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Coraz bliżej
święta, coraz
bliżej święta …

Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia w imieniu całej redakcji
i opiekunki „Gimzetki”, składam
najserdeczniejsze życzenia.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole,
jest taki wieczór, gdy gasną spory,
wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc niepowtarzalna, magiczna noc Bożego
Narodzenia.
W tę jedyną i niepowtarzalną noc życzymy wszystkim
wielu głębokich przeżyć, a także wiele szczęścia
w nadchodzącym nowym roku.
Marta
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Weronika Skowrońska, Basia Nawrot, Weronika Lis,
Ania Wujek, Monika Owsińska, Zuzia Olejniczak,
Zosia Wicher, Julia Niedźwiedzka
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AKTUALNOŚCI
24 października cała Europa obchodziła Dzieo Walki z Otyłością.
30 października mieliśmy w szkole dzieo spódnicy. Dziewczyny , które je
założyły otrzymały słodki upominek.
12 Listopada klasa 1D przygotowała apel z okazji Dnia Niepodległości.
Więcej na ten temat znajdziecie na kolejnych stronach.
20 listopada Polacy walczyli z paleniem tytoniu. Jesteśmy ciekawe, ile
osób zrezygnowało w tym dniu z papierosów.
21 listopada obchodziliśmy Dzieo Życzliwości. Uczniowie mieli możliwośd
pozdrowienia kolegów przez pocztę. Największą popularnością cieszyła się
klasa 2C.
26 listopada częśd uczniów uczestniczyła w spotkaniu z Agnieszką Parzy,
która opowiadała nam o swoich podróżach na Dominikanę, Hawaje i do
Nowego Jorku. Pani mówiła bardzo ciekawie, dużo dowiedzieliśmy się
o życiu tamtejszej ludności. Chętnie częściej spotykalibyśmy się z tak
ciekawymi osobami.

Jak co roku, nasza szkoła brała udział w akcji „Góra grosza’’. Piątego
grudnia odbyło się podsumowanie. Najwięcej groszy spośród klas
gimnazjalnych zebrała klasa 2A.
W ostatnim czasie odbyło się dużo konkursów. Oto wyniki:
~ Konkurs recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego. W eliminacjach
szkolnych zwyciężyła Gosia Boruszewska, która reprezentowała nas
w finale gminnym. Tam zajęła również pierwsze miejsce i Grand Prix
~ Konkurs biologiczny „Salamandra’’. W etapie szkolnym
uczestniczyło około 20 osób. Najlepiej wypadły Weronika Lis
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i Paulina Otto. Dziewczyny pojadą na etap powiatowy.
~ Konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Do następnego etapu
przeszły: Marta Dolatowska, Gosia Boruszewska i Basia Przewoźna.
4 grudnia
w Bodzewie Gosia Boruszewska wygrała też etap gminny.
~ Konkursy historyczne o Powstaniu Wielkopolskim. W eliminacjach
szkolnych wszystkich trzech konkursów zwyciężyły: Aneta Lis, Sandra
Łagódka i Monika Tomiak.
W Bodzewie Aneta zajęła pierwsze miejsce, a Sandra drugie. Chorą
Monikę zastąpił Przemek Słomioski.
W Krobi zwyciężyła Monika, Aneta miała drugie miejsce, a Sandra
czwarte. Jako drużyna z Piasków zdobyły pierwsze miejsce.
W Gostyniu Aneta i Sandra zakwalifikowały się do etapu ustnego.
~ Konkurs „Śpiewad każdy może’’. W kategorii gimnazjum kolejny
raz wygrała Zosia Wicher.
~Konkurs geograficzny. Do następnego etapu , z taką samą ilością
punktów zakwalifikowali się : Sandra Łagódka, Maciej Klimkowski
oraz Gosia Boruszewska.
~Konkurs matematyczny „Alfik”. Jest to konkurs wojewódzki,
dlatego na jego wyniki musimy poczekad.
Zwycięzcom gratulujemy ! 

