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Jonasz Kofta 

          Co to jest miłość 
 

Co to jest miłość 
Nie wiem 

Ale to miłe 
Że chcę go mieć 

Dla siebie 
Na nie wiem 

Ile 
 

Gdzie mieszka miłość 
Nie wiem 

Może w uśmiechu 
Czasem ją słychać 

W śpiewie 
A czasem 
W echu 

 
Co to jest miłość 

Powiedz 
Albo nic nie mów 
Ja chce cię mieć 

Przy sobie 
I nie wiem 

Czemu 

 



 
 

 Z życia szkoły  

 Na każdy temat: wywiad  z Dyrektorem Szkoły 

–  Panią Iwoną Toruńczak 

 Nasza twórczość 

 Życzenia walentynkowe 

 Warto przeczytać 

 Mój pupil 

 Sonda: Jak zamierzasz spędzić ferie zimowe? 

 Rusz głową 

 Śmiechu warte 

Drodzy Czytelnicy! 
 

      Z ogromną radością oddajemy                  

w Wasze ręce pierwszy numer 

wznowionej gazetki szkolnej „Echo”.  

Poświęciliśmy go między innymi 

Walentynkom, które już nieba-

wem….. 

      Mamy nadzieję, że spodoba Wam 

się szata graficzna i tematyka Echa”. 

Zgłaszajcie nam swoje propozycje 

dotyczące gazetki. Postaramy się je 

zrealizować! 

„Echo” tworzymy dla WAS                            

i o WAS, dlatego z niecierpliwością 

czekamy na Wasze pomysły! 

 

Życzymy miłej lektury! 

 

Zespół Redakcyjny 

                                                                                                       

 

 

Nazywam się Weronika Pupacz. Chodzę 

do V klasy. Interesuję się zwierzętami. 

W wolnym czasie pilnuję dzieci. 

 

Nazywam się Monika Barzowska. Cho-

dzę do klasy V. Interesuje się zwierzę-

tami i sportem. W wolnym czasie lubię 

czytać książki  Słucham także muzyki. 

OPIEKUN: Iwona Białas - Rychlak 

                   
  

Nazywam się Paulina Bergman. Interesuję się 

zwierzętami. Lubię czytać książki i bawić się  

z rodzeństwem. Pomagam w lekcjach siostrze  

i bratu. 

 

                     
 

Nazywam się Marta Lesner. Interesuję się 

zwierzętami, muzyką, przyrodą. Mam w domu 

kilka zwierzaków: psy Sabę i Kaję, kota 

Aniołka, kanarka Lolka i rybki. Wkrótce do tej 

gromadki dołączy jeszcze jeden piesek. 



 

 

Inauguracja roku szkolnego 

2012/2013 

 

3 września uroczyście rozpoczęliśmy no-

wy rok szkolny…    

Z.R.                                                          

 

Wycieczka do Sianowa 

11 września odbyła się wycieczka                

do Sianowa. Zwiedziliśmy Sanktuarium 

Matki  Boskiej Sianowskiej. Potem poje-

chaliśmy do Stryszej Budy. Odwiedzili-

śmy tam Kaszubski Park Miniatur. Po-

dziwialiśmy makiety wielu obiektów               

z Kaszub, Polski, świata, m.in. Statuę 

Wolności, Mur Chiński, latarnie morskie, 

Bazylikę Mariacką z Gdańska. Ostatnim 

punktem wycieczki było Jezioro Kamien-

ne i położony nad nim Diabelski Kamień. 

To był naprawdę udany dzień                                          

Weronika Pupacz i Z.R. 

 

Diabelski Kamień                                             

nad Jeziorem Kamiennym 

 

Spotkanie autorskie                                             

z Tomaszem Trojanowskim 

 

14 września uczestniczyliśmy w spotkaniu                                                                                         

z pisarzem Tomaszem Trojanowskim,                                                                                          

które zorganizowała Biblioteka Publiczna                                                                                                                                      

Gminy Szemud. 

Z.R. 

 

 

 



Spotkanie autorskie                                             

z Anną Czerwińską – Rydel 

 

3 października odbyło się spotkanie                   

z pisarką Anną Czerwińską - Rydel, które 

zorganizowała Biblioteka Publiczna Gmi-

ny Szemud. Pani Anna czytała nam frag-

menty swoich książek.  Mogę zdradzić, że 

autorka pracuje nad czwartą częścią     

„Matyldy”. 

Marta Lesner 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

                                                                                        

4 października obchodziliśmy Święto 

Pieczonego Ziemniaka. Tradycyjnie               

rozpaliliśmy wielkie ognisko, na którym  

piekliśmy ziemniaki. Wszystko odbyło się 

pod czujnym okiem Pani Ireny                             

Puzdrowskiej. 

Marta Lesner 

 

 

Ślubowanie klasy pierwszej 

 

12 października odbyło się ślubowanie 

klasy I.  „Pierwszaki”, mimo tremy, wy-

stąpiły na apelu, recytowały wiersze                

i śpiewały piosenki. Mamy siedzące                

na widowni były bardzo zadowolone                 

ze swoich pociech. Po za kończeniu ślu-

bowania dzieci moczyły palce                       

w atramencie i wpisywały się do księgi. 

