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 Jak nie kochać jesieni... 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.                                                                                                                           

                                                                                                                    
Tadeusz Wywrocki 

 

Zespół Redakcyjny: Wiktoria Frontczak, Marysia Parus, Wiktor Kopczyński, 

Wiktor Kowalewski, Hubert Kałmucki, Agata Janowska, Zosia Markiewicz, 

Nikola Jankowska, Łukasz Bryk, Mikołaj Musiałowski, Izabela Kierzek, Olga 

Szambelan, Julka Reszkiewicz, Julka Bojańska 

Opiekun: Ewa Kłodzińska
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

 

Dnia 1 września 2022r. odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie 

zebrali się na placu przed szkołą o godz. 9:00. Po 

dłuższej nieobecności wróciła Pani Agnieszka 

Stogińska i Pan Mariusz Marcjan, powitaliśmy także 

nową nauczycielkę od matematyki Panią Anetę 

Mizgalską. 

 

Konkurs recytatorski z okazji Dnia Romantyzmu Polskiego 

8 września br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów odbył się Dzień 

Romantyzmu Polskiego. Jednym z punktów jego obchodów był konkurs 

recytatorski, w którym wzięły udział uczennice z naszej szkoły Agata Janowska, 

Iza Kierzek i Maria Parus. 

Występ Agaty został nagrodzony III 

miejscem w kategorii szkół 

podstawowych. Gratulujemy! 
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Dzień Kropki 

15 września w naszej szkole 

obchodzono Dzień Kropki. Z tej okazji w 

oddziałach przedszkolnych i klasach I-III 

odbyły się zajęcia przybliżające historię i 

znaczenie Dnia Kropki. Uczniowie obejrzeli 

filmik o Vashti, dzięki temu dowiedzieli się, 

że każdy człowiek jest wyjątkowy, każdy ma 

swoje talenty i umiejętności, które warto 

pielęgnować i rozwijać. Dzieci tworzyły 

pomysłowe prace plastyczne, których 

głównym tematem była kropka. Dzięki temu uczniowie pokazali swoją 

kreatywność i pomysłowość. To był radosny i wspaniały dzień. 

 

 

Akcja „Sprzątanie świata” 

16 września po raz kolejny braliśmy udział w 

akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Uczniowie z 

klas IV - VIII zbierali śmieci na terenie 

Trąbczyna, jednocześnie je segregując. 

Natomiast oddziały przedszkolne i klasy I - III 

zorganizowały happening, którego celem było 

uświadomienie mieszkańcom istoty segregacji 

śmieci. Dodatkowo członkowie Szkolnego 

Klubu Wolontariatu przygotowali ulotki 

informacyjne, które umieszczane zostały w 

skrzynkach pocztowych mieszkańców 

Trąbczyna.           
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Europejski Dzień Języków 

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w 

obchody Europejskiego Dnia Języków. 26 

września nauczyciele języków 

obcych: Katarzyna Kopczyńska, Agnieszka 

Parus, Magdalena Śmigielska i Michał 

Rek przeprowadzili w klasach tematyczne 

lekcje na temat ciekawostek dotyczących 

europejskich języków. Tego też dnia podczas 

dłuższych przerw czekały na uczniów zagadki 

językowe oraz miniquizy. 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

27 września 2022 r. odbyły się na terenie naszej szkoły wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Uprawnionych do głosowania było 121 uczniów 

i 22 nauczycieli. Oddano 134 głosy na przewodniczącego samorządu 

uczniowskiego spośród 3 kandydatów i opiekuna samorządu spośród 20 

nauczycieli. Frekwencja w wyborach wyniosła 93%. Komisja wyborcza w 

składzie: Zofia Markiewicz, Hubert Kałmucki oraz Krystian Ławniczak czuwała 

nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała 

obliczenia głosów. Nad przebiegiem całego wydarzenia trzymały straż Panie 

Beata Kwaśniewska i Joanna Parus. 

Rezultat wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego: 

I miejsce: Wiktor Kowalewski - 92 głosy 

II miejsce: Nikola Jankowska  

III miejsce: Sebastian Ławniczak  

Niniejszym Przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego został WIKTOR 

KOWALEWSKI. 

Uczniowie wybierali również opiekuna SU. Największą liczbę głosów uzyskał 

Pan Michał Rek – 72 głosy. 

Gratulujemy! 
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

30 września nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji głośnego czytania. Z 

tej okazji na początku każdej lekcji czytany był przez ucznia bądź nauczyciela 

fragment książki. W klasach I-III i oddziałach przedszkolnym najmłodszym 

koleżankom i kolegom czytały wolontariuszki ze 

Szkolnego Klubu Wolontariatu: Olga, Maga, 

Klara, Weronika, Kinga i Olga. Ten dzień 

stanowi świetną okazję do promowania 

czytelnictwa, rozwijania zainteresowań 

czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Należy 

pamiętać, że czytanie książek stymuluje 

wyobraźnię i kreatywność, rozwija zasób 

słownictwa, relaksuje, poprawia koncentrację. 

 

Noc Bibliotek 

30 września uczniowie klasy IV i członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

wzięli udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczna jej odsłona odbyła 

się pod hasłem „To się musi powieść”. 

Pierwszym zadaniem uczniów było rozpoznanie tytułu książki po 

charakterystycznych symbolach. Uczniowie w grupach tworzyli także plakaty z 

wizerunkiem negatywnego bohatera 

książki. Zostały upamiętnione wizerunki 

„Balladyny”, „Złego Wilka”, „Baby Jagi” 

czy jednego z duchów z „Opowieści 

Wigilijnej”. Kolejnym zadaniem było 

podanie jak największej liczby tytułów 

książek kojarzących się z wylosowanym 

przedmiotem. Uczniowie wysłuchali 

fragmentu książki Katarzyny Ryrych pt. „Koniec świata nr 13”. Dzięki zabawom 

taneczno-ruchowym uczniowie mogli się zintegrować i rozwijać wzajemne 

pozytywne relacje. Po posiłku uczestnicy wydarzenia obejrzeli wspólnie film „Za 

duży na bajki”. To był świetny wieczór, pełen dobrej zabawy. 
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Ślubowanie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Dnia 4 października, w obecności Dyrektor 

Szkoły p. Mirosławy Piruckiej – Parus, 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Michała 

Reka oraz przedstawicieli Trójek Klasowych, 

nowo wybrany Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego Wiktor Kowalewski złożył 

uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor 

pogratulowała Wiktorowi wyboru na tę 

zaszczytną funkcję oraz przekazała pamiątkowy 

upominek. Następnie oficjalnie zatwierdzono plan działalności Samorządu 

Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. 

