
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie  

w nowym roku szkolnym! 

 

Oddajemy do Waszych rąk  pierwszy 

w tym roku numer naszej gazetki.  

    

             W naszym numerze… 

 

 Dowiecie się, kto zajmuje się 

redagowaniem    naszej gazetki. 

Poznacie nowych kolegów           

i koleżanki. 

 

 Jak wyglądał najważniejszy 

dzień Pierwszaków. 

Co wydarzyło się w naszej szkole 

w tym roku szkolnym. 

 

 I nie tylko! 

 

  GAZETKA  KLAS            1 - 3   SP            NR 1         GRUDZIEŃ  2022 
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 Inne sny… 

 

 Hej! Nazywam się Angelina              

i mam 10 lat.  

Przyjechałam z Ukrainy. 24 lutego 

moje życie zmieniło się diametralnie 

na „przed” i „po”. Jestem zwykłą 

dziewczyną, która budziła się każde-

go ranka i chodziła do szkoły w 5 

klasie. Po drodze razem z mamą i 

siostrą Yaną, zaplanowaliśmy 

dzień i obejrzeliśmy wszystko 

wokół: drzewa, kwiaty i zebra-

ne orzechy. W szkole miałam 

wielu przyjaciół, z którymi cho-

dziłam do różnych klubów, bra-

łam udział w konkursach i kon-

certach. Najbardziej lubiliśmy 

grać w piłkę nożną, budować 

domy, chodzić sami do sklepu i 

obchodzić urodziny i imieniny. 

A najbardziej kochałam week-

endy, bo wtedy jeździłam na 

wieś do koleżanki i tam noco-

waliśmy w namiocie z moim 

psem Julią. Każdego lata 

rodzina wyjeżdżała nad mo-

rze, nad rzekę i do lasu. Zawsze cie-

kawie i wesoło spędzaliśmy czas. A 

teraz wszystko się zmieniło. Razem 

z mamą i siostrą przeprowadziłyśmy 

się do Polski. Mam tu też przyjaciół, 

wszyscy starają się nam pomóc, cho-

dzimy też na spacery, na wycieczki, 

odpoczywamy.  
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Ale, wiesz, tęsknie za tym rodzin-

nym ciepłem, kiedy przy obiedzie 

wszyscy razem rozmawiali o tym, 

jak minął dzień a potem razem się 

bawili, czytali bajkę lub oglądali 

zabawny film, albo po prostu robili 

pyszne ciasta i jedli te najpiękniej-

sze jako pierwsze. Nigdy nie my-

ślałam, że będę tęsknić za tak pro-

stymi rzeczami jak rodzinne 

wakacje, wyjazdy nad mo-

rze, śmiech znajomych, za-

kupy, ubrania, dom, 

podwórko. 

 

A wszystko zmieniło 

się w jeden dzień… 

 

 Angelina, 10 lat 
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Nasza droga w nieznane   

bez sił - powstać życie            

z wojną w duszy 

 24 lutego spokojnie poszłam z 

dziećmi do szkoły około 7 rano. Męż-

czyzna został wezwany do pracy na 

alarmie gdzieś zaraz po godzinie 5 ra-

no. Niczego nie podejrzewałam, bo 

tak wcześnie był okresowo wzywany 

do pracy. Później dowiedziałam się, 

że on sam nie znał powodu zgroma-

dzenia się policji na alarm, a potem 

nie miał możliwości do nas zadzwo-

nić, bo od nich się zaczęło specjalne 

przeszkolenie personelu, odkąd zaczę-

ła się wojna… toteż o wojnie dowie-

działem się od nieznajomych, z który-

mi miałam się spotkać dziś rano, a 

którzy dzwonili do mnie, bo chcieli 

odwołać spotkanie… Powiedziałam, 

że wychodziłam z dziećmi z domu i 

szłam do szkoły... Powiedziano mi, do 

której szkoły??! Zaczęła się wojna... 

Nie powiem, że to był szok, to był 

stan, w którym cały świat wydawał się 

zawalić, to był silny, silny strach 

przed nieznanym, nie o siebie... o 

dzieci... Nic nie rozumiałam, co zro-

bić... Telefon męża nie odpowiadał. 

Patrzyłam na wesołe dzieci w mun-

durkach szkolnych pod drzwiami 

mieszkania, chciałam podzielić się z 

kimś bólem i chociaż rozumiałem, że 

to jeszcze dzieci, ale już wystarczają-

co świadome, powiedziałam prawdę: 

dzieci, zaczęła się wojna... Zadawały 

tysiące pytań, a ja nie mogłam nawet 

powiedzieć słowa, szukałam pilota do 

telewizora, a długo nie mogłem go 

znaleźć… Chciałam uzyskać informa-

cje, nie wiedziałam, co robić… kiedy 

zobaczyłam, że telewizor nie działa w 

zwykłym trybie lub nie działa wszyst-

ko, zrozumiałam, że to prawda. Przez 

pierwsze kilka minut nie wiedziałam, 

jak daleko zaszedł wróg, gdzie jest, 

jakie ma plany... jakie są jego 

moce.  
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 Patrzyłam na wesołe 

dzieci w mundurkach szkolnych pod 

drzwiami mieszkania, chciałam po-

dzielić się z kimś bólem i chociaż ro-

zumiałem, że to jeszcze dzieci, ale już 

wystarczająco świadome, powiedzia-

łam prawdę: dzieci, zaczęła się woj-

na... Zadawały tysiące pytań, a ja nie 

mogłam nawet powiedzieć słowa, 

szukałam pilota do telewizora, a dłu-

go nie mogłem go znaleźć… Chcia-

łam uzyskać informacje, nie wiedzia-

łam, co robić… kiedy zobaczyłam, że 

telewizor nie działa w zwykłym trybie 

lub nie działa wszystko, zrozumiałam, 

że to prawda. Przez pierwsze kilka 

minut nie wiedziałam, jak daleko za-

szedł wróg, gdzie jest, jakie ma pla-

ny... jakie są jego moce. Wydawało 

się, że to już ostatnie minuty naszego 

życia, chciałam, żebyśmy byli razem 

z mężem, łatwiej byłoby mi znieść ten 

cały ból, ale zrozumiałam, że to niere-

alne, jest obowiązek wobec państwa, 

ludzi, a on musi być 

gdzieś tam, gdzie jest 

bardziej potrzebny. Wte-

dy zaczęło się życie w 

nowych realiach, nie-

ustanny wysiłek, by 

zdobyć choć trochę in-

formacji, zrozumieć, jak 

dalej postępować, prze-

widywać wydarzenia. Mieszkaliśmy 

dalej od epicentrum działań wojen-

nych, ale naloty nieprzyjaciela na 

obiekty wojskowe, ciągłe alarmy po-

wietrzne, moje dzieci i ja najczęściej 

ukrywałyśmy się w zimnej piwnicy. 

Dzieci spały, bawiły się na stercie sta-

rych ubrań, na starych saniach. Książ-

ki, zeszyty zniesiono do piwnicy. 

Nasz dziewięciopiętrowy budynek w 

pierwszych godzinach wojny prawie 

opustoszał, ci, którzy mieli okazję, 

wyjechali na wieś. Zostałyśmy tam 

dwa tygodnie, aż tylko ja, dwoje ma-

łych dzieci i kilka starych kobiet ze-

szliśmy do piwnicy, to było jeszcze 

bardziej przerażające… aż strach po-

myśleć, że w przypadku blokady bę-

dziemy bezradni. Zabrano nas do 

wioski z nieznajomymi tylko na trzy 

dni. Sytuacja nadal była niepewna, 

ciągle się komplikowała, miasto nie 

było już zamieszkane, wszędzie były 

blokady dróg, sprzęt wojskowy, alar-



6 

 Pojawiła się 

kwestia powrotu do 

domu, ale właśnie tego 

dnia zadzwoniła znajoma, 

poinformowała mnie, że 

zdecydowała się pojechać 

z dzieckiem do Polski wła-

snym transportem i zapro-

ponowała mi. Propozycję 

odrzuciłam od razu, gdyż 

nie wyobrażałam sobie 

utraty ostatniego kontaktu 

z człowiekiem, którego nie 

widziałem, który pozostał 

w mieście, intensywnie 

prowadzono szkolenie 

wojskowe. Ale strach 

przed powrotem do pustego domu 

mnie pokonał, zgodziłam się. Miałam 

tylko 4 godziny na zebranie. Nie moż-

na było wrócić do domu i spakować 

rzeczy, mój mąż wyszedł do nas, zdą-

żyliśmy się pożegnać i wyjechaliśmy 

do Polski z małą torebką z dokumen-

tami. To była długa droga, nawet ja 

nie pytałam, dokąd jedziemy, do ko-

go, nie wiedziałam, jak dalej żyć. Bę-

dąc już na terenie Polski dowiedzieli-

śmy się, że jedziemy do Torunia, 

gdzie mieszkają nasi Ukraińcy, którzy 

mieszkają w tym mieście od 5 lat i 

pracują jako lekarze. Schroniliśmy się 

u nich na kilka dni, ale ponieważ zna-

lazło tam schronienie znacznie więcej 

Ukraińców, którzy mieli własne małe 

dzieci, nie byłoby zbyt przyjemnie 

mieszkać tam przez długi czas. Znala-

złam inne mieszkanie, zaczęłam pole-

gać na własnych siłach. Stopniowo 

zaczęłam dochodzić do siebie, żyłam i 

żyję inercją, tylko potrzebami dzieci, 

żyję tylko dlatego, że wierzę, że nie-

długo wrócimy do domu. Zamierzali-

śmy wrócić kilka razy, ale pewne wy-

darzenia wojskowe ponownie po-

wstrzymały, ponieważ dzieci na Ukra-

inie, po szkole, w weekendy, były sta-

le zaangażowane w różne grupy w 

mieście 

W Toruniu zaczęły też uczęszczać na 

kółka akrobatyki, tańca, malarstwa i 

śpiewu, co też wybawiło ich od myśli 

o wojnie. Zacząłem rozumieć, że choć 

Polska, sami Polacy, to pomagają nam 

niesłychanie, to i ja muszę się ruszyć. 

Choć wydaje się, że nie ma już sił, są 

pewne okoliczności uprzyjemnić czas 

przed powrotem do domu, dodać sił w 

staraniach. 
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 Mam na imię Iryna. Chodzę 

do 2 klasy. Jestem z Ukrainy. Chcę 

przedstawić wam moich przyjaciół z 

Ukrainy. Pokazać swoją nauczyciel-

kę i szkołę. My z mamą przyjechały-

śmy do Polski w marcu, dlatego że w 

Ukrainie wybuchła wojna. Ja bardzo 

tęsknie za swoim domem, szkołą i 

przyjaciółmi, ale w Polsce też mam 

nowych przyjaciół.  

Jestem szczęśliwa że mogę uczyć się 

w tej szkole.  

Iryna Telko, kl. 2b 
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 Od 

początku roku 

szkolnego włączyli-

śmy się w wiele ak-

cji charytatywnych: 

cały czas zbieramy 

nakrętki, przynieśliśmy prześcieradła 

dla Fundacji Światło, wspomagali-

śmy toruńskie schronisko. W paź-

dzierniku natomiast wykonaliśmy 

kartki z życzeniami urodzinowymi 

dla 

chorej Hani. Mamy nadzieję, że kart-

ki spodobały się dziewczynce i choć 

na chwilę wywołały uśmiech na jej 

twarzy. 