PO DRUGIEJ STRONIE SZKOŁY
Po raz drugi nasza szkoła zdobyła pierwsze miejsce w IV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Czysty Las”. 28 października po odbiór nagrody
10000zł do Warszawy udały się pani dyrektor Aldona Grześkowiak- Węglarz,
pani Hanna Powicka, pani Anna Działdowska, przedstawiciel nadleśnictwa,
pan Deutsch oraz uczennice: Antonina Jankowska, Zuzanna Andrzejewska i
Martyna Wyzujak. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie szkoły.
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W podstawówce również obchodzono Dzieo Życzliwości oraz Dzieo Spódnicy.
Nasi koledzy brali także udział w akcji „Góra grosza”. W klasach 4-6 najwięcej
groszy zebrały klasy: 4a, 4b i 6a.W 1-3 najaktywniejsi byli uczniowie klas :
25 listopada odbyła się dyskoteka, na którą przyszło znacznie więcej osób niż
w gimnazjum. Wszyscy bawili się znakomicie, zostały również przygotowane
wróżby andrzejkowe. Każdy mógł sprawdzid, co go czeka w przyszłości.
W konkursie recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego w eliminacjach
szkolnych zwyciężył Wojtek Dolatowski, który w finale otrzymał wyróżnienie.
W konkursie „Śpiewad każdy może” w kategorii klas 4-6 wygrała Zosia Nowak,
a w kategorii 1-3 Michał Radoła.
Martynka & Wiki

Kilka słów na temat…
Ostatnio mieliśmy okazję obejrzeć bardzo ciekawy apel z okazji Dnia
Niepodległości. Artyści (o ile można ich tak nazwać) pokazali się z dobrej
strony…
Najczęściej w ten sposób prezentujemy wydarzenia szkolne i staramy się
dostrzegać plusy. Tym razem jednak musimy zerwać z chlubną tradycją.
Zachowanie klasy ID podczas ostatniego apelu było niewłaściwe, ale to
chyba zbyt delikatne określenie, więc niech będzie - skandaliczne. Nie
mówię tutaj o nieopanowanych pamięciowo rolach, bo to swoją drogą, ale
ciągłych rozmowach na scenie i śmianiu się z byle powodu. Występujący
nie mieli w sobie za grosz wstydu i zachowali się nie jak klasa pierwsza
gimnazjum, a jak małe dzieci z pierwszej podstawówki. (nie ubliżając
oczywiście tym dzieciom). To samo tyczy się naszej ukochanej
publiczności, która także nie wykazała się rozumem i zachowaniem
adekwatnym do wieku. Nie zabraniam nikomu się śmiać, bo w końcu
śmiech to zdrowie, ale...należy mieć dobry powód, jakim na pewno nie
było wystąpienie tej klasy.
Marta

