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UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU 

SZKOLNEGO  2019 / 2020 

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 2 września 2019r. Uczniowie zebrali się 

w auli szkolnej o godz. 9.00. W tym roku szkolnym powitaliśmy Panią 

Agnieszkę Stogińską, która jest na zastępstwie za Panią Maję Nowaczyk. 
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WYCIECZKA DO WARSZAWY 

17 września 2019 r. grupa dzieci, uczestnicząca w projekcie Wyruszamy                     

w świat przyrody i matematyki w Gminie Zagórów, wzięła udział                              

w wyjeździe do Warszawy. Jego celem był pobyt w Centrum Nauki 

Kopernik. Tam uczniowie mieli okazję pogłębiać wiedzę, rozwijać 

zainteresowania naukowe, zwiedzać wystawy stałe, a przy okazji ... dobrze 

się bawić. Uczestnicy wyjazdu wybierali dziedziny wiedzy i eksperymenty, 

które chcieli wykonać. Wśród zadań była zagadka kryminalna, zagadnienia 

dotyczące budowy i procesów życiowych człowieka, doświadczenia                        

z mechaniki, biologii, optyki, wysokich napięć, aerostatyki i wiele innych. 

Zwiedzanie Centrum okazało się fascynującą przygodą, a przede 

wszystkim świetną lekcją, która umożliwiła samodzielne przeprowadzenie 

wielu ciekawych eksperymentów. 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
20 września 2019 roku po raz kolejny sprzątaliśmy świat. Wszystkie 

klasy wraz ze swoimi wychowawcami, wyposażone w worki                                                            

i rękawice,  wyruszyły w teren, aby choć w ten symboliczny sposób 

pokazać, że musimy dbać o naszą planetę.  
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DZIEŃ CHŁOPCA 
30 września obchodzony jest Dzień Chłopca. Dziewczęta                                                 

z poszczególnych klas stanęły na wysokości zadania i zaplanowały 

obchody, które na pewno na długo pozostaną w ich pamięci. Nie mogło 

zabraknąć życzeń i drobnych upominków w postaci słodkiego co nieco. 

Życzenia przekazuje również damska część samorządu uczniowskiego. 
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WYBORY 

PRZEWODNICZĄCEGO SU 
2 października odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. 

Głosować można było na 4 kandydatów: Bartosza Styperka, Sonię 

Łuczak, Łucję Olejniczak i Laurę Białecką. Uczniowie zdecydowali, że 

przewodniczącym zostanie Bartosz Styperek, natomiast 

wiceprzewodniczącym Laura Białecka, a skarbnikami Oliwia 

Kruczkowska i Karolina Bergier. Opiekunem samorządu została pani 

Joanna Parus! Serdecznie wszystkim gratulujemy! 
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NOC NAUKOWCÓW 
Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie, pełna niezapomnianych 

wrażeń. My także, braliśmy w niej udział, bawiąc się świetnie na 

Politechnice Poznańskiej. Podczas tego pobytu uczestniczyliśmy w wielu 

warsztatach i wykładach - największe wrażenie wywarł na nas pokaz z 

fizyki Fizyka Women Show i Konkurs Krzykaczy. Oprócz tego mogliśmy 

dowiedzieć się, m.in. czy można wytworzyć prąd z pomidora, pooglądać 

pokazy z suchym lodem i ciekłym azotem, a także podziwiać roboty z 

różnych dziedzin nauki. Tej nocy każdy mógł wcielić się w role naukowca i 

przekonać, jak pasjonująca jest nauka. Zmęczeni, ale pełni wrażeń 

wróciliśmy do domu. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu 

Wyruszamy w świat przyrody i matematyki w Gminie Zagórów.  



7 
 

OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ 

GŁOŚNEGO  CZYTANIA  
 

W naszej szkole obchodziliśmy 

ten dzień w poniedziałek 30 

września. Każda lekcja 

zaczynała się głośnym, 

kilkuminutowym czytaniem 

wybranej lektury. Mamy 

nadzieję, że po takiej akcji 

uczniowie, zaciekawieni 

wysłuchanym fragmentem, 

samodzielnie sięgną po tę 

książkę. 

 

IX DZIEŃ TABLICZKI  

   MNOŻENIA 
4 października braliśmy udział w akcji 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod 

hasłem Młodzi sprawdzają, czy starsi 

tabliczkę znają. Tego dnia 

sprawdzaliśmy tabliczkową wiedzę 

podczas egzaminów w klasach oraz gier 

i zabaw na korytarzu szkolnym. Każdy uczestnik, który popisał się 
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znajomością tabliczki mnożenia, otrzymywał certyfikat i odznakę. Nie 

było łatwo! Zabawy wszystkim się podobały; miło było przypomnieć 

sobie tabliczkę mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. 

