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Witamy Was świątecznie w tym 1. 

numerze naszej gazetki! 

Tematem wiodącym są oczywiście 

100. urodziny naszej Polski! 

Mamy nadzieje, że każdy znajdzie tu 

coś ciekawego dla siebie.  

Z wizytą u Olka 

 W dniu 26.10.2018 po zajęciach 

szkolnych udaliśmy się do Wąbrzeźna do 

chorego chłopca, podopiecznego fundacji 

Mam Marzenie.  

 Chłopiec ma na imię Olek, ma 8 lat i 

potrzebuje pomocy. Urodził się z połową 

serca oraz przeszedł 2 udary. Olek ma 2 

młodsze siostry i mieszka w małym dom-

ku z podwórkiem. 

Wraz z kolegami i koleżankami z naszej 

klasy zawieźliśmy mu tablet, na którym  

może się on uczyć oraz dalej dochodzić 

do pełnej sprawności. Ponadto Olek otrzy-

mał od nas różne inne upominki oraz sło-

dycze. 

Cieszę, się że mogłem pomóc Olkowi i 

mam nadzieję, że z czasem wyzdrowieje. 

Karol Rzadkiewicz, kl. 4b 

 

 Marzenie udało się spełnić dzięki 

pieniążkom zebranym  ze sprzedaży  

gazetek „Wiadomości ze szkolnej ław-

ki”. Brakującą kwotę zebrali rodzice 

klasy 4b. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do spełnienia 

marzenia ciężko chorego Olka. 
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W piątek 9.11 w naszej 

szkole obchodziliśmy 

100-lecie odzyskania 

przez Polskę niepodle-

głości. Z tej okazji nasza klasa - 3a z panią 

Mariolą Kubiak przygotowała uroczysty 

apel dla kolegów i koleżanek z klas od 0 do 

3. Na początku wszyscy zaśpiewaliśmy 4 

zwrotki Hymnu Państwowego. Było to bar-

dzo wyjątkowe i uroczyste rozpoczęcie na-

szego występu. Czułem się bardzo szczęśli-

wy. Przez śpiewane piosenki i nasze wier-

sze poznałem historię. Dowiedziałem się, 

że Polacy, po 123 latach niewoli wywalczy-

li podczas I wojny światowej niepodle-

głość. W stroju żołnierza czułem się dum-

ny, że jestem Polakiem. 100 lat temu inni 

ginęli za wolność Ojczyzny, żebym ja dzi-

siaj mógł się uczyć i ba-

wić, grać w piłkę i mówić 

po polsku. To był bardzo 

bardzo niezwykły dzień. 

Cieszę, się, że brałem 

udział w tym 

wydarzeniu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staś  

Maciejew-

ski,  

kl. 3a 
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Toruń, 13.10.2018 r. 

 Z okazji 100-lecia odzyskania przez 

P o l s k ę  n i e p o d l e g ł o ś c i 

13 października 2018 r.  odbył się Ku-

jawsko – Pomorski Rodzinny Rajd Row-

erowy Ku Niepodległej.  Brałam w nim  

udział z mamą, tatą i siostrą Agatką. 

Na starcie spotkałam Lenkę i Martę 

z mojej klasy. Rajd był długi 

i ciężki do pokonania, ale dałyśmy 

radę. Przejechałyśmy ok. 24km. 

Na mecie dostałyśmy medale, bidon 

i ciepły posiłek. Mimo zmęczenia 

rajd bardzo mi się podobał. Na-

jbardziej to, że jeździłyśmy po to-

ruńskich ulicach. 

Zuzia Kłosowska, kl. 2b 

 

Rajd rowerowy  

„ Ku 

 Niepodległej” 
 

 W setną rocznicę odzyskania niepod-

ległości przez Polskę, odbył się rajd rowe-

rowy „Ku Niepodległej”. Wraz z koleżan-

kami z klasy II B miałam okazję w nim 

uczestniczyć. Na starcie pojawiło się oko-

ło tysiąca uczestników.  O  godzinie 11:00 

wystartowaliśmy w kierunku miejsc pa-

mięci i tam na miejscu uczciliśmy pamięć 

tych, którzy walczyli o nasz kraj i o to, by-

śmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. 

Wszyscy bezpiecznie dotarliśmy do mety 

odebraliśmy piękne pamiątkowe medale, 

zjedliśmy ciepły posiłek i w pięknych  na-

strojach wróciliśmy do naszych domów. 

Lena Trzeciak, kl. 2b 
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 Pod koniec wakacji rodzice zabrali 

mnie i mojego brata na zamek w Malbor-

ku. Ta krzyżacka forteca jest największą 

na świecie.  Zamek był stopniowo budo-

wany od XIII do XV wieku. Odwiedzili-

śmy wiele ciekawych pomieszczeń, takich 

jak: kapliczka, młyn, zbrojownia, piekar-

nia, skarbiec oraz komnaty Wielkiego Mi-

strza. Widziałem również  toalety umiesz-

czone w jednej z wież zwanej gdaniskiem.  

Przewodnik opowiadał historie związane z 

zamkiem. Jedna z nich dotyczyła kradzie-

ży kosztowności ze skarbca, której doko 

 

 

 

 

nali piekarze. Dostępu do zamku broniły 

potężne mury, fosy i baszty. Dzięki nim 

twierdza nie została nigdy zdobyta. Za-

mek trafił w ręce Polski w 1457 r. 

Wraz z bratem weszliśmy również na naj-

wyższą więżę, na której powiewa flaga 

Polski. Widok z tego miejsca jest prze-

piękny. Można zobaczyć w oddali miasto 

Tczew.  

 Jest to jeden z najładniejszych zam-

ków jakie do tej pory widziałem. W 1997 

r. wpisano go na listę światowego dzie-

dzictwa UNESCO.  

Aleksander Lewandowski, kl. 2a 
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Wakacje spędziłam w wielu miej-

scach. Byłam nad morzem w Krynicy 

Morskiej, na termach w Poznaniu oraz w 

zoo w Borysewie. Często jeździłam nad 

jezioro, na rowerze i na rolkach z rodzica-

mi.                                                                       

 Wakacje były udane, ale tęskniłam za 

szkołą. 
 

Martynka Motylewska, kl.  2a 

 

 Na wakacjach byłem w Ustce. Była 

piękna pogoda. Pływałem w morzu, bawi-

łem się z bratem i siostrą w piasku i miło 

spędzałem czas. Chodziłem z rodziną na 

spacery i na zachód słońca.  

 Bardzo mi się podobało w Ustce, po-

nieważ mieliśmy cudowną pogodę. 
 

