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WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami kolejny, ostatni w tym roku szkolnym   
numer szkolnej gazetki. Zapraszamy do czytania.  

 

Pan Andrzej Nowacki  
w swojej pracowni. 



 

DZIEŃ  ZDROWIA 

AKTUALNOŚCI 

 

Dbamy o zdrowie  
nie tylko w Dzień Zdrowia 

 
Dnia 27.04.2018r. odbył się Dzień Zdrowia. Pierwsze dwie lekcje 
były zgodnie z planem. Potem  obejrzeliśmy przedstawienie 
przygotowane przez panią Martę Rosolską.  Później panie z  Sa-
nepidu przeprowadziły apel o tematyce zdrowego odżywiania. 
Następnie przedstawiciele klas rozwiązywali quiz. W pozostałe 
trzy godziny toczyła się zacięta walka o wygraną w poszczegól-
nych kategoriach, na które można było zgłosić się w poprzednich 
dniach. W konkurencji sportowej grano w pikę nożną oraz rzu-
cankę siatkarską.  Swoją wiedzę można było sprawdzić rozwią-
zując  test o zdrowiu. W kategorii kulinarnej dużo się działo, 
oczywiście wszyscy zajęli się  przyrządzaniem  pysznych potraw 
bądź przekąsek. Dzień Zdrowia zakończył się apelem, na którym 
ogłoszono wyniki i rozdano nagrody. Stefania Ratajska wygrała 
konkurs wiedzy na temat zdrowia i zdrowego stylu życia. W kon-
kursie kulinarnym pierwsze miejsce zdobyła kl.5, drugie kl.7a, 
trzecie kl.6. 

Zofia Koperwas  

 

Kuba Wróbel 
przebrał się 

za truskawkę 

 

Te rzeźby z owoców  
wykonali uczniowie klas I-III. 



Święto Konstytucji 3 Maja  
w naszej szkole 

AKTUALNOŚCI 

           

Apel z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

 
Apel odbył się 10 maja. Przygotowali go 
głównie uczniowie klas młodszych. Po 
uroczystym przemówieniu pana dyrekto-
ra i pani Ewy Kaczmarek zaczęły się wy-
stępy. Większość klasy 3b zatańczy-
ła ,,krakowiaczka'', a pozostali recytowali 
swoje kwestie. Niektórzy uczniowie z 4b 
pod opieką pani Kasi Konsur przygoto-
wali kilka utworów. Podopieczni pani 
Wioletki Grzezułki recytowali wiersze 
oraz śpiewali. Klasa 4a pod opieką pani 
Ewy Kaczmarek przygotowała spektakl i 
pieśni narodowe. 

 Maja Burdzy 

BIEG  ZWYCIĘSTWA 
11.05.2018 r. odbył się Bieg 
Zwycięstwa z  okazji zakoń-
czenia II wojny  światowej. 
Biegli przedszkolacy i ucz-
niowie naszej szkoły.  

 

Na zdjęciach 
przedstawiamy 
zwycięzców w 
poszczególnych 

kategoriach. 

 

Lucjan Hordziejewicz 
 w przedstawieniu  

zagrał króla. 



AKTUALNOŚCI 

 

Sukces koła  teatralnego  

 

Dnia 16.05.2018r. grupa teatralna z naszej szkoły pojechała do 
Hydro Zagadki na konkurs pt. ,,XXV Przegląd Dziecięcej i 
Młodzieżowej Twórczości Teatralnej  o Złote Pióro Koszałka 
Opałka". Gdy byliśmy na miejscu, usiedliśmy wśród widowni i 
oglądaliśmy występy grup z innych szkół. Po paru spektaklach 
przyszła kolej na nas. Poszliśmy do pomieszczenia, w którym 
przebieraliśmy i przygotowywaliśmy się do występu. Nasz 
spektakl  pod tytułem ,, Taka jestem” opracowała nasza grupa 
oraz pani Katarzyna Konsur, która prowadzi zajęcia teatral-
ne ,,Filofany”.  W czasie konkursu były także przerwy, podczas 
których można było zrobić sobie zdjęcie z prowadzącymi oraz 
Koszałkiem Opałkiem we własnej osobie. Wyniki konkursu by-
ły ogłoszone na gali 23.05.18r. w Teatrze Lubuskim. Nasz teatr 
otrzymał wyróżnienie, z czego jesteśmy dumni. Warto dodać, 
że w konkursie wzięło udział aż 30 grup teatralnych, dlatego 
wyróżnienie jest naszym sukcesem. 
Nagrodę można obejrzeć na holu naszej szkoły. 