Mali pierwszoklasiści otrzymali także                     

upominki od swojego wychowawcy                     

i zostali zaproszeni wraz ze swoimi ma-

mami na mały poczęstunek.                                                              

Monika Barzowska 

 

 

 

 

 



Dzień Papieski 

 

15 października w naszej szkole obcho-

dziliśmy  Dzień Papieski. Z tej okazji od-

był się  turniej wiedzy o Janie Pawle II. 

Obejrzeliśmy także kilka prezentacji. Zwy-

cięzcą  turnieju  została  klasa V. 

Monika Barzowska 

 

 

Na straganie 

 

31 października obejrzeliśmy teatrzyk 

przygotowany przez klasę trzecią                    

pod kierunkiem Krystyny Lehman- Go-

stomskiej. Było to przedstawienie kukieł-

kowe pod tytułem ,,Na straganie''. Pani 

Krzysia pokazała uczniom różne owoce               

i warzywa.             

  Dzień Niepodległości 

 

7 listopada w naszej szkole odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. 

Uczniowie klasy V wraz z Panią Alicją  

Miecznikowską przygotowali akademię, 

której głównym tematem była Ojczyzna. 

Występ uczniów nagrodzono głośnymi 

oklaskami. 
 

Monika Barzowska 

 

 

Sukces „Kopciuszka” 

16 listopada w Szemudzie odbył się                

VII Przegląd Małych Form Teatralnych                              

Naszą szkołę reprezentował teatrzyk 

„Kopciuszek”, który przedstawił sztukę 

pt. „Król Maciuś I na Bezludnej                 

Wyspie”. Młodzi aktorzy z Częstkowa 

zdobyli I Wyróżnienie! GRATULUJEMY!!! 

                                 Paulina Bergman 

   

 

 
                    



 

Fragment przedstawienia                               

„Król Maciuś I na Bezludnej Wyspie” 

 

Andrzejki                                                  

 

29 listopada uczestniczyliśmy w Wieczo-

rze Andrzejkowym zorganizowanym 

przez Samorząd Uczniowski. Osoby, które 

chciały poznać swoja przyszłość mogły 

sobie powróżyć. W tym celu przygotowa-

no kilka stanowisk z różnymi wróżbami. 

Było lanie wosku, wbijanie szpilek w imię 

przyszłej sympatii, wróżby z wykorzysta-

niem kart, kubków i kości do gry. Odbyły 

się też pokazy taneczne klas IV-VI. Potem 

wszyscy bawili się w rytmie dyskoteko-

wych przebojów.  

Z.R. 

                                                                              

Andrzejkowe wróżby 

 

 

Przedstawienie                      

„Kajtuś Czarodziej” 

30 listopada obejrzeliśmy przedstawienie 

przygotowane przez najmłodszych 

uczniów naszej szkoły. Pięciolatki zapre-

zentowały fragment powieści Janusza Kor-

czaka pt. „Kajtuś Czarodziej”. Występ 

młodych aktorów nagrodzono gromkimi 

brawami. 

Z.R. 

 

 



Mikołajki 

                                                         
6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki. Od-

wiedził nas Święty Mikołaj w postaci Pani 

Dyrektor, która obdarowała cukierkami 

wszystkich uczniów i nauczycieli. W kla-

sach i na szkolnych korytarzach zaczer-

wieniło się od mikołajkowych czapek. 

Dzień ten był wyjątkowy i radosny. 

Z.R. 

 

Wigilia 

21 grudnia był w naszej szkole szczegól-

nie uroczysty. W tym dniu odbyła się 

szkolna wigilia. Każda klasa zasiadła               

do wigilijnego stołu, na którym znalazły 

się wypieki  przygotowane przez mamy,           

a także owoce i słodkie przekąski. Wszy-

scy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 

życzenia. Śpiewaliśmy też kolędy i  roz-

mawialiśmy o zwyczajach związanych               

z Bożym Narodzeniem. Wszędzie panowa-

ła przyjemna, świąteczna atmosfera. 

Potem udaliśmy się do sali gimnastycznej, 

aby obejrzeć Jasełka przygotowane przez 

uczniów z wszystkich klas. Przedstawienie 

wzbogacone pięknymi dekoracjami i stro-

jami uczniów przywołało wspomnienie 

wydarzeń nocy betlejemskiej.  

Do naszej szkoły przybyło też „światełko 

betlejemskie” przywiezione przez harcerzy 

z hufca  w Luzinie. Światełko przekazano 

je na ręce Pani Dyrektor, aby  trafiło                

do naszych domów i stało się nieodłącz-

nym elementem wigilijnego stołu.  

Uroczystość uświetnił także występ jednej 

z naszych redaktorek, Marty Lesner, która 

zagrała kolędę na keyboardzie. 

 

Ten dzień przebiegał w szczególnej atmos-

ferze i wprowadził wszystkich w wyjątko-

wy, bożonarodzeniowy nastrój. 

Z.R. 

 



 

Wywiad z Dyrektorem Szkoły                                                                   

Panią Iwoną Toruńczak 

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pani                 

w zawodzie nauczyciela? 

