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Z życia 
szkoły 

Koncert- poznajemy puzon 

Była pani Izabela mówiła historie o zwierzętach, które 
występowały na scenie. I śpiewała jak kot z chrypką. 
Był puzon. Trzeba w niego dmuchać, żeby grał. Puzon 
jest duży. Można do niego włożyć takie coś, co się 
nazywa „ła-ła” i wtedy są śmieszne dźwięki: grube 
albo wysokie. 

Oliwia Kuligowska, Paweł Droździel 
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Z życia 
szkoły 

Przedstawienie „Skarb pirata” 
Był pirat i dziewczyny, gadali sobie. Panie były na początku piratami 
 a potem krabem i ośmiornicą. Pirat potrzebował załogi, żeby znalazł 
się jakiś skarb. Zgłosiła się Asia, Hania i Jaś - musieli zrobić straszne 
miny. I zgłosiły się panie ubrane jak piratki. Panie związały kapitana liną, 
bo był zły, bo kradł. Pan pirat był smutny i samotny. I przyszła 
ośmiornica i krab. Ale pirat chciał ukraść perłę krabowi. Udało mu się 
ukraść, ale ją potem wyrzucił, bo chciał mieć przyjaciół. Bo 

najważniejsze jest dobre serce i przyjaźń. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Kuligowska, Klaudia Kurlanc, Julia 
Batog, Paweł Droździel 
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Z życia 
szkoły 

Bal ósmoklasisty 

Na początku był magik, miał karty.  
I miał psa Rafiego. I ten pies mówił. 
Rysował głowę, a ona się ruszała. 
On robił sztuczki - takie czary- 
mary. Robił jeszcze sztuczki   
z kartami. Najpierw były niebieskie, 
a potem czerwone. A my się 
głośno śmialiśmy. Potem  
p. Marlena zaprosiła nas do 
Poloneza i tańczyliśmy.Potem 
tańczyliśmy i jedliśmy. Były fajne 
piosenki i p. Marlena wymyślała 

fajne zabawy, taniec „Beligijka” i zabawa z krzesłem, którą 
wygrał Kamil. Był też szampan bezalkoholowy i dużo jedzenia. 
Było super! 

 
Klasa 8C 
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Zielona szkoła w Burzeninie 
Dzień pierwszy: 

Była zbiórka pod naszą szkołę i pani Karina czytała listę 
i ruszyliśmy. Rodzice nam machali rękami. W autokarze 
było śniadanie z domu. Dojechaliśmy do Sportowej Osady 
i jedliśmy obiad. Po obiedzie uczyliśmy się strzelać pistoletami 
i jeszcze strzelanie z łuku. Wybraliśmy się my z panią Marleną 
do sklepu. Było daleko, że aż nogi nas bolały. Po kolacji 
było kino. Oglądaliśmy „Piękna i Bestia”. I na koniec toaleta 
wieczorna i szybko usnęłyśmy.  

 Oliwia Kuligowska,  
Klaudia Kurlanc 

 

 

 

 
 Dzień drugi: 
Było śniadanie. 
Poszliśmy do parku 
linowego i ściankę. 
Założyłem kask i pasy. Mieliśmy trening z panią. Poszedłem 

Poza 
szkołą 
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na duży park i byłem bardzo dzielny. Przeszedłem cały park. 
Asia się bała cały przejść. Potem była ścianka. Trochę 
się bałem. Dałem radę. Pan pomagał. A później była piłka 
nożna na boisku małym. Później był obiad. Potem poszliśmy 
na tor przeszkód. Przeszedłem cały. A najbardziej mi się 
podobały karabiny. Potem była kolacja przy ognisku. Później 
poszliśmy spać. 
 

    Kamil Grabowski 

 

 
Dzień trzeci: 
W środę wstałem rano i poszliśmy na śniadanie. Po śniadaniu 
poszliśmy na spacer nad rzekę. Potem wróciliśmy do pokoju. 
W pokoju grałem w memory „Psi Patrol”. Potem poszliśmy 

Poza 
szkołą 
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na obiad. Po obiedzie poszliśmy pożegnać klasę 5a. Potem 
graliśmy w nogę. Ja rzucałem frisbee. Potem była kolacja.  
A po kolacji była dyskoteka. Po dyskotece umyłem się i spać. 
Jasiek śpi na górze a ja na dole. 

Karol Leszczyński 
   

 

Dzień czwarty: 

Pamiętam, jak mieliśmy śniadanie. Były zajęcia sportowe. 
Jechaliśmy quadami. 

Jechałem z panem. Jechaliśmy z górki. To była mała górka. 

Poza 
szkołą 
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Wcześniej tam biegałem. Dwa razy. Wszyscy jeździli. Potem 
był plac. Rzucaliśmy frisbee. Inne dzieci bawiły się na 
łańcuchach. Była zjeżdżalnia. Potem był obiad. Po obiedzie 
były zawody. Ciągnęliśmy linę. Potem był mecz. I potem 
poszliśmy na kolację i było pakowanie. 

