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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 
 
Przed Wami kolejny numer szkolnej 
gazetki. Zapraszamy do czytania.  

 

Od pierwszego dzwonka  
do Bożego Narodzenia 

Kartka z życzeniami 
to dzieło Nataszy 
Zaraś uczennicy  

klasy IV B 

Pan Krzysztof Sei-
fert od września jest 
nauczycielem fizyki 

w naszej szkole. 
Nowym  

przewodniczącym SU 
został  

Jakub Poczekaj  
z klasy VII A. 

Kacper Michalczyk z 
klasy V A w Centrum 

Przyrodniczym 



AKTUALNOŚCI 
POWITALIŚMY   
ROK SZKOLNY  

2017/2018 
04.09.2017 r.  rozpoczęliśmy nowy rok szkolny  
w ośmioklasowej szkole podstawowej. Od tego roku 
do szkoły uczęszczają uczniowie klas siódmych.  

Niektórzy przyszli do szkoły 
po raz siódmy, a inni po raz 
pierwszy. Dołączyli do nas 
uczniowie dwóch klas pierw-
szych.  
Serdecznie witamy! 

Pierwszy dzwonek— na 
lekcje wzywa uczeń klasy I 
Adam Kucharczyk.  

Pan dyrektor Władysław Kondras, pani 
Maria Golczyk, ksiądz Krzysztof Kocz i 
pierwszoklasista Adam Kucharczyk z 
mamą. 

 
Podczas wakacji w szkole trwały remonty. Wróciliśmy do 
odnowionych klas. Również świetlica została pomalowana. 
W kolorowej sali miło spędza się czas. 

Już po pasowaniu  
na ucznia :) 



AKTUALNOŚCI 
NARODOWE I SZKOLNE 

CZYTANIE WESELA 

Jak co roku nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji 
NARODOWEGO CZYTANIA. W tym roku czytaliśmy 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Stanisław Wyspiański (1869-1907)- 
- dramaturg, poeta, malarz. 

 

Narodowe i szkolne czytanie od lat 
w naszej szkole organizuje pani Ewa 
Kaczmarek. W tym roku przygoto-

wała inscenizację fragmentów 
„Wesela”.   

Pani Agnieszka Puchalska i pani Joanna Zrob-
czyńska  również wzięły  udział w inscenizacji, 

Ola Krupa to Panna Mło-
da, w rolę Pana Młodego 
wcieliła się Anna Skrzyp-
czak. Za nimi uczniowie 

klasy VII B i VII A. 

Oliwia Sanocka  
i Amelia Trębuła. 



AKTUALNOŚCI 

Święto Edukacji Narodowej  
w naszej szkole 

Dzień Edukacji Narodowej to od lat święto całej szkoły.  Najpierw 
pokaz tańca, potem przedstawienie, a na koniec gry przygotowane 
przez Samorząd Uczniowski i pana Arkadiusza Szakołę. 

Oliwka Sanocka i Dominik Gu-
zowski mieli okazję zatańczyć  

z mistrzami. 

Weronika Konsur jako nau-
czycielka, a Dawid Lebie-
dziński niesforny uczeń :) 

W przedstawieniu za-
grali pani Ewa Kacz-
marek i pan Andrzej 

Nowacki. Nikt nie miał 
wątpliwości, w jakie 
postacie się wcielili :) 

Trafić piłeczką do dołka 
Klasa IV b na polu golfowym w Przytoku 

 
Uczniowie klasy IV b razem z wychowawcą Panem Arkadiuszem Szakołą 
byli na polu golfowym w Przytoku Jechaliśmy autobusem szkolnym. Pan 
kierowca nie mógł dojechać na miejsce. Było to ogromne pole golfowe. 
Dowiedzieliśmy się, co golfiści noszą w swoich torbach. Instruktor gry w 
golfa pokazał nam jak grać. Kiedy piłeczka leciała nad małym jeziorkiem, 
wpadła do niego. Następnie uczyliśmy się grać w golfa. Uczyło nas 
dwóch panów. Mieliśmy za zadanie trafić piłeczką jak najbliżej żółtej 
chorągiewki oraz do przeznaczonego nam koła hula – hop. Wszystkim 
bardzo podobał się wyjazd. 