Pani Dyrektor(P.D).: Pracuję 26 rok.              

Od początku w Częstkowie. 

R.: Jak długo pracuje Pani 

na stanowisku dyrektora               

w naszej szkole?  

P.D.: Piąty rok. 

R.: Jakie są wady, a jakie 

zalety pracy dyrektora szko-

ły? 

P.D.: Wady – to brak czasu 

dla siebie, dla rodziny. Zale-

ty – możliwość działania             

na rzecz innych ludzi, reali-

zowanie pomysłów, radość               

z sukcesów uczniów. 

R.: Co zmieniło w Pani        

życiu stanowisko dyrektora 

szkoły? 

P.D. Ograniczyło moje życie towarzyskie, 

kontakty rodzinne. Mnie samą uodporniło 

na pewne sytuacje.  

R.: Co uważa Pani za największy sukces 

szkoły? 

P.D.: Cieszy mnie bardzo każdy sukces 

uczniów, nauczycieli, dobre wyniki, udział 

uczniów w konkursach szkolnych i po-

zaszkolnych.                                                        

Do sukcesów zaliczam też przeprowadzo-

ny w naszej szkole remont, dzięki któremu 

szkoła jest ciepła i kolorowa. 

R.: Co chciałaby Pani zmienić w naszej 

szkole? 

P.D.: Chciałabym ją rozbudować o nie-

wielką salę gimnastyczną i świetlicę. 

R.: Czy pamięta Pani swoją szkołę pod-

stawową? Jeśli tak, to jaka ona była? 

P.D.: Pamiętam i czasami do niej zaglą-

dam. Moja szkoła była w tamtych latach 

nowa i bardzo mi się podo-

bała.  

R.: Jakie przedmioty Pani 

lubiła najbardziej? 

P.D.: Lubiłam wiele przed-

miotów. Łatwiej powie-

dzieć, których nie lubiłam 

(fizyki). Pewnie jak wszy-

scy uczniowie najbardziej 

lubiłam WF. Za moich cza-

sów nie było informatyki – 

być może ją też bym bardzo 

lubiła. 

R.: Czym się Pani interesu-

je, poza nauczaniem? 

P.D.: Lubię słuchać muzyki, 

czytać biografie, książki 

historyczne, zwłaszcza te 

mówiące o losach ludzi w różnych okre-

sach historycznych. Poza tym lubię jeździć 

na rowerze i dziergać na drutach - ale na to 

ostatnio brak mi czasu. 

R.: Jak spędza Pani wolny czas? 

P.D.: Co to jest wolny czas? (śmiech)                                 

Jeśli mi się taki trafia, to leniuchuję, od-

wiedzam przyjaciół lub czytam, a latem 

jeżdżę na rowerze na krótkie wycieczki. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

 



P.D. Uczniom w Nowym Roku życzę 

zdrowia, sukcesów, radości i tego, 

aby na koniec roku mogli powie-

dzieć: ten rok był dla mnie dobry! 

 

 R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.               

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu 

sukcesów zawodowych.   

                                                                        

 

Monika Barzowska, Paulina Bergman 

SUKCES UCZNIÓW                           

NASZEJ SZKOŁY                                                                                                   

NA XIX POMORSKIM KONKURSIE 

LITERACKO - PLASTYCZNYM                      

„GWIAZDKA TUŻ… TUŻ…” 

          Dnia 17 grudnia 2012 r. w Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Po-

morskiej w Wejherowie ogłoszono wyniki 

XIX edycji Pomorskiego Konkursu Lite-

racko – Plastycznego „Gwiazdka  tuż… 

tuż…” organizowanego przez Powiatowy 

Zespół Placówek Oświatowo – Wycho-

wawczych w Wejherowie.                                                                                       

          Na konkurs wpłynęło 1460 prac                 

w czterech kategoriach: szopka, kartka 

świąteczna, grafika komputerowa, praca 

literacka (proza i poezja). Spośród tych 

wszystkich zgłoszeń jury wybrało zwy-

cięzców.  

 Uczniowie naszej szkoły odnieśli 

ogromny sukces, zdobywając aż 7 nagród 

w trzech kategoriach: 

1. Szopka                                                                                                                                                 

a) klasy 0 – III                                                                                                                                               

I miejsce  – Sebastian Lesner 

 

2. Kartka świąteczna                                                                                                                                   

a) klasy 0                                                                                                                                                     

II miejsce – Olivier Ellwart                                                                                           

Wyróżnienie -  Aneta Rompca                                                                                                                                         

Wyróżnienie – Janusz Wenta                                                                                                 

b) klasy I – III                                                                                                                                              

II miejsce – Agata Naczk                                                                                                          

c) klasy IV – VI                                                                                                                                                   

II miejsce – Paulina Bergman 

3. Praca literacka (proza)                                                                                                             

a) klasy IV – VI                                                                                                                                         

I miejsce – Weronika Rychlak 

Laureatom serdecznie gratulujemy                          

i życzymy dalszych sukcesów!  

                            

Iwona Białas – Rychlak 

 



 

Gwiazdka 

Gwiazdka tuż, tuż,                                                 

a za nią cały śniegu kurz.                               