 

Uczniowie kl. 3b 
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W sobotę 10.12.2022, czyli w 

weekend cudów, Szlachetna 

Paczka od społeczności naszej 

szkoły trafiła do Pani Jadwigi. 

Szczęśliwa obdarowana, że łzami 

w oczach, dziękowała swoim 

aniołom. 

My, w imieniu Pani Jadwigi, dziękuje-

my darczyńcom: Rodzicom, Pracowni-

kom szkoły, Uczniom. 

Szczególne podziękowania dla Pań ze 

stołówki szkolnej, sklepiku, biblioteki 

oraz Zuzi, Leny, Rozalii i Weroniki     

z klasy 8b za pomoc przy pakowaniu      

i ozdabianiu paczek. 

Cieszymy się, że możemy być częścią 

akcji Szlachetnej Paczki, bo dzięki 

dzieleniu się z innymi, mnożymy do-

bro.  

Koordynatorzy akcji:  

p. Jolanta Kosiorek, 

 p. Ewa Ruszkowska 
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 W piątek 16 grudnia br. zakoń-

czyła się świąteczna zbiórka dla oby-

wateli Ukrainy, a konkretnie dla  mia-

sta partnerskiego Łucka. Jej organiza-

torem były władze miasta Toru-

nia.  Włączyła się do niej również na-

sza szkoła. Jesteśmy bardzo wdzięcz-

ni  za zaangażowanie uczniów oraz ich 

rodzin, za wszystkie przekazane da-

ry.  I tym razem społeczność naszej 

szkoły okazała wiele serca i życzliwo-

ści w tym jakże trudnym  dla Narodu 

Ukraińskiego czasie.  
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 Chciałabym was zachęcić do 

przeczytania książki „Zosia i jej zoo. 

Milusia koala”.  Autorką tej książki 

jest Amelia Coob. 

Książka opowiada o milusiej koali. 

Miś koala był mały i szary, a jego oczy 

były czarne i błyszczące. Miś koala 

przylgnął do koszuli dziadka, wyko-

rzystując swe długie pazurki, a przy 

tym cały czas mrugał ze zdenerwowa-

nia. Zosia tak bardzo chciała go przy-

tulić! Zosia mieszkała w azylu zoolo-

gicznym, gdzie zawsze dzieje się coś 

ekscytującego.  

Dziewczynka kocha zwierzęta i uwiel-

bia się nimi zajmować. Ma też pewien 

niezwykły dar… rozumie mowę zwie-

rząt! 

Jest to jej największy sekret. Nowym 

mieszkańcem zoo zostaje wyjątkowo 

uroczy miś  koala. Jest naprawdę cudow-

ny, ale trochę… płochliwy i nieporadny. 

  

 

Blanka Kisiel, kl. 2b 
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„Martynka” 

 

 Gilbert Delahaye  napisał 

książkę pt. „Martynka”. Tytułową bo-

haterką książki jest mała dziewczyn-

ka, która ma bardzo dużo przygód. 

Rozdział nr 1 pt. „Kocia mama” jest 

moim ulubionym. Jak słychać w na-

zwie opowiada on jak Martynka zo-

stała kocią mamą. Przygoda zaczyna 

się, gdy bohaterka razem z mamą, Ja-

siem i jej pieskiem Pufkiem przyje-

chali do cioci i wujka. Na łodzi wuj-

ka Karola zrobili sobie piknik. W  

chwili zauważyli kota, który zjadł im 

wszystkie kurczaki z koszyka pikni-

kowego. To była mama kot, mająca 

cztery małe kotki.  

 Bardzo lubię ten zbiór opowia-

dań, ponieważ jest pełen radości i hu-

moru.  

Serdecznie polecam 

wszystkim książkę 

pt. „Martynka”. 

 

 

Ania Przepiórka, 

kl. 2b 

 

 

 

„Kubuś  

Puchatek” 
 

 

 Niedawno na lekcji przerabia-

liśmy lekturę pt. „Kubuś Puchatek”. 

Moim ulubionym bohaterem tej 

książki jest mały misio, który nazywa 

się Kubuś Puchatek. Jest grubiutki, 

słodziutki i malutki. Ubiera się w 

czerwoną bluzeczkę. Kubuś Puchatek 

jest bardzo głupiutki, ale bardzo 

przyjacielski. Lubi pomagać, dużo 

czasu spędza z przyjaciółmi, nie od-

mawia pomocy i jest miły dla wszyst-

kich. 

 Bardzo lubię Kubusia Puchat-

ka, ponieważ jest fajnym przyjacie-

lem i ma świetne pomysły. 

Zachęcam wszystkich do przeczyta-

nia tej książki! 

 

 

Ania Przepiórka, kl. 2b 

 

 

 

 



15 

 Cześć wszystkim!!! 

 

 Nazywam się Dominik Tofil, 

chodzę do klasy sportowej 3A.                                                               

Moją pasją jest gra w piłkę nożną. 

Lubię tą dyscyplinę sportu dlatego, że 

sprawia mi przyjemność  między in-

nymi rywalizacja  z innymi. Uwiel-

biam oglądać mecze w telewizji, a 

szczególnie kiedy piłkarze strzelają 

gole! Piłka nożna jest piękną dyscy-

pliną, w której chcąc osiągnąć sukces

- trzeba trenować wiele lat. Uczy ona 

pokory, odpowiedzialności, zdrowej 

rywalizacji, dyscypliny. Sytuacje na 

boisku zmieniają się bardzo szybko i 

trzeba być na to przygotowanym. 

Swoje umiejętności staram się rozwi-

jać trenując w klubie JUVENTUS 

TORUŃ już od 5 lat. Mam trzy tre-

ningi w tygodniu, które trwają półto-

rej godziny. Zazwyczaj w każdą so-

botę lub niedzielę gramy mecze z in-

nymi drużynami. Zawsze bardzo na 

nie  czekam! W nagrodę za moje za-

angażowanie otrzymałem kilka pu-

charów i 20 medali. Na jednym z tur-

niejów wręczono mi statuetkę dla naj-

lepszego zawodnika zespołu. Byłem 

też  wyróżniony z mojego zespołu i w 

nagrodę pojechałem na trening do 

WISŁY PŁOCK! W listopadzie w ra-

mach wyróżnienia trenuję ze starszą 

drużyną. 

                                                                              Pozdrawiam, Dominik!:) 

      KĄCIK SPORTOWY 
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 Mam na imię Ksawery. Jestem 

uczniem klasy 3A. Piłka nożna towa-

rzyszy mi od najmłodszych lat. Ma-

ma mówi, że ledwo chodziłem, a już 

kopałem piłkę. Całymi dniami kopa-

łem wszystko co wpadło mi pod nogi: 

maskotki, kamienie, szyszki. Pierw-

szymi, którzy grali ze mną byli moi 

bracia, tata i mama. W wieku pięciu 

lat zacząłem grę w Wiśle Toruń. Ak-

tualnie gram w Elanie Toruń. Piłka to 

dla mnie gra zespołowa dlatego 

wiem, że nie jest to gra jednego za-

wodnika, tylko ciężka praca całej dru-

żyny. Gdy wchodzę na boisko czuję, 

że jestem sobą w stu procentach, po-

nieważ robię to co 

kocham, co daje mi 

radość, jest moją 

codziennością          

i ogromną pasją. 
 

 

 

Ksawery  

Maniecki,  

kl. 3a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Cześć, mam na imię Kuba. 

Interesuję się sportem, chodzę do klu-

bu Taekwondo. Taekwondo to sztuka 

walki. Mam już żółty pas. 5 czerwca 

2022r wygrałem złoty medal w mi-

strzostwach Gór Świętokrzyskich Ba-

ba Jaga Cup. Na zawody pojechałem 

autokarem z trenerem Łukaszem i z 

tatą. Lubię też piłkę nożną. 

 
 

Jakub Mytlewski, kl. 2d 
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 Mam na imię Blanka, chodzę do 

klasy 2b. Moim ulubionym zajęciem jest 

rysowanie, a moje ulubione koleżanki to 

Magda i Ania. Moją ulubioną porą roku 

jest zima, ponieważ lubię jak pada śnieg. 

Kiedy jest już dużo śniegu, to mogę wyjść 

na sanki i ulepić bałwana. W zimę są moje 

ulubione święta: mikołajki, Boże Naro-

dzenie, Sylwester, Dzień Babci, Dzień 

Dziadka i moje urodziny. 
 

Blanka Kisiel, kl. 2b 

 

Rys. Magda Szarpatowska, kl. 2b 
 

Moja kotka Mimi. 
 

 Wiecie już, że mam kotkę Mi-

mi. 15 listopada skończyła roczek. 

W tym dniu wraz z mamą pojechały-

śmy do sklepu zoologicznego i kupiły-

śmy jej ulubione przysmaczki i no-

wość - kurczaczka bez przypraw. Gdy 

weszłyśmy do domu Mimi nas witała 

miaucząc. Była bardzo szczęśliwa, że 

wreszcie wróciłyśmy. 

Ania Przepiórka, kl. 2b 

 

Cześć!  

Jestem Magda. 

Bardzo lubię konie, a szczególnie na nich 

jeździć.  
 

Magda Szarpatowska, kl. 2b 
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   „Zaprojektuj się  

na całe życie”     
 

 

 

 

  W  r a m a c h  p r o j e k t u 

„Zaprojektuj się na 

całe życie” w klasie 

2c przeprowadzone 

zostały działania ma-

jące na celu poszerze-

nie umiejętności czy-

tania, pisania nazw, 

zdań związanych z 

tematyką jesienną - 

przygotowaniem za-

pasów na zimę w j. 

angielskim. 

 W ramach pod-

jętych działań zwią-

zanych z jesienną te-

matyką dzieci wzbo-

gaciły słownictwo 

związane z nazwami 

rzeczy, owoców, 

warzyw z których 

„przygotowały” za-

pasy do spiżarni i 

prezentację swoich 

prac. Podczas zajęć 

dzieci bardzo chętnie 

p r z y g o t o w y w a ł y 

„warzywa i owoce” 

niezbędne do zrobienia „zapraw” 

wykorzystując różnorodne techniki 

plastyczne. 

 Dzieci samodzielnie czytały, 

wyszukiwały i dobierały odpowied-

nie  podpisy w j. polskim i ich odpo-

wiedniki w j. angielskim.  

 

Uczniowie klasy 2c  
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 Nazywam się 

Piotruś,     i chodzę do 

klasy 2b.  

W naszej szkole orga-

nizowane są zajęcia do-

datkowe z robotyki. Na 

tych zajęciach, buduje-

my z klocków LEGO 

roboty, które później 

programujemy i się ni-

mi bawimy. Raz w 

miesiącu mamy też za-

jęcia z MINECRAFTA. 

Zajęcia są we wtorki 

od 13:40 - 15:10.  

Bardzo lubię te zaję-

cia.   

 

 

Piotr Kleszczewski, 

kl. 2b 
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Lekcja o herbach 

w klasie 3c 
 

W zeszłym tygodniu mieliśmy 

lekcję o herbach. Rysowaliśmy różne 

herby między innymi herb krzyżacki. 

Po skończonej lekcji Pani Katarzyna 

zadała nam zadanie domowe, które 

dotyczyło wymyślenia swojego herbu. 

