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Żarty, krzyżówki, komiks 
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  JESIEŃ 
Kolorowo i świetliście, 

a wokoło wszędzie liście. 

Tu wielki kasztan,  

tam czerwona jarzębina 

wszystko to oznacza, 

 że jesień się zaczyna 

Czasem kapryśna 

 z wiatrem i deszczem, 

czasem przymrozkiem 

 postraszy jeszcze. 

Jednak nie traci przez to uroku  

ciesząc barwami na każdym 
kroku. 

A gdy już minie jesienny czas 

to mroźna zima przywita nas. 

F. PAZDAN 6c 

Z wakacji do szkoły          
Jest droga niedługa....     
Nowymi oknami              
Pięć klas do mnie mruga,    
A ja sobie idę                        
Z tornistrem na plecach,     
A w moim tornistrze      
Schowała się heca                 
I kpi sobie ze mnie             
Ta heca okropna,                
Że wcale nie do mnie,     
Mrugają te okna,              

Uciszam więc hecę                   
piórnikiem mym starym                     
I razem z dwójami                            
ślę ją na wagary.                          
Bo dla mnie zaczyna się           
Żywot wesoły,                              
Bo ja się już bardzo                   
Stęskniłem do szkoły                     
I każdy, kto troszkę                    
Na szkole mej zna się,                  
Wie dobrze, że piątki                   
Czekają mnie w klasie.                                    

W.Chotomska                                          
DZIEŃ DOBRY SZKOŁO! 
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Na tegorocznych wakacjach byłam z rodziną w Zakopanem. 
Przyjechaliśmy tam w bardzo deszczową, pogodę, ale nawet 
to nie powstrzymało nas, aby pójść na Krupówki, najbardziej 
znane miejsce w Zakopanem. Trochę zwiedziliśmy okolicę, a 
potem wróciliśmy do naszego mieszkania. Na drugi dzień 
poszliśmy pod Gubałówkę, gdzie na górę wyjechaliśmy kolej-
ką szynowo-torową, a w dół zeszliśmy pieszo czarnym szla-
kiem.  
Gubałówka to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w 
Zakopanem. Obok Giewontu i Kasprowego Wierchu jest to 
najpopularniejszy szczyt górujący nad miastem. Właściwie 
nie ma chyba turysty, który będąc w Zakopanem nie odwie-
dził Gubałówki. Widoki jakie rozciągają się z jej szczytu 
na Tatry są naprawdę niezapominane. Najbardziej rozpoznawalny wśród wszystkich szczytów jest Gie-
wont.  Łatwo go rozpoznać, w odróżnieniu od pozostałych szczytów przede wszystkim ze względu na kształt 
przypominający leżącego człowieka. Legenda głosi, że to Śpiący Rycerz, który strzeże Zakopanego i w razie 
niebezpieczeństwa powstanie by przyjść z pomocą góralom. 
W jeden z  pięknych słonecznych dni (tak nam się wydawało) wybraliśmy się na Spływ Przełomem Dunajca. 
Spływ rozpoczynał się z przystani flisackiej w Kątach, a kończył w Szczawnicy.  
Zasiedliśmy w łodzi zwanej tratwą flisacką, która składała się z pięciu drewnianych czółen mocno związa-
nych i obłożonych gałązkami świerku. Przebywać mogło na niej 10 dorosłych osób (lub 8 dorosłych i 4 dzieci), 
a sterowało nią dwóch doświadczonych flisaków. Sterowanie odbywało się za pomocą długich żerdzi – tak 
zwanych sprysek.  Rozsiedliśmy się wygodnie na ławeczkach bez zapinania pasów bezpieczeństwa i ruszyli-
śmy z nurtem rzeki, płynąc wzdłuż granicy ze Słowacją. Ta wyjątkowa podróż trwała około 3 godzin. Po 
przepłynięciu niewielkiego odcinka nagle usłyszeliśmy grzmoty i wtedy nie było już tak fajnie! Zaczął padać 
deszcz, ale na szczęście był to tylko deszcz, bo grzmoty przeniosły się na Słowacką stronę. Po niewielkim, 
przyjemnym deszczyku znów pojawiło się słońce na niebie i mogliśmy już bez strachu podziwiać niewielkie, 
lecz piękne pasmo górskie Pieniny, które leży na północny-wschód od Tatr.Spływ Dunajcem jest jedną 
z największych atrakcji turystycznych Pienin. Podczas kilkugodzinnego spływu można zobaczyć 
najpiękniejszą część regionu, jaką jest Przełom Dunajca, a tam m.in. takie miejsca, jak 
„Janosikowy Skok”, czy Trzy Korony, które są najwyższym szczytem Pienin. Wycieczkę naszą urozma-
icały opowieści flisaków o mijanych na trasie szczytach, ciekawych miejscach oraz lokalnych 
legendach. Najbardziej rozbawiło mnie jak usły-
szałam nazwy szczytów na Trzech Koronach tj. 
Wysoka Kaśka , Gruba Baśka i Kudłata Maryśka. 
Góry to piękne miejsce na ziemi. Należy jednak pamię-
tać, że w okresie wiosenno-letnim burze są jednym z 
najczęstszych zagrożeń. Należy pamiętać o własnym 
bezpieczeństwie wybierając się na piesze wędrówki. 
Najwięcej wyładowań atmosferycznych występuje w 
godzinach południowych i popołudniowych. Dlatego 
warto się poświęcić i wstać skoro świt, tak aby w godzinach najbardziej zagrożonych być już w bezpiecznym 
miejscu. Chcą się więc wybrać na zdobywanie szczytów i podziwianie widoków koniecznie należy monitoro-