Piękna Zima ją przynosi,                                  

choć wietrzysko wkoło psoci. 

Czego tylko dzieci pragną,                                          

na przykład chcą grę fajną.                                 

Wnet im daje Gwiazdor duży,                                           

jeśli tylko były grzeczne                                             

i nie były niczemu sprzeczne. 

Dwudziesty czwarty grudnia                                 

to dzień miłego popołudnia.                                

Zaś wieczorem jest wigilia,                                

gdzie przy stole siedzi cała familia. 

Julia Wojewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWIAZDKA 

Święta tuż, tuż,                                                   

Choinkę trzeba ubrać już.                

Każdy o prezentach śni,                     

a w kącie piękna choinka lśni. 

Mama w kuchni się krząta.     

Siostra pokoje sprząta.               

Za oknem pada śnieg,                           

w ten piękny, zaśnieżony dzień. 

Biały opłatek, biały obrus,            

a na dworze wielki mróz.         

Dziś w Betlejem wesoła nowina,  

narodziła się Boża Dziecina.   

Wysoko świeci jasna gwiazda 

betlejemska,                          

błyszczy  w śniegu bardziej 

ziemska.                                           

Już wszyscy opłatek w ręku mają                                              

i życzenia sobie składają.    

Pod choinką są prezenty,                     

pewnie przyniósł je Mikołaj 

Święty.                                               

O północy na pasterkę idziemy,                                 

Bo uczcić ten dzień chcemy. 

Monika Barzowska 

 

 

 



MAGICZNE ŚWIĘTA (fragment) 

        Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. 

Z niecierpliwością czekałam na ten magiczny 

okres, mimo że tak naprawdę nigdy nic cu-

downego w tym czasie nie przeżyłam. Nig-

dy…  aż do tego roku. (…) Marzyłam  o tym, 

że może i ja doświadczę tej magii, o której tyle 

czytałam i słyszałam…                                                        

       Tym razem los okazał się dla mnie łaska-

wy i moje pragnienia się spełniły. Wszystko 

zaczęło się w wigilijny poranek. Już od same-

go rana w domu panowało wielkie zamiesza-

nie. Mama kończyła świąteczne porządki                

i jednocześnie przygotowywała dania na wigi-

lijną kolację.(…) Nagle tata zaproponował:                                                                                                                                   

- Może wybierzemy się do lasu po choinkę!                              

(…) Godzinę później spacerowaliśmy po zi-

mowym lesie w poszukiwaniu najpiękniejsze-

go drzewka. Śnieg skrzypiał pod nogami,              

a  my wesoło  maszerowaliśmy nucąc cicho 

piosenkę  o choince. Nagle usłyszałam cichy 

pisk. Zatrzymałam się, aby posłuchać, skąd 

dochodzi ten dźwięk. Okazało się,                              

że wydobywał się zza krzaków.                                                   

- Tato, tam coś jest! Chyba jakieś ranne zwie-

rzę! – zawołałam i wskazałam pobliskie zaro-

śla.                                                                       

- Masz rację, musimy to sprawdzić – odpowie-

dział tata i natychmiast tam pobiegliśmy. Oka-

zało się, że pod jednym ze świerków leżał ma-

ły skulony piesek. Trząsł się  z zimna i piszczał 

żałośnie. Podeszłam bliżej i zobaczyłam,                                        

że jest przywiązany do drzewka.                                                                     

- Szybko trzeba go odwiązać i ogrzać, bo bie-

dactwo zamarznie – zadecydował tata.     

Wzięłam szczeniaczka na ręce i mocno przytu-

liłam.  Czułam delikatne bicie jego serduszka.                                                                 

- Czy możemy zabrać go do domu? – zapyta-

łam.                                                                               

- Oczywiście, nikt nie powinien być sam              

w taki dzień. (…) 

      Kiedy dotarliśmy do domu, mama kończy-

ła już przygotowania do kolacji wigilijnej. Ona 

także zakochała się w znalezionym przez nas 

piesku i pozwoliła mi zatrzymać go na zawsze. 

Nazwaliśmy go Gwiazdeczką, ponieważ poja-

wił się w naszym domu w święta zwane ina-

czej Gwiazdką.   

      W wesołym nastroju wspólnie ubraliśmy 

pachnącą lasem choinkę i nakryliśmy                 

do stołu. Właśnie zaczynaliśmy dzielić się 

opłatkiem,  gdy nagle usłyszeliśmy pukanie.            

- Pójdę otworzyć – zakomunikował tata i wy-

szedł z pokoju. Po chwili doszedł do nas 

dźwięk otwieranych drzwi i delikatny  kobiecy 

głos.                                                                                         

- Kto to? – zapytałam.                                                              

- Jakaś dziewczyna, ale nie rozumiem, co mó-

wi – odpowiedział tata.                                     

 - Zaproś panią do środka, przecież to Wigilia 

– zadecydowała mama. 

- Proszę wejść! – usłyszeliśmy głos taty.            

Wtedy stało się coś, o czym nie marzyłam 

nawet w najskrytszych snach. Naszym oczom 

ukazała się … Selena Gomez … we własnej 

osobie. 

