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Zespół redakcyjny: 
 

Iga Benda 4f, Maja Gabinowska 6d, Adrianna Grodź 4e, 
Michał Giza 6d, Weronika Kiniorska 6d, Zuzanna Kogut 4g, 
Wiktor Konopka 4f, Natalia Kozłowska 4e, Olivia Krążała 
4f, Dominika Kuczyńska 6d, Lena Marciniak 4e, Amelia No-
sol 6d, Agata Parzyjagła 6d, Ewa Paszkiewicz 5a, Oliwia 
Pawlak 6d, Alicja Polus 4a, Mateusz Treliński 4f, Aleksan-
dra Zawada 6d. 
                                       

    

Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  

 

Przygotowali: Weronika Kiniorska 6d,  Ala Polus 4a, Iga Benda 4f, Michał Giza 6d, Zuzia Kogut 4g 

Maja pyta panią:  
- Czy ukarała by mnie pani za coś 
czego nie zrobiłam?  
- Jasne że nie.  
- Uff, to dobrze, bo nie zrobiłam 
zadania domowego. 

Na lekcji polskiego pani pyta, kiedy używamy WIELKICH 
LITER. Maja odpowiada: wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.  

Przedszkolak chwali się 
przed rodzicami: 
- Mamo, tato, ja już 
umiem pisać. 
- Tak? - cieszy się 
mama.—A co napisałeś? 
- Nie wiem, jeszcze nie 
umiem czytać. 

Rodzice dają córce kieszonkowe. 
- Kasiu - pyta mama -  co się mówi, 
jak się otrzymuje pieniążki od mamy 
i taty?  
- Dlaczego tak mało? 

- Jasiu, przyznaj się, kto tym 
razem odrobił za ciebie pracę 
domową, tata czy mama? 
- Nie wiem, proszę pani. Nie 
było mnie wtedy w domu. 

Pan mądrala kupuje „BARDZO 
RASOWEGO PSA ” i dla pewności 
pyta: 
-Czy ten pies ma drzewo rodowe? 
-Oczywiście, proszę pana! Pierw-
sze na prawo od wejścia na prawo. 

Urzędniczka na poczcie: 
- Ten list jest za ciężki, proszę 
przylepić jeszcze jeden znaczek. 
- Czy pani myśli, że  od tego lis 
zrobi się lżejszy? 

- Tatusiu, czy Ocean 
Spokojny zawsze jest 
spokojny? 
- Co to za głupie pyta-
nie?!  Nie możesz się 
pytać o coś mądrzej-
szego? 
- Mogę. Kiedy umarło 
Morze Martwe? 

Mądrala spóźnił się na pierwszą lekcję prawie pół godziny. 
Pani od języka polskiego pyta go: 
-Co ci się stało? 
-Napadł mnie uzbrojony bandyta!- oświadcza zdenerwowany 
mądrala. 
-Straszne rzeczy! I co ci zabrał?!  
-Zeszyt z zadaniem domowym z języka polskiego. 

Lekarz do pani Iksińskiej: 
-Ma pani żelazne zdrowie! 
-To widoczne, dlatego tyle ważę! 

- Jasiu - pyta mama - dlaczego już 
nie przyjaźnisz się z Tomkiem? 
- A chciałabyś się przyjaźnić z naj-
większym łobuzem w szkole? 
- Nie… 
- No właśnie. Tomek też nie chce. 

Dziadek z wnuczkiem oglądają 
album ze starymi zdjęciami. 
- Dziadku, kto to jest ta piękna 
młoda dziewczyna? 
- To twoja babcia. 
- Tak? To kim jest ta starsza 
pani, która z tobą mieszka? 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Kącik poetycki 
Za nami już…  
Warto zwiedzić 
Kącik pupila  
Kącik łasucha 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Kącik UNICEF 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki, Humor  
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Czy wiosna już przyszła 
Czy wiosna już przyszła? Tego nie wie nikt.  
Może już jest ciepła, radosna i miła,  
może szykuje jeszcze kwiaty pachnące i 
liście spadające.  
Czy ktoś wie gdzie ona jest?  
Nagle ujrzała ją jaskółka,  
patrzy jeszcze, strzepnie piórka.  
Tak to ona, nie do wiary. 
Dziadek patrzy w okulary  
drzewa kwitną słońce jest radosne.  
A do tego mówią dzieci  
wiosna najpiękniejsza w świecie. 

