
 
 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 

WYDANIE SPECJALNE! 

Rys. Oliwia Kuligowska „Wiosna” 

WYDANIE SPECJALNE! 

NR 4/03-04/2022 

Rys. Gosia Mech „Wiosenne kwiaty” 

W TYM NUMERZE:  

 ● Relacje z imprez 
szkolnych. 

●  Wiosenne wyjścia poza 
szkołę. 

  Po czym poznać, że już 
wiosna? 

 
Zadania w Łamigłówkach 
Mądrej Główki. 

 
 

ZOBACZCIE SAMI !!! 
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Aniela Domańska, Karol Leszczyński, 
Szymon Kopeć, Jasiek Gradkowski 

Z życia 
szkoły 

Powitanie wiosny 

Najpierw poszliśmy na boisko. Witaliśmy wiosnę. 
Był popcorn i wata cukrowa. Były kółka. Skakaliśmy 
po tych kółkach. Skakaliśmy jeden-dwa, jeden-dwa. 
Skakaliśmy i obracaliśmy się. Potem był mecz. 
Jasiek i Hania byli na bramce. Potem tańczyliśmy. 
Pani Emilka malowała na policzkach i twarzy. Pani 
Andżelika robiła popcorn z maszyny. I robiła też 
watę cukrową. Ja śpiewałem Psi Patrol (Karol). A ja 
śpiewałem  Kwiat Jabłoni (Jasiek). Lubię wiosnę. To 
moja ulubiona pora roku (Szymon). 
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Aniela Domańska, Iga Pyc, Szymon Kopeć, Jasiek Gradkowski 

Z życia 
szkoły 

Planetarium w szkole 

Zjedliśmy śniadanie. Poszliśmy do sali 
gimnastycznej. Tam był namiot. Oglądaliśmy 
planety i gwiazdy. Były opowiesci o kosmosie. Był 
byk, małpa, pies i Wielka Niedźwiedzica. To były 
gwiazdozbiory. Była muzyka                     
o planetach. Później poszliśmy do sali 
rytmicznej. Pani opowiadała                       
o gwiazdach i planetach. Potem 
przyklejaliśmy diamenciki. To był koniec. Było 
fajnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  Hania Widarska „Saturn” 
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Z życia 
szkoły 

Cykliczne koncerty 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGOT 

Dzisiaj przyjechał fogot. 
Był długi, trzeba dmuchać, 
żeby na nim grać. Fagot 
ma grube dźwięki, takie 
basowe. Grał na nim pan 
Paweł. Koncert był              
o niedźwiedziu i borsuku. 

Oliwia Kuligowska 

 

KLARNET 

Na koncercie grał pan 
Mariusz na keybordzie, 
inny pan na klarnecie           
i śpiewała pani Iza.          
W klarnet trzeba 
dmuchać, żeby 
powstały dźwięki, 
czasem są śmieszne. 
Koncert był                    
o wielkanocy. Na koniec 
pani Iza polewała nas 
wodą! 

Oliwia Kuligowska, Paweł Droździel 
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Lekcja „Pamiątka z Warszawy” 

8 marca byliśmy w Muzeum Warszawy. Pani Teresa tłumaczyła, 
dawała zagadki, takie kartki do znalezienia pomnika. Były medale, 
stare rzeczy, kubki, dzbanki, żyrandol i najwięcej syrenek. Syrenki 
różne, złote, z dwoma ogonami i talerze z syrenami. Syrena 
trzymała miecz i tarczę. Ratowała Warszawę. Potem robiliśmy 
pamiątki, przypinki z naszymi obrazkami. Jak wracaliśmy 
widzieliśmy pomnik Nike i zegar, i Kolumnę Zygmunta. Fajnie było 
na tej wycieczce. 