WYCIECZKA DO TORUNIA 
10 października wybraliśmy się na wycieczkę do Torunia. Już z okien 

autobusu podziwialiśmy największą polską rzekę - Wisłę. Do miasta 

weszliśmy przez zabytkową Bramę Klasztorną i skierowaliśmy się na 

Stare Miasto pod Pomnik Mikołaja Kopernika. Po drodze 

podziwialiśmy mury obronne, spichrze, pomniki i zabytkowe 

kamieniczki. Duże wrażenie wywarła na nas Krzywa Wieża oraz 

Spichlerz z oknami kształcie worków. Następnie odwiedziliśmy 

Muzeum Żywego Piernika, gdzie odbyliśmy warsztaty pod czujnym 

okiem Mistrza Piernikowego oraz Wiedźmy Korzennej. Zaopatrzeni w 

słodkie pierniki udaliśmy się do Planetarium, w którym 

dowiedzieliśmy się czym zajmuje się astronom. Podczas seansu 

Cudowna Podróż oglądaliśmy nocne niebo mieniące się gwiazdami, 

rozpoznawaliśmy gwiazdozbiory i 

poznawaliśmy planety, które krążą 

wokół Słońca. Potem mogliśmy 

samodzielnie poeksperymentować 

w Geodium. Kolejnym punktem 

wycieczki był Dom Legend 

Toruńskich.  

Podczas interaktywnego spektaklu 

poznawaliśmy legendy Torunia. 

Była to magiczna, pełna humoru 

podróż w czasie 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

15 października br. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Organizatorem uroczystości była klasa VII wraz z 

wychowawcą p. Michałem Rekiem. Uczniowie klasy VII przygotowali 

tego dnia Galę Oskarowo-Jabłkową, podczas której w formie wierszy 

złożyli pracownikom szkoły życzenia z okazji ich święta. W 

humorystycznym skeczu przedstawiono także, w jaki sposób można 

przyrządzić dobrego ucznia. Punktem kulminacyjnym było wręczenie 

wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły wyjątkowych 

nagród w postaci pamiątkowych dyplomów oraz upominków. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego także przygotowali 

upominki dla wszystkich pracowników szkoły. Na zakończenie 

uroczystej akademii Dyrektor Szkoły p. Mirosława Pirucka-Parus oraz 

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Wioletta Nowak złożyły wszystkim 

pracownikom placówki serdeczne życzenia. 
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ŚLUBOWANIE  KLASY  I 
Dnia 16 października dzieci chodzące do klasy I stali się 

pełnoprawnymi uczniami szkoły podstawowej w Trąbczynie. 
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WYDARZENIA SPORTOWE 

Sezon sportowy w naszej szkole zainaugurowały dziewczęta z klas 
VII i VIII. 23 października 2019 w nowych strojach sportowych 
graliśmy w unihokeja. Zawody odbywały się w Kowalewie 
Opactwie. 
Skład: Karolina Bergier, Oliwia Matecka, Oliwia Kruczkowska, 
Klaudia Żelek, Marta Bartoszczak, Laura Białecka, Oliwia 
Szczepaniak i Klaudia Szambelan. Opiekun – p. Mariusz 
Marcjan 

Przebieg zawodów: z SP1 Słupca wygraliśmy 6:0, z Łukomiem 
remis 0:0, z Lądkiem porażka 1:2 i w ćwierćfinale nie daliśmy rady 
drużynie z Cienina, otrzymując ostatecznie dyplom za miejsce V-
VIII w powiecie słupeckim.  
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WYWIAD Z DYREKTOR SZKOŁY 

P. MIROSŁAWĄ PIRUCKĄ-PARUS 

 
Jakie jest Pani najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa? 

Beztroskie zabawy z grupą dzieciaków z mojej miejscowości, 

wygłupy, rozmowy do późnego ciepłego, letniego wieczora. 

Jakiej lektury szkolnej Pani w dzieciństwie nie przeczytała? 

Nie pamiętam lektury, ale do dziś wspominam „Chłopów” 

Reymonta. Na lekcję w VII, może VIII klasie należało przeczytać 

fragment tej powieści. Nikt tego nie zrobił. Pani była wściekła, więc 

bałam się przyznać, że i ja nie przeczytałam. Niestety 

zdemaskowała mnie odpowiedź na pierwsze pytanie o Borynę. 