Rafał Szyburski, kl. 2a 

 

W wakacje byłam na obozie w Mi-

koszewie. Mieszkaliśmy w domkach cho-

dziliśmy na plażę. Kąpaliśmy się, robili-

śmy babki z piasku i leżakowaliśmy. 

 To były moje najlepsze wakacje!!! 
 

Iga Tkaczyk, kl. 2a 

  

Moje wakacje zapowiadały się jako 

nudne, ale były wspaniałe. Lato w tym ro-

ku było gorące i słoneczne. U babci i 

dziadka na wsi pływałam w jeziorze i w 

basenie. Bawiłam się w bazie, któ-

rą zbudowałam z dziadkiem i ku-

zynem. Dwa razy byłam nad mo-

rzem. Potem odwiedziłam skansen 

w Kłóbce, widziałam stare chaty i 

pałac.  

 W te wakacje byłam w róż-

nych ciekawych miejscach! 

 

Michasia Krzysztofiak, kl. 2a 
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W czasie wakacji byłam w Zakopa-

nem. Podobało mi się wspinanie po górach. 

Mieliśmy dużo przeszkód do przejścia. Naj-

bardziej ze wszystkich podobały mi się gór-

skie strumyki, które musiałam przeskaki-

wać. Potem z bratem Jędrkiem byłam u 

babci Danusi. Spotkałam tam kotkę, która 

była w ciąży. Karmiliśmy ją codziennie.  

Moje wakacje były wspaniałe, bo 

spędziłam bardzo wesoło czas z moją rodzi-

ną. 

Basia Markowska, kl. 2a 

   
 

W tym roku na wakacjach byłem nad 

morzem w Ustce. Jest tam piękna, szeroka 

plaża. Pływałem na dmuchanym rekinie i 

skakałem przez fale. Jeździłem gokartem i 

chodziłem do portu.  

Bardzo mi się tam podobało, ponie-

waż spędziłem miło czas z rodziną. 

Artur Szyburski, kl. 2a  

 

 

W wakacje byłem w górach w miej-

scowości Jaworki. Chodziliśmy 

po szlakach, raz spotkała nas bu-

rza. Musieliśmy wracać.  

Fajnie było na wakacjach. 

 

Nikodem Dankowski,  

kl. 2a  

 

 W tym roku na wa-

kacjach byłem w Rabce. 

Chodziłem po górach, 

jeździłem na hulajnodze. 

Razem z rodziną byłem na zamkach w Oj-

cowie, Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu i 

Malborku. Przez kilka dni byłem na wsi.  

 Moje wakacje były udane, bo    byłem 

w fajnych miejscach. 
 

Aleksander Lewandowski, kl. 2a 

 

 Zacząłem wakacje z babcią nad mo-

rzem w Rowach. Potem pojechałem na 

obóz w Dźwirzynie. Po obozie byłem z ma-

mą w Bieszczadach i wszedłem na górski 

szczyt Bukowe Berdo. Później pojechałem 

na kolonie do Rewala nad morze. Na ko-

niec wakacji odwiedziłem Dębki.           

 Podczas  wakacji zwiedziłem wiele 

miejsc, zaporę wodną, muzeum latarni, 

zwierzyniec, gdzie głaskałem muflony i je-

lenia. 

Ignacy Morenc, kl. 2a 
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Polska jesień… 

 
 Dzień dobry, mam na imię Alicja. 

Chodzę do klasy 2a. Mam 8 lat. Jesień to 

moja ulubiona pora roku. Jesienią czasami 

pada deszcz, a czasami świeci słońce i 

lekko wieje wiatr. Można zbierać koloro-

we liście i robić z nich bukiety. Można też 

zbierać żołędzie i kasztany, z których robi 

się ludziki oraz zwierzęta. Oczywiście 

kiedy na dworze pada deszcz można wziąć 

parasol, założyć  deszczówkę oraz kalosze 

i poskakać w kałużach. 

 

Alicja Stasiak, kl. 2a 
 

 Jesień jest bardzo piękna. Zielone 

wakacyjne liście zamieniają się w złote i 

czerwone kropki spadające raz po raz.  

Jesień jest bardzo ładna i fajna, ale są też 

wady tej pięknej jesieni… 

Robi się coraz zimniej oraz dni są krótsze, 

ale to nie wszystko. Zbliża się zima, więc 

trzeba będzie ubierać nieznośne kurtki, 

czyli to znak, że trzeba się na nią przygo-

tować.  
 

Vanessa Zuchniak, kl. 3b 
 

 

 

 Jesień to piękna pora roku. Li-

ście spadają z drzew, jest kolorowo. Czę-

sto pada deszcz, ale nie przeszkadza mi to 

w super zabawie. Ubieram kalosze i idę 

skakać po kałużach. Jesienią zwierzęta za-

padają w sen zimowy np.: jeże, niedźwie-

dzie, borsuki, susły i świstaki. Można cho-

dzić na grzyby do lasu. Później rodzice 

mogą je ususzyć i wykorzystać do potraw 

świątecznych. Obok mojego domu rośnie 

drzewo kasztanowca i często chodzę zbie-

rać kasztany, by móc tworzyć z nich ludzi-

ki. 

Bardzo lubię jesień!!! 
 

Weronika Muraczewska, kl. 2a 
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 Aleksander Lewandowski, uczeń 

klasy 2a, zajął 3. miejsce w I Międzysz-

kolnym Konkursie Plastyczno - Literac-

kim „Piękna nasza Polska cała 

100 lat po odzyskaniu niepod-

ległości”. Na konkurs o Polsce nadesła-

no 126 prac z 13 toruńskich szkół podsta-

wowych. Uczniowie ukazali różne zakątki 

naszej Ojczyzny: krajobrazy, zabytki, no-

woczesne budynki, pomniki, ciekawie 

wkomponowane w otoczenie i przedsta-

wione w różnych porach roku. 

 

Aleksander Lewandowski, kl. 2a 

Maczuga Herkulesa i zamek           

w Piesko-

wej Skale 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moja Pani wycho-

wawczyni Agnieszka 

Lewandowska zabrała 

c a ł ą  n a s z ą 

klasę II B do Galerii i Ośrodka Plastycznej 

Twórczości Dziecka na warsztaty grafiki. 

Bardzo ucieszyłam się, że moja praca 

została wyróżniona, wśród prac z 45 

państw.  W dniu 18 października 2018 r. 

byłam na uroczystej Gali XXI Między-

narodowego Biennale Grafiki Dzieci i 

Młodzieży – Toruń 2018 r. Uroczystość 

odbyła się w Młodzieżowym Domu Kul-

tury w Toruniu, podczas której otrzyma-

łam dyplom i upominek. Potem w Galerii 

otwarto wystawę, na której można zobac-

zyć moją pracę. Zapraszam na wystawę do 

3 grudnia 2018 r. 
  