5

1. Skąd siostra pochodzi?
Pochodzę z miasta Chojnowa, które leży między Legnicą,
a Bolesławcem. Należałam do parafii pod wezwaniem Matki Bożej
Niepokalanego Poczęcia. Całe moje życie jest związane
z Maryją. Urodziłam się w maju, miesiącu Maryjnym. Na chrzcie
otrzymałam drugie imię- Maria. Przy sakramencie bierzmowania
wybrałam imię Bernadetta. To jej ukazała się Maryja. Wstąpiłam do
zgromadzenia, które założył Edmund Bojanowski, patronką tego
zgromadzenia została Matka Boża Niepokalanie Poczęta. Wstąpiłam
do
zgromadzenia
8
września
w
święto
Narodzenia
N. M. P. Na rozpoczęcie nowej drogi życia wybrałam imię Hiacynta.
Moja patronka spotkała
się z Maryją w Fatimie.
Po prześledzeniu swoich dotychczasowych placówek zauważyłam,
że prawie wszystkie parafie, na których pracowałam były pod
wezwaniem Matki Bożej, parafia w Piaskach również. Czy to może
być zbieg okoliczności? Jestem przekonana, że nie!
2. Jak długo jest siostra w zakonie i dlaczego wybrała siostra
Siostry Służebniczki?
Do zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich wstąpiłam w 1985r.
Przez 2 lata przygotowywałam się do złożenia pierwszych ślubów
zakonnych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W 1987r. przed
Matką Bożą Tucholską powiedziałam
Panu
Jezusowi:
„Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś”. Te same słowa
wypowiedziałam 6 lat później w 1993r., kiedy zdecydowałam się
służyć Bogu i drugiemu człowiekowi przez całe życie. Dlaczego
Służebniczki? Po pierwsze, dlatego, że siostry służebniczki bardzo
ładnie pracują w mojej rodzinnej parafii. Po drugie, zafascynowałam
się postacią Edmunda Bojanowskiego, który ukochał dzieci. A ja
chciałam pracować z dziećmi. Często siostry powtarzały myśl
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Edmunda Bojanowskiego, która mi się spodobała: „Służyć to znaczy
królować”.
3. Wiemy, że wcześniej pracowała siostra w Nowej Hucie. Czy
trudno było przenieść się do Piasków z tak dużego miasta?
To prawda, że wcześniej pracowałam w Nowej Hucie, ale również
przez 7 lat w Stalowej Woli. Każde przeniesienie jest dla mnie
trudne, ponieważ szybko się przyzwyczajam. Pomaga mi myśl
przeczytana w książeczce Bila Bosmansa „Być człowiekiem”„Zakwitnij tam, gdzie Bóg przygotował Ci glebę”.
4. Czy imię Hiacynta wybrała siostra sama? Jeżeli tak,
to dlaczego?
Przyznam się szczerze, że miło wspominam ten czas, kiedy była
w nowicjacie taka możliwość wybrania sobie imienia. O wyborze
mojego imienia zadecydowała historia Hiacynty, Franciszka
i Łucji usłyszana na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Od tego momentu nie mogłam się doczekać, kiedy usłyszę: siostro
Ewo od dziś będziesz siostrą Hiacyntą.
5. Jakie są siostry wrażenia z pobytu w naszej szkole i parafii?
Może jestem jeszcze za krótko, aby się na ten temat wypowiedzieć.
Pierwsze wejście, pierwsze wrażenia ze szkoły i parafii są bardzo
pozytywne, co oznacza, że bardzo mi się tutaj podoba.
6. Wiemy, że gra siostra na gitarze, w naszej parafii powstała
grupa dzieci i młodzieży. Czy muzyka to tylko pasja, czy też
dokształcała się siostra w tym kierunku?
Trudno powiedzieć, czy to pasja, ponieważ mało czasu poświęcam
na granie. Nauczyłam się sama, bo chciałam przez granie i śpiewanie
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przybliżać innym Boga. Do mnie osobiście bardziej przemawia Bóg,
kiedy słucham, jak inni pięknie grają i śpiewają.
7. Życie zakonne dla większości z nas jest dość tajemnicze. Czy
może siostra przybliżyć nam, jakimi zajęciami, oprócz katechezy
wypełniony jest siostry dzień?
„Módl się i pracuj”- to przewodnia myśl każdego zgromadzenia.
Każdy mój dzień rozpoczynam modlitwą. Wspólnie z innymi
siostrami spotykamy się w kaplicy 3 razy w ciągu dnia. Każdego
dnia uczestniczę we Mszy św., z której czerpię siłę do dalszego
życia. Jako służebniczka Maryi codziennie odmawiam różaniec,
polecając przez Maryję Bogu tych, których codziennie spotykam.
Wybierając Chrystusa za swojego Oblubieńca, codziennie pragnę się
z nim spotkać w modlitwie myślnej, gdzie opowiadam mu
o swoich radościach i smutkach. Bardzo miłym czasem jest
rekreacja, kiedy siostry spotykają się, by porozmawiać, podzielić się
różnymi ciekawymi historiami, nawet ze swojego życia. Oczywiście
moje życie to nie tylko modlitwa, ale również praca. Obowiązki
szkolne - przygotowanie się do lekcji, obowiązki domowe,
np. sprzątanie i obowiązki parafialne, jak prowadzenie grup.
8. Jakie są dalsze plany siostry działalności w Piaskach?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ: „Człowiek
planuje, a Pan Bóg kieruje”. Moje apostolstwo w Piaskach nie tylko
ode mnie zależy. W dużej mierze zależy od dzieci
i młodzieży, które gromadzą się przy parafii, by swoją działalnością
wielbić Boga i być dla drugiego człowieka. Ja jestem do ich
dyspozycji.
Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi oraz poświęcony
nam czas. 