Aleksandra Urbańska 



AKTUALNOŚCI 
Z wizytą w Centrum Nauki Keplera 

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szko-
ły odwiedzili Centrum Nauki Keplera. Szcze-
gólnie spodobało im się w Centrum Przyrodni-
czym. Prezentowana jest tam interaktywna 
wystawa „Połącz się” Dzięki pokazanym eks-
ponatom można się dowiedzieć, jak ludzie po-
rozumiewali się,  Kod flagowy, alfabet Mor-
se'a to przykłady sposobów  komunikowania 
się. 

Alan Drost odkrył w sobie 
duszę artysty.  Nie znaliśmy 
dotąd wszystkich talentów 

Alana:) 

Ewa Szurkowska w sku-
pieniu wykonuje doświad-

czenie. 

 Olek Czyżniejewski  też 
sprawdza, jak to działa. 

Zosia Koperwas i 
 Julia Łozowska 
zainteresowane 
urządzeniem. 

Wiktoria Ślęczkowska i Klaudia 
Pierucka też nie nudziły się  
w Centrum Przyrodniczym. 

Napis „Od 3 do 7 lat” nie 
przeszkodził Jankowi wejść 

do domku :) 

Wiktoria Zdanowicz i Natalka Szawikin  - 
tak też można się komunikować. 

Przejrzę się tylko w lustrze :) 



AKTUALNOŚCI 

Kuba z ciekawością sprawdza, co jest 
pod przykrywką. 

Czy Maja i Alan słyszeli to samo? 

 

RECYTOWALI WIERSZE  
O POLSCE 

 
 Dnia 14.XI.2017r. odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej. 
Konkurs przygotowały pani Ewa Kaczmarek, pani Małgorzata 
Wojciechowska i pani Joanna Zrobczyńska. Uczestnicy zebrali 
się w świetlicy szkolnej. Byli uczniowie klas IV - VII, ale też i 
młodsi - z klas II i III. Pan dyrektor powitał gości, następnie 
przedstawił jury: panią Elżbietę Januszewską,  panią Marzenę 
Bilską i panią Joannę Zrobczyńską. Pani Małgorzata Wojcie-
chowska przedstawiła zasady konkursu. Uczniowie pięknie de-
klamowali różne wiersze, znane i mniej znane. Jury miało bar-
dzo trudny wybór, ale po długim czasie  panie przyszły i ogłosi-
ły wyniki. Uczestników podzielono na trzy kategorie: klasy II i 
III, IV-V oraz VI-VII. W pierwszej grupie - I miejsce zajął Kac-
per Brut, II miejsce Janek Jaryczkowski, a III miejsce Paulina 
Urbańska.  W klasach IV i V - I miejsce zdobyła Zosia Koper-
was, II miejsce Maja Burdzy, a III miejsce Ola Urbańska, Marty-
na Greńczuk.  W najstarzej grupie    I miejsce zajęła  Oliwia Sa-
nocka, II miejsce Paulina Sobieraj, a na  III  znalazła się  Ola 
Krupa. Wyróżnienia dostali: Julia Łozowska, Gabrysia Lubojań-
ska, Klaudia Pierucka. 

Stefania Ratajska kl. V 

KONKURS  POEZJI  
PATRIOTYCZNEJ 

Z wizytą w Centrum Nauki Keplera 

Tradycją naszej szkoły jest 
Bieg Zwycięstwa organizo-
wany w ramach uczczenia 
Święta Niepodległości.  

BIEG  
ZWYCIĘSTWA 

Krzyś Nowakowski zajął I miejsce , a 
Łukasze Warziński II miejsce w Biegu 

Zwycięstwa. Gratulujemy. 



AKTUALNOŚCI 

ANDRZEJKI 
 

PŁOMIENNE  ANDRZEJKI 
 

Dlaczego w bibliotece spłonął obrus? 
 

Dnia 23.11.2017r. od godzinie 17:30 do 20:00 odbyła się impreza an-
drzejkowa. Uczniowie klas 4-7 bawili się na parkiecie. Każda z klas 
przygotowała własny poczęstunek. Oprócz tego w bibliotece był ,,salon 
wróżb”, który zorganizował samorząd. Podczas wróżenia zdarzył się 
mały wypadek. Jeden z uczniów przypadkiem upuścił palącą się kar-
teczkę. Na  szczęście na pomoc przyszedł jego kolega i wszystko do-
brze się skończyło. Uczniowie dobrze się bawili i wrócili zadowoleni 
do domów. 