Bardzo się ucieszyłem, ponieważ w 

domu posiadam książkę z herbem mo-

jej rodziny oraz dzieje mojego rodu na 

przestrzeni wieków. 

Postanowiłem, że zabiorę ją ze sobą 

do szkoły, aby wszystkim pokazać.  

Pani Katarzyna była bardzo zacieka-

wiona i zachwycona tą książką.   

W tej książce opisana została praw-

dziwa historia mojego rodu – rodziny 

Pilewskich. 

Tytuł książki brzmi:  

Aleksander Pilewski, kl. 3c 

 

PILEWSCY 

SAGA  

OSTATNIEGO RODU 

WIELKICH PRUSÓW. 

 

 Badania historii mojego rodu 

trwały blisko 80 lat i pozwoliły na po-

wstanie tej książki. W książce tej jest 

drzewo genealogiczne, na którym jest 

mój dziadek wraz ze swoimi siostrami 

i braćmi i ich dziećmi, mój tata i moja 

mama oraz mój brat i ja. Pierwsze za-

pisy  o moim rodzie sięgają 1180 ro-

ku. W książce tej zapisanych jest wie-

le wydarzeń, w których udział brali 

moi przodkowie. Jestem pewny, że jak 

dorosnę będę wprowadzał nowe wy-

darzenia z życia mojej rodziny, aby 

kontynuować to wspaniałe dzieło bę-

dące historią mojego rodu.  

 

Aleksander Pilewski, kl. 3c 
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 We wrześniu na zajęciach przy-

rodniczych zajęliśmy się zwierzętami, 

które można spotkać w lesie. Samo-

dzielnie wykonaliśmy sylwetki zwie-

rząt i przyporządkowaliśmy je do od-

powiedniej warstwy lasu. Stworzyli-

śmy też  z panią plakat „ Zwierzęta le-

śne”. Wszystkie znane nam zwierzęta 

pani Małgosia przedstawiła również w 

j. angielskim. To było fajne i ciekawe 

doświadczenie. 

               Uczniowie kl. 3b  
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 21 października z okazji 

światowego Dnia Owoców i Wa-

rzyw odbyliśmy zajęcia w pracow-

ni kuchennej. Samodzielnie przy-

gotowaliśmy zdrowe kanapki, które 

z apetytem schrupaliśmy na drugie 

śniadanie. Czekamy na kolejne ta-

kie zajęcia. 

Karolina  

Krause,   

kl.3b 
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Wyjście  

do Teatru Muzycznego 

 

7 grudnia wybraliśmy się z panią 

Małgosią do Teatru Muzycznego na 

świąteczny spektakl  „Gra warta 

piernika czyli Maurycy i kolędnicy” 

Przedstawienie bardzo nam się podo-

bało. Zaraz po nim poszliśmy na spa-

cer po świątecznie ozdobionej Sta-

rówce. Było świetnie. Czekamy na 

więcej takich wyjść. 

Dziewczynki, kl.3b  
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 7 grudnia br. 

klasa 3a udała się do 

Teatru Muzycz-

nego w Toruniu na 

przedstawienie pt. 

„Gra warta piernika, 

czyli Maurycy i ko-

lędnicy”. Przedsta-

wienie bardzo się 

dzieciom podobało. 

W drodze powrotnej 

do szkoły udali-

śmy się na krótki 

spacer po toruńskiej 

starówce.   

 

Uczniowie kl. 3a 
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 W październiku 

wzięliśmy udział w 

konkursie plastycz-

nym organizowanym 

przez Muzeum Artyle-

riiw T oruniu. Była 

spora konkurencja, bo 

swoje prace przesłali 

uczniowie z wielu to-

ruńskich szkół. Nasze prace zostały jed-

nak dostrzeżone i nagrodzone. Moja 

praca zdobyła 2 miejsce, a mój kolega 

Robert otrzymał wyróżnienie. 

 

Mateusz Pofelski, kl.3b 
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 W tym roku w Dzień Chłopaka 

z naszą panią poszliśmy na spacer 

klasowy. Podzieliliśmy się na grupy i 

zbieraliśmy dary jesieni: liście z róż-

nych drzew, kasztany, żołędzie i no-

ski klonowe. W grupie byłem z Bart-

kiem, moim ulubionym kolegą.  

A wiecie, że najwięcej kasztanów by-

ło pod drzewem na Rydygiera? 

Czy wiecie kto nam powiedział, żeby 

tam pójść? Piotr.  

 Było bardzo fajnie, obyśmy 

często chodzili na takie spacery. 
 

Philip Bedekier, kl. 2b 
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Pasowanie  

na czytelnika 
 

W dniu 2 grudnia do grona 

naszych czytelników dołączyli 

uczniowie klas pierwszych, którzy 

wraz z wychowawcami wzięli udział w 

uroczystym pasowaniu na czytelnika. 

Młodzi czytelnicy dowiedzieli się jak 

postępować z książka, poznali zasady 

wypożyczania oraz godziny pracy bi-

blioteki. Uczniowie mieli okazję zoba-

czyć zbiory biblioteczne oraz wypoży-

czyć swoja pierwszą książkę. Na ko-

niec każdy otrzyma prezent z Minister-

stwa Kultury i Sztuki książkę „Moje 

pierwsze abecadło”. 

 

Wielka Liga Czytelników 
 

 Uczniowie naszej szkoły biorą 

udział  w VI Ogólnopolskim Konkur-

sie Wielka Liga Czytelników. Z zapa-

łem czytają książki i rozwiązują do 

nich testy. Pięć dobrze rozwiązanych 

testów daje uczestnikom możliwość 

wzięcia udziały w teście kwalifikacyj-

nym, a troje najlepszych uczestników 

będzie reprezentowało szkołę w trze-

cim etapie 

konkursu – 

teście dru-

żynowym. 
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Zmiany w bibliotece 
 

 

Dzięki otrzymanemu wsparciu w ra-

mach Narodowego Programu Czytel-

nictwa 2.0 udało się 

zakupić nowe regały 

i biurka do biblioteki 

szkolnej. Nasza bi-

blioteka zyskała no-

woczesny, bliższy 

naszym uczniom,  

przyjazny wygląd. 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo nasze zbiory 

zostały wzbogacone                                                      

o wiele nowości wydaw-

niczych, książki histo-

ryczne, komiksy, książki 

zachęcające do poznania 

przyrody i dbania o środo-

w i s k o  n a t u r a l n e . 

Uwzględniono także po-

trzeby osób niepełno-

sprawnych poprzez zakup audiobo-

oków oraz książek i lektur wydruko-

wanych większą czcionką. Udało się 

również wymienić wiele starych               

i zniszczonych lektur na nowe, czyste   

i kolorowe. 
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Dzień Niepodległości  

 

Dzień Niepodległości obcho-

dzimy 11 Listopada, była to 104 

rocznica obchodzona w tym roku. 

Jest to ważny dzień dla nas Pola-

ków, ponieważ odzyskaliśmy wol-

ność i swoją ojczyznę. Z tej okazji 

szkoła postanowiła przygotować 

apel. 

Apel był przygotowany przez 

klasę 3C pod nadzorem wychowaw-

czyni Katarzyny Niedlich oraz Ka-

mili Grochala. Gościliśmy na przed-

stawieniu panie dyrektorki, nauczy-

cieli oraz uczniów klas 1-5. Dzieci 

śpiewały piosenki o wolności, o 

Polsce i o Polakach. Były również 

przeróżne scenki wojenne, gra na 

flecie oraz odśpiewanie hymnów. 

Dzieci były ubrane elegancko i woj-

skowo. Dziewczynki miały na gło-

wach biało-czerwone wianki, a 

chłopcy mieli czapki ułańskie oraz 

berety. 

 Każdy czół się tam miło, 

przyjaźnie oraz poznał historie Pol-

ski.Apel bardzo się podobał i było 

to dla wszystkich duże przeżycie.  

Uczniowie klasy 3C zebrali dużo 

braw. 

 

Kajetan Bukowski, kl. 3c 
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PROGRAM  

ARTYSTYCZNY  

Z OKAZJI  

ŚLUBOWANIA                                                    

PIERWSZYCH KLAS 
 

 Moja klasa 3A pod opieką Pani 

wychowawczyni Agnieszki Lewan-

dowskiej została poproszona o przy-

gotowanie programu artystycznego z 

okazji ślubowania klas pierwszych.                         

                                                                                   Aby to przedstawienie udało się 

jak najlepiej robiliśmy dużo prób.  

Przygotowania były trudne, musieli-

śmy w nie włożyć całą naszą siłę. 

Każdy z nas nauczył sie pięknie swo-

ich ról. Pani Agnieszka czuwała nad 

tym ,abyśmy perfekcyjnie wygłaszali 

swoje role, recytowali i razem z  Panią  

Kamilą Grochalą, ćwiczyły z nami 

piosenki. Natomiast Pani Ania Górec-

ka przygotowała z dziewczynami 

u k ł a d  g i m n a s t y c z n y .                                                                              

 Na początku wszyscy się bardzo 

stresowaliśmy i myśleliśmy, że przed-

stawienie nam się nie uda! Występ od-

był się na sali gimnastycznej. Przyby-

ło wielu gości. Obecni byli: Pani dy-

rektor Danuta Rajczak-Zalewska, Pani 

wicedyrektor Joanna Gierdys, Panie 

wychowawczynie klas pierwszych, 

przedstawiciele Rady Rodziców, ro-

dzice uczniów klas pierwszych i trze-

cich, a przede wszystkim uczniowie 

klas pierwszych.                               

                                             Przedstawienie wzbudziło duży 

podziw i uznanie. Nasze występy na-

grodzono dużymi brawami i podzięko-

waniem z ust Pani dyrektor. Bardzo 

się z tego cieszyliśmy i było nam mi-

ło, że nasz trud został  nagrodzony. 

Pani wychowawczyni i r o -

dzice byli z nas bardzo 

dumni i nam pogratulowa- li! 

                                                                                                        

Dominik Tofil, kl. 3a 

  



44 

  



45 

  



46 

  



47 

 

 9 grudnia uczniowie z klasy 

3a, Max, Jakub oraz Liliana udali 

się na uroczystą Galę wręcze-

nia nagród do Ośrodka Plastycznej 

Twórczości Dziecka w Toruniu. 

Uczniowie klasy 3 brali udział w 

pro jekcie  edukacyjnym p t . 

„Kolory”. Szczęśliwi zwycięzcy 

otrzymali dyplomy, worek cudow-

nych nagród oraz udziel i -

li wywiadu  dziennikarzom z telewi-

zji TV Toruń.   

 

Uczniowie klasy 3a 
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Projekt klasy 2d 

 

 Nasza klasa 2d brała udział w 

projekcie pt. „Wszystko o zębach”. 

W czasie lekcji  poznaliśmy pracę 

stomatologa, dowiedzieliśmy się jak 

zbudowany jest ząb, przypomnieli-

śmy sobie zasady higieny jamy ust-

nej i żywienia oraz wykonaliśmy 

pracę plastyczną na temat: Co lubią 

gryźć nasze zęby? Naszym zadaniem 

było pokolorowanie i wycięcie róż-

nych owoców i warzyw, które są 

zdrowe dla naszych zębów. Odgady-

waliśmy nazwy warzyw i owoców w 

języku polskim, a następnie pozna-

waliśmy ich nazewnictwo w języku 

angielskim. Podpisane polskimi oraz 

angielskimi słowami owoce i warzy-

wa, naklejaliśmy wokół szablonu zę-

ba. Dzięki tym zajęciom wzbogacili-

śmy nie tylko wiedzę na temat zdro-

wych zębów, ale także poznaliśmy 

nowe słówka z  języka angielskiego. 

