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 Krzyżówka  

„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 – „ Liście” 
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Z ŻYCIA  SZKOŁY 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

Rok szkolny 2020/2021 powitany 

został inaczej niż zwykle.                              

O wyznaczonych godzinach 

wychowawcy spotkali się ze swoimi 

uczniami w salach lekcyjnych. 

Podczas tych spotkań omówione 

zostały zasady funkcjonowania 

szkoły oraz rozdano podręczniki.                   

Z okazji rozpoczęcia Roku 

Szkolnego 2020/2021 Minister 

Edukacji Narodowej skierował list                            

do uczniów, rodziców, nauczycieli                         

i dyrektorów szkół. 

 

 

Międzynarodowy Dzień Kropki 

Dnia 15 września przyłączyliśmy się                        

do obchodów Międzynarodowego  

Dnia Kropki. Jest to dzień, który ma 

przypomnieć, że każdy z nas ma talent, 

a także zachęcać nas do rozwoju 

własnej kreatywności, twórczości                      

i pomysłowości. Tego dnia uczniowie 

klas od I do IV zostali zapoznani                                   

z opowiadaniem o dziewczynce, która 

dzięki jednej kropce uwierzyła w siebie 

i swoje możliwości. Ponadto                           

na kolorowych, papierowych kropkach 

uczniowie narysowali to, w czym czują 

się mocni, co jest ich talentem. Kropki 

w formie drzewa zdobiły gazetkę                      

na górnym korytarzu. 
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Umiem Pływać! 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej 

szkoły przystąpili do kontynuacji programu 

Umiem pływać, ponieważ pływanie to jedna z 

najlepszych form rozwoju dla młodych 

organizmów, a jednocześnie okazja do 

świetnej, aktywnej zabawy i spędzania czasu z 

rówieśnikami. Program powszechnej nauki 

pływania Umiem pływać 2020 jest 

dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego i adresowany do dzieci z edukacji 

wczesnoszkolnej. Zakłada systematyczny udział w pozalekcyjnych oraz 

pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Celem zajęć jest 

przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też 

możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo                       

w programie zachęca do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia 

zdrowego i aktywnego stylu życia. 

 

Sprzątanie Świata 

Co roku w  trzeci weekend września, 

na całym świecie podejmowane są 

działania w ramach akcji 

SPRZĄTANIE ŚWIATA. Również 

nasza szkoła, po raz kolejny 

przyłączyła się do tej akcji, ale ze 

względu na panujące warunki 

sanitarne, w nieco zmodyfikowanej formie. W dniach od 21 do 25 września każda 

klasa wraz z wychowawcą, na jednej godzinie lekcyjnej, wyposażona                              

w  niezbędne środki ochronne, wyruszy w teren, aby choć w ten symboliczny 

sposób pokazać, że musimy dbać o naszą planetę. 
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Warsztaty Profilaktyczne  

W dniu 28 września 

uczniowie klas VII i VIII 

wzięli udział w warsztatach 

profilaktycznych.                  

Do uczniów z klasy VIII 

skierowany był program 

Debata, którego celem jest 

wzmocnienie postaw pro-

abstynenckich u nastolatków 

stojących przed progiem 

inicjacji alkoholowej, a 

także wzrost wiedzy o 

możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana 

błędnych przekonań normatywnych. Natomiast uczniowie klasy VII pracowali           

w oparciu o program Smak życia. Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom 

podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich 

używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości 

na kontakty z tymi produktami. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

obchodziliśmy w szkole w środę 30 

września i była to znakomita okazja do 

zaproszenia uczniów do świata książki. 

Na każdej lekcji uczniowie i nauczyciele 

czytali przez kilka minut zaproponowaną 

książkę. 
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Dnia 30 września odbyły się na terenie naszej szkoły wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Uprawnionych do głosowania było 125 uczniów i 20 

nauczycieli. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, przeprowadzoną 

przez kandydatów i sztaby 

wyborcze w formie spotkań z 

uczniami, plakatów z programem i 

zdjęciem kandydata. Wybory były 

swoistą lekcją demokracji dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Przekonali się, że w dorosłym życiu 

czeka ich wiele trudnych wyborów.  

Oddano 135 głosów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego spośród                    

4 kandydatów i opiekuna samorządu spośród 13 nauczycieli. Frekwencja                           

w wyborach wyniosła 93%. Komisja wyborcza w składzie: Marta Bartoszczak, 

Kinga Kierzek, Paweł Kin i Filip Kuznowicz czuwała nad prawidłowym 

przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. 

