
 

 

 

 

W TYM NUMERZE: 

• Relacje z imprez  

i wycieczek szkolnych, 

• Poznajemy pierwszą klasę, 

• Dowiemy się, czym jest 

kodeks ekologa, 

• Kilka słów o osiągnięciach 

sportowych Igi, 

• Ciekawe zadania  

w łamigłówkach 

 

Zobaczcie sami! 

Nr 1/09-10/2022 

Rys. Zuzia Cichecka „Moja szkoła” 
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Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

Weszliśmy na salę gimnastyczną. 
Potem pani dyrektor przemówiła. 
Żegnaliśmy panią Magdę Bastecką. 
Pani dyrektor zaprosiła panią Marlenę 

i małe dzieci – pierwszaczki. I przyszedł mój 
znajomy chłopczyk – Stefan, z przedszkola mojej 
mamy (Oliwia K.). W klasie 1 jest Wiktor mały, Iyan, 
Stefan, Marysia, Wiktoria i Wiktor. Pierwszaki 
dostały kwiaty. Potem pani dyrektor czytała dzieci  
i one szły do klasy. My weszliśmy do klasy, 
siedzieliśmy i nasza pani dała dokumenty, żeby 
rodzice wypełnili. Był koniec i poszliśmy do domu.  

         Oliwia Kuligowska, Julia Batog, Iga Gmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Iga Gmur „Klasa 8a” 

Rys. Julia Batog „Tata i ja” 

Rys. wykonały: Oliwia Stępień „Szkoła”, Oliwia Kuligowska „Klasa 1”, „Szkoła”, Julia Batog „Klasa 6a” 

Z życia 
szkoły 
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Spotkanie ze Strażą Miejską 
 

Przyszła Straż miejska do naszej 
szkoły i mówiła o znakach 
drogowych. I o 

światłach. Dziewczynka Agatka trzyma 
lizak. Ten znak znaczy, że blisko jest 
szkoła. Przechodziliśmy na pasach dla 
pieszych. Trzeba patrzeć w lewo, prawo i 

znowu lewo i już. Pani ze Straży 
Miejskiej zatrzymywała samochody. 
Pani była ubrana w mundur. Potem 
wróciliśmy do szkoły. 

 

 

 

 

 

Aniela Domańska, Iga Pyc, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć 

 

Rys. Iga Pyc „Straż Miejska” 

Rys. wyk. Szymon Kopeć „Znaki drogowe”, Aniela Domańska „Znaki Drogowe”, Jasiek Gradkowski „Ulica” 

Z życia 
szkoły 
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Zajęcia na basenie 
Pojechaliśmy autobusem 122 na basen przy Potockiej uczyć się 
pływać. Byłam z panią Agnieszką i klasą pani Eli (Gosia). A ja  
z panią Beatą, panią Kasią, panem Marcinem i panem Adamem 
(Iga). A my z panią Małgosią (Zuzia). Przebieraliśmy się w szatni 
w kostium i kąpielówki, okularki i czepek. Była szatnia damska  
i męska. Myliśmy się pod prysznicem. Pan Marcin czytał 
regulamin: nie wolno skakać, biegać, trzeba słuchać ratowików  
i opiekunów. Uczyliśmy się pływać na brzuchu i na plecach. Były 
różne ćwiczenia, np. machanie nogami. Mieliśmy makaron  
i deskę. Była zjeżdżalnia. Bardzo długo się jedzie. Byliśmy  
w jacuzzi. Pływałam na basenie długo. Robiłam syrenę. Pływałam 
żabką, na strzałkę i na plecach (Gosia). Fajnie było. 

Zuzia Cichecka, Gosia Mech, Iga Gmur 

Była rozgrzewka i chlapaliśmy. I biegaliśmy w wodzie, jak na sali 
gimnastycznej. Kąpaliśmy się w dużym basenie z Anielą.  
A w basenie nurkowaliśmy i pływaliśmy, i zjeżdżaliśmy na 
zjeżdżalni wodnej. Mieliśmy deski i makarony, żeby się nie utopić. 

