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WIERSZE O JESIENI 

    Przedstawiamy Wam wierszyki napisane przez uczniów klasy 3f i również przez nich zilustrowa-
ne. Dziękujemy Pani Wychowawczyni za udostępnienie twórczości uczniów w naszej gazetce. 

Witajcie drodzy czytelnicy!  
  I znów mamy jesień! Chłodniej na dworze i częściej deszcz i mgła, a dni coraz krótsze. 
Ale my mamy receptę na długie wieczory - czytanie!  
   Zachęcamy Was do zapoznania się z naszą gazetką i życzymy  miłej lektury.  

Redakcja                                                                                                                                                                                                                                                         

Tekst i rys. Adrianna Wyrwińska 

          Liście 
Czerwone, złote, brązowe, 
liście jak z bajki kolorowe, 
płyną na wietrze jesiennym, 
a za oknem świat taki senny. 
 
Ptaki w dalekie lecą kraje, 
jabłoń owoce swoje nam daje. 
Deszcz kropelkami na ziemię 
kapie, 
pola już puste, spichrze bogate. 
                     Tadeusz Droń 

Wybrała Blanka Honc kl.  5c  

Tekst i rys. Oliwia Gołębiowska 

   Hafciarka jesienna 
Tu – złoty liść. Tam rudy blask 
i srebrny mech na śliwie. 
Otwieraj oczy i patrz! Patrz! 
Barwami cię zadziwię. 
 
W złotym szeleście stoi klon 
i szumi jak muzyka. 
A złoto, poszum czyjeż są? 
Toć pana Października. 
Autor: Hanna Januszewska 
Wybrała Alicja Szlawska kl. 5c 

Tekst i rys. Nadia Pieńkowska 

Rys. Paulina Kruk 

       Idzie jesień  
Idzie łąką, idzie polem. 
Pod złocistym parasolem. 
Gdy go zamknie – słońce świeci. 
Gdy otworzy – pada deszcz. 
Kto to taki? Czy już wiecie? 
Tak! To właśnie jesień jest! 
                       Tadeusz Śliwiak 

Wybrała Ida Skrzypek kl. 4d 

Obowiązki Jesieni 
Jesień rzuca kolorami, 
zręcznie operuje barwami. 
 

Zwierzęta do snu układa, 
miękki mech pod głowy wkłada. 
 

Jesień ma zamiar iść, 
kiedy pokoloruje ostatni liść. 

Przychodząca Jesień 
Jesień idzie w las raz po raz. 
Ma czas, żeby w konia zrobić nas. 
Bo kiedy myślimy, że odchodzi 
to dopiero do nas przychodzi. 

Dzisiaj chodziłam po lesie 
i zobaczyłam, jak piękna jest jesień.  
Lecą liście kolorowe: 
żółte, czerwone i brązowe. 
Słoneczko szybko zachodzi 
przypomina, że zima nadchodzi.  

W jesiennym parku 
Podczas jesieni 
zajrzałam do kieszeni. 
Patrząc na kalosze 
z kieszeni wyjęłam dwa grosze. 
Na górze ciemne chmury i myślę: 
czy nie będzie dziś wichury? 
Zwykła pogoda jak na jesień dziś 
i na włosy spada mi liść. 

Tekst Paulina Kruk 
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Był sobie pies 
   „Był sobie pies” to wzruszająca powieść o poszukiwaniu celu w życiu przez psa, który 
na nowo się odradza. Historia obrazuje nam miłość, ale także cierpienie, jakie doświad-
czył Bailey. Ta książka przeznaczona jest nie tylko dla ludzi, którzy kochają psy, dla 
miłośników zwierząt, ale również dla osób, które nie doceniają towarzystwa czworonoż-
nych przyjaciół.                                                                              Paulina Socha kl. 4c 

 Seria Dziennik Cwaniaczka 
    W naszej bibliotece szkolnej możecie znaleźć wiele różnych książek. Jedną z 
pozycji, którą Wam polecam przeczytać  jest seria Cwaniaczka. Autorem książki 
jest Jeff Kinney. Nieważne, którą część wypożyczycie, zawsze będziecie wiedzieć, 
o co chodzi.  
    Książka opowiada o chłopcu, który chodzi do gimnazjum i opisuje swoje szalone 
życie nastolatka. Przeżywa ciekawe przygody, ale i wpadki.  
    Osobiście książka bardzo mi się podoba. Polecam, jeśli ktoś ma ochotę odsapnąć 
od życia codziennego.                                                    Natalia Marszałek kl. 5c 

   Kroniki Archeo 
    Lubicie przygody? A historię i legendy? Oto idealna książka dla Was! Polecam wam serdecznie książkę 
pod tytułem ,,Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Neferetiti’’ autorstwa Agnieszki Stelmaszyk. Opowia-
da o dwóch rodzinach; Ostrowskich i Gardnerów. Mimo innych narodowości rodziny się przyjaźnią, a ich 
dzieci często bez powiadomienia rodziców rozwiązują zagadki. W tej książce przyjaciele rozwiązują 
tajemnicę zaginionego klejnotu Neferetiti, podczas gdy ich rodzice – archeolodzy, badają nowo odkryty 
grobowiec, zwanym grobowcem X. Niestety nie tylko oni szukają cennego klejnotu…                                                                                                 
                                                                                                                              Ala Szlawska kl. 5c 