Nauczyciele nadzorujący przebieg wyborów: Beata Kwaśniewska, Katarzyna 

Kopczyńska. Rezultat wyborów do Samorządu Uczniowskiego (według liczby 

otrzymanych głosów): 

Sonia Łuczak - 48 głosów 

Mateusz Bryk - 38 głosów 

Bartosz Bartoszczak - 37 głosów 

Milena Knapik - 12 głosów.  

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została SONIA ŁUCZAK 
Zgodnie z Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego oraz Regulaminem wyborów do 

SU w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie 

wybierali również opiekuna SU. Największą 

liczbę głosów uzyskali (według ilości 

otrzymanych głosów): 

Michał Rek – 54 

Marzena Kazimierska -15 

Ewa Kłodzińska – 13 

Katarzyna Kopczyńska - 13 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został 

pan MICHAŁ REK 
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Wycieczka do arboretum w Kórniku  

W czwartek 1 października odbyła się wycieczka do Arboretum w Kórnika,                      

w której wzięli udział uczestnicy projektu pt. „Wyruszamy w świat przyrody                         

i matematyki w Gminie Zagórów z klas II, III i V”. Uczniowie uczestniczyli                 

w żywej lekcji przyrody, podczas której zostali zapoznani z historią Arboretum           

i nauczyli się rozpoznawać gatunki drzew. Kolejną atrakcją, która szczególnie 

przypadła im do gustu, była gra terenowa. Uczestnicy musieli wykazać się 

spostrzegawczością, kreatywnością                       

i myśleniem logicznym. W nagrodę 

zdobyli specjalne pieczątki. Po wysiłku 

zarówno fizycznym, jak i intelektualnym 

uczniowie zjedli w Słupcy pyszny obiad. 

To był męczący, lecz przede wszystkim 

wspaniały i niezapomniany dzień. 

 

Dzień Przedszkolaka 

W tym dniu nasi najmłodsi uczniowie bawili się wyśmienicie. Wiele zabaw 

zorganizowanych przez ich opiekunów dało im wiele radości. Spędzili czas                   

na świeżym powietrzu bawiąc się na boisku ORLIK.  
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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

2. października to w tym roku święto tabliczki mnożenia obchodzone na całym 

świecie po raz dziesiąty. Uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny wzięli czynny 

udział w tych obchodach. W tym roku ze względu na konieczność zachowania 

szczególnych warunków sanitarnych świętowaliśmy w klasach, jednak i tak było 

ciekawie. Było klasowe rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, 

wykonywanie prac plastycznych 

nawiązujących do tabliczki mnożenia, część 

uczniów wykazała się dużą kreatywnością 

przychodząc do szkoły w tabliczkowych 

przebraniach. Świąteczny nastrój podkreślały 

wykonane przez każdą klasę plakaty 

eksponowane w salach lekcyjnych. To był 

naprawdę udany dzień. 

Wycieczka do kina i oczyszczalni ścieków w Zagórowie 

Dnia 5 października uczestnicy projektu „Wyruszamy w świat przyrody                             

i matematyki w Gminie Zagórów” udali się do zmodernizowanej oczyszczalni 

ścieków w Zagórowie. Podczas oprowadzania po obiekcie zapoznali się m.in.                                   

z nowoczesną technologią oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. 

To była pouczająca lekcja. 
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Wycieczka do Rogalina 

Dnia 8 października uczestnicy 

projektu „Wyruszamy w świat 

przyrody i matematyki                            

w Gminie Zagórów” oraz ich 

koledzy byli na  wycieczce                     

w Rogalinie.  

Na miejscu zwiedzali pałac 

Raczyńskich oraz brali udział                                     

w niezwykłych lekcjach. 

Dotyczyły one ratowania, 

znaczenia i pielęgnacji  starych 

drzew oraz podróżowania na 

przestrzeni wieków. 

Dzień Edukacji Narodowej  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom 

administracyjno-obsługowym Szkoły 

Podstawowej im. Unii Europejskiej w 

Trąbczynie składamy najserdeczniejsze 

życzenia. W podzięce za trud włożony 

w naszą edukację, cierpliwość, 

wyrozumiałość, za wkład w nasz 

rozwój. Z tej okazji Samorząd 

Uczniowski wręczył wszystkim 

pracowniom okolicznościowe kartki. 
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Ślubowanie Klasy I 

We wtorek, 13 października br. odbyła się bardzo ważna uroczystość w naszej 

szkole – Pasowanie na Ucznia. Pierwszoklasiści przygotowywali się do tego dnia 

od początku roku szkolnego. Uczyli się wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyli 

podczas prób. W swym programie artystycznym wykazali się również wiedzą o 

Polsce i ruchu drogowym, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania 

oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała symbolicznym piórem Pani 

Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie. 