Ala Sycz 

Pływaliśmy z deską albo makaronem. I był motor pod wodą, tak 
nurkowaliśmy. I pływałem pod wodą, wpływałem przez dziurę. 
Pływałem strzałką. I w jaczuzzi  były bąbelki.   

      Piotr Główka 

 

                         

 

Rys. Iga Gmur „Ja na basenie” 

Rys. Gosia Mech „Ja Syrena” 

Rys. Zuzia Cichecka „Ja na basenie” 

Rys. Julia Batog „Pan Marcin, pani 
Kasia, pan Adam na basenie” 

Z życia 
szkoły 
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Koncerty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan grał na ksylofonie, 
zaprosił nas. Miał kilka 
instrumentów i graliśmy. 
Ksylofon to jest drewniany 
instrument, składa się            z 
takich kafelków. I są takie 
pałeczki, którymi się uderza. 

                             Oliwia Kuligowska 

Ksylofon Akordeon 

Dzisiaj był akordeon. 
Akordeon gra jakby 
oddychał. Żeby grać, to musi 
mieć guziki i taką dmuchawę. 
Były dźwięki zwierząt. A pani 
Iza śpiewała o jesieni, 
a dziewczyny z chustkami 
tańczyły na scenie. Chłopaki 
machali rękami, 
aż się wzruszyłam. 

Kamil Grabowski, Iga Gmur, Oliwia 
Stępień 

Z życia 
szkoły 
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Pasowanie na ucznia 
Weszliśmy na salę gimnastyczną. I zaczął się taniec „Polonez”.                  
A potem taniec o szkole. Czytałam wiersz „Witaj pierwsza klaso”. 
I była piosenka „Puk, puk, to ja”, a potem wiersze o dzieciach, np. 
Wiktoria jak dama, Stefan jak piłkarz. I tańczyliśmy piosenkę „Nasza 
klasa jest wesoła”. A potem pani Marlena czytała „ślubowania 
nadszedł czas…”. I pierwszaki dostały czapki, a potem prezenty. 
Był czas na zdjęcia. A na koniec tańczyli hawajski taniec. 

Oliwia Kuligowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia 
szkoły 
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Nasze pierwszaki…. (i nie tylko J ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajmy się 

Piosenkarka urodzona,                                   
w śpiewie nikt jej nie pokona!                       
Od niej wciąż energia bucha,                       
bo to jest Maria Marucha! 

W piłkę nożną gra od rana.                 
Powitajcie dziś Stefana.            

Sport to wielka pasja jego,            
lepszy od Lewandowskiego! 

Książek niesie ciężki worek,            
czytać lubi nasz Wiktorek.           

Przy tym biega bardzo sprawnie,            
gonić go jest dość zabawnie J 

Liczy chyba już do trzech,             
wszędzie słychać jego śmiech J    
W tańcu cuda wprost wyczynia.    

Tu przed wami stoi Iyan. 

Bardzo pilna uczennica.             
Wszystkich pracą swą zachwyca.    

To Wiktoria, nasza dama.                    
Wszystko dziś chce zrobić sama. 

Maksim, chyba każdy wie,                   
w drugiej klasie uczy się.                

Lubi grać na instrumentach.        
Buzia jego uśmiechnięta J 

MARIA 

STEFAN 

WIKTOR 

IYAN 

WIKTORIA 

MAKSIM 
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A co na świetlicy… 

 

Na świetlicy był Dzień Ziemniaków.  
Jadłem frytki i bardzo je lubię Jadłem frytki  
z keczupem. Skakałem w workach i był wyścig.  
      Antek 3b 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na Dzień Ziemniaka były wyścigi i zdjęcia  
z panem Kartoflem. Jedliśmy wszyscy frytki i było wesoło. Rzucałam 

kartoflami do celu. Malowaliśmy mazakami ziemniaki  
a potem odbijaliśmy je w farbie-robiliśmy pieczątki. 

