
  

 

Cześć! 
 

 

 Mam na imię Victoria 

i dzisiaj zapraszam Was do czytania no-

wego numeru „Wiadomości ze szkolnej 

ławki”. 

 

 Pewnie dobrze wiecie, jak nam dzie-

ciom jest teraz trudno się uczyć. Musimy 

być teraz bardzo samodzielni, bo nie ma 

przy nas Pani, która nam wszystko wytłu-

maczy i rozrysuje na tablicy. Mamy za to 

więcej wolnego czasu, bo nie tracimy go 

na dojazd do szkoły i na odrabianie prac 

domowych popołudniami. 

 

 

 Teraz najczęściej bawimy się sami, 

albo z rodzeństwem. Plusem jest też to, 

że nie musimy przez pół dnia jeść tego co 

mamy w śniadaniówce, tylko jemy to na 

co mamy ochotę. 

 Są też minusy tej sytuacji, bo nie 

możemy się ze sobą spotykać, a ja już 

bardzo tęsknię za koleżankami i kolegami 

ze swojej klasy i za swoją ulubioną Panią. 

 Bądźmy wytrwali, niech moc będzie 

z nami :)) 

 

Victoria Sobocińska, kl.3a 
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Witajcie Drodzy Nauczyciele!  

Witajcie Koleżanki i Koledzy!  

Witaj Szkoło! 

Bardzo stęskniłam się za szkol-

nym gwarem, spotkaniami z moją klasą, 

wspólną nauką, lekcjami z Panią Dorot-

ką i Panią Izą, sportem z Panią Anią i 

religią z Siostrą.    

Jeśli chodzi o takie funkcjonowa-

nie szkoły na dłuższy czas,  to przynajm-

niej dla mnie, jest to trudne. Mój dzień 

wygląda prawie tak jak w szkole tylko, 

że moja „domowa szkoła” czy nawet 

„szkolna ława” nie ma uczniów oprócz 

mnie. Traktuję ten czas jak chodzenie do 

szkoły, bo wiem, że to nie są wakacje. 

Jednak to nie to samo, bo nie mam wo-

kół siebie rówieśników, z którymi moż-

na pobawić się i porozmawiać. Nie ma 

wspólnych spraw, które trzeba omówić. 

Nie ma sportu drużynowego i nie będzie 

w maju Komunii Świętej. Nie wyjedzie-

my też na wspólny obóz harcerski i ko-

lonie i to wszystko jest dla mnie smutne. 

Jednak zawsze w smutnych sytuacjach 

należy szukać pozytywów, ja też je wi-

dzę. Więcej czasu spędzam z rodziną i 

cieszę się, że mieszkam na wsi. Na wsi 

życie z wirusem nie jest aż takie trudne. 

Często wychodzę na dwór, jeżdżę na ro-

werze, skaczę na trampolinie.  Pociesza-

jące jest to, że wszystko po-

woli się stabilizuje i wirus od-

puszcza. Jednak cały czas 

trzeba być czujnym, często 

myć ręce, dezynfekować je, a 

w miejsca publiczne ubierać 

maseczki.  

Pewnie spotkamy się dopiero 

we wrześniu. Jestem ciekawa, 

czy Was poznam? To będzie 

pół roku bez kontaktu z Wa-

mi. Pani Dorotka będzie uczy-

ła pierwszaków, a my pójdzie-

my już do 4 klasy!  
 

Weronika Sacharuk,  

kl. 3a 
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Moja nowa codzienność 
 

Od dwóch miesięcy, z powodu 

epidemii koronawirusa nie możemy cho-

dzić do szkoły.  Musimy uczyć się w do-

mu. Nauka wygląda tak, że Pani wysyła 

nam mailem lub przez dziennik elektro-

niczny zadania w Wordzie albo w PDF, a 

my wykonujemy te zadania i odsyłamy 

je mailem. Pani sprawdza nasze prace i 

ocenia. Niektóre klasy mają lekcje onli-

ne, ale moja jeszcze nie. Taka szkoła, 

bez kontaktu z koleżankami i kolegami 

nie jest fajna. 

Siedząc w domu, można robić 

wiele fajnych rzeczy, np.: grać w plan-

szówki, w gry na konsoli czy kompute-

rze, czytać książki czy pobawić się z 

młodszym bratem. Jed-

nak po dwóch miesią-

cach nawet najlepsze gry 

potrafią się znudzić. 

Od niedawna moż-

na wychodzić na spacer 

czy na boisko pograć w 

piłkę, ale tylko od opieką 

osoby dorosłej. Wszę-

dzie chodzimy w ma-

seczkach zasłaniających 

twarz. Idąc do sklepu dobrze jest zabrać 

także rękawiczki ochronne. Tylko jak 

jedziemy na rowerze, gramy w piłkę czy 

uprawiamy inny sport, nie musimy za-

kładać maseczki. Gram w piłkę nożną i 

od tygodnia znowu mogę trenować w 

klubie. Moje treningi piłkarskie wyglą-

dają inaczej niż zwykle, bo trenujemy w 

grupach po 10 chłopców, a treningi są 

nieco krótsze. Mam nadzieję, że wkrótce 

będę mógł grać jak przed epidemią.   

Chciałbym, żeby epidemia już się 

skończyła, ponieważ bardzo chcę  wró-

cić do normalności. 
 

Aleksander  

Lewandowski,  

kl. 3a 
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Chcę iść do szkoły! 
 

 Rok  2020 przyniósł nam wiele nie-

spodzianek. Do takich należą brak śniegu 

zimą lub pandemia koronawirusa,  wywo-

łana przez niewiadomo jaką przyczynę. Z 

powodu pandemii prawie cały świat ma 

obowiązek pozostania w domu, ograni-

czenia spotkań ze znajomymi i wycho-

dzenia do galerii handlowych, restauracji 

i salonów kosmetycznych. 

Złe strony siedzenia w domu są takie, że 

tęsknie za moimi przyjaciółmi i znajomy-

mi i chodzeniem z mamą do kina. Nato-

miast dobra strona jest taka, że mo-

gę spędzić ten czas z rodziną. Mu-

szę przyznać, lubię lekcje zdalne. 

Przeważnie zajmuję się lekcjami. 

Są też zajęcia, które wykonuję w 

wolnym czasie, jak, np. szycie, któ-

rego sama się nauczyłam. Lubię też 

porysować lub wyjść z tatą i siostrą 

na spacer. Mimo to, że nie mogę 

spotkać się z moją przyjaciółką, 

staramy się rano skontaktować i 

odrobić razem lekcje, więc jest to 

jedna z moich dobrych stron poby-

tu w domu. Kiedy mówiłam, że lu-

bię naukę zdalną, miałam na myśli 

to, że nie jest mi aż tak źle, bo na-

prawdę wolałabym iść do szkoły. 

Na razie jest bardzo dobrze:)    

 

Agnieszka Janukiewicz, kl. 3a 
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Moje życie podczas pandemii 
 

 Niespełna trzy miesiące temu nikt 

się nie spodziewał, że będziemy musieli 

chodzić w maseczkach. A teraz? Dla 

bezpieczeństwa siedzimy w domu. Był 

czas, że w ogóle nie wolno było nam 

wychodzić, jedynie z dorosłą osobą.  

Tylko mama chodzi do pracy, potem ro-

bi zakupy i szybko wraca do nas do do-

mu. Podobno to jakiś wirus, niebez-

pieczny zwłaszcza dla osób w starszym 

wieku. Jednak zachorować może każdy. 

Musimy na siebie uważać i stosować się 

do zaleceń. 

 

Pani Dorota i inni nauczyciele zadają 

nam codziennie lekcje przez 

komputer. Mama przesyła mi 

zadania na telefon a ja je stara-

łem się sam odrabiać. Mój star-

szy brat Damian ma zdalne lek-

cje, przynajmniej widzi i słyszy 

swoich nauczycieli. Podobno w 

tym roku szkolnym już nie pój-

dziemy do szkoły. Szkoda, bo 

nie zobaczę moich kolegów ze 

szkoły i pani Doroty. 

 

Jednak część ich zobaczę, bo 

dzięki I Komunii Świętej odbę-

dzie się Msza Święta i połowa 

naszej klasy będzie w niej 

uczestniczyć. Oczywiście wszy-

scy musimy być w maseczkach, 

żeby nikogo i siebie nie zarazić 

koronawirusem. 

 

 Jeśli chodzi o czas wolny to bawię się z 

moim starszym bratem, mamą, gramy w 

gry komputerowe czasem planszowe. 

Oglądamy filmy, jeżdżę sobie na stacjo-

narnym rowerze. A wieczorami chodzi-

my na spacery. 

 

Powoli pozwalają nam na więcej, może 

w wakacje pojedziemy z mamą nad je-

zioro na zasłużony odpoczynek. Bo 

przecież ile można siedzieć w domu?! 

Wszystkim nam przyda się odetchnąć 

i choć na chwilę zapomnieć o tym wiru-

sie. 
 

Adrian Podlas, kl. 3a 
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„Inna rzeczywistość” 
 

 Przez wirusa nie można chodzić do 

szkoły. Moja klasa ma lekcje online. Lek-

cje on lines a bardzo fajne i ciekawe. W 

wolnym czasie lubię: rysować, czytać, 

jeździć na rolkach i hulajnodze. Dni mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jają bardzo szybko. Tęsknię za przyja-

ciółmi. 

 

Alina Zalichta, kl. 3c 

    



7 

 

„Widzimy się na monitorze” 

 
 Jestem Fabian chodzę do klasy 3c. 

Od połowy marca w związku z epide-

mią, nie chodzę do szkoły tak jak inni 

uczniowie. Moje życie zmieniło się, nie 

mogłem się spotykać na dworze z kole-

gami. Z tego powodu było mi bardzo 

smutno. Natomiast mam lekcje online z 

edukacji wczesnoszkolnej i języka an-

gielskiego. Dzięki temu widzę swoją 

klasę w monitorze dość często, to zastę-

puje mi brak kontaktu na dworze. Lekcje 

są bardzo ciekawe i przyjemne. Od nie-

dawna zakaz został zniesiony i mogę 

spotykać się z kolegami, co mnie bardzo 

cieszy. Do zobaczenia w szkole. 

