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.. z powodu nieobecności  
Pana Grzegorza Leżaly  
 Liga miszCZów  
jest zawieszona.  
 PanGrzegorz  
 wygrał w LOTTO  
      i wyleciał na Bahamy , niesprawiedliwe, co?!   
Pan Bartek przejął za niegowszystkie dyżury na długich 
przerwach, wobec czego, póki co nie mamy sędziego 
na ligę szkolna  .. 

  
12 i 13 maja odbyły sie na Orliku Mistrzostwa Gliwic w 
czwórbojulekkoatletycznymnasza szkołe reprezentowali 
dzielnie:Ewa Misztal, Nikola Bieniek, Marta Kożuszek, 
Kina Zych, Agata Wróblewska,Paulina Borkowska, Kuba 
Janik, Maciej Sołowij, Mateusz Chłopecki, 
KrzysztofTomaka. 

  
Zawodnicy musieli zmierzyć się na dystansie 600m 
(dziewczyny) 1000m ( chłopcy), w biegu na 60m, w skoku w 
dal i rzucie piłeczkąpalantową. 

  
Z niecierpliwością czekamy na wyniki z tych zawodów. 

Naszym reprezentantomserdecznie dziękujemy za 
godne reprezentowanie naszej szkoły!!!!! 

  
W kwietniu ruszyła Gliwicka Liga Pływacka – GLIP. Są to 
zawody pływackie odbywające się w drugiej połowie roku 
szkolnego iskładają się z cyklu 4 zawodów organizowanych w 
okresie od stycznia doczerwca.W Gliwickiej Lidze Pływackiej 
startuje zawsze ponad 500 uczniów gliwickichszkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w 
trakcie jednegosezonu zawodów notujemy około 4000 startów 
indywidualnych. Jest to na pewnojedna z największych 
cyklicznych miejskich imprez sportowych organizowanychw tej 
pięknej dyscyplinie jaka jest pływanie.Z naszej szkoły udział 
biorą dwie pływaczki Nikola Bieniek i Dominika Żuk. 
 

Trzymamy kciuki za dziewczyny  
przed nimi jeszcze dwa starty!!!!! 

 

B o h a t e r 
miesiąca! 

 
 
 

MOGŁABY SIĘ PANI PRZEDSTAWIĆ                           
 I POWIEDZIEĆ, W JAKIM ZAWODZIE PRACUJE? 

Nazywam się Jolanta Śliwińska, jestem pielęgniarką szkolną. 
JAKĄ SZKOLĘ PANI SKOŃCZYŁA?   

Kończyłam w Zabrzu szkołę medyczną dla pielęgniarek. 
OD ILU LAT JEST PANI PIELĘGNIARKĄ? 

Zawód swój wykonuję już ponad 44 lata. 
JAKĄ SZKOLĘ TRZEBA UKOŃCZYĆ W DZISIEJSZYCH 

CZASACH, BY PEŁNIĆ TAKĄ SPECJALIZACJĘ JAK PANI? 
W dzisiejszych czasach nie ma już liceów medycznych, takie, jakie 
wymagane były w czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły. Obecnie, 

aby wykonywać zawód pielęgniarki trzeba ukończyć studia 
medyczne, o specjalizacji pielęgniarstwo.  

CZY OD DZIECKA CHCIAŁA BYĆ PANI PIELĘGNIARKĄ? 
Tak, od dziecka lubiłam pomagać ludziom .. kiedy miałam 12 lat, 

przebywałam w szpitalu, tam po raz pierwszy spotkałam się z 

zawodem pielęgniarki .. bardzo mi się spodobał .. wtedy 

postanowiłam, że pewnego dnia pielęgniarką zostanę i ja ..  
JAK PANI ROZUMIE POJĘCIE PIELĘGNIARKA?  

Pielęgniarka to osoba dobra, osoba, która chce służyć pomocą                      

i wsparciem drugiemu człowiekowi, osoba, która na pierwszym 

miejscu stawiać zawsze będzie dobro i zdrowie drugiego człowieka ..  
JAKIMI CECHAMI POWINNA SIĘ WYRÓŻNIAĆ 

PIELĘGNIARKA? 
Pielęgniarka musi być dobra, cierpliwa, odpowiedzialna, musi lubić 

dzieci, musi znać się na wielu rzeczach medycznych tak,     aby mogła 
profesjonalnie wykonywać swoją pracę. 