wać zapowiadaną pogodę. Jeżeli prognoza przewiduje pogor-
szenie warunków  powin-
niśmy zmienić wycieczko-
we plany. Było super, ale 
nadszedł czas powrotu do 
domu. Wakacje spędziłam 
intensywnie, ale to jeszcze 
nie koniec wrażeń, czekam 
na kolejne zdobywanie 
szczytów. A może tym ra-
zem Bieszczady jesienią?  
A. RUG 6a 
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19.09.2019r. w naszej szkole odby-
ły się wybory do Samorządu Szkol-
nego. Było trzech kandydatów: Ka-
mil Konieczny, Ksawery Podzis i 
Wincent Winiarz. Wszyscy trzej są 
uczniami klas ósmych. 
Wybory poprzedzone były kampa-
nią wyborczą. Kandydaci do Samo-
rządu przygotowali bardzo cieka-
we i oryginalne plakaty, były rów-
nież ulotki wyborcze i słodycze. 
Każdy z kandydatów miał swój 
sztab wyborczy, który pomagał mu 
podczas kampanii. 
Po przeliczeniu wszystkich odda-
nych głosów (171) przewodniczą-
cym Samorządu Uczniowskiego został Ksawery Podzis, uczeń klasy VIII c. 
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję, 
a zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. 
                                                                                                                                          K. FORTUNA 6c 
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Bim, Bam, Bim, Bam - zadzwonił dzwon o jedenastej. Właśnie wtedy wstała Marysia – wnuczka pani Basi.  Były wakacje. Marysia przyjechała do swojej babci 
do Londynu. Marysia była śliczną jedenastolatką o śnieżno-białej cerze, ciemnych, długich, lśniących włosach oraz brązowych oczach. 

Marysiu! Marysiu! Śniadanie! – zawołała babcia Basia. Marysia ubrała się w niebieskie dżinsy oraz białą bluzkę z krótkim rękawkiem, a następnie prędko 
zbiegła po schodach na dół, gdzie na stole czekało śniadanie. Dziewczynka usiadła i zaczęła jeść ciepłą jajecznice ze szczypiorkiem. Przy stole siedziała już Lila 
– kuzynka Marysi. Miała jasne, błękitne oczy oraz blond włosy, sięgające jej za ramiona. Obie dziewczynki były w tym samym wieku, bardzo się wspierały i 
przyjaźniły. Kuzynki szybko i sprytnie zjadły śniadanie, a następnie pobiegły na strych domu swojej babci. Obie uważały, że tam jest naprawdę ciekawie. 
Wiesz co, zawsze mi się wydawało, że to miejsce jest takie magiczne – powiedziała Lila. Mnie też zawsze się tak wydawało. Jest tutaj tyle staroci i ciekawych 
przedmiotów z dawnych lat – odrzekła Marysia. Ooo… patrz, jaki ciekawy zegarek! – Lila otworzyła mały zegarek kieszonkowy na łańcuszku, który był ozdo-
biony małymi diamencikami. Właśnie wtedy zaczął świecić błękitno-niebieskim światłem i głośno tykać. Tik, tak, tik, tak…, a po kilku sekundach buchnął – 
Buch! Dziewczynki znalazły się w tym samym miejscu, ale jednak zupełni innym. Wokół nich stały nowiuteńkie mebelki. Ściany ozdobione były pięknymi 
tapetami, a one same ubrane były w śliczne, strojne, długie suknie z koronkami i falbanami. Na głowach miały piękne, duże koki, przyozdobione małymi 
wsuwkami z kolorowymi kwiatuszkami.  

- Lila – co Ty ze sobą zrobiłaś? – zapytała Marysia. 

- Ja? Ja nic nie robiłam! Lepiej popatrz na siebie! 

Obie popatrzyły w lustro i wybuchnęły głośnym śmiechem. 

Poczekaj, zrobię nam zdjęcie! Yyyy – nie mam telefonu! – z przerażeniem krzyknęła Marysia. 