 
Zosia Koperwas 

 

Filofany dostały wyróżnienie 

 

Pani Kasia Konsur 

na scenie Lubuskiego Teatru 
23. maja w Lubuskim Teatrze odbyła się uroczysta Gala, 
zwieńczająca teatralne zmagania konkursowe w ramach 25. 
Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Teatralnej 
„O Złote Pióro Koszałka Opałka”. Podczas uroczystości na 
scenie zaprezentowali się instruktorzy teatralni w bajce 
„Ballada o kapryśnej królewnie” w reżyserii Wojtka Brawe-
ra. Wszystkie grupy biorące udział w konkursie zostały ob-
darowane. Gali towarzyszyły uliczne występy teatru „Zza 
Winkla” i teatru „Czyli Chilli”. Wszystkim gratulujemy i 
dziękujemy.  

Katarzyna Konsur 



AKTUALNOŚCI 

 

Piknik  
zamiast wychowawczej:) 

 

Dnia 24 maja odbył się piknik. Uczniowie klas IV - VII 
wraz ze swoimi wychowawcami wyszli na szkolny plac. 
Niektórzy słuchali muzyki, a inni rozmawiali i zajadali się 
przekąskami. Jedni siadali w większych, a drudzy w 
mniejszych grupach. Uczniowie mogli przynieść słodko-
ści, owoce i inne przekąski. Co niektórzy grali w gry np. w 
siatkówkę. Wszyscy byli zadowoleni z takiej lekcji wycho-
wawczej. 

Maja Burdzy 

 

W maju odbyły się kolejne akcje Samorządu 
Uczniowskiego. Uczniowie razem z opiekunem 
SU panem Arkadiuszem Szakołą zadbali o to, 
żebyśmy się nie nudzili. 

 

KOLEJNE  AKCJE  
SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

 

Razem z panem Jackiem 
Marciniakiem przygoto-
wali turniej siatkówki. 

 

Dziewczynki z klasy V A 
 przygotowały się do pikniku.:) 

 

Klaudia Pierucka lubi  
takie „wychowawcze” :) 

 

A  NA  PRZERWIE 
 

KARAOKE 

 

Na długiej przerwie moż-
na było zaśpiewać lub 
posłuchać, jak śpiewają 
inni.   
Wśród śpiewających 
uczniów była Blanka z 
III klasy. 

 

29.05.2018 r. Ewa  i Julia z klasy V A 
pokazywały, co  zrobić z kinetyczne-
go piasku. 

 

HOBBY  
PIĄTOKLASISTEK 



AKTUALNOŚCI 
 

Wyniki matematycznych zmagań  
KANGUR 2018 

 
 

Dnia 15 marca 2018r.  o godz. 9.00 odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
KANGUR. Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki. „Kangur” w niezawodny 
sposób integruje młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują 
te same zadania, a laureaci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych wycieczkach i międzynarodo-
wych obozach naukowo-rekreacyjnych.  
 W naszej szkole udział w konkursie wzięło 15 uczniów w następujących kategoriach: 
 Żaczek ( kl. II):  6 uczniów, 
 Maluch ( kl. III-IV):  4 uczniów, 
 Beniamin 9 (kl. V): 5 uczniów.  
Wśród osób biorących udział w konkursie uczennica klasy V Stefania Ratajska uzyskała wynik bardzo do-
bry uzyskując 112,5 pkt, natomiast  wyróżnienie zdobyli: Aleksandra Poczekaj ( 97,5pkt), Aleksandra 
Urbańska ( 87,5 pkt) oraz Maksymilian Gandecki ( 90 pkt).  
Gratulacje! 

M. B.  

 
 

Podobnie jak w poprzednich latach w 
tym roku nasza szkoła wzięła udział w 
ogólnopolskiej akcji  GÓRA GROSZA.  
Była to kolejna inicjatywa SU. 
Ta akcja ma  na celu pomoc dzieciom, 
które nie wychowują się w swojej rodzi-
nie.  
Za udział w akcji otrzymaliśmy podzię-
kowanie. 

