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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami kolejny numer szkolnej 

gazetki. Zapraszamy do czytania.  

Karolina Tomczak  
na  uroczystości  
rozdania nagród  

laureatom konkursów 
przedmiotowych  

w Gorzowie. 

Weronika Konsur 
 zdobyła  wyróżnienie 

w miejskim  
konkursie recytatorskim. 

Pani Marta Konaszewska. 

Amelka Trębuła 
i Oliwia Sanocka 
na warsztatach  
w bibliotece. 



AKTUALNOŚCI 

 

W poprzednim numerze Szkolniaka informowaliśmy, ze 
Karolina Tomczak została laureatką wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z języka polskiego.  
Dnia 29.04.2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce 
uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego 
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017. Laureaci 
konkursów z języka polskiego, języka angielskiego, języ-
ka niemieckiego, historii, matematyki i przyrody otrzy-
mali dyplomy i nagrody. Wręczała je Pani Ewa Rawa – 
Lubuski Kurator oświaty.  
Na stronie zamieszczamy zdjęcia z uroczystości. 

M. W.  

 

NASZA  LAUREATKA  W  GORZOWIE 

 

W Gorzowie Karolina odebrała nagrodę. 

Laureaci konkursu z języka polskiego . 

Po uroczystości   - zdjęcie z panią Kurator  Ewą Rawą . 

Pan dyrektor Władysław 
Kondras  pogratulował 

Karolinie. 

Jeszcze wspólne zdjęcie 
z panią Małgosią  
i   można wracać   

do domu.  
Tata Karoliny zdradził, 
że  po południu będą  
świętować w galerii:) 



AKTUALNOŚCI 
 

WYRECYTOWAŁA   

WYRÓŻNIENIE 
 

Dnia 05.04.2017. r. w Domu Kultury Hydro(za)gadka  odbył 
się miejski konkurs recytatorski. Naszą szkołę reprezentowali:  
Kacper Brut, Nadia Burdzy, Aleksandra  Urbańska, Weronika 
Konsur, Zofia Koperwas i Stefania Ratajska. 
Weronka  Konsur zdobyła wyróżnienie. Recytowała prozę — 
fragment książki  „Dynastia Miziołków” J. Olech.  
Gratulujemy. 

M. W.  

Weronika Konsur 

 

Przedstawienie o polskich żołnierzach w Katyniu 
 

Dnia 20.04.2017 r. klasy IV-VI mogły zobaczyć przedstawienie o żołnierzach za-
mordowanych w Katyniu. Przygotowali je uczniowie klasy VI b z panią Ewą Kacz-
marek i z panią Kasią Konsur. Na początek pani Ewa powiedziała, z jakiej okazji się 
spotykamy. 
Przedstawienie opowiadało o żołnierzach, którzy najpierw mieszkali w obozie je-
nieckim, tęsknili i  pisali listy do swoich bliskich. Amelka Trębuła przeczytała wzru-
szający list córeczki do taty, który przebywał w Katyniu. Na koniec żołnierze byli 
zabijani strzałem w tył głowy. 
Przedstawienie było ciekawe i bardzo wzruszające. Uczniowie VI klasy zagrali jak 
prawdziwi aktorzy. Na uwagę zasługują dekoracje. Były krzyże brzozowe i ikona 
Matki Boskiej Katyńskiej. Spektakl bardzo się wszystkim podobał. 

Stefania Ratajska kl. IV  

 

Ikona Matki  
Boskiej Katyńskiej 

namalowana  
przez panią Kasię 

Konsur. 

 

Oliwka, Martyna, Ania, Amelka razem  
z koleżankami i kolegami swoim   

występem wzruszyli widzów. 



AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI 

 

 Nie brakowało pomysłów na udekorowanie jajek 
 

WARSZTATY WIELKANOCNE 
 
Dnia 13.04.2017r. klasy 4-6 wybrały się do biblioteki na warsztaty Wielkanocne. 
Każdy dostał styropianowe jajko i cekiny. Uczniowie pracowali w miłej atmosferze. 
Wielu nauczycieli także tworzyło swoje pisanki. Pomysłów na udekorowanie jajek 
nie brakowało. Pisanki miały wspaniałe wzorki. Warsztaty trwały 2 godziny. 
Wszystkim bardzo się podobało. Niestety jajka nie zostały skończone resztę pracy 
uczniowie wykonali na lekcji plastyki. Gotowe pisanki można podziwiać na choince 
obok kościoła. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku także będzie można stworzyć 
swoje własne kolorowe pisanki. 