Zuzanna Kłosowska, kl. 2b 
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 N a -

sza szko-

ła przy-

stąpiła do konkursu „Szkolne Przygody 

Gangu Słodziaków”, który miał zachęcać 

wszystkie dzieci do czytania. Szkoła otrzy-

mała materiały motywacyjne – naklejki z 

postaciami Słodziaków, albumy dla dzieci 

na zebrane naklejki za udział w codzien-

nym 10 – minutowym czytaniu w domu, 

maskotki bohaterów Gangu Słodziaków 

oraz książki „Co się stanie na Leśnej Pola-

nie, czyli wesołe przygody Gangu Słodzia-

ków”. Celem całej akcji było rozbudzenie 

w dzieciach nawyku codziennego czytania, 

które ma wiele zalet - między innymi roz-

wija wyobraźnię dzieci, ćwiczy pamięć i 

uczy samodzielnego myślenia. 

 Z tej okazji odbył się w szkole Ogól-

nopolski Dzień Głośnego Czytania z udzia-

łem wszystkich dzieci z klas 1-3 oraz ze-

rówki, czyli 12 oddziałów, a także dyrekcji 

i nauczycieli, oraz zaproszonych gości - 

pracowników Nadleśnictwa Dobrzejewice.  

Na to spotkanie wszystkie dzieci przynio-

sły maskotki Słodziaków, a także namalo-

wane przez siebie ich portrety. 

Zaproszeni goście specjalnie na tę okazje 

przygotowali prezentację multimedialną o 

zwierzętach leśnych. Dzieci dowiedziały 

się jak żyją zwierzęta w lesie, a na podsta-

wie pięknych ilustracji mogły zapoznać się 

z ich wyglądem. Wiele radości sprawiło 

zaprezentowanie zwierząt, które były bo-

haterami naszej książki. 

 Podczas tej uroczystości uczniowie 

klasy 2a z podziałem na role przeczytali 

jeden z rozdziałów książki pt. „Jeż Jerzyk”. 

Następnie wszystkie dzieci brały udział w 

zajęciach technicznych – musiały wykonać 

głównego bohatera naszego opowiadania – 

jeża Jerzyka oraz lornetkę, by mogły w le-

sie wypatrywać bohaterów z naszej Leśnej 

Polany.  

 Na zakończenie każda z klas otrzyma-

ła albumy i naklejki, krzyżówki i łami-

główki związane z bohaterami opowiada-

nia, maskotkę Słodziaka oraz książkę „Co 

się stanie na Leśnej Polanie, czyli wesołe 

przygody Gangu Słodziaków”. Maskotka 

umieszczona w klasie na honorowym miej-

scu, miała zachęcać i jednocześnie przypo-

minać o codziennym czytaniu książeczki w 

szkole i w domu. 
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Gang  

Słodziaków 

 
Czyli pluszowi przyjaciele 

J 
 

Gang Słodziaków 

to pluszowe ma-

skotki, które zbiera 

się za naklejki w 

sklepie Biedronka. 

Słodziaki nie są za 

darmo. Trzeba wydać 40 złotych na jedną 

naklejkę. Ponad 40 złotych to więcej na-

klejek niż jedna… nie wiem ile. Można 

zebrać takie Słodziaki jak: sowa Zosia, 

bóbr Borys, lis Lucek, ryś Rysio, zajęczy-

ca Zuzia. Jeżeli zbierzesz 60 naklejek, mo-

żesz odebrać Słodziaka za darmo. Ja mam 

Rysia Ryszarda (to jego pełne imię) i Jeża 

Jerzyka. Lubię czasem z nimi spać. Na-

prawdę jest mi przykro, że poduszka Ryś 

Rysio kosztuje 100 albo 50 złotych. Z chę-

cią spałabym z taką słodziutką i na 100 % 

miłą poduszką. W ogóle zapomniałam o 

książce „Co się stanie na leśnej polanie, 

czyli wesołe przygody Gangu Słodzia-

ków”.  Książka kosztuje 19,99 złotych. 

Nasze zadanie domowe z głośnego czyta-

nia o tematyce Gang Słodziaków - musie-

liśmy wymyślić dalszy ciąg przygód tego 

wspaniałego gangu. Klasy trzecie musiały 

napisać opowiadanie, pierwsze komiks a 

drugie? Nie pamiętam.  Ja kończę tą notat-

kę. Do zobaczenia. 

 

Lily Adryjańczyk, kl. 3b 

 

 Gank Słodziaków można spotkać w 

Biedronce. To są takie słodkie zwierzaki: 

zajączek Zuzia, jeż Jeżyk, sowa Zosia, ryś 

Rysio, lis Lucek, bóbr Borys. 

To koniec! 

Alicja Jurkiewicz, kl. 2d 
  

 

 Cześć! Każdy chyba zna Gang Sło-

dziaków… To pluszaki ze zwykłego skle-

pu Biedronka. Nazywają się oto tak:  ryś-

Rysio, jeż-Jerzyk, sowa-Zosia, bóbr -

Borys, lis-Lucek i zając - Zuzia. Można je 

kupić w prosty sposób: kupuje się je za 

50zł, jak uzbiera się 15 naklejek to można 

dostać książkę o Gangu Słodziaków, jak 

się uzbiera 30 naklejek to można kupic 

Słodziaka za 20zł, a jak uzbiera się 60 na-

klejek to można dostać Słodziaka za dar-

mo. A naklejki zbiera się oto tak: kupuje 

się je za owoce, za warzywa i specjalne 

produkty. A w tym roku mieliśmy trudne 

zadanie… Mieliśmy zrobić książkę z jed-

ną przygodą... To było trudne nawet, ale 

mi się udało… było fajnie :] . 

Vanessa Zuchniak, kl. 3b 
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 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się 

nad zapisaniem do klasy sportowej? Mnie 

to spotkało w zeszłym roku. Po uzyskaniu 

wysokiego wyniku z próby sprawnościo-

wej dostałem się do wymarzonej klasy. 

Zdecydowałem się na 6 godzin dodatko-

wych za-

jęć wy-

chowania fizycznego i dłuższe przebywa-

nie w szkole. Po roku już wiem, że był to 

trafny wybór.  

