
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

    
    
    
    
    
    
   
 

 
 
 
 

 

 

 

WYDANIE SPECJALNE 

WYDANIE SPECJALNE! 

Rys. Oliwia Kuligowska „Dziewczynka z serduszkiem” 

NR 3/01-02/2022 

W TYM NUMERZE:  

 ● Relacje z imprez oraz 
wycieczek szkolnych 

● Poznamy naszych 
pierwszoklasistów 

•  Obejrzymy galerię 
świetliczaków 

 
• Zadania w Łamigłówkach 
Mądrej Główki 

 
 

ZOBACZCIE SAMI !!! 
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Pasowanie 
Pani Dyrektor witała małe dzieci, nas, rodziców i inne 
klasy. Tańczyliśmy poloneza. Ja (Paweł) tańczyłem  
z Agatką, potem Klaudia z Filipem, Julia ze Stasiem od 
pani Małgosi. A na końcu byłam ja (Oliwia) i Makary. 
Potem była piosenka o szkole. Usiedliśmy na 
krzesłach. Oliwia czytała wiersz o maluszku a pani 
Mariola pomagała Filipowi przekładać kartki na drugą 
stronę. Potem była piosenka „Puk, puk, to ja”. 
Graliśmy na klawesach, dzwoneczkach i marakasach. 
Skończyliśmy to. Potem była piosenka o ananasach. Było ślubowanie na 
ucznia klasy 1. Pani Dyrektor mówiła: „Pasuję na ucznia klasy pierwszej, 
gratulacje”. Pani Mariola zakładała czapki a dzieci przyklejały imiona. Na 
koniec była parada wokół krzeseł. Były prezenty i zdjęcia. Cieszymy się, 
że tańczyliśmy z pierwszakami. 

Oliwia Kuligowska, Klaudia Kurlanc, Paweł Droździel 

Rys. Radek Koszelkowski          
„Filip” 

Z życia 
szkoły 
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Poznajmy uczniów klasy 1 
Maleńka dziewczyneczka, jak z bajki Calineczka 

Wesoła, uśmiechnięta – imię jej każdy zapamięta. 

Lubi taniec i piosenki oraz różne inne dźwięki. 

Brawami ją powitajmy, na odwagę uśmiech dajmy. 

Kim jest ta ośmiolatka – to Agatka!!! To Agatka!!!  

                               W piłkę nożną dobrze gra, 

                                   I z ping – pongiem radę da. 

                     Czasami jest uparty, 

                                      Ale to tylko żarty. 

                         Guziki sprawnie zapina, 

                                   I kabanosy ze smakiem „wcina”. 

                             Kto to taki? – nie do wiary – 

                               To Makary!!! To Makary!!! 

To nie koniec, nie zwalniajmy, 

I Filipa przedstawiajmy. 

Po mistrzowsku puzzle składa,  

Będzie nowa spartakiada. 

W klasie wszystko porządkuje 

I zabawki segreguje, 

A że ma wielką radość z tego,  

To pełni rolę dyżurnego. 

Kto nam w klasie czas umili? 

- to na pewno będzie Filip. 

 

Poznajmy 
się 

Wierszyki o uczniach ułożyła p. Mariola Kalinowska 



5 | S t ó w k a  
 

Walentynki 
Byliśmy w klasie. Robiliśmy fajne serduszka dla kolegów 
i koleżanek z naszej szkoły. Nasza pani Marlenka robiła 
zdjęcia. Robiliśmy pracę. Były serca  

i przyklejaliśmy je na kartkę. Przyszedł listonosz – 
nasz wspaniały kolega Kamil i dał nam list dla klasy. 
Otworzyliśmy go a tam były kartki. Ja dostałem 
najwięcej (Paweł). Była też pani Asia – wróżka od 
serduszka i czytała nam wróżby. Dawała 
cukierki  
z serduszkiem. Był nagrany filmik. Były serduszka z literkami. Ja miałem 
W (Paweł), a ja K (Gosia). Ułożyliśmy napis WALENTYNKI. 