Shane 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA... 

 

Amelce nie przeszka-
dzała ręka w gipsie. 
Razem z Wiktorią ro-
biły kolorowe pisanki 
z cekinów. 

 

Karolowi Łyczkowi robienie pi-
sanek sprawiło  dużo radości.  
Natomiast Oliwier Czyżniejewski 
pracował  w skupieniu. Przycze-
pianie cekinów to poważna spra-
wa. :) 

Kewin z Alanem  
i Kacprem. 

Za nimi pracują   
szóstoklasiści  

a przy nich  
pan A. Szakoła  

i pan A. Nowacki. 

Te kolorowe 
jajeczka  
zrobili  

uczniowie 
klasy VI A 



AKTUALNOŚCI 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA... 

 

A to efekt pracy uczniów. Wiktoria, Janek, Amelka,  
Ewa i Zosia z dumą pokazują  swoje pisanki. 

 Jajko Kuby wymagało 
dużo pracy, ale warto było 

się  trudzić.  

 

Akcja Humanitarnych 
 
W dniach 17.04.2017r.-19.04.2017r. odbył się kiermasz 
wielkanocny zorganizowany przez panią .Kasię Konsur. 
Sprzedawane były słodkie babeczki oraz świeże chlebki, 
które idealnie nadawały się do koszyczka ze święconką. 
Akcję tą prowadzili wolontariusze z kółka ,,Humanitarni''. 
Łącznie zebraliśmy ok. 1000zł. Pieniądze zostały  przeka-
zane na szczytny cel, mianowicie głodujące dzieci w 
Afryce. 

Oliwia Sanocka 

Julka Łozowska z  koleżankami sprzedawała   
na kiermaszu ciasto. 

Uczniowie chętnie kupowali słodkie wypieki.  

Patryk Czubacki  
z apetytem  

zjada babeczkę :) 

Tę babeczkę  
upiekła Amelka Kręcisz. 

 

Tak jajka dekoruje  
na Wielkanoc   

pani  
Marzena Bilska. 



AKTUALNOŚCI 
 

ŻONKILE  ZNAKIEM  NADZIEI 
 
Dnia 27.04. 2017r. w Bibliotece Publicznej w Zielonej 
Górze filia w Zawadzie odbyło się spotkanie dla klas 
VI  poświęcone powstaniu w getcie warszawskim, któ-
re wybuchło 19.04.1943r. Na początku o powstaniu 
opowiedziała pani Ewa Kaczmarek. Następnie ucznio-
wie obejrzeli film dokumentalny na temat tego wyda-
rzenia, z którego dowiedzieli się wielu informacji. Po-
tem  wykonywali z papieru żonkile, znak nadziei. 
Wszystkim bardzo podobało się spotkanie. 

Nikita Angel 

Pani Ewa Kaczmarek opowiadała o tym, 
jak wyglądało życie podczas okupacji. 

Szymon Mikołajewicz zapisywał, czego  
 o powstaniu dowiedzieliśmy się z filmu. 

Pani Wioletta Przybylska pokazywała,  
jak robić żonkile. 

Później każdy 
zabrał się  
do pracy. 



AKTUALNOŚCI 
Pani Ewa i pani Wioletta pomagały  

złożyć żonkile. 

Patrycja Rzepka i Wiktoria 
Kita zrobiły już żonkile  

dla siebie.  
Teraz wycinają  

dla uczniów  
z młodszych klas. 

Mateusz Pierucki.  też 
zrobił żonkila. 

Z dumą go prezentuje. 

Ola Krupa, Amelia Kręcisz, Julia Jakiel  
i Weronika Konsur chwalą się swoją pracą :) 



AKTUALNOŚCI 
GOŚCILIŚMY  

PRZYSZŁYCH UCZNIÓW  

NASZEJ SZKOŁY 

21.04.2017 r. naszą szkołę 
odwiedzili przyszli  
pierwszoklasiści. 

Klasa III A za-
prezentowała 

przedstawienie 
przygotowane  

z panią Marleną 
Rochmińską. 

Gabrysia Lubojańska   
z koleżankami . 

Goście obejrzeli program klasy sportowej III B 
przygotowany przez panią Wiolettę  Łuczak. 

Później mali goście bawili się w sali zabaw. 