- Tato, to przecież Selena, piosenkarka z Ame-

ryki! – zawołałam z zachwytem. 

- Ale co ona tu robi? – zdziwiła się mama. 

      Dalsza część wieczoru przebiegła                   

we wspaniałej atmosferze. Okazało się, że 

Selena zgubiła się w czasie drogi do hotelu. Po 

prostu chciała sama pojeździć chwilę po okoli-

cy, gdyż zachwycił ja świąteczny wystrój na-

szej miejscowości, ale potem nie mogła zna-

leźć drogi powrotnej. W dodatku  rozładowała 

jej się bateria w telefonie. Dlatego zapukała                   

do naszych drzwi. Mama przejęta tą historią 

zaprosiła gościa do stołu. Potem przyjechała 

reszta zespołu Seleny i nasz dom na chwilę 

zamienił się w scenę koncertową.                                  

W podziękowaniu za pomoc i poczęstunek 

zaśpiewali specjalnie dla nas kilka piosenek,                   

a potem wspólnie zaśpiewaliśmy angielską 

kolędę „White Christmas”. 

 To były najpiękniejsze święta, jakie 

mogłam sobie wyobrazić (…) 

Weronika Rychlak 



 

 

14 lutego jest również dniem chorych na epilepsję, którzy mają tego samego patrona. 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej                

i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto 

to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym 

potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 

Weronika Pupacz

 Julia!!! Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek. Jesteś najlepszą przyjaciółką,            

jaką mogłam sobie wymarzyć! Bądź zawsze taka sama, jak dziś.                                 

                                                                                Twoja Werusia ;P ;P 

 Dla Ani Haza! Na górze róże, na dole fiołki, a my się lubimy jak dwa aniołki! 

*** 

 Dla P. Kasi Laskowskiej! Jest Pani bardzo miłą i uśmiechniętą nauczycielką! 

Uczennica z klasy VI

 Dla klasy VI!  Kochać a lubić to wielka różnica.  Serce i duszę zachwyca.                                  

Lubić można każdego, a kochać tylko jednego. 

   Koleżanka 

 Dla Pana Piotra! Jest Pan fajnym 

nauczycielem od W-F!        

                              Uczennica  
 

 

14 LUTY 
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie 

listów zawierających wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Na Zacho-

dzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii                    

i Stanach Zjednoczonych, czczono             

św. Walentego jako patrona zakocha-

nych. Dzień 14 lutego stał się więc 

okazją do obdarowywania się                 

drobnymi upominkami.
.
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 Dla Pani Joli Uhlenberg! Jest Pani bardzo dobrym wychowawcą! 

Uczennica z klasy VI 

 Dla Pani Iwony Białas-Rychlak! Jest Pani bardzo miłą i uśmiechniętą nauczycielką! 

Uczennica  

 Dla Klaudii Willa! Że Cię kocham, niech każdy nie wie, bo warto kochać, prawda                

czy nie? Bo bez kochania trudno żyć, bo miłość była i musi być!                                  ***                  

 Dla Moniki Barzowskiej!   Dziękuję, że jesteś!                                             Marta Lesner 

 Dla Werci Rychlak! Jest z Ciebie  fajowa, miła oraz superowa przyjaciółka! 

Najlepsza kumpela  

 Dla Adasia Rompca! Jest z Ciebie fajny kolega!                                            Koleżanka  

 Dla Pani Dyrektor! Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek! Jest Pani miłą, dobrą 

oraz uśmiechniętą osobą! Jest Pani dla nas jak druga matka! 

Uczennica  

 Dla Filipa Wojewskiego! Ale to już było… i nie wróci więcej… i choć tyle się zdarzyło,  

to do przodu wciąż wyrywa głupie serce! 

Marta Lesner 

 Dla Weroniki Pupacz! Dziękuję, że jesteś. Nie wiem, co bym bez Ciebie zrobiła. 

Twoja Sroka 

 Dla Klaudii Wenta! Dziękuję, że jesteś. Jesteś super.                                     Twoja Sroka 

  Dla Moniki Barzowskiej! Jesteś fajną koleżanką!         

*** 

 Dla Radka Ellwart! Hmm… Co tu napisać?                                                                                  

Jakiś śmieszny dowcip, jakieś mądre zdanie?                                                                            

Powiem po prostu : Bardzo Cię lubię!                                                                                        

Dzięki za te „piękne oczy”! 

Barbie V 

 Dla szóstoklasistów! Niestety,                                        

to ostatni rok z Wami, szóstoklasiści.                                 

Niedługo będą z Was gimnazjaliści!:)                              

Julii symbol to sowa, bo jest mądra głowa.                                                                                      

Wera trochę mała, ale w siatkę wspaniała!                                                                                    

Michał dobrze gra, bo szybko biega.                                                                                          

Strzela bramki w mig, taki to fajny trik.                                                                              

O pozostałych osobach nic nie opowiemy,                                                                                                                    

bo nikogo do zabawy zmuszać nie będziemy      

                                                                      Klasa V

 



 

Natalia Usenko, Danuta Wawiłow       

Wierzbowa 13.                                     
Opowieści z Wierzbowej 13 

Życie w mieście nie jest nudne. Zwłaszcza 
kiedy mieszka się na ulicy Wierzbowej.           
W bloku nr 13, na dodatek. 