Oliwia Kuligowska, Julia Batog, Gosia Mech, Paweł Droździel 

 

 

Z życia 
szkoły 

Rysunki wykonali: od góry Julia Batog - „Serce”, Radek Koszelkowski „Serce”, od lewej – Radek Koszelkowski 
„Listonosz Kamil”, Gosia Mech „Cukierek”, Oliwia Kuligowska „Pani Asia wróżka”. 
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Spotkanie ze Strażą Miejską 
Byliśmy na sali gimnastycznej. Były trzy panie ze Straży Miejskiej. Była 
pani Magda i Aneta, i nowa pani. Pokazywały obrazki na tablicy. Mówiły: 

-  że obcego nie wolno wpuścić do domu  

 

 

- że nie wolno wsiąść do auta 

 

 

- że nie wolno brać prezentów 

 

- że nie wolno podawać telefonu   

 

 
- że nie wolno brać słodyczy i picia 
 
 
Obcy to pan lub pani, którego nie znamy. 

Gosia Mech, klasa 8c 

Z życia 
szkoły 

Rysunki wykonali : Oliwia Kuligowska „Telefon”, Gosia Mech „Auto”, Klaudia Kurlanc „Słodycze i picie”,  
Radosław Koszelkowski „ Strażnik”, Paweł Droździel „Dom”. 
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Koncert „Zima w górach” 

Cała klasa była na sali gimnastycznej. Koncert był o 
górach. Pani Iza mówiła nam o Janosiku                                 
i przyszła do niego czarownica. Przebrał się za nią 
pan Joachim i nas tak rozśmieszał. Czarownica 
tupała na Janosika. Pani Izabela śpiewała piosenki o 
góralach. A na koniec było „Pójdę boso”. Zaprosili 
nas na scenę do tańca zbójnickiego. Były skrzypce. 

Pan mówił, że wyglądają jak człowiek, bo mają 
główkę, szyję i brzuch. Do gry na skrzypcach 
potrzebny jest smyczek. 

Oliwia Kuligowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Radek Koszelkowski 
„Skrzypce” 

Z życia 
szkoły 
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Bal karnawałowy 
My wszyscy byliśmy przebrani za bohaterów Harry Potter. 
Tańczyliśmy do muzyki i śpiewaliśmy. Miałem pelerynę, kapelusz                 
i różdżkę. Były wyścigi na miotle. Byliśmy w różnych grupach: Slytherin, 
Gryfindor. I mieliśmy do rozwiązywania zagadki.  

Klasa 8c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia 
szkoły 
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Z życia 
szkoły 
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„Piotruś Pan” 
Byliśmy w teatrze na przedstawieniu „Piotruś Pan”. 
Jechaliśmy autobusem. Zostawiliśmy ubranie 
w szatni. Zajęliśmy miejsca, czekaliśmy. Potem 
było ciemno. Przyleciał Piotruś Pan do dzieci i chciał 
nauczyć dzieci latania. Byli piraci, strzelali aż pękały 

uszy. Płynęli statkiem. Zabrali dzieci z domu – 
dwóch chłopców i dziewczynkę. Byli Indianie. 
Śpiewali, tańczyli dziko, wydawali okrzyki. 
Okrzyki Indian sprawiły, że uderzył piorun. 
Dziewczynka spadła jak uderzył piorun, Jeden 

Indianin trafił dziewczynę 
strzałą i ona była nieżywa. Krokodyl połknął budzik 
i tykał. Potem chciał zjeść kapitana Haka i zjadł. 
Indianie mieli na szyi kamienie. Piotruś Pan płynął 
łódką i ratował dzieci przed iratami. Piotruś Pan 
wydawał okrzyki, żeby przywołać piorun. 

Piotruś Pan przechodził przez widownię i przechodził 
obok nas. Kapitan Hak porwał dziewczynę Tygrysicę Lilę. 
Ona chciała się uwolnić. Była 
burza. Występpował pies, 
wariował, szczekał. Tata 
przywiązał psa do latarni, potem 
zabrała go mama. Syreny wyły, 

pływały, śpiewały i uciekły. 
Była tam wróżka. Jak wypiła lekarstwo to się odnowiła. Przedstawienie 
nam się podobało.  

 

 

Rys. Iga Pyc: 
„Tygrysica Lila” 

Rys: Szymon Kopeć 
„Pies Nana” 

Rys. Jasiek Gradkowski: 
„Statek piracki” 

Rys. Karol Leszczyński: 
„Piotruś Pan” 

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

 

Poza 
szkołą 

Rys: Hanna Widarska „Krokodyl” 
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Nocowanie w szkole 
Ubrałem buty i byłem w domu. Potem na noc pojechałem do szkoły. 