 

Zaprzysiężenia Nowej Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego  

Dnia 15 października, w obecności Dyrektor 

Szkoły p. Mirosławy Piruckiej – Parus, 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. 

Michała Reka oraz przedstawicieli Trójek 

Klasowych, nowo wybrana Przewodnicząca 

Samorządu Uczniowskiego Sonia Łuczak 

złożyła uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor 

pogratulowała Sonii wyboru na tę zaszczytną 

funkcję oraz przekazała pamiątkowy 

upominek. Następnie oficjalnie zatwierdzono 

plan działalności Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. 
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Europejski Tydzień Kodowania 

W dniach 13-21 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział                                       

w Europejskim Tygodniu Kodowania 2020. Organizatorem tegorocznej edycji 

projektu „#CodeWeek w SP Trąbczyn” był p. Michał Rek. Uczniowie klas I-

VIII podczas zajęć informatycznych rozwiązywali rozmaite łamigłówki                              

z kodowania m.in. dyktanda graficzne, cyfrowe puzzle i mozaiki. Starsi 

uczniowie zmierzyli się też z elementami programowania w pracy z Lightbotem. 

Wszyscy poradzili sobie wyśmienicie z zadaniami. Tym samym zdobyli 

kluczowe kompetencje związane z myśleniem obliczeniowym. Na zakończenie 

projektu wszystkie klasy 

otrzymały pamiątkowe 

certyfikaty.  

 

 

 

Akcja „Pełna miska dla schroniska” 

W dniach 19 – 23 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział                                  

w charytatywnej akcji „Pełna miska dla schroniska”, której celem była zbiórka 

karmy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Katarzynowie.                                     

Do szlachetnej inicjatywy, której organizatorami był Samorząd Uczniowski oraz 

Szkolny Klub Wolontariatu wraz z opiekunami, bardzo chętnie włączyli się 

uczniowie klas 0-VIII, przynosząc ponad 220kg karmy dla psów i kotów!                      

W imieniu naszych „mniejszych przyjaciół” dziękujemy wszystkim 

darczyńcom za okazane serce! 
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WYWIAD  

„Jej mądrość i doświadczenie życiowe są do tej pory 

drogowskazami w moim życiu…” 

Rozmowa z Panią Dorotą Karaszewską- nauczycielem języka polskiego, 

wychowawcą II klasy, szkolną bibliotekarką.

1. Jak wspomina Pani okres młodości? 

Chyba jak każdy mile wspominam młodość, zwłaszcza  czasy liceum. Mieszkałam 

wtedy w internacie z dala od rodziców i czułam się taka dorosła. Zawarłam wtedy wiele 

przyjaźni, niektóre z nich przetrwały do dziś. 

2. Kto był Pani idolem w młodości? 

Nie pamiętam kto był moim idolem, ale osobą, która była dla mnie bardzo ważna i 

wywarła wielki wpływ na moje życie była moja mama. Jej mądrość i doświadczenie 

życiowe są do tej pory drogowskazami w moim życiu. 

3. Jaka lektura w szkole była Pani ulubioną, a jakiej Pani nie przeczytała? 

Z wypiekami na twarzy czytałam „Potop” Henryka Sienkiewicza, a nie przeczytałam 

niestety, wstyd się przyznać, „Dżumy” Alberta Camusa. 

4. Dlaczego zdecydowała się Pani na studia polonistyczne 

Nigdy do końca nie wiedziałam, czy to był dobry wybór, ale imponowała mi moja 

wychowawczyni z liceum, która była polonistką i zawsze lubiłam czytać książki. 

5. Czy jest coś, czego nie lubi Pani w swojej pracy? 

Ciężko powiedzieć, czego nie lubię. Lubię swoją pracę, uwielbiam pracować z dziećmi, 

a biblioteka mnie uspokoją. 

6. Na czym polega praca w bibliotece szkolnej? 

Praca w bibliotece szkolnej to przede wszystkim podręczniki dla uczniów, 

katalogowanie i ubytkowanie książek oraz konkursy i akcje czytelnicze. 

7. Jakie akcje planuje Pani w tym roku szkolnym? 

Nie udało się w roku ubiegłym zorganizować spotkania z panią dyrektor Ewą Matybą, 

która pisze książki dla dzieci i nie wiem czy uda się zorganizować, a bardzo bym chciała. 

Najbliższe plany to konkurs plastyczny i czytelniczy , Dzień z książką fantasy , Dzień 

biblioterapii i Dzień postaci z bajek. 
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8. Ile książek oferuje biblioteka szkolna? 

Nasza biblioteka oferuje ponad 3000 książek, jest wiele nowości i myślę, że każdy 

znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do korzystania z naszych zbiorów. 