 

Wśród dziwacznych sąsiadów, straszydeł, 
duchów, strzyg i wilkołaków nie można się 
nudzić, a kiedy wieczór jest deszczowy 
albo wszyscy zapomnieli o twoich urodzi-
nach, można poprosić jedno z nich o bajkę. 
I nikt się chyba nie zdziwi, że w bajkach 
tych nie będzie normalnych królewien, 
wróżek i rycerzy. Nie żebyśmy ich nie lubi-
ły, po prostu - nie starczyło dla nich miej-
sca... Tu królują bazyliszki, utopce w wan-
nach, myszy w butach, dinozaury wyklute 
z pisanki, straszne olbrzymki w żelaznych 
kapciach i banda ohydnych złodziejasów, 
ukrywająca skradzione skarby w piwnicy, 
między słojami pełnymi ogórków. Lubicie 
takie miejsca? A więc, zapraszamy! 

 

Roald Dahl                                                                           

Charlie                                                        
i fabryka czekolady 

Pan Wonka ma pomysły doprawdy nie                
z tego świata: w swej sławnej fabryce cze-
kolady wymyśla niesłychane smakołyki, ale 
nikt jeszcze nie był w środku ani nie wi-
dział pana Wonki! 

 

Charlie Bucket nie może uwierzyć w swoje 
szczęście, kiedy znajduje Złoty Talon, który 
pozwala mu zwiedzić wspaniała fabrykę. 
Ale i tak nawet nie przeczuwa, jakie go 
jeszcze czekają niespodzianki! 

Roald Dahl                                                     

Matylda 

Matylda jest wrażliwą i niezwykle utalen-
towaną dziewczynką. Nie ukończywszy 
nawet pięciu lat czytuje Hemingwaya, Dic-
kensa, Kiplinga i Steinbecka oraz rozwiązu-
je trudne zagadki matematyczne. 

 

http://www.gandalf.com.pl/a/usenko-natalia/
http://www.gandalf.com.pl/a/wawilow-danuta/
http://www.gandalf.com.pl/a/dahl-roald/


Cóż z tego, kiedy jej rodzice nie zauważają 
jej; są po prostu... głupi. Co gorsza,                
kierowniczka szkoły, do której zaczyna 
uczęszczać Matylda, okazuje się prawdzi-
wym potworem w spódnicy. Nagle Matyl-
da odkrywa w sobie niezwykły dar - ta-
jemniczą psychiczną siłę, zdolność czynie-
nia dorosłym najbardziej perfidnych psiku-
sów. Dzięki niemu będzie mogła ocalić 
szkołę i pomóc swojej ukochane nauczy-
cielce. 

Adam Bahdaj                                                     

DO PRZERWY 0:1 

Cóż może być wspanialszego dla chłopaka 
od gry w piłkę na własnym boisku? Abso-
lutnie nic! No może tylko prawdziwy tur-
niej „dzikich drużyn” w którym zagrają 
zespoły z całej Warszawy! Zawodnicy Sy-
renki wreszcie pokażą swojemu głównemu 
przeciwnikowi - Huraganowi, kto tu rządzi. 

 

Pełna humoru powieść o przygodach wy-
chowanych przez ulicę chłopców z war-
szawskiej Woli. Przyjaciele, mimo szczęścia 
do wpadania w tarapaty i licznych prze-
szkód, z zapałem realizują swoje marzenia, 
nie podają się, walczą o sportowe laury. 

Maeve Friel                                                       

Czarownica na praktyce . 

Tajemnicze mikstury 

 Jessika i panna Strega udają się na Rynek 
na Samym Końcu Świata po składniki nie-

zbędne do zaklęć. Muszą zdobyć zwyczaj-
ne produkty typu Plwocina Komara czy 
Kozie Bobki, ale dzięki Smoczemu Denty-
ście oraz Intrygującej Czarownicy Skarpe-
tek wrócą z tej ekspedycji bogatsze rów-
nież o nowe pomysły! 

 

Jessika przekona się także na własnej skó-
rze, że lepiej nie czarować innej czarowni-
cy... 

Tomasz Trojanowski                                  

Nowe kocie historie 

Ile zamieszania mogą wprowadzić trzy 
koty? To już wiecie z Kocich historii. 

 

Ale co się stanie, gdy dołączy do nich czte-
roletnia córka Dużego? Strach się bać! 
Dzięki Zofii, Hermanowi i Gienkowi dowie-
cie się, jak absorbujące jest poznawanie 
świata i jak niezwykła może być codzien-
ność dzięki odrobinie wyobraźni. 

 

Weronika Pupacz i Z.R. 

http://www.gandalf.com.pl/a/bahdaj-adam/
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Pies to najwierniejszy                           

przyjaciel człowieka  

 Na tej stronie zamieściliśmy kilka rad, jak 

dobrze wychować szczeniaka, a także                    

jak przygotować się na jego przyjście. 

 

 Jak przygotować się                            
na przyjście szczeniaka?         