 

Znakomite matematyczki  
Ola Poczekaj i Stefcia Ratajska 



AKTUALNOŚCI 
 

Zwiedzaliśmy różne miejsca w Polsce 

 

ZOO i wszystko o wodzie 
Klasy I A, I B i II A  były we Wrocławiu 

 

Dnia 16.05.2018 r. uczniowie klasy I A, I B i II A wyjechali na wycieczkę do Wrocławia. Główną atrak-
cją wycieczki było zwiedzanie wrocławskiego zoo i podziwianie zwierząt .Uczniowie mieli okazję zoba-
czyć, jak w zoo odbywa się karmienie fok. Podziwiali różnorodność zwierząt i zachwycali się pięknem 
podwodnego świata Oceanarium. Atrakcją zamykającą wycieczkę była wizyta w Hydropolis, gdzie do-
wiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat wody  i tego, jak ważną rolę odgrywa w świecie. 

K. K.  

 

Uczniowie klas VI A, VII 
A i VII B  zwiedzali Kra-
ków. Byli też w Muzeum 
w Oświęcimiu. Podziwia-
li piękno kopalni soli w 
Wieliczce.  

Jeden dzień nad Bałtykiem 
Klasy czwarte i piąta  

w Międzyzdrojach 
 

Klasy IV A, IV B i V A wybrały w tym roku północ Polski i wyruszyły 
nad Bałtyk do Międzyzdrojów.  
Uczniowie zwiedzili Bałtycki Park Miniatur i zobaczyli Muzeum Figur 
Woskowych. Był tez spacer po plaży i wejście na Kawczą Górę, skąd 
rozciąga się wspaniały widok na morze. Gofry i lody na molo, zakupy na 
straganach. Wszyscy poczuli się, jakby byli na wakacjach. 
Uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni do domu.  

 

Wszystkim podobało się  
w Bałtyckim Parku Miniatur. 

 

Jak na wakacjach :) 



AKTUALNOŚCI 
 

FESTYN RODZINNY 
 

Dnia 8.06.2018 roku odbył się Festyn Rodzinny . Na scenie można 
było pooglądać występy przedszkolaków i uczniów naszej szkoły. 
Oprócz tego na uczestników czekały inne atrakcje. Pani kosmetycz-
ka robiła profesjonalny makijaż. Z panią Mariolą, panią Jolą i panią 
Martą można było ozdobić kubeczki. W salonie gier grano w różne 
gry planszowe. Jeszcze rozgrywki sportowe, namioty biblioteki, le-
śników, strażacy. A do tego pyszne jedzonko od pani Beaty. Na za-
kończenie spektakl teatralny przygotowany przez panią Kasię Tro-
jan, w którym wystąpili rodzice, nauczyciele i ksiądz proboszcz. 
Festyn  wszystkim się podobał. 

 

Najpierw wystąpili  
reprezentanci przedszkola. 

 

Potem można było  
podziwiać wokalne  
i taneczne talenty 

uczniów. 

Pani Kasia Trojan 
wyreżyserowała 
przedstawienie  
i zagrała rolę  
krasnoludka. 

  

Na festynie zatańczyły cheerleaderki Stelmetu. 

 

Ostatnim punktem programu było przedstawienie,  
w którym zagrali rodzice i  pracownicy ZE nr 8. Jak 
co roku udział wzięła radna pani Sylwia Brońska. 
W tym roku do obsady dołączył ksiądz  Mariusz. 



AKTUALNOŚCI 
 

Jak  zamierzasz spędzić wakacje? 
 

Sonda  przeprowadzona przez Klaudię Pierucką 

 

Przed nami wakacje.– czas odpoczynku i podróży. 
Klaudia Pierucka zapytała uczniów i nauczycieli:, 

Jak zamierzają spędzić  wakacje? 
Poniżej prezentujemy wyniki jej sondy. 

 

Julia kl. V A: Wylatuję do Egiptu do Hurghady. 
Później będę jechać do babci na 2 tygodnie, a po-
tem nad jezioro, na liny i nad morze na 2 tygodnie. 
 
Weronika kl. IV B: Będę jechała na działkę. Nad 
morze na tydzień, na kolonię w góry, z panią Kasią 
Konsur do Krakowa. 
 
Ola kl. IV A: Pojadę z panią Kasią Konsur  do 
Krakowa, do Łagiewnik. Kiedy zacznie się lipiec, 
wybiorę się na obóz  z Big Bena. Będę też jechała 
raz do jednej babci, raz do drugiej. 
 
Pan Andrzej Nowacki: Żeby myśleć o waka-
cjach, muszę najpierw zaliczyć egzamin. Jeżeli wy-
padnie pozytywnie, to na pewno jakoś to sobie wy-
nagrodzę i na pewno będzie jakiś wyjazd. Może to 
będzie Grecja, może Czechy, a w ostateczności mo-
że być Ostrołęka. 
 
