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cena 2,00 zł 

a w numerze:  
ciekawe wywiady - konkurs: Poznaj swego Mistrza - krzyżówkowy zawrót 
głowy - Express Szkolny - nowy konkurs z nagrodami! - wiersze uczniów 
naszej szkoły - wyniki szkolnych konkursów - coś do śmiechu 
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Gazetkę  NASZ CZAS redagują uczniowie i nauczyciele SP nr 15  
w Krakowie pod opieką p. Lucyny Zielińskiej.  

 

W wypowiedziach uczniów została zachowana ich oryginalna forma i styl,   

korekcie poddane zostały jedynie błędy ortograficzne. 

adres redakcji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Ks. Kardynała 
Karola Wojtyły  31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3; 
Telefon: 12-633-74-60 

s p i s  t r e ś c i   str. 

Nasz Patron 3 

Szkolny express 3 

Wywiad z ... 4 

Serce sercu 6 

Wywiad z ... 7 

 Co w przyrodzie 10 

Konkursy, konkursy 12 

Krzyżówkowy zawrót głowy 14 

 Zapytaliśmy pierwszaków 15 

 Nasi ulubieńcy 14 

 Polecam 16 

 Skąd ta wrażliwość 18 

Ależ to dziwne czasy 18 

Nasi ulubieńcy 19 

Coś na ząb 19 

English corner 20 

Poznaj swego Mistrza 11 

Tajemniczy gość 22 

Z czego się śmiejemy 24 

Nowy konkurs!!! 
 
Czy musi być taki hałas na prze-

rwach? Czy nie pęka wam czasem 

głowa? Jak temu zaradzić? Każdy 

pomysł wydrukujemy w następnym 

numerze. Na Nobla nie liczcie, ale 

skromne, sympatyczne nagrody 

czekają na najlepszych pomysło-

dawców. Zgłaszajcie je do redak-

cyjnych  koleżanek i kolegów do 

sali 113. 

14 lutego WALENTYNKI 
 

Wszystkim zakochanym szczęśli-
wie i nieszczęśliwie, tym, którzy 

kochali jeszcze wczoraj lub będą 

jutro, albo za dwadzieścia lat, ży-

czymy różowych okularów, majo-

wych poranków i spacerów wśród 

kwitnących jaśminów.  

Niekoniecznie zakochani  
Redaktorzy Waszej Gazetki 
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Redakcja 

Karol Wojtyła po słynnym locie amery-

kańskiego lotnika Charles Lindbergh’a 

nad Atlantykiem został zapytany kim 

chciałby zostać w przyszłości. Chłopiec 

odpowiedział, że będzie lotnikiem. Na 

pytanie „Dlaczego nie księdzem?”, rezo-

lutnie odpowiedział : „Bo Polak może być 

drugim Lindberghiem, ale nie może zo-

stać papieżem”  

Nina W. 2a 

1 stycznia – pierwszy dzień roku, ale dalej   
                     ferie świąteczne 
4-17.01. trzymamy sztamę z Panią  
              Zimą i niespodziewane ferie  
              się udały, kto chciał pojeździł na sankach 
18.01. klasy 1-3 wracają ze zdalnego, radościom i powitaniom nie było  
           końca 
26.01. Klasyfikacja…. brrr… 
27.01. Zebrania z rodzicami, zdalne 
14.02. Zakochani są wśród nas, WALENTYNKI 
17.02. Międzynarodowy Dzień Kota, nie do końca szczęśliwi ci co mają psy 

Ponieważ spotkamy się  dopiero  

po Wielkanocy  

 przyjmijcie od  nas ciepłe słowo  

 na nie zawsze gorące, wiosenne dni.  

Oby Ofiara Jezusa Chrystusa  

zniszczyła mur obojętności  

 w sercu każdego z nas.  
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Nasz Czas: Czy lubisz sport? 
Karolina: Tak, bardzo lubię. 
N.Cz.: A jaką dyscyplinę upra-
wiasz? 
Karolina: Różne sporty mi się po-
dobają, ale najbardziej chyba lubię 
grać w tenisa stołowego. Od kiedy 
pamiętam, tata zabierał mnie na 
treningi. Mój tata jest trenerem teni-
sa stołowego i nawet jak byłam ta-
ka całkiem mała, miałam może rok, 
to sadzał mnie na stole, dawał mi 
paletkę i odbijał moją ręką. Tego 

wywiad z … 

W klasie 3a, każdy kto ma coś ciekawego do powiedzenia o sobie, ma ja-

kąś pasję, coś tak bardzo lubi robić jak nikt, to może pochwalić się tym 

przed wszystkimi. Ma wtedy jak mówi pani Lucyna „swoje 5 minut”. 