Shane i Zosia Koperwas 
 

Samorząd Ucz-
niowski z opieku-
nem panem Arka-
diuszem Szakołą 

przygotował Salon 
Wróżb 

Dziewczynki z klasy V 
przygotowały serduszko z 
imionami.  Ewa Szurkow-

ska i Maja Burdzy za chwilę 
poznają... 

Krzyś Nowakowski też chce 
wiedzieć, co go czeka :) 

Dobra muzyka musi 
być. O rytmy dbał 

Dominik Guzowski. 



AKTUALNOŚCI 

 

Mikołajki klasy V 
 

W tym roku klasa V miała podwójne mikołajki – 6 grudnia dostali 
paczki ze słodyczami, a 11 grudnia wyjechali do kina na seans pt. 
,,Mikołaj i spółka''. Film opowiada o pewnej rodzinie, do której tra-
fił święty Mikołaj. Szukał  on witaminy C dla swoich elfów, bez 
których nie byłoby prezentów i całych świąt. Poznaje on lepiej 
dzieci i świat ludzi, w którym zazwyczaj nie mieszka. Zostaje   kil-
ka razy zamknięty w więzieniu i często pakuje się w tarapaty. Jed-
nak w końcu, dzięki dobrym sercom dzieci i odrobinie magii, 
wszystkie elfy powracają do swojej pracy i święta nie zostaną zruj-
nowane. 

Maja Burdzy 

MIKOŁAJKI  

Amelka i Zuzia są ciekawe, co w 
paczuszce dostała Zosia. 

Natalka i Zuzia  
oglądają  
prezenty. 

Alan Drost, 
Wiktoria Zda-
nowicz i Wik-

toria Ślęcz-
kowska cieszą 
się , ze dostali 

czekolady. 

Klaudia Pierucka i Stefcia Ratajska  
lubią takie lekcje :) 

Mikołajki są wspaniałe.  
Szkoda, że tylko raz w roku. 



AKTUALNOŚCI 
MIKOŁAJKI  

Klasę VII A też odwiedził Mikołaj.  
Byli grzeczni :) 

Oglądaliśmy przygody  

Mikołaja i spółki 
Klasy czwarte w kinie   

 
Dnia 08.12.2017r. klasy czwarte były w kinie   na filmie pt. 
„Mikołaj i spółka”. Była to dla większości bardzo śmieszna 
komedia. Głównymi bohaterami byli św. Mikołaj i prawnik. 
Akcja dzieje się współcześnie przed Bożym Narodzeniem.  W 
polskiej wersji językowej Mikołajowi głosu użyczył Wojciech 
Malajkat  Pomocnica Mikołaja – Śnieżynka mówiła głosem 
piosenkarki  Sarsy. Do kina każdy zabrał sobie małą przeką-
skę. Pan Jacek, pan Arek i pan Andrzej  z wielkim zaintereso-
waniem oglądali  film.  

 Gabrysia Lubojańska, Ola Urbańska 

Po szkole chodził Mikołaj. Prezenty 
pomagały mu rozdawać  

Amelia Kręcisz i Natalia Kempa. 



AKTUALNOŚCI 
 

Spotkanie opłatkowe 
 

Dnia 06.01.2018r. w sali wiejskiej w Zawadzie odbyło się 
spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim mieszkańcy 
Zawady, pan Mariusz Zalewski z żoną i córką, sołtys Za-
wady Jan Smoter oraz proboszcz parafii ks. Krzysztof 
Kocz. Szkolna grupa „Filofany” wystawiła jasełka pt. 
„Droga do Betlejem”. Następnie wszyscy zjedli kolację i 
ksiądz Krzysztof powiedział, żebym przyszła do niego ra-
zem z Zosią i Pauliną. Przyszłam tylko ja, więc usiadłam 
obok księdza i śpiewaliśmy kolędy. Po udanej kolacji 
wszyscy udali się do domów.   

Ola Urbańska 

W grudniu w klasach pojawiły się choinki.  Taka była w sali nr 6,  
gdzie uczą się uczniowie klasy II, a ich wychowawczynią jest pani 

Jolanta Guziewicz. 

Przygotowując się do Bożego Narodzenia uczniowie pod opieką 
pani Kasi Konsur wykonali kalendarze adwentowe,  

aby pamiętać, ile czasu zostało do świąt. 

To kalendarze zrobili Janek Doszel i Zosia Koperwas. 