 

Uczniowie klasy 2d 
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 Pierwszy raz pandę wielką 

złapano dopiero w 1916 roku. 

Panda wielka to jedna z najrzad-

szych zwierząt na świecie. 

Pierwsza panda, która pojawiła się 

w zagranicznym zoo, nazywała się 

Suling. W 1963 roku w zoo urodziła 

się pierwsza panda na świecie. 

Szczyt aktywności pand przypada 

na wieczór i noc. Pandy uwielbiają 

turlać się ze stromych wzgórz. Ten 

zwyczaj wykształciły, uciekając 

przed drapieżnikami. Poza tym są 

zaskakująco szybkie. Ich głównymi 

naturalnymi wrogami są lamparty. 

W warunkach naturalnych głównym 

pożywieniem pand są młode pędy 

bambusa i świeże liście. Ponadto 

pandy uwielbiają jeść owady, ryby i 

małe gryzonie.W sezonie letnim w 

poszukiwaniu chłodu pandy wcho-

dzą na wyższe tereny położone czte-

ry kilometry nad poziomem morza. 

Zimą z kolei starają się trzymać na 

poziomie 800 m. Dorosła panda 

wielka waży od 80 do nawet 150 kg.  

 

 

 

 

 

Dorosłe pandy mogą osiągnąć od 60

-90kg. Sen może trwać od kilku ty-

godni do kilku miesięcy. Nawet 

niedźwiedziom polarnym zdarzają 

się okresy stanu uśpienia (zwłaszcza 

ciężarnym samicom). Jednak panda 

wielka, choć należy do rodziny 

niedźwiedziowatych, nie zapada w 

sen zimowy. Pandy wielkie żyją 20 

lat. Żyją głównie w Chinach. Na 

wolności żyje już tylko 1000 pand.  

 

Maja Zander, kl. 3c 
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Quiz  

Co to za flaga?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander 

Budziński, 

kl. 3c 

 

 

Ciekawostki  

z geografii i historii 

 

Czy wiedziałeś, że flaga Dominiki 

jako jedyna ma  

Kolor fioletowy?  

Czy wiesz, że były 3 roz-

biory Polski. 

Język litewski jest siód-

mym najstarszym językiem świata. 

Polska przyjęła chrzest w 966 roku. 

Polski nie było przez 123 lata na 

mapie świata. 

Polska odzyskała niepodległość po I 

Wojnie Światowej (11.11.1918). 

Na fladze U.S.A jest 50 gwiazdek, 

czyli tyle ile jest stanów. 

Jugosławia rozpadła się w 1991 ro-

ku na: Serbię,  Kosowo, Macedonię,  

Chorwację, Słowenię, Czarnogórę i 

Bośnię i Hercegowinę. 

Szwecja jest państwem z największą 

liczbą wysp  (ok. 25 000).  

 

 

Aleksander Budziński, kl. 3c 
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Sala zabaw  

w świetlicy szkolnej 
 

6 grudnia, dokładnie w 

„Mikołajki” świetlica szkolna 

zaczęła korzystać z „Sali za-

baw”, w której można zna-

leźć: tunele, namioty, piłeczki 

do suchego basenu, mnóstwo ma-

skotek, klocki, lalki, puzzle, piłki, 

kuchenki z wyposażeniem, sakwy 

do leżakowania. W najbliższym cza-

sie pojawią się zabawki sensorycz-

ne, podwieszany kokon oraz ścieżka 

sensoryczna. Całe wyposażenie 

„Sali zabaw” po-

chodzi z dobro-

wolnych składek 

rodziców, wpła-

canych na świe-

tlicę szkolną. 
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„Idziemy do zoo!”- 

wyniki  

szkolnego konkursu- 

VI edycja. 
 

 Z bardzo dużej liczby otrzyma-

nych prac na kolejną, szóstą edycję 

konkursu „Idziemy do zoo!” jury w 

składzie: 

p.Irena Szczurko-nauczyciel plastyki, 

p.Jolanta Kosiorek- nauczyciel biologii 

oraz p. Katarzyna Major- organizator 

konkursu, nauczyciel j. francuskiego 

postanowiło przyznać następujące na-

grody: 
 

I miejsce ex aequo -  
Konrad Katkiewicz, kl. 1b,  

Antonina Bednarkiewicz, kl. 2e 

 

II  miejsce ex aequo -  

Aleksander Pilewski, kl. 3c,  

Nicola Stasiorowska, kl. 3c 

 

III  miejsce ex aequo -  

Aleksandra Hill, KL. 1b,   

Zuzanna Nowak, kl. 1b 

 

wyróżnienia otrzymują:  

Agata Kłosowska- kl. 3d  

oraz Agata Sekretarska, kl. 2a 

 

Wszystkim nagrodzonym 

serdecznie gratulujemy!  

 

 

 

„Dzień pluszowego Misia” 

w świetlicy szkolnej 
 

 W dniu 25 listopada 2022r. 

w świetlicy szkolnej obchodziliśmy 

„Dzień pluszowego Misia”. Z tej 

okazji dzieci wykonywały prace pla-

styczne, przedstawiające misie, za-

poznały się z postaciami misiów z 

popularnych bajek np.: Miś Pad-

dington, Miś Uszatek, Kubuś Pucha-

tek, oglądały bajki. Każde dziecko 

mogło także w tym dniu przynieść 

swojego ulubionego mis ia -

maskotkę. Cały dzień uwaga dzieci 

była skupiona wo-

kół misiów. 

 

 

 



55 

 15 września uczniowie uczęsz-

czający do świetlicy uroczyście ob-

chodzili Międzynarodowy Dzień 

Kropki. Na zajęciach poznali genezę 

tego święta. Uważnie wysłuchali opo-

wiadania jak to zwyczajna kropka 

zmieniła świat małej dziewczynki o 

imieniu Vashti. Historia ta uświado-

miła wszystkim, że każdy z nas ma 

jakieś ukryte zdolności, talenty, które 

gdzieś tam drzemią głęboko i czekają 

na  odkrycie. Tak jak mała bohaterka 

szukaliśmy u siebie mocnych stron .  

Tego dnia również dostrzegaliśmy 

kropki tam, gdzie wcześniej nikt na 

nie  zwracał uwagi. Okazało się, że 

kropki towarzyszą nam w naszym co-

dziennym życiu. Są w literce "i" i na 

końcu zdania, kropkach biedronki, są 

na bluzce Marysi i rajstopkach Zosi, a 

nawet zdobią kapelusz muchomora. 

Następnie każdy chętny ułożył z 

wcześniej przygotowanych różnoko-

lorowych kropek swoją historię, Z 

wykonanych prac zrobiliśmy wystawę 

na holu szkolnym. Było zabawnie, 

powtórzymy  ją w następnym roku. 
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Drodzy  

czytelnicy 
 

 Mam na imię 

Kornelia i jestem z 

klasy 3a. Chcę dziś 

podzielić się z Wami 

wspaniałym wydarze-

niem, jakie miało 

miejsce w moim do-

mu w wakacje.  

Mamy sunię, która wabi się Sisi. 

Jest to pies rasy Maltańczyk. Nasza 

Sisunia dnia 14 sierpnia 2022 roku 

urodziła, aż 7 malutkich, bialutkich i 

słodkich szczeniąt: czterech chłop-

ców i trzy dziewczynki. Były prze-

słodkie, malutkie i bezbronne. 

Wszystkie wyglądały tak samo. 

Pierwszym urodzonym szczeniacz-

kiem była dziewczynka, którą na-

zwaliśmy Daisy. Była bardzo spo-

kojna, cicha i jak tylko podrosła i 

nauczyła się chodzić, lubiła się ba-

wić i tulić. Drugim maluszkiem, 

który wyszedł na świat, była rów-

nież dziewczynka -nazwaliśmy ją 

Lili. Lili, to wielka piszczałka od 

samego początku. Jak tylko chciała 

napić się cycusia, piszczała i wołała 

swoją mamę. Jak tylko nauczyła się 

chodzić, zrobiła się bardzo ciekaw-

ska. Dreptała i węszyła. Wąchała 

każdą zabawkę, kocyk, czy swoje 

rodzeństwo. Również lubiła się tulić 

i bawić. Postanowiliśmy, że Lili z 

nami zostanie. Do dziś, jak 

słyszy poranny harmider, to 

woła i piszczy, aby wypu-

ścić je z kojca. To znaczy 

nie mamy tradycyjnego koj-

ca dla maluchów i nie trzy-

mamy ich w klatce, ale mają 

odgrodzoną własną przestrzeń 

pod klatką schodową, gdzie 

mają swoje posłania, dochodziła do 

nich Sisi, jak były małe, a teraz mają 

jeszcze swoje jedzenie, wodę i za-

bawki. Trzecim pieskiem, który się 

narodził również była dziewczynka, 

najmniejsza ze wszystkich dziew-

czynek. Nazwaliśmy ją Hana. Jak 

tylko podrosła, uwielbiała skakać, 

biegać i miała dużo radości w sobie. 

Po naszych dziewczynkach, urodzi-

ło się 4 chłopców. Można powie-

dzieć, że to prawdziwi dżentelmeni 

– puścili dziewczynki przodem. Ja-

ko pierwszy z chłopców urodził się 

Niko, bo tak go nazwaliśmy. Okaza-

ło się, że był najmniejszy ze wszyst-

kich chłopców. Jako pierwszy na-

uczył się szczekać i miał śmieszną, 

sterczącą fryzurę na głowie- uwiel-

biał się tulić. To było takie zabawne, 

jak tylko kogoś słyszał i zaszczekał 

swoim cienkim głosikiem. 
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Drugim chłopcem, 

który się urodził, był 

Sami. Sami był od 

początku spokojny, 

tulaśny i zawsze cze-

kał na swoją kolej. 

Trzecim urodzonym 

chłopcem i szóstym z 

kolei pieskiem, jest 

Lucky. Jest spokoj-

ny, tulaśny i naj-

grzeczniejszy ze 

wszystkich piesków. Jest bardzo pu-

chaty i wygląda, jak biegający kłę-

bek puchu.Lucky jest jeszcze z na-

mi, bo musi jeszcze trochę podro-

snąć, zanim wyruszy w swoją po-

dróż do mojej cioci. Kiedy będzie 

miał już wszystkie szczepienia, ba-

dania i paszport, pojedzie specjal-

nym transportem do Irlandii. Ostat-

nim szczeniaczkiem, jaki się urodził 

jest Bombuś. Jest najmłodszym pie-

skiem i największym lizuskiem. 

Urodził się ostatni, ale był najwięk-

szy z rodzeństwa. Jak tylko widzi 

kogoś, kto się zbliża do niego, od 

razu mu język zaczyna latać, a kiedy 

go przytulasz, to od razu zaczyna 

lizać po twarzy. Bombuś również 

jest bardzo puchaty, wygląda jak 

wata cukrowa na czterech nogach. 