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Dnia 7 października 2022 obchodzony jest XII Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia. W naszej szkole akcja ćwiczenia i sprawdzania tabliczki trwała cały 

tydzień. Na szkolnym korytarzu plakaty promowały korzyści płynące ze 

znajomości tabliczki. Młodsi i starsi ćwiczyli tabliczkę zarówno na matematyce, 

jak i innych zajęciach dodatkowych. W klasach IV - VIII na lekcjach matematyki 

zostały przeprowadzone konkursy wyłaniające Klasowego Mistrza Tabliczki 

Mnożenia. 

 

Zostali nimi: 

Tobiasz Szambelan-kl.IV 

Maciej Chmielewski-kl.V 

Klara Białecka –kl.VI 

Daniel Franczak -kl.VII 

Agata Janowska -kl.VIIIa 

Wiktor Kowalewski kl.VIIIb.  

Akcja ta była świetną okazją do nadrobienia tabliczkowych zaległości po 

wakacjach. 
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Wyjazd na mecz LECH POZNAŃ – RADOMIAK RADOM 

Dnia 9 października prawie 50-osobowa grupa 

uczniów klas III – VIII Szkoły Podstawowej im. 

Unii Europejskiej w Trąbczynie w ramach XVI 

akcji „Kibicuj z Klasą” wybrała się do Poznania 

na mecz PKO Ekstraklasy Lech Poznań – 

Radomiak Radom. Opiekunami podczas wyjazdu 

byli: Małgorzata Kin, Ewa Kłodzińska, Malwina 

Kopczyńska, Mariusz Marcjan oraz Michał Rek. 

Uczniowie z Trąbczyna wspólnie z 21 tys. 

kibiców wiernie dopingowali piłkarzy Kolejorza. Wielu z nich zaopatrzyło się w 

koszulki i szaliki w barwach ulubionej drużyny. Emocje i atmosfera panująca na 

stadionie udzieliły się wszystkim zebranym - dzieci głośno dopingowały swoich 

ulubieńców. Ku uciesze wszystkich kibiców, Lech Poznań zwyciężył z 

Radomiakiem 1-0, więc 

uczniowie tym bardziej radośni 

i pełni wrażeń wracali do 

domów. Wszyscy na długo 

zapamiętają ten wyjazd. 

 

 

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Unihokeju Chłopców 

Dnia 12 października w Hali Sportowej w 

Kowalewie Opactwie odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Słupeckiego w Unihokeju Chłopców w 

ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W turnieju 

naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 

VIII: Sebastian Gałdecki, Igor Grabara, Hubert 

Kałmucki, Kacper Kopaczewski, Wiktor 

Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Mikołaj 

Musiałowski, Patryk Szambelan, Miłosz 

Szczepaniak, Wiktor Widerowski, Patryk Żelek. Opiekun: Roman 

Bartłomiejczak. Nasi zawodnicy w fazie grupowej rywalizowali z drużynami SP 

Młodojewo, SP Wólka, SP Lądek oraz SP Kowalewo. W finale zwyciężyli 3-0. 

Gratulujemy! 
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Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 

dnia 13 października złożyli 

najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli 

wrzosy wszystkim nauczycielom oraz 

pracownikom administracyjno-obsługowym 

naszej szkoły. Redakcja Kleksa również 

dołącza się do życzeń w podzięce za trud 

włożony w naszą edukację, cierpliwość, 

wyrozumiałość, za wkład w nasz rozwój. 

Samych radości i wielu sukcesów w życiu 

zawodowym i prywatnym! 

 

Uroczyste ślubowanie klasy I 

18 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na 

ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego 

ucznia klasy pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona 

uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali swoje 

umiejętności i talenty recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Najważniejszą 

częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie 

wielkim piórem przez Dyrektor Szkoły 

Mirosławę Pirucką - Parus. Pierwszaki 

głośno i z przekonaniem przyrzekały być 

dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie 

wypełniać swoje obowiązki, o czym 

przypominać im będą otrzymane dyplomy. 

Wszystkim pierwszoklasistom w tak 

ważnym dla nich dniu życzymy wielu 

sukcesów na nowej drodze obowiązków 

szkolnych! 
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Europejski Tydzień Kodowania 

W dniach 17-21 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Europej-

skim Tygodniu Kodowania 2022. Organizatorem tegorocznej edycji pro-

jektu „#CodeWeek w SP Trąbczyn” był nauczyciel informatyki p. Michał Rek. 

W ramach realizacji projektu uczniowie klas I-VIII wzięli udział w tematycznych 

zajęciach informatycznych z wy-

korzystaniem pomocy dydak-

tycznych Laboratorium Przy-

szłości. Uczniowie klas I-III pra-

cowali m.in. z matą edukacyjną 

przy pomocy mobilnych robotów 

Photon. Natomiast uczniowie 

klas IV-VI wykonywali zadania 

kreatywne konstruując interak-

tywne roboty Lego Education. 

Ponadto kilka dni wcześniej z 

okazji Dnia Bezpiecznego Kom-

putera uczniowie klasy III i VII wykonywali przy pomocy programów graficz-

nych plakaty dotyczące bezpiecznego użytkowania. Wszyscy poradzili sobie wy-

śmienicie z zadaniami.  

