
  

  

 

Witajcie Dzieciaki! 
 

Oddajemy do waszych rąk  pierwszy 

w tym roku numer naszej gazetki.  

Mamy nadzieję, że z przyjemnością   

ją przeczytacie! 

Czekamy na wasze teksty. Możecie 

pisać na każdy temat. 

 

Mam na imię Olek i przez 3 lata 

pisałem do gazetki szkolnej. Dziś je-

stem już w 5 klasie, gdzie mam więcej 

lekcji, sprawdzianów i zajęć dodatko-

wych. Przez te 3 lata chodziłem na 

kółko redakcyjne, na którym pisałem 

lub przepisywałem różne teksty. 

Chciałbym was zachęcić do chodzenia 

na te zajęcia, ponieważ są bardzo cie-

kawe i uczą pisania różnych artyku-

łów. Umiejętność pisania różnego ro-

dzaju treści przyda wam się w szkole 

na wielu przedmiotach, na egzami-

nach i w życiu. 

Bardzo mile wspominam te zajęcia. 

 

Aleksander Lewandowski, kl. 5a 
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 W naszej szkole w dniach od 28 

lutego do 4 marca 2022 roku miała miej-

sce niecodzienna zbiórka. Zbieraliśmy 

rzeczy dla sióstr Terezjanek pracujących 

na Ukrainie, gdzie obecnie toczy się woj-

na. Głównie zbieraliśmy środki opatrun-

kowe, prześcieradła i koce, ręczniki i 

środki higieniczne oraz żywność.   

Zebrane rzeczy pojechały w dwóch trans-

portach do Łucka. Część przedmiotów 

siostry przekazały do ich drugiego domu 

zakonnego w Berdyczowie oraz dla woj-

ska broniącego terenów Łucka. Lekarze 

opatrujący rannych żołnierzy w szpitalu 

polowym bardzo się ucieszyli z środków 

opatrunkowych, które siostry przekazały 

od mieszkańców Torunia. 

Siostry Terezjanki pracują na Ukrainie od 

wielu lat – w  Berdyczowie od   roku 

1992, a w Łucku od 2003. Ewangelizują, 

prowadzą katechezy, zajmują 

się osobami starszymi i ubo-

gimi, pomagają kapłanom 

przygotowywać dzieci i do-

rosłych do sakramentu 

chrztu i Pierwszej Komunii.  

Wybuch wojny sprawił, że 

siostry w ostatnich dniach 

głównie pomagają uchodź-

com uciekającym z Ukrainy. Kobiety z 

dziećmi nocują u sióstr w obu domach. 

Czasem jest nawet około 30 osób, dlate-

go śpią na podłodze, gdyż siostry nie ma-

ją tylu łóżek. Poza tym siostry opatrują 

rannych i przygotowują posiłki dla głod-

nych ludzi.  

Siostry z Łucka jeżdżą też często do 

Kowla, by tam na dworcu kolejowym 

karmić uciekające osoby z Kijowa - oblę-

żonej przez wrogów stolicy Ukrainy. 

W imieniu wszystkich sióstr Terezjanek, 

a szczególnie tych pracujący na terenie 

Ukrainy serdecznie dziękujemy za okaza-

ną życzliwość i dar serca! Zgromadzone 

przez społeczność szkoły dary okazały 

się bardzo przydatne. Siostry dzięki nim 

mogą nieść pomoc najbardziej potrzebu-

jącym osobom, a przede wszystkim dzie-

ciom, które bardzo cierpią z powodu woj-

ny. 

s. Bogumiła                                  

Urszula Ptasińska CST 
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Dzień solidarności z Ukrainą 
 

 W dniu 24.02.2022r. wybuchła  

wojna na Ukrainie. 

Nasza wychowawczyni powiedziała 

nam, że będziemy obchodzili Dzień Soli-

darności z Ukrainą. Pani poprosiła nas 

żebyśmy ubrali się w kolorach flagi 

ukraińskiej. Przygotowaliśmy również 

papierowe flagi Ukrainy oraz nagraliśmy 

krótki film o tym, że trzeba pomagać 

Ukrainie. Okazało się, że nasza koleżan-

ka Nicola pochodzi z Ukrainy, dlatego 

też dużo opowiedziała nam o tym kraju. 

Dowiedzieliśmy się, że kolor żółty na 

fladze oznacza zboże, a kolor niebieski 

to czyste niebo. Mogliśmy też zobaczyć 

jak wygląda pismo ukraińskie, które na-

zywane jest cyrylicą. Mieliśmy także 

okazję posłuchać ukraińskiego hymnu – 

oczywiście słuchaliśmy go na stojąco. 

Był to dla nas bardzo ważny dzień, który 

pozwolił  lepiej poznać Ukrainę oraz 

zrozumieć  jej trudną, obecną sytuację. 

Wszyscy mamy nadzieję,  że ta wojna 

jak najszybciej się skończy. 
 

Julia Okupna, kl. 2c 
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 Mam na imię Ania. Mam 8 lat. 

Mieszkam przy ulicy Łyskowskiego. 

Mam siostrę i brata. Siostra ma na imię 

Tosia. A brat ma na imię Kuba. Oni stu-

diują. Lubię z nimi się bawić, lecz mało 

się widujemy. Lubię się też bawić z ma-

mą, ale po pracy często jest zmęczona. A 

ja wtedy układam sobie koraliki. Dosta-

łam je od koleżanki. 

Ania Przepiórka, kl. 1b  Mam na imię Magda, mam 7 lat. 

Mam siostrę Natalkę, która ma 10 lat. Ma-

my 2 świnki morskie. Mamy dwa od-

dzielne pokoje i dlatego wspólnie spędza-

my mało czasu. Lubię jeździć na rowerze 

i czytać książki. Najbardziej lubię książkę 

pod tytułem „Pan Pies i wyskoki foki”. 

Inną moją ulubioną książką jest „Hania 

Humorek”. Obie książki są wesołe. 
 

Magdalena Szarpatowska, kl. 1b 
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 Mam na imię Julka. Mam 8 lat. 

Mieszkam przy ulicy Buszczyńskich. 

Chodzę do 1 klasy. Lubię się bawić kloc-

kami Lego Friends, a także lalkami. Lu-

bię jeździć na rowerze. Uczę się jeździć 

na deskorolce. Często z mamą i tatą 

gram w gry planszowe. Moją ulubioną 

grą jest Gorący ziemniak. Gram w nie-

dziele i soboty. 

 

Julka Wolak, kl. 1b 

 

 

 

 Mam na imię Olek. Mam 8 lat. 

Bardzo lubię tiry i wszystkie auta. Lubię 

grać w karty w Piotrusia. Mam rybki, 

które są czarne i złote. Kiedyś jedna ryba 

tacie wyskoczyła z akwarium. Mam sio-

strę Dorotę, która chodzi do klasy 4e. 

Moja siostra lubi śpiewać. Moja mama 

pracuje w sklepiku w Szkole Podstawo-

wej nr 16. Tata pracuje w aptece.  

 

Olek Furmański, kl. 1b 
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 Mam na imię Leon, mam młodsze-

go brata Michała. Byłem w Chinach z 

moją mamą Chinką i tatą Polakiem. W 

Chinach odwiedziliśmy moją babcię, 

dziadka i wujka. Razem świętowali-

śmy Chiński Nowy Rok. Było wspólne 

śniadanie, na którym jedliśmy trady-

cyjną noworoczną potrawę - ciastka 

ryżowe. Po śniadaniu byliśmy na festi-

walu wiosny. Na którym był taniec 

smoka.  

Uczę się chińskiego, mój młodszy brat też 

się uczy. Moja mama zamawia jedzenie z 

Chin. 

 

Leon Rumiński, kl. 1b 
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 W każdy piątek ja i cała moja 

klasa IIa jeździmy na zajęcia spor-

towe na Olimpijczyka. Na miejsce 

dojeżdżamy wynajętym busem. Przed 

zajęciami przebieramy się w szatni i 

idziemy na salę. Zajęcia sportowe pro-

wadzą trenerzy pani Ania Górecka i pan 

Łukasz Schmidt. Na początku każdych 

zajęć mamy rozgrzewkę. Następnie je-

steśmy dzieleni na grupy. Jedna grupa 

skacze na trampolinach, druga ćwiczy 

na długim materacu , a trzecia grupa ro-

bi ćwiczenia przy drabinkach. Bardzo 

lubię te zajęcia z moją klasą. Jest to do-

datkowa aktywność fizyczna i zarazem 

urozmaicenie zajęć wychowania fizycz-

nego, co w obecnych czasach pandemii 

jest bardzo dla nas istotne.  

Ksawery Maniecki, kl.2a 

      KĄCIK SPORTOWY 
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  Mam na imię Natan i cho-

dzę do klasy 2d. Chciałbym opowie-

dzieć o mojej pasji jaka jest piłka nożna. 