Oglądaliśmy filmiki z jaszczurkami Adasia i słuchaliśmy opowieści          

o nich, a ostatnio Karolina przyniosła grubą teczkę, a w niej kilkadziesiąt 

swoich dyplomów. Poznaliśmy jej hobby - sport. Posłuchajcie co nam po-

wiedziała. 
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oczywiście nie pamiętam, ale wiem, 
że gdy miałam już kilka lat, tak z 5, 
to obniżał stół i razem graliśmy.        
I gram do dzisiaj, wyjeżdżam na 
różne turnieje i mecze, ale to już 
wtedy nie gram z tatą:) Gram sama, 
albo w parze z koleżanką, repre-
zentuję Krakowski Szkolny Ośrodek 
Sportowy. 
N.Cz.: Wolisz sama grać, czy        
w parach? 
Karo l ina : 
Sama. 
N.Cz.: A nie 
d e n e r w u -
jesz się na 
takich wy-
s t ę p a c h ? 
Nie stresu-
jesz? 
Karo l ina : 
Nie. Myślę 
o tym, żeby 
zagrać jak 
najlepiej i to 
mi pomaga. 
N.Cz.: A 
jakie jeszcze sporty uprawiasz? 
Karolina: W poniedziałki - tenis 
stołowy i rolki, we wtorki i czwartki - 
piłkę nożną, w piątki - tenis stołowy 
i basen. Trenuję w Krakowskim 
Szkolnym Ośrodku Sportowym.     
U nas w rodzinie wszyscy uprawia-
my jakieś sporty, siostra ćwiczy 
gimnastykę, brat piłkę nożną, a mo-
ja najmłodsza siostra uwielbia jazdę 
konną.  
N.Cz.: Dużo jest chętnych dziew-
czynek do gry w piłkę nożną? 

Karolina: W naszej drużynie grają 
dziewczyny 8, 10, a nawet 12-
letnie. 
N.Cz.: Jacy są twoi ulubieni spor-
towcy? 
Karolina: Lubię bardzo Nejmana, 
Lewandowskiego, Szczęsnego. 
 

N.Cz.: ??? To jednak piłka 
nożna wygrywa w Twoich zaintere-
sowaniach?  
Karolina: Lubię oglądać w TV me-
cze piłki nożnej, skoki narciarskie, 
saneczkarstwo też mi się podoba. 
N.Cz.: A kim byś chciała zostać, 
gdy dorośniesz? 
Karolina: Piłkarką, zdecydowanie 
piłkarką.  
N.Cz.: W takim razie życzymy speł-

nienia marzeń. 
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Szukam żony,  
by jej powiedzieć,  

że jestem  
ogolony. 

 

Smutas 

Kiedy zostaniesz  moją kaczuszką, będę ci ścielił  codziennie łóżko. 
 

Walenty Czaruś 

 Ogłoszenie: 

Zamówimy pizzę peperoni 

i usiądziemy w kawiarence 

i wycałuję twe piękne ręce. 

Kupię tobie dwa auta, 

żebyś nie chodziła struta. 

Twój Automaniak – Zyzio 

Walentynki - ten uroczy dzień... 

serce sercu serce dało… 
Dużo z imprez szkolnych nie można organizować, bo jest reżim sanitar-
ny, ale niektóre fajne rzeczy organizujemy sobie w klasie. Tak było z Wa-
lentynkami. Tydzień wcześniej okleiliśmy wielkie pudła czerwonymi ser-
duszkami i ustawiliśmy je w widocznych miejscach w naszej klasie. 
Wrzucaliśmy do nich walentynki dla najsympatyczniejszych kolegów        
i koleżanek z klasy. Niektóre robiliśmy w klasie, inne przynosiliśmy z do-
mu. Pomysłów było tyle ile nas jest w klasie. W Dniu Świętego Walente-
go pani zabawiła się w listonosza i uruchomiła naszą pocztę walentynko-
wą. Rozdawała nam liściki, karteczki, serduszka, a nawet drobne upo-
minki. Od rodziców dostaliśmy lizakowe serduszka i cukierki. Dużo było 
przy tym śmiechu, ale i napięcia w oczekiwaniu na swoją walentynkę. Na 
szczęście Walenty o nikim nie zapomniał. Ten dzień był inny od wszyst-
kich, bardzo radosny i szkoda, że jest tylko raz w roku. 

Julia i Marysia, 3b 

Poniżej prezentujemy rymowanki walentynkowe,  

które nie znalazły jeszcze swojego adresata: 

Bardzo lubię Mateusza, 
on po prostu jest wspaniały i wytrzeszcza na mnie gały. 