KĄCIK  WĘDKARSKI 

Dnia 28.04.2017 r. Klub Moczykija rozpoczął sezon wędkarski.. Młodzi wędkarze wraz z opiekunami 
koła panem Arkadiuszem Szakołą i panem Andrzejem Nowackim pojechali nad wodę.  
Mamy tam „swojego człowieka”. Kacper Michalczyk będzie naszym korespondentem, który poinformu-
je nas o tym, co się dzieje w Klubie Moczykija. Dziś pierwsza relacja. 

 
Zajęcia wędkarskie 

 

Zajęcia wędkarskie rozpoczęły się   nad stawem. Normalnie łowili-
śmy ryby, aż tu nagle nie wiadomo skąd, pojawił się gang kóz, zra-
bował nam całe jedzenie i uciekł. Pan Andrzej schował resztki jedze-
nia i przechował dla ryb. Było tak zabawnie, że nie szło łowić, ale po 
jakiejś minucie spoważnieliśmy i zajęliśmy się rybami, które się ob-
raziły i zaczęły płatać figle. Jedna zjadła robala w połowie, druga si-
łowała się z wędką, trzecia poplątała żyłkę i taki mieliśmy dzień. 
Mimo wszystko było świetnie i nie mogę się doczekać  następnej 
środy. 

Kacper Michalczyk 
:) 



AKTUALNOŚCI 
DZIEŃ  ZDROWIA 

 

Dnia 28.04,2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień Zdrowia. Na początku 
był apel, na którym przedstawiono spektakl klasy III A pt. „Królewna Śnież-
ka”. Miał on na celu uświadomić nam, że przed jedzeniem należy myć owo-
ce i warzywa. 
Po przedstawieniu miał miejsce pokaz mody owocowo-warzywnej. Po apelu 
klasy I-III poszły do swoich sal robić kanapki lub rzeźby z owoców i wa-
rzyw, a klasy IV-VI oglądały prezentację multimedialną pt.  „Cukier  w mo-
jej diecie”.  Następnie był quiz z tego materiału. Później uczniowie poszli 
pracować w grupach: kulinarnej, plastycznej, plakatowej i sportowej. Grupa 
kulinarna zajmowała się robieniem różnych, pysznych dań. Grupy plastycz-
ne tworzyły rzeźby owoców, a plakatowe wykonywały plakaty. Grupy spor-
towe reprezentowały swoje klasy w turnieju piłki nożnej. W sali r 13 odby-
wał się konkurs z wiedzy na temat zdrowego stylu życia.. Po zakończeniu 
prac w grupach klasy przygotowały stoiska ze swoimi zdrowymi daniami. 
Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie wszystkich kwietniowych konkursów. 

Stefania Ratajska, Zofia Koperwas Klasy I-III w salach 
przygotowywały  
kanapki i rzeźby  

z owoców i warzyw. Klasie II B przygotowanie  
potraw sprawiało  

wiele radości. 

Klasa III A  
z panią  
Marleną 

Rochmińską 
prezentuje 

swoje dzieła. 

AKTUALNOŚCI 

Pierwszoklasiści  
pracowali w skupieniu. 



AKTUALNOŚCI 
DZIEŃ  ZDROWIA 

Wiktoria, Zuzia  
i Natalka dyskutują 

nad plakatem. 

Natalka Gierulska i Julka Jakiel—grupa plastyczna—
tworzą rzeźbę. 

Na boisku tez  dużo się działo. Mateusz Pierucki „leci’ 
do piłki :) 

Janek Doszel  
i Jakub Poczekaj 

wykazują się  
wiedzą. 

Grupy kulinarne   
udowodniły,  

że nie zawsze, 
gdzie kucharek 

sześć, tam nie ma 
co jeść. 

Dziewczynki z klasy IV  miały mnóstwo pomysłów  
na smaczne i zdrowe potrawy. 



AKTUALNOŚCI 
DZIEŃ  ZDROWIA 
Na koniec prezentacja 

stoisk 

Klasa VI A—zielone,  
Winogrono. 

Klasa VI B—
pomarańczowe. 

Marchewka. 

Klasa 
V—

czerwone. 
Pomidor. 

Klasa IV—żółte. Banan. 

Stoisko klasy IV  zajęło  
I miejsce. Gratulacje.  

Na zakończenie pani wicedyrektor  
Mariola Halat, pani Marta Rosolska  
i pani Agnieszka Puchalska  rozdały 

 nagrody.  