 

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w Unihokeju Dziewcząt - Igrzyska Dzieci 

Dnia 21 października w Hali 

Sportowej w Kowalewie Opactwie 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Słupeckiego w Unihokeju Dziewcząt 

w ramach Igrzysk Dzieci. W turnieju 

naszą szkołę reprezentowały 

uczennice klasy VI: Klara Białecka, 

Kinga Dąbkiewicz - Pyzdrowska, 

Lena Drewniak, Magdalena Gaweł, Weronika Jasińska, Andżelika Ławniczak, 

Olga Szymkowiak, Amelia Widerowska. Opiekun: Mariusz Marcjan. Nasze 

zawodniczki w fazie grupowej pokonały SP Kowalewo Opactwo 2-0 i SP Łukom 

2-0. W ćwierćfinale zmierzyliśmy się z drużyną SP Zagórów, którą pokonaliśmy 

2-1. W „małym finale” pokonaliśmy w rzutach karnych SP Ratyń 1-0. Tym 

samym nasze dziewczęta wywalczyły III miejsce w turnieju. Gratulujemy! 
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Spotkanie z pisarzem 

20 października uczniowie klas I - III wzięli udział w spotkaniu z autorem książek 

i słuchowisk dla dzieci, Panem Marcinem Pałaszem. Pisarz opowiadał o tym, jak 

wygląda jego praca, jakie książki napisał, jakie były początki wspólnego życia z 

psem ze schroniska spod Warszawy. Okazało się, że ten sympatyczny czworonóg 

jest prawdziwą skarbnicą pomysłów, a jego przygody stanowią gotowy materiał 

do napisania książki. Pierwsza z nich „Sposób na Elfa” od dwóch lat znajduje się 

w kanonie lektur do 3. klasy szkoły podstawowej. Po dużej dawce zabawnych 

opowieści uczestnicy spotkania zarzucili Pana Marcina mnóstwem pytań, na które 

autor odpowiadał z niesłabnącym poczuciem humoru. 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

22 października w naszej szkole odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka z 

udziałem uczniów klasy IV oraz członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

W czasie świętowania nie zabrakło gier, zabaw, tańca oraz kiełbasek pieczonych 

na ognisku. Wszyscy bawili się znakomicie i przyjemnie spędzili czas. 
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Wyprawa do lasu 

 

24 października 2022 r. klasy 1-3 

wybrały się na pieszą wycieczkę do lasu. 

Głównym celem wyprawy było 

zapoznanie uczniów z leśnym światem 

roślin i zwierząt. Uczniowie poznawali 

przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. 

Dzieci oglądały różne okazy 

przyrodnicze (liście, mrowisko, korę 

drzew, rośliny i owady).  Uczniowie 

wykazali się świetną znajomością na 

temat ochrony przyrody, doskonale 

wiedzą, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno zostawiać śmieci, rozpalać 

ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować.  Była to dobra okazja do rozbudzenia 

zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania 

postaw proekologicznych. 

 

Akcja „Pełna miska dla schroniska” 

 

W dniach 4 – 21 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 I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych, przynosząc prawie 167kg 

karmy dla psów i kotów! 
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,,Lubię kontakt z uczniami, zwłaszcza zwykły, bezpośredni”- 

 

rozmowa z panem Romanem Bartłomiejczakiem 

 

W pierwszym wydaniu szkolnej gazetki ,,Kleks” chcemy, abyście poznali 

bliżej naszego nauczyciela biologii, chemii oraz wychowania fizycznego, pana 

Romana Bartłomiejczaka. 

 

 

Dlaczego postanowił pan zostać nauczycielem? 

 

To było tak dawno, że prawie już nie pamiętam. Właśnie wtedy zakończyłem 

swój kolejny etap edukacji. W naszej gminie w szkole byli potrzebni nauczyciele, 

więc taką decyzję podjąłem. Był to czas, kiedy wśród nauczycieli było dużo 

mężczyzn. Teraz jest to zawód wykonywany głównie przez panie, więc 

mężczyźni wśród nauczycieli to gatunek wymierający. Szanujcie nas.  

 

Czy widzi pan różnice między nauczaniem obecnie a dawniej? 

 

Oczywiście, chociaż zawsze należy mieć na uwadze, jakie czasy były kiedyś, a 

jakie są dzisiaj. W pracę, czyli w nauczanie, należało włożyć o wiele więcej 

wysiłku. Nie było komputerów, nie było pomocy multimedialnych. Jedynym 

elementem przekazującym wiedzę był nauczyciel. I uczniowie wtedy bardziej na 

nauczycielu skupiali swoją uwagę. 

 

Co pan uważa za swój największy sukces zawodowy? 

 

Myślę, że to, że jestem w wykonywanym zawodzie już tak długo. To już będzie 

odpowiedź na następne pytanie, ale ponad 30 lat pracy w szkole wymaga sporej 

wytrwałości i cierpliwości.  

 

Od ilu lat pan naucza? 

 

Bardzo długo, do naszej szkoły przychodzą już dzieci moich uczniów. I trzeba 

przyznać, że niekiedy są do nich bardzo podobni. 

No i gdzieś w pamięci mam też to, jakimi uczniami byli rodzice naszych uczniów. 

Wtedy z pomocą przychodzi mi biologia – mogę porównać, które geny bardziej 

się ujawniły. Te bardzo dobre lub te mniej bardzo dobre.  

 

Co lubi pan najbardziej w swojej pracy? 
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Lubię kontakt z uczniami, zwłaszcza zwykły, bezpośredni. Kiedyś, gdy jeździłem 

z uczniami na bardzo wiele obozów, wycieczek, meczy, było to łatwiejsze. 

Przejechaliśmy i zwiedziliśmy całą Polskę – wzdłuż i wszerz. Teraz, a szczególnie 

w czasie pandemii trochę się to zmieniło, ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. 

Wspólny wyjazd na przykład na zawody sportowe to również to, co bardzo lubię. 

Bardzo przyjemnie jest spotkać absolwenta naszej szkoły, który mile wspomina 

spędzony ze mną czas. 

 

Który przedmiot pana zdaniem jest trudniejszy biologia czy chemia? 

 

Dla mnie nie ma różnicy, dla uczniów zawsze trudniejsza jest chemia. Być może 

dlatego, że wymaga bardziej skupionej pracy, więcej logicznego myślenia. Ale 

gdy się chemię polubi, niesie bardzo wiele przyjemności. Biologia jest super po 

prostu dlatego, że jest. 