                         Seria - … domek na drzewie 
    Niedawno wypożyczyłam w naszej bibliotece i przeczytałam książkę pt.:”91 
piętrowy domek na drzewie”. Bardzo serdecznie Wam ją polecam. Książka ta jest 
siódmym tomem serii "Domek na drzewie" i według mnie najzabawniejszym.    
    Autorami książki są: Terry Denton i Andy Griffiths, których imiona noszą rów-
nież główni bohaterowie opowieści. Książka opowiada o niesamowitych przygo-
dach dwójki przyjaciół, którzy mieszkają w 91 piętrowym domku na drzewie.  Ten 
domek jest najfajniejszy na świecie! Znajduje się tam między innymi: madame 
Wiewszystko i wielki czerwony przycisk, którego lepiej nie wciskać. Jeśli chcecie 
się dowiedzieć, dlaczego nie wciskać czerwonego przycisku, pooglądać zabawne 
ilustracje i nieźle się uśmiać, koniecznie przeczytajcie tę książkę.                                                                

Przez most we mgle 
    Książka została napisana przez Astrid Vollenbruch. Liczy 191 stron i ma ok. 16 rozdziałów. Opowieść 
jest o Oli i jej jednorożcu. Ola wraz z jej przyjaciółką Julką jeździły konno. Uwielbiały opiekować się 
końmi i na nich jeździć. Ola opiekowała się pewnymi kucykami w opuszczonej zagrodzie, gdzie wszyst-
ko się dzieje! Znalazła w lesie siwego konia, który był dość w złym stanie. Ola pomogła mu i w ten 
sposób zaczyna się cała dziwna historia, związana z tym koniem. Siwi kuc okazał się być jednorożcem, 
który zabiera Olkę do magicznego świata. Dziewczynka przeżywa niesamowite przygody, a pod jej 
nieobecność (nie było jej przez ok. 3 dni, gdyż była w innym wymiarze) jej bliscy martwili się o nią. 
    Polecam książkę bardzo każdemu czytelnikowi! Jest bardzo wciągająca i na pewno spodoba się wiel-
bicielom książek fantasy i wielbicielom koni.                                                          Alicja Czyżyk kl. 6a 
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     “Szkoła - instytucja oświatowo-wychowawcza, zajmująca się kształceniem, opieką i wychowaniem 
w państwie”- to jest cytat z prawa oświatowego. Ale czy szkoła musi kształcąc zabijać naszą indywi-
dualność? Słowem przewodnim tego roku w naszej szkole jest MUR, czy musimy być jednolitymi cegła-
mi, które zostały ociosane z różnorodnych i pięknych kamieni?  
Szkoła w naszych czasach nie licząc tego, że pozwala nam na dokształcenie się, jest swego rodzaju 
maszyną do produkcji „dobrego obywatela”. Oczywiście, szkoła posiada również dużo dobrych warto-
ści, takich jak przygotowanie nas do pracy lub możliwość zdobycia wiedzy. Lecz postawmy sobie pyta-
nie, czy te ważne wartości, takie jak edukowanie nas muszą być otoczką dla zabijania indywidualno-
ści?  
Myślę, że regulamin stroju, w którym jest napisane mniej więcej tak: 
 „Przez schludny wygląd rozumie się: 
 - chłopcy: nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów (farbowania, dredów, irokezów itp.), 
brak makijażu, krótkie i czyste paznokcie” jest swego rodzaju przykładem ujednolicania szkolnej 
społeczności. Podobnie jest u dziewcząt.  
     Zrozumiałe jest dla mnie to, że w szkole trzeba ubierać się stosownie do sytuacji i miejsca, bez-
piecznie dla siebie i innych, ale nie rozumiem, dlaczego dredy, irokez, pomalowane paznokcie lub 
makijaż są uznawane za nieschludne.  
     Ale, wracając do szkoły, jest to świetna instytucja niosąca dużo dobrego, lecz ważne jest, aby 
nawet w tych pozornie dobrych systemach dostrzegać to, co może być groźne i potrafić się temu 
przeciwstawić. Czy naprawdę takie straszne jest pomalowanie paznokci lub makijaż? Czy ktoś ma 
odkryte ramiona czy zakryte? Myślę, że lepszy jest człowiek świadomy, z kolczykiem w nosie i z dre-
dami,  potrafiący powiedzieć NIE komuś, kto ma większy autorytet, niż działający wbrew sobie ideal-
ny, wzorowo ubrany uczeń.  
     Trzeba postawić sobie jedno zasadnicze pytanie: Czy chcę pokonać trudności i żyć w zgodzie z 
samym sobą, czując się dobrze? 
      
    Artykuł napisany na podstawie wykładu Profesora Matczaka “Czy szkoła jest jak więzienie? Foucault 
o władzy dyscyplinującej” [dostępnym na YouTube] i refleksji, jakie mnie po nim naszły.  

Jakub Lubiszewski kl.8c 

   Poniżej przedstawiamy wam artykuł z nowego cyklu, mamy nadzieję, że na tej jednej wypowiedzi 
się nie skończy… Chcielibyśmy zachęcić Was do zabrania głosu na temat poruszony w tym artykule. 
   Wyjaśniamy, że jest to wypowiedź ucznia, który jest członkiem naszego Zespołu Redakcyjnego, ma 
własną opinię, którą się z nami podzielił, ale nie jest to głos całej Redakcji. Zastrzegamy sobie prawo 
do innego widzenia poruszanych w artykułach problemów.  
    Jesteśmy ciekawi Waszego zdania. Napiszcie proszę, co o tym sądzicie. Wypowiedzi prosimy dostar-
czyć do biblioteki.                                                                                                             Redakcja 
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Zdj.: Flaga i Godło       
Polski 