Raz dwa, raz dwa  

– buziaków 102. 
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Nasz Czas: Czy łatwo się pracuje z 
dziećmi? 
Ania Kądziołka: Każda praca ma 
swoje mocne i słabe strony. Niektó-
re rzeczy przychodzą nam zdecy-
dowanie łatwiej i bardziej natural-
nie, a niektóre wymagają od nas 
dużego wysiłku. Praca z dziećmi 
jest różna. Trudno powiedzieć, że 
jest to najłatwiejsza praca pod słoń-
cem. Czasem wymaga wiele po-
święcenia i pomysłowości, a cza-
sem przychodzą takie dni, kiedy 
wszystko przychodzi bardzo łatwo. 
Z każdym z moich pacjentów (bo 
tak nazywają się uczniowie uczęsz-
czający na zajęcia logopedyczne) 
mam takie chwile, które były dla 
nas łatwe  i te, nieco cięższe. 

N.Cz.: Czy jest łatwy zawód logo-
pedy? 
A.K.: Zawód logopedy jest nie-
ustannym wyzwaniem. Ciągle trze-
ba się szkolić, doczytywać wiele 
nowinek. Trzeba także podążać za 
pacjentem - reagować na jego osią-
gnięcia i wciąż podnosić poprzecz-
kę, aby jego mowa była jeszcze 
lepsza. 
N.Cz.: Czy lubi Pani swoją pracę? 
A.K.: Tak, lubię. Choć bardziej ko-
cham być na scenie. 
N.Cz.: Kiedy Pani postanowiła, że 
zostanie Pani aktorką? 
A.K.: Ta historia jest nieco bardziej 
zawiła. Od najmłodszych lat tańczy-
łam w formacjach tanecznych         
z wieloma sukcesami w Polsce i za 

wywiad z … 
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granicą. Oprócz tego 
kochałam śpiewać. . 
Gdy byłam w szkole, 
wygrywałam wszelkie 
konkursy wokalne. 
Trudno było mi się zde-
cydować, kim chcę być 
w przyszłości, choć ja-
ko mała dziewczynka 
za ws ze  m ó wi ł a m         
o tym, że będę piosen-
karką - z tym wiąże się 
bardzo fajna anegdota, 
którą opowiem Wam za 
moment. Kiedy byłam 
na spektaklach w te-
atrze, czułam, że to moje miejsce. 
Wyobrażałam sobie zawsze akto-
rów w garderobach i w kulisach.   
W klasie maturalnej byłam na 
warsztatach tanecznych w Kiel-
cach, które odbywały się na scenie. 

Tańcząc chore-
ografię odwróci-
łam się w stronę 
publiczności i 
wyobraziłam so-
bie ludzi, którzy 
mnie oglądają. 
Wtedy  postano-
wiłam. Muszę 
zawodowo być 
na scenie, pyta-
nie tylko jako 
kto? I czy bar-
dziej wolę tań-
czyć czy śpie-
wać? 

N.Cz.: A ta anegdo-
ta? 
A.K.: W pierwszym 
tygodniu szkoły po-
zbyłam się wszyst-
kich kartek z zeszytu 
informacji, w którym 
został tylko plan lek-
cji. Gdy mama 
sprawdzała moje 
ćwiczenia i zeszyty, 
oburzona zapytała 
mnie, czemu wyrwa-
łam kartki z tego ze-
szytu. Dumnym to-
nem odpowiedzia-

łam jej, że rozdawałam autografy 
koleżankom i kolegom z klasy, żeby 
później nie musieli stać w kolejce. 
N.Cz.: Za którym razem dostała się 
Pani do szkoły teatralnej? 
A.K.: Za pierwszym, zaraz po ma-
turze. 
N.Cz.: To chyba rzadko się zdarza. 
A.K.: To prawda. Cieszę się, że mi 
się udało. 
N.Cz.: Kogo Pani grała i gdzie moż-
na było Panią zobaczyć? 
A.K.: Przed szkołą grałam w Te-
atrze Współczesnym w Krakowie. 
Cały czas jestem związana z kolek-
tywem Lufcik na korbkę, z którym 
robię różne projekty artystyczne na 
terenie Śląska. Ostatnio grałam we 
wrześniu 2020 roku na Industria-
dzie (to takie święto szlaku zabyt-
ków techniki województwa śląskie-
go). 
N.Cz.: Jakie role Pani grała? 
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Rozstrzygnięcie konkursu! 

Informujemy, że Dawid Szarlej z 3a, jako pierwszy, udzielił poprawnej 

odpowiedzi w konkursie Poznaj swego Mistrza. Szkraby ze zdjęć to pa-

ni Małgorzata Truś oraz Ania Kądziołka. Gratulujemy bystrego oka! 