 

Fabian Stefański, kl. 3c 
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                  „Moja kwarantanna” 
                                                                                                                                                                         

 Koronawirus wprowadził spore za-

mieszanie u wszystkich. Podczas kwa-

rantanny  idę spać o północy, a wstaje o 

siódmej  czterdzieści. Rano ubieram się, 

myję, jem śniadanie  i siadam do zajęć 

szkolnych. Lekcje kończę robić po obie-

dzie. Obiady u nas jemy wspólnie z ro-

dziną, jak tata skończy pracę. W domu 

mama nie pomaga mi w lekcjach tylko, 

robię je sama, bo mama zajmuję się 

młodszym rodzeństwem. W czasie wol-

nym zajmuję się bratem Antosiem, gram 

na pianinie, oglądam telewizją  i gram 

na telefonie. Na początku, jak było cie-

pło lekcje odrabiałam w ogródku, wie-

czorami graliśmy z rodzicami w gry 

planszowe. Najbardziej lubię grać w 

„Wsiąść do pociągu”, bo czasami udaje 

mi  się wygrać. Nauczyłam się 

też grać w karty w „Remika”. 

Pożyczyliśmy też grę UGA-

BUGA, podczas której jest bar-

dzo wesoło. Z domu za dużo nie 

wychodzę. Byłam jedynie  w ga-

lerii oraz w KFC. Odwiedzili już 

nas pierwsi goście. Od kilku 

miesięcy nie widziałam Babci i 

Dziadka więc bardzo się cieszy-

łam z ich wizyty. Mięliśmy już 

nawet pierwsze ognisko… 

Chciałabym wrócić do szkoły, 

bo tęsknię za koleżankami i na-

uczycielami, a w domu bardzo 

mi się nudzi. 

 

Kinga Widurska, kl. 3a 
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Witam Was serdecznie :) 
 

 Dziś opowiem Wam jak wygląda 

mój dzień w czasie pandemii. Wydawało-

by się, że dziecko, które nie chodzi do 

szkoły ma dużo czasu wolnego, a 

tymczasem jest zupełnie inaczej. Rano 

trzeba wstać, żeby wszystko zdążyć 

zrobić. Zawsze gimnastykuję się, na-

stępnie odrabiam lekcje, a jest ich 

zawsze sporo, pewnie tak jak u Was :) 

Potem idę na trening piłki nożnej. 

 Od jakiegoś czasu można wychodzić 

na dwór, ale zawsze w maseczce. Ko-

rzystam z tego i  chodzimy razem z 

rodziną na rowery, na piłkę, hulajnogę 

czy na rolki. Czasami chodzimy po-

grać w koszykówkę. Kiedy nie można 

było wychodzić z domu było trudniej. 

Wtedy w wolnym czasie grałem w gry 

komputerowe, gry planszowe, czyta-

łem książki i oglądałem z rodziną fil-

my. W ostatnim czasie rodzice kupili 

nam akwarium, mamy więc fajne za-

jęcie. 

 Mam nadzieję , że niedługo wszyscy 

się spotkamy zdrowi i szczęśliwi w 

szkole.   

 

  

Do zobaczenia wkrótce! 

        

 Artur Szyburski, kl. 3a 
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 „Koronawirus” 

 Od ponad dwóch miesięcy trwa pan-

demia koronawirusa. Od tego czasu dużo 

rzeczy się zmieniło. Jest więcej zakazów. 

Na początku było ciężko przyzwyczaić 

się np. do noszenia maseczek, siedzenia 

w domu, niewychodzenia do sklepu itp. 

Teraz jest już trochę lepiej 

choć jest mi nadal smutno, 

że nie pojedziemy na zapla-

nowane wakacje. Za to spę-

dzimy je na naszej działce. 

Moim zdaniem lepiej uczyć 

się w szkole, bo teraz ciężko 

mi się zabrać do nauki. W 

szkole też jest dużo koleża-

nek i kolegów, a teraz nie 

mogę się z nimi spotykać. 

Miałam w kwietniu urodzi-

ny i niestety nie mogłam ni-

kogo zaprosić więc było mi 

trochę smutno. Jak jeszcze 

nie było koronawirusa to 

bardzo często chodziłam z 

rodzicami do kina, do Mły-

na Wiedzy, do restauracji, 

na place zabaw, siłownie na 

świeżym powietrzu, na ba-

sen. Teraz niestety nie mo-

żemy tam chodzić. Więcej czasu spędza-

my na spacerach i na działce. Mam na-

dzieje, że koronawirus szybko minie i 

wszystko wróci do normalności.  

 

Weronika Muraczewska, kl.3a 
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 Cześć, mam na imię Alicja. W 

związku z tym, że na świecie panuje ko-

ronawirus, musimy uczyć się i odrabiać 

lekcje w domu. Szczerze mówiąc, 

fajnie robi się je w domu, ale wolę 

jednak zrobić je w szkole, ponie-

waż brak mi objaśnień pani Doroty. 

Bardzo tęsknie za panią Dorotką i 

koleżankami oraz kolegami z klasy. 

W wolnym czasie chodzę z siostrą i 

babcią na spacer, na świeżym po-

wietrzu uprawiamy biegi i wykonu-

jemy ćwiczenia gimnastyczne. Przy 

każdym wyjściu pamiętam o zało-

żeniu maseczki i dokładnym myciu 

rąk po powrocie z dworu. W domu 

oglądam różne bajki i filmy przy-

rodnicze, często rysuję oraz piszę 

w pamiętniku. Gram wspólnie z ro-

dziną w różne gry planszowe. 

Chcę, aby lekarze wynaleźli sku-

teczny lek na koronawirusa.  My-

ślę, że wkrótce zostanie on pokona-

ny i wreszcie spotkamy się w szko-

le. Dbajcie o siebie. Pozdrawiam 

Was ciepło!  

 

 

 

Alicja Stasiak, kl.. 3a 
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 Cześć! :) 

 Jak wygląda Wasz dzień w czasie 

kwarantanny? U mnie wygląda to tak: 

rozmawiam z przyjaciółką przez telefon i 

nie wiem jak Wy, ale dla mnie to nie jest 

to samo, jak spotkanie się z nią w szkole. 

Potem odrabiam lekcje. Następnie mam 

czas wolny.  

Tęsknię za dzwonkiem, który zapraszał 

na ciekawą lekcje lub zaczynał głośną 

przerwę. Tęsknię za zawodami. Tęsknie 

też za koleżankami i kolegami. Zapomi-

nam czasami jak wyglądała moja sa-

la lekcyjna lub trening na basenie. 

Z nauką radzę sobie świetnie, a w 

wolnym czasie rozwijam swoją pa-

sję, czyli rysowanie. Od niedawna 

też zaczęłam interesować się fotogra-

fią. Robię np.: sesje zdjęciowe plu-

szaków lub kredek. 

Działania związane z epidemią 

COVID19 są dla mnie zrozumiałe i 

słuszne. Często myję ręce, a gdy wy-

chodzę na dwór, to mam na twarzy 

maseczkę. 

 

PAMIĘTAJCIE! 

 

MYJCIE CZĘSTO RĘCE  

I GDY WYCHODZICIE  

NA SPACER ZAKŁADAJCIE  

MASECZKĘ!  

 

Pozdrawiam,  

Martyna Motylewska, kl. 3a 
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Cześć! 
 

 Jeszcze w marcu nikt z nas nie po-

dejrzewał, że nie zobaczymy się tak dłu-

go. Kiedy ostatni raz by-

łem w szkole myślałem, że 

przerwa potrwa dwa tygo-

dnie. Wtedy się nawet z 

tego cieszyłem, ale dziś 

myślę, że wolałbym cho-

dzić do szkoły i uczyć się 

razem z Wami. Lekcje zaj-

mują dużo czasu, ale warto 

się uczyć, aby nie mieć za-

ległości i problemów w 

czwartej klasie. Dobrze, że 

teraz można już wychodzić 

na dwór. Zawsze trzeba 

pamiętać o maseczce, mu-

siałem się do tego przy-

zwyczaić, ale już mi nie 

przeszkadza. Lubię spę-

dzać czas na powietrzu, bo 

brakowało mi ruchu, kiedy 

tylko siedzieliśmy w do-

mu. Pandemia koronawiru-

sa wszystko zmieniła. 

Mam nadzieję, że już nie-

długo wszyscy spotkamy się bezpiecznie 

w szkole. 
 

 

Rafał Szyburski, kl. 3a   
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 „COVID 19” 

Cześć! Nazywam się Laura. Jest 

taka sytuacja ,że na świecie panuje wirus 

o nazwie ,,Covid 19’’. Musimy zostać w 

domu i  nie możemy się spotykać  a 

szczególnie z naszymi dziadkami. Nie 

możemy chodzić do szkoły i nie możemy 

wychodzić na dwór. Lekcje prowadzone 

są online. Mi się to wcale nie podoba, bo 

nie mogę spędzać czasu z przyjaciółmi. 

Mam nadzieję, że to się zaraz 

skończy. 

 

Laura Jurgielska, kl. 3c 

 W dzisiejszych czasach nasze życie 

opanował nowy rodzaj wirusa. Trzeba zo-

stać w domu, aby przeżyć i się nie zara-

zić. Może i niektóre obostrzenia są zno-

szone i ludzie ignorują zasady bezpie-

czeństwa, ale trzeba mieć też trochę wła-

snego rozumu. Dla bezpieczeństwa moja 

pani wychowawczyni prowadzi ekcje on-

line. Najbardziej podobają mi się lekcje 

matematyki. Dzięki lekcjom online mogę 

zobaczyć kolegów i koleżanki. 

 

Alexander Rysiewski, kl. 3c 
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„Koronka – Covide” 
 

 Nastały trudne czasy nie tylko u 

nas, ale na całym świecie. 

