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Natalia Strzyżewska 

 Aniela Domańska, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, 
Jasiek Gradkowski, Hania Widarska 

 

Z życia 
szkoły 

Pokaz baniek  
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole była pani  
z bańkami. Pani pokazywała różne narzędzia do 
baniek. Jedno było w kształcie serca, inne 
ośmiornicy, inne kółka. Były bańki, które można 
było zapalić. Były jak wulkan. 
Pani robiła też dymne bańki, 
które jak się dotknęło, to 
wylatywał dym. Każdego z nas 
zapraszała, braliśmy urządzenie  

i robiliśmy bańki. Jak najdłuższe i jak największe. 
Później pokazywała nowe sztuczki z bańkami, 
zamoczyła ręce i pojawiły się dymne bańki. 
Podszedł Radek na ochotnika i spróbował wziąć bańkę od pani i pani ją 
podpaliła. Na koniec pani każdego zamykała w bańce. 
 

Byliśmy w sali gimnastycznej. Była tam 
pani Maja. Pani Maja robiła bańki ogniowe 
i normalne bańki. Pani dmuchała bańkę, 
zapaliła zapalniczkę i to się zapaliło. Był 
ogień. A ja się przestraszyłam (Aniela). 
Była muzyczka. Były kosmiczne bańki. 

Były bańki kolorowe. Były ręczniki, żeby 
czyścić buty. Były takie bańki, w których był 
dym i jak się je dotknie to wybuchają.  
I weszliśmy do kółka a pani Maja robiła duże 
bańki. I ja tam wszedłem a pani Maja podnosila 
okrągłe koło i z tego koła wylatywała ogromna 
bańka. I było fajnie. I my byliśmy w tych bańkach. 
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Klasa 8a 

Nasz szkolny ogród 
Byliśmy na boisku szkolnym. Dostaliśmy czapki. Pani opowiadała  
o roślinach. Wąchaliśmy szałwię, lawendę. Losowaliśmy rośliny i każda 
klasa podchodziła do swoje skrzynki. Braliśmy narzędzia, łopatki  
i grabki. Każda klasa miała swoją roślinę. Na rękach mieliśmy 
rękawiczki. Kopaliśmy dołki, żeby zasadzić roślinę. Wsadzaliśmy 
roślinę do dołka i zasypywaliśmy ziemią. Potem podlewaliśmy kwiatki 
konewką. Na koniec robiliśmy zdjęcie. Pani Dyrektor podziękowała  
i rozdała nasze prace. Od tej pory będziemy opiekować się roślinami. 
Nasz kwiat nazywa się hortensja.   
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6 | S t ó w k a  
 

Cyrk  
Na początku zjedliśmy śniadanie. Poszliśmy do szatni, a potem 
do cyrku. Klauni się wygłupiali. Popychali się i rzucali kręglami. Rzucali 
do siebie. Wystąpiła pani Emilka i pan Adam. I uczniowie. Pan Adam 
był dziewczyną. Pani Emilka skakała na trampolinie i skoczyła. Pan jej 
nie złapał i poleciała prosto na klauna. I wszyscy byli na ziemi.  

Potem były różne zawody. Był hula-hop. Rzucaliśmy workami. Potem 
strzelaliśmy do bramek. Siadaliśmy na kole i huśtaliśmy się. 
Był też dmuchaniec. Na koniec bawiliśmy się. Był taniec i dyskoteka. 

 

Aniela Domańska, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, Jasiek Gradkowski 
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Alicja Sycz 

Poza 
szkołą 

Komunia Święta 
Była komunia. W kościele był Franek, Ala i Asia. 
Byłam ubrana w sukienkę białą i miałam kok. I wianki 
z kwiatów. Ja niosłam kwiaty, tata chlebek z Asią  
i Franek niósł koszyk z owocami. Śpiewaliśmy „Taki 
duży, taki mały”. Byłam dumna, bo udało mi się 
wziąć opłatek. Była babcia, dziadek, wujek Bartek, 
pani Kasia, Maja, Asia, mama i tata. Fajnie było. 
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Poza 
szkołą 

Wyjście do Kina Wisła 
Był pan, który chciał 
zostać muzykiem. To był nauczyciel 
muzyki, który uczył dzieci. Była 
dziewczyna, która grała na trąbce  
a nauczyciel powiedział niech gra  
i niech się rozwija w swoim tempie. 