Jest ostatnim pieskiem, który szuka 

nowego domu i nowego właściciela, 

którego będzie lizać z całego serca. 

Największy lizus, słodki, jak wata 

cukrowa. Pieski, które trafiły do no-

wych domów są szczęśliwe. Mamy 

kontakt z nowymi właścicielami, 

których od razu sobie rozkochali. 

Dostajemy zdjęcia, filmy, jakpieski 

się bawią, śpią, i radośnie biegają.  

Muszę Wam przyznać, że tyle szcze-

niaczków, to dużo pracy, aby prawi-

dłowo rosły i adaptowały się do ży-

cia z ludźmi. Sisi sprawiła sięnajle-

piej. Mimo, że był to dla niej pierw-

szy poród, bardzo dbała o swoje 

dzieci. Były bardzo czyste, myła je, 

sprzątała, jak tylko poczuła, że dzie-

ci się załatwiają. My pilnowaliśmy, 

aby za bardzo się nie przepychały 

do jedzenia i aby każdy najadał się 

tyle, ile potrzebuje. Codziennie wa-

żyliśmy pieski, aby sprawdzić, czy 

każde przybiera na wadze. To była 

informacja, że ma wystarczająco po-

karmu. Już przed narodzinami my-

śleliśmy, jak rozróżnimy pieski, któ-

re wyglądają tak samo, a różnią się 

tylko wagą, która cały 

czas się zmieniała. Wymy-

śliłam, że pomalujemy im 

ogonki. Każdy z piesków 

miał swój kolor i dużą 

kropkę na ogonku i w ten 

sposób mogliśmy spraw-

dzać, jak rosły. Siedem pie-

sków, a każdy inny charak-

ter, jak u ludzi. A jaki był 

cudowny widok, jak siedem 

szczeniaczków z kolorowy-

mi ogonkami piło mleko od 

swojej mamy.  
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Później, jak zaczęły biegać po do-

mu i siedem maluchów biegnie do 

Ciebie, aby polizać i złapać za 

nos. Wystarczyło się położyć i już 

biegły. A Sisi -mama na medal!!!  

 

 

 

 

 

 

 

Kornelia Bochnak, kl. 3a 
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 16 grudnia klasa 3d pojechała 

na zimową wycieczkę do Gdańska. W 

mroźny dzień uczniowie spotykali się 

z przewodnikiem, z którym poznali 

atrakcje Głównego Miasta. To wła-

śnie tutaj znajdują się najpiękniejsze 

zabytki Gdańska - Droga Królewska, 

czyli ulica Długa, Złota Brama, Ra-

tusz Głównego Miasta, słynna Fon-

tanna Neptuna, Dwór Artusa, Dom 

Uphagena, Bazylika Mariacka Wnie-

bowzięcia NMP. Spacer zakończył 

się wzdłuż Motławy, aby udać się do 

„Fabryki Elfów” na spotkanie z Mi-

kołajem. Jak okazało po przyjeździe 

na miejsce, żeby spotkać się z Miko-

łajem trzeba go najpierw odczarować 

ponieważ wypił przypadkiem eliksir 

antyświąteczny. Dzieci z zapartym 

tchem i niesamowitym zaangażowa-

niem podjęły wyzwanie. To była 

świetna zabawa. 

 

Uczniowie kl. 3d 
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 6 grudnia klasę 3a odwiedził 

Święty Mikołaj, który przy-

niósł dzieciom prezenty niespo-

dzianki, uczniowie klasy 3a  w za-

mian za otrzymane prezenty poda-

rowali Mikołajowi koncert kolęd, 

uczniowie śpiewali i grali na flecie 

utwór pt. „Lulajże Jezuniu”. 

 

Uczniowie kl. 3a 
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 Hej, mam na imię Olga. Bardzo 

lubię święta Bożego Narodzenia. To mój 

ulubiony czas w roku. Co roku jeżdżę z 

moimi rodzicami i bratem do dziadka i 

babci na święta. 

Przyjeżdżają też kuzynowie ze swoimi 

rodzicami. Bawimy się do wieczora. 

Moja mama piecze wyśmienite ciasta. A 

babcia przygotowuje dwanaście dań. Po 

kolacji idziemy na górę, żeby wypatry-

wać świętego Mikołaja. Rodzice zawsze 

widzą go na dole, jak wkłada prezenty 

pod choinkę. Wtedy rodzice nas wołają. 

My szybko schodzimy na dół, żeby 

otworzyć prezenty. 

Mamy z tego wielką frajdę. 
 

 

Olga Zarębska, kl. 2b 
 

 Wigilię Bożego Narodzenia 

obchodzimy 24 grudnia. W niektó-

rych krajach Wigilię obchodzimy 28 

grudnia lub 24 września. Mówione 

jest, że Wigilia to magiczny dzień, 

ponieważ zwierzęta mówią ludzkim 

głosem. Na Wigilię trzeba przygoto-

wać 12 dań oraz dodatkowy talerz 

dla niespodziewanego gościa. Jak 

tradycja wskazuje, choinkę powinno 

ubierać się w Wigilię rano. Święta to 

też czas, w którym spotykamy się z 

rodziną.  

Przed świętami zadaniem dzieci jest 

napisać list do Świętego Mikołaja i 

położyć na parapecie lub schować do 

skarpety, a w nocy, gdy śpimy przy-

chodzi Mikołaj i prezenty zostawia 

pod poduszką lub choinką.  
 

 

Maja Zander, kl. 3c 

 
 

 Święta to spędzanie ze sobą 

pięknego czasu. To tradycje, np.: 12 

potraw na stole wigilijnym, wkłada-

nie pod obrus siana, ubieranie choin-

ki, śpiewanie kolęd, puste nakrycie 

dla wędrowca, a także pisanie listów 

do Mikołaja i pieczenie pierników. 

A potem czekanie na Mikołaja i cze-

kanie na pierwszą gwiazdkę.  
 

 

Magdalena Szarpatowska,  
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Moje przygotowania do świąt. 

 

 Przed świętami w moim domu 

dzieją się wielkie przygotowania. Mama 

jedzie do pracy, a mnie zaprowadza do 

babci. Babcia nie ma dużo czasu, bo musi 

przygotować 12 potraw na stół wigilijny. 

A ja pomagam babci rozłożyć siano, a na 

nim obrus. A gdy mama przyjedzie z pra-

cy, a także wujek, ciocia i moja kuzynka, 

to zaczynamy jeść. Gdy pierwsza gwiazda 

się pojawi, śpiewamy kolędy i dzielimy 

się opłatkiem. A jak mama mówi, że mam 

iść spać to zostawiamy Mikołajowi mleko 

i pierniczki. Rano gdy wstaję od razu bie-

gnę do choinki i jemy śniadanie. 
 

 

Ania Przepiórka, kl. 2b 

  

Święta to magiczny czas. 

Przystrajamy świątecznie całe 

mieszkanie oraz ubieramy 

choinkę.  

Następnie dzielimy się opłatkiem i je-

my kolację wigilijną. Na kolacji wigi-

lijnej są takie potrawy: barszcz czer-

wony z uszkami, pierogi z kapustą       

i grzybami, ryba po grecku, sernik, 

śledź, zupa grzybowa,  karp, sałatka 

jarzynowa, makowiec, pierogi ruskie i 

piernik.  

Potem przychodzi do nas białobrody 

pan w czerwonym stroju, który nazy-

wany jest Świętym Mikołajem              

i Gwiazdorem. Przychodzi do wszyst-

kich dzieci. Grzecznym daje prezenty, 

a niegrzecznym rózgi.  

Blanka Kisiel, kl. 2b 

 

    Rys. Maja Zander, kl. 3c  
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Kiermasz świąteczny 

9 grudnia w naszej szkole odbył się 

kiermasz świąteczny. Przez cały ty-

dzień przygotowywaliśmy z panią 

Małgosią stroiki i świeczniki, które 

nasi rodzice sprzedawali. Cieszymy 

się, że nasze zaangażowanie przyczy-

niło się do zebrania przez Radę Rodzi-

ców ponad 15 tysięcy złotych na wy-

posażenie sali chemicznej. My doło-

żyliśmy swoją cegiełkę. Uzbieraliśmy 

ponad 1400 złotych i zajęliśmy 2 

miejsce wśród wszystkich klas biorą-

cych udział w kiermaszu. 

 

Uczniowie kl. 3b 
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 Do kiermaszu 

świątecznego uczniowie 

klasy 2c przygotowywa-

li się  wraz z rodzicami. 

M y  w y k o n a l i ś m y 

świeczniki, bombki, a 

nasi rodzice przygoto-

wali wiele różnorod-

nych ozdób. Zaintereso-

wanie naszym stoiskiem 

było bardzo duże, 

dziewczyny z naszej 

klasy wraz z mamami 

zadbały o to, aby każdy 

klient był zadowolony z 

zakupów.  
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 Kiedy choinki nadszedł 

czas dzieci z 2c postanowiły 

wykonać ozdoby na nią wyko-

rzystując materiał do recyklingu 

– kolorowe gazety i plastikowe 

butelki. Ozdoby, które powstały 

były niepowtarzalne, ciekawe i 

kolorowe. Zawiesiliśmy je na 

choince na holu na I piętrze. 
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        Na kolejną niespo-

dziankę 2c czekała 

tylko jeden dzień - do 

7 grudnia. W tym dniu pojechaliśmy 

na przedstawienie do Teatru Muzycz-

nego i na Starówkę. Przedstawienie 

„Maurycy i kolędnicy” bardzo nam się 

podobało, było wiele śmiechu, dobrej 

zabawy, ale też nauczyło nas, że trzeba 

rozumieć i pomagać drugiemu 

człowiekowi. Starówka zachwyciła nas 

kolorową, świąteczną dekoracją. 
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 Grudzień w klasie 2c zaczął się 

ciekawie. Najpierw 6 grudnia spotkali-

śmy się z Mikołajem, który obdarował 

nas miłą niespodzianką. 
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 Mój kolega ma na imię Bartek. 

Jest średniego wzrostu. Ma brązowe 

krótkie włosy. Najbardziej lubi grać    

w Nintendo. W przyszłości chce zostać 

youtuberem. 

Bardzo lubię Bartka. 
 

Philip Bedekier, kl. 2b 

 
 

 Mój kolega Dawid ma 9 lat.  

Jest wysoki, ma czarne włosy i nie-

bieskie oczy. Interesuje się komputera-

mi i lubi jeździć na rowerze.                

W przyszłości chce zostać informaty-

kiem. 

Dawid jest fajnym kolegą. 
 

Szymon, Chrzanowski, kl. 2b 
 

 Moja koleżanka ma na imię 

Ania. 

Jest wysoka. Ma średniej długości wło-

sy, niebieskie oczy i bardzo ładny uś-

miech.  

Ania lubi czytać książki i jeździć na 

hulajnodze. 

Ania jest bardzo fajną koleżanką. 
 

Julia Wolak, kl. 2b 
 

 

 

 

 

 

 

 Moja koleżanka ma na imię Ni-

cola.  

Siedzi ze mną w ławce. Nicola ma jas-

ne długie włosy. Często się uśmiecha. 

Robi ładne bransoletki. Interesuje się 

akrobatyką powietrzną. 

Lubię z Nicolą spędzać czas. 
 