   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chętnie  podróżuję,  
by odkrywać nowe miejsca 

i poznawać nowe smaki oraz kultury.   
 

Wywiad z  Panią Psycholog 
 Martą Konaszewską 

 
 Redakcja Szkolniaka: Ile lat pracuje pani jako psy-
cholog? 
p. Marta Konaszewska: W zawodzie pracuję od 
ponad pięciu lat. 
R. Sz.: Dlaczego wybrała pani tę pracę? 
p. M.K: Zawsze interesowała mnie tematyka czło-
wieka, organizmu ludzkiego oraz zagadki, jaką jest 
jego psychika. W praktyce okazało się, iż najciekaw-
szym i przynoszącym najwięcej satysfakcji dla mnie 
obszarem jest praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzi-
nami. 
R. Sz.: Co najbardziej podoba się pani w naszej 
szkole? 
p. M.K: Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na 
panującą rodzinną atmosferę i jej kameralny klimat. 
Ani nauczyciele, ani dzieci nie pozostają w niej ano-
nimowi, co stwarza świetne warunki do miłej i owoc-
nej współpracy. 
R. Sz.: Czy podoba się pani ta praca? 
p. M.K: Oj, bardzo! :) Praca daje mi dużo satys-
fakcji, bo zawsze przynosi nowe wyzwania intelektu-
alne (nie ma dwóch takich samych osób), jak i możli-

wość pracy z ludźmi, czyli nawiązywania z nimi rela-
cji. 
R. Sz.: W jakiej szkole pracowała pani wcześniej? 
p. M.K: Wcześniej pracowałam również z dziećmi 
i młodzieżą, ale w ramach struktury szpitalnej. 
R. Sz.: Czy poznała już dzieci? 
p. M.K: Twarze kojarzę już na pewno wszystkie, 
ale osobiście mam nadzieję poznawać coraz więcej. 
R. Sz.: Jaką potrawę lubi pani najbardziej? 
p. M.K: Smaczne pytanie.:) Uwielbiam ryby i 
kuchnię śródziemnomorską. Mam słabość do owo-
ców, zwłaszcza czereśni, na które już czekam. 
R. Sz.: Jaki jest sekret pani pięknych włosów? 
p. M.K: Sekretem są geny:). Zarówno rodzice, sio-
stry jak i wiele osób z dalszej rodziny ma podobne 
(kudłate) fryzury.:) 
R. Sz.: Jakiego słucha pani rodzaju muzyki? 
p. M.K: Lubię różnego rodzaju muzykę - od rocko-
wej po poważną. Choć moje ulubione utwory mu-
zyczne gatunkowo potrafią być od siebie oddalone, to 
jednak mają ze sobą coś wspólnego i zazwyczaj są 
bardzo melodyjne. 
R. Sz.: Jakie jest pani hobby? 
p. M.K: Moje hobby krąży głównie wokół muzyki i 
sportu. Chętnie też podróżuję, by odkrywać nowe 
miejsca i poznawać nowe smaki oraz kultury. Ostat-
nio uczę się także fotografować - bardzo wciągające i 
relaksujące zajęcie. 
R. Sz.: Czy podobał się pani ten wywiad? 
p. M.K: Tak, dziękuję Wam:) To bardzo miłe, że 
byłyście mną zainteresowane. Zazwyczaj w mojej 
pracy bywa odwrotnie i to bardzo miła odmiana. 
R. Sz.: Dziękujemy za rozmowę. 

Maja Burdzy, Zofia Koperwas 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

WYWIADY 



 

NIE  TYLKO  NAUKA  :) 
 

CO  W  MODZIE  PISZCZY? 
 

 * Chokery * 
Czy warto nosić? 

Czy warto wydać pieniądze? 
Czy nie lepiej zrobić je samemu? 