Myślałam wówczas (o zgrozo!), że Boryna to kobieta… 

Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą szkolną sytuację z okresu 

dzieciństwa? 

Nie przychodzi mi na myśl żadne wspomnienie śmiesznej sytuacji. 

Jeśli chodzi o wspomnienia ze szkoły podstawowej, to raczej widzę 

surowych nauczycieli i rygor. Zdecydowanie milej wspominam 

czasy liceum.  

Kto był Pani idolem w okresie młodości? 

Oczywiście okres młodości to czas poszukiwań, także autorytetów, 

idoli. Przez wiele lat byłam ogromną fanką zespołu Roxette. Miałam 

ich wszystkie kasety. „Łamanym" angielskim śpiewałam ich 

przeboje, zbierałam ich plakaty. 

Jakiego przedmiotu w szkole Pani nie lubiła, a jaki uwielbiała? 

Nie lubiłam fizyki. Może dlatego, że nie trafiłam na nauczyciela, 

który by rozbudził we mnie zamiłowanie do tego przedmiotu.                   
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Nie lubiłam też w-f. Byłam bardzo szczupłym dzieckiem, podatnym 

na kontuzje i złamania, które niestety często się mi przytrafiały.  

Czy lubi Pani pracę z dziećmi? 

Trudno wykonywać ten zawód, jeśli nie lubi się dzieci.  Odkąd 

pamiętam, zawsze chciałam zostać nauczycielką. Na początku 

miałam zamiar być nauczycielem przedszkola. Od lat pracuję 

jednak z nieco starszymi dziećmi, nastolatkami w waszym wieku i 

bardzo sobie tę współpracę cenię. 

Co sądzi Pani o uczniach naszej szkoły, a także o poziomie 

nauczania? 

To bardzo podchwytliwe pytanie.  Bardzo lubię kontakt z uczniami, 

z którymi pracuję na lekcjach języka polskiego. Myślę, że jesteście 

zdolni, pełni możliwości, ale czasami brak wam odwagi, zapału do 

działania. 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela języka polskiego? 

Tak, jak mówiłam chciałam zostać przedszkolanką. Idąc do liceum, 

chciałam jeszcze realizować ten plan. W liceum miałam 

fantastyczną nauczycielkę języka polskiego. Ona rozbudziła we 

mnie zamiłowanie do tego przedmiotu, przy tym zawsze lubiłam 

czytać książki… I choć  zawsze miałam dość konkretną, 

pragmatyczną naturę, a matematyka nie sprawiała mi problemów, 

wybrałam polonistykę. 

Jakie motywy stały za Pani decyzją o zostaniu dyrektorem 

szkoły? 

Najpierw zostałam zastępcą dyrektora pana Andrzeja 

Przygońskiego. Tę funkcję pełniłam przez cztery lata. Już wtedy 

przekonałam się, że praca dyrektora szkoły nie należy do 

najłatwiejszych. Z drugiej strony wiele się przez ten czas 

nauczyłam.  Podjęłam się  wyzwania  bycia dyrektorem szkoły 

zachęcona przez mojego poprzednika , a także niektórych moich 

współpracowników. Od 1 września 2018 r jestem dyrektorem 
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szkoły w Trąbczynie i staram się wypełnić tę funkcję jak najlepiej 

potrafię. 

W jaki sposób radzi sobie Pani ze stresem, który towarzyszy 

wystąpieniom publicznym? 

W ogóle sobie nie radzę. (śmiech). 

Co należy do Pani obowiązków? 

 Moje obowiązki są różne, z rozmaitych dziedzin. Od spraw 

gospodarczych, np. zamówienie oleju opałowego poprzez 

organizację roku szkolnego  po nadzór pedagogiczny, czyli m.in. 

dbałość o poziom nauczania.  

Czy szykują się jakieś zmiany w szkole? 

Nie zamierzam wprowadzać rewolucji w funkcjonowaniu naszej 

szkoły. Wszystkie zmiany mają poprawić standardy pracy 

nauczyciela, organizację pracy szkoły. Zależy mi na pewno na 

utrzymaniu wysokiego poziom nauczania. 

Co wprawia Panią w dobry nastrój? 

W dobry nastrój wprawiają mnie nasze sukcesy szkolne,                                        

a prywatnie  dobra muzyka i słoneczny dzień. 