 

Jak wspomina pan dzieciństwo? 

 

Dzieciństwo jest zależne od czasów, w których przyszło je przeżywać. Ja jestem 

ze swojego bardzo zadowolony. Ciągły kontakt z rówieśnikami, latem piłka 

nożna, zimą łyżwy na rozlewiskach Warty. Bardzo miłe wspomnienia.  

 

Jaki był pana ulubiony przedmiot w czasach szkolnych? 

 

Chodziłem do Szkoły Podstawowej w Zagórowie. Myślę, że miałem nauczycieli, 

którzy przekazywali nam wiedzę w trudnych warunkach, ale we wspaniały 

sposób. Przedmiotem, który bardzo lubiłem, był język polski prowadzony przez 

Panią Romualdę Matusiak (która potem była posłanką do Sejmu RP).  

 

Jakim był pan dzieckiem? 

 

Dziecko jak każde inne. Ładny, zdolny, mądry.  

 

Co robi pan w wolnym czasie? 

 

Mam nowy ogród, w który trzeba włożyć sporo pracy i serca. Jeżeli jest 

możliwość, staramy się z żoną zobaczyć i zwiedzić jakiś kolejny kraj w Europie.  

 

Ma pan jakieś pasje? 

 

Kiedy byłem mały, zbierałem znaczki pocztowe, potem moją ogromną pasją było 

samodzielne robienie zdjęć. Miałem pracownię fotograficzną, w której 

wywoływałem tysiące zdjęć. Niestety, fotografia cyfrowa zmieniła wszystko.  

 

Woli pan książki czy filmy? 
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Jeśli jest możliwość, wolę najpierw przeczytać książkę, a potem obejrzeć film. 

Wtedy mogę ocenić, czy film jest wierną adaptacją książki czy reżyser chciał 

trochę inaczej. Jeśli nie, ciekawy film wieczorem stanowi sporą przyjemność. 

 

Co najbardziej lubi pan jeść? 

 

Ogólnie nie jestem bardzo wybredny, ale biały barszcz i szare kluski… 

 

Jaki rodzaj kuchni pan preferuje? 

 

Z tych, które dotychczas poznałem, dosyć odpowiada mi kuchnia 

śródziemnomorska – ryby, dużo warzyw, mało tłuszczu, specyficzny smak 

niektórych przypraw. Ale gdy do barszczu, który poprzednio wymieniłem, 

dodamy żurek z ziemniakami, to polska kuchnia trzyma się bardzo dobrze. 

 

Co wprawia pana w dobry nastrój? 

 

Muzyka. Chyba każdemu pomaga chociaż na chwilę 

zapomnieć o trudnej chwili. Włączenie obojętnie której 

płyty Pink Floyd (obojętnie której, bo wszystkie są 

świetne) musi poprawić nastrój. Oczywiście może to 

być także spotkanie z przyjaciółmi lub po prostu zwykła 

przerwa od codziennych obowiązków, 

 

Czy uprawia pan jakiś sport? 

 

Teraz to już trudno o czynne uprawianie sportu, ale 

oczywiście lubię dużo jeździć na rowerze. Dawniej 

moją ulubioną grą był badminton. Od czasu do czasu 

staram się go przypomnieć. 

 

Jaka jest pana ulubiona dyscyplina sportowa? 

 

Mój ukochany sport to siatkówka. Staram się oglądać transmisje meczy, a w 

szczególności kadry narodowej. Ale oczywiście zachęcam wszystkich do udziału 

w meczu siatkówki na żywo. Moje najpiękniejsze wspomnienie, w którym 

uczestniczyłem, to mecz polskich siatkarzy z Serbią na Stadionie Narodowym. 

Niezapominane emocje.  

 
Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy dalszych sukcesów w życiu 

prywatnym oraz zawodowym! 
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NASZE SPORTOWE PREFERENCJE–SONDA 

Wrzesień i październik były miesiącami sportowymi. 

W związku z tym redakcja „Kleksa” postanowiła zapytać 

uczniów naszej szkoły, co sądzą o danej dyscyplinie 

sportowej. W sondzie wzięło udział 71 uczniów.  

 

          

        Aż 58 osób zagłosowało, że ich ulubionym polskim piłkarzem jest Robert 

Lewandowski. Drugie miejsce z ilością 3 głosów zajął Kamil Glik, a trzecie aż 

trzech piłkarzy i każdy z nich miał po jednym głosie. Byli to: Jakub Kamiński, 

Jakub Moder oraz Krzysztof Piątek. 

 

        Nasi uczniowie, czego mogliśmy się spodziewać, najbardziej lubią oglądać 

piłkę nożna. Ta dyscyplina sportowa uzyskała aż 42 głosy. Na drugim miejscu 

pojawiła się siatkówka z ilością 11 głosów, co również nas nie dziwi. Trzecie 

miejsce zajęło kolarstwo, które zyskało tylko 4 głosy.  

 

        Na pytanie „Jaka jest twoja ulubiona drużyna piłkarska?” większość uczniów 

odpowiedziało, że kibicuje drużynie Lech Poznań. Ten zespół zyskał aż 38 

głosów. Na drugim miejscu pojawia się FC Barcelona z ilością 15 głosów. Trzecie 

miejsce należy do klubu sportowego ZKS Orły Zagórów, który uzyskał 7 głosów.  

 

       Ulubionym polskim siatkarzem naszych uczniów okazał się Bartosz Kurek, 

który uzyskał 28 głosów. Na drugim miejscu ex aequo z ilością 6 głosów, znajdują 

się Jakub Kochanowski oraz Mateusz Bieniek. Na ostatnim stopniu podium 

znajdują się Tomasz Fornal oraz Marcin Janusz, którzy uzyskali po 4 głosy.  