Nikt się tego nie spodziewał, że taki wi-

rus zaatakuje cały świat. Nie możemy 

się spotkać, musimy chodzić w masecz-

kach. Dzięki dzisiejszej technologii mo-

żemy zobaczyć się przez Internet. Cho-

ciaż to nie to samo co w klasie, ale i tak 

możemy się zobaczyć. Przez Koronkę 

nie możemy nigdzie wyjechać za grani-

cę. Przez to ludzie odwoływali wakacje 

w ciepłych krajach. Mam nadzieję, że to 

się jak najszybciej skończy i będziemy 

mogli jak najszybciej się zobaczyć. 
 

Maja Kotwicka, kl. 3c 

 

 
 

Lekcje odbywają się  

online. 
 

Nasze lekcje wyglądają tak:  

Wieczorem nasza Pani Kasia 

wysyła nam lekcje na pocztę. 

Musimy przygotować rzeczy 

i książki na lekcje. 

O 11.00 pani łączy nas na 

lekcje Zoom. 

Lekcje trwają 2 lub 3 godzi-

ny. 

Jest fajnie, bo gramy w gry, 

uczymy się i rysujemy.  

Brakuje mi kolegów, koleża-

nek i szkoły. 

 
 

 Maja Konczewska, kl. 3c
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Nauka  

w czasie  

kwarantanny 
 
 

 Na początku kwaran-

tanny było super, ale z bie-

giem czasu  było coraz go-

rzej. Na początku cieszy-

łam się, że mam mało za-

dawane, i że nie muszę 

wstawać rano do szkoły. 

Spałam do godziny 12 i 

oglądałam  i 

czytałam lekturę ,,O PSIE 

KTÓRY JEŹDZIŁ KOL-

EJĄ’’. Była fantastyczna. 

Codziennie robiłam śnia-

dania z moją siostrą Lenką 

– było zawsze wyborne i 

przepyszne. Potem po jakichś dwóch ty-

godniach znudziła mi się ta kwarantan-

na. Zaczęłam gadać z moim kotem Tetri-

sem i chyba mnie nie słuchał. Później 

Pani Dorotka zaczęła zadawać więcej 

lekcji, które były coraz  trudniejsze i by-

ło trudno. Potem przyzwyczaiłam się do 

tej kwarantanny i było super, ale trochę 

nie super, bo nie widziałam się z Panią, 

z moją przyjaciółką Weroniką i konkret-

nie z całą klasą. Mam nadzieję, że nie-

długo zobaczę całą  klasę i Covid 19 się 

skończy, tęsknie za szkołą. 
 

Ola Krystkiewicz, kl. 3a 
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  Myślę że teraz odrabianie 

lekcji jest trochę łatwiejsze, a z dru-

giej strony strasznie tęsknię za panią 

Dorotką i za koleżankami. Odrabianie 

lekcji jest łatwiejsze, ponieważ można 

zacząć lekcje o 10:00 a nie o 08:30, a 

jak się odrobi lekcje to nie trzeba je-

chać do domu, tylko wystarczy za-

mknąć komputer i już można zająć się 

zabawą. Jednak strasznie przeszkadza 

mi to, że trzeba nosić  

 

maseczki, wiem że ma nas ona 

chronić przed koronavirusem, ale 

jest strasznie niepraktyczna. Na 

szczęście w lesie można ją zdjąć. 

 

Aleksandra Giemza, kl. 3a 
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 Wiosna tego roku jest inna niż 

wszystkie dotychczas. Nie chodzimy do 

szkoły, nie spotykamy się z kolegami. A 

wszystko to przez koronawirusa. Prawie 

cały czas siedzimy w domu. Nauka w do-

mu, zabawa w domu. Zdalna nauka nie 

jest taka zła, bo pomaga-

ją nam rodzice. Ale mu-

simy zrozumieć, że oni 

mają również inne obo-

wiązki i nie możemy ich 

pomocy nadużywać. Dla-

tego wiele rzeczy musi-

my robić sami. Po nauce 

przychodzi czas na re-

laks. Do wyboru zostają 

książki, gry planszowe 

albo komputer, bo spo-

tkania i zabawy na po-

dwórku z kolegami na 

razie nie są możliwe. A 

za tym najbardziej tęsk-

nimy. Na szczęście są te-

lefony i Internet i jak się 

za kimś bardzo tęskni to 

zawsze można zadzwo-

nić i porozmawiać. Musi-

my zrozumieć, że zakazy 

i nakazy obowiązujące w naszym kraju w 

związku z wirusem są potrzebne, bo tylko 

stosując się do nich możemy pokonać za-

grożenie i wrócić do  naszego normalne-

go i dziecięcego świata.  

 

 Ignacy Kardacz, kl. 3a 
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  Marzec w tym roku był wyjąt-

kowy. Od połowy tego miesiąca przestali-

śmy chodzić do szkoły i dowiedzieliśmy 

się, że będziemy uczyć się zdalnie. A to 

wszystko przez bardzo niebezpieczną 

chorobę, czyli COVID-19.  

Moja nauka w domu nie była łatwa. Naj-

trudniejszą rzeczą było to, że 

rodzice nie potrafili wytłuma-

czyć zadań tak, jak nasza pani 

Dorota. Trudno jest mi utrzy-

mać dobrą kondycję przez to, 

że jest zamknięty basen i nie 

mamy codziennych treningów. 

Oglądanie filmików to nie to 

samo…  

Najbardziej ciężki dla mnie był 

moment, gdy w ogóle nie mo-

głem wychodzić z domu. Na 

szczęście po jakimś czasie 

można było przebywać na 

świeżym powietrzu, ale z ma-

seczką zabezpieczającą na twa-

rzy. Poczułem się wtedy fanta-

stycznie, bo bez wychodzenia 

na dwór czuję się jak więzień. 

Od tego czasu w każdej wolnej 

chwili jeżdżę na rowerze i gram 

czasami w gry planszowe z ro-

dzicami i bratem. 

Bardzo chciałbym, żeby naukowcy 

wynaleźli szczepionkę na koronawi-

rusa, żebyśmy mogli już normalnie funk-

cjonować i cieszyć się życiem!  

 

 

Nikodem Dankowski, kl. 3a 
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   Moje odczucia na temat  

nauki, czasu wolnego 

 i bezpieczeństwa  

 w okresie pandemii. 

 

 Większość czasu spędzam w 

domu lub na działce. Nie mogę spo-

tykać się z kolegami, ale rozmawia-

my przez telefon. W domu czasami 

gotuję z mamą i gram w gry plan-

szowe. Najczęściej gram w grę 

„Uno” i „Czółko”. Na działce z tatą 

sadziłem borówki, a z mamą kwiaty. 

Lubię robić lekcję na 

komputerze. Z matema-

tyki najbardziej lubię 

rozwiązywać działania 

pisemne. 

Chciałbym już wrócić     

do szkoły.  

 

Miłosz Wrześniewski, 

kl. 3a 
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  Moje domowe życie 
 

Cześć, to ja Basia, jak pewnie 

wiecie z powodu koronawirusa nie cho-

dzimy do szkoły, dlatego opiszę Wam 

jak wygląda mój każdy dzień. 

Zazwyczaj, gdy się obudzę, od ra-

zu się ubieram i ścielę łóżko, a potem 

czytam książki. Mama robi nam śniada-

nie. Po posiłku zaczynamy lekcje, ale o 

12:30 mamy krótką przerwę na obejrze-

nie ulubionej bajki. Lekcje zazwyczaj 

kończę około 14:00. Po nauce bawię się 

z moim bratem. Bardzo lubię ten 

moment dnia, ponieważ jest wtedy 

śmiesznie i wesoło.  Gdy wróci ta-

ta, mama przygotowuje obiad, nie-

kiedy jej pomagam. Razem z bra-

tem często nakrywamy stół. Czasa-

mi po południu, jeśli zdążymy, to 

całą rodziną gramy w gry planszo-

we lub wychodzimy na dwór. Wie-

czorem oglądamy też różne progra-

my w telewizji. Po kolacji mamy 

wolny czas. Często wtedy rysuję 

albo spędzam czas z moim bratem. 

Idziemy spać około 20.00, ale za-

zwyczaj nie mogę zasnąć i długo 

leżę w łóżku. Tak wygląda mój 

zwyczajny dzień.  

Pewnie pamiętacie, że 12 

kwietnia była Wielkanoc. Moja 

Wielkanoc wyglądała inaczej niż zaw-

sze, nie zaprosiliśmy żadnych gości do 

naszego domu, nie szukaliśmy też pre-

zentów od zająca w ogrodzie babci i 

dziadka. Jednak ta Wielkanoc też była 

fajna, dostałam worek słodyczy i ma-

skotkę w kształcie zajączka. Bardzo lu-

bię mój dom, ale chciałabym już wrócić 

do szkoły.  

No to pa!        

Ps. Na zdjęciu robię lekcje z moim ko-

cim przyjacielem.  
Basia Markowska, kl. 3a 
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 Od kiedy zaczęła się epidemia z 

powodu koronawirusa minęły już ponad 

dwa miesiące. Nauczyłem się w tym 

czasie wielu rzeczy, między innymi skła-

dania skomplikowanych origami. Potra-

fię złożyć różne zwierzątka i ozdobne 

pudełka na skarby. Zbudowałem też z 

rodzeństwem roboty z kartonu, które po-

łykają nakrętki i kulki. Zrobiliśmy rów-

nież kostiumy robotów, w które się prze-

braliśmy, a potem zorganizowaliśmy bi-

twy. Poza tym zainteresowałem się ma-

gią. Nauczyłem się kilku magicznych 

sztuczek np. znikania kart i lewitowania. 

Bardzo chętnie spędzam czas z moim 

rodzeństwem w ogrodzie. Często ukła-

dam też puzzle i gram z rodziną w gry 

planszowe.  

 Podoba mi się to, że kiedy odrobię lek-

cje, mam dużo wolnego czasu na zaba-

wę i moje zainteresowania. Lubię się 

uczyć w taki sposób. Najchętniej odra-

biam matematykę i informatykę, więcej 

czasu spędzam nad językiem polskim. 

Cieszę się, że już niedługo wakacje! 