A.K.: Przeróżne. Przez mój typ uro-
dy zwykle jestem obstawiana w ro-
lach dziecięcych. Super  połącze-
niem dorosłej kobiety i dziecka była 
rola w “Magicznym Drzewie”, 
„Czerwonym Krześle”, gdzie grałam 
Wiki - okropną ciotkę, która zamie-
niła się w małą dziewczynkę. 
Grałam też Anię z Zielonego Wzgó-
rza, Calineczkę… a najbardziej nie-
oczywista rola, to była w czasie stu-
diów - grałam Bośnię. Tak, to Pań-
stwo. Jak zagrać Państwo? To bar-
dzo ciekawe. Trzeba było poczytać 
trochę historii, dowiedzieć się co 
tam się dzieje… i tak moja rola wy-
glądała, że jadłam słonecznik na 
ławce w parku. Zresztą cały egza-
min ze scen (tak nazywał się ten 
przedmiot) odbywał się w parku. 
Dla dociekliwych - tak miałam kole-
żankę, “papużkę nierozłączkę” Her-
cegowinę. 
N.Cz.: Z jakiej roli jest Pani najbar-
dziej dumna? 
A.K.: Bardzo cieszyłam się z roli 
Lindy w spektaklu dyplomowym.  

Za nią zostałam wyróżniona                
w “Newsweeku”. 
N.Cz.: Jaka 
rola byłaby 
dla Pani 
w y m a r z o -
na? 
A.K.:  
C h c i a ł a m 
zawsze za-
grać Kop-
ciuszka. W 
wersji Bro-
adwayowej 
jest piękna 
scena, kie-
dy aktorka 
z a m i e n i a 
s u k n i e . 
Ach! Te sceniczne czary… 
N.Cz.: Czy zobaczymy Panią jesz-
cze na scenie lub telewizji? 
A.K.: Niewykluczone. Chociaż wte-
dy nie mielibyście zajęć logope-
dycznych, bo musiałabym być na 
próbach. I kto by z Wami ćwiczył? 
N.Cz.: Pani Julita :)  
Dziękujemy za rozmowę. 

1.SKIING, 2.JANUARY, 3.SNOWFLAKES, 4.WINTER, 5.MITTENS, 6.SCARF, 7.NEWYEAR 

1.SNOWMAN 2.SKIS 3.SNOWBALLS 4.SNOWSTORM 5.SLEDDING 6.FROST 

1.SNOW, 2.REINDEERS, 3.SANTACLOUSE, 4.NEWYEAR, 5.CHRISTMASTREE, 6.FEBRUARY, 7.PRESENTS 
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Przedwiośnie – śnieg topnieje, wracają do nas ptaki i budują gniazda. 

Zakwitają pierwsze kwiatki: przebiśniegi, krokusy, sasanki, przylaszczki. 
Przed szkołą pojawiły się już liście żonkili, które sadziliśmy jesienią.  Jest 
wszędzie coraz piękniej. Słońce mocniej świeci i robi się  cieplej. Można 
się bawić dłużej na polu. Cieszmy się, bo wiosna tuż, tuż! 

tekst i rysunki Helenka 3a 

Luty miesiąc zmienny: 
pół zimowy, pół wiosenny. 

 

Kiedy luty nie wymrozi, 
to maj śniegiem nam pogrozi. 

 

Kiedy w marcu deszczu wiele, 
nieurodzaj zboża ściele. 

 
Suchy marzec, mokry maj, 

będzie żytko niby gaj. 

Gdy luty z wiatrami, 
rychła wiosna przed nami. 

W lutym wiele wody, 
całe lato bez pogody. 
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Konkurs: 

poznaj swojego Mistrza  

ulubiony przedmiot z lat szkolnych 

matematyka i j.polski 

ulubione zwierzę 

krówki i psy 

najpiękniejszy zakątek na ziemi 

mój ogródek ☺ 

ulubiona potrawa 

makaron ze szpinakiem 

hobby 

podróże 

czego pani nie 

lubi 

kłamstwa 

ulubiony przedmiot z lat szkolnych 
język polski 
ulubione zwierzę  
owczarek niemiecki 
najpiękniejszy zakątek na Ziemi  
Gdańsk, Barcelona 
ulubiona potrawa 
zupa pomidorowa, włoskie makarony 
hobby 
podróże, chodzenie do teatru, czytanie 
książek 
czego pani nie lubi 

- pająków 
- gdy ktoś nie umie mówić wprost tego, co chce powiedzieć 
- gdy ktoś odbiera komuś innemu wiarę w siebie 

Na podstawie fotografii i tych krótkich informacji, spróbuj odgadnąć       
nazwiska nauczycieli. Pierwsze osoby, które zrobią to bezbłędnie otrzy-
mają następny numer gazetki za darmo.  
Czekamy na odpowiedzi w sali 113. 
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Alicja P. 

Hanna Sz. 

Zofia K. 