Bez czego Pani życie byłoby szare, smutne i nudne? 

Na pewno moje życie byłoby smutne bez rodziny, bez pracy, która 

w dużej części zajmuje moje życie. Mój żywot byłby nudny też bez 

muzyki i dobrej książki. 

Co Pani robi w wolnym czasie? 

Wolnego czasu mam bardzo mało, lecz gdy już go mam, staram się 

go wypełniać czymś, na co zwykle nie mam czasu. Np.  czytam jakąś 

książkę,  podejmuję aktywność fizyczną. 

Czy uprawia Pani jakiś sport? 

Nauczyłam się na przykład pływać, lubię wodę, ale czuję przed nią 

respekt. Pływanie to dla mnie fantastyczny sposób                                                    
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na odstresowanie. Od czasu do czasu biegam ze swoim mężem                             

i z naszym psem, który  to po prostu uwielbia. 

Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę? 

Na bezludną wyspę zabrałabym dobrą książkę, telefon                                     

z dostępem do Internetu i głośnik JBL. Mogłabym się  porozumieć   

z bliskimi i przede wszystkim posłuchać dobrej muzyki. 

Lubi Pani gotować? Może nam Pani zdradzić swoje popisowe 

danie? 

Szczerze? Wolę piec ciasta niż gotować. Pieczenie sprawia mi 

frajdę, moje dzieci lubią wypieki, przez co jeszcze bardziej lubię to 

robić. Piekę niezły sernik, szarlotkę i wiele innych ciast. 

Czy ma Pani ulubione książki, filmy, seriale? Jakie? 

Nie jestem fanką kina. Współczesne filmy często mają, jak dla mnie, 

zbyt dużą dawkę okrucieństwa i przemocy. Jeżeli chodzi o książki, 

to bardzo lubię klasykę np. powieści Sienkiewicza czy Orzeszkowej. 

Cenię sobie twórczość Kapuścińskiego. Z kolei w czasie urlopu 

lubię czytać coś lekkiego np. książki Grocholi. 

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR                    

ZA UDZIELENIE WYWIADU.  

ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW W ŻYCIU ZAWODOWYM 

JAK I PRYWATNYM 😊 
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SONDA  

Co dziewczyny z naszej szkoły myślą o chłopcach? 

 

W szkole odbyła się sonda na temat chłopców z naszej szkoły. Po 

przepytaniu dziewczyn z klas piątych, szóstej, siódmej i ósmej 

udało nam się ustalić, co najbardziej podoba im się w chłopcach. 

Dziewczynom najbardziej podobają się u kolegów oczy w kolorze 

brązowym lub niebieskim. Wolą, gdy chłopcy ubierają się modnie i 

lubią sport, chociaż nieliczne grono dziewczyn uznało, że lubi gdy 

chłopak się uczy. Gdy zapytałyśmy o kolor włosów, zdania były 

podzielone, ale kilka głosów więcej było dla brunetów. Dziewczyny 

z naszej szkoły zdecydowanie wolą chłopców, którzy są wysocy. 

Cechy charakteru, które dziewczyny cenią u chłopców to: 

sympatyczny, wesoły, zabawny, miły, pomocny, przyjacielski, 

śmieszny. Natomiast nie podoba się im, gdy chłopacy są: chamscy, 

samolubni, wredni, bez kultury, natrętni, faworyzują, są niemili, 

wywyższają się lub przezywają koleżanki. Kilka dziewcząt dodało, 

że podoba im się, gdy chłopak nosi aparat ortodontyczny.  

 A więc chłopaku! Jeśli chcesz podobać się dziewczynie, ubieraj się 

modnie, trenuj, bądź miły, pomocny i zabawny. A nie bądź chamski, 

samolubny i nie przezywaj dziewczyn. To nasze rady.  
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Gry komputerowe 

FIFA 20 – komputerowa gra sportowa 

podejmująca tematykę piłki nożnej, 

stworzona przez studio EA Sports. Jest to 

dwudziesta siódma część piłkarskiej serii 

FIFA. Premiera gry odbyła się 27 września 

2019 roku. Ambasadorami gry zostali Eden 

Hazard i Virgil van Dijk, w Polsce zaś 

Krzysztof Piątek. 