Hm...trzeba mu kupić tzw. „wyprawkę”: 

wygodne "spanko", miski, jedzenie,                

zabawki, smycz, obrożę. O tym, w co 

jeszcze musimy się zaopatrzyć, decyduje 

rasa naszego pupila. 

 

 

 Jak dobrze wychować psa? 

Szczeniak jest jak dziecko.  Poznaje 

świat i uczy się właściwych reakcji                   

na nowe dla niego zjawiska. Nawiązuje 

też  kontakt z człowiekiem, poznaje 

różne codzienne hałasy, zapachy                        

i sytuacje. 

 Pies gryzie meble! 

Kup plastikowe jajo (takie na Wielka-

noc) z otworem, do którego można 

wlać wodę. Kiedy szczeniak zacznie 

gryźć meble, polej na niego troszkę 

wody i udawaj, że nic na ten temat   

nie wiesz. Po kilku takich niespo-

dziankach psiak skojarzy, że gdy bę-

dzie tak robił, to spotka go nieprzy-

jemny "prysznic". 

 Szczeniak brudzi 
w wielu miejscach 
w mieszkaniu! 

Wyznacz miejsce, gdzie psiak może 

załatwiać potrzeby fizjologiczne                  

( najlepiej wybrać je blisko drzwi wyj-

ściowych) i wyłóż podłogę gazetą. 

Kiedy szczeniak wypróżni się w wy-

znaczonym miejscu, pochwal go. 

Marta Lesner 

javascript:void(0)


 

Jak zamierzasz spędzić 

ferie zimowe? 

 

- Zamierzam jeździć konno, mieć kulig, 

zjeżdżać na nartach.  

                                Łukasz Rompca 

- Chcę czytać lekturę ”Opowieści z Narnii” 

i spędzić czas z rodziną. 

Kinga Kreft 

- Będę się bawić w różne zabawy zimowe. 

Ania Haza 

- Ferie zamierzam spędzić w domu. Chcę 

też spotykać się z koleżanką, Julią Wojew-

ską. 

Weronika Rychlak 

- Chcę lepić bałwana i jeździć na nartach, 

sankach. 

Paweł Pesta 

- Będę się cieszył życiem i bawił na śnie-

gu. 

Mariusz Haza 

- Zamierzam jeździć na sankach, lepić 

bałwana i odwiedzić babcię. 

Zuzia Rychlak 

- Chcę wyjechać na Karaiby. 

Pan Wojciech Krause 

- Pojadę do Łebna do babci. Będę się ba-

wić na śniegu. 

Aneta Nowicka 

- Chcę pojechać w Tatry z całą rodziną. 

Franek Wasielke  

- Będę lepić bałwana, zjeżdżać na sankach, 

oglądać telewizję, bawić się z siostrą.  

Krzyś Bartecki 

- Chcę się ślizgać na lodowisku  i bawić na 

śniegu. 

Monika Barzowska 

- Będę zjeżdżać na górkach. 

Marcin Dybowski 

 

- Ferie spędzę w górach. 

Radosław Ellwart 

- Będę w domu i czasem odwiedzę Wero-

nikę. 

Julia Wojewska 



- Pojadę do cioci.                        Natalia Kreft

- Pojadę do dziadków i będę tam się           

świetnie bawić. 

Paulina Miotk 

- Będę lepiła bałwana. 

Julia Bartecka 

- Będę budowała igloo. 

Wiktoria Hommel 

- Pojadę do chrzestnych. 

Weronika Pupacz 

- Będę jeździł na sankach. 

Janusz Wenta 

- Zamierzam wyjechać do babci i jeździć 

na kuligi. 

Filip Wojewski 

- Chcę pojechać do chrzestnej i lepić bał-

wana z rodziną. 

Karolina Bergman 

 

 Marta Lesner, Monika Barzowska, Paulina Bergman 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NAJLEPSI UCZNIOWIE W SZKOLE! 

Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2012/2013 już za nami.                                                     
Oto nasi najlepsi uczniowie: Julia Wojewska, Monika Barzowska,                                           

Weronika Rychlak, Paulina Bergman,  Marta Lesner.                        

 

- Planuję jechać do babci, jeździć na nar-

tach, sankach i miło spędzać czas. 

 
Adam Rompca 

 

- Wyjadę do cioci i dziadków. 

 
Monika Hinc 

 

- Będę jeździć na nartach. 

 
Magda Rompca 

 

- Będę chodzić na górki. 

 
Olaf Konkol 

 

- Zamierzam zjeżdżać na sankach. 

 
Kacper Piotrowski 

 

- Będę miała kulig, ślizgała się na lodowi 

sku. 
Angelika Brzeska 

 

- Będę w domu grał na „plejce”. 
Olek  Ellwart 

 

 

- Zamierzam wyjechać do cioci, jeździć na 

sankach, ,,tutach'', lepić bałwana. 
Paulina Bergman 

 

 

 

 



 

 

Rebusy 

  

Monika Barzowska, Paulina Bergman 

___________________________________________________________________________ 

DYKTANDO 

Wstaw: … - rz, ż;  ,,,, - ó, u;   __ - h, ch 

         Dzisiaj wyszliśmy na wycieczkę do parku ot,,,lonego pie…ynką ze śniegowego p,,,,__u. 