Ala Polus kl. 4a 

  Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Mamy dla Was dobrą wiadomość - NIEDŁUGO WAKACJE! Pogoda, jak widzicie, to potwierdza, 
cieszy nas słońce, ciepły wiatr i dłuższe dni. Mamy więcej ochoty na spacery, gry podwórkowe i 
spędzanie czasu na powietrzu. Jeszcze tylko trochę cierpliwości - ostatnie sprawdziany, popra-
wy i… wymarzony odpoczynek. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas zabaw, życzymy Wam 
wspaniałych wakacji  i … zachęcamy do czytania naszej gazetki.                                      Redakcja                                                                                         
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Rys.  Ala Polus 4a 

Rys. Olivia Krążała 4f 

Rys. Helena Suchy  kl. 4f 

Bocian 
Bocian szuka bocianicy. 
Nie wróciła z zagranicy. 
- Niech pan się nie smuci,  
bocianica wróci. 
Niech pan, panie bocianie,  
Przygotuje dla swej żony  
mieszkanie. 
- Gdzie? - Na drzewie wysokim 
albo na stodole. 
Albo wie pan, gdzie? 
Najlepiej nad naszym 
przedszkolem! 
                    Wanda Chotomska  

Wyszukała Ala Polus kl. 4a 

Rys. Julia Sobota kl. 4f 

Rys. Oskar Ulanowski kl. 4f 

Powitanie wiosny 
Leci pliszka spod kamycz-
ka: 
- Jak się macie dzieci! 
Już przybyła wiosna miła, 
Już słoneczko świeci! 
Poszły rzeki w świat daleki, 
Płyną hen do morza; 
A ja śpiewam, a ja lecę 
Gdzie ta ranna zorza! 

Maria Konopnicka 
Wyszukała:  

Zuzanna Kogut kl. 4g 
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2) 1. Jest na plaży i nie jest to woda. 
2. Mówi się … dla ochłody. 
3. Po wiośnie jest …… 
4. Latem leje się … z nieba. 
5. 31 maja jest święto białego …… 
                                   Iga Benda kl. 4f 

1) 1. Można spać, jak …. 
2. Śpisz w nim. 
3. Nauka o przeszłości. 
4. Gatunek ryby. 
5. Okres wolny od szkoły. 
6. Może być z piasku. 

Wiktor Konopka kl. 4f 

1. Miesiąc, występujący po marcu. 
2. 26. maja jest Dzień … 
3. Żółte albo fioletowe kwiaty rosnące  
na początku wiosny. 
4. Świeci na niebie. 
5. Topnieje przed wiosną. 
6. Miesiąc, w którym kończy się zima. 

Weronika Kiniorska kl. 6d 

3) 
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   6              

1. Rośnie wiosną. 
2. Rozwijają się z nich kwiaty. 
3. Lata wiosną i jest kolorowy. 
4. Zielone warzywo. 
5. Główny kolor wiosny. 
6. Przylatują na wiosnę z ciepłych krajów. 
Adrianna Grodź i Natalia Kozłowska kl. 4e 

1. Dąb, buk, lipa, grab to … 
2. Mają kolorowe płatki, są to np. irysy, róże, 
tulipany. 
3. Wiosną klasy wyjeżdżają na zieloną… 
4. Na niebie świeci i rozbawia dzieci. 
5. Po nim płyną chmury. 
6. Trzeci miesiąc roku. 

Oliwia Pawlak i Agata Parzyjagła kl. 6d 
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Rys. Internet 
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     ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    
Zagadka:  
   Jak się nazywa ta pora roku, co ścieli dywan zielony wokół? 

Zuzia Kogut kl. 4g 

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
 

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:   

Zadanie tekstowe: 

Pani Maja ma 18 kwiatków,  dostała od pana Macieja 12 kwiatków, a od pana Mateusza 42 kwiatki. 
Kto dał więcej kwiatków pani Mai? Ile kwiatków ma teraz pani Maja? 

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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22+22= 
  

12+15= 111+1= 22+33= 28+2= 33+55= 
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    Zadaliśmy Wam pytanie:  Gdzie jedziesz na wakacje? A oto odpowiedzi: 
- Hiszpania – Justyna 6d 
- Sycylia – Weronika 5e 
- Niemcy – Maja 6d 
- Bieszczady – Asia 5e 
- Austria – Michał 6d 
- Rumunia – Filip 6d 
- Dźwirzyno – Ola 6d 
- Bułgaria – Oliwia 6d 
- Nad morze – Lena 6c 
- Nad morze – Kasia 6c 
- Kaszuby – Madzia 6c 
- Za granicę – Łukasz 5d 
- Do Gdańska—Hania 5h 
- Do Kołobrzegu—Sofia 5h 
- Na obóz harcerski—Filip 5h                                            Agata Parzyjagła i Oliwia Pawlak kl. 6d           

               Moja świnka morska-Toluś 
    Mój kochany Toluś to świnka morska, ma półtora roku. Jego 
mamą jest Tosia-moja druga świnka. Toluś ma jeszcze siostrę 
Tolę, która też  jest  w jego wieku. Trzy miesiące po tym jak 
kupiliśmy Tosię, ona urodziła Tolusia i Tolę i rodzice zgodzili się 
zostawić je u nas w domu. 
Toluś jest koloru czarno- brązowego. Jest bardzo przyjazną 

świnką. Bardzo lubi różne przysmaki oraz lubi bawić się na wybiegu. Zawsze radośnie kwiczy, gdy 
wchodzę do pokoju.                                                                                  Natalia Kozłowska kl. 4e 

 PATYCZAKI 
   Mam dwa patyczaki, Pączusia i Chudzielca. Pączuś jest większy od 
Chudzielca. Chudzielec uwielbia jeść, najczęściej siedzi na jeżynce. 
Zawsze, kiedy mam okazję patrzę, co tam u moich patyczaków. 
Uwielbiam patrzeć na nie, kiedy wracam ze szkoły, wyglądają jak 
sama nazwa wskazuje jak patyk. Bardzo je kocham.                                                                                  
                                                          Tekst i rys. Iga Benda kl. 4f 