CZY LUBI PANI PRACĘ W SZKOLE? 
Oczywiście! Przede wszystkim lubię pracę z dziećmi, dlatego zawsze 

praca szkolna będzie mi bliska.  
Z JAKIMI PROBLEMAMI PRZYCHODZĄ DZIECI? 

Ojj .. z różnymi! Bóle głowy i brzucha, gorączki, krwawienia, 

wypadki i złamania ..  
CO JEST TRUDNEGO W TEJ PRACY? 

Nic nie jest trudnego. Mając tak długą praktykę w zawodzie, człowiek 

staje się profesjonalistą.  
ZDARZYŁO SIĘ W PANI KARIERZE ZAWODOWEJ 

URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE? 
Były sytuacje, kiedy musiałam podjąć działania reanimacyjne,                    

tak żeby człowiekowi przywrócić podstawowe funkcje życiowe – 
oddech, tętno .. było to niezwykle stresujące.  

JAKIE MA PANI MARZENIE? 
Moje marzenia ..  .. większość moich życiowych marzeń spełniła 

już .. teraz chciałabym i życzyłabym sobie i mojej rodzinie,  aby być 

zdrowym oraz żeby zawsze być gotowym do niesienia pomocy 

drugiej osobie .. 
CO PANI LUBI ROBIĆ W WOLNYCH CHWILACH? 

Lubię czytać, lubię oglądać telewizję, uwielbiam prace domowe                      
i przebywanie w gronie mojej najbliższej rodziny. 

CO POWINNY ROBIĆ DZIECI, ŻEBY BYŁY ZDROWE I NIE 

CHOROWAŁY? 
Dobre pytanie ! powinny zdrowo się odżywiać, słodycze i chipsy 

zamienić na owoce i warzywa, powinny .. hmm .. mniej korzystać z 

komputera, a więcej z dobrodziejstw jakie daje podwórko i sport: 

rolki, rower ..  
 
 

 
Wywiad przeprowadził zespół dziennikarzy gazetki, w składzie: 

 Leon 1g, Nikola Ch. 1c, Patrycja 1g 
 

S  p  o  r  t  

Telegram 

 



 

Nowinki Szkolnej  
Rodzinki 

- czyli aktualności Samorządu Uczniowskiego. 

Dzień Praw i Obowiązków- 
28.05.2015 (czwartek) 

Klasy I-III 
W ramach ostatniego zadania "Klasy na Medal" zapraszamy 
uczniów klas I- III do udziału w konkursie "Znam swoje prawa i 
obowiązki". 
Przebieg konkursu:   27.05.2015 (środa): 

 W godzinach od 8.00 do 8.30 w sali nr 24 (świetlica klas 
pierwszych) przedstawiciele klas losują tematy prac - Prawo 
lub obowiązek. 

 Na kolejnych lekcjach uczniowie wraz z wychowawcą 
omawiają temat pracy i ustalają co wybrana osoba/ 
przedstawiciel  narysuje  na konkursie plastycznym. 

 W godzinach od 10.45 - 11.30 w sali nr 24 odbędzie się 
konkurs plastyczny. Przedstawiciel klasy przynosi przybory 
do rysowania i wykonuje pracę plastyczną zgodnąz 
wylosowanym tematem. 

 Ogłoszenie wyników podczas podsumowania akcji "Klasa na 
medal". 

Klasy IV-VI 
W ramach ostatniego zadania Klasy na Medal zapraszamy 
uczniów klas IV- VI do udziału w quizie "Znam swoje prawa i 
obowiązki". 
Teleturniej wiedzy odbędzie się 28.05.2015 na drugiej godzinie 
lekcyjnej. Każda klasa wybiera jednego przedstawiciela, który 
weźmie udział w konkursie wiedzy na temat praw i obowiązków 
ucznia. Ponadto każda klasa przygotowuje na to spotkanie 
transparent zachęcający do znajomości praw i obowiązków. 
Transparenty będą podstawą do naliczania punktów. 

