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Żegnaj lato na rok
Do trawy na łąkach w zaloty idzie wrzos,  
a muchy po kątach coraz częściej śpią.  
Z tych znaków wokoło wywróży każdy sam,  
że wracać do domu czas - lato, żegnaj nam! 
Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą,  
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów.  
Żegnaj, lato na rok, stoi jesień za mgłą,  
czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów.

Choć w morzu i w rzece jeszcze kąpią się,  
to słońce po niebie co dzień skraca bieg.  
Znów jabłka na targu są tak tanie, jak barszcz,  
korzystaj z ostatnich chwil, konfitury smaż.

fragment piosenki z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej, autor tekstu: Bogdan Olewicz

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!
Wakacje za nami i najwyższy czas pożegnać się z latem, słońcem i leniwym odpoczynkiem. 
Czeka na nas kolejny rok szkolny, który- mamy nadzieję- umili wszystkim lektura “Prasówki”! 

W tym numerze za sprawą opowiadań uczniów klas piątych i szóstych powspominamy jeszcze 
wakacje. Uczniowie z klasy 2b wraz z wychowawczynią podpowiedzą nam, jak można schować 
trochę lata do słoika. Aby osłodzić powrót do szkoły, podajemy przepis na pyszną konfiturę z 
dyni. Chcemy też przywitać nowych uczniów i w związku z tym zapraszamy na obszerną relację 
z uroczystości pasowania pierwszoklasistów. Nieco starsi od nich uczniowie, ale też w nowej 
roli, opowiedzą nam o swoich wrażeniach po pierwszych tygodniach nauki w klasie czwartej. Dla 
wszystkich spragnionych wiedzy mamy kilka ciekawostek związanych ze szkołą. I na koniec- by 
w wyśmienitych humorach rozpocząć rok szkolny, zapraszamy do przeczytania kilku dobrych 
żartów. Te i wiele innych tematów znajdziecie w tym jesiennym numerze “Prasówki”. 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i z niecierpliwością będzie czekał 
na kolejny numer. Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości w nauce i zapraszamy do 
współtworzenia naszej szkolnej gazetki! 

Redakcja “Prasówki”
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   Z ŻYCIA SZKOŁY 

Rozpoczęcie RoKU szKolnego 2014/2015 

6 września 2014r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. 
Tradycyjnie o. Tomasz Szymczyk odprawił mszę św., 
w której uczestniczyli uczniowie, ich rodzice oraz 

dyrekcja i grono pedagogiczne. Oprawę muzyczną i liturgiczną 
przygotowały panie: Ilona Mokrzycka- Holizna i Beata Wanic, 
psalm zaśpiewał rodzic jednego z naszych uczniów- pan Piotr 
Kulig, a o piękne dekoracje zadbała pani Joanna Gryniewicz. 
Po mszy św. panie dyrektor- Beata Król i Małgorzata Rosek- 
przywitały wszystkich zebranych i życzyły wielu sukcesów w 
pracy i nauce. Zaraz po tym uczniowie udali się ze swoimi 
wychowawcami do klas na pierwsze zajęcia, a rodzice wzięli 
udział w spotkaniu organizacyjnym. 

Akademia z okazji Dnia edukacji narodowej 
oraz Ślubowanie pierwszoklasistów 
Tego dnia nasze Pierwszaki nie mogły doczekać się końca 
zajęć..Zaraz po lekcjach czekało na nich bowiem ważne 
wydarzenie. 11 października 2014 roku zostali pasowani na 
pełnoprawnych uczniów naszej szkoły – Polskiej Akademii 
Wiedzy w Dublinie.Ta symboliczna chwila przyjęcia w poczet 
uczniów na zawsze zostanie w pamięci dzieci oraz ich rodziców.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, licznie zgromadzeni 
rodzice oraz uczniowie młodszych i starszych klas z 
wychowawcami. Jako że 14 października w Polsce obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej, nie zapomnieliśmy o naszych 
drogich nauczycielach, którzy oprócz prezentów od swoich 
uczniów, otrzymali piękną sowę (symbol naszej szkoły) z masy 
solnej wykonaną przez naszą nauczycielkę Izabelę Michalak. Z 
tej też okazji uczniowie klasy 2b podziękowali naszym drogim 
paniom za trud, poświęcony czas oraz za ciekawe pomysły, 
aby każda pracowita sobota przyniosła efekty w przyszłości, 
abyśmy nie zapomnieli, że jesteśmy Polakami. Uroczystość 
Pasowania zaczęła się programem artystycznym, który 
przygotowali uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem swoich 
wychowawców: Weroniki Mielewczyk, Katarzyny Cejrowskiej 
i Marty Gajdy oraz dzięki pomocy starszych koleżanek 
Wiktorii i Karoliny z klas IV. Podczas inscenizacji można było 
usłyszeć słowa: „ Kiedy będziemy już duzi, chcemy się ludziom 
przysłużyć. Dużo czytać i umieć, żeby wszystko zrozumieć. 
Chcemy być dobrymi Polakami”. Słowa te utkwiły w pamięci 
dyrektor szkoły Małgorzaty Rosek, która serdecznymi słowami 
powitała uczniów oraz życzyła im sukcesów w nauce i radości 
w zdobywaniu wiedzy. Po tym wystąpieniu pierwszoklasiści 
złożyli uroczyste ślubowanie i obiecali: Być dobrymi uczniami, 
być przyjaciółmi zwierząt i roślin. Szanować wszystkich, którzy 
pracują w szkole, aby nam było w niej dobrze. Być dobrymi 
kolegami i koleżankami. Swoja nauką i zachowaniem sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Rodzice również złożyli swoje 