Potem on udał się na koncert i grał na żywo na pianinie. Potem 
zadzwonił do swojej żony i potem wpadł do dziury. Potem był  
w niebieskim kolorze i był w innym świecie. Potem chciał wyjść z tego 
dziwnego świata i potem spadł do nowego świata. Było dużo 
niebieskich stworów. Nie miał nosa i czucia 
nie miał. I była jakaś pani, która witała: witaj 
w nowym świecie. Potem zobaczył wielką 
kulę. To była Ziemia i poleciał w dół. I nie 
udało się spotkać nowego przyjaciela, który 
był taki niesforny, bo ciągle uciekał. 
Próbował go złapać. Potem wrócił na 
Ziemię i nauczyciel muzyki był kotem 
a przyjaciel był w jego ciele. Pomógł dziewczynce, zjadł pizzę 
i słodycze.  
I wtedy jego przyjaciel zagrał ładnie na trąbce. Skończyło się dobrze  
i szczęśliwie. Pan od muzyki wrócił do żony i dalej uczył dzieci muzyki. 

 
Oliwia Kuligowska,  Paweł Droździel 
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Klasa 8a 

Klasa 8a 

Poza 
szkołą 

Wycieczka do Lasu Młocińskiego 
Pojechaliśmy samochodami do Lasu 
Młocińskiego. Był tam grill  
i ognisko. Piekliśmy kiełbasę i chleb. 
Składaliśmy rodzicom życzenia  
i daliśmy prezenty – poduszki i namalowane 
kwiaty. Była ładna 
pogoda. Byliśmy na 
spacerze w lesie, 
słuchaliśmy 

śpiewu ptaków. Karolina przywiozła piłkę i w nią 
graliśmy. Byliśmy na placu zabaw. Jedliśmy 
smaczne kiełbasy, sałatki, warzywa, owoce. 
Piliśmy colę, soki i wodę. Byliśmy bardzo 
zadowoleni. Wyjazd nam się bardzo podobał. Po 
prostu było super.  
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Poza 
szkołą 

Wycieczka do Zoo 
Wyszliśmy ze szkoły. Pojechaliśmy z klasą 4a do 

Zoo. Była Lila. W Zoo widzieliśmy hipopotama, lwa, 

żubry, żyrafę, gepardy, małpy i goryle. Goryle lubią 

spać,   szympansy nie lubią nudy. Widzieliśmy też 

papugi, ryby i słonie. Była płaszczka i mały rekin. 

Widzieliśmy też fokę i lamy. Był Nemo i koniki 

morskie. Były małe rybki i duże też. I był koniec, 

i wróciliśmy do szkoły. Podobało się nam. 

Aniela Domańska, Jasiek Gradkowski,  

Karol Leszczyński, Szymon Kopeć 
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Klasa 8b 

Rys. wykonali: od góry Julia Batog 
„Las”, Oliwia Kuligowska „Las”, Radek 
Koszelkowski „Wieża w lesie” 

Poza 
szkołą 

Wycieczka do lasu 
Byliśmy w lesie z panią Marleną, panem 
Walerym i panią Dorotą. Jechaliśmy 
samochodem. Pani Marlena wymyśliła, że 
idziemy do Lasu Bielańskiego i myślała,  
w którą stronę mamy iść. I sobie szliśmy,  
i słuchaliśmy ptaków. To był kos. 
Spotkaliśmy taką wieżę albo zamek  i nie 
wiedzieliśmy co to jest. Było dużo drzew  
w lesie, leżały połamane i wspinałem się jak 
kotek. Szliśmy dość długo i Julka była już 
zmęczona. Ale na końcu wycieczki czekały 
nas lody. 
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Poza 
szkołą 

Akacjowy Zakątek - wycieczka  
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Tekst i rysunek Iga Gmur 