Marta i Wiki
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27-go Grudnia. Dlaczego właśnie tak?
Doszłam do wniosku, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z jakiego powodu ulice m.in. w Piaskach noszą nazwę 27-go
Grudnia. Moim zdaniem warto to wiedzieć, dlatego postanowiłam
rozstrzygnąć tę kwestię.
Jeśli mam być szczera, to ja również nie wiedziałam tego, aż do czasu
trzeciej klasy gimnazjum. Po prostu wstyd! Ale do rzeczy.
Dzień 27 grudnia ściśle łączy się z powstaniem wielkopolskim, które
miało miejsce na przełomie 1918/19 roku. W tym roku obchodzimy 90
rocznicę wybuchu tego czynu zbrojnego. Dnia 26 grudnia 1918 roku
sławny pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski przejeżdżał przez
Poznań w drodze do Warszawy, gdzie miał objąć stanowisko premiera.
Ludność Poznania bardzo uroczyście go przyjęła. Na domach
wywieszano polskie flagi. Jego przyjazd odegrał rolę przysłowiowej
iskry, z której rozgorzał płomień. Następnego dnia w Poznaniu
wybuchło powstanie. Dnia 27 grudnia w godzinach przedwieczornych
w centrum Poznania padły pierwsze strzały. Do dziś nie wiadomo, która
ze stron pierwsza wystrzeliła. Pierwszą ofiarą powstania był Franciszek
Ratajczak. Powstanie zakończył rozejm podpisany dnia 16 lutego w
Trewirze. Warto również dodać, że to powstanie było pierwszym
wygranym
w dziejach Polski i osiągnęło zamierzony cel.
Piaskowianie nie pozostali obojętni wobec zaistniałej sytuacji.
1 stycznia 1919 roku wywieszono polskie flagi, a 4 stycznia na zebraniu
obywatelskim dokonano wyboru trzynastoosobowej Rady Ludowej,
która z rąk Rady Robotniczo- Żołnierskiej przejęła władzę w mieście.
Około godziny piątej 7 stycznia ochotnikom z Piasków wydano broń,
dowództwo nad całością objął sierżant Wacław Sobecki. W ramach
pułku strzelców wielkopolskich piaskowianie toczyli potyczki, podczas
których ginęli lub odnosili rany. Szpital
w Piaskach stał się centralnym szpitalem wojskowym dla całego frontu
Grupy Leszno.
Anetkaaa
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POZNAJMY SIĘ
IB
Eryka Adamkiewicz
Mikołaj Grzempowski
Kamila Janowska
Łukasz Jędryczka
Kamil Konopka
Monika Konopka
Joanna Krzekotowska
Mikołaj Leciejewski
Dariusz Maleszka
Kamil Nowak
Agnieszka Organistka
Aldona Ratajska
Aleks Romański
Anna Soczewka
Małgorzata Sowińska
Sławomir Stankiewicz
Eryk Szymański
Justyna Tomczak
Mateusz Waleński
Mateusz Wojtasik
Monika Zaremba
Joanna Wolna

IA
Artur Bladocha
Przemysław Bonawenturczyk
Michał Byczyński
Liliana Ciekańska
Anna Dopierała
Zuzanna Gola
Dawid Jankowiak
Szymon Kaczmarczyk
Monika Kołacka
Marcel Kubiak
Daria Łagódka
Michał Maciejewski
Adrian Olejniczak
Zuzanna Olejniczak
Szymon Parzy
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Paweł Pawlak
Dawid Pawlicki
Maria Piasecka
Maksym Romański
Tomasz Walkowiak
Katarzyna Wujczak
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Sonda
Co chciałbyś/chciałabyś dostać od św. Mikołaja?

Najwięcej osób z dwudziestu ankietowanych wybiera sprzęt
elektroniczny. Dziwi mnie, że nikt nie wybrał skarpetek. Są one
praktyczne i ciepłe. Bardzo odpowiednie na zimne zimowe wieczory.
Okazało się także, że osób chcących książki też jest mało.
Kosmetyki i ubrania to prezenty jak najbardziej praktyczne, ale
równie lubiane. Mamy jednak wielką nadzieję, że popyt na skarpetki
i książki wzrośnie w przyszłym roku. :D
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Marta&Martyna