przyrzeczenia. Następnie rozpoczęto najbardziej oczekiwany 
punkt programu, czyli pasowanie na ucznia. Fakt ten 
przypieczętowany został wręczeniem każdemu pasowanemu 
uczniowi symbolicznego prezentu - rogu obfitości, czyli tyty. 
Ten zwyczaj wywodzi się z południowej części Polski i oznacza 
bogactwo. Ma on osłodzić oraz umilić pierwszakom trudny 
czas nauki, a także sprawić, aby każdy Pierwszak poczuł się 
wyjątkowy w Dzień Ślubowania. Na zakończenie uroczystości 
każdej klasie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie na tle 
pięknej łodzi, bo to od tego dnia nasi uczniowie mogą mówić 

“zaczęła się podróż w cudowny świat nauki”.

Klasa 1a wych. Weronika Mielewczyk

Klasa 1b wych. Katarzyna Cejrowska

Klasa 1c wych. Marta Gajda
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pAKUsiAKi W KRAinie MUzYKi, czyli jakie znaczenie 
mają zajęcia umuzykalniające w przedszkolu
Pakusiaki lubią zajęcia prowadzone przy muzyce i śpiewie. 
Dlatego w wyznaczone soboty, biegną szybkim krokiem 
na dużą salę, aby zatańczyć, zaśpiewać lub zagrać na 
instrumencie. Jest to doskonała okazja, aby rozładować 
niespożyte pokłady energii, które mają w sobie nasze 
przedszkolaki. Jednak zajęcia umuzykalniające są przede 
wszystkim idealnym sposobem na rozwijanie wyobraźni 
dziecka, wzbogacanie jego słownictwa, poprawę wymowy. A 
zabawy w tańcu uczą szybkiej orientacji, podejmowania decyzji 
i koncentracji uwagi. Ogólne ożywienie i zainteresowanie, 
jakie przejawia grupa podczas zajęć udziela się dzieciom 
nie mającym wiary we własne siły, które chętnie dołączają 
się do zabawy. Zajęcia umuzykalniające uwalniają dziecięcą 
aktywność, radość i przyjemność. Dlatego staramy się, aby 
nasze zajęcia mieniły się różnymi “kolorami” aktywności. 
Nauczycielem wprowadzającym nas w krainę muzyki jest 
pani Ilona, dzięki jej zaangażowaniu świat wypełniony nutami, 
staje się niezwykle atrakcyjny. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, 
barwne chusty jak jesienne liście spadają na roześmiane dzieci. 

Anna Lejman

nAsze WAKAcYJne pRzYgoDY
Wakacje już za nami, ale długo będziemy je jeszcze wspominać. 
Tyle przecież się wydarzyło... Uczniowie z klasy piątej i szóstej 
postanowili opowiedzieć nam o swoich wakacyjnych przygodach. 
Tego lata odwiedzili nie tylko piękne zakątki w Polsce, ale również 
ciekawe miejsca na świecie. Zachęcamy do przeczytania ich prac. 

“Wakacyjna przyjaciółka”
To miały być zwyczajne wakacje, nawet nie było w planie 
żadnego wyjazdu. Aż tu niespodziewanie zadzwoniła babcia 
i poprosiła rodziców, żeby mnie przywieźli. Początkowo 
nie byłam zadowolona, ale szybko zmieniłam zdanie. Po 
przyjeździe nie działo się nic specjalnego. Pomału próbowałam 
zorganizować sobie wolny czas. Pewnego dnia, jeżdżąc na 
rolkach, poznałam dziewczynę. 

- Cześć!- powiedziałam. Mam na imię Klaudia. A ty? 
- Natalia- odpowiedziała dziewczynka. 
- Mieszkasz w pobliżu?- zapytałam. 
- Tak, w tym domu. 
- O, to super, bo ja tu obok. Będziemy mogły często się widywać- 
powiedziałam. 
Pewnego dnia Natalia poprosiła mnie, abym nauczyła ją jeździć 
na rolkach. Od razu się zgodziłam. Ku mojemu zdziwieniu szło 

jej dość dobrze jak na pierwszy raz. Po chwili zauważyłam 
samochód jadący z góry. Krzyknęłam, żeby uważała, ale była 
za daleko. Postanowiłam zaryzykować i pojechałam za nią. 
Jechałam tak szybko, jak tylko potrafiłam. Udało się- złapałam 
ją za rękę i pociągnęłam do siebie. Upadłyśmy. Natalii nic się 
nie stało, ale ja upadłam na kolano, które bardzo mnie bolało. 
Natalia bez wahania ściągnęła rolki i mnie chwyciła. Z jej 
pomocą szybko udało nam się dojść do mojego domu. Byłam 
wdzięczna Natalii za pomoc. To była prawdziwa wakacyjna 
przyjaźń. 