Pani Marta Konaszewska: Planuję  dużo wypo-
czywać w domu i chciałabym, jeśli się uda, wyje-
chać nad morze. Będę spędzała dużo czasu z rodzi-
ną i przyjaciółmi.  
 
Małgosia VII A: Wakacje zamierzam spędzić w 
domu. 
 
Kuba kl. VII A: Będę spał, i leżał i spał u babci 
oraz będę głaskał kota. Będę głaskał psa, a najwię-
cej czasu będę spał. 
 
Pani Ada Szulc: Jak co roku pojadę nad morze 
do ulubionego Kołobrzegu. 
 

 

Patrycja kl. VII A: Pojadę na obóz do Chorwa-
cji, wyjadę z rodzicami nad morze i odpocznę od 
szkoły. 
 
Mateusz kl. VII A:Wakacje zamierzam spędzić 
sportowo, trochę popracować, zarobić, czasami po-
grać na komputerze.  
 
Pani Wioletta Łuczak: Podczas najbliższych wa-
kacji zamierzam odpoczywać, gotować i podróżo-
wać. Jadę również nad morze na kolonię artystycz-
ną, gdzie dzieci rozwijają swoje talenty plastyczne i 
taneczne. 
 
Weronika kl. IV B: Mam zamiar  pojechać nad 
morze oraz pojadę po moją kuzynkę Melanię do 
Niemiec. Jak już wrócimy, pojedziemy do cioci na 
5 dni.  
 
Natalia kl. V A: Na wakacje będę dużo spać. Po-
jadę do Julii na tydzień. Będę bawić się z psem oraz 
urządzać wycieczki z moją rodziną. Pojadę też na 
tydzień do cioci w Świebodzinie.  
 
Pani Katarzyna Trojan: Wakacje zamierzam 
spędzić  w górach. 
 
Cyprian kl. IV B: Szczęśliwie z rodziną wyjechać 
na Masa Corto we Włoszech. 
 
Laura kl. II A: Będę jechała nad morze, spędzę 
czas z kolegami i koleżankami. Będę też w domu i 
na dworze. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Przejechał wybrzeże Bałtyku  
autostopem!  

 

Wywiad  
z   Panem Andrzejem Nowackim 

  

 Redakcja Szkolniaka.: Moim pierwszym pytaniem 
do pana będzie, gdzie Pan już był podczas swoich  
podróży? 
Pan Andrzej Nowacki: Gdzie byłem? W paru faj-
nych miejscach w Polsce, na pewno tutaj najważniej-
szym i najbliższym memu sercu miejscem jest morze 
Bałtyk, a z drugiej strony to są Tatry. Byłem w nich 
paręnaście lat temu, bardzo mi się podobało, wysokie 
góry, przeżyłem nawet burzę w Tatrach. Generalnie z 
pięknego, upalnego dnia zrobił się środek zimy. Nie 
spodziewałem się, że pogoda może tak łatwo ulec 
zmianie. 
R. Sz.: Jak się Panu podobało w Tatrach? 
P. A. N.: Ogólnie to było dobrze, miłe jest to, że 
nikt nie wyrzuca niepotrzebnych śmieci, gdzieś tam 
na szlaku, ale nawet osoby, niekoniecznie Polacy 
dbają o czystość, byłem nawet świadkiem, kiedy 
Amerykanin  podniósł butelkę. 
R. Sz.: W takim razie co z Bałtykiem? 
P. A. N.: Bałtyk? O ile w  górach chodziliśmy pie-
chotą, tak  wybrzeże Bałtyku, przejechałem cztery 
razy. Raz nawet przejechałem autostopem. Ta podróż 
pozostawiła niezapomniane wrażenia. Urzekła mnie 
gościnność mieszkańców wybrzeża. Do dziś pamię-
tam  smak pierogów z jagodami, którymi mnie poczę-
stowali. Obserwuję co parę lat, jak to wszystko tam 
się zmienia, nowa infrastruktura, powstają ścieżki ro-
werowe. A szczególnie  lubię dzikie plaże, gdzie nie 
ma nigdy, żadnego człowieka, gdzie kiedyś były poli-
gony wojskowe. Jest po prostu jak na folderze rekla-
mowym i dla tych właśnie miejsc warto wyruszyć nad 
Bałtyk, wyszukać je, nie pchać się do Świnoujścia, 
ale trochę dalej za tą miejscowością i Kołobrzegiem, 