Rys. Internet 

Codi 
    Codi to pies mojej cioci, ma 8 lat i jest bardzo słodkim pieskiem. 
Jest czarno-białej maści, ma wielkie brązowe oczy i ogromny różo-
wy język. Potrafi robić różne sztuczki, np. „podaj łapę”, „siad”, 
„leżeć” i „pies zdechł” (ale nie dosłownie :)). Codi jest rasy border 
colie. Te psy są stworzone do zaganiania owiec na farmie. Codi ma 
bardzo dobry wzrok i słuch, więc  przy nim żadna owca by nie ucie-

kła. Jest też bardzo wierny człowiekowi, więc pójdzie z każdym nawet na koniec świata. Mówiąc 
krótko, Codi to super pies!                                                                          Adrianna Grodź kl. 4e 
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Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu w SP 118 
   W drugą sobotę maja obchodzony był Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. SP 118 jest 
Szkołą Przyjazną dla  Sprawiedliwego Handlu. Z tej okazji nasza szkoła gościła Fundację 
Wspierania Fair Trade Pangea, która przedstawiła projekt teatralno-interaktywny o charakterze 
proekologicznym oraz etycznym "Gdzie rośnie czekolada?”. Podczas warsztatów uczestnicy by-
li  zaproszeni w teatralną podróż do czterech różnych krajów (Etiopia, Dominikana, Peru. Kolum-
bia), gdzie poznali swoich rówieśników i dowiedzieli się, jak bardzo ich dzień różni się od dnia 
Koffiego, Zimby, Jou, Zuriego. Znaczna część projektu poświęcona była przybliżeniu ciekawostek 
dotyczących uprawy kakaowców. Wyświetlany był film animowany (przygotowany specjalnie na 
potrzeby projektu), opowiadający o życiu rośliny kakaowca. Pojawiała się również tajemnicza po-
stać Feliksa Zachłannego - nieuczciwego producenta czekolady. Projekt z pewnością  zachęcił 
uczniów do refleksji na temat życia dzieci w krajach najuboższych i przybliżył sprawiedliwe zasa-
dy Fair Trade. Fundacji Pangea dziękujemy za  wizytę we Wrocławiu i mamy nadzieję, że akcja ta 
przybliży nasze miasto do uzyskania miana Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Mia-
sto Wrocław - to symbol otwartości, gościnności i tysiąca innych odcieni życzliwości! Wspól-
nie sprawmy, by nasze miasto uzyskało tytuł miasta przyjaznego Sprawiedliwemu Handlo-
wi! Razem pokolorujmy świat! 

 

   Dnia 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Z tej okazji wśród grup świetlicowych 
klas 1- 4 przeprowadzone zostały zajęcia, podczas których uczniowie poznali ciekawostki na te-
mat biało-czerwonych ptaków. Do najważniejszych z nich należy informacja, że co czwarty bocian 
na świecie to Polak. Polska jest krajem szczególnie ukochanym przez ten gatunek ptaków, dlatego 
stały się one jednym z symboli naszego kraju. W tym dniu odbyła się również  uroczysta ceremo-
nia ogłoszenia wyników i rozdania  nagród za udział w konkursie literackim "Mistrz Pióra 2019". 
Wyróżnione  w konkursie prace zostaną opublikowane w książce elektronicznej wydanej przez 
Wydawnictwo Psychoskok. Pierwsze  miejsca  w konkursie zajęły Lena Kaczmarek i Natalia Bar-
naś.  
Oto fragmenty zwycięskich prac : 
1."Docieramy do Wrocławia. Jak tu pięknie. Oświetlone zabytki, kolorowe restauracje i piękne 
parki. Podczas jednego ze spacerów tak jesteśmy zajęci oglądaniem jednego  z ponad stu mo-
stów, że przez przypadek zauważa nas mała dziewczynka. O rety, co to będzie?! Już po nas. Ale 
co to? Przecież ona się cieszy! Woła rodziców, a ci robią nam zdjęcia i dzwonią po przyjaciół, a oni 
robią to samo. Nareszcie nie musimy się ukrywać i możemy żyć w zgodzie z ludźmi. Dzięki temu 
wszystko kończy się dobrze i szczęśliwie. Każdy z nas ma swoje miejsce lub zadanie, którym się 
zajmuje.  Życzliwek dba o dobre relacje wśród wrocławian. Pilotek opiekuje się szkołą 118. Eduka-
cjusz przypomina, jak ważne jest czytanie książek. Chlapibrzuch i Moczypięta umilają relaks na 
basenie. Gazeciarz sprzedaje gazety. Florianek  dba o wrocławskie kominy. Jak herbatka, to tyl-
ko u Esencjusza.  
   Staliśmy się częścią tego wspaniałego miasta. Lubią nas i mali, i duzi. A my uwielbiamy, jak 
przedszkolaki ze specjalną mapą nas szukają. Przyznam się wam, że czasem robimy im psikusa i 
się chowamy. Nie ze strachu, jak kiedyś, ale dla większej zabawy. Tu jest nasz prawdziwy dom. 