Czy wiesz, że:  
- Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków, psy tylko ok. 10. 
- Koty nie rozpoznają słodkiego smaku. 
- Koty nie mają obojczyka. Ten "brak" sprawia, że mogą wciskać się we wszystkie szczeliny, przez 
które może przejść ich głowa. 
- Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać do tyłu. 
- W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi. 
- Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że może sobie nim wyczyścić uszy. 
- Krowy mają najlepszych przyjaciół i stresują się, kiedy zostają rozdzielone. 
- Mrówkojady nie mają zębów, a ich języki mają nawet 60 cm długości. Najdłuższy oficjalnie zanoto-
wany język mierzył jednak aż 90 cm! 
- Leniwce schodzą na ziemię tylko raz na tydzień, w celu wypróżnienia. 
- Psy odróżniają kolory, ale o wiele gorzej niż człowiek. Mogą odróżnić żółty i niebieski, ale czerwony 
i zielony widzą jako żółto-szary.                                                                                                                              
                                                                                                                         Blanka Honc kl. 5c  
- Wczesna jesień jest porą, w której dojrzewa wiele owoców. 
- Jesień to także okres, kiedy wiele ptaków opuszcza naszą strefę klimatyczną, przenosząc się do 
ciepłych krajów.                                                                                       Paulina Socha kl. 4c                                                                      
- Gdy nadchodzi jesień z drzew zaczynają opadać liście. Drzewa otrzymują sygnał do ich zrzucenia, 
gdy dzień staje się krótszy. Wtedy między liściem a gałązką powstaje przegroda, która ogranicza 
dopływ wody. W wyniku tego procesu liść usycha i opada poprzez podmuch wiatru.  

Ala Czyżyk kl. 6a 
 

     Barwy Ojczyste 
Powiewa flaga, 
Gdy wiatr się zerwie. 
A na tej fladze 
Biel i czerwień. 
Czerwień to miłość, 
Biel – serce czyste. 
Piękne są nasze 
Barwy ojczyste. 
                  Czesław Janczarski 

            Jedenasty listopada 
Dzisiaj wielka jest rocznica 
jedenasty listopada. 
Tym co zmarli za ojczyznę 
hołd wdzięczności Polska składa. 
Im to bowiem zawdzięczamy 
wolność – polską mowę w szkole 
to, że tylko z ksiąg historii 
poznajemy dziś niewolę. 
Uroczyście biją dzwony 
w mieście flagi rozwinięto 
i me serce się raduje 
że obchodzę Polski święto. 
                     Ludwik Wiszniewski 

Wiersze wybrała Blanka Honc kl. 5c 

   11 listopada 1918 jest uznawany za dzień, w którym Polska uzyskała status niepodległego państwa. 
Jest to data, w której Marszałek Józef Piłsudski otrzymał władzę wojskową i naczelne dowództwo 
podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I woj-
nę światową.  
   Jednakże czy możemy mówić w przypadku 11 listopada o pełnej niepodległości i wolności? Granice 
II Rzeczpospolitej zostały dopiero ustalone kilka lat po 11 listopada 1918 roku. Drugą kwestią jest to, 
że wydarzenia I wojny światowej odbijały się na codziennym życiu ludzi. Niestety, obcowanie ze 
śmiercią w tragicznych warunkach odbija się na psychice żołnierzy. Takie zjawisko nazywa się 
“wdrukowywaniem śmierci”, po czymś takim nie da się żyć normalnie. Kolejnym możliwym skutkiem 
była “nerwica frontowa”, częste ataki paniki i zaburzenia myślenia, poruszania się lub nawet mowy. 
Nie mówiąc o rodzinach wojskowych, które nie miały często żadnego znaku życia od mężów, braci czy 
ojców przez wiele miesięcy. Skutkiem tego jest to, że mimo iż wojna się skończyła, ludzie często nie 
byli od niej wolni aż do końca życia, a wolność od walki była tylko pozorna, bo mimo iż nie trzymali 
broni w ręce, to walczyli sami ze sobą - z piętnem, jakie na nich i na ich rodzinach odcisnęła I wojna 
światowa.                                                                                                 Jakub Lubiszewski kl. 8c 
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Wywiad z  Panią Aleksandrą Skonieczną 

-Dzień dobry! 
- Dzień dobry! 
- Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad? 
- Tak. 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 
- Wybrałam zawód nauczyciela, bo zawsze tłumaczyłam matematykę i dobrze mi to „szło”. 
- Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę? 
- Szukałam nowych wyzwań, znalazłam tą szkołę i obym została tu dłużej! 
- Co najbardziej lubi Pani w swoim zawodzie? 
- Najbardziej lubię kontakt z pozytywnymi uczniami, którzy mają dużo pomysłów. 
- Czy lubi Pani czytać książki, jeżeli tak, to jakie? 
- Lubię czytać książki, najbardziej przygodowe i detektywistyczne. 
- Kim chciała Pani zostać, jak była Pani dzieckiem? 
- W dzieciństwie chciałam być strażakiem, ale potem zrozumiałam, że to nie dla mnie. 
- Co jest Pani największym marzeniem? 
- Moim największym marzeniem jest wyjazd do Nowego Jorku. 
- Czy uważa Pani, że matematyka jest trudna? 
- Matematyka nie jest trudna, ale niektórzy muszą poświęcić na nią więcej czasu. 
- Dziękuję za rozmowę, do widzenia! 
- Dziękuję!                                                         Wywiad przeprowadziła Martyna Daniszewska kl. 4d                        