Klaudia W. kl.5 
“Niespodzianka” 
Długo zastanawiałam się, jak napisać o tym, co się stało. 
Minęła już prawie połowa wakacji, a w moim życiu nie 
wydarzyło się nic niezwykłego. Tego dnia jednak nudziłam się 
wyjątkowo, bo Martyna, moja najlepsza koleżanka, z którą 
przyjaźnię się od przedszkola, wyjechała na kolonie. A w 
miejscowości, w której mieszkam, jest bardzo spokojnie i nic 
się nie dzieje ciekawego. Jedyne co mogłam zrobić, to pogadać 
przez telefon z moją przyjaciółką, która miała być jeszcze przez 
tydzień na koloniach nad Morzem Bałtyckim we Władysławowie. 
I wtedy, gdy właśnie miałam zadzwonić do Martyny, nagle 
odezwał się telefon. Usłyszałam głos Martyny: 

- Cześć, Natalia! Co porabiasz?- zapytała. 
- Właśnie chciałam do Ciebie zadzwonić!- odpowiedziałam. 
- To świetnie się składa, bo i ja chciałam z Tobą pogadać. 
- Stało się coś?- spytałam. 
- Co byś powiedziała na wyjazd ze mną na kolonie w przyszłym 
roku? 

- Super!- ucieszyłam się. 
- Moi rodzice obiecali mi, że postarają się załatwić tym razem 
wyjazd i dla Ciebie. 

- To świetnie!- powiedziałam. 
- To następne wakacje spędzimy razem! 
- Dziękuję Ci, Martyna! 
- To trzymaj się i do zobaczenia. 
- Do zobaczenia! Później okazało się, że moje wakacje nie 
zakończą się na siedzeniu w domu. Moi rodzice zrobili mi 
niespodziankę. 

- Jedziemy do Paryża!- powiedziała mama. 
- Jak to?- zapytałam. 
-Tak, chcieliśmy zrobić Ci niespodziankę! I tak następnego 
dnia byłam już w Paryżu. Było tam tak pięknie, ciekawie i 
gorąco- byłam zachwycona i szczęśliwa. Dużo zwiedzaliśmy, 
oglądaliśmy, było bardzo fajnie. Radość, którą przeżyłam, jest 
nie do opisania. Nie spodziewałam się takich wspaniałych 
wakacji. Mam tyle wrażeń, że gdy się spotkam z Martyną, to 
będę miała jej o czym opowiadać. 

Natalia M. kl.5 
“W Drawieńskim Parku Narodowym” 
W sierpniu poleciałem samolotem z tatą do Polski. Tam 
zrobiliśmy sobie wycieczkę do Drawieńskiego Parku 
Narodowego. Płynęliśmy kajakami rzeką Drawą. Gdy 
wsiadaliśmy z tatą do kajaku, ten przewrócił się i wpadłem do 
wody. Tata się śmiał, a ja krzyczałem: 

- Tato, jestem cały mokry! 
- Nie roztopisz się- roześmiał się tata. Potem płynęliśmy już 
spokojnie. Pokonywaliśmy różne przeszkody: połamane drzewa 
i niskie mosty. Przy okazji podziwialiśmy piękne widoki. Mam 
nadzieję, że za rok popłyniemy znowu. 

Aleksander B. kl. 5 
 

Klasa 1a wych. Weronika Mielewczyk

Klasa 1b wych. Katarzyna Cejrowska

Klasa 1c wych. Marta Gajda



4

“Meduza” 
W czasie wakacji pojechałam z rodzicami do Włoch. 
Nocowaliśmy na kempingu w Abruzzo. Ponieważ była ładna 
pogoda, codziennie chodziliśmy na basen i nad morze. W 
ciągu dnia pływaliśmy w morzu i budowaliśmy zamki z 
piasku, a wieczorami spacerowaliśmy po plaży i zbieraliśmy 
muszelki. Pewnego słonecznego dnia poszliśmy na plażę i 
wypożyczyliśmy łódkę ze zjeżdżalnią. Podpłynęliśmy do skał, 
bo rodzice chcieli je zobaczyć. Kiedy byliśmy bliżej brzegu, 
zjeżdżałam z mamą ze zjeżdżalni. W pewnym momencie 
poczułam, że coś parzy mnie w ręce i stopy. Zaczęłam 
podskakiwać i podpłynęłam do łódki. “Nie przesadzaj”- 
powiedziała moja mama. Po chwili zorientowałam się, że to 
była meduza. Muszę przyznać, że trochę się wystraszyłam. 
Potem poszłam z mamą i tatą do restauracji na kolację. Na 
deser zjedliśmy lody. Wieczorem byliśmy już bardzo zmęczeni i 
poszliśmy do domu. 