są miejsca, gdzie po prostu nie ma ludzi. Przepiękne 
plaże, bez zapachu frytek, ryb, bez krzyczących dzie-
ci, bez parawanów ułożonych wszędzie. Polecam  
takie miejsca. 
R. Sz.: Był Pan kiedyś za granicą? 
P. A. N.: Tak. Staram się, jeśli mogę jeździć. Tutaj 
mogę się pochwalić, byłem w Hiszpanii, w Grecji, w 
Turcji.  Bardzo lubię wyspy greckie, np. Rodos, Kre-
tę. To są takie miejsca, gdzie nie ma  również dużo 
turystów. Osobiście nie lubię się pchać do miejsc, 
które są reklamowane, wolę jechać tam, gdzie są inne 
nacje, jak Niemcy, czy Anglicy. Przy okazji mogę się 
podszkolić języka, jak  również podpatrzeć jak się 
zachowują. Wracając do wysp greckich, są  górzyste i 
posiadają morze. Bardzo takie miejsca mi się podoba-
ją. 
R. Sz.: Jakby miał Pan do wyboru Grecję lub Polskę, 
które miejsce byłoby lepsze? 
P. A. N.: Trudne pytanie, wiesz... nie potrafię wy-
brać. Każde z tych miejsc posiada swój własny urok, 
co uważam za niezwykłe. 
R. Sz.: W takim razie,  jakie miejsce się Panu naj-
bardziej podobało? 
P. A. N.: Jeżeli chodzi o morze, to bardzo podoba 
mi się Hel, jest to takie niezwykłe miejsce. Z jednej 
strony masz morze, z drugiej zatokę. Poznałem tam  
również wspaniałych ludzi. Jest tam dużo ciekawych 
atrakcji turystycznych. Jeśli jednak mówimy o zagra-
nicznych miejscach, to chyba będzie to Chorwacja. 
Połączenie morza z górami i nie widziałem nigdzie 
takiego koloru morza, po prostu lazurowy. Nie spot-
kałem się z takim kolorem morza w żadnym innym 
miejscu. 
R. Sz.: Co Pan najbardziej  lubi w  podróżach? 
P. A. N.: Lubię w nich tę niepewność, co mnie spo-
tka za chwilę, za sto metrów, sto kilometrów, to mnie 
w ten  sposób ciekawi, jak i inspiruje. Lubię poz-
nawać nowe miejsca. Najbardziej zaskakującym 
wydarzeniem  było w Grecji  ujrzenie Laguny Balos, 
jest ona jedyna w Europie. Połączenie morza, wysp i 
koloru nieba... po prostu coś niesamowitego. Trudno 
opisać słowami. Inspiruje mnie to, że można spotkać 
wielu ciekawych ludzi. Z reguły są to Polacy, ale 
zdarza się poznać obcokrajowców. 
R. Sz.: Przyszedł czas, na nasze ostatnie pytanie. Ja-
kie miejsca  mógłby Pan polecić innym  podróżni-
kom? 
P. A. N.: Zacznijmy może od naszego otoczenia... 
Tym osobom,  które nigdy nie były tutaj w okolicy,  
polecam Las Odrzański, Świnoujście i oczywiście 
Hel, a jeśli chodzi o góry, to Tatry!  Poza granicami 
naszego kraju polecam wyspy greckie. Warto się tro-
chę wysilić i pojechać. 
R. Sz.: Dziękuję, za rozmowę. 

MIkasa 

WYWIADY 



 
 

 
 

 
Jego filmy obejrzało prawie 

1000 osób 
 

Wywiad z Cyprianem Bartochem 
 

   
 Redakcja Szkolniaka: Jak nazywa się Twój kanał? 
Cyprian Bartoch: Lil Officiall. 
R. Sz.: Od jak dawna nagrywasz filmy na YouTu-
be? 
C. B.: Od jednego miesiąca. 
R. Sz.: Czego dotyczą Twoje filmiki? 
C. B.: Gier  i muzyki. 
R. Sz.: Ile one mają wyświetleń? 
C. B.: 966 wyświetleń. 
R. Sz.: Jak dużo Twój kanał ma subskrypcji? 
C. B.: 61 subskrypcji. 
R. Sz.: Jaki filmik zyskał największą popularność? 
C. B.: „Kolegów gang”. 
R. Sz.: Ile mają polubień? 
C. B.: 102 like. 
R. Sz.: Czy to jest Twoje jedyne hobby? 
C. B.: Nie. Interesuje się jeszcze piłką nożną. 
R. Sz.: Kto z Youtuberów zainspirował Cię? 
C. B.: „Multi”. 
R. Sz.: Który z nich jest Twoim rywalem? 
C. B.: Nikt. 
R. Sz.: Dziękuję za rozmowę. 