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA..
czy rodzi

-ach. P


Jak obyczaj stary każe,
według ojców naszej wiary,
pragnę złożyć Wam życzenia
w dzień Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska,
która świeci nam o zmroku,
doprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku.
W ten wigilijny dzień zaśnieżony, Kiedy w kościele biją
dzwony, Przyjmijcie życzenia pełne radości, A w Nowym
Roku szczęścia Zdrowia i pomyślności!
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie
niech Cię aniołek ode mnie uściśnie
i przekaże serdeczne życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Gdy gwiazdki świecą na niebie, Mikołaj leci do Ciebie
by dać Ci piękne prezenty i przesłać uśmiech swój święty
Na ten nadchodzący dzień piękniutki. Wszystkiego
najlepszego życzą Ci makówki, karpik też Ci śle życzenia, a
wraz z nimi pozdrowienia.
Podwójnych życzeń nastaje czas, Jak to wiadomo każdemu
z nas, Bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi, A i Rok Nowy
także nadchodzi. Zielone gałązki, a na każdej świeczka, W
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stroiku z bibułek stoi choineczka. Gdy zaświeci gwiazdka
między gałązkami, Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy
Kolorowych bombeczek,
dużo aniołków i gwiazdeczek,
słodkiego lenistwa i wielkiego oddechu od codziennego
pośpiechu życzy...
Marta

W

świąteczny

nastrój

wprowadził

nas

6 grudnia w Marysinie Mieczysław Szcześniak.
Jego koncert miał się rozpocząć o 2030, niestety na
artystę musieliśmy poczekać prawie pół godziny.
Pan Szcześniak zaśpiewał niewiele, ale za to
pięknych piosenek, takich jak „Tylko chcesz” czy „Kolęda dwóch
serc”. Publiczności bardzo podobały się te wykonania i dlatego
brawami poprosiła o bisy.
Pod koniec koncertu piosenkarz z chęcią pozował do zdjęć
i rozdawał autografy.

Ania
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Klasyka rocka, czyli kilka słów o zespole DŻEM
Wiemy, że o gustach, również tych muzycznych, się nie
dyskutuje, każdy z nas lubi jakiś inny typ muzyki i każdemu
podobają się inne zespoły, dlatego w kolejnych numerach
postaramy się zaprezentować różne kapele, nie zawsze te, które
obecnie zajmują pierwsze miejsca na listach przebojów.
W tym numerze chciałyśmy napisać o pewnym znanym, choćby ze
słyszenia, zespole blusowo-rockowym Dżem. Początki Dżemu
sięgają lat siedemdziesiątych, kiedy to bracia Adam i Beno Otręba
wraz z Pawłem Bergerem i Aleksandrem Wojtasikiem założyli go.
W grudniu tego samego roku dołączył do nich Ryszard Riedel. W
skład zespołu wchodzą: Beno Otręba - gitara basowa, gitara
elektryczna Adam Otręba – gitara, Jerzy Styczyński – gitara,
Zbigniew Szczerbiński – perkusja, Ryszard Riedel - śpiew,
harmonijka ustna (do roku1994), Maciej Balcar - śpiew, harmonijka
ustna, tamburyn. Rysiek był siłą napędową zespołu. Pisał utwory,
śpiewał je i także komponował muzykę. Jego teksty miały charakter
autobiograficzny. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu, był samoukiem.
Niestety Ryszard wpadł w okropny nałóg i miał problemy
z narkotykami. Przyczyniły się one do jego śmierci, chociaż jej
bezpośrednią przyczyną była niewydolność serca. Hity zespołu:
„Wehikuł czasu”, „Sen o Wiktorii”, „Whisky”, „List do M”, „Jak
malowany ptak”, „Lunatycy”, „Detox” i inne fani zespołu znają na
pamięć.
Zespół Dżem wielu z was kojarzy się zapewne ze starą muzyką,
której nikt nie słucha. Ci, którzy tak myślą są w wielkim błędzie,
ponieważ to są utwory, które przetrwały pokolenia. Łączą one ludzi
i mają w sobie nieraz ukryty sens. Dowodem tego jest fakt, że na
październikowym koncercie zespołu w gostyńskim „Hutniku”
przeważała młoda publiczność, również z Piasków.
Zosia&Julia
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PRZEPIS NA PIERNIKI PANI SOBKOWIAK
Składniki:
1 kg mąki pszennej (najlepiej tortowej)
0,5 kg cukru
0,3-0,5 kg miodu (najlepiej 0,3kg, bo inaczej pierniki są zbyt słodkie,
a w czasie pieczenia rozlewają się; przy czym można wziąć połowę
miodu naturalnego, a połowę sztucznego)
2 łyżki kawy sypanej
1 szklanka mleka
4 jajka
35 dag margaryny (najlepiej „Kasia”)
2 łyżki kakao
1 łyżeczka amoniaku
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka goździków
Rada pani Sobkowiak: takie przyprawy i w takich ilościach podane są
w przepisie, ale lepiej wziąć ich znacznie więcej – po 2 łyżeczki, a oprócz
tego można dodać jeszcze trochę imbiru, kolendry, gałki muszkatołowej i
anyżu, poza tym dodać jeszcze paczkę gotowych przypraw. Oprócz tego
można dodać pokrojone drobno bakalie: orzechy, smażoną skórkę
pomarańczową, suszone śliwki, morele i figi oraz wiśnie kandyzowane.
Poza tym można dołożyć owoce z konfitur – wiśnie lub czarną porzeczkę.