Swój kalendarz 
pokazuje Alan 

Drost. 

Choinka Weroniki 
Konsur 

Czwartoklasiści 
na lekcji języka  
polskiego  przy-
gotowali kartki z 
życzeniami .Ola 
Urbańska zrobiła 

kartkę dla wy-
chowawcy, Po 
prawej stronie 
kartka Kornelii 
Korczyńskiej. 



AKTUALNOŚCI 
 

KONCERT MIKOŁAJKOWY  
 
Dnia 04.12.2017r klasy czwarte, szósta i siódme wyjechały do Filharmonii w Zielonej Górze na kon-
cert mikołajkowy. Klasa IV a i IV b jechały autobusem szkolnym, a pozostałe klasy MZK. Gdy szli-
śmy, część dzieci bawiła się, śniegiem. Kiedy doszliśmy, ciepło przywitał nas pan konferansjer. Na 
koncercie były piosenki świąteczne. Pan Przemysław Szczotko grał na gitarze i śpiewał piosenki i 
byli z nim inni panowie, którzy grali na innych instrumentach.   Były to: kontrabas, pianino, bębny i 
gitara. Muzycy prezentowali  polskie i zagraniczne piosenki.   Kiedy wychodziliśmy z sali to pan 
Przemysław rozpoznał Amelkę Czarnecką z klasy IV a ponieważ ,nauczył ją piosenki. Gdy wracali-
śmy do szkoły, niestety pani Kasia Konsur zgubiła rękawiczki i było jej ciężko odnaleźć te rękawicz-
ki,  bo dużo osób kręciło się przy wejściu. Koncert nam się podobał. 

Gabrysia Lubojańska  

ODKRYWAMY TALENTY 
 

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem na holu 
obok choinki jest wystawa świątecznych prac na-
szych uczniów. Niektóre prezentujemy na łamach 
naszej gazetki. Obrazy zostały namalowane na lek-
cjach plastyki u pani Kasi Konsur. 

Obraz Amelki Kręcisz z klasy  VII A 

Ten obraz na-
malowała  
Ola Krupa  
z klasy VII B 

A to obraz Emilki 
Kozłowskiej  
z klasy VII A 



AKTUALNOŚCI 

  

 
Dnia 22.12.2017r. odbył się spektakl pt. ,,Droga 
do Betlejem''.  
W pierwszej scenie babcia opowiadała aniołkom 
o wydarzeniach od stworzenia człowieka do na-
rodzin Jezusa. Do stajenki przybyli pasterze, któ-
rym zwiastował anioł oraz trzy królowe prowa-
dzone przez gwiazdę.  Był też Herod, który pra-
gnął śmierci Jezusa. Na koniec przedstawienia  
ukazują się Maria, Józef i mały Jezus.  
W jasełkach zostało zawarte wiele  kolęd i piose-
nek świątecznych..  
Cały spektakl przygotowała grupa teatralna z na-
szej szkoły ,,Filofany''. 

                                                                                                                         
Maja Burdzy 

SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

Dnia 22 grudnia mogliśmy po-
słuchać kolęd i pastorałek śpie-
wanych przez naszych uczniów. 
Stefcia Ratajska zaśpiewała ko-
lędę w języku łemkowskim. 
Szymon Pankow przygotował 
instrumentalną wersję kolędy i 
zagrał na cymbałkach. Wspierał 
go pan Arek Szakoła. 

JASEŁKA 

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie róż-
nych klas. Maryję zagrała Amelia Kręcisz, Józe-
fem był Szymon Mikołajewicz. 
Spektakl przygotowany przez panią Katarzynę 
Konsur i  Katarzynę Trojan wszystkim się bar-
dzo podobał. 



  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Chętnie spędza czas  
przy kominku,  

 lubi zalewajkę i prażonki 

 