WYWIADY 

 
To warto przeczytać… 
 
Książka pt.: „Pan Samochodzik i zagadki From-
borka” autorstwa Zbigniewa Nienackiego to cie-
kawe przygody pana Tomasza, zwanego przez 
przyjaciół Panem Samochodzikiem. Przezwisko 
pochodzi od niezwykłego auta, którym jeździ 
pracownik muzeum. W tej książce  pan Tomasz 
poszukuje starych, bezcennych monet, które na-
gle pojawiły się na rynku antyków. Idąc ich śla-
dem, trafia do Fromborka, w którym jego współ-

pracownik szuka skrytek pułkownika Koeniga. 
Jest to ciekawa książka, wspaniała przygoda... 

Stefania Ratajska kl. V  

 

W Krainie Literatury 



 

NIE  TYLKO  NAUKA  :) 

NASZE   
ZWIERZAKI 

 

Kacper Michalczyk poleca: 
 

MONOPOLY DEAL 
 

Ta odmiana Monopola jest o wiele szybsza w rozgrywce i nie zajmuje tyle miej-
sca co klasyczny Monopol. Chodzi w nim o to, że dostajemy pięć kart na rękę. W 
swoim ruchu zawsze dobieramy dwie karty i zagrywamy maksymalnie trzy karty, 
lecz możemy zrezygnować ze swojej kolejki lub zagrać mniej kart. Na swoich 
zdobyczach mamy pokazane nieruchomości, pieniądze, czynsze oraz karty spe-
cjalne. Niektórymi z kart specjalnych jest „Bierz kasę”, która pozwala na zabra-
nie wybranemu graczowi pięciu milionów, jeśli chodzi o czynsze, to jest to chyba 
logiczne, pobieramy czynsz z kart nieruchomości, które należą do nas i są położo-
ne na stole. 

Kacper Michalczyk 

 

KACPER  
W SALONIE GIER 

 
Już drugi rok Kacper Michalczyk na stronach 
Szkolniaka zachęca do grania w różnego rodzaju 
gry planszowe.  
Podczas festynu od słów przeszedł do czynów. Ra-
zem ze swoją mamą panią Dorotą Sypniewską-
Michalczyk prowadzili zajęcia w namiocie z grami.  
Przynieśli kilka swoich gier i zaprosili do zabawy 
innych uczniów. Wyjaśniali zasady poszczegól-
nych gier. Kacper często siadał do pierwszej roz-
grywki  nowej gry i wyjaśniał zasady graczom.  
Gry przyniesione przez Kacpra i jego mamę cieszy-
ły się dużym powodzeniem wśród małych, więk-
szych, a nawet dużych graczy.  

 

Dziś prezentujemy zwierzątko Wojtka Pierzaka z 
kl. IV B: 
„Moim zwierzątkiem jest szynszyla. Nazywa się 
Mieciu. Mam go pół roku. Dostałem go od kole-
gi mojego taty. Zajmuję się nim. Daję mu jedze-
nie oraz wodę. Szynszyla je ziarnka słonecznika, 
wysuszony chlebek, suszone owoce. Wypusz-
czam go tez  na noc z klatki.” W, Pierzak 
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 Ploteczki ze szkolnej ławeczki 

 
 J. W. z kl. V A ma szczęście w grach losowych. Na wycieczce w Międzyzdrojach wygrał 10 zł. 
 J. W. z kl. V A w Międzyzdrojach podarował pierścionek E. Sz. z kl. V A.  
 Hitem wycieczki do Międzyzdrojów okazały się kolorowe gluty—slime. Były najczęściej kupowaną 

zabawką. 
 K. Ł. z  kl. V A  częstuje gumą do życia. Jest jednak coraz mniej chętnych. Ciekawe dlaczego? :) 
 

Korekta tekstów:  
Ada Szulc 

 

Redakcja SZKOLNIAKA  

 życzy wszystkim Czytelnikom  

radosnych, słonecznych, 

pełnych przygód  

i bezpiecznych wakacji :) 