 

Wyniki konkursu "Mój pupil" 

 

I miejsce: Lenek , pies Gabrysi Sochor, 5d 

II miejsce: Krysio, chomik Oliwii 

Bujara,1g 

III miejsce: Iskierka, kot Juli 

Mieczkowskiej, 1c 

Wyróżnienie:Sara- pies P. Pordzik, 2c; Oskar- pies W.Mozych, 5d; 

Hektor- pies R. Kuc,1a; Salsa- pies N. Chmielewskiej, 1c; Ufka, 
papuga J. Agustyniak, 2b; Laki- królik S. Michalak,1c; Łoli i Szyszka 
- zwierzątka A. Cieśla, 1d; Szantka- pies M. Woszczyoskiej,5a; 
Kapsel i Dżender- zwierzątka J. Ząbkowskiego,1c. 
Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna „1 – Szkolne 

wieści różnej treści”; przy SP z Oddz. Integracyjnymi 

nr 1 w Gliwicach. Zespół redakcyjny w składzie: 

nauczyciele oraz uczniowie Nikola Ch. 1c, Leon 1g, 

Patrycja 1g, Tajemnicza Marcjanna,  

e-mail: naszepisemko@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu 

kolejnego czerwcowego numeru „1 - Szkolne wieści 

różnej treści” 
 

 
Nagrody 

zostaną rozdane 

podczas najbliższego apelu. 

 

Pani Sówka 

serdecznie zaprasza 

do zabawy oraz zdobywania 

SUPER NAGRÓD !!! 
 

 
Zwycięscy poprzedniego numeru: 

Klasy I_III: Leon Sutkowski z Ig, Paulina 

Tenus z Id 

Klasy IV_VI: Michał Towarek z VIc 
Nagrody 

można odebrać wsali nr 24 
w dniach 25-27 maja 2015r. 

Klasy I-III Klasy IV- VI 
 

Kwadrat, w którym sumy 
liczb od lewej do prawej, z 

góry na dół i na ukos są 
sobie równe nazywamy 

KWADRATEM 
MAGICZNYM. 

Uzupełnij kwadrat tak, 

żeby był magiczny. 
 

 

Hasło:Przepisz cyfry z 

uzupełnianych pól  

w kolejności od góry do 

dołu. 

2   

 4  

 2 6 

 
Krzyżówka matematyczna. 

Uzupełnij puste pola tak, aby działania 
były prawdziwe. 

 

 
 

Hasło:Przepisz cyfry z 

uzupełnianych pól  

w kolejności od góry do dołu. 

 
Wypełnij kupon u wrzud do skrzynki - pudełko  

koło świetlicy klas I / sali nr 24. 
O wygranej poinformujemy Cię osobiście  

 
Na kupony czekamydo 5 czerwca2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUPON konkurSOWY 

Imię:_____________Nazwisko:______________ 

Klasa:__________________ 

HASŁO: 

_________________________________________

__________ 

mailto:naszepisemko@gmail.com


 

 

Akcja „ Żonkile ” 

W niedzielę 19 kwietnia br. obchodziliśmy 72 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
Uczniowie z ponad 850 szkół z całej Polski upamiętnili to wydarzenie, biorąc udział w akcji 
ŻONKILE. Po raz trzeci w całej Polsce, a pierwszy w naszej szkole w rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało akcję społeczno-
edukacyjną „Żonkile”. 17 kwietnia w atrium naszej szkoły wolontariusze rozdawali papierowe 
żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. W ramach obchodów rocznicy 
uczniowie Jedynki mogli obejrzeć wystawę poświęconą powstaniu w getcie warszawskim, 
uczestniczyć w lekcji historii DYMY NAD GETTEM. POLACY WOBEC WALKI ŻYDÓW W 
GETCIE WARSZAWSKIM skierowanej do uczniów klas IV – VI oraz odsłuchać za pośrednictwem 
szkolnego radiowęzła apelu poświęconego wydarzeniom z 1943r.  

Dziękuję wszystkim za pozytywny odźwięk, zainteresowanie i ciepłe przyjęcie inicjatywy. 
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy włączyli się w aktywnie przygotowanie 
akcji „ Żonkile”.  Szczególnie dziękuję uczniom klasy 5c i 6c, którzy aktywnie włączyli się w 
przygotowanie papierowych żonkili.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Roczniki Kulinarne Długosza  
 

Wiosna, wiosna ach to Ty!!! 