Wywiad  
z  Panem Krzysztofem Seifertem 

   
Redakcja: Dzień dobry! 
Pan Krzysztof: Seifert: Dzień dobry! 
R.: Pierwsze pytanie, ile lat pracuje Pan w swoim 
zawodzie? 
K.S.: W ogóle pracuje 40 lat, ale jako nauczyciel 
36, o ile się nie mylę. 
R.: Lubi Pan pracę nauczyciela?  
K.S.: Oczywiście,  nie wytrwałbym tak długo, jeśli-
bym jej nie lubił. 
R.: Dlaczego wybrał Pan akurat ten zawód? 
K.S.: To jest taka pewna histor ia, ponieważ kiedyś 
marzyła mi się medycyna i bycie lekarzem, ale jednak 
nie wyszło. Poszedłem do szkoły pomaturalnej, me-
dycznej, którą skończyłem i uzyskałem tytuł technika 
elektrokardiologii. Jest to związane z fizyką, dlatego 
zdecydowałem się iść na fizykę jako sekwencja po-
przedniej edukacji. 
R.: Bardzo ciekawa historia, a łatwo zapamiętuje Pan 
imiona uczniów? 
K.: Kiedyś tak, teraz niestety już nie, czego sami do-
świadczacie czasami. 
R.: Wróćmy do czasów szkolnych, jakim był Pan 
uczniem? 

K.S.: W szkole podstawowej nie chwaląc się byłem 
bardzo dobry uczniem. W średniej byłem dobrym 
uczniem, ponieważ nie umiałem jednej rzeczy, mia-
nowicie myśleć logicznie. Było to dla mnie obce. Tak 
mnie przygotowano do dalszej edukacji. Potem było 
już lepiej. 
R.: Dlaczego wybrał Pan akurat naszą szkołę?  
K.S.: Nie tylko waszą. Co roku lub co 2 lata jestem 
w różnych szkołach, to dodatkowa praca. Moją ma-
cierzystą szkołą jest V Liceum Ogólnokształcące'. 
Natomiast tam, gdzie jest potrzeba pomoc w naucza-
niu fizyki, czasami informatyki czy w jakiejś szkole 
przedsiębiorczości, to bardzo chętnie pomogę, ponie-
waż mam czas. 
R.: Co sądzi Pan o naszej szkole?  
K.S.: Jakby to powiedzieć krótko i zwięźle? Jest 
fajna. Fajnie się pracuje. 
R.: Ma Pan jakieś hobby? Jak lubi Pan spędzać 
wolny czas? 
K.S.:  Moim hobby od czasów szkolnych jest histo-
ria. Szczególnie pasjonuje mnie okres II wojny świa-
towej. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie zosta-
łem nauczycielem historii, ponieważ jest to moje hob-
by, a nie zawód. 
R.: A jak spędza Pan wolny czas? 
K.S.: Mój wolny czas polega na tym, że rano po 
ciemku wychodzę, wieczorem po ciemku wracam, 
pogłaszczę kota, który cały dzień czeka, rozpalę w 
kominku, trochę sobie odpocznę i do pracy. Do jede-
nastej w nocy zajmuje mi sprawdzanie sprawdzia-
nów, przygotowywanie się do lekcji następnego dnia. 
Tak wygląda praca nauczyciela. 
R.: Jaką ma Pan ulubioną potrawę?  
K.S.: Zalewajkę. Moja mama pochodzi z Zagłębia 
i tam jedną z zup nazywają królową zup i jest nią za-
lewajka. To jest zupa robiona na podstawie kwaszo-
nej mąki żytniej. Taki się zaczyn robi, z niego się 
czyni tę pyszną potrawę o takim posmaku kwaśnym 
Jeszcze jak do tego dodamy ziemniaczki i białą kieł-
basę, to jest super. Także lubię prażonki, też z tam-
tych rejonów. Prażonki robi się na ognisku. Żelazny 
garnek uzupełniony na przemian ziemniakami, bocz-
kiem, cebulą. Potem to się przykrywa liściem kapusty 
i przykrywką najlepiej drewnianą. Na to jeszcze ka-
mień, żeby przycisnąć i wkłada się do ogniska. Po 
jakimś czasie jest gotowe. Jest to pyszne. Niektórzy 
nazywają to zapiekanką ziemniaczaną, ale to są po 
prostu prażonki. 
R.: Bardzo dziękujemy! 
K.S.: Również dziękuję. 
 

Oliwia Sanocka, Amelia Trębuła 
 
  

WYWIADY 



WYWIADY 

   
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Stres mnie mobilizuje 
 

Wywiad z  przewodniczącym  
Samorządu Uczniowskiego  

Jakubem Poczekajem 
 

 W  tym numerze  możecie przeczytać wywiad z 
nowym przewodniczącym naszej szkoły - Jaku-
bem Poczekajem! 
 