  Julka, 3b 

 

 

 

 

 

Wieści  
świetlicowe 
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Szukaliśmy też pierwszych oznak jesieni i robiliśmy pyszny, 
zdrowy sok… 

Były warzywa i owoce. Z tego był pyszny sok. Obierałam 
marchewkę i jabłka. Kroiliśmy warzywa z Dominikiem, Agatką, 
Antkiem, Julkiem i panią Emilką. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robiliśmy sok z jabłek, marchewki i pomarańczy. 

Tu zbieraliśmy kasztany.  
 

 

 

 

 

 

 

Wieści  
świetlicowe 

Julka, 3b 

Antek, 3b 



11 | S t ó w k a  
 

Z wizytą w Wojskowej 

Akademii Technicznej 
 

Na początku zjedliśmy śniadanie. Potem poszliśmy do 
szatni. Potem pojechaliśmy autobusem i widzieliśmy fajne 
samoloty. Byliśmy w środku. Siedzieliśmy na miejscu pilota. 
Było tam dużo zegarów i przycisków. Było 
okno odsuwane. Było mało miejsca. 
Oglądaliśmy wojskowe samoloty. Samoloty 
latały szybko i sprawnie, bo miały śmigła, miały 
też skrzydła i dużo silnika. Śmierdziało tam paliwem. Był tam 
mały samolot i nazywał się „Mucha”. Było fajnie. 

Mama Szymona dała nam plan lekcji, długopisy i naklejki. Mama 
Szymona poczęstowała nas sokiem i żelkami. I było fajnie i był 
koniec. I tam mnie zamurowało z podziwem (Jasiek). 

 

 

 

Poza 
szkołą 

Rys. Szymon Kopeć „Samolot” 

Rys. Karol Leszczyński „Samolot” 

Rys. Iga Pyc „Samolot” 

Rys. Aniela Domańska „Samolot” 

Aniela Domańska, Iga Pyc, 
Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński, Szymon Kopeć 
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Wycieczka do…  
Muzem Warszawy 

Najbardziej podobały nam się stare dzbanki, taki tunel. Szukaliśmy 
różnych przedmiotów i takiej różdżki jak Harrego Pottera, i pan dał 
takie obrazki. I były też stare nocniki. 

Gosia Mech 

 

 

 

 

 

Muzeum Farmacji 

Dziś, to znaczy w piątek byliśmy w Muzeum Apteki 
(red. Muzeum Farmacji) niedaleko Wisły. Jechaliśmy 
autobusem. Pani wszystko mówiła o lekach. 
Trzymaliśmy taką kostkę masę (red. gliceryna). 
Robiliśmy takie obrazki 
świeczką i pomalowaliśmy 
kartkę. Wąchaliśmy taki 
płyn (red. parafina).  

Gosia Mech 

 

Poza 
szkołą 
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Z wizytą na Zamku Królewskim 

Pojechaliśmy autobusem do Zamku 
Królewskiego. Król zbudował zamek 
bardzo dawno temu. Widzieliśmy obrazy. 
Na obrazach byli królowie. Król Stanisław 

mieszkał na zamku z psem. Było dużo 
pokoi i dużo złota. Był zielony pokój. 

Był królewski tron. 
Robiliśmy zdjęcia. 
Zakładaliśmy koronę na głowę i 
mieliśmy jabłko. Uczyliśmy się kłaniać 

dla króla. Podobało nam się. 

 

 

 

 

 

Poza 
szkołą 

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

Rys. Jasiek Gradkowski „Ja w koronie” 

Rys. Hanna Widarska „Ja w koronie” 
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Wycieczka do Krakowa 

Najpierw rodzice odwieźli nas 
na dworzec. Potem wsiedliśmy 

do pociągu. My, ja (Anielka) z 
Hanią i Igą pisałyśmy imiona i 
malowałyśmy. Ja (Iga) miałam 
kolorowankę „Psi patrol”. A ja (Karol) z panią Anią Pazur 
grałem w Double i wojnę. Potem 
jechaliśmy, jechaliśmy 
i dojechaliśmy. Potem poszliśmy na 

Wawel. Oglądaliśmy 
obrazy, stół i łóżko. 
Zwiedzaliśmy pokoje króla. Potem 
poszliśmy do smoka. Poszliśmy do jaskini 
smoczej. W jaskini było ciemno i zimno. 