Basia Sz. kl. 6 
“Moje wakacje w Polsce” 
Na początku wakacji poleciałem do Polski z moją najbliższą 
rodziną. Tradycyjnie, jak co roku, pojechaliśmy na biwak. Nad 
jeziorem spędziliśmy dwa tygodnie. Rąbałem drewno, paliłem 
ognisko, zbierałem grzyby i łowiłem ryby na kolację. Po dwóch 
tygodniach mój tata musiał wracać do domu do Irlandii, a 
moja mama z bratem Maksem zostali na dziesięć dni dłużej. 
Mój biedny brat musiał mieć wycięte migdałki. A ja zostałem 
na resztę lata w Polsce. Po biwaku pojechaliśmy nad morze. 
Na promenadzie w Ustce występował zespół taneczny Top 
Toys, który jest tegorocznym uczestnikiem programu “Mam 
Talent”. Po ich wspaniałym występie poszedłem na plażę, by 
wykąpać się w Bałtyku, który miał temperaturę 12 stopni C. 
Było mega zimno. Następnego dnia pojechałem z ciocią, babcią 
oraz kuzynem Krystianem do Warszawy, i tam zaczęła się 
zabawa. Najpierw pojechaliśmy zobaczyć Pałac Kultury i Nauki. 
Wjechaliśmy na dwudzieste piętro, skąd rzucałem papierowe 
samoloty. Było ekstra! Następnie pojechaliśmy zobaczyć 
Stadion Narodowy. Wszedłem na samą górę i przeszły mnie 
ciarki na samą myśl o tym, co by się ze mną stało, gdybym 
stamtąd spadł. Po całym dniu wrażeń wróciliśmy do domu 
wujka. Następnego dnia pojechaliśmy zobaczyć centrum 
handlowe Blue City, gdzie znajduje się pijalnia czekolady 

Wedel. Mniam... było pycha! Potem pojechaliśmy na gokarty. 
W wyścigach zająłem drugie miejsce w mojej grupie wiekowej. 
Zostałem wyróżniony srebrnym medalem. Następnie udaliśmy 
się do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie widziałem czołgi, 
samoloty wojenne- myśliwce i helikoptery. Kiedy 
wróciliśmy do domu, wujek pokazał mi swój zbiór monet. 
Zaraziłem się tym natychmiast i na tę chwilę mam swoją własną 
kolekcję monet. Wróciłem do Słupska z wieloma pamiątkami, 
a babcia z dziadkiem szykowali dla mnie więcej atrakcji. 
Pojechaliśmy do Doliny Charlotty, gdzie znajduje się minizoo i 
fokarium- tam widziałem, jak karmią i trenują foki. Codziennie 
jeździłem z babcią na rowerach, odwiedzając rodzinę, której 
dawno nie widziałem. Wracałem często nad morze, by się 
wykąpać w ciepłej wodzie i zjeść pyszną rybę na promenadzie. 
Wakacji nadszedł kres. Musiałem wracać do domu. Z jednej 
strony się cieszyłem, bo stęskniłem się za moją rodziną, a z 
drugiej strony było mi smutno, bo musiałem opuszczać Polskę- 
kraj, który jest moją ojczyzną. Mam nadzieję, że gdy dorosnę, 
będę mógł zamieszkać już na zawsze w mojej kochanej Polsce. 

Daniel K. kl. 6 
“Niespodziewana choroba” 
Jak co roku polecieliśmy na trzy tygodnie do Polski. 
Pojechaliśmy też na jedenaście dni do Bułgarii. Było tam bardzo 
ciepło. Zatrzymaliśmy się w miejscowości, która nazywa się 
Albena. W tym miesiącu, w którym byłem, Albena obchodziła 
45-lecie. Przyjemnie spędzaliśmy tam czas, gdy nagle całą 
rodzinę złapała grypa jelitowa. Pierwsza zachorowała siostra. 
Miała wysoką gorączkę. Zuzia nie miała ochoty na picie, więc 
wezwaliśmy pogotowie. Przyjechała pani doktor, przyszła do 
pokoju i stwierdziła, że trzeba zawieźć siostrę do szpitala. Tam 
Zuzia dostała kroplówkę, która ją wzmocniła. Następnego dnia 
siostra musiała rano iść do szpitala na powtórną kroplówkę. Jak 
już poczuła się całkowicie zdrowa, pojechaliśmy na wycieczkę: 
Bałczik- Kaliakra. Przylądek Kaliakra jest to najbardziej 
wysunięty brzeg w Bułgarii do Morza Czarnego, który sięga 2 
km. Bałczik to miejscowość, w której występują piękne ogrody 
botaniczne. Mimo że moja siostra zachorowała, uważam, że 
moje wakacje były i tak udane, ponieważ zobaczyłem wiele 
ciekawych miejsc w Bułgarii. 