Na zajęciach z p. Jackiem Smólem mamy 

wiele atrakcji, takich jak: gry zespołowe, 

ćwiczenia ogólnorozwojowe, jazda na ro-

werze. gdy pogoda sprzyja to dużo czasu 

spędzamy na świeżym powietrzu. Dodat-

kowo przygotowujemy się do zawodów 

"Sprawny Miś". W tamtym roku nasza 

szkoła zajęła IV miejsce. Mam nadzieję, 

że tym razem pójdzie nam zdecydowanie 

lepiej :). Ponadto, w każdy wtorek, jeździ-

my z p. Anią Górecką na zajęcia do hali 

Olimpijczyk. A tu już prawdziwe szaleń-

stwo - TRAMPOLINY - "kuczki", 

"rozkroczki", "poziomki", "siady" * i te 

sprawy :) W ramach odpoczynku od ska-

kania, zajęcia mamy na małej lub dużej 

sali. Tu najbardziej lubię wyścigi rzędów:) 

Na koniec relaksujemy się na naszej 

szkolnej pływalni. W klasie sportowej ma-

my gdzie się wyszaleć, mimo, że pogoda 

już jesienna.  

 

* kuczki - wyskoki z podciągnięciem zgię-

tych kolan do klatki piersio-

wej  

rozkroczki - wyskoki z roz-

krokiem 

poziomki - wyskoki z rów-

nolegle ułożonymi rękoma        

i nogami 

siady - odbicia na tyłku 

Aleksander  

Lewandowski,  

kl. 2a 

KĄCIK SPORTOWY 
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 16 czerwca 2018 r. tuż przed waka-

cjami na zakończenie sezonu, odbyły się 

w Toruniu IV Ogólnopolskie Zawody Pły-

wackie ,,O Błękitną Wstęgę Wisły". Wy-

walczyłem tu srebrny medal w stylu kla-

sycznym, szybszy ode mnie był tylko mój 

brat bliźniak, który wywalczył tu złoto. 

Razem stanęliśmy na podium . 

Wraz ze swoją sztafetą w skła-

dzie: Iga Tkaczyk, Natalia Li-

pińska, Miłosz Wrześniewski, 

Rafał Szyburski wywalczyliśmy 

brązowy medal. Na drugim 

miejscu zdobywając srebro 

uplasowała się druga sztafeta z 

Ósemki: Martyna Motylewska, 

Oliwia Klonowska, Artur Szy-

burski, Nikodem Dankowski. 

Mój brat Artur zdobył puchar w 

dwuboju za swoje dwa indywi-

dualne starty. Końcówka roku 

należała do bardzo intensyw-

nych również w nauce. Brali-

śmy udział  w konkur-

sie ,,Najlepszy Ortografik'' 

i ,,Najlepszy Matematyk'' na 

etapie szkolnym gdzie odnieśliśmy sukce-

sy. 

Nowy rok szkolny zaczęliśmy równie do-

brze. 29 września br. byliśmy w Ciechano-

wie na pierwszych zawodach w sezonie, z 

których wróciliśmy ze srebrnym medalem 

w sztafecie męskiej w składzie: Artur i 

Rafał Szyburscy, Nikodem Dankowski i 

Miłosz Wrześniewski. Olbrzymi sukces 

odniósł mój brat Artur, który nie dość, że 

wywalczył złoty medal w stylu klasycz-

nym na dystansie 50 m, to jeszcze pobił 

rekord szkoły na tym dystansie. Nasi kole-

dzy i koleżanki z klasy również wrócili z 

medalami. Oby cały rok tak się układał. 

 

 

Rafał Szyburski, kl. 2a 

      KĄCIK SPORTOWY 
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 Dnia 27.10.2018 r. odbyły się zawo-

dy pływackie w Toruniu pn. "Delfinem do 

Tokio". Z mojej klasy w zawodach brali 

udział: Ola, Nikodem, Rafał, Artur, Mi-

łosz, Ignacy, i ja - Martyna. Wszyscy spi-

sali się dobrze i poprawili swoje czasy. 

Była bardzo fajna atmosfera. Rodzice gło-

śno nam kibicowali. Na zawodach spotka-

liśmy znanych pływaków: Konrada Czer-

niaka oraz Tomasza Polewkę. Otrzymałam 

od nich autografy. Uwielbiam brać udział 

w zawodach i nie mogę doczekać się już 

następnych.  

Martyna Motylewska, kl. 2a 

 

Niesamowite zawody!!! 
 

 W sobotę 27.10.2018r. byliśmy na 

zawodach w Toruniu. 

Uczestniczyli w nich: Martyna, Artur, Ra-

fał, Miłosz, Ola i Nikodem. 

Ja im kibicowałam, a moja mama była sę-

dzią głównym. Byli tam mistrzowie pły-

waccy: wicemistrz świata Konrad Czer-

niak i mistrz Europy Tomasz Polewka. 

Oni płynęli 100 m stylem dowolnym. 

Zawody były udane!!! 

 

Iga Tkaczyk, kl. 2a 
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Wycieczka  

do  

Parku Krajobrazowego 
 

 15 października nasza klasa 3b wybra-

ła się do Parku Krajobrazowego w Rudej k. 

Górzna. Niestety organizatorom zabrakło 

kiełbasek i trzeba było przywieźć swoje. 

Tam było ognisko i na koniec był grillowa-

ny podwieczorek. Na początku rozmawiali-

śmy z panią leśniczką o jesieni. Pani le-

śniczka dała nam papier mase (masę pla-

styczną). W niej mogliśmy 

odcisnąć pieczątkę ze śla-

dem leśnego zwierzątka. 

Mogliśmy też pomalować 

farbami odcisk. Ja swój po-

malowałam na czarno. Far-

bami malowaliśmy również 

liście, a drzewa mogliśmy 

malować opuszkami palców. 

Poszliśmy też na spacer do 

lasu. W lesie znaleźliśmy: 

kolorowe liście, dziwne grzyby, dużo mchu, 

paprocie i wiele drzew. Wycieczka była bar-

dzo fajna. Przez całą podróż żartowałam so-

bie z LIly, więc nie było nudno. 

                                                                                                             

Kinga Słomska, kl. 3b 

  

 Park, w którym byliśmy to Park Krajo-

brazowy. Nasza Pani mówiła jak się on na-

zywa, ale to trudna nazwa. Wiem, że to park 

w Rudej koło Górzna. Wycieczki z naszą 

Panią są super! Pogoda była przepiękna! 

Słońce świeciło jak w lato. Pierwszy raz wi-

działem taką ładną jesień. Nawet nasza kla-

sa była grzeczna. W parku oglądaliśmy 

drzewa, grzyby i rośliny. Najfajniejsze było 

ognisko i kiełbaski. Wróciłem zmęczony, 

ale szczęśliwy.   