Nie baliśmy się. I jak wyszliśmy z tej jaskini, 
zobaczyliśmy smoka. Smok ział ogniem. Widzieliśmy 
Wisłę i poszliśmy na obiad. Po obiedzie poszliśmy 
do cukierni na lody. Potem poszliśmy kupić pamiątki 
i rogale. Było fajnie.  

 

Poza 
szkołą 

Aniela Domańska, Iga Pyc, Jasiek Gradkowski, Karol Leszczyński,  
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Październik miesiącem AAC 
Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC (czyli 
komunikacji zastępczej i wspomagającej). Pani Asia Góralska- Ślązak i Gosia 
Zarzycka- Gawlik zebrały dane dotyczące komunikacji alternatywnej w naszej 
szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia 
szkoły 
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Osiągnięcia  naszych uczniów – sukces Igi na 
Otwartych Mistrzostwach Polski w Judo    

Osób Niepełnosprawnych 

Byłam w domu. Pakowałam się. Później pojechałam z tatą autem. Byli 
koledzy i koleżanki: Krystian, Michał i Emil. Pojechaliśmy z panem 
Irkiem na trening i ubierać judokę. Pojechaliśmy busem do domku,  
w którym mieszkałam z Julką, Martą i Magdaleną. W sobotę była 
dyskoteka z moimi kumplami: Bartkiem, Michałem, Mateuszem  
i drugim Michałem. W niedzielę były zawody, byliśmy na obiedzie. Na 
koniec był prezent, medal i pojechaliśmy w nocy do domu. Później 
byłam w szkole. Pokazywałam dzieciom i nauczycielom dyplom  
i medal. W poniedziałek pani dyrektor dała mi słuchawki i skarpetki. Pan 
Adam i pan Marcin wystrzelili. Pani Edytka i pani Beata o mało nie dostały 
zawału. Na koniec była dyskoteka. 

Iga Gmur 

 

 

 

   
Rys. Iga Gmur „Medal” 

Rys. Iga Gmur „Judoka” 

Poza 
szkołą 

Rys. Iga Gmur „Judoka” 
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Zawody sportowe 

Na początku byłem w szkole. Zjadłem 
śniadanie. Zabrałem worek i potem 
poszedłem do szatni i zobaczyłem pana 
Adama i Kamila. Potem wyszliśmy na 

zewnątrz. Potem poszliśmy do autobusu i 
jechaliśmy. Potem przebrałem się w strój i poszliśmy na 
boisko. Jeszcze był trening. Graliśmy w piłkę nożną. Ja 
byłem w ataku z Kamilem. Ja biegłem, ale się 
potknąłem. Potem Kamil strzelił, ale nie było gola. I 
była porażka. I graliśmy dalej. Przegraliśmy. Było fajnie.  

 

Jasiek Gradkowski 

 

 

 

 

 

Poza 
szkołą 
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Bierzmowanie 
Wczoraj około 18 było Bierzmowanie klasy 8a  
i Julii, i Szymona z 8b. Przyjechał do nas biskup  
i udzielił błogosławieństwa, i Sakramentu 
Bierzmowania. Był tata i mama (Julia). Ja byłem  
z tatą. Tata był moim świadkiem. Była też mama  

i siostra (Kamil). Ja byłam z mamą. I była jeszcze siostra Julia i tata 
(Iga). Staliśmy. Biskup mówił: „Józefie przyjmij 
Ducha Świętego”, odpowiadałem „Amen” a potem   
„I z Duchem Twoim” (Kamil). Ja wzięłam imię 
Justyna (Iga), Olek – Franciszek, Kuba – Mikołaj, 
Amelia – Teresa, Maks – Jan, Stanisław – 
Maksymilian. Ja wzięłam Karolina (Julia). Ja 
niosłam wino a Szymon trzymał wodę (Iga). 
Dostaliśmy pamiątki, obrazek  
i krzyż. Byli świadkowie, rodzina, rodzeństwo, panie Ania, Beata i Edyta. 