        Pupil 
     Chciałabym wam opowiedzieć o moim psie. Nazywa się Beza. Jest czarna, ma karmelowo-białe 
łapy. Nie jest wysoka, jest tak do połowy łydki. Jest bardzo ruchliwa i pocieszna. Uwielbia biegać i 
bawić się ze swoim kumplem, Brunem.  Bardzo ją kocham.                      Natalia Marszałek kl. 5c            

   To jest mój chomik. Jest to chomik dżungarski i jest ze mną od roku. Nazy-
wa się Węgielka i ma czarno-białe umaszczenie. Na brzuchu ma białe futer-
ko, które sięga jej aż do noska. Cała reszta jest czarna. Gdy rok temu mia-
łam dostać swojego pierwszego chomika, byłam bardzo podekscytowana, 
lecz gdy dotarłam do sklepu zoologicznego, w pierwszej chwili chciałam 
stamtąd iść. Lecz wtedy ją zobaczyłam, stała na tylnych nóżkach i wpatry-
wała się we mnie jakby chciała powiedzieć „weź mnie!”. Wiedziałam już, że 
to jest mój chomik. Gdy wypuściłam ją do klatki w domu, od razu pobiegła 

do domku, a po tygodniu była już oswojona. A od czasu, gdy ją pierwszy raz wzięłam na ręce Węgiel-
ka nigdy mnie nie ugryzła.                                                                                      Blanka Honc kl. 5c 

   Mój pupil jest psem i ma na imię Nika. Jest to suczka i ma 5 lat. Jest rasy Cavalier King Charles 
Spaniel. Ma czarne i długie uszka, rudo-brązowe brwi, białą plamkę pomiędzy piwnymi oczkami i biały 
tułów z masą czarnych kropek. Nika trafiła do mnie z adopcji. Adoptowałam ją od pewnej pani w 
Szczecinie pod koniec wakacji. Gdy do nas trafiła była bardzo wychudzona, sierść jej niemal cały czas 
wypadała, a na zębach osadził jej się kamień. Pomimo tego była najszczęśliwszym     i najwdzięcz-
niejszym psem na świecie, jakiego w życiu spotkałam! Teraz zadbaliśmy o nią, sierść już jej wypada w 
mniejszych ilościach, zęby ma zdrowe oraz ma zdrowszą i okrąglejszą sylwetkę.                                                                                                                       
                                                                                                                           Alicja Czyżyk kl. 6a 



7 

   ...Maciek siedział na plaży, mimo że już jutro zaczynał się nowy rok szkolny. Był zły na rodziców za 
to, że trzymają go tu na drugim krańcu Polski, w jakimś Kosakowie. Wszystko przez to, że dziadkowie 
przeprowadzili się tutaj parę dni wcześniej. Kochał dziadków, ale tak bardzo chciałby być w swoim 
pokoju i nawet prasować białą koszulę, mimo że tej czynności nie lubił najbardziej na świecie. Te 
wszystkie kąty, szwy i zagięcia były dla niego jak czarna magia. Czuł, że nikt go nie rozumie, w końcu 
od jutra, od 1 września miał iść do nowej szkoły. Nie mógł się doczekać tego dnia, gdy pozna nowych 
kolegów, mimo że bał się braku zaakceptowania ze strony klasy, znającej się od 7 lat. Nadal ciekawość 
zwyciężała nad stresem i strachem. Z tego zamyślenia wyrwała go kuzynka Lena: 
- Hej Maciek, dawaj, czekamy na ciebie!- krzyknęła Lena. Maciek obrócił się w jej stronę i odkrzyknął: 
- Idę, idę, Lena.  
   Lubił ją, dziewczyna w luźnych hipsterskich spodniach, z szalonymi siedemdziesięcioma siedmioma 
dredami na głowie była dla niego jak siostra. Cztery lata starsza kuzynka, z którą mieszkał na strychu 
w domu dziadków z każdym rokiem była dla niego bliższa. Jeszcze pięć lat temu, gdy miał osiem lat 
byli jak dwa różne bieguny, jemu kojarzyła się ze straszeniem go na każdym kroku. W starym domu 
dziadków chowała się za filarami z żółtego drewna o charakterystycznym zapachu, a gdy on po długim 
chodzeniu po domu poddawał w się poszukiwaniach, Lena wyskakiwała na niego zza rogu. Teraz 
wszystko się zmieniło, ona wchodząca w dorosłość i on dopiero poznający świat, w którym ona żyła już 
od kilku lat. I znowu z zamyślenia wyrwał go krzyk. 
- Maciek, no dawaj! W jego uszach znowu zadzwonił jej głos i on pobiegł po plaży za dziewczyną w 
kolorowych spodniach. Na molo czekał na nich dziadek, który właśnie wyjmował z plecaka kanapki i 
termos z sokiem malinowym. Lena dobiegła pierwsza i z impetem porwała swój worek z kanapkami 
wywołując tym dezaprobatę w oczach dziadka. Tuż po niej do prowiantu dopadł również Maciek. Gdy 
już napili się ciepłego soku i zjedli całe zapasy zrobione przez babcię, dziadek zarządził powrót do 
samochodu, zajęło im to tylko chwilę, bo auto stało tuż obok mola. 