Klasa 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Gosia Mech 
„Syrenka” 

Rys. Oliwia Rychter „Syrenka” 

Rys. Piotr Główka 
„Syrenka” 

Poza 
szkołą 
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Zajęcia w stolarni 
9 marca byliśmy w stolarni. Jechaliśmy tam autobusem. 
Pan mówił, że zrobimy kwiatki, bo był wczoraj Dzień 
Kobiet. Najpierw taką gąbką z papierem tarliśmy doniczki     
i takie środki. Robiliśmy dziury i kleiliśmy klejem. Potem 
przyklejaliśmy kwiatki i listki. Używaliśmy młotka, linijki, 
wiertarki. W drodze do szkoły chcieliśmy iść do szkoły na 
piechotę, ale Piotrka bolała noga i poszliśmy potem do 
autobusu. Uczyliśmy się jeszcze przechodzić przez pasy. 
Pójdziemy jeszcze raz do stolarni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a 

Poza 
szkołą 
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Muzeum Drukarstwa 
Ostatniego dnia marca 
byliśmy na warsztatach 
linorytu w Muzeum 
Drukarstwa. Pan wszystko 
mówił o literach,  
o czcionce. Na płytkach 
gładkich robiliśmy obrazki. 
Potem dłutem robiliśmy takie 
dziury i pani malowała farbą. 
Musieliśmy w prawo i lewo 
maszyną i wychodziły obrazy 
na papierze. Oglądaliśmy też 

wystawę, a tam były stare 
papierki od cukierków.  

 

 

 

 

Klasa 7a 

Poza 
szkołą 
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Dom zagadek 

Wszyscy pojechaliśmy metrem. Pojechaliśmy do 
pokoju zagadek. Pan powiedział czego nie możemy 
dotykać. Potem pan zamknął drzwi i nas zamknął 
razem z mamą Anieli. Musieliśmy odblokować telefon    
i otworzyć sejf. Była strzykawka, 
kask, garnek kucharza i apteczka. 
Były tam numerki. Te numery były 
do kodu, które trzeba było wpisać. 
Drzwi się otworzyły. Był drugi 
pokój. Były rękawiczki i dotykałem maski. Dałem 

Anieli kamienie (Karol). Potem 
otworzyły się drzwi. Ten pokój był 
zielony. Czyli byliśmy w lesie. Tam 
były ukryte przedmioty. Była tam 
kłódka. Była tam dziura i tam 

znalazłam latarkę (Iga). Szukaliśmy cyfr. Znaleźliśmy 
drzwi w drzewie. Musieliśmy 
ciągnąć za sznurki i wtedy odezwał 
się dźwięk. Potem był nowy pokój. 
Musieliśmy dotknąć byka, węża, 
ptaka. I tam znalazłam skrzynię 
(Iga). I tam był duży kamień i materiał. Kamień 
otworzył nam drzwi, które nas uwolniły.  

 Aniela Domańska, Iga Pyc, 
Szymon Kopeć, Karol Leszczyński, Jasiek Gradkowski 

Poza 
szkołą 
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Poza 
szkołą 

Wystawa kosmiczna 

Była mama Szymona. Pojechaliśmy do muzeum zobaczyć 
statki kosmiczne. Małpa Enos i pies Łajka polecieli do 
planet rakietą. Widzieliśmy różne statki kosmiczne. 

Był hełm astronauty. Byliśmy na Księżycu 
i widzieliśmy Ziemię. Widzieliśmy łaziki. 
Łazik to takie auto, które jeździ                 
w kosmosie i na Księżycu. Byliśmy na 
Marsie. To taka czerwona planeta. 

Było strasznie gorąco. Byliśmy w statku 
kosmicznym. Kręciło się nam w głowie. Było 
tam dużo przycisków. Na suficie był rower                 
i była bieżnia. Widzieliśmy meteoryty. To takie 
kamienie, które spadły z nieba. Zbieraliśmy 
pieczątki, żeby odczytać hasło. Hasłem był 

pan, który wylądował na Księżycu. Na końcu 
były gry. Było fajnie. 