                               Paweł Droździel 

  

 

Dzień piąty: 

Karol mnie obudził piosenką (Jasiek). Obudziłem się  
i ubrałem. Było śniadanie. Po śniadaniu poszliśmy odpocząć.  
A potem były urodziny Igi Pyc. Poszliśmy do lasu i tam był 
głośnik. Grał muzykę „Sto lat”. Potem były 
życzenia i poszliśmy na lody. Potem tańczyliśmy 
w pokoju Igi. Później poszliśmy na obiad. Po 
obiedzie zanieśliśmy bagaże do autokaru  
i autokarem wróciliśmy do Warszawy. 

 

 

 

Aniela Domańska, Jasiek Gradkowski 

Poza 
szkołą 
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Komunia Święta 
W sobotę była Komunia. Byliśmy 
w kościele. Były stroje – 
wianuszek, biała sukienka, 
mucha. Była mama, tata, Wera, 
Mati i Gosia, i goście: babcia, 
Julka, Krzysiu, Ania (Antek). Była mama, babcia Krysia, Krzysiek, 
tata, ciocia Kasia, babcia Aldona i dziadek Zygmunt (Julek). Był brat 
Tomek, siostra Martyna, dziadek, babcia, ciocia Dominika, Zuzia, tata 
Krzysztof, mama Magda (Dominik Ch.). Była babcia Grażyna, druga 
babcia Grażyna, dziadek Felek, dziadek Janusz, ciocia Hania, chrzestna  
i wujek Dominik, Karol, Antek, Kuba, Jasiek, Natalia, mama, tata, 
ciocia Gosia, która robiła zdjęcia (Julia). Była mama, tata, Maciek, 
babcia i dziadek (Agatka). Tata, mama i Antek (Dominik M.). Ja 
 i Agatka niosłam kwiaty, Julek świecę, Antek Boży chleb. Śpiewaliśmy 
piosenki „Oto jest dzień”, „Taki duży, taki mały”, „Jesteś królem”. Był 
Boży chleb. Mówiliśmy amen. Były pamiątki. W domu byli goście, 
prezenty i czekoladki.  

 

 

  

 

Klasa 3a 

Poza 
szkołą 
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Zielona szkoła „Dolina Bobrów” 
Jechaliśmy wozem. Majka podniosła nasze pupy- hopla. Majka to koń. 
Na placu zabaw huśtałyśmy się z całą klasą. A potem robiliśmy 
masełko. Później oglądaliśmy pszczółki jak robią miód i jedliśmy  
z łyżki. W pokoju byłam z Asią, Natalką, Julką i panią Kasią. A potem 
był deszcz i burza, i siedzieliśmy na balkonie. Było ognisko i kiełbasy. 
Poszliśmy robić chlebek. Musieliśmy robić pizzę. Układaliśmy wędlinę,  
te warzywka co lubimy: ogórki, papryka.  Sypaliśmy serek.  
I dyskoteka, muzyczka była. Było super na wycieczce. 

 

 

 

 

 

Poza 
szkołą 

Ala Sycz 
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Poza 
szkołą 
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Muzeum Świat Iluzji 

Była moja mama (Anielka). Na początku umyliśmy ręce 
i zjedliśmy śniadanko. Potem pojechaliśmy na Stare 
Miasto. Poszliśmy do muzeum. Tam były piłki i lustro. 
Był rekin. Wypływał on ze ściany. Był tunel kręciołek. On 
się kręcił i mnie kręciło się w głowie (Jasiek). Byłem  
w innym domku i był stół z dziurą. To była głowa na 
talerzu. Potem robiliśmy zdjęcia. Potem była dziura i były 
lustra, i było nas dużo. Pani pokazywała nam obrazy. 
Potem poszliśmy na fontanny i woda pryskała nam na 
ubrania i okulary. I na głowę też. Szliśmy na piechotę do 
szkoły. I był koniec. 

 

 

 

 

 
Okazało się, że do muzeum oprócz klas 4b, 5a i 5b wybrały się 

również inne. Które?  

Aniela Domańska, Szymon Kopeć,  
Karol Leszczyński, Jasiek Gradkowski 

Poza 
szkołą 
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Poza 
szkołą 

Poza 
szkołą 



15 | S t ó w k a  
 

Wycieczka klasy 8C do Torunia 

 
 

 

 

 

Rano jechaliśmy pociągiem do Torunia. Byli z nami rodzice. Dostaliśmy 
numerki, gdzie siedzimy. Najpierw poszliśmy na Zamek Krzyżacki. 
Tam szliśmy na dół i było strasznie: duchy, potwory.  
I były dźwięki. Potem poszliśmy do pizzerii zjeść pizzę. A potem 
robiliśmy pierniki. Pani i pan pokazywali składniki na pierniki: miód, 
pieprz, cynamon, goździki, imbir. Potem poszliśmy do Domu Legend 
Toruńskich. Tam słuchaliśmy opowieści i się przebieraliśmy. Mój tata 
był królem a ja z Julką walczyłam. Było śmiesznie! Potem poszliśmy na 
lody i ciasto. Robiliśmy zdjęcie przy Koperniku. Później szliśmy na 
stację, na pociąg, a on był opóźniony 120 minut!!!!!!! I było tyyyyle 
czekania….  