      Uczniowie naszej szkoły na pytanie „Jaką dyscyplinę sportową najbardziej 

lubisz uprawiać?” mieli zupełnie podzielne głosy. Jedni preferują sporty 

indywidualne, a inni zespołowe. Na pierwszym miejscu pojawia się piłka nożna 

z ilością 35 głosów. Drugi stopień podium zajęła siatkówka, która uzyskała 8 

głosów. Trzecie miejsce należy do unihokeja, który zdobył 5 głosów.  

         Aż 36 osób zagłosowało, że ich ulubioną dyscypliną lekkoatletyczną są 

biegi. Na drugim miejscu, z ilością 25 głosów, pojawia się skok w dal, a trzecie 

miejsce zajmuje rzut młotem, który uzyskał 8 głosów. 
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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 wiersze, których tematem są uczucia oraz 

rozprawkę na temat słuszności słów Antoine’a de Saint – Exupery’ego 

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem”. 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

Julia Bojańska, kl. 8a 

               Na początku zastanowię się nad znaczeniem słów „Najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem”. Rozumiem te słowa tak, 

że w życiu nie powinno się kierować tym, co widzimy, lecz słuchać głosu serca. 

Uważam, że uczucia górują nad rozumem i zmysłami. W poniższych 

argumentach postaram się uzasadnić słuszność tych słów. 

               Pierwszym argumentem jest to, że gdy patrzymy sercem, możemy 

dostrzec to, co dobre w człowieku oraz piękno ludzi, rzeczy i świata. Było tak w 

przypadku Danusi Gawlikówny. Jest to dziewczynka, która poznała Elzę, swoją 

prawdziwą przyjaciółkę. Elza była niewidomą dziewczynką. Z początku 

ukrywała to przed Danusią, bo bała się odrzucenia i wyśmiania. Gdy prawda 

wyszła na jaw, dziewczyny jeszcze bardziej pokochały siebie nawzajem. Książka 

pt. „Spotkanie nad morzem” pokazuje nam, jak bardzo mylimy się, oceniając 

ludzi po wyglądzie czy niepełnosprawności. Najważniejsze jest to, co dana osoba 

trzyma w swoim sercu. Niejeden człowiek, który nie patrzyłby sercem, nie miałby 

teraz przyjaciela. Przyjaźń z drugim człowiekiem ze względu na jego wygląd czy 

sławę, nie ma prawa długo przetrwać. Człowieka musimy szczerze pokochać za 

jego wnętrze. Właśnie na tym opierała się przyjaźń dziewczynek. 

               Kolejnym argumentem jest wewnętrzna przemiana Ebenezera 

Scrooge’a, głównego bohatera „Opowieści wigilijnej”. Karol Dickens doskonale 

pokazuje nam metamorfozę mężczyzny patrzącego na świat i ludzi przez pryzmat 

pieniędzy. Zaczynając od materialisty, kończy na człowieku, który zaczyna 

dostrzegać piękno zwykłych rzeczy, których kiedyś nie zauważał. Wcześniej był 

Ebenezerem o kamiennym sercu, a potem dobrodusznym staruszkiem. Tak 

naprawdę, żeby powiedzieć, że się kogoś zna, trzeba spędzić z nim dużo czasu i 

dostrzec w nim to, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Scrooge dopiero po 

przemianie zaczął spędzać czas z rodziną i rozmawiać z ludźmi spotykanymi na 

ulicy, co wypełniło jego pustkę w sercu. 

               Moim ostatnim argumentem jest przyjaźń Małego Księcia i róży w 

książce pt. „Mały Książę”. Z początku chłopiec, poznając swoją przyjaciółkę, 

zachwycał się jej wyglądem. Była ona jedyną na jego planecie, a więc 
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pielęgnował ją, podlewał, chronił pod kloszem. Gdy Książę trafił na Ziemię, po 

pewnym czasie dotarł do ogrodu pełnego róż. Chłopiec lekko się zawiódł, bowiem 

przyjaciółka zapewniała go, że nie znajdzie takiego samego kwiatu jak ona. 

Jednak gdy Książę spędził jeszcze kilka dni na tej planecie, zaczął dostrzegać 

wyjątkowość swojej róży. Zrozumiał, że ta na jego planecie jest dla niego 

najważniejsza. To on ją chronił i przebywał z nią całe dnie. Istnieją takie rośliny 

jak ona, ale co ma wygląd do przyjaźni? To jej charakter urzekł Małego Księcia. 

Nie potrafił się pogniewać na różę za kłamstwo, wiedział, że zrobiła to dlatego, 

że chciała być przez niego kochana. Podobnie jest z nami, ludźmi, na przyjaciela 

nie wybieramy najpiękniejszego człowieka na świecie, lecz tego, kto chce być z 

nami do końca życia i wspierać nas w trudnych chwilach. 

               Zarówno w przypadku Danusi i Elzy, Ebenezera Scrooge’a jak i Małego 

Księcia i róży, bohaterowie słuchali głosu serca. Nie warto oceniać wszystkiego 

po wyglądzie. Jeszcze raz potwierdzam swoją tezę i uważam, że słowa 

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem” jak 

najbardziej są słuszne. 

 

 

 

 

 

 

Izabela Kierzek, kl. 8b 

„Malinowy” 

tak ciężko mi zapomnieć 

i wciąż o Tobie marzę 

chłopcze o malinowych ustach 

tonących w czerwcowym żarze 

byłeś dla mnie ostoją 

w tym świecie niepewności 

jak światło latarni morskiej 

dla zbłądzonych w samotności 

nie wiem czy Cię kochałam 

czy tylko trwałam w zachwycie 

malinowy chłopcze 

proszę nie znikaj 

w niebycie 
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Nikola Jankowska, kl. 8a  

 „Czy będzie umiała” 

Chciała kochać, 

Ale nie umiała. 

Zamykała oczy 

I już ją widziała. 

Serce wali 

Jak górnik kilofem, 

A ona przechodziła 

Tam i z powrotem. 

Szukała wciąż 

Lecz nie znajdywała. 

Gdzieś być musi! 

Gdzieś już jest! 

A Ona wciąż sama! 

Nie wiadomo kiedy przyjdzie.  

Jak długo trwać będzie? 

Czy złapie ją w dłonie 

I całą pochłonie? 