Nadeszła wiosna przez wszystkich wyczekiwana, a z wiosną pojawiły się apetyczne i niezwykle zdrowe wiosenne przysmaki: rzodkiewka, 

szczypiorek, pomidor, ogórek. Nie pozostaje nam nic innego,jak rozpocząć wiosenne szaleństwo sałatkowe. Pełne witamin, lekkostrawne i 
pożywne  - wiosenne sałatki będą hitem majowej kolumny kulinarnej.  

W bieżącym numerze naszej gazetki drugi pojedynek Mistrzów Kuchni o tytuł  

JEDYNKOWEGO FANATYKA KULINARNEGO 

 

KATARZYNA DŁUGOSZ kontra DOMINIKA KRÓLEWICZ/JAGODA BAZARNICKA                                                        

GŁOSUJĘ NA MISTRZA DŁUGOSZA GŁOSUJĘ NA MISTRZÓW 

KRÓLEWICZ/BAZARNICKA 

 

Kupony do głosowania, należy wyciąć i wrzucić do skrzynki na I piętrze koło świetlicy pierwszaków. 

W tajnym głosowaniu będzie można oddać głos na najlepszy WASZYM zdaniem przepis. Zwycięzcą zostanie Mistrz,  

którego przepis otrzyma największą liczbę głosów. Na zwycięzcę będzie czekała nagroda. 

W POPRZEDNIM POJEDYNKU MISTRZOWIE OTRZYMALI TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ GŁOSÓW 

  MISTRZA DŁUGOSZ50% /50% MISTRZ MOCHNACKI 

 
WARSTWOWA SAŁATKA Z GROSZKIEM 

Dominika Królewicz / Jagoda Bazarnicka 

WARSTWOWA SAŁATKA Z PIECZONYMI 
RZODKIEWKAMI 

Katarzyna Długosz 
zielony groszek – 400 g 

jajka – 4 szt. 
sałata lodowa – ½ szklanki 
czerwona cebula – 2 szt. 

boczek wędzony – 2 plastry 
ser cheddar starty – 200 g 

majonez – 5 łyżek 
jogurt naturalny – 2 łyżki 
musztarda – 1 łyżeczka 

ketchup – 1 łyżka 
sól, pieprz do smaku 

Groszek z puszki odsącz na sicie. Jajka ugotuj na twardo. Po 
ostudzeniu białka pokrój w kostkę, a żółtka zetrzyj na tarce. 
Sałatę lodową pokrój na kawałki. Cebule obierz i podziel na 
półplasterki. Boczek pokrój na kawałeczki. Ser zetrzyj na 
tarce. Majonez wymieszaj z jogurtem, musztardą i 
ketchupem. Przypraw sos solą i pieprzem. Układaj 
warstwami (aż do wyczerpania składników): sałatę, groszek, 
białka i łyżką nakładaj po trochu sosu. Następnie cebulę, 
żółtko, sałatę i warstwę sosu. Potem znowu groszek, tarty 
ser, żółtko, cebulę i sos. Na wierzchu ułóż boczek, posyp 
resztą żółtka i sera. Nasza rada – sałatka najbardziej 
efektownie prezentuje się w szerokiej szklanej misce. 
 
 

 
  

pęczek młodej botwinki 
pęczek rzodkiewki 

350 g młodych ziemniaków 
2 małe zielone ogórki 

garśd posiekanego szczypiorku 
garśd posiekanego koperku 

sos: 
5 łyżek oleju rzepakowego 

1 łyżka musztardy dijon 
2 łyżki soku z cytryny 

sól, pieprz 
Nastawiamy piekarnik na 180 ˚C. Rzodkiewki myjemy,  
przekrawamy na pół i obtaczamy w oleju rzepakowym. 
Doprawiamy rzodkiewki solą i pieprzem. Układamy w 
natłuszczonej blaszce rozcięciem do dołu. Pieczemy przez 10 
minut aż rzodkiewki się lekko zarumienią. Ziemniaki myjemy i 
gotujemy w mundurka( w osolonej wodzie). Przygotowujemy 
sos łącząc wszystkie składniki i dokładnie mieszając. Jeśli olej 
nie chce się połączyd można dodad odrobinę ciepłej wody. 
Doprawiamy solą i pieprzem.  Botwinkę myjemy i pozbawiamy 
łodyżek, ogórek kroimy w grube półplasterki. Warzywa 
delikatnie mieszamy w misce, na wierzchu układamy pieczone 
rzodkiewki. Całośd dekorujemy przygotowanym sosem oraz 
szczypiorkiem i koperkiem. 
 