Osiągnięcia  
sportowe 

Osiągnięcia sportowe naszych uczniów 
Zawody judo 

Byłam na zawodach judo 16 maja w Warszawie. Razem ze mną byli  
Bartek, Michał, Maja, Robert i inne osoby. Najpierw był  trening. 
Później były zawody. Walczyłam z Marysią, Olą i Augustynem. 
Zajęłam III miejsce. Dostałam medal, dyplom i worek Parasportowi. 
Tata krzyczał „Iga, dawaj”.  
Spakowałam się i 22 maja pojechałam na Mistrzostwa Polski Osób  
z Niepełnosprawnościami w Judo do Poznania. 
Pojechałam autem Pana Łukasz. Byłam ja, pan 
Łukasz, Augustyn i Michał. Bartek był na miejscu. 
Był trening, ganialiśmy w berka i był pan Marcin  
i pan Irek a później w hotelu była kolacja w pokoju 

chłopaków. Po kolacji 
oglądaliśmy bajkę  
o misiu (nie pamiętam 
tytuł). W niedzielę były zawody  
i słuchałam pana Łukasza. Walczyłam  
w grupie ze starszymi 5 razy, nie pamiętam  
z kim. Trochę przegrałam a trochę wygrałam. 
Zajęłam 4 miejsce. Byłam wesoła. Później pan 
Łukasz dał swój telefon dzwonić do mamy, jak 
tam pies. Dostałam medal, dyplom, słodycze. 

Pan Łukasz dał koszulkę czarną i białą i bluzę.  
Dzisiaj (31 maja) byłam na treningu, wygrałam z Augustynem, Kubą, 
Szymonem i panem Irkiem – wszystkich wypchnęłam za materac.  
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Warsaw Truck Cup -  
z Mariuszem Giżyńskim, 
organizatorem mityngu 

Osiągnięcia  
sportowe 
Osiągnięcia  
sportowe 

Kamil Grabowski 

 

 



15 | S t ó w k a  
 

Pojechałam pociągiem. Jadłam 
zupę ogórkową i spałam 
w piętrowych łóżkach. 
Wzięłam lekarstwa. Potem 
ubrałam się i umyłam ząbki. 
Poszłam do pokoju  
i szykowałam ubrania 
na zawody. Na zawodach 

biegałam i skakałam w dal. I wygrałam czwarte miejsce. Bardzo 
mi się podobało. 

Aniela Domańska 
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Gosia Mech, Oliwia Rychter 

Rys. Gosia Mech „Lidka” Rys. Oliwia Rychter „Lidka” 

Rys. Michał Mroczkowski „Maciek” 

Nasi 
absolwenci 

Nasi absolwenci 

Lidiya Czaikovska 

Lidka jest miła. Często się uśmiecha, jak ma groźną 
minę to jest śmiesznie. Lidka nie mówi po polsku. 
Lubi grać w gry, np. „5 sekund” i się przytulać. Ona 
jest ładna, cicha ale rzadko chodzi do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

Maciek Suchorab 

Maciek jest wesoły, radosny, sympatyczny. Jest 
bardzo fajnym kolegą. Lubi żartować. Lubi grać  
w karty, czytać książki, jeździć na rowerze, grać  
w piłkę nożną. Ma krótkie, jasne włosy. Jest chudy. Ma 
okulary. Lubi się uczyć, lubi wf, muzykę, lubi tańczyć  
i śpiewać. Maciek ma cztery siostry i czterch braci.  
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Klasa 8a 

Klasa 8a 

Rys. Stefania Pęzik „Natalia” 

Rys. Natalia Strzyżewska  „Michał” 

Nasi 
absolwenci 

W telewizji lubi oglądać mecze. Lubi pić coca – colę. Jest najlepszy  
i kochany. Maciek kończy szkołę.  

 

Natalia Strzyżewska 

Natalia jest ładna, słodka, kochana, najlepsza, 
uśmiechnięta, radosna, koleżeńska. Jest dobrą 
koleżanką. Ma ciemne, długie włosy. Nosi okulary. 
Lubi żartować, lubi z nami rozmawiać. Jest 
pracowita, lubi się uczyć. Pomaga innym. Lubi 
sprzątać. Ładnie maluje obrazy. Lubi jeździć na 
rowerze, ćwiczyć, pływać. Natalia pisze i rysuje do 
szkolnej gazetki. Lubi rozwiązywać krzyżówki, 
szyje, lubi gotować, czytać. Natalia jeździ do 
szkoły z tatą skuterem albo samochodem. Przychodzi z plecakiem na 
kółkach. Będziemy tęsknić za Natalią , bo bardzo ją lubimy. 