W szkole była moja klasa i 5a. Ja przyjechałam z mamą i upiekłam 

babeczki (Iga). Wszyscy poszliśmy do Sali gimnastycznej, żeby 

się pobawić w koła, berka ogonka i zbijaka. 

Potem w sali wodą i kubkami robiliśmy śnieg 

i figurki. To robiliśmy z chrupek. Potem 

szykowaliśmy materace. Jedliśmy pizzę, 

popcorn i chipsy. Potem był film „Kraina 

lodu”. Film był długi. Po filmie było mycie zębów i poszliśmy 

spać. Rano było śniadanie: parówki z keczupem, sałata i herbata. Po 

śniadaniu zjedliśmy babeczki (Iga). Mi w nocowaniu podobało się spanie 

w szkole i piosenki w filmie (Szymon). A mi podobała się muzyka w sali. 

Ja puszczałem muzykę (Karol) 

 

 

 

 

Hania Widarska, Iga Pyc 
Szymon Kopeć, Jasiek Gradkowski, 

Karol Leszczyński 
 

Z życia 
szkoły 
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Wyjście do kina „Wisła” 
Poszliśmy do kina na „Sing 2”. Trzeba było 

się rozebrać i zająć miejsca. Był biały wilk, który był 

tatą i miał córkę. Ten wilk chciał zagrać Sing. 

Koala pan Moon chciał zrobić 

przedstawienie w kosmosie. Buster 

Moon uciekał przed wilkiem. Rosita latała 

w kosmosie. Miała hełm.  Był lew. Lew 

strzelał kolorową farbą. Panna Crawly 

zgubiła oko i zamiast oka miała jabłko. Była Meena. 

Ona śpiewała. Lew też śpiewał z Ash. Johnny to goryl. 

On grał na pianinie. Tańczył i walczył. Walczył z małpą. 

Córka wilka była ufoludkiem. Latała sama. Na koniec zaśpiewał lew i był 

koniec. 

 

 

Poza 
szkołą 

Anielka Domańska, Iga Pyc 
Szymon Kopeć, Jasiek Gradkowski, 

Karol Leszczyński 
 

Rysunki wykonali: Jan Gradkowski „Wilk”, Aniela Domańska „Rosita” Szymon Kopeć „ Buster Moon”, 
Iga Pyc „Ash”, Karol Leszczyński „Lew” 
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Galeria Świetliczaków… 
 

Przedstawiamy kilka zimowych prac uczniów, 
które wykonali w ramach świetlicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na  
świetlicy 

Joanna, 3b 

 

Antek, 3a 

 

Julia, 3a 

Julek, 3a 
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Szukamy też pierwszych oznak wiosny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz, 4a 

Jan, 4a 

Filip, 1a 

Na  
świetlicy 
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Łamigłówki Mądrej Główki 
1. Policz i wpisz w okienko odpowiednią cyfrę. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 

Rysunki wykonali kolejno: Michał Stochniałek, Hania Saczek, Julia Batog, Gosia Mech, Klaudia Kurlanc,  
Karolina Wójcik, Asia Siedlecka 
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2. Rozwiąż krzyżówkę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

7. 

Rysunki do krzyżówki wykonał Radek Koszelkowski                                                                                                       
PODPOWIEDZI: 1- KURTKA, 2- BUTY, 3 RĘKAWICZKI, 4- CZAPKA, 5- SPODNIE, 6- SPÓDNICA, 7- SZALIK 

Łamigłówki 
Mądrej 
Główki 
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Zespół redakcyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół 
redakcyjny 

Rys. wyk. Aniela Domańska, Iga Pyc, Karol Leszczyński „Balony” 

Zespół redakcyjny pod opieką p. Edyty Płocha, Marleny Zatorskiej, p. Anny Pazur: Hania Widarska, 
Iga Pyc, Aniela Domańska, Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć, Oliwia Rychter, Julia 
Batog, Klaudia Kurlanc, Oliwia Kuligowska, Paweł Droździel, Stanisław Raszczyk, Radek Koszelkowski, 

Wieści świetlicowe redagowane pod nadzorem p. Emilki Pękały.  