RG: Jak się czujesz jako przewodniczący SU? 
Kuba: Jestem zaskoczony w pozytywnym zna-
czeniu! 
RG: Dlaczego star towałeś? 
K: Miałem wile pomysłów, które chciałem 
wprowadzić do naszej szkoły. 

RG: Znamy powód twojej chęci zastania prze-
wodniczącym, jednak czemu wcześniej nie star-
towałeś? 
K :Wcześniej nie miałem pomysłu na kampa-
nię i byli niesamowici przeciwnicy. 
RG: Szkoła pokłada w Tobie nadzieje, nie stresu-
jesz się tym? 
K: Stres mnie mobilizuje. 
RG: Rozumiem, a jakie masz plany? 
K: Mam ich wile, niektóre z nich zostały już 
wcielone w życie m.in. muzyka na przerwach, 
suchar tygodnia itp. 
RG: Czy coś zmienisz? 
K: Moje plany dużo wprowadzają, jednak jest  
kilka rzeczy, które pragnę zmienić. 
RG: Czym się interesujesz, jakie masz hobby?  
K: Mam  liczne zainteresowania np. wędkar-
stwo, składanie modeli samolotów i akwarysty-
ka. 
RG: Spodziewałam się takich odpowiedzi, w 
takim razie co z nauką? Ulubiona lekcja i dlacze-
go akurat taka? 
K: Histor ia i wychowanie fizyczne, ponieważ 
interesuje mnie przeszłość naszego kraju. W-F, 
dlatego, iż uważam że jest ona idealna dla mnie. 
RG: Ulubiona roślina, zwierzę?  
K: Ulubiona roślina? Raczej fiołki, bo mają 
ładny kolor i zapach, a niektóre można jeść! Jeśli 
chodzi o zwierzę, to posiadam psa i ryby, i są to 
chyba moje ulubione. 
RG: Czy star tujesz w przyszłym roku? 
K: Zobaczymy, wszystko jeszcze przede mną! 
R.G.: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
 

 Anna Skrzypczak 

 

Klasy siódme omawiały lekturę pt. „Zemsta”. 
Szymon Mikołajewicz i Jakub Poczekaj zapro-
ponowali, że przygotują inscenizację kilku scen 
komedii. Zaprezentowali je przed swoimi kole-
żankami i kolegami z klasy VII A.  
Jak widać na zdjęciu, rola aktorów sprawia 
chłopcom wiele radości. 

Jaki zdolny ten nasz przewodniczący: poeta, 
aktor. A znajduje czas na działalność w Sa-
morządzie Uczniowskim. 



 

NIE  TYLKO  NAUKA  :) 
 

,,Oversize sweterki” 
 
Ostatnio w świecie mody pojawiły się oversize sweterki. 

W tym sezonie koniecznie musisz je mieć. I to najlepiej 
w ciepłych i intensywnych kolorach. Swetry w rozmiarze 
oversize są modne już od kilku sezonów.   To podstawo-
wa część garderoby, którą zestawiasz z jakimkolwiek 
spodniami lub spódnicą. Jest też praktyczny, ponieważ 
daje ciepło. Jednak nie każdy wygląda w nich dobrze. 
Może być świetnym prezentem. 
 

Zosia Koperwas i Shane 

 

Nowe dziennikarki 
 

W tym roku do redakcji SZKOLNIAKA 
dołączyły dwie uczennice z klas czwar-
tych, są to: Gabriela Lubojańska z klasy 
IV A i Aleksandra Urbańska z klasy IV 
B. 
Serdecznie witamy:) 

 

A po lekcjach  :) 

NASZE   
ZWIERZAKI 

A to pupil Jakuba  
Wróbla. 

 To ulubieniec ca-
łej rodziny. Brat 
Kuby też chętnie 

spędza z nim czas. 

To ulubieniec Viktorii  
Zdanowicz. 



W Krainie Literatury 

 
Zdrowe życie 

 
Odżywianie ważna rzecz, 
więc słodycze idą precz. 
Myj się rano i wieczorem, 
zjedz kanapki z pomidorem, 
z rzodkieweczką i sałatą. 
Bardzo smaczne. Co Ty na to? 
Na śniadanie zjedz jajeczko. 
W szkole pani da Ci mleczko, 
więc wypijesz je ze smakiem, 
a na obiad kluski z makiem. 
Kluski z makiem na obiadek 
zjada babcia, zjada dziadek, 
zjadasz Ty i zjadam ja, 
bo to nam energię da. 
Po obiadku jest spacerek 
idź do sadu na deserek. 
A na deser dziś jest gruszka, 
wiele śliwek i jabłuszka. 
Jeśli kilka zjesz jabłuszek, 
nie będzie Cię bolał brzuszek. 
W zdrowym ciele zdrowy duch, 
więc potrzebny tobie ruch. 
Skacz i biegaj sobie żwawo 
w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. 
Bo lenistwo to zła rzecz, 
zbierz drużynę - idź na mecz 
lub na grzyby idź do lasu, 
ale nie rób tam hałasu! 
Przed jedzeniem ręce myj, 
dzięki temu długo żyj. 
 