 

 

 

 

Aniela Domańska, Iga Pyc, Szymon Kopeć, Jasiek Gradkowski 

Rys. Szymon Kopeć 
„Pies Łajka” 

Rys. Iga Pyc  
„Szympans Enos” 



11 | Stów k a  
 

Poza 
szkołą 

Muzeum historyczne Warszawy 

Pojechaliśmy autobusem do muzeum. Pojechaliśmy 
na Stare Miasto. Pani opowiadała o kamienicach. 
Kamienice to takie kolorowe domy. Dom przy 
domie. Tam był duży przedpokój. Sufit jest 
wysoko. Sufit był okrągły. Podłoga była zimna                    
i była z kamienia. Były zagadki. Szukaliśmy 
przedmiotów ze zdjęcia. Były tam nożyczki, 
nocnik, dzbanek i patelnia. Malowaliśmy domy. 
Szukaliśmy takich wzorów. Były na ścianie, suficie                
i drzwiach.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aniela Domańska, Iga Pyc, 
Szymon Kopeć, Karol Leszczyński, Jasiek Gradkowski 



12 | Stów ka  
 

Poza 
szkołą 

Dzień osób z Zespołem Downa 
Cała nasza klasa jechała 
metrem i jechaliśmy na 
Centrum. Tam na placu 
rozdawaliśmy ulotki                                              
i spotkaliśmy naszych starych 
kolegów: Natalia, Kuba i inni. 
Klaskaliśmy i śpiewaliśmy,                   
i robiliśmy ćwiczenia, czyli 
capoeira w kole. Potem się 
skończyło. Był mój tata,                  
w jednym momencie do nas 
przyjechał. Potem 
pojechaliśmy do kina Muranów. 
Był film „Kogel mogel 4”. Po 
filmie mieliśmy spotkanie           
z aktorami. I cały czas 
mieliśmy zielone bluzy                        
i kolorowe skarpetki. 

                                

Oliwia Kuligowska, Paweł Droździel 

 

Rys. Radek Koszelkowski „Pan Marcin” 
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Rysunki wykonali: Julia Batog - „Słońce”, „Pąki na drzewie”, Radek Koszelkowski „Bocian”,  „Niedźwiedź”, 
„Krokusy”,  Oliwia Kuligowska „Jeże”, „Klaudia Kurlanc „Bazie”, „Tulipany”. 

Po czym poznajemy, że przyszła wiosna?  
- jest coraz cieplej  

 
- wracają z ciepłych krajów bociany 

       
- na drzewach pojawiają się 
pąki  i bazie 

 

 

- z zimowego snu budzą się  m.in. 
niedźwiedzie 

i jeże 

 
- kwitną krokusy     
i tulipany   

 

 

Nasze 
sprawy 
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Rysunki wykonali: Paweł Droździel „Ptaki”, „Pszczoła”, Radek Koszelkowski „ Krokusy”, Gosia 
Mech „Biedronka”, Julia Batog „ Motyl”, Oliwia Kuligowska „Tulipany”. 

 

Łamigłówki Mądrej Główki 
1. Policz i połącz z odpowiednią cyfrą. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Łamigłówki 
mądrej główki 
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Rysunki wykonali: Julia Batog - „Słońce”, Radek Koszelkowski „Bocian”,  „Krokus” , Oliwia Kuligowska 
„Pisanka”, „Klaudia Kurlanc „Bazie”, Paweł Drożdziel „Trawa”. 

2. Rozwiąż krzyżówkę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

4. 

2. 
5. 

3. 

6. 

1. 
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Rys. wyk. Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński „Rakieta” 

Zespół Redakcyjny 

 
 

 

Zespół redakcyjny pod opieką p. Edyty Płocha, p. Marleny Zatorskiej, p. Anny Pazur: Hania 
Widarska, Iga Pyc, Aniela Domańska, Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, 

Oliwia Rychter, Małgosia Mech, Julia Batog, Klaudia Kurlanc, Oliwia Kuligowska, Paweł 
Droździel, Stanisław Raszczyk, Radek Koszelkowski, 

 