 13 

 

     Od września 2013r. nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNI-
CEF. W związku z przynależnością do tego wyjątkowego grona w 
tym roku braliśmy już udział w akcji „Wszystkie Kolory Świata”, a 
tym razem przyłączamy się do akcji „Szkoła z Prawami Dziecka”.  
W 2019 roku obchodzimy wyjątkowe wydarzenie – 30. rocznicę 
utworzenia najważniejszego na świecie dokumentu, stanowiącego 
o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Z tej 
szczególnej okazji w świetlicach szkolnych odbędą się zajęcia na 
temat praw dzieci. Ich podsumowaniem będzie quiz, który pozwoli 

nam wyłonić grupy świetlicowe, najlepiej znające swoje prawa i tym samym otrzymujące tytuł i 
odznakę Szeryfa Praw Dziecka. A czy Wy, drodzy Czytelnicy, jesteście ekspertami od swoich 
praw?                                                                                        

         p. Joanna Dominik 

Rys. Natalia Błażuk 4f 

Rys. Martyna Misztowt 4f 

Rys. Natalia Chwalisz 4f 
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Zwycięzcy XXIII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy  
Anglo- i Niemieckojęzycznej 

KATEGORIA  -  JĘZYK ANGIELSKI, KLASY 1-3 : 1 m. -  Kamila Kaczmarek 2d, 2 m. – Filip Brze-
ziński 2d, 3 m. -Alicja Rumczyk 1c  
KATEGORIA  -  JĘZYK ANGIELSKI, KLASY 4-6: 1 m. -    Alicja Polus 4a, 2 m. -  Emilia Rotko 5a, 
3 m. -   Blanka Czekalska 5c  
KATEGORIA  -  JĘZYK NIEMIECKI, KLASY 1-3: 1 miejsce – Adam Komorowski 3a, 2 m. – Maciej 
Aszkiełowicz 3a, 3 m. – Sofia Gontar  3a  
KATEGORIA  -  JĘZYK NIEMIECKI, KLASY 4-6: 1 m. -  Amelia Walczyk 6a, 2 m. – Emilia Rotko 
5a, 3 m. – Marcelina Górecka 4a 

Dzień liczby Pi - wyniki konkursu 
I. Weronika Kiniorska 6d - 165 zapamiętanych cyfr, II. Dawid Balcarek 6a - 155 zapamiętanych 
cyfr, III. Michał Giza 6d - 120 zapamiętanych cyfr 

Mamy mistrzynię świata w Pucharze Świata w Tańcu Sportowym w kategorii 
Dance Show! 

To Izabela Rzatkiewicz z klasy 5g razem z koleżankami z zespołu Pointe  

Wyniki konkursu „Bądźmy EKO dla Wrocławia” 
III miejsce - Amelia Walczyk, Milena Lewicka, Aleksandra Śliwka z klasy 6a 
Wyróżnienie - Jakub Jaśkiewicz z klasy 5c 

Konkurs czytelniczy klas I pt. "Bajkowe postacie" 
I m. ex aequo: klasa 1d i 1e, II m. klasa 1a, III m. ex aequo: klasa 1b i 1c. 

 Karolina Bartyna kl. 5g - laureatką konkursu powiatowego na prezentację PowerPoint 
"Discover Ireland" 

Wyniki konkursu czytelniczego "Czerwone krzesło" 
I m.: Hanna Siudzińska kl. 5g, II m.: Emilia Spik kl. 4c, III m.: Julia Szczapińska kl. 5f 
Wyróżnienia: Natalia Cywka 4g, Maciej Kalbarczyk 4g, Zofia Kubiak 4a, Klaudia Rejek 6b. 

Laureaci powiatowego konkursu "Discover English Speaking Countries": 
- Justyna Kładoczna, kl. 6d - III miejsce w powiecie Wrocław 
- Hanna Siudzińska, kl. 5g -  V miejsce w powiecie Wrocław   
Wyróżnienie (VII  miejsce  w powiecie Wrocław) zdobył Alexander Howley, kl. 5a. 

Wyniki konkursu English Ace 2019 
Dyplomy uznania za bardzo dobre wyniki otrzymali: 
- z klas 4: Martyna Kuśmierek, Nikola Olszowy, Martyna Leder, Jan Skinder, Wiktor Konopka, 
Natalia Błażuk, Miłosz Godyń, Oliwia Krążała 
- z klas 5: Elwira Radziwońska , Patryk Świtek, Julia Kłokowska, Hanna Siudzińska, Hubert Szy-
mański, Julia Jamrozik, Emilia Rotko, Jakub Junak, Maciej Niebylski oraz Bartosz Talik 
 - z klas 6: Patryk Rączy, Aleksandra Bąkiewicz, Karina Leśkiewicz, Jan Noculak, Marika Kozieł 

Ignacy Grotthus uczeń klasy 6c został laureatem prestiżowego X Powiatowego Konkursu 
Przyrodniczego "Super Sowa".  