9. Uczyła Pani języka polskiego w klasach 4-6, pracowała w oddziale 

przedszkolnym i teraz uczy pani w edukacji wczesnoszkolnej. Jakie widzi Pani 

różnice między uczniami młodszymi i starszymi, ich podejściem do szkoły                        

i nauki? 

Tak, wiele lat uczyłam języka polskiego w klasach 4-6, później pracowałam w oddziale 

przedszkolnym, teraz pracuję w edukacji wczesnoszkolnej i jest to kolejne nowe 

doświadczenie. Praca w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej wymaga                                  

od nauczyciela wiele cierpliwości, na efekty trzeba trochę poczekać. Jednak młodsze 

dzieci bardzo się angażują, starają się, natomiast starsi uczniowie, oczywiście nie 

wszyscy, nie maja już takiego zapału, energii, mają mniejsza motywację do pracy, po 

prostu często się im nie chce. Z młodszymi uczniami praca ma wymiar w większym 

stopniu fizyczny, wymaga większego zaangażowania w ich codzienne sprawy, nie tylko 

związane  z procesem dydaktycznym. 

10. Jakie różnice widzi Pani na przestrzeni ostatnich lat? 

Patrząca na młodsze dzieci, widzę jak są mało samodzielne, rodzice są nadopiekuńczy. 

Zdarza się, że czasami w klasie 4 czy 5 mamy pakują plecaki swoim pociechom, a 

przecież to nie one chodzą do szkoły. Zatarła się też różnica pomiędzy dziećmi 

wiejskimi a miejskimi, nie ma już różnicy w sposobie komunikowania się czy spędzaniu 

wolnego czasu. 

11. Którego ze swoich uczniów Pani zapamiętała i dlaczego? 

Pamiętam wielu uczniów, nawet teraz, kiedy widzę już ich dzieci. Często wiążą się                       

z nimi różne historie, jedna z nich jest historia związana z recytacją wiersza, kiedy 

uczennica zamiast recytować zaczęła śpiewać, bo nauczyła się wiersza śpiewająco! Jest 

też wiele zwrotów dzieci z przedszkola, które chętnie powtarzam, np. wracać na jasno 

do domu, z chętnością.  

12. Ma Pani swoje książkowe bestsellery? Jakie może Pani polecić młodemu 

pokoleniu? 

Z lekkich książek, poprawiających humor, które ostatnio przeczytałam polecam „Kółko 

się pani urwało” Jacka Galińskiego. Bardzo lubię trylogię Zygmunta Miłoszewskiego    

o prokuratorze Teodorze Szackim, który jest jednym z moich ulubionych bohaterów 

literackich. Szczególnie polecam „Ziarno prawdy”. Sympatią darze też dzieła Henryka 

Sienkiewicza i chętnie wracam do „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa. 

Młodemu pokoleniu polecam czytanie książek w ogóle,  wtedy znajdą coś dla siebie. 

Czytanie pogłębia wiedzę, rozwija kreatywność i elokwencje. 
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13. Co jest Pani pasją? Czym zajmuje się Pani w wolnym czasie? 

Pasja to zbyt wielkie słowo, ale w wolnych chwilach, których mam niewiele, czytam 

książki i lubię obejrzeć doby film. 

14. Jest Pani bardziej pesymistką, optymistką czy może realistką? 

Jestem realistką, niestety. 

15. Co wprawia Panią w dobry nastrój ? 

Kawa, tort bezowy z daktylami i rozmowy z przyjaciółmi wprawiają mnie w dobry 

nastrój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

Życzymy wielu sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. 
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SONDA 

14 października obchodziliśmy 

Dzień Edukacji Narodowej.                         

W związku ze świętem pedagogów 

postanowiliśmy zapytać uczniów 

naszej szkoły o ulubiony przedmiot 

oraz nauczycieli, których cenią za 

poczucie humoru, cierpliwość                           

i życzliwość.  