Zamek z mojej wyobraźni 
miejsce I  
Zofia K. i Tobiasz K. 
miejsce II 
Hanna Sz. i Agnieszka M. 
miejsce III 
Natasza S. i Filip T. 
wyróżnienia 
Alicja P. i Miłosz W. 

Tobiasz K. 

Uczniowie klasy 3b wzięli udział w klaso-
wym konkursie techniczno-plastycznym na 
makietę zamku. Konkurs „Zamek z mojej 
wyobraźni” miał na celu rozbudzenie pomy-
słowości i kreatywności. Dzięki zdolno-
ściom manualnym i wyobraźni - trzeciokla-
siści wykonali piękne konstrukcje prze-
strzenne. I.S. 

GRATULUJEMY! 
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Konkursy biblioteki szkolnej 

Kocie zakładki do książki 
 
klasy pierwsze 
Gabrysia Owczarek 
Ala Lenartowicz 
Piotr Kozak 
Malwina Bartkiewicz 
klasy drugie 
Zuza Ciołkowska 
Wiki Wiatr 
Basia Burneta 
Zosia Baranowska 
Julka Wójcik 
Nina Wierzchowska 
Patrycja Trjańska 
Magdalena Małyniuk 
Oliwia Wajda 
klasy trzecie 
Ala Pyssa 
Julia Dębowska 
Karolina Utylska 
 
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy! 
 

 

Konkurs fotograficzny  
Książka i ja 
 
I miejsce:  
Laura Czech 2b 
Szymon Łachajczak 2a 
II miejsce:  
Piotr Woźniak 1b 
III miejsce:  
Filip Psujek 2b 
Dawid Szarlej 3a 
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1. kolorowe i pachnące na wiosnę, 2. lubią ją krowy, 3. gdy temperatura 
rośnie, robi się..., 4. śpiewają, ćwierkają, 5. dziecko kwoki, 6. opala nas 
latem, 7. kwiaty z Holandii 

Karolina i Helenka 3a 

hasła do krzyżówki na stronie obok 
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Pół roku nauki za nami 

Zapytaliśmy pierwszaków ... 
czy chcieliby wrócić do przedszkola 

Nie, nie 
chciałabym 
wrócić do 
przedszkola, 
bo zostawiła-
bym tu swoją 
panią Stasię 
i panią Ewę, 
a ja je bar-
dzo lubię! Ja 

bardzo lubię szkołę i wszystkich tu 
lubię. I lubię się uczyć.  
 

Nie chciałabym 
wrócić, bo w 
przedszkolu to by-
ło tak dziecinnie,  a 
w szkole to już do-
rośle. Tam są takie 
mniejsze dzieci. 
No i miałam tam 
koleżankę, która 
biła wszystkich       
i mnie też i niemile 
ją wspominam. 

W przedszkolu by-
ło nudno, a tu się 
uczymy. Lubię ćwi-
czenia z języka 
polskiego i najbar-
dziej WF, aaa, no  
i fajna jest świetli-
ca, a w przedszko-
lu nie było świetli-
cy. No może tylko 
obiady były lepsze    
      w przedszkolu.  

 

 

Tak. W przed-

szkolu było nud-

no, a w szkole nie. 

Ja na przykład 

lubię rysować        
i malować, coś 
zawsze robimy, 

lubię szkołę.  

 

1. pierwsze wiosenne kwiatki, 2. np. salamandra, 3. pora roku, 4. miesz-

kaniec Grenlandii, 5. pełno ich w lesie, 6. zdrobnienie od „wieś”, 7. pora 

roku 8. mieszkanie Eskimosa, 9. pada w zimie, 10. w zaprzęgu św. Miko-

łaja, 11. gorący w Afryce, zimny na Antarktydzie, 12. dobry duszek  

Dawid S., Patryk, Ala, Adam 3a 

Rozwiązania krzyżówek przynoście do sali 113 - nagrody czekają 
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P o l e c a m  c z a s o p i s m o 
pt.”Świerszczyk”, jest to moje ulu-
bione czasopismo. Wydają go na 
każdy miesiąc. Mam zgromadzone 
wszystkie do tej pory wydane nu-
mery. „Świerszczyk” ma w sobie: 
krzyżówki, zadania matematyczne, 
czytanki, wyszukani Łośka Tośka, 
magiczne litery. Jest to czasopismo 
kolorowe, czytanki się rymują, 
s z y b k o  l e c i  c z a s  z e 
„Świerszczykiem”. Polecam wszyst-
kim, dobrej zabawy!  