Sposób wykonania:
Zagotować mleko i sparzyć nim kawę. Z 1 i 0,5 szklanki cukru zrobić
karmel, rozprowadzić go sparzoną kawą (Komentarz pani
Sobkowiak: to najgorsza część roboty, bo karmel burzy się i pryska,
lepiej więc karmel wlać do sparzonej kawy), dodać do tego
margarynę i miód. Wszystko rozpuścić, podgrzewając niemal do
wrzenia i sparzyć tym mąkę, dobrze mieszając. Ostudzić, a następnie
dodać utarte z resztą cukru jajka, kakao, przyprawy, bakalie oraz
sodę i amoniak rozpuszczone w odrobinie letniej wody. Wszystko
bardzo dokładnie wymieszać, najlepiej rękami. Ciasto jest dość
luźne. Przysypać je cienką warstewką mąki, przykryć i postawić na
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4-5 dni w chłodnym miejscu, aby zgęstniało i „przegryzło się”.
Po tym czasie wałkować je na grubość ok. 6-7 mm, wykrawać
pierniki i układać niezbyt gęsto na blasze. Piec w dość gorącym
piekarniku (180oC-210oC w zależności od ustawionej funkcji
piekarnika). Pierniki na drugi dzień po upieczeniu mogą być twarde,
ale później skruszeją. Najlepiej przechowywać je w chłodnym
miejscu. Można je polukrować.
Smacznego 

ŚWIĄTECZNY HUMOR
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze
ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim
myślę!
Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po
mieście!
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Martyna, Basia, Weronika
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Horoskop
Baran-Święta tuż, tuż nie myśl tylko o sobie. Dawanie
prezentów innym jest o wiele lepsze niż otrzymywanie .
Byk- Wytrzymaj tylko te kilka dni do świąt, szybko miną ,a czas
wolny spędzisz bardzo przyjemnie.
Bliźnięta-Andrzejki już minęły, wróżby się udały, lecz nie bierz
ich zbyt poważnie. To tylko wskazówki!
Rak-Jeżeli myślisz, że wywiniesz się od obowiązków
świątecznych to jesteś w błędzie. Zrób coś sam/a .
Lew- Nauka świetnie ci idzie, ale uczucia innych też są ważne.
Pomyśl o tym .
Panna-Przebrnąłeś/aś przez ciężki czas. Jeszcze w tym roku
spotka cię coś miłego.
Waga-Ten kto powiedział, że szczęście nie trwa wiecznie, nie
wiedział o twoim istnieniu. Wykorzystaj to!
Skorpion-Ktoś oczekuje twojej pomocy. Nie wahaj się mu
pomóc, szczególnie w tak magicznym okresie świątecznym.
Strzelec-Dostaniesz wspaniałe prezenty na święta, ale nie
zapomnij o innych. Nie chcesz chyba wyjść na egoistę?
Koziorożec-Pamiętaj, że życzenia wypowiedziane w noc
sylwestrową się spełniają. Wypowiedz życzenie o 24:00.
Wodnik-Szczęście dopisze ci w2009 roku, ale ciesz się nim
z innymi.
Ryby-Te święta okażą się najwspanialsze w twoim życiu,
a życzenie wypowiedziane w noc sylwestrową spełni się.
Basiaaa ;p
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