 

 



 

Dzień 

z życia klasy sportowej 
 
 
 
 
 
 
 
7-8 maja w Gliwicach – Brzezince 
odbyły się V MISTRZOSTWA W 
PIŁCE NOŻNEJ PLAŻOWEJ – 
BEACH SOCCER organizowane 
przez SP 17. W tegorocznej edycji 
wzięła udział rekordowa ilość drużyn, 
bo aż 18 z 15 Szkół Podstawowych z 
Gliwic i okolic. Naszą placówkę 
reprezentowały trzy zespoły 
składające się z uczniów klas 
sportowych IV, V i VIc. Już w 
pierwszym meczu turnieju do 
rywalizacji przystąpili debiutanci 
naszej szkoły, czyli uczniowie klasy 
IVc. Niestety zmagania zakończyli 
bez zwycięstwa, mimo iż „tanio skóry 
nie sprzedali”. Zawodnicy zapoznali 
się z zasadami gry, i jeśli wystarczy 
zapału na pewno wystartują w 
przyszłym roku.  
 

 
 
Dramat przeżyła kadra zespołu Vc. 
Po porażce w pierwszym meczu z 
faworyzowaną drużyną gospodarza 
imprezy, drugi wygrali w cuglach. 
awansie do fazy finałowej miał 
zadecydować ostatni mecz, w którym 
chłopcy zmierzyli się z SP 9. W 
regulaminowym czasie gry był wynik 
2:2 i o ostatecznym rezultacie 
decydowały rzuty karne. W nich lepsi 
okazali się rywale wygrywając 2:1. 
Prowadzona przez trenera Leżałę 
reprezentacja klasy VIc do rywalizacji 
przystąpiła, jako ostatnia, w dodatku 
trafiła do 5-ciodrużynowej grupy 
zatem droga do awansu była 
najdłuższa. Na szczęście z meczu na 
mecz zespół się rozpędzał docierając 
do fazy finałowej bez straty punktu. 

Drugiego dnia imprezy na polu gry 
zostało 8 z 18 drużyn podzielonych 
na dwie grupy. Cel naszej ekipy – 
ZWYCIĘSTWO. Do niego nasi 
zawodnicy dążyli konsekwentnie krok 
po kroku. Udało się. Finał stał się 
faktem. W nim nasza reprezentacja 
spotkała się z drużyną SP 16. Mecz 
finałowy zakończył się remisem i o 
mistrzostwie decydowały rzuty karne. 
W naszej bramce – Michał Towarek, 
a strzelcami karnych byli kapitan 
drużyny Jakub Janik i Szymon 
Szwaja. Pierwsza seria bezbłędna. 
W drugiej przedstawiciel SP 16 trafił 
w słupek i od zwycięstwa dzielił nas 
jedynie strzelony gol. Skutecznym 
strzelcem okazał się Szymon Szwaja 
dając naszej szkole drugi w historii 
tytuł Mistrza Gliwic w Beach 
Soccerze. 
 

 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom  
za godne reprezentowanie szkoły. 

 
 

 
 

www.kolejarz-sp1.futbolowo.pl 

 



Artykuł od czytelnika 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdźmy,  

Co nowego u Tomka … 

   

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 
Anonimowa wierszokletka pisząca do szkolnej 

gazetki wiersze. Jeżeli Redakcja przyjmie jej 

pierwszy wiersz pt. „Z notatnika Jędrzeja Sosny: 

życiowy wiosenny wiersz”, Marcjanna będzie 

kontynuowała pisanie wierszy i opowiadań o 

nim. Jeżeli ujrzy swój wiersz w gazetce, 

będzie nadsyłać kolejne .. 

Marcjanna Mak kwiecień, 2015 

 

 

Z     n o t a t n i k a:     Jędrzeja Sosny   . . . 

Zwycięzcy konkursu  
Mój Pupil! 