Będzie wzdychać 

I tęsknić do niej… 

Nadszedł wiatr, 

Rozwiał uczucia. 

Jej miłość targa za ucho 

Gubi wodę z oczu. 

Czochra włosy 

I daje kuksańca. 

Jest coraz dalej. 

Odchodzi po cichu. 

Otwiera oczy,  

Zostawia nadzieję… 

Ale Ona nie wie, 

Czy będzie umiała. 

Chce wierzyć 

I będzie czekała. 
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RECENZJA 
 

W tym numerze gazetki swoimi wrażeniami podzieliły się z nami uczennice 

klasy 8b. Iza Kierzek i Julka Reszkiewicz zredagowały tekst poświęcony 

dokumentowi pt. „Dowód tożsamości” oraz spotkaniu z jego twórcą 

Mikołajem Grynbergiem.         

    Zapraszamy do lektury! 

 

„Być polskim Żydem” 

„Dowód tożsamości” to film dokumentalny Mikołaja Grynberga, który 

przedstawia historię osób pochodzenia żydowskiego przebywających w Polsce. 

Premiera filmu miała miejsce 21 listopada 2021 r. podczas Warsaw Jewish Film 

Festival. Dokument powstał w wyniku projektu "Kim jesteśmy", w ramach 

którego twórca stworzył także 10-minutową wersję filmu, uzupełniającą wystawę 

stałą „1000 lat historii Żydów polskich". 

W środę 14 września 2022 r. miałyśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z 

reżyserem „Dowodu tożsamości”, podczas którego zobaczyłyśmy poruszający 

dokument. Film obejrzałyśmy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w 

Zagórowie. Organizatorem tego spotkania była Szkoła Podstawowa im. Michała 

Okurzałego w Zagórowie. 

Pan Mikołaj wykonał wspaniałą pracę. Film był bardzo ciekawy i 

pouczający. Uważamy, że trafił on do wielu osób i pokazał, jak ciężko żyło się w 

Polsce i nadal żyje osobom pochodzenia żydowskiego. Jedną z najsmutniejszych 

rzeczy było to, w jaki sposób bohaterzy dokumentu dowiedzieli się, że są Żydami. 

W pamięć szczególnie zapadły nam dwie osoby. Kobieta, która jako dziecko 

została złajana przez swoją sąsiadkę i przepędzona z podwórka za to, że jest 

Żydówką. Sytuacja, w której została postawiona dziewczynka, wywołała w niej 

myślenie, że bycie Żydem jest powodem do wstydu. Poruszyła nas także historia 

mężczyzny, który dowiedział się o swoim pochodzeniu podczas kłótni swoich 

rodziców. Słowa ojca skierowane do matki: „Bo wy Żydzi wszystkiego się 

boicie” zapamiętał do końca życia. Zrozumiał wtedy, kim jest.  

Po obejrzeniu dokumentu miałyśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem 

Mikołajem Grynbergiem, podczas którego dowiedziałyśmy się więcej o nim 

samym, o jego historii. W rozmowie poruszany były również temat 

antysemityzmu, wykluczenia, nietolerancji. Pan Łukasz Parus, który prowadził 

rozmowę z reżyserem, dopytywał o przyczyny nietolerancji i mechanizmy 

uruchamiające w ludziach wrogość. 

 Uważamy, że spotkanie z panem Mikołajem Grynbergiem było cenną 

lekcją zarówno dla młodszych, jak i starszych. Myślimy, że temat polskich Żydów 

powinien być poruszany częściej, aby uświadomić ludziom, z jakimi 

trudnościami borykają się osoby tego pochodzenia. Mamy nadzieję, że każdy coś 

wyniósł z tego spotkania, a dokument dał wszystkim sporo do myślenia.
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KĄCIK JĘZYKOWY 

 
Drodzy Czytelnicy!  

Zachęcamy do zapoznania się z nowym działem gazetki. W Kąciku 

znajdziecie językowe zagadki, rebusy, kolorowanki, poznacie różne zwyczaje 

i tradycje związane z kulturą Anglii czy Niemiec. 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

31 października w Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zjednoczonych obchodzone 

jest święto Halloween. W tym dniu 

dzieci i dorośli przebierają się za 

potwory takie jak wampiry, duchy 

i czarownice. Wieczorem najmłodsi 

wędrują od domu do domu, mówiąc 

„Trick or treat” – „Cukierek albo 

psikus”. Organizowane są również 

przyjęcia, na których najpopularniejszą zabawą jest wyławianie zębami jabłek 

pływających w misce z wodą – „Apple bobbing”. 

 

W czasie gdy my w Polsce świętujemy Narodowe Święto Niepodległości, Niemcy 

uroczyście obchodzą Martinstag – Dzień Świętego Marcina. 

W szkołach podstawowych na kilka 

dni przed 11 listopada dzieci 

wykonują latarenki oraz uczą się 

różnych piosenek o Świętym 

Marcinie. Jedną z najbardziej 

znanych jest „Ich gehe mit meiner 

Laterne” („Idę z moją latarnią”). 

Następnie wieczorem zbierają się 

z rodzicami pod swoimi szkołami 

i wspólnie z nimi wyruszają na 

pochód najbliższymi ulicami.  Na czele pochodu, niekiedy w asyście orkiestry, 

jedzie na koniu św. Marcin w stroju rzymskiego legionisty, a za nim podążają 

dzieci z wykonanymi latarniami. Na końcu wszyscy docierają do dużego placu, 

na którym pali się ognisko, a dzieciom rozdawane są drożdżowe wypieki 

Weckman – ludzik z ciasta, bądź ciastko w kształcie gąski.  
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AUTUMN WORDS – JESIENNE SŁÓWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOUR THE PICTURE. POKOLORUJ. 

HOW MANY LEAVES CAN YOU SEE? ILE WIDZISZ LIŚCI? ….. 