Od 1.5 roku uczęszczam do Szkółki Ju-

ventus w Toruniu, wiem ze jest w naszej 

szkole jeszcze paru kolegów z moje-

go  klubu. Treningi mam trzy razy w ty-

godniu i dodatkowo w weekendy mecze 

ligowe lub towarzyskie .Bardzo lubię 

sport, pomaga mi utrzymać dobra kon-

dycję i zdrowie. Pole-

cam każdemu aby 

uprawiać sport. Na ko-

niec chciałbym zapro-

sić wszystkie dzieci, 

chłopców i dziewczyn-

ki na treningi do moje-

go klubu, a w związku 

z sytuacja na Ukrainie, 

wszystkie dzieci z 

Ukrainy Juventus To-

ruń zaprasza za darmo. 

 

Natan Rutkowski, 

kl. 2d 

 Uczeń klasy IIa Dominik Tofil 

jest chłopcem, który trenuje grę w pił-

kę nożną w Klubie Juventus Academy 

Toruń. Odnosi tam duże sukcesy. 

Ostatnio na łamach biuletynu infor-

macyjnego Juventus Academy Toruń 

ukazał się wywiad z utalentowanym 

uczniem  klasy IIa Szkoły Podstawowej 

nr 8  w Toruniu. Oto jego fragment: „ 

Jestem zadowolony z całej naszej druży-

ny w rozgrywkach, bo podczas meczów 

staraliśmy się wykorzystać zdobyte na 

treningach umiejętności. Wydaje mi się, 

że poprawiliśmy się i gramy lepiej. Po 

zakończeniu Ligii czujemy się mocniej-

si, uwierzyliśmy w swoje możliwości. 

Staliśmy się bardziej zgranym zespołem, 

a odniesione zwycięstwa były efektem 

d o b r e j 

współpracy 

m i ę d z y 

chłopakami, 

co jeszcze 

bardziej mo-

t y w o w a ł o 

nas do dal-

szej wal-

ki…”                 

     

  Dominik 

Tofil,  

kl. 2a 

      KĄCIK SPORTOWY 
 

 
 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CZEŚĆ! Jestem Olek. 

Mam 9 lat i lubię grać w piłkę 

nożną. Chodzę do klasy 2c       

i bardzo mi się tam podoba. 

Mam wielu przyjaciół, często 

się bawimy i śmiejemy. We  

wtorki, czwartki, piątki i sobo-

ty lub niedziele chodzę na tre-

ningi piłkarskie do Juventusu 

Toruń. Jeździmy na różne tur-

nieje do innych miast. Za rok 

może pojedziemy do Włoch do 

Turynu. W przyszłości chcę 

zostać zawodowym piłkarzem. 

Mam nadzieję, że dzięki mojej 

ciężkiej  pracy to marzenie się 

spełni. 

 

Olek Budziński, kl. 2c 
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 Najlepszą moją porą roku jest wio-

sna. Lubię wiosnę dlatego, że rosną wte-

dy różne ładne, kolorowe kwiaty takie 

jak: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, 

tulipan, szafirek, zawilec i narcyz. Świat 

od razu staje się kolorowy. Wiosna za-

czyna się 21 marca, a kończy 22 czerw-

ca. Noc trwa 12 godzin, a dzień też 12 

godzin Wiosna jest tą porą roku, na którą 

szczególnie czeka się po mroźnych, 

śnieżnych i pozbawionych światła sło-

necznego dniach zimowych. Wiosna za-

czyna się najpóźniej na północnym 

wschodzie, bo około 10 kwietnia. W cią-

gu roku zmienia się dłu-

gość dnia i nocy. Mam też 

urodziny wiosną dlatego też 

tak jej wyczekuję. W tym roku będą to 

urodziny jednorożcowe, będę mogła je 

spędzić z rodziną i przyjaciółmi.  

 

Maja Zander, kl. 2c  

 

  

Przysłowia o wiośnie:) 

 
1. Kwiecień plecień, bo przeplata, tro-

chę zimy, trochę lata. 

2. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

3. Jaskółka i pszczółka lata, znakiem 

to wiosny dla świata. 

4. Skowronka pieśń to o wiośnie 

wieść. 

5. Wczesne kaczki z żurawiami znaki 

wiosny i z ciepłami. 

6. W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze 

nieruchliwa, mokra wiosna zwykle 

bywa. 

7. Kiedy żurawie wysoko latają, pręd-

kiej się wiosny ludzie spodziewają. 

 

 Oliwier Ćwik, kl. 1b 

Blanka Kisiel, kl. 1b 
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WOŚP 2022 
 

 30 stycznia 2022r. w całej Polsce 

odbył się 30 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Wolontariusze w 

tym roku zbierali pienią-

dze do puszek na okuli-

stykę dziecięcą. W tym 

roku razem z moją sio-

strą Joanną Maliszew-

ską i naszą drużyną har-

cerską "87 PEGAZ" 

włączyliśmy się w 

zbiórkę. Mimo niesprzy-

jającej pogody można 

było spotkać nas na uli-

cach naszego osiedla, w 

Centrum Copernicus, 

Galerii Plaza oraz na to-

ruńskiej Starówce. Ro-

dzice byli z nas bardzo 

dumni, szczególnie, gdy 

okazało się że byłam 

najmłodszą wolonta-

riuszką w naszej druży-

nie. 

Kornelia  

Maliszewska, 

 kl. 2b 
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 W środę 12 stycznia na 

lekcji wychowania fizycznego 

nasza wychowawczyni zorgani-

zowała nam ciekawe zajęcia po-

święcone udzielaniu pierwszej 

pomocy. Uczyliśmy się w 

sposób praktyczny jak wy-

konać opatrunek na zranio-

nej nodze, czy ręce. Później 

prezentowaliśmy zabanda-

żowane 

kończyny naszym młodszym i starszym 

kolegom na przerwie. Zajęcia bardzo 

nam się podobały, wszyscy aktywnie w 

nich uczestniczyliśmy.  Z chęcią weź-

miemy w nich udział ponownie. 

 

Uczniowie klasy 2b 



16 

   
  

 

 

 

 

 

 

 Mam na imię Jakub Nabrzyski. 

Chodzę do klasy 2C. 

Obecnie omawiamy na lekcji lekturę 

„Cukierku Ty Łobuzie”. Lekture napisał 

Waldemar Cichoń. Lektura jest o kocie 

ma na imię Cukierek. Cukierek ma 

dwóch braci i jedną siostrę. Mają na imię 

Chałka, Karmelek,Precelek. Ich mama 

ma na imię Landrynka. Na lekcji 

omawiamy bohaterów, rysujemy takie 

postacie jak Marcel, tate Marcela, mame 

Marcela i weterynarza, których ude-

korowaliśmy na drewnianych wiesza-

kach. Wybieraliśmy też swój ulubiony 

rozdział z książki i musieliśmy naryso-

wać co było w rozdziale. Ja wybrałem 

sobie rozdział Sweter z Angory. Miel-

iśmy też wycięte głowy kotów i musiel-

iśmy napisać w nich jego wady i zalety. 

Robiliśmy też karty pracy, które były 

związane z lekturą. Lektura Cukierku ty 

łobuzie bardzo mi się podobała. 
 

Jakub Nabrzyski, kl. 2c  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Piszę o lekturze 

 “Cukierku, ty łobuzie!”  

 
 

1.Lektura jest bardzo fajna i zabawna.  

2.Na razie to najfajniejsza lektura, którą 

przeczytałam.  

3.Najbardziej podobało mi pierwszy roz-

dział pt. ”Przeprowadzka.”  

4. Dlatego, że w tym rozdziale jest naj-

więcej kotów.  

5.Koty miały na imię: Landrynka, Chał-

ka, Karmelek, Precelek i Cukierek.  
 

Nicola Stasiorowska, kl. 2 c  
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 W ubiegłym tygodniu za-

częliśmy przerabiać książkę pod tytu-

łem: „Cukierku ty łobuzie”. Książkę na-

pisał Waldemar Cichoń. Książka ta opo-

wiada o przygodach kotka, który wabi 

się Cukierek. Kotek przeżywa  różne za-

bawne przygody. Pani Kasia poprosiła 

nas, żebyśmy przynieśli do szkoły  wie-

szaki z przywiązanymi do niego wstąż-

kami. Potem w szkole robiliśmy z papie-

ru główne postacie z książki, które przy-

pinaliśmy do tych wstążek. Pani Kasia 

zrobiła nam wystawę wieszaków, akurat 

tego dnia było zebranie w szkole i rodzi-

ce podziwiali naszą pracę. Dodatkowo 

trzeba było napisać przymiotniki o kot-

ku Cukierku. Oprócz wycinania postaci 

musieliśmy jeszcze narysować swój ulu-

biony rozdział z książki. Moim ulubio-

nym rozdziałem jest „Wielka ucieczka”. 

 

Patryk Wiśniewski, kl. 2c 
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„CUKIERKU,  

TY ŁOBUZIE” 

 

 Obecnie na lekcjach przerabiam 

lekturę pod tytułem „Cukierku ty łobu-

zie”. Napisał ją Waldemar Cichoń. 