Gdzie my w ogóle jesteśmy? – zapytała Lila. 

Dziewczynki popatrzyły w okno i ujrzały zamiast aut konie ciągnące piękne karoce. 

Marysia – czy Ty myślisz o tym, co ja? 

Chyba wiem o czym myślisz – powiedziała Marysia, po czym razem krzyknęły: My się cofnęłyśmy w czasie! Zakłopotane zbiegły schodami 
na dół. Cały dom był zupełnie inny. Meble były wykonane z drewna, ozdobione pięknymi wzorami. Na ścianie wisiał ten sam zegar, który 
zadźwięczał, tylko znajdował się teraz w dużo nowszej kuchni, w której dziewczynki spotkały elegancką kobietę. Była ona zapewne jednym 
z przodków ich kochanej babci Basi. Spotkana pani ubrana była w piękną, długą, pudrowo-różową sukienkę – co dziewczynki śmieszyło, 
ale postanowiły przeprowadzić z kobietą krótką rozmowę. 

Proszę Pani – zagadnęła Marysia – który jest rok? 

Och to chyba oczywiste, mamy rok 1895 – odpowiedziała bardzo miłym ale dystyngowanym głosem starsza kobieta. Dziewczynki popatrzy-
ły na siebie i zbladły. Bardzo Pani dziękujemy! Miłego dnia – odrzekły i szybko udały się na strych, który teraz był pięknym, malutkim 
pokoikiem. 

– Marysiu, czy my tu utknęłyśmy na zawsze? 

– Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie bo nie wytrzymam dłużej w tej sukience – odrzekła poirytowana Marysia. 

Jak my się tu w ogóle dostałyśmy? – spytała Lila. 

– Nie mam bladego pojęcia! – odpowiedziała Marysia. 

– Teraz to chyba powinnaś powiedzieć – Nie mam czasowego pojęcia – żartowała Lila. 

– Wydaje mi się, że powinnyśmy się więcej dowiedzieć, gdzie my się teraz znajdujemy! – powiedziała stanowczo Marysia. 

– Masz rację. Chodźmy na jakiś spacer! W całym mieście wszyscy byli ubrani bardzo elegancko. Drogi nie były asfaltowe, ale z okrągłych kamieni. Właśnie 
wtedy Marysia zrobiła się głodna. 

– Wiesz co, Lila. Jestem bardzo głodna. 

– Poczekaj, chyba mam w kieszeni kilka miętówek – powiedziała Lila i sięgnęła do kieszeni. Zamiast cukierków wyciągnęła mały zegarek kieszonkowy, który 
otworzyła na strychu zaledwie dwie godziny temu, a tak naprawdę 124 lata w przód. 

– Marysia! Już wiem! Już wiem, jak wrócić do domu! 

– To super! Nareszcie! Jak? – mów szybko! 

– Nie znalazłam miętówek, ale za to mam coś cenniejszego – dziewczynka pokazała kuzynce zegarek na łańcuszku. 

– Przecież ostatnio znalazłyśmy się tutaj po otworzeniu tego zegarka, a to może oznaczać, że jak go otworzymy po raz kolejny, znowu znajdziemy się w roku 
2019. 

– To super! Wreszcie odzyskam swój telefon – odparła Marysia – Otwieraj! – krzyknęła. Właśnie wtedy Lila otworzyła kieszonkowy zega-
rek, z którego ponownie wyłoniło się błękitne światło. Zegarek zrobił Puff, a wokół dziewczynek znowu jeździły samochody i tak, jak to one 
mówiły – wszyscy wyglądali normalnie. 

– Lila! Mam nareszcie mój telefon! Nareszcie! 

– Teraz możemy sobie zrobić zdjęcie – szkoda tylko, że bez tych strojnych kreacji – odpowiedziała Lila. Dziewczynki wróciły całe radosne i 
szczęśliwe do domu, w którym teraz wszystko wróciło do normy, bo mieszkała w nim babcia Basia. Jezdnia była z asfaltu, a wokół jeździły samochody. Mary-
sia i Lila na długo zapamiętają ten dzień i już nigdy nie rozstaną się ze swoimi spodniami, przynajmniej w czasach, w których żyją.  Ja sama chciałabym się 
znaleźć w takich dawnych czasach by dowiedzieć się, jak przez te 124 lata zmienił się nasz świat oraz kultura i zachowanie ludzi. Najbardziej jestem ciekawa 

tych pięknych sukni, które kiedyś noszono i chciałabym choć raz taką kreację przymierzyć. A. DANKIEWICZ 6c 



 