Wszystkich ankietowanych było 77 

uczniów z klas IV - VIII 

1. Ulubiony nauczyciel  

I miejsce -  pan Michał Rek (21 

głosów)  

II miejsce - pani Marzena 

Kazimierska (14 głosów) 

III miejsce – pani Agnieszka Parus (9 

głosów)  

2. Ulubiony przedmiot  

I miejsce – w-f (36 głosów) 

II miejsce – język polski (7 głosów)  

III miejsce – ex aeuqo -  język  

angielski, plastyka, chemia i edb                     

(6 głosów)   

 

 

 

 

 

 

 

3. Nauczyciel z największym 

poczuciem humoru 

I miejsce – pan Michał Rek (19 

głosów) 

II miejsce – pani Marzena 

Kazimierska (12 głosów) 

III miejsce – ex aeuqo pani 

Agnieszka Parus i pan Janusz Lewicz 

(8 głosów)  

 

4. Nauczyciel z największą 

cierpliwością  

I miejsce – pan Michał Rek (16 

głosów)  

II miejsce – pani Ewa Kłodzińska (15 

głosów) 

III miejsce – pani Marzena 

Kazimierska (10 głosów) 

 

5. Nauczyciel ze szczególną 

życzliwością dla uczniów 

I miejsce – pani Marzena 

Kazimierska (25 głosów) 

II miejsce – pan Michał Rek (21 

głosów)  

III miejsce – pani Małgorzata Kin (8 

głosów)  

Gratulujemy zwycięzcom! 

Gratulujemy zwycięzcom! 
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                    SPORT 

 

W Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego                                 

w sztafetowych biegach przełajowych 

(roczników 2007-2008), które odbyły się w 

Zagórowie chłopcy z naszej szkoły zajęli 

VIII miejsce. GRATULUJEMY! 

 

 

Iga Świątek zapisała się w historii tenisa. 

19-letnia Polka wygrała wielkoszlemowy 

turniej French Open. Zacięty, trwający 

niespełna półtorej godziny bój o trofeum 

stoczyła z Sofią Kenin. 

 

 

 

 

 

 

Karol Linetty tak dobrze jak w tym 

miesiącu jeszcze nie grał w dorosłej 

kadrze narodowej. Do tej pory 

szczęście mu nie sprzyjało w 

reprezentacji, przecież potrafił 

wypaść ze składu. W środę po 

podaniu Roberta Lewandowskiego 

strzelił gola Bośni i Hercegowinie. 
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GRY 

Marvel’s Avengers 

Tłumaczenie z języka angielskiego-Marvel's Avengers to gra akcji typu bijatyka, 

stworzona we współpracy z Crystal Dynamics i wydana przez Square Enix. 

Oparta na zespole superbohaterów Marvel Comics, Avengers, gra jest 

inspirowana głównie iteracją grupy Marvel Cinematic Universe, a także mitologią 

komiksów. 

 

 

FIFA 21 

Tłumaczenie z języka angielskiego-FIFA 21 to gra wideo symulująca piłkę nożną 

wydana przez Electronic Arts w ramach serii FIFA. Jest to 28. odsłona serii FIFA, 

wydana 9 października 2020 roku na konsole Microsoft Windows, Nintendo 

Switch, PlayStation 4 i Xbox One 
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MUZYKA 

 

Harry Styles - ,, Watermelon Sugar’’ 

Kawałek został wydany w 2019 roku. Piosenkę 

można znaleźć w albumie pod nazwą ,, Fine 

Line”. W szybkim tempie utwór  został popularny 

na całym świecie .Stał się również trendem znanej 

aplikacji TIK TOK, do kawałka utworu zostało 

nagranych ponad 1,3 mln filmów! Piosenka 

została nominowania do MTV Video Music 

Award: Najlepsza piosenka lata. 

 

 

24kGoldn ft. Iann Dior - ,, Mood” 

Piosenka pt. ,,Mood” wydana została w 

2020 roku. Znana na całym świecie dość 

szybko zdobyła popularność. Również 

działa w aplikacji TIK TOK. Piosenka na 

YOUTUBE ma już ponad 45 mln odsłon! 

Na rynku można kupić album ,, Mood” 

właśnie z tą piosenką. 

 

Cardi B ft. Nychelle - ,, WAP ‘’ 

Utwór ,, WAP ‘’ wydany został w 2020 roku 

Kawałek można usłyszeć na TIK TOK,  Do 

dźwięku nagrano ponad 5,5 mln filmów! A na 

YOUTUBE posiada ona prawie 260 mln odsłon! 

Utwór zdobył nominacje takie jak np.;  MTV 

Video Music Award: Najlepsza piosenka lata, 

People's Choice Award: Ulubiona piosenka 

roku, Europejska Nagroda Muzyczna MTV za 

najlepszy teledysk. 
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KSIĄŻKI 

 

TYTUŁ: ,, The kissing booth ‘’ 

AUTOR: Beth Reekles 

ROK WYDANIA: 2018 

Kiedy Elle postanawia zorganizować na szkolnym festynie 

budkę z całusami, nie ma pojęcia, że sama w niej usiądzie 

– ani że swój pierwszy pocałunek przeżyje z aroganckim 

Noah. Jej życie wywraca się do góry nogami. Czy ten 

romans przyniesie Elle happy end czy złamane serce? 