Krysio, chomik dżungarski, 

uwielbia budzid nas w nocy 

Oliwia 1 g 

Lenka, Kundelek, uwielbia 

nurkowad i zjadad zółty ser 

Gabriela Vb 

Iskierka, dachowiec, lubi 

polowad, bawid się piłeczkami i 

kłębkami, Julia 1c 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ciekawostki o motylach: 
 

Cykl życia motyla składa się z czterech etapów.  

Pierwszym jest – oczywiście – jajo,  

z którego wykluwa się gąsienica (larwa motyla).  

Żywi się ona liśćmi. Gdy osiągnie odpowiednią wielkość,  

przeobraża się w poczwarkę. Z poczwarki powstaje dorosły motyl. 

 

Po wyjściu z poczwarki skrzydła motyla są miękkie i mokre. 

Dlatego motyl wystawia je na słońce, by wyschły i stwardniały. 

 

Motyle żywią się nektarem z kwiatów i sokiem z owoców. Pokarm wysysają ssawką schowaną pod głową. 

 

Niektóre motyle żyją tylko kilka godzin. 

 

Motyle zamiast otworu gębowego mają ssawkę.  

Mają również trzy pary nóg zakończone pazurkami. 

 

Motyle mają oczy złożone,  

dlatego widzą mozaikę drobnych obrazów. 

Artykuł przygotował: Jarek Augustyniak IIb 

Tropiciele    
-kącik przyrodniczy 

 

Pogodowe rekordy maja: 

Najwyższa temperatura:  

+35,7˚C (28 maja 1956, Lublin) 

 

Najniższa temperatura:  

-6,3˚C (2 maja 1953, Lębork) 

 

Majowe przysłowia: 

Gdy kukułka kuka w maju, 

spodziewaj się urodzaju. 

 

Kiedy pierwszy maj 

nie płacze, 

będzie chlebuś i kołacze. 

 

Gdy w maju śnieg pada, 

suche lato zapowiada. 

 

Jeśli w maju częsty grzmot, 

rośnie wszystko w lot. 

 

W świecie owadów: 

Na leśnych polanach w maju 

spotyka się liczne motyle, w tym 

wyjątkowo piękne, jak paź 

królowej, paź żeglarz, czy rusałka 

admirał. Mnie udało się 

zaobserwować takiego motyla: 

 

Paź  

Królowej 

Paź  

Żeglarz 

Poniżej: 

Rusałka Pawik 



 

 

W dn. 20, 21 kwietnia 2015r. w naszej 
szkole odbyła  się ogólnopolska akcja  
„My, nie gryziemy”,  zorganizowana 
przez Fundację Ewy Naworol.      
Miała onana celu uświadamianie                    
i poszerzania wiedzy dzieci w kwestii 
profilaktyki ataków i pogryzieo przez 
psy oraz bezpiecznego obcowania ze 
zwierzętami. 45 minutowe szkolenie dla 
klas 0 - II było prowadzone przez  
Wolontariuszkę Fundacji, na pokładzie 
specjalnie przystosowanej naczepy.  Na 
koniec każdy otrzymał książeczkę,  w 
której były zawarte najważniejsze 
informacje ze szkolenia wraz                       
z dyplomem uczestnictwa. Dzieci 
otrzymały również naklejki i balony. 
Była to bardzo udana impreza 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 



 

 

Ty jesteś kumplem moim, ja jestem kumplem Twoim . 

I tak już zawsze będzie - na dobre i na złe . 

Gdy czasem mam zły humor,  

to wiem gdzie mam się udać, 

bo wspólne nasze drogi już dawno zbiegły się . 

 

Ty liczyć na mnie możesz i ja na Ciebie mogę, 

choć z matmą czasem gorzej jest Tobie, a nie mnie. 

Gdy wpadnę w tarapaty, na przerwie jesteś obok. 

Pewnością swą i siłą wspieramy zawsze się. 

 

A czasem na podwórku, wycieczce albo w kinie, 

kilku kumpli, najfajniejszych, dołącza do nas się . 

I wtedy jest wesoło, bo gdy jesteśmy razem, 

w przyjaźni szybko płynie dziecięcych zabaw czas 

 

Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła, 

i że nic, i nikt, nie rozerwie jej . 

I Ty też to wiesz, w przyjaźni jest siła –  

wielka tak, że nic nie pokona jej ! 