 

Tymon Machałowski, kl. 3a 
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„Nowoczesne lekcje” 
 

 W dzisiejszych czasach panuje cho-

roba Koronawirus i przez niego nie mo-

gę normalnie chodzić do szkoły. Lekcje 

odbywają się online. Na tych lekcjach 

jest wesoło i śmiesznie. Uczę się tam 

różnych tematów i dowiaduję się cieka-

wych ciekawostek. Na lekcjach online 

lubię polski i matematykę, a najbardziej 

gry, które pani Kasia wymyśla. Takie 

lekcje to jest dla mnie nowość. Uczymy 

się w inny sposób. Za czasów mojej ma-

my takie lekcje byłyby niemożliwe. Nie 

było wtedy tak rozwiniętej sieci kom-

puterowej. 

Wiktoria Kriese, kl. 3c 
 

 

 Chociaż czas pandemii nie jest 

czasem fajnym, to dzięki temu mam 

więcej czasu wolnego. Wstaję rano i 

szybciutko odrabiam lekcje - nie muszę 

siedzieć w szkole do 15:30. Jak z 

czymś mam problem, to tłumaczy mi 

brat, albo siostra, albo rodzice po po-

wrocie z pracy. Nauka idzie mi lepiej, 

bo nie czuję presji czasu, mogę robić 

wszystko powoli i dzięki temu dokład-

niej. Wychodzę na dwór, gram w piłkę, 

chodzę na treningi piłkarskie, jeżdżę na 

r o w e r z e .  : )                                                                             

Denerwują mnie tylko ograniczenia, 

chociaż i tak już wolno nam więcej. Naj-

gorsze są te maseczki... Ale słyszałem, 

że w niektórych województwach będzie 

można na dworze chodzić bez nich. 

Mam nadzieję, że w naszym też.                                                                                                                                                                                    

 Życzę Wam, drodzy Czytelnicy du-

żo optymizmu i poczucia humoru,  po-

mimo tego trudnego czasu. Nie traćmy 

nadziei na normalność!  

        

 Nikodem Sajnóg,  kl. 3a 
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29.05.2020r. 

Drodzy czytelnicy! 
 

   Mam na imię Basia, chodzę do klasy 

3b.  

Chciałabym opowiedzieć jak spędzam 

epidemię koronawirusa. Najpierw poje-

chałam do mojej babci. Spotkałam tam 

moją kuzynkę Anię i Madzię, które 

przyjechały spod Krakowa. Zrobiliśmy 

stoisko z  lemoniadą i różnego rodzaju 

soki. Miałyśmy też dużo czasu na rozwi-

janie naszej wspólnej pasji, jaką jest ma-

larstwo i rysunek. Wykonałam bardzo 

dużo rysunków m.in. zwierząt i ludzi. 

Poniżej prezentuję zdjęcia niektórych z 

nich. Potem niestety musieliśmy wrócić 

do swoich domów.  

 A jak Wy spędzacie czas epidemii? 

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. 

Basia Terlecka, kl. 3b 

 
   



25 

„Koronawirus  

według mnie” 
 

Kilka miesięcy temu w Chinach 

wybuchła epidemia koronawirusa. Na po-

czątku nie wiedziałem co to jest. Był da-

leko. Słyszałem o nim tylko w telewizji. 

Potem zaczęli o nim mówić rodzice. 

Aż tu nagle w marcu zachorowała 

pierwsza osoba w Polsce, jakiś Pan z Zie-

lonej Góry. Byłem ciekawy co to za wi-

rus, jak wygląda i jak można się nim za-

razić. Mama kazała mi bardziej dbać o 

higienę - ciągle myć ręce, kichać i kasłać 

tylko w zgięcie łokciowe. 

Jak wróciłem ze szkoły 11 marca, 

dowiedziałem się, że następnego dnia już 

do szkoły nie pójdę. Ucieszyłem się. Mój 

brat też nie mógł już chodzić do swojego 

przedszkola. 

I tak od dwóch miesięcy siedzimy  

w domu. Rodzice na zmianę cho-

dzą do pracy, żeby ktoś się nami opieko-

wał. Na początku cieszyliśmy się, że bę-

dziemy się bawić. Mogliśmy długo spać, 

oglądać bajki i spędzić czas z rodzicami. 

Potem musiałem wziąć się do pracy, bo 

zaczęły się lekcje przez Internet i dodat-

kowy angielski na „Zoom-ie”. Lekcje za-

częły mnie stresować i się z nimi nie wy-

rabiałem. Chciałem mieć czas na zabawę, 

ale chciałem zrobić wszystkie lekcje. 

Chciałbym, żeby to wszystko się 

już skończyło i żeby sytuacja wróciła do 

normy. Tęsknie za kolegami i normalny-

mi lekcjami. Chcę się spotykać z innymi 

dziećmi, biegać po dworzu i jeździć na 

rowerze bez maseczki. Mam dość tego 

wirusa!!! 

Jakub Gulaczyk, kl. 2e 
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WITAJCIE CZYTELNICY 

GAZETKI SZKOLNEJ !!! 

 

 Z powodu obecnej sytuacji nie mo-

żemy się od dawna spotkać. Trwa okrop-

na zaraza 

koronawirusa i lepiej nie wychodzić z 

domu, chyba, że po zakupy, na świeże 

powietrze albo po prostu na spacer z 

psem. Mimo złagodzenia niektórych ob-

ostrzeń pamiętajmy o maseczkach lub o 

przyłbicach. Nie podawajmy sobie rąk, 

tylko witajmy się łokciami. Pamiętajmy, 

że pandemia, to nie wakacje od szkoły i 

pracy. Nadal mamy się uczyć. Niektórzy 

uważają, że taka nauka jest lepsza, 

ponieważ do lekcji można usiąść np. 

o 11:30, niektórym osobom trudniej 

się jednak pracuje. Bardzo mi braku-

je spotkań z przyjaciółmi i z moją 

Panią wychowawczynią. Brakuje mi 

zajęć sportowych, zajęć dodatko-

wych na terenie szkoły, jak i zajęć 

wokalnych w Młodym Toruniu, na 

które uczęszczałam poza zajęciami 

w szkole. W czerwcu miałam brać 

udział w występie ogólnopolskim i 

przez koronowirusa niestety wszyst-

ko zostało odwołane. Mam nadzieję, 

że niedługo będziemy mogli się zo-

baczyć i wtedy już nie będzie koro-

nawirusa. 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

 Michasia Krzysztofiak z kl. 3a. 
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 Witam z mojej kanapy ze względu 

na epidemię. Podoba  się wam nauka     

w domu?   

Mi tak, to fajnie, nie trzeba siedzieć       

w świetlicy. Trochę szkoda, że nie 

można się spotykać.  

Akurat miałam urodziny 9 maja - 

10 lat. Trochę szkoda,  że w kwa-

rantannie, bo nie wolno wycho-

dzić.  

Jak  się czujecie podczas kwaran-

tanny?  Mi jest smutno, ponieważ 

siedzę w domu, a nie mam ro-

dzeństwa.  

Stosujecie się do zasad bezpie-

czeństwa? 

  

Może lepiej je przypomnę - na 

wszelki wypadek:  

 

myj ręce przez 30 sekund 

noś maseczkę 

utrzymaj odległość 2m                                               

                                                                              

 

Mam wielka nadzieję, że nie-

długo się zobaczymy. 

PA!!! 

 

 

 

 

Zuzanna Oler, kl. 3a 
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Moje odczucia  

na kwarantannie.  

 

  

 Na kwarantannie domowej 

prawie ciągle się nudzę. 

Dobrze, że mój wujek ma działkę, 

bo bym zgłupiał z  mamą. 

Mama jak nie robię 

lekcji, to się bardzo 

denerwuje. 

 Moje odczucia 

to, że się nudzę i naj-

częściej jest mi smut-

no, bo nie mogę zoba-

czyć się z 

 kolegami. 

Sumiennie odrabiam 

lekcje i karty pracy,     

z małymi wyjątkami. 

 

    

    

   

 Igor Elert, 

 kl. 3a 
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Trudne chwile 
 

 W dzisiejszych czasach dom to na-

sza szkoła, ponieważ mamy wstrętnego 

wirusa. Wcześniej nie znaliśmy słowa 

pandemia czy kwarantanna. Ale teraz już 

niestety znamy, bo jest koronawirus. Mi 

osobiście jest bardzo ciężko w tej sytu-

acji, ale na pewno nie tylko mi jest cięż-

ko. Pewnie czasami też musicie sami od-

rabiać lekcje tak jak ja.  

Teraz musimy nosić maseczki i ręka-

wiczki na spacer czy do sklepu.  

Mam kilka pytań do was. Czy wolicie 

wrócić do szkoły? Czy może dobrze  

wam się odrabia lekcje w domu? Czy 

jak robicie lekcje w domu to macie czas 

jeszcze  na coś kreatywnego lub zabaw-

nego? Przepraszam, że tak pytam i py-

tam, ale po prostu chcę się dowiedzieć 

czy dajecie radę w tym trudnym czasie. 

Czy macie łączenia online, bo ja nie.  

Chciałabym wrócić do szkolnej ławki, 

ponieważ łatwiej mi w szkole, bo mogę 

zobaczyć przyjaciół i kolegów. Na lekcji 

można po prostu spytać się Pani jak 

mam jakieś wątpliwości: na przykład jak 

policzyć ile to 598-123 lub jak się pisze 

słowo: korespondencja. W szkole czasa-

mi żartujemy razem z Panią i wtedy jest 

fajnie i zabawnie. Brakuje mi tego 

wszystkiego. 

Brakuje mi też pływania w naszym base-

nie, bo woda to mój żywioł.  Chciała-

bym też jeździć na zawody pływackie, 

ponieważ mogę pobić swój rekord lub 

osiągnąć sukces. Albo po prostu bym 

mogła popływać relaksacyjnie.  

Jeżeli macie rodzeństwo to wiecie, że 

jest ciężko. Mój brat na przykład rysuje 

mi po ręce i klepie mnie linijką po ple-

cach.  

Chciałabym bardzo wrócić do szkoły i w 

końcu spotkać swoich przyjaciół. Chcia-

łabym też porozmawiać i pośmiać się z 

nimi.  