 

TYUŁ: ,, Do wszystkich chłopców, których kochałam’’ 

AUTOR: Han Jenny 

ROK WYDANIA:2018 

Kiedy Lara zaczyna naukę w klasie maturalnej, jej starsza 

siostra wyjeżdża na studia do Szkocji zrywając przy tym 

ze swoim chłopakiem. Natomiast młodsza z sióstr robi 

wszystko, aby zaszczepić w ojcu chęć posiadania psa. 

Tymczasem los sprawia, że ktoś kradnie pudło na 

kapelusze, w którym ukryte są listy Lary. Spisane na 

papierze wyznania, które miały być lekiem na złamane 

serce dziewczyny trafiają do adresatów. I być może nie byłoby w tym nic 

strasznego, gdyby jednym z nich nie okazał się właśnie były chłopak jej starszej 

siostry. 

TYTUŁ: ,, Był sobie pies ‘’ 

AUTOR: William Bruce Cameron 

ROK WYDANIA: 2017 

 

Bailey, bezdomny i nie rozpieszczany dotychczas w 

swoim psim życiu czworonóg, nieuchronnie kończy swój 

zwierzęcy żywot, aby powrócić w nowym wcieleniu jako 

przepiękny i uroczy szczeniak. Trafia do domu Ethana - 

ośmioletniego chłopca. Od tej pory Bailey wraz z nowym 
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opiekunem stają się nierozłączni, pozostają przyjaciółmi na zawsze i ponad 

wszystko. Więź pomiędzy tą dwójką jest niezwykła, przepełniona miłością, 

szacunkiem i oddaniem. Razem przeżywają wiele wspaniałych i radosnych lat. 

Niestety przychodzi w końcu moment, kiedy pies Bailey odchodzi z tego świata... 

Jednak nie na długo! Czworonożny bohater odradza się bowiem po raz kolejny! 

Ponowne przybycie na świat  niesie za sobą pewną misję, którą Bailey chce 

spełnić w trakcie odzyskanego właśnie psiego życia. 

RECENZJA 

WARTO  PRZECZYTAĆ! 

Grażyna Bąkiewicz                                                                   

,,Jadwiga kontra Jagiełło”                                                  

Książka pt. ,,Jadwiga kontra Jagiełło” Grażyny 

Bąkiewicz jest ciekawą opowieścią o polskich władcach. Jak 

sam tytuł wskazuje poznamy w niej postać króla Władysława Jagiełły i jego żony 

Jadwigi. Oparta jest na faktach historycznych, ale przekazanych zabawnym, 

prostym językiem. Innym niż w podręczniku od historii. Autorka w 

humorystyczny sposób pisze o uczuciach i przygodach polskich władców. 

Poznajemy ich życie codzienne, zwyczaje, zmagania z trudnościami i 

przeciwnościami losu. Król Jagiełło był władcą Litwy, dopiero po podpisaniu unii 

polsko-litewskiej zaczął panować również w naszym kraju. Ożenił się z polskim 

królem, Jadwigą. Była ona dużo młodsza od swojego męża, a on ze względu na 

różnicę wieku traktował ją bardziej jak córkę niż żonę. Różnili się od siebie, każdy 

z nich był w innej kulturze, innej wierze. Jagiełło dopiero tuż przed ślubem z 

Jadwigą przyjął chrzest. Pani Bąkiewicz w ciekawy sposób opisuje ich wzajemne 

relacje oraz ich stosunek do i różne poglądy na świat. Zabawne rysunki wplecione 

w treść rozbudzają ciekawość czytelnika i pomagają zrozumieć świat polskich 

władców. 

Po rozpoczęciu czytania nie mogłam oderwać się od tej książki. Lubię 

historię, a tutaj poznałam ją w innym aspekcie bez regułek i trudnych opisów. 

Często czytam książki o tematyce historycznej, ale ta spodobała mi się 

szczególnie. Czyta się miło i szybko. Wciąga czytelnika w swój wyjątkowy świat, 

w odległe czasy. Uwielbiam ten okres w dziejach Polski. Oczami wyobraźni 

widzę siebie, jak spaceruję po królewskich ogrodach, śpię w królewskim łożu, 

noszę koronę i piękne szaty. Pozwala mi to zapomnieć o codziennych 

obowiązkach.  
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Polecam wszystkim tę książkę. Spróbujcie i wy! Przeniesiecie się w inny 

niż nasz świat. Myślę, że przypadnie ona do gustu zarówno tym, którzy lubią 

historię, jak i tym, którzy za nią nie przepadają. Jesteśmy Polakami i powinniśmy 

chodź trochę znać historię naszego kraju, a więc jeśli nie lubicie czytać książek 

historycznych, czy uczyć się historii w szkole, to przeczytajcie tę książkę. Dzięki 

niej dowiecie się wielu ciekawych rzeczy i chodź trochę poznacie historię Polski. 