Laureatem konkursu „Konstrukcje Świata” została Martyna Mazurek z kl. 5a 
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                                               Oto przepis na PAN CAKES (czytaj pen kejks) 
Będzie  potrzebne: 
- 1,5 szklanki mąki pszennej, 
- 3 jaja, 
- 1 szklanka mleka,  
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,  
- 3 łyżki cukru, 
- 50 g stopionego masła, 
- szczypta soli. 
 
   Wymieszaj jajka z mlekiem, dodaj mąkę, proszek do pieczenia, cukier, masło i szczyptę soli. 
Mieszaj, aż masa będzie gęsta, rozgrzej patelnię bez żadnego tłuszczu, nalej placuszki na patel-
nię i smaż na małym ogniu z obu stron, aż się zarumienią. Podawaj na talerzu z ulubionymi dodat-
kami.                                                                                                                 Alicja Polus kl. 4a 

   Chcesz nas spotkać, przyjedź do Wrocławia i po prostu rozejrzyj się wokół siebie, a na pewno 
spotkasz któregoś z nas. Do zobaczenia!"                       Lena Kaczmarek  "Gdzie jest nasz dom?" 
 
2. "Witajcie we Wrocławiu duzi i mali 
Opowiem  Wam historie kilku krasnali.  
Trzysta osiemdziesiąt dwa skrzaty się ukrywa 
I ciągle ich w naszym mieście przybywa. 
Tak magiczna moc od każdego z nich bije, 
bowiem przed ich dobrocią nikt się nie skryje. 
Przyjazny Wrocław przyciąga dużo ludzi, 
uliczkami krasnali nikt się nie znudzi. 
 

 WROCLOVEK turystów na Rynku powita 
I wtedy uśmiech na twarzy mu zakwita. 
Na prawej dłoni serce Wrocławia leży, 
Spragnionych widoków przyciąga do wieży. 
Także most na Ostrowie Tumskim wskazuje,  
zakochanych par tam nigdy nie brakuje.  
WROCLOVE, LOVE, LOVE  w powietrzu się unosi, 
cudowna aura nad Wrocławiem się wznosi…(...)                
                                                                                               
                                                                                                      Przygotowała p. Barbara Rejek 

Krasnal Pilotek w holu mojej szkoły 
Sprawia, że każdy uczeń jest w niej wesoły. 
Krasnal PILOTEK jest prawdziwy szkolny druh, 
Wkłada nam wiedzę techniczną do głów za  dwóch. 
Latające  maszyny odzwierciedlają, 
Że nas szkolne osiągnięcia uskrzydlają.  
Obce przestworza Bolesław Orliński znał, 
Czternastego lutego szkole imię dał! 
Patron szkoły pilot Orliński pilnuje 
I w tym roku dwadzieścia pięć lat świętuje! 
  

Ulubione krasnale Wam przedstawiłam 
I w ten sposób Wrocław rozsławiłam. 
WROLOVE, LOVE, LOVE… 
to duży i mały nuci,  
Są radosne serca i nikt się nie smuci." 
Natalia Barnaś "Wyjątkowe wrocławskie krasnale" 

Rys. Helena Suchy 4f 

    PAMIETAJ!  

UDANE WAKACJE 
TO BEZPIECZNE 

WAKACJE! 
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Wywiad z  Panią Agnieszką Wróblewską 
- Jak długo Pani pracuje w naszej szkole? 
- W 118 pracuję 3 lata. 
- Jaka jest Pani ulubiona książka? 
- Moja ulubiona książka to „ Ten jest z ojczyzny mojej” Władysława Bartoszewskiego. 
- Czy zawsze historia była Pani pasją? 
- Tak, od zawsze była moją pasją. 
- Jaki jest Pani ulubiony okres w dziejach? 
- Mój ulubiony okres to XX wiek. 
- W jakim okresie historycznym chciałaby pani żyć? 
- W dwudziestoleciu międzywojennym. 
- Jakie pani postacie najbardziej lubi (kobieta i mężczyzna), a jakich pani nie lubi? 
- Najbardziej nie lubię Romana Dmowskiego i żony Władysława Łokietka. A lubię Margaret Tha-
tcher i Józefa Piłsudskiego. 
- Jaki był pani ulubiony przedmiot, kiedy była pani mała? 
- Mój ulubiony przedmiot w szkole to historia i plastyka. 
- Co najbardziej lubi pani jeść? 
- Najbardziej lubię jeść spaghetti w ze szparagami w sosie cytrynowym, które zrobi mój mąż. 
- Dziękujemy za rozmowę. Do widzenia. 
- Dziękuję. Do widzenia. 