*** 
   Maciek po powrocie do domu dziadków od razu wszedł po drabinie na strych, który zresztą dopiero 
pomalowany przez niego i dziadka na biało, dalej pachniał farbą. Lena i Maciek bardzo ubolewali nad 
kolorem strychu - biały jest strasznie smutny i bezduszny. Woleliby pomalować go w szalone wzory i 
wprowadzić trochę radości do domu dziadków. 
 Lena wbiegła tuż za nim i powiedziała:  
- Pakuj się, za godzinę mamy pociąg- Maciek myślał, że źle słyszy. 
- Ale jak to, przecież wracamy dopiero za kilka dni- Lena spojrzała na niego rozbawiona.  
- Gdy ty, filozofie, siedziałeś na plaży, do dziadka zadzwoniła twoja mama i powiedziała, że wracamy 
jednak dzisiaj, więc zaczynaj się pakować i nie trać już czasu- Maciek myślał, że wybuchnie z radości. 
Już jutro pozna swoją nową klasę. Nie mógł się doczekać, więc od razu rzucił się do swoich ubrań i 
torby.  
   W taki sposób Lena i Maciek już o dziewiętnastej znaleźli się na dworcu głównym, skąd odebrała ich 
ciocia i odwiozła Maćka do domu, gdzie czekała na niego mama z już wyprasowaną koszulą na jutro. 
Maciek od razu poszedł spać. Wiedział, że jutro jest dla niego ważny i pełen wrażeń dzień. 

*** 
   Michał przyszedł jako ostatni do klasy. Pojawiło się w niej kilka nowych twarzy, dwie dziewczyny w 
ostatniej ławce z prawej strony i chłopak siedzący za Anią i Agatą, jedynymi dziewczynami z klasy, z 
którymi można było normalnie porozmawiać. Obok nowego zostało również ostatnie wolne miejsce. 
Michał, pozbawiony wyboru, usiadł z chłopakiem w białej koszuli. 
Ciąg dalszy w następnym numerze gazetki                                              Jakub Lubiszewski kl. 8c 
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Kraków 
    W te wakacje odwiedziłam Kraków. Jest to wspaniała miejsco-
wość, którą warto zwiedzić. Możecie zwiedzić tam: Wawel, Stare 
Miasto, Kazimierz, Kopiec Kościuszki, a w wolnej chwili przespace-
rować się wzdłuż Wisły.  
    Wawel to inaczej Zamek Królewski, w którym kiedyś urzędowały 
władze. Pod Wawelem znajdują się groby ważnych osób: m.in. 
Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki.  

Stare Miasto to inaczej Rynek Krakowa, jest tam piękna Bazylika Mariacka, którą warto zobaczyć. 
Jeżeli będziecie na Wawelu, to zobaczcie Smoczą Jamę. Jaskinia jest głęboko pod ziemią. Legenda 
głosi, że w tej jaskini mieszka smok. Przed Wawelem stoi rzeźba Smoka, ziejąca ogniem. 
    Dla dzieci i dorosłych polecam Park Aktywności i Nauki, który mieści się obok krakowskiego stadio-
nu.  
Według mnie, Kraków to świetne miasto, które warto odwiedzić. 
                                                                                                           Martyna Daniszewska kl. 4d             

Sasino 
    W te wakacje byłam w miejscowości Sasino. Jestem bardzo zado-
wolona z wyjazdu, ponieważ pomimo braku Internetu dobrze się ba-
wiłam. 
    Sasino jest długie na około pięć kilometrów, przez co można sobie 
zorganizować przyjemną wycieczkę rowerową. W miejscowości i jej 
okolicach są jeszcze inne atrakcje. Na przykład: jazda konna, alpaki i 
wiele innych rzeczy. Dokoła są piękne lasy, w których można ode-

tchnąć świeżym powietrzem.                                                                                  Ala Szlawska kl. 5c 

     Byłam w Max Campie dwa razy z rzędu i mam nadzieję wró-
cić tam za rok. W tym ośrodku są dwa place zabaw, boisko do 
siatkówki i do piłki nożnej. Obiad można zamówić w ośrodku. 
Od poniedziałku do piątku są prowadzone animacje dla dzieci. 
Również są konkurencje dla dorosłych. Każdego dnia o 20.00 
wieczorem na kanale max camp jest wyświetlany film.  
    Morze jest bardzo blisko domków. Wystarczy tylko przejść 
przez lasek i już się jest nad morzem.    Przed ośrodkiem, ale 

również na terenie ośrodka są parkingi. Blisko znajdują się sklepy oraz restauracje. Domki zawsze są 
czyste i zadbane.  
   Bardzo polecam go wszystkim, którzy wybierają się na wakacje nad morzem Bałtyckim. 

Blanka Honc kl. 5c 

   We wrześniu, oprócz batalii z podręcznikami, nasza biblioteka wzięła udział w akcji Ogólnopolskie-
go Dnia Głośnego Czytania (29 września). Nie tylko w bibliotece, ale również w  świetlicy uczniowie 
mogli posłuchać głośnego czytania fragmentów ciekawych  książek, opowiadań czy baśni, w wykona-
niu pań bibliotekarek. 
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Październik -  
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych       

   Jak wiecie, październik jest Miesiącem Bibliotek Szkol-
nych. W  związku z tym w naszej bibliotece również uczci-
liśmy to święto. Hasło tegorocznych obchodów to: „Baśnie 
i legendy z całego świata”.  
   W klasach drugich zostały przeprowadzone lekcje bi-
blioteczne pt. „W świecie baśni”. W związku z tym zmie-
nił się również wystrój gabloty bibliotecznej na „Baśnie i 
legendy z różnych stron świata”.  