 

Zapamiętaj te słowa, na zawsze … 
  

 
Impreza BLIŻEJ SIEBIE odbyła się 5 i 6 maja. 

Podczas uroczystości różnorodne umiejętności i 

talenty artystyczne - teatralne, wokalne, muzyczne, 
taneczne i recytatorskie -  zaprezentowali uczniowie 
z klas 1- 6. Uczniowie zachęcali wszystkich do 

uśmiechu, radości, przyjaźni, akceptacji, tolerancji, 
zainteresowań .. Wszystkie klasy bardzo pięknie się 

zaprezentowały. Każdy zespół przygotował coś 

innego, oryginalnego, zatem nie można było 

narzekać na nudę. Wszyscy się doskonale bawili.   
Do zobaczenia w przyszłym roku. 

 

 
 

Nie patrz na to - i jo i joo... - w jakim kraju .. i jo i joo 

Jaki kolor - dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 

To naprawdę się nie liczy! 

 
Jesteśmy klasą od września 2012 roku. Nasza 

klasa liczy 21 uczniów, 13 dziewcząt i 8 

chłopców. Wychowawcą jest pani Ewa 

Węgrzyn. Uczymy się w sali numer 64 na 

drugim piętrze. Osiągamy dobre wyniki w 

nauce. Mamy różne zainteresowania i 

uzdolnienia, które rozwijamy w trakcie zajęć 

dodatkowych w szkole i poza nią. Bierzemy 

udział w konkursach oraz zawodach 

sportowych, szkolnych, międzyszkolnych, 

powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. 
Chętnie spędzamy ze sobą czas, ale jak w 

każdej grupie czasami się spieramy, a nawet 
kłócimy. Na szczęście szybko się godzimy. 

Bardzo miło będziemy wspominać wspólnie 

spędzone chwile w czasie różnych imprez 

szkolnych, klasowych (Dzień Chłopaka, 

Jarmark Świąteczny, Wigilia Klasowa, 

dyskoteki szkolne, Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, wyjścia do kina, teatru, wycieczki do 

Cieszyna, Byczyny, czy ostatnią dwudniową do 

Warszawy).  
Żal będzie się rozstawać…!   

 

 
 
 
 

 

Nasza klasa 6b 



 

 

PO ŚLONSKU 

strona 

dla Hanysów i Goroli 

Prziszołmaj  
zwany po slonsku–     mojym.  

To wyjątkowo piykny miesiąc we kerym je moc świont 
państwowych, kościelnych i inkszychfajerow. Pogoda zmiyniosie, 

jest roz to cieplij, bez co mogymycołkiem korzystać ze życia i 
radować sie majowym luftem. 

 Przychodzi nojwyższy czas coby wypucować po zimie koło,    
czyli rower i cobysiekarnąc na majowo rajza.We czas   

taki rajzy idzie łobjerzeć jak kwitnom i poczuć jak piyknie 
woniajomkwiotki, aboposuchać jak ze stowów, rzyk, rzyczek, 

krzikopów i barzołów słychać rzegotanie i kumkanie żabich    
muzykantów. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązanie konkursu!!! 
 

W minionym numerze przygotowałyśmy dla was zagadkę. 
Zgadywanko mówiła o jajku. Gratulujemy zwycięzcom, którzy 

prawidłowo udzielili odpowiedzi: Bartek Ciepliński z kl. 1c i Maja 
Gabryelewicz z kl. 4c. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór 

nagrody. 
 

Ogłaszamy nowy konkurs!!! 
 

Na obrazku przedstawiającym rower znajduje się jeden tajl 
wyposażenia  po polsku. Zgadnijcie jaki to tajl i napiszcie jak  

nazywa się go w gwarze śląskiej. 

 
Życzymy miłej zabawy 
Katarzyna Długosz 
                                                   Jolanta Kolbusz   

 

 

 
 
 
 

 

Dzień 

Mamy 

Dziękuję Ci  

Kochana Mamo  

za to, 

że mnie bardzo kochasz. 

Twój uśmiech  

otwarłaś dla mnie, 

zamknęłaś w 

sercu każdy smutek. 

Dziś 

moje serce mówi: 

dziękujęMamo  za Twą miłość. 

Ona pozostanie jak światło  

na całe moje życie. 

 
.. Krok po kroku … 
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