WARNA wakacyjnie... 
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QDMVWDUV]\FK�RVLHGOL�(XURS\��:VSDQLDáH��VWDUH�XOLF]NL�WZRU]ą�QLHSRZWDU]DO�
Q\�NOLPDW�WHJR�PLHMVFD��:ĞUyG�RJURPX�VNOHSLNyZ�L�UHVWDXUDFML�PRĪQD�VLĊ�
]JXELü���0RĪQD�WX�SRG]LZLDü�WHĪ�UXLQ\�SUDGDZQ\FK�PXUyZ�RNDODMąF\FK�
PLDVWR��6ą�WR�SR]RVWDáRĞFL�VSU]HG������ODW��NLHG\�WR�PLDVWR�E\áR�QLPL�Z�
FDáRĞFL�REZDURZDQH� 
����������U��:�%XáJDULL�RNRáR�JRG]LQ\������QD�SU]\VWDQHN��3ROLFOLQLF�µ¶�
SU]\MHFKDá�DXWRNDU�SR����JUXSĊ�]�3ROVNL�µ¶�PQLH��PRMHJR�EUDWD��PDPĊ�L�
MHV]F]H�LQQ\FK�SDVDĪHUyZ��7DN�GOD�MDVQRĞFL�ZV]\VF\�E\OLĞP\�3RODNDPL��
WXU\VWDPL�EĊGąF\PL�Z�%XáJDULL�QD�ZDNDFMDFK��3DQL�SU]HZRGQLN�PyZLáD�SR�
SROVNX�UyĪQH�EDUG]R�FLHNDZH�U]HF]\��QS��PRĪQD�WX�RGQDOHĨü�SDPLąWNL�]D�
UyZQR�SR�*UHNDFK��&HVDUVWZLH�%L]DQW\MVNLP�MDN�L�7XUNDFK�2VPDĔVNLFK��

NWyU]\�SU]H]�GáXJL�F]DV�ZáDGDOL�W\PL�WHUHQDPL��=ZLHG]L�
OLĞP\�VNDá\��Z�NWyU\FK�U]HNRPR�PLHV]NDOL�NLHG\Ğ�OXG]LH��
%\áR�WR�EDUG]R�LPSRQXMąFH��DF]NROZLHN�QLH�Z\REUDĪDP�
VRELH��MDN�NWRNROZLHN�PyJáE\�WDP�]DPLHV]NDü��3RMH�
FKDOLĞP\�GR�:DUQ\��1D�XORWNDFK�]DREVHUZRZDáDP�WDNL�
QDSLV��Ä:DUQD�–�PRUVND�VWROLFD�%XáJDULL�µ¶��'UXJLP�L�]D�
UD]HP�QDMZDĪQLHMV]\P�SXQNWHP�Z\FLHF]NL�E\áR�ZDU�
PLĔVNLH�'HOILQDULXP��7DP�RGE\á�VLĊ�F]WHUG]LHVWRPLQX�
WRZ\�SRND]�XPLHMĊWQRĞFL�GHOILQyZ��=REDF]\áDP�QLHVD�
PRZLWH�XPLHMĊWQRĞFL�VSRUWRZH�L�DNUREDW\F]QH�W\FK�
FXGRZQ\FK�]ZLHU]ąW��D�WDNĪH�VNRNL�Z]Z\Ī��R�NWyU\FK�
P\��OXG]LH��PRĪHP\�W\ONR�SRPDU]\ü��1DVWĊSQLH�SRMH�
FKDOLĞP\�GR�FHQWUXP�:DUQ\��7DP�]MHGOLĞP\�FLHSá\�SR�
VLáHN�RUD]�]ZLHG]LOLĞP\�PLDVWR��3RWHP�PXVLHOLĞP\�MXĪ�
ZUDFDü��:\FLHF]ND�NLHG\Ğ�SU]HFLHĪ�PXVLDáD�VLĊ�VNRĔ�
F]\ü��PLPR��ĪH�QLNW��D�SU]\QDMPQLHM�MD��WHJR�QLH�FKFLDá�� 
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CIASTECZKA NA JESIENNE WIECZORY 
Składniki: 
- 400g mąki pszennej                                    A. RUG 6a  
- 100g cukru pudru       
- 2 żółtka 
- 200g masła o temperaturze pokojowej 
- 2 łyżki jogurtu naturalnego lub kwaśnej śmietany 
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki zagnieść ręcznie lub robotem kuchennym, używając haka do zagniatania ciasta. Ciasto powinno być 
gładkie, nie za suche, o konsystencji miękkiej plasteliny. Gdyby zdarzyło się, że będzie za suche należy dodać jeszcze trosz-
kę jogurtu. Ciasto rozwałkować i wykrawać dowolne kształty. Ciasteczka ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do piecze-
nia. Piec w nagrzanym piekarniku, jedną blachę po drugiej ok. 15 minut na złoty kolor w temperaturze 180°C. 