SQUIRREL 

HEDGEHOG 
MUSHROOMS 

PUMPKIN 

ACORN 
CHESTNUTS 

LEAVES 
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MUZYCZNE HITY 
 

Abel Tesfaye alias The 

Weeknd to kanadyjski 

wokalista, producent 

muzyczny, remixer i 

kompozytor pochodzenia 

etiopskiego. Tesfaye przyjął 

pseudonim sceniczny "The 

Weeknd" po wyrzuceniu ze 

szkoły średniej w wieku 17 

lat. The Weeknd rozpoczął 

swoją karierę w 2010r. w 

Toronto, gdzie poznał 

producenta muzycznego - Jeremy Rose'a. W grudniu udostępnił 3 single: What 

You Need, Loft Music i The Morning. W marcu następnego roku wypuścił swój 

pierwszy mixtape - House of Balloons. Drugi mixtape - Thursday został wydany 

w sierpniu, natomiast ostatni Echoes of Silence w grudniu 2011r. Wszystkie 3 

albumy zostały zebrane, wzbogacone o dodatkowe 3 utwory i wydane jako 

trylogia pod tym właśnie tytułem (Trilogy) w listopadzie 2012r. Zarówno 

pojedyncze mixtapey, jak i sam album zebrały pozytywne recenzje. Magazyny 

The Guardian, Uncut oraz Time Out przyznały 4 na 5 gwiazdek, Pitchfork Media 

ocenił album na 8,5 punktów na 10 możliwych. 

 

Olivia Rodrigo urodziła się 20 lutego 2003 r. W Kalifornii w USA. Jest 

pochodzenia filipińskiego ze strony ojca, a także niemieckiego ze strony matki. 

Od szóstego roku życia uczyła się gry aktorskiej i śpiewu. Olivia Rodrigo w 

styczniu 2021 r. wydała przełomowy w swojej karierze singiel „drivers license”. 

Utwór zadebiutował na szczycie Billboard Hot 100 

i nie schodził z pierwszej pozycji przez osiem 

tygodni. W Stanach ma status podwójnej platyny, a 

w Polsce – platyny. Klip do utworu miał ponad 170 

mln wyświetleń. W serwisach cyfrowych „drivers 

license” zgromadziło ponad 107 mln w pierwszym 

tygodniu po premierze, a w samych Stanach – 62 

mln, co jest drugim najlepszym wynikiem w USA 

wszech czasów. Jej karierę zawdzięcza swojemu 

cudownemu głosowi oraz doskonałej grze 

aktorskiej.  
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NOWOŚCI KINOWE 
 

 

 

DC LIGA SUPER-PETS 

 

Superpies Krypto i Superman są 

nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych 

supermocach. Ramię w ramię zwalczają 

przestępczość w Metropolis. Superman 

razem z resztą Ligi Sprawiedliwości zostaje 

jednak uprowadzony. Krypto musi 

przekonać naprędce zebraną grupę 

zwierzaków ze schroniska – Asa Bat-psa, 

świnkę PB, żółwia Mertona i wiewiórkę 

Chipa – do zapanowania nad własnymi, 

dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w 

uratowaniu superbohaterów. 

 

 

 

 

 

 

KING: Mój przyjaciel lew 

 

Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują w domu 

małe lwiątko, które – jak dowiadują się 

z wiadomości telewizyjnych – uciekło z lotniska. 

Niespodziewany gość, któremu nadają imię King, 

szybko staje się ich najlepszym przyjacielem. 

Gdy okazuje się, że King jest poszukiwany i grozi 

mu niebezpieczeństwo, dzieciaki postanawiają 

pomóc mu wrócić do jego prawdziwego domu. W 

realizacji tego szalonego i odważnego planu może 

wesprzeć ich tylko jedna osoba – zwariowany 

dziadek Max, z którym wspólnie wyruszają w 

pełną przygód podróż.
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WYDARZENIA SPORTOWE 

 
Mistrzostwa Świata w Siatkówce 

odbywały się w Polsce i na Słowenii 

od 26 sierpnia do 11 września. Była 

to 20. edycja tych rozgrywek. W 

turnieju brały udział 24 państwa. 

Nasi rodacy rozegrali łącznie 7 

meczów, w których przegrali 8 

setów i jeden mecz. 11 września 

Polacy rozegrali finałowy mecz 

przeciwko reprezentacji Włoch. 

Niestety ten mecz przegraliśmy 1-3, 

a dla Włoch było to 4 mistrzostwo 

w historii. Po rozdaniu medali wręczono nagrody indywidualne. Najlepsi 

przyjmujący: Leal (Brazylia), Kamil Semeniuk (Polska) Najlepsi środkowi: 

Mateusz Bieniek (Polska), Gianluca Galassi (Włochy) Najlepszy libero: Fabio 

Balaso (Włochy). Najlepszy rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy). 

Najlepszy atakujący: Bartosz Kurek (Polska) MVP: Simone Giannelli (Włochy).  

 

US Open 2022 – ostatni, czwarty w 

sezonie tenisowy turniej 

wielkoszlemowy, który odbywał się w 

dniach 29 sierpnia – 11 września, 

tradycyjnie na twardych kortach 

nowojorskiego USTA Billie Jean King 

National Tennis Center. Była to 142. 

edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 

60,1 mln dolarów amerykańskich. Nasza 

rodaczka Iga Świątek zajęła 1 miejsce, wygrywając z Ons Jabeur 6-2, 7-6 w finale.  

 

 

Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 

2022 – 41. edycja mistrzostw Europy w 

koszykówce mężczyzn, których gospodarzami 

były Czechy, Gruzja, Niemcy i Włochy. Turniej 

był rozgrywany w dniach 1–18 września 2022. 

Broniąca tytułu reprezentacja Słowenii odpadła 

w ćwierćfinale z reprezentacją Polski, 

przegrywając 87:90. Złoty medal zdobyła 

reprezentacja Hiszpanii. Polacy zajęli 4 miejsce, 

przegrywając z reprezentacją Niemiec w meczu 

o 3 miejsce 69:82
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                         CO SŁYCHAĆ W ŚWIECIE GIER? 
 

„THE LAST OF US” 

Gra wydawnictwa Naughty Dog powraca w odświeżonej wersji na konsole PS5. 