Głównym bohaterem książki jest Cuk-

ierek. Cukierek to kot, który został po-

darowany rodzinie Marcela przez  panią 

L u s i ę .  C u k i e r e k  j e s t 

sprytny,złośliwy,ciekawy świata lubi 

poznawać nowe miejsca. Te cechy 

powodują że zwierzę przeżywa wiele 

ciekawych, śmiesznych i czasem niebez-

piecznych przygód. Uważam że jest to 

bardzo fajna lektura, przy której można 

się świetnie bawić. Bardzo polecam do 

przeczytania.                                          
 

Gabrysia Drzewiecka, kl. 2c  

 

  

 



19 

Biblioteka 

nie zostawia czytelnika 
 

 Niedawno w bibliotece 

odbyło się uroczyste pasowa-

nie na czytelników uczniów 

klas pierwszych. Wszyscy uczniowie 

elegancko ubrani z zapartym tchem 

czekali aż pani dotknie ramienia zacza-

rowanym ołówkiem, wypowiadając 

słowa: „Mianuję Cię na czytelnika Bi-

blioteki Szkolnej”, aby każdy mógł w 

pełni korzystać ze szkolnej biblioteki. 

Dzieci wysłuchały zasad korzystania z 

biblioteki oraz sposobu postępowania z 

książkami, otrzymały „Pierwsze abeca-

dło – Wyprawka Czytelnicza dla pierw-

szaka” oraz Karty Aktywnego Czytelni-

ka, na których mogą zbierać kolorowe 

pieczątki za każdą przeczytaną 

książkę. 
 

 14 lutego Walentynki, w  

naszej bibliotece nie mogło zabraknąć 

randki w ciemno z książką. Zabawa cie-

szyła się dużą popularnością, wielu 

uczniów chciało wypożyczyć książkę – 

niespodziankę, było przy tym sporo 

śmiechu;) 

 

 Zapraszamy do odwiedzania Bi-

blioteki Szkolnej tu nasi najmłodsi 

uczniowie mają możliwość spędzić wol-

ny czas wśród książek oraz rozwijać 

swoje talenty na ciekawych zajęciach 

czytelniczo – plastycznych. 
 

 Pamiętajcie w bibliotece nie tyl-

ko tradycyjnie wypożycza się książkę, 

ale jest to również miejsce, w którym 

czekają  na Was niespodzianki. 
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 Amadyny, ten gatunek ptaków, 

pochodzi z Australii. Amadyna jest 

wielkości polskiego wróbla. Amadyna 

to taki australijski wróbel, 

tylko że kolorowy. Amadyna 

musi przebywać w stadzie 

małym albo dużym. Żyjąc 

samemu będzie chorował al-

bo zdechnie. W środowisku 

naturalnym są na skraju wy-

ginięcia!!! 

 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 

 

 

 

 

 

 

 

Moja Flaga 
 

 W listopadzie całą klasą aktywnie 

wzięliśmy udział w konkursie z okazji 

Dnia Niepodległości organizowanym 

przez Radę Rodziców. 

Praca naszej koleżanki Hani Czernie-

jewskiej zyskała uznanie i zajęła 2 miej-

sce, a nasz kolega Robert Rosół otrzy-

mał wyróżnienie. Gratulujemy! 

 

Uczniowie klasy 2b 
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Dla dziewczynek z II C 
 

Wszyscy chłopcy wystąpili w szeregu, 

by dać dziewczynom prezenty, kwiaty z 

papieru i pamiętniki. Zaśpiewaliśmy im 

sto lat, a później żaśpiewałem samod-

zielnie jeszcze raz. Dziewczyny były 

zadowolone, bardzo się cieszyły. Dzień 

Kobiet był wesoły, nikt się nie smucił. 

W przyszłym roku na pewno będzie tak 

samo miło. 

 

 Szymon Fehlau, kl. 2c  
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 W ostatnich miesiącach w naszej 

klasie odbyło się dużo ciekawych wyda-

rzeń, które chciałbym przedstawić.  

18 lutego w  naszej klasie odbył się bal 

przebierańców. Moi koledzy i koleżanki 

bardzo ciekawie się przebrali. Rodzice 

zrobili nam niespodziankę ponieważ faj-

nie wystroili klasę  

i przygotowali pyszne przekąski. Pod-

czas balu słuchaliśmy muzyki, tańczyli-

śmy, śpiewaliśmy a  Pani Wiesława La-

sota robiła nam zdjęcia.  

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. 

Przygotowaliśmy dla dziewczynek 

kwiatki, laurki, które im wręczyliśmy. 

Moje koleżanki były bardzo zadowolone 

i szczęśliwe.  

W ostatnim czasie pomagaliśmy rodzi-

nom z Ukrainy, przynosząc im żywność. 

W środę i w czwartek czyli 23 i 24 mar-

ca nasza Pani wychowawczyni zabrała 

nas na jazdę na rowerach na terenie 

szkoły. Wszyscy byliśmy bardzo zado-

woleni i weseli. To była dla nas bardzo 

fajna przygoda, którą w piątek często 

wspominaliśmy. Również w środę zaczę-

liśmy przerabiać bardzo ciekawą książkę 

pod tytułem,, Cukierku, Ty łobuzie”. 

Każdy z nas przyniósł wieszak i tasiem-

ki. W bardzo ciekawy sposób zaczęliśmy 

przerabiać książkę. Na przyniesionych 

wieszakach wiązaliśmy tasiemki oraz 

bohaterów książki. Przypinaliśmy rów-

nież informacje o głównym bohaterze, 

czyli kotku. W kolejnych dniach będzie-

my przerabiać dalszy ciąg książki.  

Podsumowując możemy stwierdzić, że w 

naszej klasie odbyło się dużo ciekawych 

wydarzeń. Wszyscy uczniowie bardzo 

chętnie przychodzą do szkoły. Lubimy 

się bardzo uczyć, ponieważ zdobywamy 

ciekawą wiedzę, która będzie przydatna 

w naszej przyszłości. 
 

Aleksander Pilewski, kl. 2c 
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 Uczniowie klasy 3d po-

znali historię powstawiania chleba, 

jego rodzaje oraz zrozumieli, jak 

ważny jest on w życiu człowieka.  

Wspólnie z rodzicami upiekli chle-

by i częstowali nim siebie nawza-

jem. 
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 Uczniowie klasy 3d byli w szkolnej pra-

cowni kuchennej. Przygotowywali zdrowe i pożyw-

ne kanapki. 
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Szkolny bal karnawałowy. 
 

 Dnia 18.02.2022 r. odbył się bal 

karnawałowy w 2c. Na tę okazję sala 

balowa została pięknie przystrojona. Na 

uroczystości tej bawiły się wszystkie 

dzieci z klasy 2c. 

Dzieci były przebrane w różne stroje, 

np.: za piłkarza,  za policjanta, za rzoł-

nierza, za głarda ze skłid game, za 

czarownicę, za kota, za księżniczkę, 

itd. Na imprezie tej było dużo 

przysmaków, tańców i fajnej za-

bawy. W skrócie było bardzo wesoło. 

Bal trwał około 3 godzin. 

 

 

Bartek Kosiński, kl. 2c 

 

 

Bal  

przebierańców 

w 2c 

 

 18 lutego w naszej klasie odbył 

się bal przebierańców. Większość 

dziewczynek była przebrana za czarow-

nice. Oczywiście jeśli czarownica to 

musi być i księżniczka. Były tam dwa 

diabełki, aniołek, żołnierz, a nawet poli-

cjant z kajdankami. Nie wiem po co by-

ły tam aż dwa jednorożce. 

W zupełności wystarczyłby jeden. Wia-

domo, że z nadmiaru słodyczy psują się 

zęby. Były tam też fajne zabawy i tańce. 

Było tam dużo przekąsek. Nikt nie zdą-

żył zjeść swojego śniadania. Pani robiła 

nam zdjęcia. Zawsze kiedy robiło się 

zdjęcie Olkowi B. wkładał gło-

wę do balona, który był sercem. 

Było bardzo wesoło i wszyscy 

dobrze się bawili. Wszystkim 

się podobało i mnie też. Nie mogę się 

doczekać następnego balu przebierań-

ców!!! 

 

Przemek Klecha, kl. 2c 
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 Szkolny 

 bal karnawałowy. 
 

 Dnia 18.02.2022 r. odbył 

się bal karnawałowy w 2c. Na tę okazję 

sala balowa została pięknie przystrojo-

na. Na uroczystości tej bawiły się 

wszystkie dzieci z klasy 2c. 

Dzieci były przebrane w różne stroje, 

np.: za piłkarza,  za policjanta, za rzoł-

nierza, za głarda ze skłid game, za 

czarownicę, za kota, za księżniczkę, itd. 

Na imprezie tej było dużo przysmaków, 

tańców i fajnej zabawy. W skrócie było 

bardzo wesoło. Bal trwał około 3 god-

zin. 

 

Bartek Kosiński, kl. 2c 

 

 

Bal przebierańców w 2c 

 

 18 lutego w naszej klasie odbył 

się bal przebierańców. Większość 

dziewczynek była przebrana za czarow-

nice. Oczywiście jeśli czarownica to 

musi być i księżniczka. Były tam dwa 

diabełki, aniołek, żołnierz, a 

nawet policjant z kajdankami. 

Nie wiem po co były tam aż 

dwa jednorożce. 

W zupełności wystarczyłby jeden. Wia-

domo, że z nadmiaru słodyczy psują się 

zęby. Były tam też fajne zabawy i tańce. 

Było tam dużo przekąsek. Nikt nie zdą-

żył zjeść swojego śniadania. Pani robiła 

nam zdjęcia. Zawsze kiedy robiło się 

zdjęcie Olkowi B. wkładał głowę do ba-

lona, który był sercem. Było bardzo we-

soło i wszyscy dobrze się bawili. 