 

Michał Mroczkowski 

Michał jest fajnym kolegą. Fajnie wygląda. Jest 
duży, jest największy w klasie. Ma ciemne, 
brązowe, trochę kręcone, krótkie włosy. Spóźnia 
się na lekcje. Michał jest wesoły i uśmiechnięty. 
Jak wchodzi do klasy to wita się z kolegami  
i koleżankami. Michał bardzo lubi Maćka  
i Szymona. Michał cieszy się jak widzi swoich 
kolegów i koleżanki. Michał lubi pomagać innym, 

jeździć na rowerze. Ma kanapki z dużą ilością 
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Klasa 8b 

Klasa 8a 

Klasa 8a 

Rys. Paweł Droździel „Mateusz” 

warzyw, pije herbatę i jogurty. Chodzi bardzo szybko, czasami 
biegnie. Michał jest bardzo spostrzegawczy, zauważa różne ptaki. 
Jednego dnia pokazał nam dzięcioły na drzewie obok naszej klasy. 
Michał do szkoły przyjeżdża z mamą, lubi jeździć autobusami lub 
tramwajami. Michał lubi dużo mówić i rozmawiać. Zadaje pytania. Lubi 
wyglądać przez okno. Jest sympatyczny. Też kończy szkołę. 

 

Mateusz Pełka 
Mateusz jest fajny i wesoły. Wygląda jak 
prawdziwy mężczyzna. Ma krótkie włosy, 
brązowe. I chyba zielone oczy. Mateusz lubił 

się modlić na religii za 
kurczaka. Bardzo lubi 
tańczyć i sobie 
żartować. Bardzo 
lubimy Mateusza. Szkoda, że już idzie do nowej 
szkoły. Życzymy Mateuszowi dużo uśmiechu, 
żeby miał fajnych kolegów i koleżanki i żeby nigdy 
nie zapomniał o nas.  

 

 

Wszystkim naszym Absolwentom życzymy wielu sukcesów, poznania 
nowych kolegów i koleżanek, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Pamiętajcie, że zawsze jesteście mile widziani w progach naszej szkoły! 
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Ciekawostki 

Ciekawostki z życia zwierząt 
 Naj... 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Największe i najdłuższe zwierzę to WIELORYB. 
 

ORKA to najszybszy ssak morski. 
 

Najgłośniejsze zwierzę to WYJEC. 
Wyjec to taka małpa. 
 

Największe zwierzę na lądzie to SŁOŃ. I najdłużej żyje. 
 

Rys.  Karol Leszczyński „Wieloryb” 

Rys. Aniela Domańska „Orka” 

Rys.  Hanna Widarska „Słonie” 

Rys. Jasiek Gradkowski „Małpa” 
„Słonie” 
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Ciekawostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Struś składa największe jaja. 
 

Rys.  Szymon Kopeć „Gepard” 

Rys.  Jasiek Gradkowski „Żyrafa” 

Najszybsze zwierzą na lądzie to GEPARD. 
 

ŻYRAFA to najwyższe zwierzę. 
 

Rys. Hanna Widarska „Struś” 
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Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 

Łamigłówki Mądrej Główki 
1. Pokoloruj lody wg wzoru 
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Kamil Gr 
 
 

abowski 

Rysunki wykonali: Hania Widarska, Aniela Domańska, Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć 

Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 
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Kolorowanki: Oliwia Stępień „Eskimos”, Amelia Lechowska „ Murzynek”, Iga Gmur „Indianie”, 
 Maks Grochowski „Chińczyk”. Rys. Iga Gmur „Tipi”, Maks Grochowski, Iga Gmur „Dom”,  

Oliwia Stępień „Igloo”, Amelia Lechowska „ Chata” 

  

Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 

2. Połącz dzieci z ich domem.  
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Życzenia 
„Stówki” 

Życzenia „Stówki”  

Życzę miłego szczęścia. Żebyście wreszcie 
byli uśmiechnięci. Zdrowia, radości, spokojnych 
wakacji. Dużo lodów i dużo miłości. Dużo słońca i dużo 
lata.  
Szczęśliwego powrotu do szkoły. Zdrowia i dużo 
kolonii. I dużo, dużo czasu. 
 

Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. Aniela Domańska „Nad morzem” 
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Zespół 
redakcyjny 

Zespół redakcyjny 

Zespół redakcyjny pod opieką p. Edyty Płocha, p. Anny Pazur: Hania Widarska, Iga Pyc, 
Aniela Domańska, Oliwia Stępień, Iga Gmur, Natalia Strzyżewska, Oliwia Kuligowska, Paweł 

Droździel, Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, Kamil Grabowski 