Wywiad przeprowadziły: Marcelina Górecka i Emilka Kucharska kl. 4a 
 

  Wywiad z  Justyną Kładoczną z klasy 6d 
- Czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? 
- Tak, bardzo chętnie. 
- Jaka jest twoja ulubiona lekcja? 
- Moją ulubioną lekcją jest matematyka. Fascynuję się nią nie tylko na lekcjach, ale też w życiu 
codziennym zwracam uwagę na zależności liczb. Matematyka pozwala mi rozwijać umiejętność 
logicznego myślenia, co jest bardzo przydatne w wielu dziedzinach.  
- Jakie masz zainteresowania? 
- Jak wiesz, lubię układać kostkę Rubika. Lubię też czytać książki. Moim ulubionym autorem jest 
Brandon Mull. 
- Czy lubisz brać udział w różnych konkursach? 
- Tak, lubię. Sądzę, że to rozwija mnie. 
- Jak się z tym czujesz, że wygrywasz większość konkursów, w których bierzesz udział? 
- Myślę, że nie jest prawdą, że wygrywam większość konkursów. Ale, oczywiście, cieszę się z tych 
sukcesów. Żeby osiągnąć takie wyniki w konkursach, muszę się do nich przygotowywać. Wymaga 
to systematycznej pracy, czasami bardzo żmudnej, bo trwającej wiele dni. 
- Czy uważasz, że w przyszłości zostaniesz kimś sławnym? 
- No cóż, myślę, że bycie sławnym nie jest aż takie komfortowe, jak się wydaje. Ale właśnie dla-
tego poświęcam część czasu na naukę, żebym w przyszłości mogła mieć lepszą pracę i mieć wybór. 
To jest też powód, dla którego idę do siódmej klasy do klasy uniwersyteckiej matematycznej. 
Dzisiaj bardziej myślę o tym, żeby rozwinąć się naukowo, niż o tym, czy osiągnę sukces i jaki. 
- Dziękuję za rozmowę. 
- Ja również dziękuję.                                                                     Rozmawiał: Michał Giza kl. 6d 
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                    O miłości do koni i więzi człowieka z koniem (cz. 4) 
   Archie został, a ja, płacząc, że mnie nikt nie rozumie pocwałowałam, wtulona w lśniącą karą grzywę 
Darka. Zapomniałam o wszystkim i wczuwałam się w jego ruchy. Usłyszałam za sobą Archiego. 
- Czego chcesz? – spytałam. 
- Pomóc – powiedział z czułością. 
- Nie potrzebuję twojej pomocy! – powiedziałam i dałam Darkowi jabłko. - Ja jadę, chcesz, to chodź 
…, nie, to nie!  
- Ja nie jadę i ty też nie – powiedział, ale można było jednak usłyszeć w jego głosie czułość. 
Złapał mnie za nadgarstek i ściągnął z konia. Sam wskoczył na Darka, a mnie wsadził na Angel. Pocwa-
łowaliśmy do stajni. Zeskoczyłam z Angel i zobaczyłam w boksie Diamond nowego konia. 
- To jest Beauty – powiedział Archie.  
   Otworzyłam jej boks i popatrzyłam na nią czule. Pomyślałam, że jest taka, jak ja. Krótko myśląc, 
wskoczyłam na konia i wyjechałyśmy z boksu. Beauty rzucała się, ale nie zwracałam na to uwagi. Tak, 
jak i na Archiego, który krzyczał, żebym się zatrzymała, bo grozi mi niebezpieczeństwo. Poganiałam 
cały czas Beauty, a ona pędziła. Wtulona w nią myślałam, jak pozbyć się Archiego. Jego klacz, Angel, 
bała się wody, więc zaczęłyśmy cwałować do rzeki. Tak jak przewidywałam, Angel została przy brze-
gu. Obok niej stał siwy ogier, Snow, a na nim siedziała …Poly, koleżanka Archiego. Krzyczała, żebym 
nie płynęła dalej, ale nie słuchałam.  
- Lisa, wracaj, bo stanie się wam krzywda! – krzyczał Archie z wściekłością, której nigdy u niego nie 
widziałam. – Wiem, że nie chcesz ze mną rozmawiać, ale posłuchaj – powiedział Archie, już się uspo-
kajając. Odwróciłam się i pojechałam, nie zwracając uwagi na niego i Poly.  
- Lisa, jak tylko cię poznałam, wiedziałam, że kochasz konie. Ale jak Archie do mnie zadzwonił, 
strasznie się przestraszyłam – powiedziała Poly. Zobaczyła, że łzy ciekną mi z oczu i przytuliła mnie.  
- Jak mnie rozumiecie, to chodźcie ze mną poszukać Diamond – powiedziałam ze smutkiem. 
- Lisa, nie zaczynaj! – powiedział Archie.  
   Po tych słowach wybuchłam. Jak Archie mógł tak powiedzieć?! Popatrzyłam na niego z wyrzutem. 
Pocwałowałam na Beauty do rzeki. Woda była głębsza, niż sądziłam… Dalej jechałyśmy wzdłuż rzeki. 
Zauważyłam farmę, a przy niej przyczepę, z której była wyprowadzana Diamond. Patrzyłam na nią z 
ukrycia. Chciałam do niej pobiec, ale wiedziałam, że nic nie zdziałam. Gdy przyczepa odjechała, przy-
wiązałam Beauty do drzewa i poszłam szukać Diamond, ale nigdzie jej nie było. Przeskoczyłam przez 
bramę, szłam wzdłuż wielkiego szarego budynku. Zagwizdałam i usłyszałam jej rżenie. Zaczęłam biec, 
ale miałam mało sił. Gdy weszłam do wielkiej stajni, zobaczyłam ją. Podbiegłam do niej. Widziałam, że 
klacz była bita. Otworzyłam jej boks, rozwiązałam ją i wypuściłam. Ale przeżycia ostatnich dni i 
ogromne zmęczenie dały o sobie znać. Straciłam przytomność… Gdy się obudziłam, usłyszałam strza-
ły. Nagle ktoś wbiegł do boksu, bałam się, że to ktoś od Farmera. Ale na szczęście to był Archie.  
- Lisa, co się stało? – zapytał przerażony Archie.  
   Próbowałam wstać, ale nie było to łatwe. Nie poddawałam się. Podpierając się o ścianę, szłam do 
wyjścia. W stajni było kilka koni. Pomyślałam, że nie możemy ich zostawić na pewną śmierć. Powoli 
otwierałam boksy. Konie wybiegły na zewnątrz. Beauty poprowadziła je wzdłuż rzeki do naszej stajni.     
    Koniec.                                                                         Amelia Nosol kl. 6d 