Wszystkim się podobało i mnie też. Nie 

mogę się doczekać następnego balu 

przebierańców!!! 

 

Przemek Klecha, kl. 2c 
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 W piątek 18 lute-

go 2022 roku odbył się 

w naszej klasie bal kar-

nawałowy. Przygotowaliśmy pięknie sa-

lę do zabawy! Chłopcy ustawili krzesła i 

stoliki, a dziewczynki przygotowały 

pyszne przekąski. Pani wychowawczyni 

zawiesiła przyniesione przez nas balony. 

Wszyscy przebraliśmy się w super stroje 

karnawałowe. Dużo osób przebrało się 

za Harrego Pottera. Był też : indianin, 

SpondgeBob, kotek, pandy, koale, gang-

ster, rockandrollowiec, laleczka, magik, 

Batman, czarownica i robot. Na począt-

ku balu trochę pojedliśmy słodyczy i 

rozpoczęła się pierwsza konkurencja na 

najładniejszy strój. Wybieraliśmy też 

osobę z najpiękniejszą fryzurą. Później 

był czas na tańce przy świetnej muzyce. 

Ostatnią konkurencją było zjedzenie pla-

sterka cytryny i 

nie można było 

przy tym się 

skwasić. Bal był 

f a n t a s t yc z n y ! 

Wszyscy świet-

nie się bawiliśmy 

i czekamy już na 

kolejny! 
 

Uczniowie     

kl. 2a 
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Świętujemy Dzień Kobiet w klasie 1c.  

Wszystkie kobietki dostały niespodziankę                      

 i wiosennego kwiatka – koledzy pamiętali! 
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 W ostatni dzień wrze-

śnia w naszej klasie obcho-

dziliśmy „Dzień Chłopaka”. 

Tego dnia dziewczynki po-

darowały chłopcom pamiąt-

kowe laurki oraz drobne 

upominki.  

To był miły i radosny dzień 

dla wszystkich! 

Uczniowie  

kl. 3b 
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„Tłusty  

Czwartek”  

w świetlicy  

to dzień konkur-

sów,  próby spraw-

ności sportowych, 

wykonywania masek 

karnawałowych.  
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„Dzień Kobiet”  

w świetlicy 

 Dzieci wykonywały biżuterię z kolorowego makaronu oraz       

z koralików dla swoich mam lub dla swoich ko-

leżanek.  
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 Piątkowe  

zajęcia w świetlicy 
 

Przez ostatnie trzy piątki w świe-

tlicy od 18 lutego do 4  marca dzieci 

rozwijały swoje zainteresowania. Na 

pierwszych zajęciach uczniowie dowie-

dzieli się wielu rzeczy o kotach, nie tyl-

ko tych, które są zwierzętami domowy-

mi, ale również o tych dziko żyjących.  

W kolejny piątek rozmawialiśmy 

o dinozaurach, jak różnorodnymi były 

zwierzętami, zastanawialiśmy się dlacze-

go wymarły. Po wysłuchaniu ciekawo-

stek były konkursy z pytaniami, za dobre 

odpowiedzi były cukierki. Było dużo do-

brej zabawy i dzieci mogły podzielić się 

swoją wiedzą, która czasami była wręcz 

zaskakująca. 

W piątek 4 marca dowiedzieliśmy 

się wielu ciekawych rzeczy o ptakach. 

Obejrzeliśmy filmik przygotowany przez 

Panie, który odkrywał tajemnice ptaków. 

Obejrzeliśmy  prezentację przedstawiają-

cą ptaki żyjące w Polsce i wysłuchaliśmy 

ich głosów. Następnie posłuchaliśmy 

wierszy i bajek, których bohaterami są  

ptaki. I tym razem był konkurs i dużo 

dobrej zabawy. 

 

Oto kilka ciekawostek                         

z naszej prezentacji: 
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Wywiad z Babcią 

 

Szymon: Czy babcia lubiła chodzić do 

szkoły? 

Babcia: Tak, lubiłam. 

Szymon: Z jakich książek korzystałaś? 

Babcia: Elementarz. 

Szymon: Czy lubiłaś malować? 

Babcia: Tak, bardzo. 

Szymon: Jaki był Twój ulubiony przed-

miot? 

Babcia: Matematyka. 

Szymon: Czy chodziła na dodatkowe za-

jęcia? 

Babcia: Tak, do harcerstwa. 

Szymon: W co bawiłaś się podczas prze-

rwy? 

Babcia: Jadłam śniadanie i  chodziłam do 

biblioteki. 

Szymon: co robiłaś po lekcjach? 

Babcia: Jeździłam na rowerze, grałam w 

piłkę i podlewałam kwiaty     

w ogrodzie. 

Szymon Chrzanowski, kl. 1b 

Wywiad z Mamą 

 

- Co lubiłaś robić w szkole? 

- Bawić się z koleżankami. 

- Jaką lekcję najbardziej lubiłaś? 

- Plastykę. 

- Jakie miałaś oceny? 

- Lepsze z języka polskiego, niż z mate-

matyki. 

- Co lubiłaś robić na przerwie? 

- Lubiłam grać w gumę. 
 

Magda Szarpatowska, kl. 1b 

 

 

 

Wywiad z Dziadkiem 
 

- Na jakie zajęcia dodatkowe chodziłeś? 

- Piłkę ręczną. 

- Jaki był Twój ulubiony przedmiot? 

- Wychowanie fizyczne i matematyka. 

- Do której szkoły chodziłeś? 

- Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu. 

- Co Dziadek robił po lekcjach? 

- Byłem zuchem i harcerzem. Tańczyłem 

w zespole ludowym krakowiaka i oberka. 

Uprawiałem kolarstwo, należałem do klu-

bu Agromel, a w 8. klasie wygrałem     

Puchar Prezydenta Miasta Torunia.  

- Co robiłeś na przerwach? 

- Grałem w kapsle i „dwa 

ognie”. 

Julka Leszczyńska, kl. 1b 
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Wywiad z Babcią 
 

- Babciu, czy lubiłaś chodzić do szkoły? 

- Tak. 

- Do jakiej szkoły chodziłaś babciu? 

- Chodziłam do Szkoły Podstawowej w 

Janowie. 

- Z jakich książek korzystałaś babciu? 

- Korzystałam z elementarza dla pierw-

szych klas. 

- Czy dużo klas pierwszych było w tej 

szkole? 

- Była tylko jedna klasa, gdyż była to 

mała szkoła na wsi. 

- A jaki był  Twój ulubiony przedmiot 

babciu? 

- Język polski. 

- Czy chodziłaś babciu na dodatkowe 

zajęcia? 

- Chodziłam na zajęcia z muzyki. Gra-

łam na mandolinie. 

- A czy babciu lubiłaś malować? 

- Bardzo lubiłam malować. 

- To mam to po Tobie babciu!  

W co bawiłaś się babciu podczas 

przerw? 

- Nie wolno było się bawić na prze-

rwach. 

- A co babciu robiłaś po lekcjach? 

- Lubiłam grać w piłkę, ale rzadko gra-

łam z koleżankami, gdyż musiałam iść 3 

kilometry przez pola do domu. 

- Dziękuję Ci babciu za wywiad i życzę 

dużo zdrowia. 

Ania Przepiórka, kl. 1b 

 

 

Wywiad z Babcią Gosią 
 

- Babciu, czy mogę zadać Ci kilka pytań 

o szkołę? 

- Oczywiście Bartku, chętnie odpowiem. 

- Czy lubiłaś Babciu chodzić do szkoły? 

- Średnio. 

- Jakie przedmioty lubiłaś najbardziej? 

- Język polski i matematykę. 

- Co Babcia robiła po szkole? 

- Odrabiałam lekcje i pomagałam przy 

zwierzętach, bo wychowałam się na wsi. 

- Czy lubiła Babcia jeździć na wyciecz-

ki? 

- Tak, chyba jak każdy. 

- Czy wypożyczała Babcia książki w 

szkole? 

- Tak, mieliśmy bibliotekę i dużo czyta-

łam. 

- Czy Babcia miała dużo koleżanek? 

- Tak. 

- Czy Babcia miała daleko do szkoły? 

- Tak, dwa kilometry, chodziłam pieszo. 

- Jak Babcia wspomina szkołę? 

- Bardzo dobrze, najlepszy czas z dzie-

ciństwa. 

- Dziękuję Babciu za rozmowę. 

Bartek Lewandowski, kl. 1b 
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Wywiad z Mamą 

 

- Mamo, czy lubiłaś chodzić do szkoły? 

- Tak, lubiłam chodzić do szkoły. 

- Mamo, czy miałaś dobre oceny w szko-

le? 

- Tak, starałam się i miałam zawsze odro-

bione lekcje, uczyłam się na lekcje, na 

sprawdziany i klasówki. 

- Jaki przedmiot najbardziej lubiłaś? 

- Najbardziej lubiłam język polski, histo-

rię, geografię, język angielski i niemiec-

ki, biologię. 

- Który z przedmiotów najmniej lubiłaś? 

- Najmniej lubiłam fizykę i chemię. 