 

 

Pozdrawia  

Iga Tkaczyk z 3a 
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 Od początku kwarantanny siedzę w 

domu. Robię lekcje, bawię się, gram w 

gry. Mimo, że mam dużo miejsca w do-

mu oraz ogród, wolałbym chodzicdo 

szkoły. Chciałbym zobaczyć się i poroz-

mawiać z moimi kolegami i koleżanka-

mi. Nigdy bym nie pomyślał, że będę 

tęsknił za szkołą. 
 

Ignacy Morenc, kl. 3a 

  

 Nie wiem jak Wy, ale dla mnie ten 

cały "koronawirus" też ma swoje dobre 

strony.  Rano wstaję o której chcę. Robię 

lekcje około 10:00. Spędzam więcej cza-

su z rodziną. Gdy już skończę lekcje to 

mam czas dla siebie. Trochę tęsknie za 

szkołą i za moimi kolegami z klasy, ale 

wolę uczyć się w domu o wiele bardziej 

niż w szkole. Tęsknie za szkołą jeszcze z 

jednego powodu, za lekcjami z wycho-

wania fizycznego. Ale teraz pozmieniali 

zasady, że np. można chodzić na orlik 

oraz chodzić samemu na dwór. Dla mnie 

ten koronawirus nie jest taki zły.                      
 

              Dominik Meszyński, kl. 3a 
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 Gdybym była prezydentką to naj-

pierw wydłużyłabym urlopy. Dorośli 

mogliby wtedy więcej czasu spędzać z 

dziećmi. W szkole wprowadziłabym 

obowiązkowe lekcje karate i gry na in-

strumentach. Nie trzeba by było chodzić 

wtedy na dodatkowe zajęcia. 

Usunęłabym wszystkie oceny w szko-

le i wszyscy uczyliby się dla przyjem-

ności. Zwiększyłabym ilość śmietni-

ków w Polsce, żeby mniej było śmieci 

i podniosłabym kary za śmiecenie. 

 

Ewa Staśkiewicz, kl.  3c 

 

 
 

 Jako prezydent zażądam, żeby w 

czasie epidemii schroniska, mogli od-

wiedzać wolontariusze. Dla zwierząt  

nie może zabraknąć karmy, zabawek i 

środków czystości. Chciałbym, żeby 

ludzie nie bili zwierząt. Na jutro zwoła-

łem posiedzenie rządu, na którym podej-

mujemy decyzję o naszych działaniach  

ekologicznych. Będziemy  sadzić drzew-

ka, sprzątać rzeki, stawiać kosze na 

śmieci. Wybudujemy więcej stacji łado-

wania aut elektrycznych i obniżymy ce-

ny tych aut. Zmniejszymy emisję dwu-

tlenku węgla. Będę dumny jak ludzie bę-

dą mnie nazywać „Zielony Prezydent” 

 

Filip Pietruszyński, kl. 3c 

 

Filip Korpal,  kl. 3c   
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HEJJ 
 

  

Hej. Witam was z mojego 

pokoju.  

Właśnie wróciłam z 

Kołobrzegu. Ale dzisiaj 

powiem wam o czymś in-

nym. 

 Nie wszyscy wie-

dzą, że prowadzę kanał 

„Zuzikowe czytanie’’.  

Na tym kanale czytam 

książki, jak np.: Zuźka D. 

„Zołzik”, „Gang słodzia-

ków”.  

 

Dla wszystkich, któ-

rzy czytają naszą gazetkę 

na komputerze, tablecie, 

czy telefonie załączam 

link. 

 
 

https://www.youtube.com/

channel/

UC1hbPGjAL0cyiB-

V2dH5h50A 

 Zuzanna Oler, kl. 3a 

https://www.youtube.com/channel/UC1hbPGjAL0cyiBV2dH5h50A
https://www.youtube.com/channel/UC1hbPGjAL0cyiBV2dH5h50A
https://www.youtube.com/channel/UC1hbPGjAL0cyiBV2dH5h50A
https://www.youtube.com/channel/UC1hbPGjAL0cyiBV2dH5h50A
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Drodzy czytelnicy! 

 

 
 Opowiem wam histo-

rię o niesamowitym psie. Historię tą po-

znałam w książce pt.: „O psie, który jeź-

dził koleją”, czytałam ją w czasie kwa-

rantanny. 

 Przygody psa zaczynają się przyjaz-

dem zwierzaka do stacji kolejowej w Ma-

rittimie, miasteczku we Włoszech. Psa 

postanowił przygarnąć zawiadowca sta-

cji. Długo zastanawiał się nad imieniem 

dla pupila. Jeden z kolejarzy zapropono-

wał imię Lampo. Zawiadowcy spodobało 

się to imię, więc tak zostało. Jednak był 

problem z przewiezieniem psa do Piom-

bino, miasta, w którym mieszkał zawia-

dowca. Na początku zawiadowca wpadł 

na pomysł, aby Lampo biegł za pocią-

giem, ale zwierzak za szybko się zmęczy-

ł. Niestety zawiadowca złamał przepisy i 

przywiózł psa do domu. 

Pewnego dnia pies zniknął. Zawiadowca 

dzwonił na każdą stację kolejową we 

Włoszech. Kilka dni później z wagonu 

pociągu wyskoczył Lampo, a potem zno-

wu zniknął. Po długim czasie piesek nie 

wracał, jednak zawiadowca nie przejmo-

wał się tym, że jego pupil uciekł, bo wie-

dział, że wkrótce wróci. Ale się mylił. 

Nie bez powodu pies nie wracał. Podczas 

swojej podróży Lampo zakleszczył się w 

drzwiach pociągu. Przez długi czas psem 

opiekował się owczarz. Kiedy Lampo 

wyzdrowiał, wrócił do Marittimy. 

Niestety pobyt psa w domu szybko się 

skończył, ponieważ ktoś zażartował z 

Lampo w gazecie, co nie spodobało się 

zastępcy zawiadowcy. Lampo wyjechał 

na Sycylię do wuja zawiadowcy. Na 

szczęście udało mu się wrócić do domu. 

Dzieci zawiadowcy były uradowane, bo 

kochały swojego przyjaciela. Kiedy naj-

młodsza córka zawiadowcy Adele space-

rowała po torach, jej rodzice zauważyli, 

że stoi tuż przed jadącym pociągiem. Tyl-

ko Lampo zdążył zepchnąć dziewczynkę 

z torów, oddając za nią swoje życie. 

 Myślę, że nie tylko dla mnie najbar-

dziej wzruszającym fragmentem książki 

jest moment, w którym Lampo ratuje ży-

cie malej Adele. 

Sądzę, że autor książki chciał pokazać, 

jak mocna jest Więź przyjaźni psa do 

człowieka. 

Agnieszka Janukiewicz, kl. 3a 
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„Moja  

Pierwsza Komunia Święta’’ 

 

 13 czerwca 2020r. będę miała 

Pierwszą Komunię Świętą, a dzień wcze-

śniej spowiedź. Bardzo się z tego cieszę, 

bo przyjmę Pana Jezusa do serca. Byłam 

z mamą na zakupach, bo musiałam kupić 

wszystkie potrzebne rzeczy np.: wianek, 

ładne spinki, rękawiczki, białą maseczkę, 

torebkę, buty, itp. Poszłam też z mamą 

do pani krawcowej żeby zwęzić sukien-

kę. Bardzo podobała mi się wizyta w ho-

telu w którym będę miała przyjęcie. Ten 

hotel nazywa się Filmar. Ustalaliśmy da-

nia jakie będą na moim przyjęciu. Dzień 

przed Komunią Świętą 

będzie spowiedź. 

Troszkę się jej boję. 

Na mojej Komunii bę-

dzie aż siedemnaście 

osób razem ze mną, 

moimi rodzicami i bra-

tem. Będę miała tort w 

kształcie Pisma Świę-

tego.  Nie mogę się już 

doczekać!  

 

   

Weronika  

Muraczewska, 

 kl.3a 
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Tegoroczna Komunia.  

 

 

 W tym roku pierwszy raz - w tak 

wyjątkowych okolicznościach w Polsce - 

uczniowie klas trzecich podejdą do 

Pierwszej Komunii Świętej. Podejdą do 

tego sakramentu w nieco inny sposób. Z 

uwagi na trwającą epidemię przygotowa-

nia wyglądają zupełnie inaczej. Nie ma 

normalnych lekcji religii, więc sami przy-

gotowujemy się w domach. Nie ma spo-

tkań w Kościele, czy wielu prób, sami 

prowadzimy zeszyt i sami uczymy się 

wszystkich modlitw i piosenek. W sobotę 

o godzinie 10:00 w Parafii pw. Matki Bo-

żej Królowej Polski będzie odbywać się 

msza, podczas której niektórzy uczniowie 

z klasy 3a pierwszy raz przyjmą Komunię 

Świętą. Uczniowie do Kościoła mają 

przygotowane specjalne stroje - alby, 

dziewczynki długie, a chłopcy krótkie, do 

tego specjalne świece. Po uroczystej mszy 

świętej uczniowie wraz z rodziną udadzą 

się do lokalu lub do domu, by zjeść razem 

posiłek i świętować ten wyjątkowy dzień. 

Następnie uczniowie dostaną pamiątki z 

tego sakramentu i możliwe, że upominki 

komunijne, na które z niecierpliwością 

czekają. Nie można jednak zapominać, że 

ten dzień jest jeden jedyny w całym życiu 

i będziemy go pamiętać już na zawsze.  

 

Michasia Krzysztofiak, kl. 3a 
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 Trzynastego czerwca od-

była się Komunia Święta, w 

której uczestniczyło 12 osób z 

mojej klasy: Alicja, Martyna, 

Victoria, Michalina, Miłosz, Ni-

kodem D., Rafał, Artur, Adrian, 

Dominik, Ignacy K. oraz ja. 

Przed Komunią i spowiedzią 

była próba, którą prowadziła 

Siostra Zakonna Bogumiła. 

Dzień przed Komunią odbyła 

się Spowiedź. Dzień Komunii 

był bardzo uroczysty.  

  Chciałbym bardzo Po-

dziękować Siostrze Bogumile, 

która przygotowała moją klasę 

do Komunii i Spowiedzi. 

 

Aleksander Lewandowski, 

kl. 3a  
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Zdjęcie  

z  moją prababcią Stasią 

i z Kościoła.  