Jakub K. kl. 6

- Najstarszą z istniejących nieprzerwanie w tym samym miejscu 
szkół w Polsce i jedną z najstarszych w Europie jest szkoła 
nosząca obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. 
Stanisława Małachowskiego. Popularnie nazywana w Płocku 

“Małachowianka” została założona w 1180 r. 
Źródło:http://malachowianka.plock.org.pl/ 

- Długopis został wynaleziony w 1938 roku przez węgierskiego 
artystę i dziennikarza László Bíró. Pierwsza produkcja zaczęła 
się podczas wojny w Buenos Aires. W 1944 roku László Bíró 
sprzedał swoje udziały jednemu z akcjonariuszy, który zajął się 
produkcją na masową skalę. Była ona realizowana na potrzeby 
pilotów alianckich podczas drugiej wojny światowej, ponieważ 
długopisem można pisać bez względu na zmiany ciśnienia 
atmosferycznego.

- Najwyżej położoną w Polce szkołą jest Zespół Szkół (Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum) im. Andrzeja Skupnia- Florka we 
wsi Gliczarów Górny, która jest jedną z najwyżej położonych 
miejscowości na Podhalu i w Polsce. Natomiast najwyżej 
położoną w Polsce szkołą wyższą jest Podhalańska Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu założona w 2001 roku. 

- Gumka do ścierania została wynaleziona w 1770 roku przez 
odkrywcę tlenu Josepha Priestleya, który zauważył, że kawałek 
kauczuku świetnie nadaje się do wycierania śladów ołówka. 
Połączenie ołówka z gumką nastąpiło około 1850 roku za 
sprawą amerykańskiego wynalazcy Hymana Lippmana. Ołówek 
z gumką opatentowano w marcu 1858 roku. 

Źródło:http://pl.wikipedia.org/

  CZY WIECIE, ŻE...



 NIECODZIENNY WYWIAD Z... uczniami klas czwartych

szkoła w oczach czwartoklasistów
Dla uczniów klas czwartych ten rok szkolny z pewnością 
będzie wyjątkowy. Pożegnali się z paniami, które uczyły 
ich od klasy pierwszej i wkroczyli na nową ścieżkę swojej 
edukacji. Poprosiłam ich o opinię, jak czują się w klasie 
czwartej, co im się podoba i czym różni się klasa czwarta 
od trzeciej. 

-Martyna S. kl. 4b: Rozpoczął się kolejny rok szkolny w polskiej 
szkole. Jestem już w czwartej klasie, a wraz z nowym rokiem 
nastąpiły wielkie zmiany. Nie piszemy już w zeszytach ołówkiem, 
a długopisem. Zmieniły się książki i zeszyty. Nowe książki 
są bardzo ciekawe, szczególnie podoba mi się książka do 
historii. Dużą zmianą jest to, że od każdego przedmiotu mamy 
inną panią, ale ta zmiana powoduje, że zajęcia są bardziej 
interesujące.

-Zuzanna J. kl. 4b: Minęły już wakacje i nastąpił nowy 
rok szkolny. Nie ukrywam, że na początku bardzo się 
denerwowałam, bo nie wiedziałam jak to będzie w czwartej 
klasie, ale teraz już jestem spokojna. Naprawdę nie było czego 
się bać! Największą różnicą między klasą trzecią a czwartą jest 
to, że od każdego przedmiotu mamy inna nauczycielkę, ale 
mi to nie przeszkadza, bo wszystkie panie w naszej szkole są 
bardzo miłe i sympatyczne. One to też sprawiają, że nasze 
lekcje nie są nudne, a ciekawe i interesujące. Bardzo lubię 
język polski, historię i chemię. Nie wiem czy będę miała jeszcze 
jakieś inne zajęcia, ale jeśli tak – to nie mogę się już doczekać! 

-Jakub B. kl. 4b: Jesteśmy już w czwartej klasie i dużo rzeczy 
się zmieniło. Mamy nowe przedmioty i każdego uczy inny 
nauczyciel. Przenieśliśmy się również na najwyższe piętro i 
czujemy się już bardziej dorośli. Najbardziej lubię historię, bo 
dowiadujemy się na niej dużo ciekawych rzeczy o naszym kraju, 
czyli Polsce. Bardzo interesujące są też zajęcia z chemii, na 
których robimy ciekawe doświadczenia.

- Vadim O. kl. 4a: W czwartej klasie jest bardzo ciekawie. 
Uważam, że zadania i prace domowe są trudniejsze, ale lekcje 
o wiele ciekawsze niż w klasie trzeciej. My zdobywamy nowe 
doświadczenia i uczymy się większej odpowiedzialności. W 
klasie czwartej poznajemy historię i geografię Polski, a na 
zajęciach chemicznych robimy wiele doświadczeń.

-Kacper Ł. kl. 4a: Podoba mi się w klasie czwartej, ponieważ 
mogę pisać długopisem lub piórem. Mam też więcej książek 
i zeszytów. Najbardziej lubię zajęcia chemiczno-fizyczne, 
ponieważ robimy dużo ciekawych doświadczeń. Bardzo trudny 
wydaje mi się przedmiot o nazwie WOP. Cieszę się, że każdy 
przedmiot mam z inną panią, chociaż bardzo brakuje mi mojej 
byłej pani Weroniki, która uczyła mnie przez cztery lata. 