- Mamo, czy w szkole lub poza nią cho-

dziłaś na jakieś zajęcia dodatkowe? 

- Tak, w szkole chodziłam na zajęcia ta-

neczne i śpiewałam w szkolnym zespole. 

Poza szkołą chodziłam na zajęcia tanecz-

ne do Domu Harcerza.  

Należałam także do Zuchów a potem do 

Harcerstwa.  

- Mamo, czy lubiłaś czytać lektury? 

- Tak, zawsze czytałam lektury. 

- Mamo, czy lubiłaś swoich nauczycieli? 

- Tak, bardzo wszystkich lubiłam. 

- Mamo, jakie kiedyś były zabawy? 

- Jak ja byłam dzieckiem to skakałam na 

skakance, w gumę, na kręconce. Bawili-

śmy się w gry: dwa ognie, podchody, w 

berka, w ciuciubabkę, w klasy, w cho-

wanego. 

- Dziękuję Ci mamo, że odpowiedziałaś 

na moje pytania. 

- Ja dziękuje, że chciałeś ze mną poroz-

mawiać o moim dzieciństwie. 

 

Michał  Neumann, kl. 1b 
 

 

 

Wywiad – Tata 

 

- Czy tata lubił chodzić do szkoły? 

- Lubił. 

- Z jakich książek korzystał? 

- Lektury, czasami z książek wypoży-

czonych z biblioteki. 

- Czy lubił malować, rysować? 

- Raczej nie. 

- Jaki był jego ulubiony przedmiot? 

- Muzyka, wf. 

- Czy chodził na zajęcia dodatkowe?   Ja-

kie? 

- SKS 

- W co bawił się podczas przerw? 

- Nie pamiętam. 

- Co lubił robić po lekcjach? 

- Grać w piłkę nożną. 

- Czy chodził na obiady w szkole? 

- Nie 

- Czy zjadał śniadanie w szkole? 

- Tak 

Julia Wolak, kl. 1b 
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Wywiad z Mamą 

 

Mateusz: - Czy lubiłaś chodzić do szko-

ły? 

Mama: -Tak, bardzo. 

Mateusz: - Z jakich książek korzystałaś? 

  Mama: - Z encyklopedii, podręczni-

ków i słowników. 

Mateusz: -Czy lubiłaś malować? 

Mama: -Tak, lubiłam. 

Mateusz: - Jaki był Twój ulubiony 

przedmiot? 

Mama: - Matematyka. 

Mateusz: - Czy chodziłaś na dodatkowe 

zajęcia? 

-Jakie? 

Mama: - Tak, na zajęcia z matematyki i 

SKS-y. 

Mateusz: - W co  bawiłaś się podczas 

przerwy? 

Mama: - Biegałam na boisku szkolnym. 

Mateusz: - Co lubiłaś robić po lekcjach? 

Mama: - Odrabiać lekcje i bawić się na 

podwórku. 

 

Mateusz Nadolski, kl. 1b 

 

 

Wywiad – Mama 

 

Czy mama lubiła chodzić do szkoły? 

 - Tak 

Z jakich książek korzystała? 

- Lektury, książki wypożyczone z bi-

blioteki i książki, które obowiązywały 

w danej klasie. 

Czy lubiła malować, rysować? 

- Tak, lubiła 

Jaki był jej ulubiony przedmiot? 

 - Matematyka 

Czy chodziła na zajęcia dodatkowe? Ja-

kie? 

- Nie chodziła 

W co bawiła się podczas przerw? 

- Skakanie w gumę, skakanie na gru-

bej linie inaczej kręconka, gra w kla-

sy. 

Co lubiła robić po lekcjach? 

- Grać w dwa ognie inaczej w zbijaka, 

bawić się na placu zabaw, grac w bad-

mintona, hula-hop, rysować kredą, 

grać w państwa i miasta, bawić się w 

chowanego. 

Czy chodziła na obiady w szkole? 

- Nie 

Czy zjadała śniadanie w szkole? 

- Tak  

 

Julia Wolak, kl. 1b  
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 Wywiad z Mamą 

 

- Witam Cię Serdecznie Droga Mamo, 

potrzebuje przeprowadzić z Toba wy-

wiad na moje zadanie domowe. Więc 

mam do Ciebie kilka pytań: 

- Jak Mamuś wspominasz swoje 

dzieciństwo ?? 

- W skrócie mowiąc całkiem ciekawie... 

- Czy lubiłaś rysować ??? 

- Owszem, że lubiłam, najfajniej ryso-

wało się grubą kolorową kredą przys-

łowiowego "chłopka" do grania w klasy. 

- Czy też tak jak ja, chętnie chodziłaś na 

basen?  

- Tak, przepadałam wrecz pływać na 

basenach, szczegolnie latem na otwar-

tych pływalniach bylo najwięcej frajdy. 

- Mamuś, czy były telewizory, jak byłaś 

w moim wieku? 

- Były Kubusiu, ale wyglądały jak 

kawałek szafy i było tylko kilka 

kanałów, nie to co dziś... 

- A na koniec jeszcze zapytam, gdybyś 

mogła choć na chwilę wrócić w ten czas, 

co by to było? 

- Wydaje mi się, że byłoby to codzienne 

przesiadywanie z koleżankami na trze-

paku lub na ławce przy bloku i skakanie 

w gumę z metra ciętą ze sklepu 

krawieckiego! 

-Bardzo Ci dziękuję i całusy. 

Jakub Wiśniewski, kl. 1b 

 

Wywiad – babcia Danusia 

 

- Czy babcia lubiła chodzić do szkoły? 

 - Tak 

- Z jakich książek korzystała? 

 - Elementarz 

- Czy lubiła malować, rysować? 

 - Tak 

- Jaki był jej ulubiony przedmiot? 

 - Język polski, biologia 

- Czy chodziła na zajęcia dodatkowe? 

Jakie? 

 - Nie 

- W co bawiła się podczas przerw? 

 - W berka, skakanie w gumę, 

skakanie na skakance 

- Co lubiła robić po lekcjach? 

 - Czytać książki 

- Czy chodziła na obiady w szkole? 

 - Nie 

- Czy zjadała śniadanie w szkole? 

 - Tak 

 

Julia Wolak, kl. 1b 
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 Wywiad z Mamą 
 

- Na jakiej ulicy była Twoja szkoła? 

- Ojejku.. to chyba była ulica Rydygie-

ra. 

- Czy lubiłaś chodzić do szkoły? 

- Tak, lubiłam chodzić do szkoły. 

- Co robiłaś na przerwach? 

- Na przerwach przeważnie się bawili-

śmy, skakałyśmy z dziewczynami w gu-

mę lub przez skakankę. 

- Co robiłaś po lekcjach?  

- Po lekcjach, jak już odrobiłam zada-

nia domowe babcia pozwalał mi pójść 

na podwórko, a tam z kolegami i kole-

żankami graliśmy w klasy, bawiliśmy 

się na trzepaku lub skakałyśmy w gumę, 

skakankę a czasami z chłopakami grali-

śmy w piłkę. 

- Czy lubiłaś śpiewać? 

- Tak, lubiłam śpiewać należałam także 

do szkolnego chóru. 

- Z kim siedziałaś w ławce? 

- Siedziałam z moja ulubioną koleżanką 

– Magdą. 

- Jaki był Twój ulubiony przedmiot? 

- Lubiłam język polski, matematykę, 

plastykę i muzykę. 

- Czy lubiłaś wf? 

- Tak, bardzo lubiłam zajęcia sportowe. 

- Czy miałaś religię? 

- Tak, miałam w szkole religię. Reli-

gii nie miałam z siostrą tak jak Ty te-

raz, ale uczyła mnie pani katechetka. 

- Czy miałaś dużo lekcji? 

- Czasami miałam dużo lekcji i lekcje 

kończyłam o 18:00 jak już było ciemno. 

- Jaka była Twoja ulubiona książka 

ze szkoły? 

- Najbardziej podobała mi się W pusty-

ni i puszczy.  

 

Oliwier Ćwik, kl. 1b 

 

 

 

Julka Leszczyńska, kl. 1b  
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Ania Przepiórka, kl. 1b 

 

 
 
 

 

Martyna Sadowska, kl. 1b



49 

 Olga Zarębska, 

kl. 1b 

 

 

 

 

Olga Zarębska, kl. 1b  



50 

Opowieść o skarpetce jedenastej pra-

wej, która została góralką  

i przemierzała dużo szczytów. 

 

W koszu na pranie była jeszcze 

jedna para skarpetek– jedenasta. Były to 

skarpetki w góralskie wzory. Tata bardzo 

je lubił, ponieważ kupił je sobie podczas 

pobytu w Bieszczadach. Pewnego dnia 

jedna z tych góralskich, grubych i cie-

płych skarpetek, dokładnie prawa, tak za-

tęskniła za górskimi widokami, że ucie-

kła przez dziurę pod pralką. Szła ciem-

nym, długim korytarzem, tak długo aż 

wyszła w dziwnym pokoju. W kącie stał 

zielony plecak. Skarpetka wskoczyła do 

jednej z kieszeni plecaka i czekała co się 

dalej wydarzy. Po pewnej chwili do po-

koju wszedł pan, z długą brodą i wąsami. 

Miał na sobie koszulkę, zielone spodnie i 

wygodne buty do chodzenia po górach. 