Został wydany cały cykl opowiadań pani Bąkiewicz, w każdym tomie poznacie 

innego władcę Polski i jego życie. Inne części też są ciekawe. Jedna z nich np. 

Opowiada o Mieszku i jego chrzcie Polski. Zachęcam wszystkich do przeczytania 

książki pt. ,,Jadwiga kontra Jagiełło”. Naprawdę warto. 

 Nikola Jankowska 

Klasa VIa 

FORUM MISTRZÓW PIÓRA 

Drodzy Czytelnicy! 

Po wakacyjnej przerwie ponownie udostępniamy łamy „Kleksa” tym z 

uczniów naszej szkoły, którzy umieją i lubią pisać. W tym numerze „Kleksa” 

możecie przeczytać wrażenia czytelnicze siódmoklasistki związane z lekturą 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz pierwsze próby poetyckie uczennic 

klasy szóstej. Zapraszamy do lektury! 

Julia Bojańska, kl. VIa Nikola Jankowska, kl. VIa 

 

„Bliźniaczki” 

Znam na świecie dwa słodziaki,  

nazywamy je kurczaki.  

Ciągle wyciągają rączki  

i są słodkie jak dwa pączki.  

 

Nie ma z nimi chwil wytchnienia,  

wciąż jest dużo do zrobienia.  

I choć jeszcze słów nie znają,  

ciągle do nas coś gadają.  

 

Mruczą, krzyczą i śpiewają,  

do zabawy zapraszają.  

Kiedyś tylko wciąż skakały,  

teraz chodzą jak dwie damy.  

 

 

„Przyjaciel dobry na smutki” 

Świeci słońce, szumią drzewa,  

ja wesoło sobie śpiewam.  

Przy mnie siedzą moje koty  

i robią ze mną psoty.  

 

Nie od wczoraj, nie od rana 

jestem w nich zakochana.  

Kocham uszy, nosy, łapki  

i szare ich łatki.  

 

Lubię patrzeć, gdy mleko piją  

i gdy na drapaku się wiją.  

Myślę o nich w każdej chwili,  

bo czas z nimi wszystko mi umili.  
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Mama, tata, babcia, ciocia,  

dziadek, wujek i sąsiadka,  

wszyscy pragną je przytulić,  

lecz to nie jest łatwa gratka.  

 

Morał z wiersza mój jest taki:  

super, świetne są bliźniaki.  

Gdy jest mi smutno i źle,  

to przytulam i głaszczę je.  

Każdy powinien mieć przyjaciela,  

który go rozwesela.  

 

Koty to moi przyjaciele. 

Tacy prawdziwi, nie tylko na niedzielę.  

 

Alicja Sąsiadek, kl. VII 

 

 Moim zdaniem książka Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis” jest bardzo 

ciekawa. Powieść zawiera wiele fragmentów wzbudzających moje 

zainteresowanie. Niektórzy bohaterowie są dynamiczni, dzięki czemu historia z 

nimi związana jest jeszcze ciekawsza. Moją uwagę zwróciło też słownictwo 

zastosowane przez autora. Jest ono bardzo bogate, różnorodne, wzbogacone 

archaizmami. Sienkiewicz buduje zdania złożone, długie, ale dzięki 

rozbudowanej leksyce oddaje uczucia i przemyślenia bohaterów.  

 Moimi ulubionymi bohaterami byli Marek Winicjusz i Ligia Kallina. 

Winicjusza podziwiam za to, jak się zmienił. Dzięki niemu zrozumiałam, że jeśli 

naprawdę chcemy, to możemy zmienić się na lepsze. Winicjusz pomimo tego, że 

był wychowany tak, aby kochać przyjaciół, lecz wrogów nienawidzić i zabijać, a 

za krzywdy odpłacać zemstą, postanowił przyjąć wiarę chrześcijańską. Dzięki 

wewnętrznemu spokojowi, którym emanowali wyznawcy Chrystusa, ich dobroci, 

uczciwości obudziły się w Marku refleksje na temat sensu życia i tego, co 

przynosi człowiekowi prawdziwe szczęście i spokój duszy. Mężczyzna po raz 

pierwszy zrozumiał, że może istnieć świat odmienny od rzymskiego. Natomiast 

Ligia spodobała mi się, gdyż była bardzo spokojną, pełną zrozumienia osobą. 

Potrafiła wybaczyć, kochała wszystkich ludzi. Dochowała wiary Chrystusowi. 