                                                                                                     

Adrian Reinowski, kl. 3b 
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Wyprawa 2a  

do zoo 
 

 W pochmurny, październi-

kowy dzień wybraliśmy z klasą, 

pod opieką wychowawczyni Pani 

Doroty Hoffmann, na wycieczkę 

do toruńskiego ogrodu zoobota-

nicznego. Jechaliśmy tramwajem, 

co już dla wielu moich kolegów 

było fajnym przeżyciem. A co 

dopiero było, jak dotarliśmy na miejsce!! 

Na początek spotkanie z niedźwiedziem, zrobiło 

duże wrażenie na wszystkich. Później podziwiali-

śmy rysie. Doszliśmy też do miejsca, gdzie było 

pięknie i zielono, a tam… zające biegały po tra-

wie.  Następnie oglądaliśmy strusie i koziołki, a 

koledzy się śmiali, że to „Koziołki Matołki”. Pod-

czas naszej wyprawy widzieliśmy też lamy i sowy, 

które bardzo mi się podobały. Siedziały bez ruchu 

i wszystkich obserwowały. Po spacerze między 

klatkami poszliśmy, żeby odpocząć i zjeść drugie 

śniadanie. Tam też słyszeliśmy dodatkowe infor-

macje o zwierzętach, robiliśmy zadania, rysowali-

śmy ptaki i ssaki. 

Kiedy wyszło słoneczko, nie zabrakło oczywiście 

czasu na zabawę, na dużym placu zabaw. To była 

super wyprawa. 

Kinga Widurska, kl. 2a 
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Wspomnienia klasy 1c 

 

 Pierwszego września rozpoczęliśmy 

naukę w klasie Ic. Nasza pani ma na imię 

Kasia. Wspólną przygodę rozpoczęliśmy 

od zwiedzania szkoły. Później poszliśmy 

uczyć się jak należy przechodzić przez 

jezdnię. We wrześniu uczestniczyliśmy w 

zabawach integrujących klasy I. Śmiechu 

podczas zabaw było co nie miara. Wszyscy 

pokonywali przeszkody, nikt się nie podda-

wał. 

      Klasa 1c 

  

 

   

  

 Ciekawa była wyprawa do Biblioteki 

Osiedlowej. Pani w bibliotece pokazała 

nam różne działy z książkami i zaprosiła do 

szczególnego pomieszczenia przeznaczone-

go tylko dla dzieci. Tam obejrzeliśmy róż-

norodne książki dla dzieci, wysłuchaliśmy 

fragmentu jednej z nich, żeby dbać o książ-

ki i nie zaginać rogów zrobiliśmy piękne 

kolorowe zakładki. 

      Klasa 1c 
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 W październiku byliśmy w ogrodzie 

Zoobotanicznym. To była nasza pierwsza 

wyprawa tramwajem. Pani Grażynka opo-

wiedziała nam o tym "Jak zwierzęta przy-

gotowują się do zimy". Odwiedziliśmy za-

grody ze zwierzętami, także kolorowe 

wrzeszczące papugi. Zrobiliśmy sobie 

zdjęcia z kangurem i żubrem, których 

wcale, ale to wcale się nie baliśmy. 

      Klasa 1c 

 

 19 paź-

dziernika to 

był niezwy-

kły dzień. 

Wybraliśmy 

się na przedstawienie "Ach ta Mysia". 

Przygody bohaterów były bardzo ciekawe. 

Raz wpatrywaliśmy się w wartką akcję, to 

znów za chwile wszyscy wybuchali śmie-

chem.  Mysia i Kocurek pokazali nam, że 

możemy zaprzyjaźnić się z każdym, bo 

warto mieć przyjaciół, którzy nam pomo-

gą i wspól-

nie się po-

bawią.  

   

  

  

 Klasa 

1c 
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 Nasza klasa pojechała do Parku Krajo-

brazowego, gdzie mieliśmy zajęcia pla-

styczne. Bardzo mi się podobały prace, któ-

re mieliśmy wykonać. Były to: papierowe 

liście, odcisk nogi zwierzęcia i namalowa-

nie drzewa. Gdy już skończyliśmy pracę, 

poszliśmy na spacer do lasu, gdzie widzieli-

śmy dużo darów przyrody. Gdy pani mówi-

ła ważne informacje, słuchało bardzo dużo 

osób, bo to były ciekawostki. Po powrocie 

ze spaceru czekały na nas pyszne kiełbaski. 

Na koniec wycieczki rozkoszowaliśmy się 

obiadem i pojechaliśmy autokarem do do-

mu. 

                                   Paweł Tylmanowski, kl. 3b 

 

 Byłem na wycieczce w Rudej i zwie-

dzałem Park Krajobrazowy. Było tam bar-

dzo fajnie. Było ognisko i pieczone kiełba-

ski. Jak byliśmy na spacerze widziałem 

grzyby. Było bardzo ciepło, więc chodziłem 

na krótkim rękawie. Daleko to nie jest, więc 

pewnie kiedyś tam jeszcze pojadę. Nasza 

Pani wybrała bardzo fajną wycieczkę. 

               Szymon Orzechowski, kl. 3b 

  

 My, cała klasa 3b, pojechaliśmy 15.10. 

do parku krajobra-

zowego w Rudej k. 

Górzna. Robiliśmy 

tam: drzewka je-

sienne, liście z pa-

pieru i odciskali-

śmy w masie odci-

ski zwierząt. Gdy 

wyszliśmy na dwór 

Pani poprowadziła 

nas do lasu. Można 

tam było znaleźć 

piękne liście i owo-

ce drzew leśnych. 

Można też było znaleźć różne jadalne i tru-

jące grzyby. Nie wolno było ich deptać, do-

tykać i zrywać. W lesie było tyle barw, że 

nawet ich nie wymienię. Ja i Aniela Z. zna-

lazłyśmy dwa piękne żuki. Ja znalazłam ta-

kiego olbrzymiego żołędzia, którego zawio-

złam do domu. Remek zauważył lisa. Ga-

brysia znalazła paproć. W pomieszczeniu, w 

którym pracowaliśmy były: wypchane 

zwierzęta, skóry, węże w słojach i tablica 

interaktywna. Na pewno każdy z nas chciał-

by pojechać jeszcze raz na taką cudowną 

wycieczkę. 
 

                                                                             Aniela Stalmierska, kl. 3b 
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 W dniu 15.10.2018 r. wy-

braliśmy się z klasą na wyciecz-

kę do parku krajobrazowego w 

Rudzie k. Górzna. Najbardziej 

dłużyło mi się w autokarze, po-

nieważ nie mogłam doczekać 

się aż dotrzemy na miejsce. 