 

 

ŚWIETO EDUKACJI  
w naszej    szkole 
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 Święto Edukacji Narodowej zostało ustanowione w 1972 
roku, obchodzone jest 14 października. W naszej szkole akade-
mia z tej okazji odbyła się  11 października.  

Uczniowie klas 3 i 5 przygotowali ciekawy program artystyczny. 
W recytowanym przez nich wierszu opowiedzieli o różnych 
przedmiotach nauczania w zabawny sposób. Wcześniej Pani 
Dyrektor wręczyła nagrody i wyróżnienia nauczycielom      i pra-
cownikom szkoły. Nagrodę od prezydenta miasta otrzymała Pa-
ni Izabela Weron za swoje osiągnięcia w pracy z młodzieżą.   O 
oprawę muzyczną zadbał szkolny chór pod przewodnictwem 
Pani Iwony Balawender. Zaśpiewali między innymi piosenkę 
„Tyle słońca w całym mieście”.  W tym ważnym dniu składali-
śmy najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i w całej szkole 
panował uroczysty nastrój.       E. NYKIEL 6c 

Dzień Nauczyciela 

Gdy głód wiedzy Ci doskwiera 

znajdziesz ją u nauczyciela. 

Czy matematyk czy polonista, 

pani z przyrody lub wuefista 

wszyscy są w szkole w tym jednym celu, 

żeby Ci pomóc mój przyjacielu . 

Niełatwe mają jednak zadanie 

bo nauczanie to wyzwanie, 

zwłaszcza gdy  uczniowie wszystko 

prócz nauki mają w głowie. 

Dziś za ten trud pięknie dziękujemy 

i obiecujemy, że uczyć się będziemy. 

Poważne to zobowiązanie, ale staniemy na głowie 

drogie Panie i szanowni Panowie. 

F. PAZDAN 6c 

WARTO PRZECZYTAĆ! 
3U]HJOąGDMąF�NLHG\Ğ�VWURQĊ�LQWHUQHWRZą�(PSLNX��]DXZDĪ\áDP�NVLąĪNĊ�SRG�W\WXáHP�Ä']LHQQLN�
&ZDQLDF]ND´�DXWRUVWZD�-HIID�.LQQH\D��3U]HF]\WDáDP�RSLV�NVLąĪNL��NWyU\�PQLH�]DFLHNDZLá��-DNLĞ�
F]DV�SyĨQLHM��EĊGąF�]�URG]LFDPL� 
QD�]DNXSDFK�Z�MHGQHM�]�JDOHULL�KDQGORZ\FK��ZVWąSLáDP�GR�VWDFMRQDUQHJR�VNOHSX�(PSLN��2GQD�
OD]áDP�']LHQQLN��SU]HF]\WDáDP�NLOND�VWURQ�L�QLH�PRJáDP�VLĊ�RGHUZDü� 
*áyZQ\P�ERKDWHUHP�F\NOX�MHVW�W\WXáRZ\�FZDQLDF]HN�–�*UHJ�+HIIOH\��QDVWRODWHN�MDNLFK�ZLHOX���
:�JáRZLH�PD�PQyVWZR�SRP\VáyZ��NWyUH�FKRü�SR]RUQLH�Z\GDMą�VLĊ�WUDILRQH�Z�HIHNFLH�SU]\QR�
V]ą�RSáDNDQH�VNXWNL��8ZDĪD��ĪH�JLPQD]MXP� 
WR�QDMJáXSV]\�SRP\Vá�QD�ĞZLHFLH��D�MHJR�UyZLHĞQLF\�WR�EDQGD�LGLRWyZ��-DN�NDĪG\�QDVWRODWHN�
ERU\ND�VLĊ�WHĪ�]�QLH]UR]XPLHQLHP�]H�VWURQ\ URG]LFyZ�F]\�NáyWQLDPL� 
]�URG]HĔVWZHP��:\PLJXMH�VLĊ�RG�RERZLą]NyZ�MDN�W\ONR�PRĪH��ER�MHVW�OHQLZ\��/XEL�JUDü�QD�
NRQVROL�L�ZáDĞQLH�WDN�VSĊG]D�ZROQ\�F]DV�� 
.VLąĪND�MHVW�VWRVXQNRZR�NUyWND��MHVW�WR�PLHV]DQND�
SRZLHĞFL�L�NRPLNVX�� 
*UHJ�ZV]\VWNLH�EyOH�SU]HOHZD�QD�SDSLHU�Z�SRVWDFL�
KLVWRU\MHN�L�REUD]NyZ�� 