 

Nikodem Dankowski,  

kl. 3a 
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Martyna Motylewska,  

kl. 3a 

 

 

 

Aleksander Lewandowski, 

 kl.3c 
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 Pierwsza Komunia Święta klasy III c 

odbyła się 20 czerwca 2020r.w Kościele 

Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. 

Komunia była przepiękną uroczystością. 

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym 

wydarzeniem, bo pierwszy raz przyjmuje 

się Ciało Chrystusa i w naszym sercu i 

ciele od tej pory mieszka Pan Bóg. Cała 

klasa wyglądała bardzo dostojnie. Dziew-

czynki miały długie, białe szatki, ładne 

wianki i piękne fryzury. Chłopcy wystąpi-

li w szatkach, eleganckich butach i rów-

nie ciekawych fryzurach. Ta uroczystość 

była piękna i każdy z nas mocno ją prze-

żywał. Czuliśmy lekki niepokój, niektó-

rzy byli spięci i poddenerwowani. Oba-

wialiśmy się , czy wszystko pójdzie 

nam dobrze. Piękne było to, że przyję-

liśmy opłatek czyli Pana Boga. Nasi ro-

dzice odpalali nam świece. Ta uroczy-

stość była radosna miła i przyniosła nam 

dużo wrażeń. Na uroczystość przyjechała 

rodzina, było dużo gości,  otrzymaliśmy 

prezenty i każdy z nas miał pyszny tort. 

Nasza Komunia Święta była wyjątkowa, 

bo musieliśmy mieć maseczki ze względu 

na epidemię. 

Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 

uczestniczyć w tak dostojnym i godnym 

wydarzeniu.  

 

Uczniowie klasy 3c 
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Alina Zalichta 

i  

Maja Konczewska,  

kl. 3c  

 

 

 

 

 

 

Fabian  

Stefański,  

kl. 3c 

Kacper 

Kantorski, 

kl. 3c 
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Karol Wojtyła urodził się 18 ma-

ja 1920 r. w Wadowicach. W dzieciń-

stwie często grał w piłkę nożną, pły-

wał, jeździł na nartach, brał udział w 

spływach kajakowych i uwielbiał wę-

drówki po górach. W 1978 roku Karol 

Wojtyła został papieżem i przybrał imiona 

Jan Paweł II. Funkcję tę pełnił ponad 26 

lat. Jako papież, odbył 104 zagraniczne 

pielgrzymki i odwiedził 129 krajów. Pol-

skę odwiedzał najczęściej - aż 8 razy. Jan 

Paweł II zawsze na początku przyjazdu 

do Polski jechał w Tatry. W 1999 roku, 7 

czerwca, Jan Paweł II odwiedził Toruń. W 

spotkaniu zorganizowanym na toruńskim 

lotnisku uczestniczyła moja mama i mój 

pradziadek. Jan Paweł II był bardzo lubia-

ny przez młodzież, kochał poezję,  był 

obrońcą praw człowieka, walczył o prawa 

nienarodzonych dzieci, osób starszych, 

ubogich i chorych.  Zabiegał o prawo do 

wiary. Dążył do tego, by zbliżyć do siebie 

ludzi różnych wyznań i narodowości. 

Szanował odmienność narodów i kultur. 

Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. 27 

kwietnia 2014 r. został ogłoszony świę-

tym. 

 

Zdjęcia przedstawiają pamiątki   

mojego pradziadka  

ze spotkania 

z Papieżem w     

1999. 

 

Aleksander  

Lewandowski, 

kl. 3a 
.  
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 Karol Józef Wojtyła, czyli JAN PA-

WEŁ II urodził się w 1920 roku w Wa-

dowicach, w miasteczku nieopodal Kra-

kowa, a zmarł w 2005 roku. W dzieciń-

stwie nazywano go najczęściej Lolek. 

Był to chłopiec bardzo utalentowany i 

wysportowany. Nawet gdy był dorosły 

jeździł na nartach i brał udział w spły-

wach kajakowych. Kochał piękno przy-

rody. 

W 1946 roku został duszpasterzem, a w 

1978 roku - papieżem świata. Był to 

człowiek niezwykły, który niósł szczę-

ście, zgodę i wiarę. W roku 1982 miał 

miejsce zamach na jego życie, który cu-

dem przeżył.  

Papież odwiedził aż 132 kraje świata. 

Był to też pierwszy papież, który wziął 

udział w koncercie rockowym. Znał bie-

gle aż 7 języków obcych! Zasłynął w 

Watykanie (to siedziba, gdzie mieszka 

papież) tym, że wprowadził Internet. 

Jan Paweł II niezwykle kochał dzieci, 

zawsze chciał aby miały godne i dobre 

życie. Chętnie spotykał się z młodymi 

ludźmi i poświęcał im dużo czasu. 

W kwietniu 2014 roku Jan Paweł II zo-

stał ogłoszony świętym Kościoła kato-

lickiego. 

 Tort zrobiony 

 z okazji urodzin  

Jana Pawła II  

 

Nikodem Dankowski, kl. 3a  
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Drogi Ojcze Święty. 
 

Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. 

Jestem Maja, mam 10 lat i mieszkam w 

Toruniu. W tym roku szkolnym przyjmę I  

Komunię Świętą. Moja komunia miała 

być 10 maja, ale z powodu epidemii prze-

łożono ją na 20 czerwca. Niestety moja 

klasa będzie musiała przystąpić do komu-

nii w maseczkach. Przez tą epidemię nie 

mogę chodzić do szkoły, którą lu-

bię .Jedynie mogę się spotkać z dziećmi i 

wychowawczynią przez Internet. Ten wi-

rus nie pozwolił mi na trenowanie do wy-

stępu na, który moja grupa czekała. To 

ważny występ dla nas, bo nasz cyrk ob-

chodzi 20-lecie.Wakacje w tym roku spę-

dzę  w Polsce u cioci, która ma psy. Lubię 

tam jeździć, bo ciocia ma króliki, pawie, 

bażanty, kaczki, sarenkę, kozy i alpaki. 

Jeden koziołek Franek daje się głaskać. 

Sarenka Diana daje się pogłaskać jedynie 

kiedy daję jej jeść. Dwa tygodnie temu 

urodziły się króliczki, a niedługo wyklują 

się kaczuszki i bażanty. W połowie lipca 

urodzą  się szczeniaczki. Nie mogę się 

doczekać wyjazdu do cioci. Kończę i po-

zdrawiam. 
 

Maja Kotwicka, kl. 3c 

 

 
   Toruń, 27-05-2020r 

 

          Kochany Ojcze Święty!!! 

 

Bardzo smutno jest na świecie, gdy Cie-

bie już z nami nie ma. Byłeś naszym 

przykładem wiary i miłości oraz autoryte-

tem dla wszystkich.  Dzięki Tobie wielu 

ludzi zmieniło swoje postępowanie. Mia-

łeś w sobie tyle dobra, a najważniejsze 

posiadałeś przepiękny dar wybaczania - 

co w dzisiejszych czasach nie zdarza się 

zbyt często. Podziwiam Cię Ojcze Święty 

za pokorę i skromność. 

Chciałbym być choć po części taki  jak 

Ty, czyli pracowity, rozsądny i życzliwy. 

Dziękuję Ci, że jesteś w moim sercu i 

nigdy mnie nie opuścisz. 

Kochany Ojcze Święty nigdy o Tobie nie 

zapomnę. 

 

                  Bartek Kuczkowski, kl. 3b 
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                                                                                          Toruń, 30.05.2020r. 

                

 Kochany Ojcze Święty! 

 

Piszę do Ciebie list, ponieważ byłeś 

jedynym i najukochańszym Polskim Pa-

pieżem. Byłeś Wielkim Człowiekiem o 

wielkim sercu i miłości. 

 Wiem, że nie ma Ciebie wśród nas, 

ale wierzę w to, że jesteś w niebie u na-

szego Niebieskiego Ojca i patrzysz na nas 

z góry. Modlę się  codziennie do Ciebie i 

proszę Cię o zdrowie i szczęście dla całej 

mojej rodziny. Wiem, że kochałeś wszyst-

kich ludzi bez wyjątku, a zwłaszcza dzie-

ci. Bardzo lubiłeś odwiedzać wszystkie 

kraje, głosić Słowo Boże i nauczać wier-

nych. Twoje słowa nadal żyją w śród nas i 

każdy je pamięta. Chciałabym  Ci  obie-

cać, że postaram się być taka jak Ty, cho-

ciaż to bardzo trudna rzecz. Niedługo 

przyjmę Pana  Jezusa do swojego ser-

duszka i jest to dla mnie bardzo ważny 

dzień w życiu. Mam nadzieje, że tego 

dnia będziesz blisko mnie. Jesteś wzorem 

do naśladowania i kochania ludzi.  

Dziękuje Ci, że Byłeś, Jesteś i zaw-

sze Będziesz w śród nas.  

                 Kocham Cię!!!  

Aleksandra Kozieł, kl. 3b 

Toruń 27.05.2020r. 

 

Drogi Ojcze Święty! 

 
        Na wstępie mojego krótkiego listu 

chcę Cię bardzo serdecznie pozdrowić. 

Mam na imię Andrzej, jestem uczniem 

klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr.8 w 

Toruniu.   

        Gdy byłem mały rodzice opowie-

dzieli mi kim byłeś i co zrobiłeś dla Pol-

ski i całego świata. Piszę ten list do Cie-

bie bo jesteś moim wzorem do naślado-

wania, bo byłeś mądry, wierny bogu i po-

magałeś innym ludziom. Rozmawiałem z 

mamą w jak trudnych czasach żyłeś jako 

młody mężczyzna. Gdy było tyle niebez-

pieczeństwa, Ty chciałeś zostać księdzem, 

nawet nie mogę  wyobrazić sobie jak 

trudno było Ci w życiu. Byłeś mądrym i 

opiekuńczym papieżem, który w czasie 

swojego pontyfikatu dążył do łagodzenia 

wszystkich sporów. Chciałbym Ci podzię-

kować Ojcze Święty za wszystko co zro-

biłeś. Proszę Cię Ojcze Święty o modli-

twę w intencji mojej rodziny, o zdrowie 

dla wszystkich. 