Helenka 3a 

Feliks to pluszowy 
króliczek. Pewnego 
dnia Zosia, jego wła-
ścicielka gubi go na 
lotnisku. Od tej pory 
Feliks zwiedza cały 
świat. Zosia bardzo 
tęskni, ale Feliks wy-
syła jej listy. Ale czy 
Feliks wróci? Przeczy-
tajcie książkę „Listy od 
Feliksa”. 

tekst i rys. Zosia 2a 

Tę rubrykę poświęcamy reklamie  

filmów, książek, czasopism, słodyczy,   

słowem wszystkiego,  

co się Wam wyda interesujące  

i godne polecenia innym.  

Zachęcamy - oceniajcie z nami. 

co czytać 
co oglądać 
co zwiedzać 
w co się bawić 

P O L E C A M  

Moja przygoda na zamku 
 

Czy chcielibyście zamieszkać na 
jakiś czas na zamku? 
Bawić się tam w chowanego i roz-
wiązywać zagadki z przeszłości? O 
tych i innych atrakcjach opowie-
działa Hania S. z 3b. Prezentujemy 
początek rozdziału pierwszego, a o 
dalszych perypetiach Hani i jej ko-
leżanki  poczytajcie na stronie www 
naszej szkoły.  
Rozdział I „W drodze na zamek”: 

Wstałam bardzo wcześnie i od razu 

wybiegłam z łóżka. Zjadłam śniada-

nie, umyłam zęby, ubrałam się         

i uczesałam. Byłam gotowa do wyj-

ścia. Biegłam. Musiałam zdążyć na 

zbiórkę. Jadę na tygodniową kolo-

nię na zamku!!! 
Zosia K. z 3b natomiast zgubiła się 

podczas zwiedzania zamku! Czy 

możliwe jest spotkanie z prawdziwą 

Białą Damą? - zaczarowaną księż-
niczką? - wiedźmą? Możecie sami 

się o tym przekonać i razem z Zo-

sią  przenieść się w ten fantastycz-

ny świat starych murów, komnat i 

krużganków, zagadek z przeszłości 

i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 

Ułatwią wam to wszystko piękne 

ilustracje autorki. Również na stro-

nie www.                             

L.Z. 
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Nie płać za puste strony. 

Napisz artykuł! 
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Dziki Kocur  

Idzie sobie dziki kocur puszysty jak  

     mały kotek.  

Idzie sobie, nie ma domu, ktoś go  

nazwał „kotek-psotek”.  

Staruszek dziki kot nie wyprawia  

żadnych psot.  

Chętnie je kiełbaskę i wchodzi na  

płot.  

Buszuje w lodówce, głowę do niej  

wkłada,  

wącha i ogląda, niczego nie zjada.  

Na sumieniu ma tylko jedną psotę.  

Przychodzi na kiełbaskę nawet  

w wielką słotę.  

Pomimo tego serce ma złote. 

 

U Babci  

U babci w łazience  

mam luksusy dookoła,  

bo dywanik jest mięciutki,  

wokół ciepła jest podłoga.  

Prysznic łatwy do obsługi,  

bardzo mała łazieneczka. 

Jedna się osoba mieści,  

dwie czy trzy już się nie wcisną. 

To uroda jest łazienki. 

Chodź to bardzo krótki wierszyk,  

chyba nikt mi nie zaprzeczy,  

że choć mała jest łazienka  

dużo mieści się tam rzeczy. 

Ależ to dziwne czasy 
Koronawirus nie odpuszcza, klasy 1-3 uczą się w szkole, 
ale muszą pamiętać że: 
- w szkole na korytarzu obowiązuje maseczka 
- zachowujemy dystans, gdy z kimś rozmawiamy 
- korzystamy tylko z własnych przyborów szkolnych 
- nie częstujemy się jedzeniem 
- kiedy kichamy lub kaszlemy, zasłaniamy usta łokciem 
- dokładnie myjemy ręce przed jedzeniem i po toalecie 
- gdy źle się czuję zgłaszam to pani 
- gdy jestem chory albo mam objawy choroby, zostaję w domu. 

Sofia, Kacper, Marcel 3a 

„Skąd ta wrażliwość?” 
Są wśród nas osoby o szczególnej wrażliwości, niesłychanej wyobraźni,   

z pozoru nie różnią się niczym od zwykłych zjadaczy chleba, a jednak po-

trafią coś, czego my nie umiemy zrobić. Prezentujemy Wam wiersze oso-

by, która potrafi „bywać poetą”. Autorce Zuzannie F. z 2b życzymy wiary 

we własne siły i góry optymizmu. 



strona 19  

 

numer 04/02/2021  

Jajka marynowane 

10 jajek 

ziele angielskie, liść laurowy, 

łyżka soli 

pół szklanki cukru 

pół szklanki octu 

2 szklanki wody 

Sposób przygotowania: Jajka ugotuj na twardo, ostudź i obierz. W garn-

ku zagotuj 2 szklanki wody, pół szklanki octu, pół szklanki cukru, łyżkę 

soli, 4 kulki ziela angielskiego i 4 liście laurowe. Jajka włóż do dużego 

słoika i zalej gorącą zalewą. Zakręć słoik i zostaw w chłodnym miejscu 

na 2 tygodnie. Jajka najlepiej smakują z majonezem. Smacznego!  