Została wydana 2 września 2022 roku. „The Last of Us-Digital Deluxe Edition” 

edycja specjalna zawiera w sobie podstawową grę oraz parę 

elementów wyposażenia, ulepszenie niektórych umiejętności 

oraz sześć skórek do broni. Teraz trochę o fabule gry. W 

spustoszonej cywilizacji, w której szaleją zarażeni, a ludzkość 

reprezentuje garstka ocalonych, Joel zostaje wynajęty do 

przemycenia 14-letniej Ellie ze strefy kwarantanny 

wojskowej. Dziewczyna okazuje się odporna na panującą 

zarazę i zbadanie tego fenomenu może ujawnić tajemnicę 

niezbędną do zbawienia ludzi. Jednak to, co dla Joela zaczyna 

się jako dorywcza praca, wkrótce przekształca się w trudną 

podróż przez cały kraj. 

 

     

 

 

 

„FIFA 23” 

„FIFA 23” gra produkcji EA SPORTS wnosi na boisko 

jeszcze więcej energii i realizmu piłki nożnej. Dzięki 

rozbudowie technologii HyperMotion2 i dwa razy 

większej bazie motion capture, w każdym meczu można 

zobaczyć więcej autentycznych animacji niż 

kiedykolwiek przedtem. Fani mogą zagrać w 

najważniejszych turniejach piłkarskich, w tym w 

nadchodzących pucharach mistrzostw świata (FIFA 

World Cup) mężczyzn i kobiet. Premiera gry miała 

miejsce 30 września 2022r. Gra dostępna na platformy 

PS4, PS5, PC, Xbox series X/S, Xbox one. Jest to ostatnia 

FIFA wyprodukowana przez EA SPORTS. 

 

 

„Call of Duty Modern Warfare II” 

„Call of Duty: Modern Warfare II” to nadchodząca strzelanka 

FPS opracowana przez Infinity Ward i wydana przez Activision. 

Jest to bezpośrednia kontynuacja restartu z 2019 roku i będzie 

dziewiętnastą częścią całej serii Call of Duty. 
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POZNAJMY SIĘ 
Marcel Dziatkiewicz 

Marcel Dziatkiewicz to uczeń 1 klasy. Chłopiec ma 7 lat i 

jego ulubionym przedmiotem jest wychowanie fizyczne. W 

wolnym czasie chętnie biega. Marcel preferuje kolor 

niebieski. Powiedział też, że jego ulubionym zajęciem 

podczas dnia szkolnego jest zabawa z kolegami. Według 

chłopca najsmaczniejszym daniem są naleśniki. Marcel 

kocha psy, a w przyszłości marzy o byciu mechanikiem. Na 

koniec zdradził nam, że jego ulubioną nauczycielką jest Pani 

Magda Śmigielska.  

 

Lena Grzelewska 

Lena Grzelewska uczęszcza do 1 klasy. Ma 7 lat, a jej 

ulubione przedmioty szkolne to wychowanie fizyczne oraz 

plastyka. Dziewczynka po szkole lubi spędzać czas, bawiąc 

się z bratem. Ulubionym kolorem Lenki jest fioletowy. Na 

obiad uwielbia jeść rosół. Najfajniejszym zwierzęciem 

zdaniem uczennicy jest kot. W przyszłości chciałaby zostać 

piosenkarką. W szkole najbardziej ceni sobie przerwy. 

Ulubioną nauczycielką Leny jest Pani Magda Śmigielska 

oraz Pani Justyna Ościsłowska.  

 

 

Hania Maciejewska 

Hania Maciejewska to uczennica 1 klasy. Dziewczynka ma 

7 lat. Preferuje kolor miętowy. Powiedziała nam, że 

najbardziej lubi wychowanie fizyczne, a po szkole chętnie 

chodzi na spacery. Według Hani naleśniki są 

najsmaczniejszym daniem na świecie. Dziewczynka kocha 

koty. W przyszłości widzi siebie jako tancerkę. W szkole 

lubi czas wolny, czyli przerwy. Ulubioną nauczycielką Hani 

jest Pani Magda Śmigielska.  
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HUMOR 
 

 

 

 

Dwaj górale kłócą się, kto 

jest silniejszy: 

- Ja 300 kg. 

- Ja 400 kg. 

- Ja 500 kg. 

JEDEN WPADŁ DO WODY I KRZYCZY: 

- JA TONĘ. 

- A JA DWIE. 

 

Rozmawiają dwaj koledzy: 

-Chcesz jagodziankę? 

-A z czym? 

-Chyba z truskawkami. 

 

Przychodzi chłop na policję i mówi: 

- Chciałbym zgłosić zaginięcie teściowej. 

Policjant się pyta: 

- Od kiedy teściowej nie ma? 

- Od miesiąca. 

- To czemu pan przyszedł dopiero teraz?? 

- Bo ja w ten cud nie mogę w dalszym ciągu uwierzyć!!! 

 

Jedzie facet BMW i złapał gumę. Zatrzymał się na poboczu i zmienia koło. 

Podjeżdża mercedes, wysiada z niego gość i pyta: 

- Co pan robi? 

- Odkręcam koło - odpowiada facet. 

Ten z mercedesa bierze kamień wali w szybę i mówi: 

- To ja wezmę radio. 

 

-U nas w domu trzymamy gazety w lodówce. 

-Po co? 

-Żeby mieć zawsze świeże wiadomości.
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KRZYŻÓWKA 
 

 

1.      

                                      2.             

3.         

                                      4.        

                                        5.             

                                              6.          

                               7.         

                                      8.           

9.       

 

1. Biała postać przenikająca przez ściany. 

2. Czerwone kuleczki rosnące na drzewach. 

3. Chroni nas przed deszczem lub słońcem. 

4. Spadają z drzew jesienią. 

5. Kolor jesiennych liści. 

6. Miesiąc, w którym zaczyna się jesień. 

7. Brzydka kobieta, która lata na miotle. 

8. Inaczej nieprzemakalna kurtka. 

9. Pomarańczowe warzywo, jeden z symboli jesieni.  

 

………………………………………………………………………………… 

 

HASŁO:___________________________________ 

 

IMIĘ I NAZWISKO:________________________________(KLASA)_____ 