         Pozdrawiam jeszcze raz z szacun-

kiem do Ciebie. 

Andrzej Rejniak, kl. 3b          
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Drogi Janie Pawle II 

 

Piszę do Ciebie list, bo wiem, że bardzo 

kochałeś dzieci. 

Kochany Papieżu na pewno wiesz, że na 

świecie jest teraz dużo smutku przez no-

wą niebezpieczną chorobę. Dużo czasu 

spędzamy w domu, nie chodzimy do 

szkoły, ani na żadne dodatkowe zajęcia. 

To jest rok mojej Komunii Świętej i też 

będę miał ją na innych zasadach: bez 

świec, gości w maseczkach i z podzia-

łem na klasy. Drogi Janie Pawle II bar-

dzo chciałbym zaprosić Cię 28 czerwca 

na moją Pierwszą Komunię, abyś pod-

niósł wszystkich na duchu. 

Pozdrawiam Cię serdecznie.  
 

Alexander Rysiewski, kl. 3c 

 
 

Kochany Janie Pawle II 
 

Wiem, że nie ma Ciebie już na 

ziemi, nie ma Cię wśród żywych, ale na 

pewno wszystko widzisz i wiesz, co się 

tutaj dzieje.  

Wiem, że byłeś Wielkim Polakiem 

i człowiekiem o imieniu Karol, bo oglą-

dałam o Tobie filmy. Rodzice i babcia 

wiele opowiadali mi o Tobie, z wielką 

uwagą słuchałam tych historii, a naj-

bardziej zmartwiłam się, gdy próbowano 

Cię zabić na placu Świętego Piotra w 

Rzymie. Cieszę się, że wtedy przeżyłeś 

zamach i wróciłeś do zdrowia oraz do 

posługi kapłańskiej. Chciałabym  Ci po-

wiedzieć, że ja darzę Cię wielkim sza-

cunkiem, mimo, że urodziłam się pięć 

lat po Twojej śmierci. Dla mnie jesteś 

tym świętym do którego najczęściej się 

modlę. Bo byłeś wielkim, ale zarazem 

normalnym człowiekiem, wędrowałeś 

po górach, jeździłeś na nartach, ale piel-

grzymowałeś też do wielu krajów, wszy-

scy cię kochali. Chciałabym też zapytać, 

jak dokonałeś tego, że posługiwałeś się 

wieloma językami? Na pewno jest to 

wspaniałe uczucie, że można zrozumieć 

człowieka nawet w najdalszym zakątku 

świata.  

Na koniec chciałabym Cię prosić, 

abyś miał w opiece Polaków i moją ro-

dzinę,  żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. 

Proszę pomódl się za moją Pierwszą Ko-

munię Święta, aby był to dla mnie wy-

jątkowy czas. Już teraz przygotowuję się 

do tej uroczystości, nie mogę doczekać 

się kiedy przyjmę pierwszy raz Ciało 

Chrystusa.  

Bądź zawsze z nami Janie Pawle 

II.  

 Marysia Boniecka, kl. 3b 
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„Niesamowity pies,  

który zjawił się  

nie wiadomo skąd!” 

 

 

Bohaterski czyn Niufa Kokona 

 

 Niespełna dwa dni temu nad jezio-

rem Okonin doszło niecodziennego zda-

rzenia. 

Pies uratował dziewczynkę, która prze-

bywała tam wraz z rodziną na waka-

cjach. Dzieci bawiły się w chowanego i 

w pewnym momencie Wiktoria weszła 

na stary pomost i próbowała się tam 

schować za drewnianymi beczkami. Nie-

stety dziewczynka wpadła do wody przez 

spróchniałe deski. Zauważył to jej brat i 

zaczął wzywać pomocy. 

 Nie wiadomo skąd nagle przy Wik-

torii pojawił się wielki czarny pies. Zła-

pał dziewczynkę za bluzkę i wyciągnął ją 

na brzeg. Okazało się, że to Kokon bo 

tak się wabił pies rasy nowofunland. Na 

co dzień tak jak jego Pan jest ratowni-

kiem w Straży Pożarnej. W Okoninie 

przebywał na zasłużonym odpoczynku. 

Jednak gdy ktoś woła pomocy to ten ru-

sza na ratunek. 

 Za swój czyn Kokon otrzymał mnó-

stwo uścisków od dzieci i dużą paczkę 

karmy. 

 

                 Adrian Podlas, kl. 3a 

  

 

 Wczoraj po południu na osiedlu Ci-

chy zakątek pojawił się niesamowity 

pies. Był to mały, czarny kundelek z bia-

łą kropką na ogonie. Pies ten biegał 

przed naszym osiedlowym sklepem i wy-

korzystując czujnik ruchu znajdujący się 

nad drzwiami otwierał je, kto wychodził 

z ciężkimi zakupami. Po zamknięciu 

sklepu zniknął, ale dzisiejszego ranka 

znowu się pojawił. 

Skąd się wziął ten niesamowity pies?  

Z niecierpliwością czekamy na rozwiąza-

nie tej zagadki. 

 

Ignacy Kardacz, kl. 3a 
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 W ostatni poniedziałek dziewczyn-

ka o imieniu Kasia podczas spaceru nad 

morzem z rodzicami weszła do wody       

i popłynęła bardzo daleko od brzegu.  

 W pewnym momencie dziewczynka 

nie miała gruntu pod nogami, zaczęła się 

topić. Rodzice właśnie się przebierali, 

kiedy pewien pies zaczął biec w kierun-

ku dziewczynki i uratował jej życie. 

Okazało się, ż ten sam pies rano przy-

szedł do sklepu z zabawkami, i gdy zo-

baczył  od razu zaczął za nią chodzić. 

Nie wiadomo skąd przyszedł. Miał tylko 

obrożę z imieniem Kubek. 

 Za odwagę pies otrzymał nagrodę. 
 

Martyna Motylewska, kl. 3a 
 

 

 Pewnego letniego dnia Lampo 

wsiadł do pociągu prowadzącego do Re-

ggio.  

 Gdy wysiadł postanowił rozprosto-

wać łapy, więc poszedł się przespacero-

wać. Na początek Lampo odwiedził bar. 

Tam dostał parę smakołyków. Potem wy-

brał się na plażę. Na miejscu Lampo 

umościł się wygodnie w piachu i zrobił 

sobie drzemkę. Gdy się obudził miał 

ochotę się z kimś pobawić. Zauważył 

trójkę dzieci rzucających frizbi. Podbiegł 

do nich truchcikiem i dołączył do zaba-

wy. Później dzieci rzucały Lampo patyki 

do wody, ale w końcu musiały iść do do-

mu.  Lampo również uznał, że pora wra-

cać. Wsiadł do pociągu i z powrotem od-

jechał do Marittimy. Tam serdecznie go 

przywitano i nakarmiono. 

 Lampo pomyślał, że gdyby mógł, 

opowiedziałby wszystkim swoją super 

wycieczkę. 

Basia Markowska, kl. 3a 

  

  

 W dniu 12 maja 2020 roku około 

godziny 23:00 wybudził mnie ze snu gło-

śno szczekający pies.  

 Myślałem, że to sen, ale gdy już się 

przebudziłem zrozumiałem, że jednak  to 

nie był sen. Pies bardzo głośno szczekał. 

Minęło 10 minut, a on nadal szczekał. 

Wyszedłem na balkon, żeby zobaczyć co 

się stało. Okazało się, że u sąsiadów w 

mieszkaniu się pali. Nie wiadomo skąd ta 

psina się wzięła, bo ani ja, ani sąsiedzi 

nie mieli psa.  

 To dzielne psisko uratowało nam 

wszystkim życie! 
 

Dominik Meszyński, kl. 3a 
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Marcel  

Witkowski, kl. 3b 
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         Nikodem Dankowski, kl. 3a   
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Aleksander Lewandowski, kl. 3a 
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Barbara Markowska, kl. 3a   
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Opisujemy obrazy. 
 

 Obraz, który postanowiłem opisać 

to „Drzewko poziomkowe” Jacka 

Yerki. Jacek Yerka, a właściwie, Jacek 

Kowalski, to polski malarz, który uro-

dził się w Toruniu i tam też ukończył 

studia.  

 W punkcie centralnym obrazu 

znajduje się stół, na którym są różne 

przysmaki. Po lewej stronie dostrzega-

my czerwoną kotarę. Nad stołem znaj-

duje się drzewo poziomkowe nienatu-

ralnych rozmiarów. W prawym dolnym 

rogu znajduje się pies, a zaraz obok nie-

go malutka beczka. Na drugim planie, 

pod stołem jest tajemnicze przejście. Po 

lewej stronie stoi krzesło, a na nim śpi 

kot. Po prawej stronie tez jest krzesło, a 

o krzesło jest oparta laska. Do tajemni-

czego przejścia prowadzi ścieżka. Po 

prawej stronie pod krzesłem stoi pod-

nóżek. Obok nogi krzesła znajduje się 

torba z gazetą.   

 Uważam, że obraz „Drzewo po-

ziomkowe” jest bardzo interesujący, po-

nieważ wzbudził we mnie dużą wy-

obraźnię. Miałem wrażenie, jakbym się 

przeniósł w baśniową krainę. 

 

 

Nikodem Dankowski, kl. 3a 
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 Obraz „Krzyk” stworzył Edward 

Munch. Był to norweski artysta. Nama-

lował on 4 wersje tego obrazu różnymi 

technikami.  

Jeden z nich został namalowany techniką 

mieszaną z użyciem farby olejnej, tem-

pery i pasteli na kartonie. Jest rozmiaru 

91 cm na 73 cm 5 mm. Znajduje się w 

Narodowym Muzeum Sztuki, Architek-

tury i  Projektowania w Oslo. 

 Obraz przedstawia człowieka, który 

łapie się za głowę i wygląda jakby krzy-

czał. Stoi na moście, a w tle, jak opisuje 

to sam malarz, widać jego przyjaciół. W 

oddali widać ogniste niebo, plażę, na 

której są 2 łódki oraz ocean lub morze. 