Oliwier Ćwik, kl. 2b 
 

 

 

 Moja koleżanka nazywa się 

Blanka Kisiel. Jest wysokiego wzrostu. 

Ma brązowe włosy i zielone oczy. 

Blanka lubi jednorożce. W przyszłości 

chce zostać lekarką. 

Bardzo lubię Blankę, ponieważ jest 

zawsze uśmiechnięta. 
 

Ania Przepiórka, kl. 2b 
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 Mój liść jest z drzewa o nazwie 

sumak octowiec.  

 L i ś ć  s u ma k a  j e s t  d u ż y                  

i pierzasty. Składa się z kilku mniejs-

zych listków. Pojedyncze listki mają 

zaostrzone wierzchołki, a podstawę za-

okrągloną. Liść sumaka może mieć 

długość od 30 do 60 cm. Jesienią liście 

sumaka przebarwiają się na czerwono, 

żółto i pomarańczowo. 

 Liście sumaka octowca bardzo 

mi sie podobają. 

Julia Wolak, kl. 2b 

 

 Mój liść pochodzi z drzewa 

kasztanowca. Jest duży i składa się z 7 

osobnych małych liści. Ma długi ogo-

nek. Liście z drzewa kasztanowca, w 

zależności od pory roku, mogą być ko-

loru: zielonego, brązowego, żółtego i 

czerwonego. 

 Bardzo podoba mi się jego 

kształt. Jest to jeden z moich ulubio-

nych liści. 
 

Nicola Jaskulska, kl. 2b 

 Mój liść znalazłam przy moim 

bloku. To liść klonu. 

 Jest dość duży. Ten liść jest ko-

loru żółto-brązowego. Kształtem przy-

pomina płomień ognia, ma dużo wy-

cięć. Liść ten ma cienki i długi ogonek. 

Pięknie pachnie jesienią. 
 

Olga Zarębska, kl. 2b 
 

 

 

 Moj liść jest liściem klonu. 

Liść jest duży koloru brązowego i po-

marańczowego. Zbudowany jest z kla-

powatej blaszki z wycięciami i długie-

go ogonka, kształtem przypomina dłoń. 

Mój liść bardzo mi sie podoba 
 

Ania Przepiórka, kl. 2b 
 

  

 Mój liść pochodzi z drzewa dę-

bu. 

Ten liść jest niewielki. Zbudowa-

ny jest z blaszki i ogonka. W blaszce 

znajdują się nerwy liścia. Blaszka liścia 

jest klapowata z wycięciami. Mój liść 

jest koloru jasnobrązowego i ma krótki 

cienki ogonek. 

Bardzo mi się podoba. 

. 

Blanka Kisiel, kl. 2b 
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 Moja mam ma na imię Asia. Jest 

wysoka, ma czarne włosy średniej dłu-

gości i brązowe oczy. Bardzo lubi koty. 

 

 Mój tatuś miał na imię Andrzej. 

Był bardzo wysoki, miał krótkie brązo-

we włosy i niebieskie oczy. Bardzo lu-

bił zwierzęta i pracę w sadzie. 

 

 

 Moja siostra ma na imię To-

sia. Jest wysoka, ma długie blond 

włosy i niebieskie oczy. Bardzo 

lubi piec ciasta.  

 

 Mój brat ma na imię Kuba. 

Jest wysoki, ma krótkie brązowe 

włosy i niebieskie oczy. Interesuje 

się motoryzacją. 
 

Ania Przepiórka, kl. 2b 
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 Cześć, jestem Olga. Dzisiaj 

opowiem wam o mojej rodzinie. 

Moja mama ma na imię Dorota a tata 

Maciej. Mam brata, który ma na imię 

Adaś. Mam też 2 babcie i 2 dziad-

ków: babcię Elę i babcię Gosię, 

dziadka Stasia i dziadka Andrzeja. 

Mam również 2 kuzynów, a ich ro-

dzicami są ciocia Milena i wujek To-

mek. Mam też ciocię Anię i wujka 

Marcina, którzy mieszkają w Lipnie i 

mają syna, który ma na imię Oliwier. 

Moja mama lubi czytać książki i pły-

wać a tata lubi chodzić na mecze ko-

szykówki i 

grać w ko-

szykówkę. 

A mój brat 

r ó w n i e ż 

lubi grać w 

koszyków-

kę. Moja 

babcia lubi 

gotować i 

przebywać 

ze mną i 

moim bratem, a dziadek lubi majster-

kować. Teraz ociepla strych. A ostat-

nio, gdy byłam u dziadka, mój brat 

pomagał na strychu. Moja druga bab-

cia też lubi przebywać ze mną i mo-

im bratem, a drugi dziadek lubi, gdy 

się do niego przytulamy. Mój kuzyn 

Witek lubi budować z klocków lego, 

a mój drugi kuzyn lubi się bawić aut-

kami. 

Mam też prababcię. Prababcia ma na 

imię Jadzia, a pradziadek miał na 

imię Zdzisław, ale pradziadek już nie 

żyje. Prababcia Jadzia miała 6 synów, 

kilku już nie żyje.  

Bardzo kocham swoją rodzinę. 

 

Olga Zarębska, kl. 2b 
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Sprawozdanie  

z wycieczki   

do Zagrody Edukacyjnej  

w Gostkowie. 
 

 Dnia 07.10.22r. pojechaliśmy 

na wycieczkę klasową do Zagrody 

Edukacyjnej w Gostkowie. Ze szkoły 

wyruszyliśmy o godzinie 9.00. 

 Na miejscu czekało na nas 

mnóstwo atrakcji. Na początku zwie-

dzaliśmy gospodarstwo i mini zoo 

oraz karmiliśmy zwierzęta. Następnie 

oglądaliśmy zabytkowe pojazdy kon-

ne i wyjechaliśmy zaprzęgiem kon-

nym na plantację 

ziemniaków. Po 

powrocie sorto-

waliśmy ziem-

niaki w specjal-

nym sortowniku. 

Później bawili-

śmy się na bar-

dzo dużym placu 

zabaw, na którym 

były: tor sanecz-

kowy, koło śmiechu, gokarty, karuze-

la i wiele innych atrakcji. Po skończo-

nej zabawie mieliśmy zorganizowany 

kulig na trawie. Na zakończenie jedli-

śmy kiełbaskę ziemniaki i pieczone w 

piecu chlebowym. Najbardziej podo-

bał nam się kulig, tor saneczkowy i 

gokarty oraz karmienie zwierząt mar-

chewką. Do szkoły wróciliśmy o go-

dzinie 14.00. 

 Wszyscy byliśmy bardzo zado-

woleni. Fajnie byłoby jeszcze raz tam 

pojechać. 

                                                                                               

Uczniowie klasy 2b 
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Sprawozdanie  

z wyjścia do teatru  

Baj Pomorski  

na spektakl  

„Opowieść wigilijna”. 
 

 1 grudnia 2022r. byliśmy w te-

atrze Baj Pomorski na spektaklu 

„Opowieść wigilijna”. Tego dnia 

wszyscy ubraliśmy się odświętnie. Ze 

szkoły wyruszyliśmy o godzinie 9.00, 

a w teatrze byliśmy o 9.40. 

 Po dotarciu na miejsce za-

chwycił nas budynek teatru oraz jego 

wnętrze. O godzinie 10.00 rozpoczę-

ło się przedstawienie. Nie wolno było 

wtedy spożywać 

posiłku. Jeść i pić 

mogliśmy jedynie 

w czasie przerwy, 

która trwała oko-

ło 15 minut. 

Spektakl opowia-

dał o życiu sa-

motnego skąpca 

Ebenezera Scroo-

ga, który nie lubił 

Bożego Narodze-

nia. Podczas snu 

przyszedł do nie-

go duch jego 

przyjaciela Mar-

leya. Powiedział 

mu, że odwiedzą 

go jeszcze inne duchy, które pokażą 

mu  3 Wigilie. Pierwsza Wigilia 

przedstawiała jego smutną  prze-

szłość, druga bolesną teraźniejszość, 

a trzecia przyszłość - jego śmierć. Po 

wizycie duchów i z ich pomocą Ebe-

nezer stał się lepszym człowiekiem. 

Gdy na scenie pojawiały się duchy 

były efekty dymne. Na koniec spek-

taklu aktorzy zostali nagrodzeni bra-

wami. 

 Do szkoły wróciliśmy o godzi-

nie 14.00. Występ bardzo nam się po-

dobał i zrobił na nas ogromne wraże-

nie. Polecamy ten spektakl innym 

osobom.  

                                                                                               

Uczniowie klasy 2b 
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Sprawozdanie  

z wyjścia  

do  

Archiwum  

Państwowego. 
 

 

 Na początku 

grudnia nasza wycho-

wawczyni zabrała nas 

do Archiwum Państwo-

wego na zajęcia po-

święcone herbom i 

drzewom genealogicz-

nym. Dowiedzieliśmy się wielu cie-

kawych rzeczy. Oglądaliśmy zabyt-

kowe księgi i pieczęcie. Podziwiali-

śmy rodowe herby, a następnie malo-

waliśmy własne. Wycieczka nam się 

podobała i z pewnością jeszcze tu 

wrócimy na kolejne ciekawe warsz-

taty. 

                  Uczniowie 

kl. 3b    
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TV w naszej szkole –

sprawozdanie. 
 

  

 

 

 We wtorek 6.12.2022r. wystą-

piłem w telewizji. Do naszej szkoły 

przyjechała pani i pan z Bydgoszczy. 

Występowałem ja i moje koleżanki 

Maja Zander i Gabrysia Ługowska. 

Telewizja przyjechała z okazji miko-

łajek. Opowiadaliśmy o mikołajko-

wych tradycjach. Bardzo lubię to 

święto dlatego, że zawsze rano mogę 

otworzyć buta, a tam czeka masa 

prezentów. Czułem się jak gwiazda 

filmowa. Byłem mocno zestresowa-

ny i  bałem się, że coś nie wyjdzie, 

ale na szczęście wszystko się udało. 

Mam nadzieje, że tobie Mikołaj też 

coś przyniósł. 

 

Olek Budziński, kl.3c 
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 Hejka, mam na imię Kropelina. 

Na razie jestem w chmurze, ale za kilka 

minut spadnę na ziemię w postaci desz-

czu. A mówiąc o deszczu, właśnie spa-

dam do małego jeziorka. A w nim widzę 

żabę Żabolinę. Opowiedziała mi bardzo 

dużo o życiu w jeziorze. Oczywiście 

spatkałam innych mieszkańców jeziora, 

takich jak: różne rodzaje ryb, ślimaki 

wodne i żółwie błotne. Nie miałam dużo 

czasu, by z nimi długo porozmawiać, po-

nieważ zaraz z małym strumykiem 

wpłynęłam do rzeki. Płynąc nurtem po-

dziwiałam różne rodzaje ptaków żyją-

cych na ! Nawet przez chwilę siedział na 

mnie pajączek wodny! Gdy tak płynę-

łam, wykąpał się w rzece mały ptaszek. 

Długo leciałam na jego grzbiecie, aż w 

końcu spadłam.  

Płynęłam, płynęłam i wpłynęłam do mo-

rza. Zdałam sobie sprawę, jaka jestem 

mała. Pomyślcie sobie, taka mała kropel-

ka w takim dużym morzu. Czułam się 

jak ziarenko piasku na pustyni. 