Karolina Utylska 
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 W klatce jak pokój długa 

 Siedzi moja papuga 

 Stroszy piórka na grzędzie 

 Pełno zawsze jej wszędzie 

 Kolorowa niczym tęcza 

 Jest piękna - mama zaręcza. 

 Krzysztof R. 2b 

W moim domu na siódmym piętrze 

 Mieszka labrador zwany Reksiem 

 Jest on duży i przyjazny 

 Kocha wszystkich i zabawy 

 Gdy zbliża się godzina późna 

 Najlepszy przyjaciel zasypia pod  

drzwiami 

 I nie wpuszcza nikogo poza swoimi  

domownikami. 

  

Dawid N. 2b 

Co nas czeka? 

21.03. pierwszy dzień wiosny 

1.04.   najpoważniejszy dzień w roku 

4. i 5. kwietnia – Wielkanoc 

(więcej wierszy na stronie www naszej szkoły) 
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7 6 5 4 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

 
 

6. 
 

7. 

Daria N. 6a   

Martynka K. 4a 
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- Jestem planetą sąsiadującą z Zie-
mią. Nazywają mnie często Gwiaz-
dą Poranną lub Gwiazdą Wieczor-
ną, gdyż jestem widziana z Ziemi 
kilka godzin przed wschodem słoń-
ca i razem z jego zachodem. Jeśli 
macie ochotę, możecie się po mnie 
przespacerować, jednak zostańcie 
lepiej w swojej bańce, ponieważ 
moja temperatura wynosi ponad 
400 stopni. 
- Aż 400 stopni? To więcej niż w 
letnie upały. - powiedział ze zdzi-
wieniem Antek.- Moja mama pod-
czas upałów zabiera mnie nad je-
zioro, żebym mógł pluskać się w 
wodzie, może i ty tego spróbujesz 
dla ochłody ? 
- Bardzo bym chciała, jednak oce-
any, które były na mojej powierzch-
ni  wyparowały razem ze wzrostem 
mojej temperatury. To dlatego do-
okoła widać jedynie góry, kratery i 
pył. 
- Nie martw się - odparł z uśmie-
chem Antek - następnym razem 
przywieziemy dla ciebie pyszne lo-
dy, żebyś choć na chwilę mogła 
odpocząć od tego gorąca.  
- Będę czekała z niecierpliwością-  
odpowiedziała uradowana Wenus - 
Jeśli chcecie zwiedzić jeszcze inne 
planety, koniecznie udajcie się do 
Saturna. To mój starszy brat, daw-

no nie miał gości, więc na pewno 
się ucieszy z waszej wizyty, przy 
okazji przekażcie mu ode mnie po-
zdrowienia. – To powiedziawszy, 
podskoczyła, a bańka odbiła się od 
powierzchni planety i ponownie 
uniosła się wysoko.  
- Do widzenia!- Krzyknęli Antek i 
Neo - Do zobaczenia ! 
- Żegnajcie, pamiętajcie, by czasem 
pomachać do mnie z mojej siostry 
Ziemi! – krzyknęła Wenus. 

I tak bańka unosiła się w bezkre-
sie kosmosu. Z daleka Antek i Neo 
widzieli Ziemię, której widok był tak 
piękny, że nasi podróżnicy nie mo-
gli oderwać od niej wzroku. 
- Nie wiedziałem, że Ziemia z ko-
smosu może być aż tak piękna, nig-
dy nie widziałem tylu odcieni niebie-
skiego- powiedział zachwycony An-
tek. 
- I zielonego – dodał rozmarzonym 
głosem Neo. 

Bańka leciała, mijając kolejne 
planety. Następną był  rdzawo-
czerwony Mars, który był pokryty 
ogromnymi górami i pyłem. Mars 
ukłonił się na powitanie i pomachał 
wesoło ręką, strzepując w stronę 
naszych bohaterów mnóstwo pyłu. 
Nagle w oddali Antek zobaczył 
ogromną kulę. 
- Popatrz Neo, jaki olbrzym ! 
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- To Jowisz, kosmiczny olbrzym 
gazowy, jest planetą o największej 
wadze. Zobacz, jak szybko się ob-
raca ! 