=�NRPLF]Q\PL�V\WXDFMDPL�VSRW\NDP\�VLĊ�WX�QD�NDĪG\P�NURNX��RF]\ZLĞFLH�QLH�EDZLą�
RQH�JáyZQHJR�ERKDWHUD��QDV�F]\WHOQLNyZ�ZSURVW�SU]HFLZQLH� 
']LHQQLN�ZFLąJD�WDN�PRFQR��ĪH�WUXGQR�VLĊ�RG�QLHJR�RGHUZDü��2OEU]\PLD�Z�W\P�]DVáX�
JD�GRVNRQDáHJR�WáXPDF]HQLD�-RDQQ\�:DMV��NWyUD�Z�QLHEDQDOQ\�VSRVyE�RGGDáD�KXPRU�
V\WXDF\MQ\�NVLąĪNL��'RGDWNRZą�DWUDNFMą�Vą�JUDILNL��NWyUH�VWDQRZLą�LQWHJUDOQą�F]ĊĞü�
NVLąĪNL��8]XSHáQLDMą�WHNVW��%H]�QLFK�NVLąĪND�QLH�E\áDE\�WDN�LQWHUHVXMąFD��.VLąĪND�SU]H�
NRQD�]DUyZQR�PáRGV]\FK�F]\WHOQLNyZ��MDN�L�W\FK�VWDUV]\FK�FHQLąF\FK�VRELH�QLHFR�DEV�
WUDNF\MQ\�KXPRU�$�MHĞOL�QLH�]QDFLH�MHV]F]H�*UHJD�+HIIOH\D��WR�]DFKĊFDP�GR�F]\WDQLD��
.VLąĪNĊ�F]\WD�VLĊ�Eá\VNDZLF]QLH�L�QD�SHZQR�ĞZLHWQLH�VLĊ�XEDZLFLH��1D�NRQLHF�SU]HGVWD�
ZLDP�ZV]\VWNLH�WRP\�Ä']LHQQLNyZ�FZDQLDF]ND´� 

7RP����']LHQQLN�FZDQLDF]ND 
7RP����5RGULFN�U]ąG]L 
7RP �� 6]F]\W ZV]\VWNLHJR� 

7RP����8EDZ�SR�SDFK\������������������������� 
7RP����3U]\NUD�SUDZGD 
7RP����%LDáD�JRUąF]ND 
7RP����7U]HFL�GR�SDU\ 
7RP����'URJD�SU]H]�PĊNĊ 
7RP�����6WDUD�ELHGD 
7RP�����5\]\N-IL]\N 
7RP�����1R�WR�OHFLP\ 
7RP�����-DN�SR�ORG]LH��������������������������� 

:��:(5(/86=��D 

Jaś wraca do domu cały zmoczony. 
- Co się stało? - pyta się matka. 
- Bawiliśmy się w pieski. 
- No i co? 
- Ja byłem latarnią... 



WYCIECZKA DO LUTCZY– zagroda SZMER 
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Niezwykłą atrakcją dla wszystkich była 
możliwość  odwiedzenia zwierząt przeby-
wających  w zagrodzie.  Mieliśmy możli-
wość karmienia świnek, kóz i owieczek 
oraz zadbania o koniki, które w zagro-
dzie uzyskały swój azyl ponieważ straci-
ły wzrok   i nie nadawały się już do pra-
cy na roli. Kolejną atrakcją było ognisko, 
smażenie kiełbasek  i pianek a także gry 
i zabawy integrujące grupy klasowe. 
Wszyscy wspaniale się bawiliśmy na 
świeżym powietrzu i bardzo szczęśliwi 
wróciliśmy do domu. Bardzo cieszymy 
się z tego, że wiosną przyjedziemy tutaj  
na ZIELONĄ  SZKOŁĘ.                                         
M. TAŹBIER 6d 

17 października klasy 6 a i 6d  
razem z opiekunami wyruszyły 
na edukacyjno –integracyjną 
wycieczkę do Lutczy, do leśnej 
ZAGRODY  SZMER. 

Zabawa rozpoczęła nauka kisze-
nia kapusty. Każdy musiał 
uszatkować i ubić kapustę w 
swoim słoiku.  Niektórzy się 
przyłożyli i będą się cieszyć 
pyszną kapustką   własnoręcznie 
ukiszoną. Potem wszyscy mogli 
się cieszyć  przejażdżką bryczką.  



 

 

 

 

 

N. NYKIEL 6a         K. KUROPATWA 6c 
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1.GDZIE SIĘ ODBYWAJĄ LEK-
CJE? 
2.W CZYM PISZEMY NA LEK-
CJACH? 
3.W CZYM NOSIMY KSIĄŻKI I 
ZESZYTY? 
4.CZYM PISZEMY W ZESZYCIE? 
5.GDZIE SPOŻYWAMY OBIADY? 
6.CZYM PISZEMY PO CZARNEJ 
TABLICY? 
 
M. DRABICKI 6 a 
R. KRUPA  6a 

 
 
 

1.           