 
Odpowiedzmy na pierwsze pytanie. Moim skromnym zdaniem, 
jest to bardzo ładna ozdoba, która może dodać pewności siebie, 
niektórym z was. Najczęstszym kolorem wybieranym przez dziew-
czyny jest czarny. Pasuje on do większości karnacji. Moda ta wca-
le nie zaczęła się dziś. W latach 90-tych kobiety zawiązywały so-
bie na szyję różnego rodzaju tasiemki, wstążki i koronki. Wtedy 
również były bardzo popularne. Cieszę się, że wracamy do daw-
nych trendów modowych i czerpiemy z nich inspirację. 
Czas na drugie i trzecie pytanie. Uważam, że nie warto wydawać 
dużych sum na chokery. W Internecie można znaleźć je naprawdę 
w okazyjnych cenach. Przede wszystkim jednak taką biżuterię je-
steśmy w stanie wykonać sami w domu. Po prostu wystarczy zna-
leźć w domu jakąś ozdobną tasiemkę lub rzemyk i zawiązać go 
wokół szyi. Pamiętaj, aby zrobić to delikatnie, żeby się nie skale-
czyć. Nie zrażajcie się negatywnymi opiniami ze strony innych 
osób. Ludzie, którzy tak mówią, po prostu wam zazdroszczą. To 
znaczy, że jesteście modne! Serdecznie wam je polecam. 

Sting04 

 

Dżinsy z dziurami 
Spodnie z dziurami czy dziury ze spodniami? 

Czy spodnie z dziurami są wulgarne? 
Czy można zrobić takie spodnie metodą DIY? 

 
Spodnie z dziurami znalazły stałe miejsce w szafach ludzi na 
całym świecie, obecnie znajdują się w  kolekcjach najlepszych 
projektantów mody. Nosili je już w latach 80-tych.  
Kobiety uwielbiają pęknięcia na kolanach, poszarpane nogawki 
oraz im większe dziury tym lepsze. Osobiście uważamy inaczej. 
Małe wycięcia wyglądają subtelniej i bardziej tajemniczo, nato-
miast dziury ze spodniami nie wyglądają korzystnie szczególnie, 
gdy noszą je nastolatki.  
Naszym skromnym zdaniem dżinsy z dziurami   nie są wulgarne. 
Nosi je teraz coraz więcej osób, najczęściej spotykanymi kolora-
mi są  czarny, biały oraz specyficzny kolor dla dżinsu. Jak same-
mu można przerobić  stare spodnie na kultowy bestseller? To 
bardzo proste! Wystarczy pumeks lub papier ścierny. Mamy na-
dzieję, że pomogłyśmy Wam w wyborze   garderoby. 

Stella & Apolla 

Maj, Zosia, Weronika i Ewa  
noszą chokery. 

Maja i Zosia  
w dżinsach  
z dziurami. 



W Krainie Literatury 
 

To warto przeczytać… 
  
Niedawno czytałam książkę, która bardzo mnie 
zainteresowała. Jest to ''Heidi'' autorki Johanny 
Spyri. To powieść o dziewczynce, która straciła 
rodziców i jej ciotka wywiozła ją do dziadka w 
góry, który był zapamiętany jako złośliwiec, ale 
gdy u niego zamieszkała, stwierdziła inaczej. Po-
znała tam chłopca, z którym chodziła na spacery i 
karmiła kozy. Spędziła u dziadka długi czas i było 
jej tam dobrze, ale ciotka przyjechała i zabrała ją 
do Frankfurtu w Niemczech. Była tam u chorej 
dziewczynki, która nie mogła chodzić. później 
znowu pojechała do dziadka, tęskniła za koleżan-
ką. Pewnego dnia dostrzegła że jacyś panowie no-
szą walizki i jakąś dziewczynkę, później zobaczy-

ła ,że to jej przyjaciółka z Frankfurtu, dowiedziała 
się że tu na parę dni zamieszka. Po jakimś czasie 
kolega Heidi był zazdrosny i zrzucił na skały wó-
zek. Chora dziewczynka próbowała powoli cho-
dzić, lecz we Frankfurcie nigdy jej się to nie uda-
wało. Świeże powietrze zadziałało, stał się cud, 
zaczęła chodzić. Mama dziewczynki bardzo się 
ucieszyła i zabrała ją do Niemiec. Przyjaciółki mu-
siały się pożegnać. Heidi zamieszkała z dziadkiem 
a ciotka czasem ich odwiedzała. Żyli długo i 
szczęśliwie  

Ewa Szurkowska kl. .IV 
  

 