Zamknął plecak i wyszedł z pokoju. Oka-

zało się, że ten pan to wielbiciel górskich 

wędrówek, zatrzymał się na noc w schro-

nisku, żeby odpocząć przed kolejną wy-

prawą. Miał do przemierzenia jeden ze 

szczytów, o których marzyła też skarpet-

ka. Z radości wyskoczyła z plecaka i opo-

wiedziała mężczyźnie o swoich marze-

niach i fascynujących przygodach, które 

mogłaby przeżyć gdyby pozwolił jej iść 

razem z nim.  Wędrowiec zaprzyjaźnił się 

ze skarpetką i razem przemierzali naj-

wyższe szczyty. Byli w Bieszczadach, by 

odwiedzić miejsce pochodzenia skarpet-

ki, oraz w Pieninach i w Karkonoszach. 

Bardzo lubili swoje towarzystwo, dlatego 

zaczęli planować kolejne wyprawy w nie-

znane. Ich celem były najwyższe góry 

świata czyli Himalaje. 

Jakub Maciejewski, kl. 2a 
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 Przygody 

 11 skarpetki…    

która ukończyła balet  

i wystąpiła  

w „Dziadku do Orzechów”      

      i została łabędziem.  

 

 Była różową lewą skarpetką w 

złote serca, inspirowała się baletem. 

Miała na sobie białą spódnicę z frędzla-

mi i białą czapkę z piórami.  

Ćwiczyła balet w koszu na brudy. 

Postanowiła uciec w świat, żeby zostać 

baletnicą. Kiedy uciekła przez dziurę w 

podłodze pod pralką, udała się na lotni-

sko, wsiadła w samolot i poleciała do 

Paryża. Zwiedzała Paryż, była na wieży 

Eifla, zjadła prawdzie francuskie śniada-

nie ze świeżą bagietką. Szukała Szkoły 

Baletowej. Pewnego dnia spacerowała 

wąską uliczką i napotkała na swojej dro-

dze prawdziwą szkołę baletową. Posta-

nowiła tam wejść. Gdy weszła, ćwiczyła 

długo i wytrwale. Tańczyła pięknie, aż 

w końcu wystąpiła na scenie i tak zain-

spirowała tym ludzi, że dostała rolę Ła-

będzia w Dziadku do Orzechów. Pewne-

go dnia nadszedł dzień premiery. Tań-

czyła pięknie przed całym Paryżem. Wi-

dzowie byli zachwyceni. Oklaskiwali ją, 

robili zdjęcia, prosili o autografy. Jedno 

z czasopism przeprowadziło z nią wy-

wiad. Była naprawdę sławna. Brała 

udział w wielu spektaklach w wielu te-

atrach Francji. Tak długo tam przebywa-

ła, że nauczyła się języka i mówiła z ich 

akcentem. Była już bardzo sławna, pełna 

emocji i wiary w siebie. Pewnego dnia, 

gdy wystąpiła przed samym prezyden-

tem i stwierdziła, że osiągnęła już 

wszystko, co mogła sobie wymarzyć. 

Nasza lewa skarpetka postanowiła wró-

cić do swojej siostry bliźniaczki. Wróci-

ła do domu do swojej siostry i zabrała ja 

do Paryża, aby spędzić z nią wiele cza-

su, oprowadzać ja po całym Paryżu i już 

nigdy się już nie rozstawać. Nauczyła ją 

języka francuskiego i baletu. 

 Odtąd tańczyły razem. W domu piekły 

rogaliki i makaroniki. Cieszyły się, że są 

już razem po wielu latach rozłąki.  

 

Kornelia Bochnak, kl. 2a 
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Opowieść o jedenastej  

prawej skarpetce,  

która została słynną kucharką. 

  

Jedenasta skarpetka była koloru 

fioletowego w pomarańczowe marchew-

ki. Bardzo chciała zostać słynną kuchar-

ką.   

Wraz ze swoją siostrą trafiła do 

kosza z brudną bielizną. Opowiadała tam 

wszystkim, że zostanie drugą Magdą 

Gessler. Wszyscy się z niej śmiali i mó-

wili, że nigdy nią nie zostanie. Skarpetka 

zasmuciła się i powiedziała, że „nigdy 

nie mów nigdy”, a następnie wskoczyła 

do czarnej dziury pod pralką. Szła, szła i 

szła dopóki nie znalazła drzwi z napisem 

„Restauracja”, popchnęła drzwiczki i 

znalazła się w środku. Akurat odbywał 

się tam konkurs na najlepszego kucha-

rza. Pomyślała, że jest to dla niej życio-

wa szansa i zgłosiła się do konkursu. Za-

daniem było przygotowanie smacznego 

deseru. Skarpetka zrobiła piękny tort w 

kształcie łabędzia. 

Wszyscy byli zachwyceni tortem, 

jego wyglądem i smakiem. Spełniło się 

marzenie skarpetki, która wygrała kon-

kurs i została najlepszym kucharzem. 

Została zatrudniona w restauracji i co-

dziennie gotowała przepyszne potra-

wy. Była bardzo szczęśliwa. Sprawdziło 

się powiedzenie „ nigdy nie mów nigdy”.  
 

Julia Stasiak, kl. 2a 

 

 

 

 

 

Opowieść o skarpetce jedenastej,  

która marzyła aby grać w piłkę 

 i została piłkarzem. 

      

Była  to skarpetka taty, prawa, koloru 

niebieskiego. Tata nosił ją gdy uprawiał 

sporty np. bieganie lub jazda na rowerze. 

Skarpetka leżała w koszu z brudna bieli-

zną i pomyślała sobie, że fajnie by było 

zobaczyć co jest na zewnątrz, poczuć 

wolność. Myślała, myślała i wymyśliła, 

że ucieknie. Pewnego dnia hops wysko-

czyła z kosza prosto do dziury pod pral-

ką. Szła, szła,  aż znalazła drzwi z napi-

sem ,,boisko”. Powiedziała:- To są drzwi 

dla mnie - i otwo-

rzyła je. Zobaczyła 

wysportowanych 

ludzi. Trochę się 

wystraszyła, że są 

tacy duzi ale po 

chwili jej przeszło.  
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Wbiegła na boisko i zaczęła grać ze 

sportowcami w piłkę. Wszystkich wyki-

wała w tym meczu, ależ oni byli  zdzi-

wieni. Trener drużyny, kiedy zobaczył 

jak skarpetka gra, zapytał czy nie chce 

dołączyć do jego drużyny? Skarpetka 

zgodziła się z radością. Trener zaprosił 

ją na sobotni mecz. Skarpetka otrzymała 

strój piłkarski i nadano jej numer jede-

naście. 

Odtąd skarpetka stała sie znana. Wszy-

scy chcieli od niej autografy. Zagrała w 

wielu krajach i została słynnym piłka-

rzem. I to by było na tyle. 

 

Max Nowakowski, kl. 2a 

 

 

 

O jedenastej   

skarpetce,    która została  

sławnym piłkarzem. 
 

 W koszu z brudną bielizną sie-

działa para skarpetek w czarno-białe pi-

łeczki. Lewa skarpetka powiedziała, że 

nie będzie dłużej czekać i wyskoczyła z 

kosza. Postanowiła spełnić swoje marze-

nia i poleciała na stadion piłkarski. Le-

ciała 4 godziny samolotem i podziwiała 

piękne widoki z góry. Gdy wylądowała 

na lotnisku, zorientowała się, że wraz z 

nią podróżowała drużyna piłkarska Bay-

ernu Monachium. Skarpetka o imieniu 

Domino, była bardzo szczęśliwa i poszła 

ich tropem. Wykorzystała chwilę nie-

uwagi piłkarza i wskoczyła do torby 

sportowej Roberta Lewandowskiego. W 

taki o to sposób znalazła się na stadionie 

piłkarskim. Gdy znany piłkarz otworzył 

swoją torbę i zobaczył w niej Domina - 

był bardzo zdziwiony. Zapytał, co robi 

w jego torbie. Skarpetka powiedziała 

mu, że marzy o tym, żeby zostać sław-

nym piłkarzem i grać na boisku. Popro-

siła go o założenie jej na swoją lewą no-

gę podczas meczu. Robert był rozbawio-

ny i bardzo chętnie się zgodził. Wreszcie 

nadszedł czas meczu. Lewą nogą Le-

wandowskiego, skarpetka strzeliła pięk-

nego gola! Powtórzyła to jeszcze 2 razy! 

W taki o to sposób skarpetka Domino 

została sławnym piłkarzem. A napastnik 

Bayernu Monachium powiedział jej, że 

będzie jego pomocnikiem, i na każdym 

meczu będzie na jego nodze. 

 

Dominik Tofil, kl. 2a 
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POECI I BAJKOPISARZE 

 SĄ WŚRÓD NAS. 

Uczniowie z klasy 3d zamienili się  

w poetów i bajkopisarzy. 

Poniżej teksty ich utworów. 

 

 
 

Nasza Pani 
 

Nasza Pani jest najlepsza 

Każdy dobrze o tym wie. 

My lubimy Naszą Panią. 

Pani Ania jest the best. 

Bardzo dużo się uczymy 

Mnożyć, dzielić, liczyć też. 