    W dniu 28 października 2021 odbył się konkurs czytelniczy dla klas 4-8 pt. „Przygoda  
z Magicznym Drzewem”. Uczestników obowiązywała znajomość 4 książek Andrzeja Maleszki: 
„Czerwone krzesło”, „Pojedynek”,  „Tajemniczy most” i „Olbrzym”. To był najtrudniejszy konkurs 
czytelniczy w historii szkolnej biblioteki, dlatego szczególnie dziękujemy naszym odważnym czytelni-
kom, którzy przystąpili do rywalizacji. Specjalne podziękowanie należy się Miłoszowi z klasy 2d, któ-
ry zgłosił się do konkursu przeznaczonego dla starszych klas.  
    Kolejna niespodzianka z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych to konkurs plastyczny dla uczniów 
klas 1-3 pt. "Ilustracja do wybranej baśni H.CH. Andersena, braci Grimm, Ch. Perraulta". 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
   Na konkurs  wpłynęło ok.. 90 prac, a jury w składzie: pani Ewa Żmidzińska 
- nauczyciel plastyki, pani Dorota Olenderek - wychowawca w świetlicy,        
a jednocześnie artysta plastyk, pan Dominik Szałata - nauczyciel techniki      
i plastyki, wybrało laureatów konkursu: 
1. miejsce: Maria Ciesielska kl. 1d – ilustracja do baśni „Calineczka”, 
2. miejsce: Weronika Czuba kl. 2b – ilustracja do baśni „Kot w butach”, 
2. miejsce: Michał Kapka kl. 1b –ilustracja do baśni „Brzydkie Kaczątko”, 
3. miejsce: Anna Sendecka kl. 2a – lustracja do baśni „Królowa Śniegu”. 
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych dostępna jest w bibliotece  
do 3 grudnia. Serdecznie zapraszamy :) 

    Październikowe Koło Przyjaciół Książki, na któ-
rym dzieci poznają nowości wydawnicze, jak również klasyczne utwory rów-
nież wpisuje się        w propagowanie czytania, zarówno samodzielnego, jak 
i głośnego czytania   w grupie.  Zajęcia rozpoczęły się od książki "Pralinka" 
Fanny Joly. Dzieci rozwiązywały również różne quizy i zagadki literackie, 
ilustrowały wysłuchane teksty. A wszystko po to, by rozwijać ich czytelnicze 
zainteresowania. 
   W listopadzie w trzech pierwszych klasach: 1a, 1c, 1e odbyło się Pasowa-
nie na czytelnika, które jednocześnie były wprowadzeniem najmłodszych 
uczniów do szkolnej biblioteki. Dzieci poznały zasady zachowania    w biblio-
tece i obchodzenia się z książkami, złożyły uroczyste ślubowanie    i wypoży-
czyły swoją pierwszą książkę z naszej biblioteki :) 
                                                                                     Panie bibliotekarki                                                                                                                    
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Przedstawiamy prace plastyczne Waszych kolegów i koleżanek.   

Rysunki Blanka Honc kl. 5c 

Rys. Paulina Socha kl. 4c 
Rys. Ala Szlawska kl. 5c 

Rys. Hania Grzywińska kl. 8c Rys. Kuba Lubiszewski kl. 8c 

Rys. Blanka Honc kl. 5c 
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Rys. Olivia Filipkowska kl. 7c Rys. Gabrysia Konopka kl. 6a 

Rys. Natalia Marszałek kl. 5c Rys. Ida Skrzypek kl. 4d 

Siatkówka 
    Siatkówka to sport, który polega na odbijaniu 
piłki bez łapania jej, tak aby przeleciała nad siatką   
i dotknęła połowy boiska przeciwnika. Dyscyplina ta 
może się wydawać nudna, ale dla mnie jest to bar-
dzo emocjonująca i pasjonująca gra.  
    Sama chodzę na dodatkowe zajęcia, na razie 
jeszcze się uczę, ale bardzo mi się spodobała gra  w 
siatkówkę. Lubię ją, bo chodzą na nią moje koleżan-
ki i uczymy się razem, co jest wspaniałe             i 

sprawia, że jest się szczęśliwszym!  
    Polecam siatkówkę dla każdego, być może spodoba się wam, tak jak mi!                                                                                                                              

                              Alicja Czyżyk kl. 6a 

Rys. Diana Akymenko i Mariia      

        Husak kl. 6c 
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Stypendia Samorządu Wrocławia 
    Gratulujemy sukcesu uczniom SP 118, którzy otrzymali stypendia Samorządu Wrocławia         w 
ramach Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA. Uroczysta gala 
wręczenia stypendiów odbyła się dnia 22 września 2021 roku w LO nr XIV przy ul. Brucknera we Wro-
cławiu. 
   Z naszej szkoły stypendium otrzymali: 
1. Michał Maciołka, kl. 6b 
2. Gabriela Olszowy, kl. 8b 
3. Kamila Kaczmarek, kl. 5e 

                            Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna Juniorów 

    Z przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy jeden z uczniów naszej szkoły wziął udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej Juniorów, która odbyła się 6.10.2021. Czekamy na 
wyniki i mocno trzymamy kciuki za naszego ucznia Michała Maciołkę. 

