
WSZYSTKIE ŻYCZENIA 

„ÓSEMKOWICZÓW”  

DO MIKOŁAJA 

 

W ostatnich tygodniach Natalka Marzec  

i Gabrysia Ciszek, jako dwa elfy, 

pomocnice Mikołaja, zbierały  

od Was wszystkich, uczniowie, życzenia, 

które kierowaliście do Mikołaja.  

Uzbierało się tego troszkę,  

a w przeważającej części dotyczyły 

słodyczy! Choć są też i bardzo oryginalne 

oraz te nietypowe, te śmieszne  

i przyziemne. Są i takie, które dotyczą 

innych, co jest piękne i na pewno poruszy 

i wzruszy Mikołaja. OŚMIORNICZKA 

zachęca do lektury życzeń uczniów klas 

IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 8  

im. Wojska Polskiego w Kielcach.  



To może zacznijmy od tych wyróżnionych 

przez OSMIORNICZKĘ: 

 

Jeden tydzień wolnego 

- no cóż... zaraz będzie tych wolnych 

tygodni aż dwa... Odpoczniecie! 

Chciałabym, żeby wszyscy dostali 

wymarzone prezenty i żeby moi 

znajomi i wszyscy ogólnie byli 

szczęśliwi i święta spędzili  

z rodziną 

- piekne życzenia, które ucieszą Mikołaja  

i mamy nadzieję, że się ziszczą 

Szczerego chłopaka, któremu 

zależy; 

- OŚMIORNICZKA życzy powodzenia!!! 

 



Koniec szkoły 

- to już nie tak długo... Zanim się 

obejrzycie, a dostaniecie świadectwo! 

 

3 kilogramy cukierków: 

- okropnie dużo!  

 

3 metrowa ładowarka do telefonu 

- chyba po to, żeby poruszać się po domu 

nawet kiedy telefon się ładuje...  

 

1000 szklanych butelek PEPSI 

- OŚMIORNICZKA ma pytanie... Po co? 

 

 



Reszta życzeń poniżej... Mamy nadzieję... 

Ba! Jesteśmy pewni, że Mikołaj 

wszystkich próśb wysłucha... i spełni 

życzenia „ÓSEMKOWICZÓW”.  

Byli grzeczni! OSMIORNICZKA 

potwierdza! Wszyscy! Bez wyjątku!!!  

 

 

Duży pluszowy miś 

Nowy laptop  

Bluza Stranger Things 

Spawarka 

Śnieg 

Ochraniacze potrzebne  

w łucznictwie 

Świąteczne skarpety 



Sweter ze świątecznym motywem 

Lego pociąg 

Prezent dla dzieci z Afryki – brak 

głodu 

Dużo słodyczy 

Psa 

Samochód 

Niespodziankę 

iPad 

Nowe buty 

Paczka cukierków 

Płyta ulubionego wykonawcy 

Arkusze egzaminacyjne z kwietnia 

Pay Safe Card za 30 zł 



Chomika i święty spokój 

Prezent i 20 zł na Steama 

Dostąpienie legendy w bieżącym 

roku 

Minecraft na Play Station 3 

Życzenie żeby był grudzień przez 

cały rok 

Longsleeve 7 more 7 

Pay Safe Card za 50 zł 

Spełnienie marzeń mojej rodziny 

Chłopaka (hehehe) 

Nową Panią od polskiego 

Możliwość wybierania lektur 

Grę karcianą 



Grę planszową 

Długopisy ze świętym mikołajem 

3 bilety do kina 

Wszystko jedno 

Koszule 

Wszystkie opaski ze sklepu Ekipy 

Psa 

Zdalnie sterowany samochód 

Bilet na wakacje do Los Angeles 

Beczka słodyczy 

555 kalendarzy adwentowych 

Etui na telefon 

Brak prac domowych 

Klawiatura  

Klawiatura Volcano lanparty RGB 



„ajfona 11” (pisownia oryginalna) 

Piłka do piłki nożnej 

Zeszyt 

Herbatę 

Kartę graficzną GTX2080 MSI 

Komputer gamingowy 

Coś fajnego 

Kameleona 

Dużego misia 

Pluszaka 

Ładne rzeczy do szkoły 

Zestaw do szkicowania 

Telefon 

Lampki ozdobne 



Lampa do hybryd 

Nieskończone zwolnienia ze 

wszystkich sprawdzianów, ze 

wszystkich przedmiotów 

Komputer 

Węża 

Pająka 

Płytę muzyczną 

Lego 

Pasek ledowy 1 metr 

Maskę kamerzysty 

Korona 

Flet 

Gitara 

Kwiatka 



Hoverboard 

Deskorolkę 

Nożyczki 

Pingwina 

Telefon 

Szmaragdy 

Giga-lizaka 

Giga-żelka 

Nowe krzesło do biurka 

Nowy nauczyciel od Wuefu 

Nintendo Switch 

Kolorowe długopisy 

1 tydzień wolnego 

Komputer stacjonarny 



Nowy telefon, bo stary nie chodzi 

Robuxy w Roblox 

Grę FIFA 2020 

iPhone 2 Pro 

Zabawki dla mojego psa 

Czajnik elektryczny 

Zestaw farb malarskich 

Acer Thronos 

Dużo szczęścia 

Zestaw do szkicowania 

30 monsterków 

Chciałabym, żeby wszyscy dostali 

wymarzone prezenty i żeby moi 

znajomi i wszyscy ogólnie byli 



szczęśliwi i święta spędzili  

z rodziną 

iPhone 6S 

Pieniądze 

Nowe buty 

Żeby mój tata wrócił z Kenii 

Nowy zegarek 

Nowy telewizor 

Konika 

Laptopa 

Dobrą ocenę z matematyki 

Dużo kosmetyków 

Zdrowia i życia dla mego kota 

Zbroję na rower 



Zestaw promarkerów 

Zestaw hybrydowy duży 

Kalendarz adwentowy  

z zabawkami 

Bateria 

Szczerego chłopaka, któremu 

zależy 

Koniec szkoły 

3 kilogramy cukierków 

3 metrowa ładowarka do telefonu 

Biała maska na usta 

Czarna czapka z daszkiem 

Misia XXL 

1000 szklanych butelek PEPSI 



100000 gemów 

Książkę 

Hulajnogę elektryczną 

Wolny dzień od szkoły 

Wycieczka do Wielkiej Brytanii 

Katana shuriken 

Audi r8 v10 plus 

Kameleon lary w grze zooba 

Leon crow spike brawl stars 

2000 game’ów w Brawl Stars 

MineCraft Java Edition 



 