Dzięki Naszej Pani Ani 

Szybko mija każdy dzień. 

 

Kuba Neumann,  

Kuba Wiczeński, 

 Adrian Kaplarny, kl. 3d 

  

Pusia 
 

Kotka Pusia jest milusia. 

Lubi siedzieć na podusiach. 

Szybko biega za piłeczką. 

Jest kochaną mą koteczką. 

 

Gdy nabroi szybko zmyka. 

Szukam wtedy tego smyka. 

Słodko zerka spod kocyka. 

Złość prędziutko gdzieś umyka. 

 

 Milena Skonieczna, kl. 3d 

 

DESZCZ 
 

Cały dzień pada deszcz 

Więc dlatego piszę ten wiersz. 

Deszcz, jesienny deszcz 

W kałuży myje się jeż. 

Wody ciągle więcej jest, 

A ja nadal piszę wiersz. 
 

Dawid Czerwiński, kl. 3d 

 
WAKACJE 

 

 

Jest taki dzień, w którym są wakacje, 

a na drzewach rosną akacje. 

Jest też osioł stary, 

co nosi okulary. 

Wakacje to piękny czas, 

lecz po wakacjach wracamy do klas. 
 

 Martyna Szczecka, kl. 3d 
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JAMA I MAMA 
 

Moja kochana mama 

Idzie do koleżanki,  

która ma na imię Jama. 

W domu Jamy jest dziura, 

Ta dziura jest ponura. 

Mama ma zwierzę, 

A Jama pierze. 

Żałuję Jamy! 

Potem Jama idzie do mamy. 

Tym razem Jama jest szczęśliwa, 

Bo się szczęściem ogrzewa. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

              SERCA 
 

Leży u mnie w sercu poduszka, 

a za oknem lata zakochana kukułka. 

Na chlebie ułożyły się serca z ramy 

i zjadły chleb mojej mamy. 

Nie jest już w sercu poduszka, 

ani nie jest zakochana kukułka. 

I oto jest taka historia. 

Wszystko to stało się przez mamy 

ułożone na chlebie serca z ramy. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

 

CHMURKA NA NIEBIE 
 

Chciałabym kiedyś zrobić z siebie 

Chmurkę wysoko na niebie. 

Z nieba widać spadające liście, 

Czasami drzewa, które mówią złociście. 

Lubię, kiedy słońce mnie ogrzewa 

I kiedy leży na stole kawa. 

Lubię też jesienne chłody, 

Piję dużo jabłkowej wody. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

 

SOSNA I JA 
 

Kiedy siedziałam, daleko była sosna. 

Akurat byłam radosna. 

Chciałam z sosną zrobić wesele 

I ciągle śpiewać: le le le le. 

 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

 

 

PRZYGODA 
 

Dzisiaj była ładna pogoda 

i była super przygoda. 

Kiedy się wspinałam, odczułam ból. 

Na samej górze był król. 

Spełniło się moje marzenie, 

Król mógł spełnić moje życzenie. 

Moje życzenie, to: nie żyć z bólem. 

I pożegnałam się z królem. 

 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 
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JAMA I MAMA 
 

Moja kochana mama 

Idzie do koleżanki,  

która ma na imię Jama. 

W domu Jamy jest dziura, 

Ta dziura jest ponura. 

Mama ma zwierzę, 

A Jama pierze. 

Żałuję Jamy! 

Potem Jama idzie do mamy. 

Tym razem Jama jest szczęśliwa, 

Bo się szczęściem ogrzewa. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

              SERCA 
 

Leży u mnie w sercu poduszka, 

a za oknem lata zakochana ku-

kułka. 

Na chlebie ułożyły się serca z ramy 

i zjadły chleb mojej mamy. 

Nie jest już w sercu poduszka, 

ani nie jest zakochana kukułka. 

I oto jest taka historia. 

Wszystko to stało się przez mamy 

ułożone na chlebie serca z ramy. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

 

CHMURKA NA NIEBIE 
 

Chciałabym kiedyś zrobić z siebie 

Chmurkę wysoko na niebie. 

Z nieba widać spadające liście, 

Czasami drzewa, które mówią złociście. 

Lubię, kiedy słońce mnie ogrzewa 

I kiedy leży na stole kawa. 

Lubię też jesienne chłody, 

Piję dużo jabłkowej wody. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

 

SOSNA I JA 
 

Kiedy siedziałam, daleko była sosna. 

Akurat byłam radosna. 

Chciałam z sosną zrobić wesele 

I ciągle śpiewać: le le le le. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 

 

 

 

 

PRZYGODA 
 

Dzisiaj była ładna pogoda 

i była super przygoda. 

Kiedy się wspinałam, odczułam ból. 

Na samej górze był król. 

Spełniło się moje marzenie, 

Król mógł spełnić moje życzenie. 

Moje życzenie, to: nie żyć z bólem. 

I pożegnałam się z królem. 
 

Agnieszka Klapczyńska, kl. 3d 
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„Mój pies” 
 

Mam psa Mikusia 

co wszędzie siusia. 

Goni go tatuś goni mamusia, 

bo na dywanie znowu nasiusiał. 

Chociaż mój piesek wszędzie siusia, 

to bardzo kocham mojego Mikusia. 
 

Konstancja Drzymalska, kl. 3b 

„Pszczółka” 

 

Mała pszczół-

ka sobie lata, 

A na kwiatku siedzi tata. 

Co tam robisz drogi tato? 

Zbieram pyłek małolato. 

Polecimy z nim do ula 

Zanim przyjdzie ta wichura. 

Chronić pyłek my musimy 

 z niego miodek wyrobimy. 

 

Olga Sądej, kl. 3b 

Był raz Krzyś, co chrapał jak 

miś.  

W nocy brata budził, czym 

mu trochę szkodził. 
 

                  Adam 

 Kwiatkowski,  

kl. 3b 
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Najlepsi przyjaciele 

 

Rozdział 1.  Zagubiona mysz. 

 

 Za siedmioma rzekami mieszkał 

stary dziadek, który miał kota co się na-

zywał Puszek. Kotek codziennie wycho-

dził do lasu pobawić się z królikiem z 

drużyny hokejowej. 

Pewnego dnia kot z królikiem poszli na 

kawę do zwierząt. Po kilku godzinach 

znaleźli zabłąkaną myszkę. 

 

Rozdział 2.  Zakochana miłość. 

 

Królik zapytał myszkę, jak ma na imię. 

Mysz odpowiedziała: 

- Mam na imię Lara. 

Królik powiedział: 

- Mam na imię Jacek, a kotek to Puszek. 

Kotek powiedział, że mysz ładnie wy-

gląda. Mysz powiedziała: 

- Dziękuję! Nie mam mieszkania. 

Kot zaprowadził myszkę do swojego do-

mu i widać było, że się kochają. 

 

Rozdział 3.  Nowy dom, nowa rodzina. 

 

Po kilku dniach zbudowali nowy dom 

dlatego, że tamten był zbyt mały. Kupili 

nowe meble i sprzęty. 

Po 4 latach myszka urodziła 3 myszki i 2 

kotki. Ich dzieci nazywały się: Marcin, 

Sara, John, Beata i Pysia. 

Pewnego razu kotek i myszka zgubili się 

w lesie. Pies Grześ pomógł im znaleźć 

ich dom. Gdy wrócili do domu dzieci je 

mocno przytuliły. 

 

Rozdział  4.  Magiczny klejnot. 

 

Po kilku dniach dzieci znalazły magicz-

ny klejnot który dał im moce.  

Następnego dnia zwalczyły zło i żyli 

długo i szczęśliwie. Jednak po trzech la-

tach ktoś zapalił las i zaczęli uciekać. 

Dzieci miały jednak klejnot i super moce 

więc szybko zgasiły pożar, bo paliły się 

dopiero cztery drzewa. Mieszkańcy lasu 

podziękowali za ugaszenie pożaru. 
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Rozdział 5.  Wielka stopa. 

 

Od dwóch dni działy się w lesie dziwne rzeczy.  

Gdy kotek szedł na łowy po jedzenie dla swo-

ich dzieci i dziewczyny Lary, znalazł wielkie 

ślady stóp. Przypominały mu Wielką Stopę. 

Poszedł po śladach i znalazł Wielką Stopę, któ-

ra zaczęła go gonić. Kotek uciekł do domu. 

Wielka Stopa nie mogła go znaleźć, ale znala-

zła jego ślady. 

 

Rozdział 6.  Opuszczenie domu. 

 

Gdy Wielka Stopa znalazła ślady Puszka i jego 

dom, cała rodzina musiała opuścić dom i ucie-

kać z lasu. Po jakimś czasie znaleźli dom zbu-

dowany z czterech skał. Wielka Stopa ich szu-

kała nie mogła ich znaleźć. Gdy Wielka Stopa 

szukała rodziny kota, napotkała niedźwiedzia. 

Uciekła, gdzie pieprz rośnie. Gdy uciekała zna-

lazła pieska Grzesia. Zabrała go, bo była sa-

motna. 

Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

 

Wojtek Markuszewski,  

Julia Rajewska,  

Milena Skonieczna,  

Adrian Kaplarny,  

Kuba Neumann,  

kl. 3d 

 

 

 

 

UPRAGNIONY ELIKSIR 

 

 Dawno, dawno temu, za górami, 

za lasami żyły sobie dwa krasnale. 