 Dla mnie obraz „Krzyk” jest bardzo 

tajemniczy. Szczególnie podobają mi 

się przejścia kolorów w tle. 

Martyna Motylewska, kl. 3a  

 

 Moim ulubionym obrazem jest 

„Gwieździsta noc nad Rodanem” Vin-

centa van Gogha. 

Dzieło przedstawia krajobraz nocą.  

  Na pierwszym planie idą ludzie, 

którzy oddalają się od brzegu jeziora. Na 

drugim planie są łódki zacumowane nad 

Rodanem. W oddali widać miasto. Jego 

światło odbija się w wodzie. Nad mia-

stem świecą gwiazdy. 

 Bardzo lubię tego malarza. Mam o 

nim film, książkę i puzzle. Vincent malo-

wał z pasją. Przez osiem lat namalował 

aż około 800 obrazów. Krótko mówiąc, 

bardzo lubię jego twórczość. 

Tymon Machałowski, kl. 3a 
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  Obraz pt. „Gniazdo” namalował ar-

tysta Jacek Yerka, który swoje pomysły 

czerpie z otaczającego świata nie ogląda-

jąc telewizji.  

 Na głównym planie znajduje się ol-

brzymie drzewo, na którym artysta nama-

lował zagrodę wiejska, dom, stodołę i bu-

dynek gospodarczy. Na pniu drzewa znaj-

dują się schody do wejścia na gniazdo.  

Drzewo jest położone na bezludnym polu 

pełnym zboża. W oddali, w prawym rogu 

widać zachmurzenie, które nie ma wpły-

wu na odbiór obrazu. 

 Ten obraz spodobał mi się najbar-

dziej, dlatego o nim piszę. Doceniam pra-

cę artysty. Obraz wygląda jak zdjęcie, mi-

liony listków, łany zboża, artysta namalo-

wał z dokładnością. Ten obraz mnie za-

chwycił. 

Polecam zapoznanie się ze sztuką Jacka 

Yerki. 

Weronika Sacharuk, kl. 3a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do opisu wybrałam obraz Leona 

Wyczółkowskiego pod tytu łem  

„Ujrzałem raz”.  Jest on wykonany farbą 

olejna na płótnie. Można go zobaczyć w 

Muzeum Narodowym w Warszawie.  

 Przedstawia on panią grającą na for-

tepianie. Jest ona ubrana w żółtą sukienkę 

z rękawami w biało-brązowe paski. Na 

ręku ma brązową bransoletkę. Obok damy 

siedzi elegancki mężczyzna w ciemnym 

garniturze. Śpiewa on do melodii pani. Na 

fortepianie  stoją kwiaty w kolorze białym 

i czerwonym.  

 Obraz podoba mi się, ponieważ oso-

by na nim przedstawione bardzo zaanga-

żowały się  śpiew i grę na fortepianie. Po-

leciłabym obejrzeć ten obraz wielu oso-

bom, które lubią muzykę. 

 

Alicja Stasiak, kl. 3a    
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 Autorem obrazu „Super Mario 

Mushroom Cop” jest artysta o pseudo-

nimie  Banksy. Nikt nie zna jego praw-

dziwego imienia i nazwiska. Nikt też nie 

widział jego twarzy. Jego prace można 

podziwiać głownie na murach na calym 

świecie. Jego  dziełem było namalowa-

nie obrazów na murach otaczających 

Strefę Gazy w .Palestynie. Banksy wy-

korzystuje technikę szablonu i graffiti w 

swoich pracach. 

 Na pierwszym planie obrazu, który  

znajduje się Mario i policjant. Mario to 

postać z gry komputerowej, który zbiera 

grzyby.  Jest wesołą postacią, ponieważ 

przedstawiony jest w kolorze. Ma czer-

wona czapkę, niebieskie szelki z żółtymi 

guzikami i białe rękawiczki. Mario jest 

po lewej stronie, a policjant po prawej.  

Policjant jest ponury, ponieważ jest czar-

no-biały. Ma czarną czapkę, białą koszu-

le i czarną kamizelkę. W prawej ręce 

trzyma biało-czerwonego grzybka. Poli-

cjant lewym palcem wskazuje na Mario. 

Tło obrazu jest szare i przypomina mur. 

 Ten obraz bardzo mi się podoba, 

ponieważ postacie wyglądają jak praw-

dziwe i chciałbym mieć go w domu. 
 

Aleksander Lewandowski, kl. 3a 

 

 Opiszę obraz  Konrada Krzyżanow-

skiego pod tytułem „Portret żony z ko-

tem”. Został on namalowany w 1912 ro-

ku. Znajduje się w Muzeum Śląska 

Opolskiego w Opolu. Konrad Krzyża-

nowski urodził się w 1872 roku a zmarł 

w 1922 roku. Żył i tworzył w Warsza-

wie. Najbardziej lubił malować portrety 

kobiet.  

 Dzieło przedstawia żonę i czarnego 

kota. Siedzą na ciemnej, zielonej kana-

pie na tle niebieskiej ściany. Kobieta 

ubrana jest w białe szaty, a na głowie ma 

uczesanego wysokiego koka. Spod białej 

sukni wystają czarne buty na obcasach, a 

na szyi widać  naszyjnik. Obok kobiety 

siedzi czarny, szczupły kot. Ma wyjątko-

wo długie uszy i świecące na żółto oczy.  

 Obraz jest spokojny. Patrząc na nie-

go można poczuć się zrelaksowanym. 

Bardzo mi się po-

doba atmosfera te-

go dzieła i czarny 

kot. 

Basia  

Markowska,  

kl. 3a 
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Zawody pływackie 

 Dnia 1 lutego 2020 roku miałem 

zawody w Ciechanowie. Wstałem o 

godz. 5:00, ponieważ do Ciechanowa 

jedzie się trzy godziny, a zawody rozpo-

czynały się o godz. Ósmej rano. 

 O 5:30 wyjechałem na zawody ra-

zem z moim tatą, dziadkiem i z mamą.  

O 8:00 dotarliśmy na miejsce i zaraz 

rozpoczęliśmy rozgrzewkę. Pierwszy 

start miałem o godz. 9:30, było to 50m 

stylem dowolnym. Popłynąłem bardzo 

dobrze i zająłem 5. miejsce. Drugi start 

miałem o godz. 12:09, więc miałem czas 

na odpoczynek. Później nadszedł mój 

wyczekiwany start, czyli 50m żabką. 

Żabkę  wygrałem z bardzo dużą przewa-

gą i rewelacyjnym czasem. Następnie 

startowałem stylem zmiennym na 100m. 

Poszło mi tak dobrze,  że zająłem 2. 

miejsce i pobiłem swój rekord  o 2 se-

kundy. Ostatnie dwa style były ekstre-

malnie ciężkie,  popłynąłem 200m i to z 

rok starszymi zawodnikami. W 200m 

żabką zająłem 3. miejsce bijąc rekord 

szkoły o 34 sekundy. 200m grzbietem 

było moim ostatnim stylem na całych 

zawodach, zająłem 4. miejsce. O godzi-

nie 20:00  z pływalni i wróciliśmy do 

Torunia o godzinie 22:00.  

 Był to ciężki i wyczerpujący dzień, 

ale bardzo miło go wspominam. 
 

Artur Szyburski, kl. 3a 
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 Wycieczka  

z moim Wujkiem 

 do wiejskiego sklepiku  

„U Ewy”. 
 

Na początku przygotowaliśmy ro-

wery. Sprawdziliśmy ogumienie, hamul-

ce, dzwonek oraz oświetlenie. Wujek 

zna się na rowerach. Następnie, kiedy 

rowery były już gotowe wyruszyliśmy 

na wycieczkę.  

Droga do sklepiku prowadziła 

krętą dróżką. Była piękna, słoneczna po-

goda i powiewał leni, ciepły wietrzyk. 

Po drodze ścigaliśmy się z Wujkiem. Po-

tem się przewróciłem, ale podniosłem 

rower i dalej jechałem. Po drodze mijali-

śmy gospodarstwa, pola, łąki. W trakcie 

wycieczki zatrzymaliśmy się przy go-

spodarstwie, gdzie rok wcześniej wi-

działem dużą klatkę z papugami. Okaza-

ło się, że papug już nie ma. Dojechali-

śmy do sklepu, wujek kupił mi napój 

oshee, żebym go wypił usiedliśmy na 

ławeczce przed sklepikiem „U Ewy”. Z 

kolei w drodze powrotnej jechaliśmy 

obok pola rzepaku. Kiedy już dojechali-

śmy do domu zacząłem grać na Xbox w 

grę Fortnite. 

To była fajna, krótka wycieczka. 
 

Igor Elert, kl. 3a 
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Antywirus  

Witaminek  
 

 

 

 

Filip  

Pietruszyński, 

kl. 3c 
 

 

 

 

 

 

 

Odpoczywajcie :) 

Bądźcie ostrożni  

w czasie wakacji! 

Pamiętajcie  

o maseczkach  

 i częstym myciu rąk!  

Do zobaczenia we wrześniu! 

Zespół Redakcyjny 
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„Czerwiec” 
 

Lubię czerwiec, bo zaczyna się lato. W 

czerwcu pojawiają się moje ulubione 

truskawki, które lubię jeść ze śmietaną. 

W czerwcu są najdłuższe dni i można 

dłużej przebywać na dworze. Kończy się 

rok szkolny i zaczynają się super waka-

cje. Są coraz cieplejsze dni i jest pięknie 

zielono. Można robić wycieczki rowero-

we. Pod koniec czerwca można zacząć 

się kąpać w jeziorze. Można zjeść lody 

dla ochłody. 

Wiktoria Kriese, kl. 3c 

ZESPÓŁ 

REDAKCYJNY         

 

Weronika Muraczewska, kl. 3a 

Alicja Stasiak, kl. 3a 

Aleksander Lewandowski,  

kl. 3a 

Nikodem Dankowski, kl. 3a 

Barbara Markowska, kl. 3a 
 

 
Kolegium  pracuje  

pod  
kierownictwem 

p. Doroty Hoffmann  
 

 

 

Zuzanna 

Zdunowska,  

kl. 3c 