Stefania Ratajska 

 

Konkurs na wiersz o zdrowiu 
 
Gdy dowiedziałam się, że jest konkurs na  wiersz o zdrowiu, szybko zaczęłam two-
rzyć mój.   Szukałam różnych pomysłów wśród książek z poezją. Napisałam swój 
wiersz, wydrukowałam i dostarczyłam pani Marcie Rosolskiej. Nie wierzyłam, że 
wygram, ale pilnie śledziłam nowości na temat wyników różnych konkursów. Po 
kilku dniach dowiedziałam się, że zajęłam II miejsce. Doznałam wielkiej radości, bo 
to nie było łatwe wymyślić wiersz na temat. Mam nadzieję, że będzie więcej podob-
nych konkursów. 

Stefania Ratajska kl. V  

 

Stefcia Ratajska odbiera od pani  Marty 
Rosolskiej  nagrodę z a zajęcie II miejsca 
w konkursie na  wiersz o zdrowiu. 

 

Jej rymy  o zdrowiu znalazły 
uznanie jury. My tez może-
my przeczytać wiersz Stefci. 
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 Ploteczki ze szkolnej ławeczki 

 
 B.B. z klasy VI spalił obrus w salonie wróżb. Jednak to inna osoba, musiała przepraszać właściciela. 
 B.B. z kl. VI złamał serce pewnej dziewczynie 
 Klasa V to fani  znanego rapera - Czuuxa. 
 Ł.W. z klasy V pragnie zostać znany na całym świecie! Jak śpiewa, możemy usłyszeć na You Tu-

bie! 
 A.S. z klasy VI nie umie obsługiwać mopa. 
 N.K. z klasy VII a chodzi z D..L. z klasy VII b , a A.S z klasy VII a chodzi z D.G z klasy VII b, 

związki  w najstarszych klasach? Brzmi ciekawie. 
 P.C. z klasy V wysyła miłosne liściki do J.Ł. z klasy V. Uważaj, aby nie zostać odrzuconym 
 Nie wiesz, jaki naszyjnik kupić? Spokojna głowa! Zgłoś się do K.P. z kl. VII a, czyli chłopaka, który 

wie,  jaką biżuterię sprezentować dziewczynie. 
 Pan A. Sz. mówi, że nasza szkoła jest szkołą promującą zdrowie, a  w swojej torbie chowa przed 

uczniami rogala z czekoladą! 
 K.P. z klasy VII a mówi, że pewna dziewczyna rozgłasza tajemnice, a sam mówi rzeczy, których 

miał nikomu nie zdradzać! 
 Zastanawiamy się czy A.K. z klasy VII  czuje coś do rówieśnika z równoległej klasy? Możliwe, że 

kiedyś dowiemy się prawdy… 
 K.K. z klasy VI darzy uczuciem E.K. Z klasy VII A, 
 B. Sz. z klasy VI jest zakochany w starszej  koleżance – K. Rz. Z klasy VII A, 
 Związek N.K. z klasy VII A i D.L. z klasy VII B, dobiegł końca, pamiętajcie drogie panie, D.L. jest 

wolny, ale czy na długo? 
 J.J. z klasy VII B ma marzenie, aby zostać EGZORCYSTĄ! Pamiętaj! Warto marzyć! 
  Niesamowity obrót wydarzeń! Sz. M. z klasy VII A Postanawia brać udział w konkursie przedmio-

towym z języka polskiego! Ktoś się tego spodziewał? 
 Niezwykły sposób komunikacji na lekcjach! W niektórych klasach, można znaleźć tajemnicze kar-

teczki z rozmowami..... 
 Pewien młodzieniec atakuje małe, niewinne dziewczynki! Czujcie się zagrożone! 
 P. C. z  V klasy lubi  romanse. 