W morzu widziałam ogromne rekiny i 

wieloryby. Wieloryb był największym 

zwierzęciem, jakie dotychczas widzia-

łam. Przepływała obok mnie ławica 

przepięknych, przezroczystych meduz. 

Podpłynęłam na wierzch, słońce mocno 

świeciło. Zrobiło się bardzo gorąco i wy-

parowałam. Znowu jestem w chmurze. I 

tak będzie do końca świata. 

 

Ania Przepiórka, kl. 2b 
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Królewna Alicja  

z  Karaibów 

 
 

 Za górami za lasami na szkla-

nej górze stała wieża. W tej wieży ży-

ła prześliczna królewna. Niestety nikt 

nie mógł zobaczyć jej pięknego obli-

cza, ponieważ zła czarownica z za-

zdrości o jej urodę, zamknęła ją we 

wieży. Pewnego razu nieopodal prze-

jeżdżał rycerz. Usłyszał smutny 

śpiew dziewczyny. Nigdy nie słyszał 

tak cudownego głosu więc zapragną 

poznać pannę zamkniętą we wieży. A 

więc pojechał do swego pałacu i opo-

wiedział o tym królowi. Król słysząc 

o cudownej pannie z wieży od razu 

wysłał swego syna aby ją uratował. 

Książę słysząc to od razu ruszył po 

wymarzoną pannę. Na szczęście król 

powierzył mu swego konia.  Więc ru-

szył na swoim rumaku. Gdy już do-

tarł powiedział: „Przybyłem po ciebie 

moja panno’’. Zdziwiona dziewczyna 

podeszła do okna i ujrzała królewi-

cza, ucieszona dziewczyna powie-

działa ,,Oh, królewiczu pomóż mi się 

stąd  wydostać, zła czarownica uwię-

ziła mnie z zazdrości o urodę we 

wieży’’.  

Królewicz zapytał się czy dziewczy-

na ma jakąś linę. Na szczęście dziew-

czynie udało się znaleźć linę, przy-

wiązała ją do zamkniętych na klucz 

drzwi i powoli zjechała. Królewicz 

złapał ją, zła czarownica się bardzo 

gniewała, ale nie miała na co bo kró-

lewicz już dawno pojechał na koniu z 

dziewczyną. Kiedy byli już na miej-

scu król widząc piękną dziewczynę 

po chwili wyprawił im ślub. Ale to 

nie koniec, zła czarownica poniosła  

karę, została zamknięta  do końca 

swego życia w lochu. Po ślubie król 

mianował dziewczynę księżniczką     

i nazwał ją Alicja. A ponieważ loch 

był za 7 lasami i jeszcze za rzeczką  

zła czarownica  miała daleko do  Ka-

raib i nic nie mogła im zrobić.  Alicja  

i  Kuba bo tak się nazywał królewicz 

żyli długo i szczęśliwie.  

 Koniec. 

 

Barbara Angowska, kl.3a 

 



88 

 

 

  

 Jestem kropelką wody. Leżałam 

na listku. Nagle spadłam z tego listka na 

grzybka koźlarza. Z dołu zobaczyłam 

czarownicę. Zbierała ona krople wody na 

swoje eliksiry. Gdy mnie zobaczyła, 

schowała mnie do butelki i zabrała do 

swojej chatki. Czarownica miała na imię 

Sabrina i okazała się miła.  

Wymyśliła eliksir, który zamienił mnie w 

psa.  Sabrina nazwała mnie Bonitka. Zo-

stała moją właścicielką. Codziennie cho-

dziliśmy razem do parku na rolki. Ja 

również nauczyłam się jeździć na rol-

kach. 

To była super przygoda. 

Julka Leszczyńska, kl. 2b 

 Jestem kropelką wody, jestem 

lśniąca i przezroczysta. Czasami jestem, 

czasem ciepła, ale zawsze wszystkim po-

trzebna. Przed chwilą byłam w jeziorze, 

trochę sobie popływałam i wyparowa-

łam. Teraz jestem chmurą razem z inny-

mi kroplami. Ta chmura jest zimna, ojoj! 

Staję się śnieżynką. Słońce zaświeciło i 

mnie roztopiło. Fajnie jest być kropelką, 

bo mogę być gradem, śniegiem, chmurą 

i parą. Jestem potrzebna wszystkim rośli-

nom, zwierzętom i ludziom. 

 

Blanka Kisiel, kl. 2b 

 

  
 
 
 Wyobrażam sobie, że jestem 

kropelką. Spadam z chmurki na listek 

i rozpryskuję się na wiele ma-

łych kropelek. Gdy zaświeci 

słońce, to wyparuję do góry z 

powrotem do nieba i znów za-

mieszkam w mięciutkiej 

chmurce.  

 

Olga Zarębska, kl. 2b 
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Baśń o Królewnie z wieży. 
 

 Za górami, za lasami, 

na szklanej górze stała wieża. W tej 

wieży żyła prześliczna królewna. 

Niestety, nikt nie mógł zobaczyć jej 

pięknego oblicza, ponieważ zła cza-

rownica, z zazdrości o jej urodę, za-

mknęła ją w wieży. Pewnego razu 

nieopodal przejeżdżał rycerz. Usły-

szał smutny śpiew dziewczyny. Nig-

dy nie słyszał tak cudownego głosu, 

więc zapragnął poznać pannę za-

mkniętą w wieży. 

Idąc w kierunku wieży, czuł jej nie-

samowitą i niewiarygodną aurę. Są-

dził, że droga do poznania nieznanej 

panny będzie łatwa, ale w głębi ser-

ca jednak przeczuwał, że czeka go 

coś niespodziewanego. Dotarł do 

wieży i miał rację, czekało go wiele 

przeszkód, ale i tak nie zamierzał się 

poddać, bo pragnął dotrzeć do swo-

jego celu i poznać kim jest właści-

cielka tego pięknego głosu. Wcho-

dząc do wieży czuł, że jest ona ma-

giczna. Szedł na przód, nagle zoba-

czył światło na końcu korytarza. 

Idąc było mu coraz cieplej i cieplej. 

Robiło się coraz goręcej. Kiedy do-

szedł do światła na końcu korytarza, 

ujrzał przepaść wypełnioną gorącą 

lawą. Za przepaścią dostrzegł zerwa-

ny most. Pomyślał, że nie jest w sta-

nie przedostać się na druga stronę, 

ponieważ most został zniszczony. 

Zrezygnowany kopnął kamienie ze 

złości wprost do gorącej lawy. Zoba-

czył, że niektóre kamienie unoszą 

się w powietrzu. Pomyślał, że to mo-

że być niewidzialny most, po którym 

może przedostać się na drugą stronę, 

więc zaryzykował i przeszedł niewi-

dzialnym przejściem.  

Jak już przeszedł, zobaczył kilka ko-

rytarzy. Postanowił wejść do pierw-

szego. Wydawało się to bardzo pro-

ste, ale tak nie było. Po pewnym 

czasie zauważył, że kręci się w kół-

ko, ponieważ wchodząc do kolej-

nych korytarzy, wracał do tego sa-

mego miejsca, z którego zaczął. Zre-

zygnowany, chciał zawrócić, lecz z 

jednego korytarza usłyszał przepięk-

ny głos nieznanej panny. Postanowił 

iść dalej. Kierował się głosem 

dziewczyny, aż wyszedł i stanął 

przed schodami. Wspinał się po 

schodach tak długo, że niemal opadł 

z sił. Ostatkiem sił dotarł na górę, 

gdzie zobaczył drzwi do pokoju 

dziewczyny. Próbował je otworzyć, 

lecz drzwi ani drgnęły. Zmęczony i 

zrezygnowany przysiadł. Dostrzegł 

jednak, jak blask księżyca wkrada 

się przez małą dziurę.  
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Gdy światło to padło na ścianę, rycerz 

ujrzał zaklęcie zapisane na kamiennej 

ścianie obok drzwi. Kiedy je odczytał, 

drzwi otworzyły się i ujrzał piękna 

dziewczynę. Olśniła go jej uroda. Gdy 

się zbliżył, dostrzegł lśniącą tiarę na 

głowie dziewczyny. Uświadomił so-

bie, że to księżniczka. Z miejsca ry-

cerz się oświadczył księżniczce i za-

brał dziewczynę z zaczarowanej wieży 

do swego pałacu. Niedługo potem od-

był się ślub szczęśliwej pary, na któ-

rym wyznali sobie miłość.  

A potem żyli długo i szczęśliwie. 

 

 

Kornelia Bochnak, kl. 3a 

 

 

 

 

Królewna  

zamknięta w wieży 

 

 Za górami, za lasami, na szkla-

nej górze stała wieża. W tej wieży żyła 

prześliczna królewna. Niestety, nikt 

nie mógł zobaczyć jej pięknego obli-

cza, ponieważ zła czarownica, z za-

zdrości o jej urodę, zamknęła ją w 

wieży. Pewnego razu nieopodal prze-

jeżdżał rycerz. Usłyszał smutny śpiew 

dziewczyny. Nigdy nie słyszał tak cu-

downego głosu, więc zapragnął  po-

znać pannę zamkniętą w wieży. Ry-

cerz  próbował na różne sposoby, ale 

zła czarownica ciągle rujnowała jego 

plany, leczrycerzsię nie poddawał. 

Pewnego dnia rycerz przyszedł pod 

wieżę i zaczął  prosić królewnę, żeby 

zrzuciła mu koszyczek. Królewna 

zrzuciła rycerzowi koszyk. Rycerz 

wszedł do koszyka, a królewna wcią-

gnęła go na górę wieży. Spotykali się 

po kryjomu, ale zła czarownica przy-

łapała ich. Następnego dnia czarowni-

ca przyszła powiedzieć królewnie,że  

wie o spotkaniach z rycerzem, ale nie 

zastała królewny w wierzy. Królewna 

z rycerzem zaprosili czarownice na 

ślub,a potem żyli długo i szczęśliwie. 

 

 

Oliwia Sobecka, kl. 3a 
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BAJKA O KRÓLEWNIE 

 ZAMKNIĘTEJ W WIEŻY 
 

 

 Za górami, za lasami, na szkla-

nej górze stała wieża. W tej wieży żyła 

prześliczna królewna. Niestety, nikt nie 

mógł zobaczyć jej pięknego oblicza, 

ponieważ zła czarownica, z zazdrości o 

jej urodę, zamknęła ją w wieży. Pew-

nego razu nieopodal przejeżdżał ry-

cerz. Usyszał smutny śpiew dziewczy-

ny. Nigdy nie słyszał tak cudownego 

głosu, więc zapragnął poznać pannę 

zamkniętą w wieży. Sam rycerz nie był 

pewien co spowodowało to, że wokół 

wieży panował straszny mrok, a nad 

wieżą zgromadziły się czarne chmury, 

które tworzyły wir. Rycerz obszedł do-

okoła wieżę i zauważył drzwi prowa-

dzące do środka. Drzwi te szczelnie 

zarośnięte były krzewem, na którym 

rosły gsto ostre długie kolce. To jednak 

nie zniechęciło rycerza. Obszedł do-

okoła wieżę i w momencie gdy znalazł 

się na wysokości studni usłyszał ci-

chutki głosik, który mówił: ,,Rycerzu 

Rycerzu, aby uwolnić królewnę musisz 

pokonać złego i strasznego smoka, któ-

ry strzeże klucza do drzwi zamku. 