 

 

 

 

Poza 
szkołą 

Klasa 8C 
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Rys.  Iga Pyc  
„Dzbanek z wodą” 

Rys.  Aniela Domańska 
„Kubki” 

Wyjście do Muzeum Warszawy 

Zjedliśmy śniadanie. Ubraliśmy się  
i poszliśmy do autobusu. Była 
mama Jaśka. Pojechaliśmy 
autobusem do Starówki. Była 
bajka „Bolek i Lolek” na sali. To 

było kino. Była tam pani i mówiła  
o talerzach i o garach. Mówiła też o 
szklankach i o nożycach. 
Rysowaliśmy gary. Ja namalowałam 
zaczarowany dzbanek (Iga). W tym 
dzbanku była zimna woda. A ja namalowałem 
szklankę. Miała taką moc, że napełniała się wodą 

i się nie zbiła (Jasiek). Potem 
poszliśmy na lody. I było fajnie.  

 

 

 

 

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

Poza 
szkołą 
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Rys.  Paweł Droździel „Marysia”  
 

Rys.  Gosia Mech „Klaudia”  
 

Rys.  Oliwia Rychter „Radek” 
 

Nasi absolwenci 
Kilka słów do swoich koleżanek i kolegów napisała Oliwia Kuligowska  

 

Droga Mario! 

Trzymaj się ciepło. Fajnie się wygłupiałaś  
z Mateuszem. Jesteś szalona, fajnie tańczysz i mi 

pomagasz. Masz bardzo dobre serce i super malujesz. 

 

Droga Klaudio! 

Ty zawsze w tej szkole ładnie malujesz, śpiewasz  
i ćwiczysz piłkę nożną. Super sprzątasz w swoim 

domu i lubisz żarty, i kabaret Smile. 

  

Drogi Radosławie! 
Świetnie czarujesz pana Adama i pana Marcina. 

Super śpiewasz ale za szybko. Wiem, trochę mi 
żal ale trzymaj się mocno i bądź z siebie 

dumny. 
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Rys.  Oliwia Kuligowska 
„Paweł”  

 

Rys.  Radek Koszelkowski  
„Stanisław”  

 

Drogi Stanisławie!  

Fajne piosenki dawałeś na sali gimnastycznej. Lubisz 
pewnie żarty i wygłupiać się z Pawłem 

 i z dziewczynami. Zawsze kochaj mamę. Dziękujemy 
za gumy do żucia. 

 

                               

Drogi Pawle! 

Świetnie tańczysz na sali gimnastycznej. Lubię 
jak żartujesz, dobrze piszesz aktorów  

z bajek i filmów. I lubisz ten sam zespół co ja  
- Luxtorpeda. Super grasz w piłkę nożną  

i dobrze strzelasz gole. I jesteś nieźle 
umięśniony. 

 

 

W imieniu uczniów naszej szkoły bardzo dziękujemy za 
wiele lat pracy w Redakcji, za wszystkie stworzone 

teksty i narysowane rysunki.  

Będzie nam Was brakowało. Dziękujemy!  
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Rysunki balonów wykonali: Aniela Domańska, Iga Pyc, Szymon Kopeć, Karol Leszczyński 

Łamigłówki Mądrej Główki 
1. Odczytaj współrzędne balonów i zapisz je w okienkach 

 
 A B C D 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
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1. 

1. 

2. 

2. 3. 

3. 

4. 

5. 

4. 5. 

6. 

Rysunki wykonali: Oliwia Rychter „Godło”, Gosia Mech „Flaga”, Klaudia Kurlanc „Plaża”, 
Julia Batog „Miasto”, Oliwia Kuligowska „ Park”. Zagadka – Paweł Droździel. 

  
 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

6. KRAINA, GDZIE JEST 
DUŻO JEZIOR 
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3. Policz owoce na przygotowanej tarcie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek tarty wykonała Gosia Mech 
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Wakacyjne życzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji nadchodzących wakacji 
życzymy Wam: 
● dużo uśmiechu, 
● dobrej zabawy, 
● odpoczynku, 
● poznania nowych przyjaciół, 
● wspaniałych przygód i atrakcji, 
● dużo słońca, 
● smacznego jedzenia! 
TRZYMAJCIE SIĘ CIEPŁO  
 

Redakcja 

Rys. Julia Batog „Słońce” 
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Rys. Hanna Widarska „Autobus” 

Rys.  Hanna Widarska 
 „Kierunek Wakacje” 

Zespół redakcyjny 

 

 

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


