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Postanowienia
noworoczne

Postanowienia noworoczne to plany na
nadchodzący rok, dotyczące zmian w naszym

życiu, które mają sprawić, że nadchodzące 365
dni będzie lepsze niż te, które właśnie mijają.

Każdy z nas przynajmniej raz próbował trzymać
się swoich postanowień. Mamy wiele pomysłów

na poprawę stylu życia, zachowania itd, ale nie tak
często się z nich wywiązujemy.

 
Życzymy wam wytrwałości w waszych

postanowieniach noworocznych
POWODZENIA!



Jak spędzić Sylwestra?

Zrób maraton filmowy i zacznij nowy rok wraz z ulubionymi
bohaterami. 
Przygotuj różne smakołyki.
Zacznij nowy rok ze znajomymi, przyjaciółmi lub rodziną, czyli z
najważniejszymi dla Ciebie osobami, tak by dobrze się bawić.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz lub nie chcesz wychodzić
z domu, ale jednak chciałbyś spędzić ten wieczór z ważnymi dla
Ciebie osobami, połącz się z nimi na jakichkolwiek social mediach.
Dzisiejsza technologia pozwala nam rozmawiać i spotykać się
bezkontaktowo, więc dlaczego by tego nie wykorzystać?

Sylwestra możesz spędzić na wiele sposobów.
Ze znajomymi, z rodziną lub nawet samemu. 

Tutaj przedstawimy kilka pomysłów na ten dzień:
1.

2.
3.

4.

Jest wiele  pomysłów, a to tylko kilka z nich. Ważne, żebyś dobrze się
bawił i szczęśliwie zaczął rok 2022.



W grudniu, zanim przeszliśmy na nauczanie zdalne, odbyło się
całkiem dużo ciekawych wydarzeń w naszej szkole. Oto ich

podsumowanie :)

 

Co nowego?

Dnia 17 grudnia 2021 roku w
Szkole Podstawowej Nr 24 odbyły

się Jasełka Świąt Bożego
Narodzenia. Ta przepiękna

inscenizacja została przygotowana
przez klasy 2C i 3C pod kierunkiem
Pań: mgr Katarzyny Biedroń oraz

mgr Lilianny Lach.

Jasełka
 

Dnia 6 grudnia 2021 roku w Mikołajki, bibliotekarz 
SP Nr 24 mgr Adam Dudek został zaproszony do

Przedszkola Publicznego nr 19 w Tarnowie, by przybliżyć
dzieciom tematykę twórcy literackiego. Udział dzieci w

takim projekcie pozwolił na przybliżenie sylwetki artysty i
promocji jego dwóch książek: „Bo z kulturą mi po drodze”;
„Przygody kulinarne – moje sprawdzone przepisy”. Dwie

grupy przedszkolaków miały okazję posłuchać o pasji
bibliotekarza do muzyki, teatru, rękodzieła, poezji i

zamiłowań kulinarnych. Oprócz krótkiego i ciekawego
wykładu Pan bibliotekarz zaczarował dzieci śpiewem i

zabawami ruchowymi. Była to dobra
 okazja do zapoznania dzieci z 

pracą bibliotekarza.

Projekt „TWÓRCA
LITERACKI” w Przedszkolu nr

19 w Tarnowie
 
 
 
 

Dnia 7 grudnia 2021 roku
uczniowie klasy 3B Szkoły
Podstawowej Nr 24 wraz z

wychowawczynią Panią Pauliną
Kubicką wybrali się na pocztę, aby
wysłać własnoręcznie wykonane

kartki świąteczne. 

Kartki
świąteczne w 3B

 
 

Dnia 10 grudnia 2021 roku
uczniowie klasy 3B Szkoły
Podstawowej Nr 24 wraz z

wychowawcą Panią mgr Pauliną
Kubicką wykonali na zajęciach

rozwijających kreatywność
choinki z trójkąta 

Sierpińskiego.

 
 

Choinki z trójkąta
Sierpińskiego w 3B

 
 
 



Sylwester - jak go
chcecie spędzić?

Dziękujemy za udział w ankiecie :) Oto jej wyniki:





Memy

str. 5
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Święta w styczniu



Żarty i dowcipy

str. 4

.
 

i

Spotykają się dwie
blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz, że w

tym roku Sylwester
wypada w piątek?

A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie

trzynastego!

Czarownica wybiera się 
na bal sylwestrowy i nie wie jak

ma się uczesać.
- W co ja mogę się uczesać, mam
tylko trzy włosy? Mogę uczesać

się w warkocza. Pyk! Czarownicy
wypadł jeden włos. Mogę uczesać
się w dwie kitki. Pyk! Czarownicy
wypadł następny włos i został jej

tylko jeden. No to w co ja mam się
uczesać? A pójdę w

rozpuszczonych.

Blondynka do
blondynki:

- Robimy razem
Sylwestra?

- No spoko, a
kiedy?



Sudoku



Wesołego nowego roku!
Zbliżający się Nowy Rok 2022 niesie

wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie

marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile

chcemy złożyć Wam najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni

oraz szczęśliwego Nowego Roku.



Nasze źródła
 

Żarty: Dowcipy o Sylwestrze www.pl
 

Memy: śmieszne.pl, Dziennik Polski, gp24.pl,
memy.pl

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva

 
Życzenia: eska.pl

 
Sudoku: Naszamatematyka.pl, sudoku.com
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Następny numer
już w lutym!