Opinie zebrała Monika Padiasek- nauczycielka języka polskiego 
i wychowawczyni klasy 4a

ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU

WilKoWiecKo
Moja rodzina pochodzi 
z Wilkowiecka. Jest to 
wieś  położona w województwie 
śląskim, w powiecie 
kłobuckim, w gminie Opatów. 
Leży niedaleko trasy 
Częstochowa- Wieluń. W 
miejscowości tej mieszka 
około 1400 mieszkańców. 
Pierwsza wzmianka o 
Wilkowiecku pochodzi z 1220 roku. Z miejscowością 
tą związany był Mikołaj z Wilkowiecka- polski zakonnik, 
poeta, tłumacz, prowincjał paulinów. Jest on autorem 

„Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”– 
wielkanocnego misterium wydanego w Krakowie około roku 
1580–1582.  W Wilkowiecku warto zwiedzić kościół św. Mikołaja 
z przełomu XVIII i XIX w. W tym kościele przyjęłam swoją 

pierwszą Komunię Świętą. 14 września 2014 roku postawiono 
przy nim pomnik Mikołaja z Wilkowiecka. Obecnie proboszczem 
parafii jest ksiądz Adam Maciej Martyna. W Wilkowiecku jest też 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki. 

Natalia Matyja kl. 5
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilkowiecko

klasa 4a klasa 4b
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Z RELIGIĄ NA TY

stworzenie świata
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, 
a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: “Niechaj się stanie światłość!” I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość 
jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień 
pierwszy. I tak przez kolejne dni stwarzał Bóg świat, porządkował, aby wszystko miało swoje miejsce i swój czas. Siódmego zaś 
dnia Bóg odpoczął. Prezentujemy prace naszych uczniów wykonane na lekcji religii przedstawiające piękno otaczającego nas świata. 

Św. Franciszek z Asyżu 
- patron ekologów
Święty Franciszek z Asyżu 
jest jednym z największych 
świętych, który urzeka do dziś 
każdego, kto zetknie się z jego 
ideami i działalnością. Wszystko, 
co czynił było konsekwencją 
głębokiej przemiany wewnętrznej 
i zawierzenia Chrystusowi. Z 
całą prostotą i szczerością 
wzorował swe życie na Ewangelii. 
Przyszedł na świat w roku 
1181 lub 1182. Jego rodzice — 
Joanna Pica i Piotr Bernardone 
należeli do zamożniejszych 
obywateli miasta, zajmowali się 
kupiectwem. Zapewnili synowi 

wykształcenie i dostatnie życie. Ojciec widział w synu następcę, 
który będzie powiększał rodzinne interesy handlowe. Jednak 
Franciszek, gdy dorósł, zawiódł ojca swoim pomysłem na życie. 
Wyrzekł się odziedziczonego bogactwa, rozdał ubogim złoto 
i drogie sukna. Zaczął zatapiać się w modlitwie i wieść życie 
ascetyczne, czego rodzina nie mogła zrozumieć. Pewnego dnia 
Franciszek usłyszał głos w kościele: „Franciszku, idź i napraw 
mój Kościół”. On był przekonany, że głos Boży nakazuje mu 
naprawić kościół św. Damiana, który był w ruinie. Franciszek 
wówczas nie rozumiał, że to właśnie on odbuduje ewangeliczne 

oblicze Kościoła, które w średniowieczu było dalekie od 
Prawdy Bożej. Jedni traktowali go jako dziwaka, może nawet 
jako pozbawionego zmysłów, podczas gdy inni ujrzeli w nim 
Świętego. Zaczęli garnąć się do niego uczniowie. Wśród nich 
znaleźli się Piotr Cattani, znany doktor prawa, i Bernard z 
Quintavalle, zamożny kupiec i wielu innych wykształconych 
mieszkańców Asyżu. Wszyscy obrali sobie za cel naśladowanie 
Pana Jezusa w Jego życiu ubogim i głoszenie Ewangelii. 
Zaczęli na wzór uczniów Chrystusa obchodzić miasta i wioski, 
i nawoływać do pokuty. W okresie świąt Bożego Narodzenia 
1223 roku w czasie jednej ze swoich misyjnych wędrówek 
znalazł się w miasteczku Greccio. Tam po raz pierwszy w 
historii Kościoła Franciszek wraz z współbraćmi zrobili żłobek 
i inscenizacje Bożego Narodzenia. Dało to początek tradycji 
budowania żłóbka, odgrywania jasełek czy kolędników. Surowy 
tryb życia odbił się na zdrowiu św. Franciszka. W ostatnich 
dwóch latach zaczęły go dręczyć coraz dotkliwiej cierpienia 
fizyczne. Otrzymał stygmaty, rany były na dłoniach i stopach 
z wyraźnymi śladami po gwoździach. Krwawiły i zadawały mu 
wielki ból. Po otrzymaniu stygmatów Franciszek czuł się tak 
osłabiony, że musiał zaprzestać swoich pieszych wędrówek 
apostolskich. Zmarł 4 października 1226 roku. Pozostawił po 
sobie bogatą i różnorodną duchowość monastyczną w postaci 
zakonów opartych na regule franciszkańskiej. W r. 1980 Ojciec 
święty Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologii 
(ochrony przyrody) ze względu na to, że Święty bardzo kochał przyrodę. 