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje 
gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 
- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 
- No to mów. 
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczy-
ciela... już miał siadać kiedy ja odsunąłem krzesło... 

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co twój kolega z ławki? 
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego... - Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - 

pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię. 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy 
tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze. 

- Wiesz, mamo, Kazio 
wczoraj przyszedł 
brudny do szkoły i pani 
go wysłała do domu! 
- I co pomogło? 
- Tak, dzisiaj cała kla-
sa przyszła brudna. Mama pyta synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypy-
tują, a ja nic nie wiem.  

  Mama pyta  Jasia: 
- Jasiu, jaki przedmiot 
w szkole najbardziej 
lubisz? 
- Dzwonek, mamo. 

Mamo, dla kogo kroisz taki wielki ka-
wał ciasta?- pyta Karolek.                         
- Dla Ciebie– odpowiada mama                
- No weź, TAKI MAŁY? 

Mam karci swego syna podniesionym głosem.                                        
- Nie krzycz mamo!- prosi Michał—przecież nie rozmawiasz z tatą! 

Pewna pani wróciła z podróży po Afryce i chwali się koleżance 
pokazując zdjęcia;                                                                                   
- A tutaj,  stoję koło tego wielkiego goryla!                                              
- Widzę! Poznałam cię po włosach! 



 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
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Z masy solnej można wykonać wiele ciekawych dekoracji. Zainspirowały mnie ostatnio pomysły 
ozdób na Halloween. Wybrałam wykonanie dyni, która stanowi także wspaniałą dekorację na je-
sienny stół. 
Na początek należy przygotować masę solną, która składa się tylko z 3 składników: mąki pszennej, 
soli i wody. Mąkę i sól przygotowujemy w tej samej ilości, np.: 
1 szklanka mąki, 
1 szklanka soli, 
ok. 0,5 szklanki wody. 
Do miski wsypujemy mąkę i sól, a następnie dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. 
Wodę trzeba wlewać stopniowo, jak przy wyrabianiu ciasta. Uzyskaną masę następnie formujemy 

w dowolne kształty i suszymy 
w piekarniku przez około go-
dzinę w temperaturze ok. 100 
stopni, kontrolując, kiedy masa 
dokładnie wyschnie.  
 

  Wysuszoną w piekarniku dekorację można pomalować farbami akrylowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moja dynia wygląda tak i posłuży mi, jako pojemnik na świeczkę typu tealight, którą oświetlę pokój 
w halloweenową a nawet  andrzejkową pełną wróżb noc. 

                                                  A. DANKIEWICZ 6c 

Mały Jaś nie lubi się myć pod pryszni-
cem, czego wymaga od niego codziennie 
mama. Pewnego dnia ciocia mówi do 
niego;                                                       
-Dawno cię nie widziałam, bardzo wy-
rosłeś!                                                      
-Pewno dzięki temu codziennemu pod-
lewaniu! 

Pewien poliglota skarży się koledze:       
- Znam 6 języków, ale cóż z tego, kiedy 
żona nie dopuszcza mnie do głosu... 

Mały Jaś wraca ubłocony z podwór-
ka,. Jego  ojciec się złości.                                       
-Co za brudas! Czy wiesz do kogo je-
steś podobny?                                                
- Babcia mówi, że do taty! 

Mama mówi do swojej córki; 
- Patrz ciocia przyszła, daj 
cioci buzi!                               
- Boję się, tato mówi , że cio-
cia ma jadowity język! 

Panie doktorze, nie mogę 
sobie z tym poradzić, lubię 
bawełniane skarpetki.             
- Och, to nic złego, ja też  je 
lubię…                                     
- A z czym pan je najchętniej 
zjada, z keczupem czy z 
musztardą??? 

Nie będę Ci opowiadała wszystkich 
szczegółów o tej Wandzi,. I tak powie-
działam ci więcej , niż  usłyszałam... 
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APLIKACJE na telefon 

STR. 11 MACZKIEM P ISANE 

¿Hablas español?  
W naszej szkole uczniowie mają do wyboru naukę w dwóch wspaniałych językach– hiszpańskim i niemieckim.     
W tym kąciku językowym będziemy Wam prezentować ciekawe zwroty, piosenki a także ciekawostki związane       
z nauką języków. Na pierwszy ogień mamy dla Was fragment piosenki  Luisa Fonsiego—DESPACITO 
z tłumaczeniem. Śpiewanie piosenek to taka przyjemna forma nauki. ! Spróbujcie! 

 

 

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote,                       
Tak, wiesz, że od jakiegoś czasu wpatruję się w cie-
bie 
tengo que bailar contigo hoy.                                       
dziś muszę zatańczyć z Tobą 
Vi que tu mirada ya estaba llamándome,                          
Zauważyłem, że Twoje spojrzenie mnie woła 
muéstrame el camino que yo voy.                                            
wskaż mi drogę, a nią pójdę. 