    Lena Siwek (klasa 2a) jest zawodniczką Sekcji Gimnastyki Artystycznej AZS Wrocław, klasa C. 
    W dniach 11-12 września z sukcesem brała udział w Międzynarodowym Turnieju Silesia Black Dia-
mond 2021 w Chorzowie. Zajęła III miejsce.  

 zDolny Ślązak 
    W dniach 18 – 22 października odbył się etap szkolny konkursu zDolny Ślązak. 
Miło nam poinformować, że do etapu powiatowego zakwalifikowali się: 
– j. polski: Milena Musiał kl.8b, Gabriela Olszowa kl.8b, Jakub Socha kl.8b, Sebastian Maciejewski 
kl.8c, Artur Raczkowski kl.8d; 
– historia: Jakub Socha kl.8b; 
– j. angielski: Emilia Rotko kl.8a, Jakub Czerkawski kl.8a, Wiktoria Brzezińska kl.8b, Maksymilian 
Hasik kl.8d; 
– j. niemiecki: Adam Żołdak kl.4b; 
– matematyka: Gabriela Olszowa kl.8b, Sebastian Maciejewski kl.8c, Elwira Radziwońska kl.8d, Artur 
Raczkowski kl.8d; 
– biologia: Szymon Markiewicz kl.8d; 
– chemia: Artur Raczkowski kl.8d.  

                Konkurs czytelniczy Przygoda z „Magicznym Drzewem” 
Dnia 28 października 2021 r. odbył się konkurs czytelniczy dla klas 4-8 pt. „Przygoda z Magicznym 
Drzewem”. Uczestników obowiązywała znajomość 4 książek Andrzeja Maleszki: „Czerwone krze-
sło”, „Pojedynek”,  „Tajemniczy most” i „Olbrzym”. 
    Specjalne podziękowanie należy się Miłoszowi z klasy 2d, który zgłosił się do konkursu przezna-
czonego dla starszych klas :) 
    Z radością informujemy o wynikach konkursu: 
1. miejsce: Blanka Honc kl. 5c, 
2. miejsce: Szymon Jakób kl. 7c, 
3. miejsce: Miłosz Jacuński kl. 2d 
Wyróżnienia: 
- Oktawia Straż kl. 8d, 
- Oskar Bała kl. 4e 
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Przepis na szyszki 
        Składniki na ok. 20 sztuk 
- 60 g ryżu preparowanego 
- 300 g *cukierków krówek  
- 125 g masła (lub margaryny) 
        Sposób przygotowania: 
- Krówki pokroić na małe kawałki i razem z masłem roztopić w garnku na małej 
mocy palnika, ciągle mieszając, aż powstanie gładka masa. (Jeżeli powstaną małe 
kawałki krówek, to też można tak zostawić). 
- Garnek ściągnąć z pieca i od razu dodać ryż. Wymieszać łyżką. 
- Poczekać chwilę, aby masa lekko ostygła i nie parzyła w ręce. Z ciepłej masy uformować rękami 
dowolnej wielkości szyszki. (Gdyby masa mocno się kleiła do rąk, opłukać ręce wodą). Szyszki formo-
wać sprawnie i dość szybko, ponieważ masa szybko zastyga. 
- Szyszki układać na desce wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostawić do wystygnięcia. 
- Przechowywać w lodówce do kilku dni. 
        Uwagi: 
- Waga krówek podana po odwinięciu z papierków, więc należy kupić więcej, ok. 500 g.  
- W wersji bezglutenowej należy wybrać krówki bezglutenowe.                       

Paulina Socha kl. 4c 

Ciasteczka cynamonowe 
Składniki: 
Kostka prawdziwego masła -200g 
3 czubate łyżki cukru pudru –80g 
3 czubate łyżki skrobi ziemniaczanej –80g 
Szklanka mąki pszennej tortowej “z czubem” -200g 
Przepis: 
   W misce umieść wszystkie składniki za wyjątkiem cynamonu. Masło polecam 
pokroić na mniejsze kawałki. 
    Wszystkie składniki wyrabiaj ręcznie lub mikserem z hakami do wyrabiania ciast drożdżowych. Cia-
sto zagnieść szybko i sprawnie. Powinna powstać jednolita kula zwartego ciasta. Kulę ciasta zawiń w 
woreczek spożywczy lub folię i odłóż do lodówki na godzinę. 
Po godzinie kulę ciasta wyjmij z lodówki i odwiń z folii. Ciasto umieść na stolnicy lub na czystym bla-
cie. Ciasto rozwałkuj na podłużny placek o grubości około 2-3 mm.  
    Porada: Ciasto może się lekko kruszyć podczas wałkowania, więc rób to powoli. 
    Placek posyp po całości równą warstwą cynamonu a następnie ostrożnie i powoli zwijaj ciasto w 
rulon. Rulon ciasta ugnieść jeszcze lekko dłońmi. Nożykiem krój rulon w plasterki nie grubsze niż 1 
cm. Delikatnie przekładaj każdy plasterek ciasta na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ciastka 
“zbieraj” na papier płaską stroną szerokiego noża. Spiralka może się otwierać, dlatego też rób to 
ostrożnie. Polecam dodatkowo spłaszczyć lekko każde ciastko ułożone na blaszce        z papierem. 
Między ciastkami zachowaj odstępy.  
    Formę z gotowymi do pieczenia ciastkami wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Środkowa 
z grzaniem góra/dół. Czas pieczenia to około 14 minut, do lekkiego zarumienienia ciastek przy brze-
gach. Polecam po około 12 minutach pieczenia obserwować ciastka.  
Po upieczeniu wyjmij formę z ciastkami i odstaw do przestudzenia. Ciastka od razu po upieczeniu są 
dość miękkie, dlatego trzeba dać im trochę czasu na przestygniecie. 