Mimo wielu przeszkód, nie przestała Go kochać. 

 Moja ulubiona scena w powieści miała miejsce wtedy, gdy Ursus uratował 

swą podopieczną Ligię, zabijając ogromnego tura germańskiego i uwalniając 

Kalinę przywiązaną do rogów stworzenia. Wszyscy w amfiteatrze byli pod 

wrażeniem siły Ursusa i jego oddania Ligii, więc domagali się uwolnienia silnego 

Ursusa oraz Kalliny.  

 Z pełnym przekonaniem polecam powieść Henryka Sienkiewicza. Książka 

jest bardzo ciekawa, akcja toczy się żywo, jest pełna nieoczekiwanych zwrotów, 

wciąga bez reszty. Postacie są interesujące, dynamiczne, przechodzą wewnętrzną 

przemianę. Możemy się wiele od nich nauczyć. Poza tym dzięki lekturze 
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poznajemy świat antyczny z jego wartościami, sposobem myślenia, filozofią. Na 

kartach powieści możemy przenieść się do Rzymu w czasach Nerona, poznać 

pierwszych chrześcijan i przyjrzeć się ich wartościom, kodeksowi, któremu 

pozostali wierni aż do śmierci. Podsumowując, warto sięgnąć po utwór 

Sienkiewicza. Jest to pod pewnymi względami trudna lektura, ale bardzo 

wartościowa.  

POZNAJMY SIĘ! 

 

KINGA PRZYBLSKA  

Kinga chodzi klasy 1 i ma 7 lat. Uczennica ma brata 

Nikodema. Bardzo lubi kolor zielony, a na obiad preferuje 

schabowe. Uwielbia bajkę pt. „Robaczki”. Najlepsze 

zwierzę według pierwszoklasistki to gepard, a jej ulubioną 

nauczycielką jest pani Maja Nowaczyk. W wolnym czasie 

Kinga lubi się bawić.  

 

 

JAKUB GĘSIKIEWICZ 

Kuba również chodzi do klasy 1 i ma 7 lat. Uczeń 

najbardziej lubi króliki i bajkę Pt. „Scooby-Doo”. 

Ulubione danie chłopca to frytki. Uwielbia kolor niebieski, 

a wolny czas zajmuje mu zabawa. Wyznał nam też, że 

bardzo lubi panią Kingę Białecką. 

MAŁGOSIA GÓRSKA  

Małgosia jest pierwszoklasistką i ma 

7 lat. Bardzo lubi wiewiórki i bajkę 

pt. „Kopciuszek”. Jej ulubionym daniem jest spaghetti. 

Uwielbia kolor różowy, a w wolnym czasie maluje. 

Wyznała nam również, że ma trzy siostry. Jej ulubioną 

nauczycielką jest pani Kinga Białecka.  
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INFORMACJE O COVID – 19 

1. JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM? 

- Często myj ręce! 

- Dbaj o swoją odporność! 

- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust! 

- Unikaj dużych skupisk ludzi! 

- Zachowuj bezpieczną odległość! 

- Stosuj ochronę przed kaszlem i kichaniem! 

- Zasłaniaj usta i nos 

 

2. LICZBA 

ZACHOROWAŃ  

Łączna liczba 

przypadków: 193 tys. 

Ozdrowienia: 95 tys. 

Zgony: 3800 

 

 

 

 

Od 26.10. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę 

zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały                    

do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą 

funkcjonowały bez zmian. 
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UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Mały Jasiu skacze, żeby zadzwonić domofonem, lecz jego niski wzrost mu na to 

nie pozwala. Temu wszystkiemu przygląda się policjant.  

Podchodzi do chłopca i wciska za niego guzik w domofonie. 

- I co teraz? – pyta policjant. 

- Teraz trzeba uciekać, panie policjancie. 

 

Nauczycielka pyta się Jasia na lekcji języka 

polskiego: 

-Jasiu, jeśli powiem, że ,,Ja wychodzę za 

mąż", to jaki to będzie czas? 

-Najwyższy -odpowiada chłopiec. 

 

Przez jakie ryby można skakać? 

-Przez płotki.  :D 

 

 

Co ma wspólnego jesień z łyżką? 

-je-sie-nią 
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KRZYŻÓWKA 

 

 

 

1. Kolczaste zwierzę, które zapada w sen zimowy. 

2. Pierwszy miesiąc jesieni. 

3. Często pada jesienią. 

4. Spadają z drzew. 

5. Jesienią jest krótszy od nocy. 

6. Lato się … , a zaczyna jesień. 

 

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

 

Imię i nazwisko..................................................................................................... 

Hasło...................................................................................................................... 

 

 