A na koniec były zdjęcia. Około 19.30 
wracaliśmy do domu. 

Julia Batog, Iga Gmur, Kamil Grabowski 

 

 

Poza 
szkołą 
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Koncert zespołu „Mała Orkiestra Dni Naszych” 

Byliśmy na sali. Usiedliśmy na krzesłachi słuchaliśmy panów.  Panowie 
mówili o mapie i o Polsce. Mówili, że jest Morze Bałtyckie, góry Tatry 
i że od gór do morza płynie rzeka Wisła. Panowie opowiadali różne 
historie, np. że jeden pan znalazł w lesie chłopca, on się zgubił i płakał, 
miał rozładowany telefon. Ale pomógł  mu ten pan i mapa. Były piosenki 
o górach i o jedzeniu: o schabowym, makaronie  
z truskawkami. Panowie grali na dwóch gitarach i na bębnie. Były super 
piosenki. Mega fajnie było. 

Gosia Mech, Oliwia Rychter, Iga Gmur, Oliwia Stępień, Zuzia Cichecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia 
szkoły 

Rys. Gosia Mech „Bęben” 

Rys. Iga Gmur „Gitara” 

Rys. Oliwia Rychter „Pan z orkiestry” 
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Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 

 

Życzymy: 
- dużo pieniędzy, 

- zdrowia, szczęścia, miłości, 

- miłych koleżanek i kolegów w pracy, 

- spokoju, odpoczynku, radości, 

- dużo kwiatów i prezentów, 

- wspaniałych, mądrych i pilnych Uczniów, 

- odkrycia ukrytych talentów, 

- dużo uśmiechu od ucha do ucha, 

- wielu miłych spacerów 

- długiego życia, 

- odpoczynku i pięknej pogody – nie tylko ducha! 

W imieniu wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej nr 123 
im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie  

Redakcja gazetki „Stówka”. 

 

 
Rys. Oliwia Rychter „Kwiaty” 

Najlepsze 
życzenia 
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„Z ekologią na Ty” 
 

Bierzemy udział w projekcie „Z ekologią na Ty”. Będziemy 
uczyć się o środowisku, jak o niego dbać, jak segregować 
śmieci. 
We wrześniu stworzyliśmy Kodeks Ekologa – co jest dobre dla 
przyrody: 
 
1) Nie straszyć wilków i innych zwierząt w 
lesie 
            
   
      
2) Sprzątać po sobie, zwłaszcza swój 
pokój 
 
 
 
 
3) Nie polować na lwy i tygrysy (na inne zwierzęta też nie) 
 
   
   
4) Segregować śmieci   
     
 
 
 
 
5) Jeść wszystko (żeby nie marnować jedzenia) 
 

Rys. Jasiek Gradkowski 

Rys. Iga Pyc 

Rys. Karol Leszczyński 

Rys. Aniela Domańska 

Rys. Szymon Kopeć 

Z ekologią 
na Ty 



22 | S t ó w k a  
 

Łamigłówki mądrej główki 
1. Narysuj drogę liścia spadającego z drzewa na ziemię. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łamigłówki 
Mądrej główki 
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2. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

 

       1.       

      2.        

       3.       

   4.           

5.              

 6.             

 

 

 

 

 

 

 

Łamigłówki 
Mądrej główki 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Rys. wyk. Iga Pyc: „Liście”, Hania Widarska: „Deszcz”, Karol Leszczyński: „Jabłko”oraz 
„Pomarańczowy”, Jasiek Gradkowski: Żołędzie” i „Sowa” 
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Zespół redakcyjny 
Poznajcie naszych redaktorów! 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nazywam się Oliwia, mam 19 lat. Bardzo lubię grać w 
piłkę nożną. Lubię kabarety i tańce. 