Pierwszą atrakcją były zajęcia 

w Ośrodku Edukacji Ekologicz-

nej. Pani prowadząca zajęcia 

najpierw pokazywała nam róż-

ne zdjęcia roślin i zwierząt wy-

stępujących w parku. Następnie 

otrzymaliśmy do wyrobienia 

masę plastyczną, w której odciskaliśmy śla-

dy zwierzęcych łap. Zabraliśmy się za ma-

lowanie naszych odcisków. Pani widząc, że 

dobrze nam idzie, zaproponowała pomalo-

wanie papierowych liści. Po zmaganiach z 

malowaniem, zaproponowała nam spacer 

po lesie. Mogliśmy podziwiać jesienne kra-

jobrazy, które były przepiękne. Na koniec 

czekały na nas kiełbaski z ogniska. Bardzo 

miło wspominam tę wycieczkę i mam na-

dzieję, że nie był to ostatni taki wyjazd. 

 

                      Oliwia Morgulska, kl. 3b 

  

 W poniedziałek 15 października poje-

chaliśmy na wycieczkę do Parku Krajobra-

zowego w Rudej koło Górzna, gdzie z To-

runia jedzie się 2 godziny. Na początku wy-

cieczki poszliśmy do Sali z tablicą interak-

tywną i oglądaliśmy slajdy o jesieni. Póź-

niej wykonaliśmy 3 prace plastyczne: odci-

ski łap zwierząt mieszkających w lesie, ma-

lowaliśmy liście i ozdabialiśmy drzewo li-

śćmi. Następnie poszliśmy na spacer, gdzie 

zobaczyliśmy grzyba - kanię, a niektórzy 

żabkę. Na koniec zjedliśmy kiełbasę z 

ogniska i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

Najbardziej podobał mi się spacer po le-

sie, gdzie można było oddychać świeżym 

powietrzem. Utrwaliliśmy wiadomości 

zdobyte w szkole. Na wycieczce było su-

per! 

                                                                                                

Zofia Powałowska, kl. 3b 
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 Elo, jestem Fabian. Mam lat 8. A mój 

kot nazywa się Maniek, chociaż jest 

dziewczyną. I ten kot jest czarny. Bardzo 

lubię komputery. Mam fajne aplikacje, 

programy, gry: STEAM, PORTAL 2, Goat-

simulator. I mam procesor i7 (Intel core 

i7). Lubię grę „SLIME RANCHER”. Prze-

szedłem grę „PORTAL 2”. 

Poza komputerem lubię wychodzić na 

dwór, na plac zabaw. Lubię słodziaki, ja 

mam bobra Borysa i lisa Lucka. 

Fabian Stefański, kl. 2c 

 

 Mam na imię 

Lilka. Mój pies ma 

na imię Szira. Lubię 

się z nią bawić. Moja 

psinka jest kochana. 

Na dodatek ma słod-

ki pyszczek. 

Lilka Kuczyńska,  

kl. 2d 

 

 

 

 

 

 

 Mam na imię Agnieszka. Lubię zwie-

rzęta. Moje ulubione zwierzę to pies. U 

mojej babci mieszkają 2 psy. Mają na imię 

Masza i Bobek. Lubię moje pieski. Bar-

dziej jednak lubię młodszego pieska. 

Lubię pomagać mamie piec ciasta. Moja 

mama robi pyszny jabłecznik. Moja babcia 

lubi rozwiązywać krzyżówki. Ja też lubię 

siedzieć z moją babcią przy lampie i roz-

wiązywać krzyżówki.  

Te wakacje spędziłam u babć na 

Ukrainie oraz w Zarzeczanach. Chodziłam 

z tatą na koncerty. Do jeziora były 2 km. 

Gdy wchodziliśmy pod górę, były piękne 

widoki. Uważam, że wakacje były udane, 

ponieważ poznałam 2 nowe koleżanki. 

 

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a  
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 Mam na imię Ola, mam brata, który 

ma na imię Szymek, mama ma na imię 

Asia, a tata Marcin, i mam 2 chomiki jeden 

ma na imię Puszek a drugi ma na imię 

Gwiazdka. bardzo lubię swoje dwa chomi-

ki. Mają klatkę koloru zielonego. Mój cho-

mik jest koloru białego, brązowego i czar-

nego.  

Na ten czas mam dwa chomiki i piętnaście 

małych rybek. Marzę o króliku, który nazy-

wałby się „Pikuś”. Marzę też o śwince 

morskiej, nazywałaby się „Róża”. Mam też 

jednego kota, który nazywa się „Filon” i  

ma właśnie w brzuchu małe pięć kotków. I 

mam też w swoim domu jednego psa i na-

zywa się „Lolek”. I mój pies ma właśnie w 

brzuchu trzy małe pieski. Moje wszystkie 

zwierzaki i te wymarzone zwierzęta nazy-

wają się: Filon, Lolek i Pikuś. 

 

Aleksandra Kozieł,  kl. 2b 

 

  

 Mam na imię Ala, a mój pies ma na 

imię Leon. Jest fajnym, zabawnym i śmiesz-

nym  pieskiem, lubi się bawić i lubi jeść. W  

sylwestra Leon skończy rok. 

Co dostanę pod choinkę? Dostanę pod cho-

inkę telefon. Będę miała dużo gier.  

Moja ciocia dobrze gotuje. Moja ciocia na 

święta będzie robić barszcz czerwony.  
 

Ala Jurkiewicz, kl. 2c 

 Mam na imię Maja i mam osiem lat, 

chodzę do klasy 2b. 

Byłam na dwóch konkursach - na jednym 

konkursie dostałam dyplom i książkę pod 

tytułem „Opowieści pana Szekspira”, a na 

drugim konkursie dostałam poduszkę 

gwiazdkę, książkę pod tytułem „Księga 

małego patrioty” i breloczek buźkę. 

 

Maja Miklaszewska, kl. 2b 
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Ozoboty 

Dnia 10.10.2018 po raz pierwszy odbyły 

się zajęcia z małymi robotami 

tzw.Ozoboty. Zajęcia prowadziła nasza pa-

ni wychowawczyni Agnieszka Lewan-

dowska. Są to małe zwinne i zabawne ro-

bociki, które służą nam do nauki i zabawy. 

Rysowaliśmy dla nich trasy, patrzyliśmy 

jak zachowują się malutkie Ozobociki. 

Każda para dzieci miała jednego Ozobota. 