Rys. Wiktor Konopka 4f 

Przygody plastikowej butelki 
    Była sobie raz jednorazowa butelka. Od razu po stworzeniu, przewieziono ją do 
sklepu, gdzie długo siedziała na półce. Jednak, gdy po miesiącu siedzenia ktoś ją ku-
pił, ugrzęzła w bagażniku samochodu, który jechał nad morze. Gdy ludzie, jadący nad 
morze poszli na plażę, jedna osoba wypiła wodę z butelki i wyrzuciła ją do morza. 
Butelka dryfowała i dryfowała po wodzie… Kilka lat później pękła i do dziś spoczywa 
na dnie morza wśród ryb.                                                          Wiktor Konopka kl. 4f 
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Przygotował Michał Giza k. 6d                  

Czy wiesz, że:  
- Kot może słyszeć dźwięki o dwie oktawy wyższe niż słyszy człowiek 
- Kąt widzenia kota wynosi około 185 stopni 
- Koty mają zazwyczaj po 12 wąsów z każdej strony pyszczka 

Iga Benda kl. 4f 
- Koń woli spać na stojąco, ponieważ jest ciężki i wstawanie zabiera mu dużo energii. 
- Węże mogą zjadać zdobycze większe od siebie. Potrafią połknąć je w całości! Anakonda, która 
jest jednym z największych węży świata, może połknąć nawet antylopę. 
- Trąby są tym dla słoni, czym dla nas ręce. Trąbą słoń potrafi bardzo delikatnie wziąć swój 
przysmak, ale również potrafi wyrwać drzewo.  
- Trąba to także znakomite narzędzie do porozumiewania się z innymi słoniami  

Lena Marciniak kl. 4e 
- Dwie trzecie populacji na świecie nigdy nie widziało śniegu. 
- Hymn Królestwa Hiszpanii nie ma słów. 
- Jeden dzień na Ziemi trwa dłużej, niż jeden rok na Wenus. 

Zuzia Kogut kl. 4g 
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Na tropie sensacji- Kieliszek trucizny 
    Książka Kieliszek trucizny  P.D. Baccalario jest kryminałem dla dzieci i 
młodzieży. Opowiada o dwójce rodzeństwa: Nikoli i Simonie, którzy do-
wiedzieli się o śmierci (na skutek wypicia cydru zatrutego kwasem pru-
skim) właścicieli kamienicy w mieszkaniu mężczyzny, którego próbowano 
potrącić samochodem.  Dzieci wraz z mieszkańcami kamienicy zakładają 
amatorski klub detektywistyczny.  Akcja dzieje się w Paryżu, przy Zaułku 
Woltera. Książka napisana jest z humorem i odrobiną sarkazmu. Polecam 
serdecznie całą serię „Na tropie sensacji”, a najbardziej książkę pt. 
„Kieliszek trucizny”. �                                                                             Marcelina Górecka kl. 4a 

   Jedną z moich ulubionych gier planszowych jest gra „5 sekund”. Chodzi 
w niej o to, że każdy z graczy ma za zadanie wymienić trzy … (np. czynno-
ści, imiona, nazwy, sytuacje, rzeczy itp.). Jeżeli graczowi uda się odpowie-
dzieć prawidłowo w 5 sekund, to idzie do przodu o jedno pole. Zawartość 
pudełka z grą to: karty z zadaniami, klepsydra, instrukcja i pionki. Polecam 
tę grę, bo można się z niej dużo nauczyć. 

Michał Giza kl. 6d 

    „Do wszystkich chłopców, których kochałam” Jenny Han 
   Lara Jean właśnie zaczyna naukę. Jej starsza siostra wyjechała na studia 
do Szkocji, zrywając przy tym z chłopakiem, a młodsza robi wszystko, aby 
zaszczepić w ojcu chęć posiadania psa. Dziewczyny kilka lat wcześniej stra-
ciły matkę i dbają o to, aby nie zapomnieć o swoich koreańskich korzeniach i 
u łatwić ojcu wychowanie trzech dorastających córek. 
   Lara Jean w pudle na kapelusze, które dostała od matki, trzyma listy miło-
sne. Dziewczyna napisała je sama i skierowała słowa do swoich dawnych miło-
ści, by ten sposób wyleczyć się z niechcianego uczucia. Łącznie powstało 
pięć listów, które  nie miały nigdy trafić do adresatów. Jednak ktoś ukradł 
pudło i wysłał spisane na papierze słowa. Wszyscy chłopcy, w których kiedyś 

kochała się Lara, otrzymują wiadomości. Całą sytuację można by obrócić w żart, gdyby nie to, że 
jednym z nich, jest były chłopak starszej z sióstr.   
     Bardzo polecam przeczytać tą książkę lub obejrzeć film. 