Oprac. na podst.:Ks. Wincenty Zaleski SDB, Święci na każdy dzień, Wydawnictwo 
Salezjańskie, Warszawa 1998
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schowam lato do słoika
„Stoją w piwnicy beczki pękate. Mama w nich smaczną kapustę 
trzyma. Na półkach dżemy i marynaty – przyda się wszystko , 
gdy przyjdzie zima. Troszeczkę lata będzie w słoikach, owoców 
zapach, warzyw kolory. Promienie słońca w żółtych paprykach 
przypomną lato w zimne wieczory.” (...) 

 Ewa Sujecka
Czy pamiętasz jeszcze zapach powideł śliwkowych, które robiła 
twoja mama lub babcia? Ich smak, kiedy dała ci oblizać łyżkę? 
Takich rzeczy się nie zapomina... Babcine powidła pozostaną 
najlepsze na świecie! Powidła, dżemy owocowe, ogórki kiszone, 
konserwowa papryka i wiele innych przetworów poznały 
podczas wrześniowych spotkań dzieci z klasy 2 b. Dzieci 
wiedzą , że przygotowanie domowych przetworów wymaga 
czasu i wysiłku, ale się opłaca. Są zdrowsze niż te dostępne 
w sklepach, ponieważ zawierają mniej cukru oraz pozbawione 
są sztucznych składników. „Słoikuj” razem z dziećmi! To dobra 
zabawa dla całej 
rodziny. Wspólne 

zbieranie owoców i przerabianie ich na dżem twoje dzieci 
zapamiętają na zawsze. Wzbogacą swój język polski, utrwalą 
pisownię wyrazów. Domowe konfitury mogą być wspaniałym 
prezentem dla naszych bliskich. Zamknięte w ładnych 
słoiczkach są miłą dla oka ozdobą. Przetwory własnej roboty 
to upominki od serca, zupełnie wyjątkowe. Takich nigdzie nie 
kupisz!

KonFiTURA z DYni
3 kg dyni 
0,5 kg cukru 
2 galaretki cytrynowe 
3 cytryny
Miąższ dyni pokroić w kostkę i dusić w rondlu. Gdy woda 
trochę odparuje, dodać cukier, galaretki i sok z cytryn. Kiedy 
masa będzie jednolita, gorącą włożyć do słoików, zakręcić 
i przewrócić do góry dnem. Tak zostawić do całkowitego 
wystudzenia.

PORADY LOGOPEDY

DWUJęzYcznoŚĆ DziecKA W iRlAnDii
Dwujęzyczność oznacza sytuację, w której człowiek rozwija 
w pełni swoje kompetencje komunikacyjne w dwu językach: 
najczęściej jest to język ojczysty i język docelowy, czyli język 
kraju osiedlenia. Dzieci imigranckie, które wypracują pozytywny 
stosunek do obu języków i kultur -rodzimej i nowej- osiągają 
lepsze rezultaty w nauce niż dzieci, których stosunek do nich 
jest obojętny. 

Rodzice powinni być świadomi, że podtrzymywanie języka 
ojczystego jest niezwykle cenne, zarówno dla nich jak i dla 
dziecka. To właśnie w naszym pierwszym języku możemy 
najlepiej wyrazić emocje w stosunku do dziecka. Ono zaś, 
znając język swoich rodziców, może w sposób swobodny 
utrzymywać kontakty z dziadkami i dalszą rodziną, nawet 
jeśli zdecyduje się nie wrócić w przyszłości do kraju swojego 
pochodzenia. Ale to nie wszystko, dwujęzyczność niesie 
ze sobą dużo więcej korzyści. Jak wynika z wielu badań, 
osoby dwujęzyczne są w stanie łatwiej niż jednojęzyczne 
przełączać się między różnymi zadaniami lub regułami, czy 
radzić sobie z wieloznacznością. Dwujęzyczność pozytywnie 
wpływa na osobowość dziecka, rozwija kreatywne myślenie, 
pamięć, wrażliwość i empatię. Dzieci dwujęzyczne są bardziej 
tolerancyjne, otwarte i elastyczne.

Dom i rodzina mają ogromny wpływ na kształtowanie 
wartości, postaw i umiejętności językowych dziecka. To rodzina 
określa cele, do których dążą dzieci, i to w kręgu rodziny rodzą 
się konkretne potrzeby i zainteresowania. Największy wpływ na 
osiągnięcia szkolne dziecka ma właśnie rodzina.

Generalnie wyróżnia się trzy modele/strategie 
dwujęzycznego wychowania. Zostały one po raz pierwszy 
opisane w języku angielskim i pod angielskimi nazwami 
funkcjonują w literaturze, więc i ja posłuże się angielską 
terminologią:

OPOL - one parent one language, jeden rodzic, jeden język. 
Model ten streszcza się do tego, że ojciec mówi do dziecka 
(dzieci) w jednym języku, a matka w drugim. Jest on stosowany 
zazwyczaj przez małżeństwa mieszane, gdy każde z rodziców 
mówi do dziecka w swoim języku ojczystym, co nie znaczy, że 
można znaleźć przykładów rodzin, w których jedno z rodziców 

narzucało sobie rygor mówienia z dzieckiem w nierodzimym dla 
siebie języku.

ml@H- minority language at Home - język mniejszości w 
domu. To model funkcjonowania wielu rodzin na emigracji, 
które w domu używają języka ojczystego rodziców (język 
mniejszości), podczas gdy dziecko w szkole i na ulicy styka się 
z innym językiem (językiem większości).