Tú,  tú eres el imán y yo soy el metal,                            
Ty, ty jesteś magnesem, a ja jestem metalem, 

me voy acercando y voy armando el plan,                                  
zbliżam się i układam sobie plan, 
sólo con pensarlo se acelera el pulso.                     
już samo myślenie o tym przyśpiesza mi puls. 

Ya, ya me estás gustando más de lo 
normal,                                                                 
Teraz, teraz podobasz mi się bardziej niż zazwy-
czaj, 

todos mis sentidos van pidiendo más,       
wszystkie moje zmysły proszą o więcej, 
eso hay que tomarlo sin ningún apuro.             
ale nie można się śpieszyć. 

Despacito, Powolutku, 
quiero respirar tu cuello, despacito,                
chcę poczuć zapach Twojej szyi, powolutku 

deja que te diga cosas al oído,            
pozwól, że będę Ci szeptał na ucho, 

para que te acuerdes si no estás con-
migo.                                                              
byś o tym pamiętała kiedy nie będzie Cię przy 
mnie…  



   

Jestem właścicielem suczki, która ma na imię 
ROXI. Ma trzy miesiące i jest uroczym 
szczeniakiem. Jest labradorem maści czekoladowej 
pochodzi z hodowli psów rasowych. 
Charakteryzuje ją szeroka głowa, oczy średniej 
wielkości i małe uszy. Klatka piersiowa jest 
szeroka, kończyny bardzo umięśnione a ogon 
gruby. Ma krótką sierść.  Pierwsze dni były bardzo 
ciężkie, gdyż nocne wstawanie z psem jest bardzo 
wyczerpujące. Jest niesamowitym łasuchem i trzeba 
jej ograniczać posiłki. Lubi się bawić i wszystko 
gryźć dlatego ma mnóstwo zabawek, aby uchronić 
nasze meble w domu. W pierwszy dzień jej pobytu 
w naszym domu zjadła mi klapki dlatego wszystkie 
moje buty są na swoim miejscu w szafce. ROXI jest 
ruchliwym psem pełnym energii, inteligentnym, 
uwielbia dzieci i kąpiele. Wykonuje proste 
komendy typu siad lub leżeć. Bardzo kocham 
swojego psa, jest członkiem mojej rodziny, dbam o 
nią i zawsze znajduję czas dla swojego przyjaciela. 
                W. KLĘSK 6a 

MOJA ZOŚKA! 
W ostatni dzień wakacji pojechałam z bratem i rodzicami do 
pizzerni. Kiedy czekaliśmy na pizzę podbiegł do nas śliczny, po-
dobny do hieny maleńki kotek. Od razu cała rodzina go pokocha-
ła, nawet tata, który nie lubi kotów, zaproponował, żebyśmy go 
wzięli do domu. Kotek był tak mały, że nie wiedzieliśmy czy jest 
to chłopiec czy dziewczynka. Gdyby był to chłopiec nazywał by 
się Mietek, a dziew-
czynka Zośka. Czarna 
kulka okazała się 
dziewczynką. Zośka to 
kot domowy. Waży 
0,7kg jest czarno-
beżowo ruda, a brzu-
szek ma biały. Strasz-
nie rozrabia, bawi się 
zabawkami, które ku-
piliśmy dla niej, ale 
najbardziej lubi przy-
tulać się do nas. Mimo, 
że jest u nas krótko 
pokochaliśmy ją i nie 
wyobrażam sobie życia 
bez niej. Kocham moją 
Zośkę!    

Z. SZLACHTA 6c 
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KONKURS KONKURS KONKURS 

                              Kolejny numer naszego szkolnego pi-
semka MACZKIEM PISANE  pojawi się tuż przed świę-

tami Bożego Narodzenia. Ponieważ za ok. 2 miesiące 
będzie GWIAZDKA , Kolędnicy, 3 Królowie wędrowali                
z gwiazdą i to właśnie Gwiazda wskazywała miejsce 

narodzin Jezusa, mamy dla Was           

GWIAZDKOWY KONKURS.  

Należy  zabawić się w detektywa i  znaleźć w Rzeszowie 
miejsca rozrywki, restauracje, ulice, nazwy skle-
pów...słowem wszystko co kojarzy się z  GWIAZDAMI  
i KOSMOSEM. 

Wszystkie zebrane informacje trzeba zapisać na kartce 
i przekazać p. Izabeli Weron do  6 grudnia 2019r. 

3 osoby, które znajdą najwięcej kosmiczno —
gwiazdkowych nazw w Rzeszowie i okolicy otrzyma sło-
dycze od poznańskiego GWIAZDORA. 

             ŻYCZYMY SUKCESÓW  

           wszystkim gwiezdnym detektywom! 