 
Jestem Ala, mam 12 lat. Lubię lalki          i 
klocki. W szkole lubię się bawić,                        
a w domu śpiewać i wygłupiać. 

 Na imię mam Piotr, mam 17 lat. Lubię 
piłkę nożną, koszykówkę i tenis. 

 

Lubię słuchać muzyki, oglądać filmy-horrory. Lubię 
tańczyć, śpiewać disco polo. Lubię z tatą jechać 
autem do sklepu. Mam psa- Zumę i dwa koty. 

 Jestem Hania. Lubię iść na spacer z Nelą i 
mamą. Lubię spać, lubię malować. 

 
Jestem Anielka. Lubię czytać książki i słuchać piosenki „Magiczne Encanto”. 
Lubię oglądać „Vaianę”. Bawię się w pokoju klockami Lego Friends. W telefonie 
mam gry. Lubię grać w zakupy. Mam psa Bibi i chodzę z nią na spacery. 

JULIA 

ALA 

ANIELA 

HANIA 

PIOTR 

OLIWIA 

Zespół 
redakcyjny 
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Lubię pisać imiona uczniów ze szkoły. Lubię 
słuchać muzyki: Ekipa, disco polo, Majki 
Jeżowskiej. Lubię chodzić na judo i na basen. Lubię 
kolegów i koleżanki. 

 

Najbardziej lubię malować mandale. Lubię tez robić 
kolorowanki na tablecie i oglądać moje kanały na tablecie. 
Ćwiczę zumbę. Moje ulubione jest danie ze szpinakiem i 
kolor fioletowy. 

 

Bardzo lubię pomagać rodzicom. Razem z tatą lubię biegać 
i oglądać mecze piłki nożnej. Lubię chodzić do McDonalda 
z rodzicami. Z babcia lubię oglądać tureckie filmy. 

 

Lubię jeść kluski z jajkiem i makaron z serem. Często 
słucham muzyki, rysuje i maluję. Wychodzę na huśtawkę i 
śpiewam. Lubię oglądać youtuberów. 

 

Lubię malować, tańczyć, rysować i śpiewać. Mam psa, ma 
na imię Pusio. Lubię bawić się z Mają, jestem jej ciocią. 
Lubię grać w piłkę nożną. Lubię pomagać mamie robić coś 
w kuchni. 

 

Lubię robić zdjęcia i z tata robić  zakupy. Moja potrawa 
to sushi.A ulubiony serial „Oliwier i spółka”. Mam Tosię- 
śpi ze mną w łóżku i kota- przytulam się do niego i 
kocham go najbardziej. 
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Jestem Szymon. Mam 15 lat. Lubię spędzać z rodziną              w 
domu. Lubię oglądać, jak psy szczekają. Lubię z mamą chodzić na 
spacery. Lubię oglądać tatę, jak dostaje puchar        i medal za piłkę 
nożną. 

 

 
Jestem Karol Leszczyński. Lubię robić lekcje                  z 
mamusią. Lubię z tatą słuchać muzyki disco polo. Lubię 
malować dinozaury. Lubię grać w perkusję. 

 

Nazywam się Jasiek. Najbardziej lubię iść na spacery. Najbardziej 
lubię piec ciasta  i bardzo lubię odwiedzać dziadka Wiesia.. 
Najbardziej lubię czytać książki Harrego Pottera.             I bardzo 
lubię zajęcia z capoeiry i piłki nożnej. 

 
Jestem Iga. Lubię oglądać „Magiczne Encanto”. Lubię piec z mamą 
ciasto dyniowe. Lubię bawić się z moją siostrą Helą. Lubię głaskać 
Lawę – mojego psa. Lubię wiosnę, bo mam wtedy urodziny.  
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