 

 

 

Pracuj za dnia i ryzykuj nocą w Need for 
Speed™ HEAT, emocjonującej grze 
wyścigowej, w której prawo przestaje 
obowiązywać wraz z zachodem słońca. ... 
Musisz jednak uważać – policja w tym 
mieście nie gra uczciwie. Need for 
Speed: Heat debiutuje 8 listopada 2019 
na PC, PlayStation 4 i Xboxie One 

 

 

 

Forza Horizon 4 – komputerowa 
gra wyścigowa w otwartym 
świecie, wyprodukowana przez 
brytyjskie studio Playground 
Games. Gra została wydana 2 
października 2018 r. na Xbox One i 
Microsoft Windows przez 
Microsoft Studios. Akcja rozgrywa 

się w świecie stylizowanym na Wielką Brytanię. 
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MUZYKA 

Wykonawca: Ronnie Ferrari 

Tytuł: ,,Ona by tak chciała…” 

Utwór, który praktycznie każdy zna. 

Jego wykonawcą jest młody 

dziewiętnastolatek, Ronnie Ferrari. 

Ten kawałek podbił miliony 

słuchaczy, można to stwierdzić po 

wyświetleniach na platformie YouTube, który na dzisiaj ma wynik 

72 mln. wyświetleń. Pomimo tego, że jest to piosenka skierowana 

bardziej do młodszej twórczości, niektórzy dorośli także ją znają i 

słuchają. Ten utwór pochodzi z połączenia gatunków muzycznych: 

disco polo i hip-hop. 

 

Wykonawca: 4Dreamers 

Tytuł: ,,nb.”  

Drugi album studyjny stworzony 

przez polski boysband 4Dreamers. 

Zespół tworzą uczestnicy pierwszej 

edycji programu The Voice Kids. 

Został założony po wspólnym 

finale dwóch z czterech chłopaków. Pierwszy wspólny występ 

zespołu odbył się 24 lutego 2018 roku. Tego samego dnia pojawił 

się teledysk do ich singla o tytule „Sekret”, który uzyskał ponad 5 

mln wyświetleń w serwisie YouTube. 18 maja z wydawnictwem 

zadebiutowali na 6. miejscu polskiej list najczęściej kupowanych 

płyt (OLiS). 
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Wykonawca: Magdalena Fenning 

Tytuł: ,,Rilla ze Złotego Brzegu”  

Wyjątkowa seria audiobooków 

prezentująca przygody i perypetie 

Ani z Zielonego Wzgórza, postaci 

dzięki której Lucy Maud Montgomery 

stała się pisarką znaną na całym 

świecie. Kolejne wydania, 

wznowienia i filmy wciąż powstają i 

są nieustannie czytane przez nowe pokolenia fanów rudowłosej 

Ani. Rilla ze Złotego Brzegu – to ósma część sagi opowiadającej o 

Ani z Zielonego Wzgórza. Główną bohaterką tego tomu jest 

najmłodsza córka Ani i Gilberta, piętnastoletnia Rilla. Akcja 

powieści to okres I wojny światowej, lata 1914-1918. Tytułowa 

bohaterka przypomina trochę swoją matkę, zarówno z wyglądu 

(bujne, kasztanowe włosy), jak i charakteru – ma wybujałą 

wyobraźnię, jest nieco egzaltowana, marzy o „armii adoratorów”, 

ale jest też trochę rozpieszczona: uwielbia zabawy i przysparza 

swoim rodzicom nieco kłopotów. Przeżywa też swoją pierwszą 

miłość, do starszego od niej o parę lat syna przyjaciółki Ani, 

Krzysztofa. Kiedy wybucha wojna, Rilla za namową matki 

organizuje Młody Czerwony Krzyż. Jak to u Lucy Maud 

Montogomery, powieść obfituje w sytuacje zarówno 

humorystyczne, jak i dramatyczne. Te drugie są związane z 

wojennymi losami rodziny: na front idzie zarówno ukochany Rilli, 

jak i jej bracia, Walter i Shirley. ,,Rilla ze Złotego Brzegu” to 

naprawdę interesujące słuchowisko.  
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Filmy 

,,Legiony” 

Polski film wojenny, 

którego akcja osadzona 

jest w realiach walki o 

niepodległość podczas I 

wojny światowej, 

wyprodukowany w 2019 

roku. Akcja rozgrywa się 

w latach walki o wolną 

Polskę w latach 1939-1945. Główny wątek to miłość Józka Wieży, 

dezertera z armii carskiej i ułana Tadka Zbarskiego do Oli 

Tubilewicz, dziewczyny z Ligi Kobiet Pogotowania Wojennego.  