Musieliśmy go nazwać. Wspólnie z Mary-

sią nazwałyśmy go" Aniołkiem" bo był 

koloru białego . Mieliśmy zadanie domo-

we, musieliśmy zrobić malutkie czapeczki 

dla naszych Ozobotów .Dzięki tym malut-

kim Ozobotom lekcje są zabawniejsze i 

ciekawsze. Od tej pory są to moje ulubio 

 

 

 

ne zajęcia z malutkimi Ozobotami. Cze-

kam z niecierpliwością na następne zaję-

cia z malutkimi Ozobotami. 

Aleksandra Kozieł, kl. 2b 

Klasa 2a wychowanie fizyczne  

spędzała na rowerach!  
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Mój przepis na sałatke owocową 
 

 Dzień dobry, mam na imię Alicja. 

Chodzę do klasy  2a.  Mam 8 lat.  

 Ostatnio w szkole robiliśmy sałatki. 

Zrobiłam sałatkę owocową. Do tej sałatki 

owocowej potrzebne były składniki:  
 

2 pomarańcze, 2 banany, 3 śliwki, 1 jabł-

ko, 1 gruszka, 1 brzoskwinia i pół arbuza. 

 Owoce dokładnie myjemy. Kroimy w 

kostkę. Wkładamy wszystko do miski. 

Dodajemy do sałatki odrobinę miodu - do 

smaku. Delikatnie mieszamy. Sałatka go-

towa.  

Smacznego. 

Alicja Stasiak, kl. 2a 

 

   Sałatka owocowa  
 

 Do sałatki będą potrzebne składniki: 
 

2 jabłka, 2 pomarańcze, 2 kiwi, banan, kil-

ka kulek winogron i ćwiartkę arbuza. 

 Wszystkie owoce należy obrać, po-

kroić w równe kosteczki i wrzucić do mi-

ski. Składniki wymieszać.  

Smacznego!!! 
 

Weronika Muraczewska, kl. 2a 
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Pokaz  

talentów  

    
 

 We wrześniu br. uczniowie klasy 2 

b mieli okazję   zobaczyć stare narzędzia 

pisarskie takie jak ptasie pióra  oraz ka-

łamarze. Wszyscy uczniowie mogli  na-

pisać swoje imię gęsim piórem. Wszyst-

kie dzieci stwierdziły ,iż w obecnych 

czasach mamy większy wybór narzędzi 

pisarskich i  łatwiej jest  pisać piórem ze 

stalówką. To efekty naszej pracy:   

 Uczniowie klasy 2 b są bardzo wy-

sportowani , uwielbiają zajęcia sporto-

we . Jazda na rowerze , hulajnodze , rol-

kach , deskorolkach to ulubione dyscypli-

ny sportowe . W miesiącu październiku 1 

raz w tygodniu dzieci przynosiły do 

szkoły swoje hulajnogi , rolki , i desko-

rolki i prezentowały swoje umiejętno-

ści przed publicznością . Trzeba przy-

znać ,że potrafią to robić. Starsi 

uczniowie , nauczyciele oraz prze-

chodnie zatrzymywali się i oglądali 

nasze talenty.  

Uczniowie klasy 2b 
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 Halloween to zabawa gdzie chodzi 

się po domach pukając i wołając 

„Cukierek albo psikus!”. W Polsce się te-

go nie obchodzi. Zabawa Halloween jest 

obchodzona w Anglii i Stanach Zjedno-

czonych, ale w Polsce można straszyć są-

siadów, zrobić balHalloweenowyitp. Za-

zwyczaj dzieci z Anglii i Stanów Zjedno-

czonych przebierają się i chodzą po do-

mach… zresztą, o domach już mówiłam. 

Ja ozdobiłam mój pokój pajęczyną z Lec-

lerca, światełkami w kształcie duchów i w 

kształcie kotów z Pepco, kwiatkiem z Lec-

lerca, wiaderkiem (Nie wiem po co to 

wiaderko postawiłam ale jest ładne J). 

Babcia narysowała dla mnie pająka. Poko-

lorowałam go na czarno. Pogrzebałam też 

troszeczkę w mojej Halloweenowej szu-

fladce i znalazłam beżowo szarego pająka. 

Nie takiego prawdziwego tylko zabawko-

wego J. Jeszcze tak propo mojego Hallo-

ween to urządzam imprezę.  

 

 Lily Adryjańczyk, kl. 3b 

 

  

 

 

 Uwielbiam halloween bo: można ko-

goś przestraszyć, i zrobić komuś psikusa, 

można chodzić do obcych domów. Na hal-

loween robi się straszne dekoracje: paję-

czyny z waty, kupuje się sztuczne pająki 

albo kupuje się dynie i wycina się jej bu-

zie. Niektórzy robią od razu psikusy np.: 

chowają kogoś telefon albo podjadają sło-

dycze innych domowników, a jak ktoś nie 

da ci cukierka to na przykład weź papier 

toaletowy i owijaj nim dach domu tego 

człowieka  

Vanessa Zuchniak, kl.  3b 

 

 Niedługo będzie „Halloween”. Mam 

ogromną nadzieje że będzie super fajne 

„Halloween”. W ten dzień idę do koleżan-

ki na „Halloween”, ale ja też w swoim do-

mu zrobię ”Halloween”. Chyba będzie su-

per fajna zabawa. Będziemy chodzić po 

domach i zbierać cukierki .I będziemy się 

przebierać w różne straszne stroje. Cukie-

rek Albo Psikus. 

 

Aleksandra Kozieł, kl. 2b 
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Toruń 1.10.2018 rok 

 

Droga Wróżko Zębuszko! 

 

Na wstępie mojego listu pragnę Cie ser-

decznie pozdrowić. Chciałam  Ci podzięko-

wać za ostatni pozostawione czekoladowe  

monety. Bardzo pyszne.Mam nadzieję, że 

mój ząbek był  dobrze umyty, bardzo się 

oto starałam. Rusza mi się kolejny ząb 

mleczny, który po wypadnięciu również po-

zostawię   pod poduszką.Bardzo żałuję,że 

nie możemy się spotkać, ale dzięki temu,że 

zawsze pozostawiasz coś dla mnie zabie-

rasz ząbek wiem, że istniejesz. Będę koń-

czyć   moje pisanie. Ściskam Cię gorąco i 

życzę samych czystych i ładnych ząbków. 

 

Marta Sztandarowicz 

 

Toruń 28.09.2018 r. 

                                 

     Droga Wróżko Zębuszko! 