To warto przeczytać…  
 

„Sekundnik”, czyli książka autorstwa Barbary 
Stenki, opowiada o szesnastoletniej Arecie, której 
mama notorycznie znika  w niewyjaśnionych oko-
licznościach. W śledzeniu rodzicielki pomaga jej 
niedawno poznany chłopak – Leon. Czy uda im 
się odkryć tajemnicę kobiety? Jak Ara zareaguje, 
kiedy dowie się prawdy?... 
Książka tej znakomitej polskiej autorki zafascyno-
wała mnie między innymi formą narracji.   Spoty-
kamy się z tutaj pierwszoosobowym narratorem. 
Poza tym ciekawe jest również to, jak przedsta-
wiane są postacie. Rodzina głównej bohaterki nie 
jest tą „idealną rodzinką” z innych książek przeze 
mnie czytanych. Ale sami zdecydujcie, czy chcie-
libyście mieć tatę często pijącego alkohol, mamę 

krzyczącą za byle co oraz brata z udawaną kontu-
zją ręki. 
Polecam ją Wam ze względu na to, że można się z 
niej wiele nauczyć, głównie tego, iż nieważne jest 
to, czy ktoś jest bogaty albo biedny, tylko to, jaki 
jest. Możecie ją znaleźć w Bibliotece  Publicznej 
w Zawadzie, a także w różnych księgarniach. 

Nikita Angel 
  
  

  

 

„Mangi” - hit wśród szóstoklasistek 
 

W dłoniach szóstoklasistek już od pewnego czasu możemy 
zauważyć różne „mangi”. Mangi są to książki japońskie czy-
tane od tyłu. Możemy je porównać do komiksów, ale różnią 
się od siebie w wielu przypadkach np. komiksy są kolorowe, 
a mangi czarno-białe. Jest wiele wydawnictw tłumaczących 
te komiksy japońskie na inne języki. Ukazują się także w  
Polsce. Każda manga ma swój unikatowy styl i kreskę, czyli 
innym słowem wygląd rysunków.  Przyznam, że każdy może 
naleźć coś dla siebie od mang przygodowych po różne de-
tektywistyczne. 

Neko 



NASZE  
ZWIERZAKI 

Co warto zobaczyć  w Zielonej Górze? 
Dziś zachęcamy do   spaceru  po  Zawadzie.  

Dla zdrowia i dla podziwiania wiosennej przyrody. 

 

Maja Burdzy z klasy IV A i jej pupil :) 

 

SUPER   FARMER 
 

Super Farmer  to gra dla całej rodziny. Jest ona bardzo 
śmieszna. Chodzi w niej oto, aby poprzez rzuty kostkami i 
wymienianie się w banku  uzyskać wszystkie zwierzęta 
[oprócz psów] co najmniej po jednym. To jest    bardzo 
ciekawe, ponieważ lis i wilk zjadają twoje zwierzęta!!!   

 

Kacper Michalczyk poleca: 

 

A po lekcjach  :) 



UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

PLOTECZKI  ZE  SZKOLNEJ  ŁAWECZKI 
   
  O czym myśli K.K z kl. VI b na lekcjach j. polskiego ? O tym, że Wellma ze Scooby Doo 

posiada kwadratowe okulary. 
 K.N. z kl. IV zadeklarował, że na Dzień Zdrowia przyniesie  swoją dumę. 
 Tajemnicze zaginięcie mozzarelli w kl. IV 
 D.G. z kl. VI b zaprezentował na Dniu Zdrowia nowy choker z papieru oraz pomarańczo-

wej bibuły 
 D.G. z kl. VI b  chodzi z A.S z kl.VI a 
 D.G. z kl.VI b ma tajemniczą  wielbicielkę 
 O.S. z kl.VI b wyglądem przypomina anioła, lecz  naprawdę niewiele  wystarczy, by wy-

trącić ją  z równowagi 
 J.S. z kl.VI b posiada ukryty talent. 
 A.T. z kl.VI b powaliła swoimi disami D.G. z kl. V I b 
 Większość dziewczyn z kl.VI b przesadza z mangami!! 
 Wędkarzom karmę dla ryb podkradały kozy. 
 Według pana A. Sz.  batmany zawsze mówią prawdę. 
 K.J. podczas drogi do domu niósł A.G plecak. 
 J.Ł. ma dwóch wielbicieli. 
 E. Sz. Z klasy IV na znanej aplikacji przypomniała swojemu chłopakowi o swoim istnie-

niu. 
 Kłótnie D. M. i D. L.  Z klasy VI B. Kto się lubi, ten się czubi? 
 Uczniowie klasy Vi B czują już lato . 
 Na Dniu Zdrowia klasa VI A zrobiła pięknego jeża z winogron. Niestety bardzo szybko 

zniknął. Ciekawe dlaczego? 
 Ł. W. z klasy IV bardzo przeżywał swój występ na apelu. Prawdziwy, wrażliwy artysta. 
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