Smacznego!  
Źródło: aniagotuje.pl                                                                                  Aleksandra Siuda kl.4c 
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Odpowiedzi na zagadki: 
1. Prawidłowa odpowiedź to cyfra 8. Z boku wygląda jak nieskończoność. Po przecięciu na pół  cyfra 
8 staje się dwoma zerami… 
2. Jutro. 
3. W słowniku. 
4. Jesień. 
5. Liście. 
6. Dynie. 
7. Znaczek pocztowy. 
8. Plac zabaw. 
9. Karabin. 
10. Kij. 

 
1. Połóż mnie na boku i jestem wszystkim. Przetnij mnie na pół i staje się niczym. Co to jest? 
2. Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to takiego? 
3. Gdzie czwartek jest przed środą? 
4. Jak się nazywa ta pora roku, co ścieli liściasty dywan wokół? 
5. Wiosną się pojawiają, a jesienią opadają. 
6. Złote, okrągłe owoce jesieni, które w lampiony możesz zamienić.  

Przygotowała Ida Skrzypek kl. 4d 
 7. Co to jest? Z jednej strony to liżesz, z drugiej głaszczesz, a dookoła ma zęby.  

Ala Szlawska kl. 5c 
8. Co to jest można na tym skakać, biegać, huśtać się? 
9. Można z niego strzelać ?  
10. Co ma dwa końce? 

Natalia Marszałek kl.  5c 
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2) 

1) 1. Czerwone kuleczki rosnące na 
drzewie. 
2. Jest małym kolczastym zwie-
rzątkiem zapadającym w sen 
zimowy. 
3. Chowa się w zielonej kolcza-
stej osłonce, a gdy dojrzeje, to 
z niej wypada. 
4. Jesienią robią się żółte, po-
marańczowe lub czerwone i spa-
dają z drzew. 
5. Dziesiąty miesiąc roku. 
6. Coraz mniej go jesienią. 
                    Blanka Honc kl. 5c 

     Jesienna krzyżówka 

1. Spadają z kasztanowca. 
2. Pora roku z kolorami. 
3. Spada z chmur. 
4. Dba o swoją ojczyznę. 
5. Jest na naszym Godle. 
6. Jeden z symboli narodowych. 
7. Kraj, w którym mieszkamy. 
8. Jeden z jesiennych kolorów. 
9. Jest biało-czerwona. 
10. Spadają z dębu. 
11. Ma ją orzeł w Godle. 
12. Spadają z drzew. 
13. Nocny motyl. 
      Martyna Daniszewska kl. 4d  
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Z tych czerwonych owoców 
zrobisz korale. 
2. Jakie Święto obchodzimy 
11 listopada? 
3. Nasza ojczyzna. 
4. Opadają z drzew. 
5. Pada… 
6. Na rykowisku.  
        Natalia Marszałek kl. 5c 
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        Przygotowały: Aleksandra Siuda kl. 4c, Martyna Daniszewska kl. 4d, Blanka Honc kl. 5c 

Dlaczego deszcz siedzi w 
więzieniu? 
- Bo napadał. 

Sąsiadka mówi do drugiej sąsiadki: 
- Pani pies goni jakiegoś pana na 
rowerze! 
A druga odpowiada: 
- Ale mój pies nie umie jeździć na 
rowerze. 

Mały Jasio chwali się tacie: 
- Tatusiu, ja już umiem pisać! 
- To świetnie, a co napisałeś? 
- Skąd mam wiedzieć, skoro nie 
umiem jeszcze czytać? 

Jasio pyta babcię: 
- Babciu, czy to prawda, że twoje okulary 
powiększają? 
- Tak, wnusiu. 
- To zdejmuj je, gdy częstujesz mnie    
czekoladą 

A ty, Jasiu, lubisz chodzić do szkoły? 
- Tak lubię i to bardzo. I lubię wracać 
ze szkoły. Nie lubię tylko czasu mię-
dzy pójściem a przyjściem... 

Wywiadówka w szkole: 
- Państwa dzieci są bardzo 
muzykalne. 
- Dlaczego? – pyta mama 
Jasia. 
- Ciągle grają mi na ner-
wach. 

Klient do sprzedawcy: 
- Jak otwiera się to pudełko? 
- Dokładna instrukcja jest w 
środku pudełka. 

Jak się nazywa przesolona 
firanka? 
- Zasłona. 

Jak się nazywa ser wyrzucony za burtę? 
- Ser topiony. 

Jak się nazywa 
miasto pod zie-
mią? 
- Zakopane. 

Co to jest ma dwa tysiące nóg i idzie 
polną drogą? 
- Dziewiętnaście małych stonóg z 
panią wychowawczynią na czele. 

Dumny ojciec mówi 
do swojego synka: 
- Jasiu, bocian przy-
niósł ci siostrzyczkę. 
Chcesz ją zobaczyć? 
- Później, pokaż mi 
najpierw bociana. 

Mama pyta Jasia: 
- Dlaczego masz mokre włosy? 
- Bo całowałem rybki na dobra-
noc. 

W sklepie z komputerami 
sprzedawca zachwala kliento-
wi swój najnowszy towar: 
- Ten komputer wykona za 
pana połowę pracy.! 
- W takim razie biorę dwa! Nauczycielka mówi do uczniów: 

- Kochane dzieci, dziś na lekcji 
porozmawiamy o skarżeniu. 
Zgłasza się Jasio i pyta: 
- Proszę pani, czy mogę pokazać 
palcem, kto w naszej klasie 
skarży? 

- Wujciu, czy wujcio jest 
żonaty? 
- Nie, Jasiu. 
- To kto wujciowi mówi, co 
wujcio ma robić? 