 

Droga Wróżko Zębuszko na początku mo-

jego listu chciałabym Cię serdecznie poz-

drowić.Piszę ten list do Ciebie,chciałabym 

Ci podziękować za prezent, który 

znalazłam pod poduszką dzisiejszej nocy. 

Przez cały dzień ruszał mi się ząb.Rodzice 

powiedziei mi,że gdy ząbek mi wypadnie 

należy wieczorem schować go pod po-

duszkę bo w nocy pojawi się zębowa 

wróżka,która zabierze ząbek, a w zamian 

zostawi pieniążka.I tak się stało.Obiecuję 

że będe dbała o swoje ząbki i myła je cod-

ziennie.Mam ogromną nadzieje że jeszcze 

raz nie odwiedzisz. 

Pozdrawiam Cię serdecznie.         

 

  Aleksandra Kozieł. 

 

  

 Toruń, 29.09.2018r. 

 

Kochana Wróżko Zębuszko. 

                                                           

 Mam na imię Zuzia, a na nazwisko 

Kłosowska. Chodzę do Szkoły Podsta-

wowej nr 8 w Toruniu, do klasy 2B. Mam 8 

lat, dziękuję, że mnie odwiedzasz. Mam już 

8 stałych zębów. Kiedyś chciałabym zostać 

dentystką i leczyć ludziom zęby.Dzieci 

bardzo Cię lubią. 

Szkoda, że nie można Cię zobaczyć, bo 

zawsze przychodzisz w nocy  

i zabierasz ząbki. Czekam na Ciebie nied-

ługo w moim pokoju.  

Może Cię zobaczę?  

          Pozdrawiam Cię 

       Zuzia 
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Toruń, 27.09.2018 roku. 

 

Kochana Wróżko ! 

 

Mam na imię Maja i mam 8 lat. 

Pierwszy ząb wypadł mi gdy miałam 4 la-

ta. Wypadło mi już 9 zębów. Zostało ich 

jeszcze14, a są to zęby mleczne. Właśnie 

zauważyłam, że zaczęły mi się ruszać dwa 

kolejne zęby, więc niedługo się spotkamy. 

Mam nadzieję, że i tym razem będziesz 

równie chojna jak dotąd oraz, że się nie 

zawiodę. 

Pozdrawiam Cię 

Maja 

 

 

 Toruń, 29.09.2018r. 

 

Dzień dobry Wróżko Zębuszko! 

 

 Mam na imię Basia, mam osiem lat. 

Na wakacjach wypadł mi pierwszy ząb, a 

drugiego zjadłam z naleśnikiem. Chciałam  

podziękować Ci za pięć złotych które od 

Ciebie dostałam. Nawet nie wiesz jak bar-

dzo się ucieszyłam. Jeszcze nie wydałam 

tych pięciu  złotych. Jestem  ciekawa jak 

Ty to robisz, że w ciągu jednej nocy potra-

fisz zdążyć do dzieci z całego świata. Już 

nie mogę się doczekać kiedy 

wypadną mi kolejne zęby i 

jeszcze raz mnie odwiedzisz. 

     

         Czekam na Ciebie 

     

  Basia 

Toruń 30.09,2018 

 

   Kochana wróżko! 

 

Na początku mojego listu pozdrawiam Cię 

serdecznie. Piszę do Ciebie  list w związ-

ku z tym,że w szkole wypadł mi ząbek. 

Czy jest jakaś szansa, że go znajdziesz? 

Ząbek wypadł mi tak szybko, że nic nie 

czułam. Zauważyłam brak ząbka w buzi 

jak skończyłam lekcję wychowania fi-

zycznego. Droga wróżko, jak byś znalazła 

ząbek to czy dostanę prezent? Byłoby faj-

nie. Pozdrawiam Cię wróżko. Czekam na 

odpowiedź. 

 

   Lena Trzeciak 

 

    Toruń, 17.10.2018r. 
 

                     Witaj Wróżko Zębuszko ! 

 

Mam na imię Lena i mieszkam  w Toru-

niu.Cieszę się bo niedługo wypadnie mi  

ząb.W  związku z tym napewno do mnie 

przyjdziesz.Jestem ciekawa tych rze-

czy:gdzie mieszkasz,gdzie chowasz 

wszystkie zęby,jak wyglądasz. Masz ja-

kieś zwierzę ?A jeszcze jedno chodzę do 2 

klasy, a ściślej mówiąc -2b.Myślę ,że od-

wiedzisz jeszcze wielu kolegów z mojej 

klasy, bo wszyscy jesteśmy w tym samym 

wieku i tracimy zęby.Ciekawe czy komuś 

uda się podejrzeć jak wyglądasz.Jestem 

tego bardzo ciekawa. 

 

Do zobaczenia - Lenka 



32 

 

 Cześć, nazywam się Tymek. Na 

wszystkich świętych byłem na grobach w 

Gronowie i w Toruniu. Wymieniałem 

wkłady ze zniczy i zapalałem nowe i sta-

wiałem kwiaty. Byłem u dziadka i u babci 

a na końcu u wujka. Kiedyś byłem w nocy 

na cmentarzu i było bardzo pięknie, bo 

znicze bardzo ładnie świeciły. 

Tymek Lewandowski, kl. 3b 

 

 Cześć, nazywam się Szymon.  Na 

Wszystkich Świętych byłem na 2 cmenta-

rzach. Byłem u swojego dziadka, prababci 

i pradziadka. Jak byłem na 1 cmentarzu 

ktoś nam zastawił samochód i nie mogli-

śmy wyjechać, więc czekaliśmy. Potem 

byliśmy na 2 cmentarzu, gdzie nam się 

skończyły kwiaty i musieliśmy kupić. Na 

cmentarzu byłem z 2 wujkami i z babcią. 

Potem mój wujek przyjechał do nas na 

obiad i na deser. Na cmentarzu podpaliłem 

wszystkie znicze. Jak byłem mały na 

Wszystkich Świętych mówiłem cmenta-

rzowe wakacje. 

Szymon Orzechowski, kl. 3b 

 

ZESPÓŁ 

REDAKCYJNY 
 

         

Agnieszka Janukiewicz, kl. 2a 

     Maja Miklaszewska, kl. 2b  

Aleksandra Kozieł, kl. 2b      

    Alicja Jurkiewicz, kl. 2c 

   Fabian Stefański, kl. 2c 

      Liliana Kuczyńska, kl. 2d 

Vanessa Zuchniak, kl. 3b 

Lily Adryjańczyk, kl. 3b 

Szymon Orzechowski, kl. 3b 

Tymek Lewandowski, kl. 3b 

 

 

 
Kolegium  pracuje  

pod  
kierownictwem 

p. Doroty Hoffmann  