Słońce  wyisk…ało  kępy płatk,,,,w  zwisający__  z  gałęzi d…ew.  Wok,,,,ł  panowała cisza.                    

Po __wili śnie…ynki zaczęły fruwać w powiet…u. Park o…ył. __ałas wzmagał się, wszyscy 

__cieli lepić śniegowego l,,,dka. D,,,…e  k,,,le potoczyły się po ziemi. Z tr,,,dem postawiono 

bałwana. Gdzie gł,,,wka? – k…yczały dzieci. Oczka zrobiono z gr,,,dek, zatknięto gałąź                      

i j,,,…  bałwan got,,,w. Ze śmie__em szczęśliwe dzieci wr,,,ciły do szkoły.
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  Krzyżówka  
 

 

 

           

        4. 

1. Odmierza czas. 

2. Na jej końcu jest nitka. 

3. Na tym przedmiocie (szkolnym) uczysz się liczyć. 

4. Troszczy się o ciebie, pomaga w lekcjach, czyta bajkę na dobranoc. Jest to twoja... 

Paulina Bergman 

Wykreślanka 

Odszukaj w poziomych oraz pionowych rzędach liter imiona żeńskie i męskie. Pozostałe 

litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie. 
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Tłok w pociągu, nagle ktoś woła:                           

- Jest lekarz w pociągu?                                            

- Jestem! – krzyczy jeden z pasażerów                   

i przeciska się przez tłum. Wreszcie                

dociera do wołającego, a ten pyta:                                  

- Choroba gardła na sześć liter? 

*** 

Przychodzi kobieta do lekarza i mówi:                  

- Koń mnie kopnął.                                                  

- Gdzie?- pyta lekarz.                                            

- Koło poczty. 

*** 

- Co ty robisz?! Miałaś dbać o linię,                       

a jesz ciastko z bitą śmietaną!                                         

- Kochana, linia musi być gruba                                

i wyrazista! 

*** 

- Mamusiu, mogę iść na podwórko?               

- Z tą dziurą w rajstopach?                                                        

- Nie …z tą Jolą z drugiego piętra. 

*** 

- Gdy tak patrzę na pani uśmiech, myślę, 

że złoży mi pani wizytę.                                             

– Podrywacz z pana.                                             

– Nie, dentysta. 

 

Pasażer w przedziale czyta książkę                           

i co chwila wykrzykuje:                                                             

- Coś takiego! Nieprawdopodobne!               

Nigdy bym nie przypuszczał!                                                       

Siedzący obok chłopak pyta zaciekawiony:                               

- Czyta pan książkę fantastyczną?                      

- Nie, słownik ortograficzny. 

*** 

Jaś wraca do domu po zakończeniu               

roku szkolnego. Tata pyta go:                                      

- Przeszedłeś?                                                        

- Tak, z 3 „a” do 3 „b”.                             

  *** 

Zajączek poszedł rano do sklepu, patrzy,             

a tam już duża kolejka. Przepycha się,               

przepycha, a misiu na to:                                        

- Co to, zajączku, bez kolejki?!                              

I fru go na koniec. No to zajączek jeszcze 

raz się przepycha, przepycha, już prawie 

doszedł do drzwi …ale misiu znowu go 

wyrzucił. No to próbuje jeszcze raz. Prze-

pycha się, przepycha, już prawie doszedł, 

ale misiu zatarasował mu drzwi i znowu 

chce go wyrzucić. Na co zajączek:                     

- Nie, to nie. Jak nie chcecie,                               

to nie otworzę dzisiaj sklepu. 

*** 

Przychodzi mężczyzna do baru i mówi:                               

- Poproszę frytki.                                                  

– Niestety, nie mamy już ziemniaków- 

odpowiada barmanka.                                      

– Nie szkodzi, mogę zjeść z chlebem.                                                                                        

*** 

- Chciałbym kupić radio.                                      

– Polecam najnowsze, japońskie.                   

– Nie, dziękuję. Nie znam japońskiego. 

Paulina Bergman

 



BEZPIECZNE FERIE!!!  
Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył radosnych i niezapomnianych wrażeń, 

pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 

 

 

    Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych.   

    W czasie zjeżdżania zachowajmy bezpieczną odległość między sankami.   

 

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu.   

 Bądźmy widoczni na drodze. 

 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.   

 Nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające                   

          samochody. 

 

 Rzucając się śnieżkami nie łączmy                 

          miękkiego śniegu z kawałkami lodu           

                                                        czy kamieni oraz nie celujmy                                                    

                                                        w twarz drugiej osoby.   

    Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy   

się po lodzie na rzece lub stawie. 

    Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy                                                                         

   w miejscach niedozwolonych.   

   Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.     

   Ubierajmy się odpowiednio do temperatury                

   panującej na dworze.   

 

   W wolnym czasie przebywajmy na świeżym    

  powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną. 

 

    Nie zapominajmy o podstawowych             

   zasadach higieny.   

    Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.   

    W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.                                                                     
                                                                                                                                              Z.R. 

 

 