I faktycznie, Jowisz kręcił się tak 
szybko, że nasi bohaterowie nie 
mogli na nim wylądować, a co do-
piero porozmawiać z planetą. Na 
szczęście kolejną planetą był już 
Saturn, który uśmiechnął się rado-
śnie i przywitał gości. 
- Dzień dobry, jestem Saturn - szó-
sta planeta od Słońca. 
- Witaj, ja jestem Neo, a to mój 
przyjaciel Antek. Jesteśmy poszuki-
waczami przygód, a twoja siostra 
Wenus zachęciła nas, by cię odwie-
dzić. 
Moja  kochana siostrzyczka, zaw-
sze wie, czego mi potrzeba, choć 
akurat teraz dużo się dzieje. Wła-
śnie dzisiaj przypada dzień między-
galaktycznych wyścigów po moim 
pierścieniu. Może i wy weźmiecie w 
nich udział ? – zapytał podekscyto-
wany Saturn. 
- Antek, to świetny pomysł, w tych 
wyścigach jeszcze nigdy nie brał 
udziału mieszkaniec Ziemi! – wy-
krzyknął Neo, nie dając Antkowi 
szansy na zastanowienie i podjęcie 
samodzielnej decyzji. 
   Zanim chłopiec się obejrzał, stał 
już na linii startu. 
- Gotowi, do startu, start! - wykrzyk-
nął puchaty niebieski  stworek i wy-
strzelił z kosmicznego pistoletu ko-
lorowe gwiazdki. 
Zawodnicy wystartowali. Antek 
biegł co sił w nogach, ale jego uwa-

gę ciągle przykuwały kosmiczne 
stworzenia, których nigdy dotąd nie 
widział. Minął pomarańczowego 
kosmitę podobnego do ośmiornicy, 
chudego jak patyk stworka z głową 
w szklanej kuli, latający spodek a 
nawet małe, ale bardzo szybkie 
groszki. Chłopiec wyprzedził prawie 
wszystkich zawodników, a z oddali 
słyszał okrzyki swojego przyjaciela 
dodające mu odwagi. Dzięki temu 
Antek skupił się na biegu i już nie 
oglądał się na innych zawodników, 
tylko biegł tak szybko, jak  potrafił. 
Ostatkiem sił dobiegł do mety. 
- Nie spodziewałem się, że ten pier-
ścień jest taki długi - powiedział za-
sapanym głosem Antek. - Już my-
ślałem, że nie dobiegnę i będę 
ostatni… 
- Antek, dałeś radę i wygrałeś cały 
bieg! - wykrzyknął uradowany Neo. 
- Hurra ! 
- Gratuluję, chłopcze, jeszcze nikt 
nigdy nie wyprzedził galaktycznego 
robota, w nagrodę mam dla ciebie 
kosmiczną odznakę. To kawałek 
gwiazdy, który rozświetli ci każdą 
ciemność, wystarczy, że delikatnie 
go potrzesz, a ciemność zniknie. – 
powiedział z uśmiechem dumny 
Saturn. 
Antek z radością przyjął kosmiczny 

prezent od planety. Rozpierała go 
duma, choć zaczął się zastanawiać, 
czy wszystko to, co do tej pory 

przeżył, nie jest przypadkiem snem. 
 

dalszy ciąg w następnym numerze  
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w następnym numerze:   

wielkanocne zwyczaje – wiosna w przyrodzie – tradycyjnie: przepisy, 

krzyżówki, konkurs: Poznaj swego Mistrza - 8 marca: dla wszystkich   

kobietek małych i dużych - ciekawe wywiady z nauczycielami i uczniami 

Przychodzi zebra z pingwinem do fotografa. 
- Zdjęcia mają być kolorowe? – pyta fotograf. 
- Nie, wystarczą czarno – białe. 
 
Jakie śliczne dziecko! – chwali gość najmłodsze dziecko Nowaków - 
Włoski po mamusi, nosek po tatusiu. 
Rezolutny maluch kończy: - Spodenki po bracie, sweterek po siostrze. 
 
- Jasiu, czy tata nadal odrabia za ciebie lekcje? 
- Nie, ostatnia jedynka go załamała. 
 
Kowalski wraca z pracy i biegnie do telewizora. 
- Jaki wynik? – pyta żonę 
- 6:0 
- A kto wygrał? 
- Jak to kto? Ci co strzelili więcej bramek. 

Zajączek siedzi nad brzegiem jeziora i przeciągając się mówi:  

- Zając jak się wyśpi to może każdemu dołożyć! 
Nagle w lustrze wody dostrzega niedźwiedzia i szybko dodaje: 

- Ale jak się nie wyśpi, straszne głupoty gada … 

 

Czerwony Kapturek, idąc przez las, spotyka wilka. 

- Dokąd idziesz, Czerwony Kapturku? 

- Do babci. 

- A podasz mi jej adres. 

- Oczywiście:  babcia@com.pl 