Mieszkały sobie pod czerwonym grzyb-

kiem. 

Pewnego dnia wróżki z różdżkami za-

mieniły krasnale w gołębie. Wróżki po-

wiedziały, że jak chcą być znowu kra-

snalami, to muszą znaleźć eliksir, który 

jest w ich pałacu. 

Wróżki odleciały, a gołębie poleciały za 

nimi. Po godzinie gołębie przyleciały do 

pałacu wróżek i wleciały do pięknego 

pałacu. Krasnale zamienione w gołębie 

przeszukały cały pałac, ale znalazły tyl-

ko zaczarowany róg. Zawołały nim elfy, 

które znalazły im eliksir. 

Gołębie znowu zamieniły się w krasna-

le. Gnomy zaprowadziły je pod grzybek 

i razem zamieszkali. 

 Zaprzyjaźnili się i żyli długo i 

szczęśliwie. 

 

Weronika Pietrzak,  

Agnieszka Klapczyńska,  

Martyna Szczecka,  

Inez Przewłoka,  

Marcel Opa,  

kl. 3d 
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 Bardzo cieszyłem się, że będą fe-

rie zimowe. Na początku przerwy zimo-

wej wyjechałem z mamą w Bory Tuchol-

skie do babci i dziadka. Wieczorami ra-

zem z dziadkiem Stasiem wychodziłem 

na długie spacery. Podczas ferii z mamą, 

dziadkiem i babcią graliśmy w gry plan-

szowe. Gdy spadł śnieg poszedłem  na 

górkę zjeżdżać na sankach i desce. Po 

kilku dniach spędzonych u dziadków 

wróciłem do domu i od razu bawiłem się 

lego. W czwartek przyszedł do mnie ko-

lega Witek, z którym bawiłem się i gra-

łem na konsoli. W czasie ferii przeczyta-

łem lekturę „Detektyw Pozytywka” i na-

uczyłem się tabliczki mnożenia. Chętnie 

też uczestniczyłem w treningach piłki 

nożnej. Ferie zimowe to fajny czas na 

odpoczynek, ale trwają za krótko. 

 

Mateusz Pofelski, kl. 2b 

 Tegoroczne ferie spędziłem w 

Toruniu. Często wychodziłem z rodzi-

cami i bratem na dwór. Dużo spacero-

waliśmy, a gdy spadł śnieg wychodzi-

liśmy na sanki. Zjeżdżaliśmy z górek, 

lepiliśmy bałwana i rzucaliśmy się 

śnieżkami. Dużo czasu spędzaliśmy  

grając w gry planszowe. Uważam, że 

ciekawie spędziłem ten wolny czas.  

 

Ksawery Maniecki, kl. 2a 

  
 Moje ferie zaczęły się wizytą u 

dentysty. Następnego dnia razem z moją 

mamą, ciocią i kuzynem odwiedziliśmy 

toruńskie Planetarium. Byliśmy na opo-

wieści „Cudowna podróż”. Podczas ferii 

byłam z rodziną na lodowisku. Wszyscy 

razem jeździliśmy na łyżwach.  W ferie 

byłam również  w kinie na filmie „Nasze 

magiczne Encanto”. W ferie, gdy spadł 

śnieg jeździłam na sankach i rzucałam 

się z bratem i tatą śnieżkami. Robiłam 

aniołki na śniegu i było bardzo zabaw-

nie. Z całą rodziną pojechałam na basen 

do Nieszawki. Odwiedziłam również 

moją kuzynkę Polcię, która zaraziła 

mnie bostonką  i niestety nie mogłam po 

feriach iść do szkoły. 

 

Karolina Krauze, kl. 2b 

Wspominamy 

ferie  

zimowe... 
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 Ferie spędziłam w domu, ale ro-

biłam bardzo dużo fajnych rzeczy. Kie-

dy spadł śnieg, wychodziłam na sanki z 

całą rodziną. Ulepiłam też dużego bał-

wana. W domu bawiłam się z moim bra-

tem Adasiem, a wieczorem czytałam 

lekturę „ Detektyw Pozytywka” lub mo-

ją  nową książkę „Wszystkie przygody 

Żabka Ropucha”. Dwa razy upiekłam z 

tatą pyszną pizzę. W Weekendy grałam 

z  całą rodziną  w gry planszowe. Byłam 

też na urodzinach u koleżanki i dwa razy 

odwiedzili mnie dziadkowie. I tak minę-

ły moje ferie. 
 

Hanna Czerniejewska kl. 2b 

 

 W ferie zimowe byłam w kinie z 

moją mamą na bajce pod tytułem 

„Sing2”, która bardzo mi się podobała. 

Pierwszą połowę moich ferii spędziłam 

z moim dziadkiem, który zabrał mnie na 

lodowisko, żebym mogła pojeździć  na 

łyżwach. W prezencie urodzinowym 

babcia zabrała mnie na film, który 

chciałam od dawna obejrzeć „Wiki i jej 

sekret” Byłam również w Młynie wie-

dzy. Ferie zimowe zakończyły się mo-

ją  imprezą urodzinową, która była fan-

tastyczna. Moje ferie uważam za udane. 
 

Zuzanna Kraśniewska, kl.2b 

Pierwszy tydzień ferii spędziłam aktyw-

nie. Codziennie chodziłam z mamą na 

basen, a w piątek by łam w kinie. W na-

stępnym tygodniu pojechałam do Krako-

wa. Byłam chyba w pięciu wielkich ga-

leriach. Zwiedziłam Kopalnię Soli „ 

Wieliczka”, która była 130 metrów pod 

ziemią. W Krakowie był też duży aqua 

park z bardzo dużymi zjeżdżalniami. 

 

Marta Kulwicka, kl. 2b 

 

 

 

 

 W pierwszym ty-

godniu ferii byłem na obozie piłkarskim. 

Podczas obozu każdego dnia miałem 

dwa treningi, a pomiędzy zajęciami 

sportowymi było wiele atrakcji. Byliśmy 

w Kinder Parku, Jump Arenie, kinie, 

mieliśmy trening motoryczny oraz ukła-

daliśmy klocki lego. W drugim tygodniu  

byłem z tatą w kinie na filmie pt. "Sing 

2". Później na kilka dni pojechałem do 

wujka na wieś. Tam chodziłem na długie 

spacery z moim psem o imieniu Pela. 

Super się bawiłem i grałem w różne gry. 

Moje ferie były wspaniałe! 

                                                                              

Dominik Tofil, kl.2a 



62 

  

 W pierwszym 

tygodniu ferii byłam u 

babci. Babcia ma małe-

go kotka i się nim opie-

kowałam. Codziennie bawiłam się z ku-

zynką Nadią. Drugi tydzień ferii spędzi-

łam z siostrą i rodzicami. Byliśmy dwa 

razy w kinie na filmie „Sing2” oraz 

„Clifford – duży czerwony pies” Jedli-

śmy razem popcorn. Z rodzicami chodzi-

łam na łyżwy i na basen. Rodzice mieli 

wolne i mieliśmy dużo czasu na wspólne 

gotowanie. Lubię pomagać tacie w kuch-

ni. Wieczorem czytałam zagadki 

„Detektywa Pozytywki”. W ostatni dzień 

ferii zbierałam pieniądze na WOŚP  z 

moją drużyną harcerską „87 PEGAZ”. 

 

Kornelia Maliszewska, kl.2b 

 

  

 

 W tym roku ferie spędziłam w To-

runiu. Razem z siostrą Hanią pojechały-

śmy razem do babci Eli. 

Padał śnieg i poszłyśmy 

na górkę. Jak wróciły-

śmy do domu to razem z 

mamą i najstarszą sio-

strą Olą wybrałyśmy się 

na sanki. Była super  zabawa, robiłyśmy 

wyścigi na sankach i aniołki na śniegu. 

W drugim tygodniu ferii razem z Hanią 

nocowałam u Witka i jego siostry Oli. 

Świetnie się bawiliśmy i poszliśmy póź-

no spać. W domu całą rodziną graliśmy 

w planszówki i grę taneczną 

„Stepmania’. Na koniec ferii pojechali-

śmy na lodowisko. Nauczyłam się jeź-

dzić na łyżwach bez trzymanki. Super 

spędziłam moje ferie. 

 

Alicja Woźny, kl. 2b 
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Pamiętajcie! 

 
Epidemia cały czas        

nam towarzyszy. 

 

Zachęcamy do zakładania 

maseczki w sklepach,  

autobusach,  

w pomieszczeniach         

publicznych,  

w których przebywa       

dużo osób. 

 

Najwięcej zarazków jest    

na klamkach, poręczach,       

na przyciskach w windzie         

i sygnalizatorze świetlnym. 

 

Myjcie ręce jak najczęściej. 
 

Bądźcie ostrożni:) 

ZESPÓŁ 

REDAKCYJNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ania Przepiórka, kl. 1b 

Magda Szarpatowska, kl. 1b 

Julka Wolak, kl. 1b 

Leon Rumiński, kl. 1b 

Olek Furmański, kl. 1b  

 

 

 
Kolegium  pracuje  

pod  

kierownictwem 

p. Doroty Hoffmann  