Smok jest niedaleko stąd. Musisz kie-

rować się na północ i iść dalej tą ka-

mienistą drogą, wtem ujrzysz jaskinię.'' 

Rycerz przez krótką chwilę oglądał się, 

bo był ciekaw kto do niego mówi. Jed-

nakże nie chcąc tracić ani chwili, ru-

szył we wskazanym mu kierunku, a 

idąc drogą myślał o tym jak ma poko-

nać złego smoka, skoro przy sobie ma 

jedynie łuk i jedną strzałę z grotem, na 

którego końcu miał śmiertelną truci-

znę. W pewnym momencie ukazała się 

Rycerzowi ogromna jaskinia, z której 

wystawał ogon smoka. Z wnętrza ja-

skini słyszać było groźne pomruki. Ry-

cerz początkowo się wystraszył, jed-

nak chęć zobaczenia księżniczki spo-

wodowała, że zdobył się na odwagę i 

wszedł do środka. Po chwili zauważył 

leżącego na podłodze ogromnego smo-

ka, który spał, a na jego szyji wisiał na 

sznurku piękny i błyszczący klucz. Na-

gle, ku zdumieniu rycerza klucz prze-

mówił cichym głosem: To Ty rycerzu 

jesteś tym, który ocali księżniczkę. 

Użyj swojej strzały i celuj prosto w 

serce''. W tym momencie ogromny 

smok obudził się i widząc rycerza roz-

wścieczony ruszył w jego kierunku, 

Rycerz napiął swój łuk i strzelił prosto 

w serce smoka, który runął martwy na 

ziemię. Rycerz szybko chwycił za 

klucz i pobiegł w kierunku wieży. Ku 

jego zdziwieniu wokół drzwi nie było 

już gęstych krzewów z kolcami a wo-

koło wieży nie było ciemnych chmur a 

świeciło słońce. Rycerz otworzył drzwi 

i uwolnił księżniczkę. Widząc jej 

wspaniałą urodę bez wahania poprosił 

królewnę o rękę. 

 Zamieszkali razem we wspania-

łym pałacu i odtąd żyli długo i szczę-

śliwie.  

 

Klasa 3a 



92 

 

Ćwiczymy ortografię  

wymyślając  

krótkie opowiadania:) 

 

Zachęcamy Cię do tego! 

 

 

„Miły dzień” 

 

 Hanna usłyszała hałas. Dobie-

gał on ze skrzypiącej hulajnogi. Tą 

hulajnogą jechał mały Henio z siostrą 

Halinką. Hania zaprosiła dzieci do 

swojego domu na herbatę z herbatni-

kami. Po smacznym  razem naoliwili 

hamulec hulajnogi. Była słoneczna 

pogoda, więc wybrali się zobaczyć 

hodowlę pięknych hiacyntów. Zosta-

ło im jeszcze trochę czas do obiadu. 

Mając dobry humor poszli na plac 

zabaw pobujać się na huśtawce. 

 

Ania Przepiórka, kl. 2b 

 

 

 

Opowiadanie z h i ch 

 

 Cześć, mam na imię „h” i jestem 

samotną literką. Literka „ch” bardzo mi 

zazdrości, zawsze mówi, że  mam ciszę i 

spokój, że mam takie fajne życie. A ja 

chciałabym się z nią zamienić. I nagle 

huk! Literka „ch” wkracza do pokoju w 

hotelu wynajętego przez „h”. Dlaczego 

wleciałaś oknem? – powiedziała „h”. – 

Dostałam na urodziny helikopter, więc 

się przeleciałam. – powiedziała „ch”. Jak 

już jesteś, to zostań na herbatniki i her-

batkę – powiedziała „h”. Nie, lecę do 

Hiszpanii, podobno mają tam super bo-

hatera. 

 

Blanka Kisiel, kl. 2b 
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- 3 jajka 

- 300g mąki pszennej 

- 1 łyżka oleju 

- 1 łyżka wody 

- 90g cukru pudru 
 

  
1. Składniki mieszamy na stolnicy.  

2. Całość zagniatamy na elastyczne 

ciasto. 

3. W razie potrzeby podsypujemy 

mąką. 

4. Ciasto cienko rozwałkowujemy. 

5. Za pomocą szklanki wycinamy 

kółeczka i wkładamy do środka 

złożoną karteczkę z wróżbą i zle-

piamy ciasto przez środek. 

6. Ciasteczka układamy na blachę i 

pieczemy przez ok. 15-20 minut 

w piekarniku rozgrzanym do 180 

stopni. 

Smacznego! 

 

Ania Przepiórka, kl. 2b 

 

 

 

 

 

 

  

 0,5 kg mąki 

 20 dag sztucznego miodu 

 1 czubata łyżeczka prawdziwego 
miodu 

 4 łyżeczki cukru 

 1 czubata łyżeczka sody oczyszczo-
nej 

 0,5 kostki masła 

 3 duże jaja 
 1 opakowanie przyprawy do pierni-

ków 
 

  
 

1. Rozpuszczamy w garnku miód, 

przyprawę do pierników, masło, 

cukier, a następnie studzimy.  

2. Jajka dodajemy do mąki wymie-

szanej z sodą. 

3. Mieszamy i dodajemy rozpusz-

czone masło z miodem.  

4. Zagniatamy ciasto. 

5. Chłodzimy kilka minut w lodów-

ce. 

6. Stolnicę posypujemy mąką i wał-

kujemy ciasto na grubość 0,5–1 

cm. 

7. Wykrawamy pierniki i pieczemy 

ok. 15 minut w temp. 180 stopni. 
  

Smacznego! Pierniczki pyszne! 

Uczniowie, kl. 2b 
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 Moje wakacje były bardzo we-

sołe i dużo się tam działo. Natomiast 

najbardziej skupiałam się na wyjeź-

dzie w góry do Zakopanego. Cieszy-

łam się bardziej niż zawsze, ponie-

waż jechałam pierwszy raz. Ucieszy-

ło mnie też to, że nie tylko jechałam 

z mamą, tatą i bratem, lecz miałam 

niespodziankę, bo pojechali z nami 

ciocia, wujek i mój straszy ode mnie 

kuzyn. Uświadomiłam sobie, że do 

Zakopanego jedzie się bardzo długo, 

a tym bardziej jak się ma przystanki. 

Ja z moją rodziną mieliśmy dwa 

przystanki. Pierwszym przystankiem 

była przerwa na śniadanie, następna 

przerwa była w Krakowie. Okazało 

się, że Kraków jest przepiękny. Wi-

działam tam Smoka Wawelskiego, 

sukiennice i tak jak w każdym tury-

stycznym mieście było pełno straga-

nów z pamiątkami. Po zwiedzaniu 

Krakowa jechaliśmy prosto do Zako-

panego. Jak już dojechaliśmy, na 

pierwsze spojrzenie widziałam góry i 

szczyty takie jak,: Giewont, Śnieżka, 

Gubałówka i największy szczyt, czy-

li Rysy. Kolejnego dnia poszliśmy 

nad Morskie Oko. Było pięknie da-

łam radę wejść do końca na wła-

snych nogach.   
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 Na samym końcu było cudow-

ne jezioro i schronisko dla tych, któ-

rzy chcieliby odpocząć. Po przyjściu 

do hotelu ustaliliśmy, że pójdziemy 

na termy Chochołowskie. Jak doje-

chaliśmy, a mieliśmy bardzo blisko, 

poszliśmy się wygrzać do jacuzzi, 

było ich bardzo dużo, były też trzy 

zjeżdżalnie. Zdążyłam iść tylko na 

jedną, była bardzo fajna i szybka. 

Niestety skończył nam się czas prze-

bywania na basenie, więc musieli-

śmy już jechać do hotelu. Było już 

późno, więc poszliśmy rozpalić gril-

la na kolację, a na koniec poszliśmy 

już spać. Na kolejny dzień zaplano-

waliśmy wyjazd do Słowacji, ponie-

waż mieliśmy blisko do granicy. By-

liśmy na koronach drzew. Jest to spa-

cer, idzie się coraz wyżej. Dotarli-

śmy na samą górę, była tam wielka 

trampolina, na którą tylko ja i mój 

kuzyn odważyliśmy się wejść. To by 

było na tyle, bo przyszedł czas jecha-

nia do domu.  

 

Maja Zander, kl.3c 
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 Kwidzyn, jest drugim miej-

scem, do którego pojechałam, ponie-

waż mieszka tam babcia, którą 

chciałam odwiedzić. Pojechałam tam 

z mamą, by mogła robić więcej rze-

czy, ponieważ moja babcia opieko-

wała się małym dzieckiem (była to 

jej praca) Pierwszego dnia pojecha-

łam z dziadkiem i babcią do zoo, po-

nieważ był do weekend, więc nie by-

ło malucha. Widziałam tam dużo 

zwierząt, takie jak: żyrafa, słoń, la-

my, alpaki, kozy i tak dalej. Następ-

nego dnia rano przyjechał maluch        

i mnie obudził. Jak już się ubrałam     

i zjadłam śniadanie, poszliśmy wszy-

scy (oprócz dziadka, bo był w pracy) 

na spacer. Chciałam bardzo prowa-

dzić wózek z Rolkiem, ponieważ tak 

miał na imię. Babcia od razu mi po-

zwoliła. Poszliśmy na plac zabaw i 

do sklepu po jedzenie. Gdy przyszli-

śmy do domu położyłam Rolcia 

spać, ponieważ była już pora na jego 

drzemkę. Spał 2 godziny i w końcu 

się obudził. Od razu poszedł do swo-

ich ulubionych puzzli i chciał żebym 

z nim poukładała, oczywiście się 

zgodziłam. Niestety po kilku minu-

tach przyjechali po niego rodzice       

i pojechał do swojego domu, a my 

poszliśmy na działkę. Po kilku go-

dzinach złapał nas deszcz i musieli-

śmy biec do domu. Było już późno, 

więc poszliśmy spać. Następnego 

dnia rano okazało się, że przyjedzie 

razem z nim jego starszy brat. Po-

szliśmy na plac zabaw. 

 

Maja Zander, kl. 3c 
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„Powitanie Jesieni” 
 

 Z okazji nadejścia Jesieni na-

sza wychowawczyni zorganizowała 

dla nas super konkurs pt.„ Moja Pani 

Jesień” Z chęcią wzięliśmy w nim 

udział i pokazaliśmy nasze plastycz-

ne zdolności. Pani Małgosi bardzo 

spodobały się prace i postanowiła na-

grodzić wszystkie prace. Oby więcej 

takich konkursów. 
 

Ala, Gabrysia, Karolina,  

Kornelia, Marta, Mateusz, 

kl. 3b 

ZESPÓŁ 

REDAKCYJNY 
 

 

 

 

 

Maja Zander, kl, 3c 

Aleksander Budziński, kl. 3c 

Ania Przepiórka, kl. 2b 

Blanka Kisiel, kl. 2b 

Magda Szarpatowska, kl. 2b 

Julka Leszczyńska, kl. 2b 

Olek Furmański, kl. 2b  

Philip Bedekier, kl. 2b 

Jakub Mytlewski, kl. 2d 

Alicja Wróblewska, kl. 2d  

 
Kolegium  pracuje  

pod  

kierownictwem 

p. Doroty Hoffmann  