Dominika Kuczyńska kl. 6d 

    „Mały książę”  
„Mały książę” to ciekawa książka. Opowiada o księciu, który chciał, żeby pilot 
narysował mu baranka. Mieszka on ze swoją różą na własnej planecie, która jest 
za mała nawet dla nich.  
Polecam tę książkę, przy niej nie można się nudzić.                                             
                                                                                                Zuzia Kogut kl. 4g 



 8 

 

H
A
S
ŁO

: 

1)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.. 

2)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
 

Barcelona 
   Podróżując do Barcelony warto zobaczyć kościół Sagrada 
Familia, zaprojektowany przez Antoniego Gaudiego. Oprócz 
niego jest tam niesamowity park Gϋell, również projektu 
tego Architekta. Znajdują się w nim piękne mozaiki, m. in. 
mozaikowy smok, bardziej przypominający jaszczurkę. War-
to zobaczyć również oceanarium, budynek Casa Batllo i 
Dzielnicę Gotycką. Wycieczka do Barcelony będzie pełna niezapomnianych wrażeń.                                               
                                                                                                                  Ewa Paszkiewicz kl. 5a 
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Wenecja – Włochy 
Polecam zwiedzić miasto we Włoszech, Wenecję, ponieważ 
jest tam wiele ciekawych i oczywiście ładnych miejsc. Można 
popływać gondolą. Jest to ciekawe miasto dla osób lubiących 
małe, wąskie uliczki. Przy okazji, polecam też zwiedzić wyspy 
otaczające Wenecję (m. in. Murano, Burano), gdzie można 
zobaczyć przepiękne wąskie uliczki, a przy nich sklepy z róż-
nymi przedmiotami ze szkła. Można również rozkoszować się 
pyszną włoską pizzą.  

Michał Giza kl. 6d 

„Zielona szkoła” 
    Na „zielonej szkole” byliśmy z klasą 6b. Było śmiesznie i cieka-
wie. Dojechaliśmy do Karpacza. Byliśmy też w Zamku Książ, Świą-
tyni Wang i Kościele Pokoju. Było bardzo fajnie i… było ognisko!                                                                                                                        
                                                                   Zuzanna Kogut kl. 4g 
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   Od roku 2004 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich patronuje ogólnopolskiemu programo-
wi  promocji czytelnictwa i bibliotek, który odbywa się w dniach 8-15 maja pod nazwą „Tydzień 
Bibliotek”. W naszej szkole z tej okazji zorganizowaliśmy Święto Książki, w ramach obchodów 
tego święta nauczyciele-bibliotekarze przygotowali dla naszych uczniów następujące akcje: 
1. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja i 10 maja - „amnestia biblioteczna” - była możliwość 
zwrotu przetrzymanej książki bez konsekwencji (punktów ujemnych z zachowania). 
2.  Konkurs czytelniczy dla klas I pt. „Bajkowe postacie” - odbył się 9 maja 2019  na 6 lekcji. 

3.  „Bajkowo-zagadkowo w bibliotece” – na każdej przerwie w dniu 9 maja  i 15 maja uczniowie 
losowali bajkowe zagadki, za udzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzymywali cukierka lub zakładkę 
do książki. 
 4. Konkurs czytelniczy dla klas IV-VI pt. „Znam i czytam: Magiczne drzewo - Czerwone 
krzesło” –  odbył się 13 maja na 7 lekcji. 
 5. Akcja „Wymień się książką - Książka za książkę!”  
W dniach 13.05-14.05.2019 w czasie przerw międzylekcyjnych w bibliotece szkolnej było wydzie-
lone miejsce, gdzie uczniowie mogli przynieść książki, które już przeczytali i chcieli je wymienić 
na inne.  

6. „Bookcrossing - Uwolnij książkę i weź ją ze sobą!” 
W dniach 13.05-14.05.2019 do szkoły można było przynieść książki, które już nie są czytane w 
danym domu, a są w dobrym stanie. Zostały one umieszczone na stolikach w bibliotece szkolnej. 
Każdy  zainteresowany mógł uwolnić książkę i zabrać do domu. „Uwalnianie książek” - to idea nie-
odpłatnego przekazywania książek innym osobom, polegająca na pozostawianiu ich w miejscach 
publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych. 
7. Spotkanie autorskie dla klas II z panią Barbarą Rejek, promujące książkę pt. „Boćko” – 
odbyło się w środę 15 maja godz. 12:45-13:50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. Lekcje biblioteczne dla kl. II „Książka moim przyjacielem” – termin zajęć był ustalony 
indywidualnie z wychowawcami klas II.   
                                                                                                                         Panie bibliotekarki           