 

,,Boże ciało” 

Boże Ciało – polski film fabularny z 2019 roku w reżyserii Jana 

Komasy. Światowa premiera filmu odbyła się 2 września 2019 w 

sekcji Venice Days na 76. MFF w Wenecji. Film został również 

zakwalifikowany do sekcji Contemporary World Cinema na 44. 
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Książki 

  Tytuł: „ Mirabelka’’ 

 Autor: Cezary Harasimowicz 

 Rok wydania: 2018 

 

   

 Nie ma już kamienicy pana Friedmana, 

fabryki strojów karnawałowych panów 

braci Alfusów, nie ma też getta, a od 

niedawna nie ma nawet mirabelki. To, 

co przetrwało to pamięć o ludziach, którzy wtedy żyli o Dorce, 

Chaimie, Maćku i innych. Drzewa towarzyszyły ludziom w chwilach 

radości, smutku, ale też grozy. Poznawały historię kraju poprzez 

uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Tę pełną nadziei, 

wiary i miłości historię kilku pokoleń opowiada rosnąca na 

warszawskich Nalewkach mirabelka. 

 

 Tytuł: „ Ciasto ze szczyptą nadziei” 

  Autor: Sarah Moore Fitzgerald 

 Rok wydania: 2018  

 

 

Zawsze pozostaje przynajmniej okruch… 

 

Zaginął Oskar Dunleavy - chłopiec, który piekł najlepsze tarty 

jabłkowe na świecie. Uważa się go za zmarłego. Oprócz jego 

przyjaciółki, Meg, i jego młodszego brata, Steviego, nikt nie 

wydaje się być tym szczególnie zaskoczony. Kiedy wszyscy 
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wokół pogrążeni są w żałobie i chaosie, Meg i Stevie próbują 

odkryć, co naprawdę stało się z Oskarem. Dowiadują się, czym 

jest lojalność i przyjaźń oraz odkrywają potęgę nadziei, która 

nigdy nie umiera.  

 

 

 Tytuł: „Zaczarowana Zagroda’’ 

 Autor: Alina i Czesław 

Centkiewiczowie 

 Rok wydania: 2016 

 

 

Na wschodnim wybrzeżu Antarktydy 

grupa polskich polarników bada życie 

pingwinów. Zafascynowani mało znanymi ptakami naukowcy 

postanawiają zapędzić pingwiny do lodowej zagrody, aby je 

zaobrączkować. Zagroda jest pusta… 
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Marysia jest uczennicą klasy 1. Ma 7 lat. Zdradziła nam, że jej ulubionym kolorem jest 

pudrowy róż. Powiedziała nam też, że jej ukochanymi zwierzątkami są koń i sowa. Jej hobby 

to jazda konna. Marysia uwielbia frytki z ketchupem. W wolnym czasie lubi bawić się ze 

swoimi kotami. W szkole chętnie chodzi na lekcje informatyki i w-f. 

 

 

                                                                

Kinga uczęszcza do klasy 3. Ma 9 lat. Kinga powiedziała nam, że jej ulubionym kolorem jest 

miętowy. Ceni koty. Jej hobby to malarstwo. Zapytana przez nas o ulubione danie 

odpowiedziała, że jest to spaghetti, a w wolnym czasie lubi oglądać TV. Według niej najlepszy 

przedmiot to w-f. 
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Kacper Bartoszczak 

 
Kacper jest uczniem klasy 2 i ma 8 lat. Preferuje kolor niebieski. Wyznał nam, że jego 
ulubionym zwierzęciem jest kot. Interesuje się rolnictwem. Jego ukochane danie to 
pizza. W wolnym czasie lubi bawić się ze swoimi kotami.  

 
 
 
 

Kinga Kierzek 
Kinga uczęszcza do klasy 6 i ma 12 lat. Jej ulubionym kolorem jest różowy. Preferuje 
koty. Kinga interesuje się malarstwem. Ulubiony posiłek Kingi to kotlety mielone 
robione przez babcię. W czasie wolnym od nauki lubi bawić się ze swoim kotkiem Kitką. 
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 UŚMIECHNIJ SIĘ!  
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Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

 

Linie równoległe mają tak wiele wspólnego ze sobą! Szkoda, że się 

nigdy nie spotkają! 

 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której 

słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej 

wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili 

z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, 

to chyba lekcji nie będzie, prawda?  
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Imię i Nazwisko:…………………………………………………….. 

Klasa:…………………………………………………… 

Hasło:…………………………………………………… 

 