T&P-Time and place - czas i miejsce. To strategia używana 
zazwyczaj przez jednojęzycznych rodziców mieszkających 
w kraju, w którym mówi się w ich języku ojczystym. Strategia 
ta polega na wykorzystywaniu wszelkich nadarzających się 
okazji do zapewnienie dziecku kontaktu z językiem np. obozów 
językowych, wyjazdów do krajów, w których dany język jest w 
użyciu.

Oczywiście, nie trzeba trzymać się tych modeli niewolniczo, 
można je modyfikować w zależności od potrzeb, a także 
łączyć je (o ile to możliwe). Każdy rodzic zna najlepiej atuty 
i ograniczenia, jakie mogą mieć wpływ na skuteczność 
wychowania dwujęzycznego, jakiego się podjął. Ważnym 
elementem wspierającym rozwój językowy dziecka jest 
uczęszczanie do szkoły polonijnej. Wynikające z tego faktu 
korzyści nie ograniczają się tylko do samego procesu uczenia 
się języka polskiego, lecz obejmują także rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy narodowościowej, co w znaczący 
sposób wpływa na kształtowanie się tożsamości dziecka.

Wychowywanie dziecka dwujęzycznego wiąże się z 
różnorodnymi poświęceniami. Nie jest to zadanie proste. Stanie 
się jednak łatwiejsze, jeśli twoje dziecko od początku dorastać 
będzie ze świadomością, że każdy z języków, którym się 
posługuje, jest jednakowo szanowany i równie cenny, i jeśli 
twoje dążenia będą dodatkowo wspierane przez środowisko, 
przedszkole, czy szkołę, do której twoje dziecko uczęszcza.

 Jak pielęgnować dwujęzyczność dziecka? 
Trzeba pokazywać dziecku swoje pozytywne nastawienie 
do dwujęzyczności i wspierać go emocjonalnie. Należy 
konsekwentnie rozmawiać z dzieckiem w domu w języku 
ojczystym.

Mgr Paulina Siejek
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  ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Wśród uczniów, którzy poprawnie rozwiążą poniższe 
łamigłówki, rozlosujemy nagrody. Wystarczy napisać na 
kartce rozwiązania, imię, nazwisko i klasę, a następnie 
dostarczyć to swojemu wychowawcy. Rozwiązania 
łamigłówek i nazwiska zwycięzców zamieścimy w 
następnym numerze gazetki.

1.Czerwone korale wiszące na drzewie. 
2.Owoce dębu. 
3.Owoc drzewa ukryty w kolczastej skorupce 
4.Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów. 
5.Mienią się różnymi kolorami na drzewie. 
6.Miesiąc rozpoczynający kalendarzową jesień.

   Michał Głuszek, klasa 6

KRzYŻóWKA “JesiennA”

1.

2.

3.

4.

5.

5.

poczĄTeK RoKU szKolnego nA WesoŁo
Jaś przyszedł na rozpoczęcie roku szkolnego ubrany na czarno. Widząc 
to, nauczycielka pyta Jasia: - Jasiu, co się stało, że jesteś cały na 
czarno? - Mam żałobę - odpowiada Jasio płaczliwym głosem. - O Boże! 
Po kim? - Po wakacjach... 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: - Czym będzie wyraz 
„chętnie” w zdaniu - “Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach”? Zgłasza się Jasiu: - Kłamstwem, panie profesorze. 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: - Jak brzmi liczba mnoga do 
rzeczownika “niedziela”? - Wakacje, proszę pani! 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: - Jasiu, co wiesz o jaskółkach? - 
To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom: - Mówię wam, było 
rewelacyjnie. Jaka prędkość, jakie wrażenia. Jadę na słoniu, patrzę 
za mną pantera, gepardy. - I co zrobiłeś? - Nic, karuzela stanęła i 
zszedłem. 

Po wakacjach spotykają się dwaj Japończycy: - I co... Gdzie byłeś? Co 
ciekawego widziałeś? - Nie wiem, jeszcze nie zdążyłem obejrzeć zdjęć... 

List Jasia z wakacji: “Tutaj jest pięknie. Jestem bardzo zadowolony, 
dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie. 
PS Co to jest epidemia?” 

Rozmawiają dwie pchły: - Gdzie byłaś na wakacjach? - Na krecie... 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go 
wysłała do domu! - I co pomogło? - Tak, dzisiaj cała klasa przyszła 
brudna.

  ŚMIECH TO ZDROWIE

zagadki logiczne:
1.Które słowo nie pasuje?  
japonka, sabot, melonik, mokasyn, tenisówka
2. Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?  
9, 14, 24, 39, 59, 84, ?
      Adrian Szydło kl.6


