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Czerń 
 

Jesień wszystko w czerni zanurza: 
poczerniały jałowce i wzgórza. 

Drzewa nagle potraciły barwy: 
obok czarnej olchy - dąb czarny. 

Liść opadły na ziemi się czerni 
choć tak pięknie złocił go październik. 

Trzeba widać, żeby wszystko poczerniało- 
nim będzie biało. 

 
Joanna Kulmowa 
 

 

 
Albert Dacewicz- klasa VI b   

 

 



LUBSKO MA 730 LAT 
 

We wrześniu w Lubskim Domu Kultury odbył się uroczysty finał projektu obchodów 730-lecia nasze-
go miasta. Realizacja zadań i ciekawych przedsięwzięć trwała kilka miesięcy, nasza szkoła również włączyła 
się w uświetnienie lokalnego święta. 

Tu cofnijmy się w czasie do maja, kiedy to miało miejsce w naszej placówce piękne artystyczne wydarzenie. 
W sali gimnastycznej odbył się międzyszkolny konkurs przedstawień teatralnych „ Magiczne legendy 

Lubska”. Do konkursu, organizowanego pod patronatem Burmistrza Lubska, zgłosiły swój udział szkoły: 
SP1, SP2, SP3 oraz szkoła z Górzyna. Publiczność zgromadzona na sali, czyli wszyscy uczniowie 
klas IV - VI wraz z nauczycielami podziwiali piękną scenografię przygotowaną przez p. Joannę Lisicką. 

Na wstępie głos zabrał p. dyrektor szkoły Dariusz Sidelnik, witając gości – sekretarza miasta Henryka 
Dybkę, młodych artystów ze szkół z opiekunami, a także zaproszone jury, w skład którego weszły trzy panie: 
Zofia Zawiślak – radna miasta, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu, Maria 
Rudek – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku oraz Alicja Rytwińska – dyrektor Biblio-
teki Pedagogicznej. 

Następnie p. Henryk Dybka w krótkim wystąpieniu podziękował szkołom za skorzystanie z zaprosze-
nia i tak liczny udział dzieci w konkursie, podkreślił, że jest to jeden z projektów obchodów 730-lecia Lubska 
i życzył wszystkim niesamowitych przeżyć w czasie prezentacji widowisk. 

Pani Małgorzata Cichocka, pomysłodawczyni konkursu przedstawiła regulamin oceny przedstawień  
i wreszcie rozpoczęło się to małe święto teatrzyków  szkolnych.  

Pierwsza wystąpiła SP 2 w legendzie „Miluśka”. Występ wzbudził duże zainteresowanie publiczności, 
szczególnie wyrazista była postać karczmarza, a całość zakończyła piosenka o Lubsku w połączeniu 
z prezentacją przeszłości i teraźniejszości miasta. 

Przygotowując się do występu, aktorzy z SP1 rozwiesili najpierw duży, piękny obraz z namalowanym 
zamkiem i już było wiadomo, że publiczność obejrzy „Legendę o zatopionym zamku”. Ta inscenizacja mogła 
się podobać, gdyż dzieci grały jak prawdziwi aktorzy, co podkreśliła później w podsumowaniu p. Zawiślak, 
ale przede wszystkim wrażenie robiły starannie przygotowane kostiumy, zwłaszcza zachwycał strój królewi-
cza, który budzi ze snu piękną królewnę. 

Kolejną inscenizację przedstawiła SP Górzyn, a była to „Magiczna legenda o Lubsku”. I tu występują-
cy uczniowie pokazali, że lubią się bawić w teatr, a publiczność nagrodziła ich dużymi brawami. 

Na koniec przyszedł czas na nasz spektakl. Grupę teatralną do występu przygotowały panie: 
Małgorzata Cichocka i Agnieszka Cierebiej, które wybrały legendę „Jak powstała rzeka Czerna?” 
zaprezentowaną w formie pantomimy. Najpierw narrator zapoznał wszystkich z treścią legendy, a później już 
podziwialiśmy wdzięk tańczących, ich barwne stroje oraz świetnie dobrane melodie. Z niecierpliwością 
czekaliśmy na ogłoszenie wyników. 

Jury musiało mieć niełatwe zadanie, gdyż obrady się przedłużały, ale w końcu nastąpiło podsumowanie 
konkursu. W imieniu komisji głos zabrała p. Zawiślak i podziękowała Urzędowi Miasta i dyrekcji naszej 
szkoły za duży wkład w przygotowanie tego przedsięwzięcia, a także zaprosiła wszystkie cztery zespoły do 
zaprezentowania swoich przedstawień na scenie podczas Dni Lubska.  

Werdykt jury ogłosił sekretarz miasta, rozpoczynając od miejsca trzeciego, które zajęły: 
SP2 i SP w Górzynie, drugie miejsce zdobyła nasza szkoła, a zwycięstwo przypadło SP1. 

Cały przebieg tej dwugodzinnej uroczystości rejestrowała ekipa reporterów z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych w Lubsku i dzięki temu wszystkie uczestniczące szkoły będą miały pamiątkę 
z tego niezwykłego wydarzenia. 

 

 



 
WIELKIE ZMIANY W SZKOLE 

 
Gdy wszyscy wróciliśmy, cali i zdrowi po wakacjach, w szkole czekały nas zaskakujące zmiany. 

Zastanawialiśmy się, czy aby na pewno to nasza szkoła, ponieważ po holu biegało dużo maluchów. Okaza-
ło się, że parter naszej szkoły został przeznaczony dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek. Każdy 
był zdziwiony, gdy zobaczył parę nowych drzwi oddzielających nas od sal przedszkolnych. Na apelu oka-
zało się, że w szkole jest aż 6 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 lat. 

Pierwsze dni w szkole były dziwne, nikt na początku nie mógł przyzwyczaić się do tego, że nie było 
można przejść przez korytarz na parterze i do toalet, które były przystosowane nie dla nas, lecz dla małych 
przedszkolaków. Zmiany te okazały się na początku kłopotliwe, ponieważ z szatni do sali gimnastycznej, 
znajdującej się na parterze, trzeba było przejść przez piętro. 

Najważniejsze jest to, że najmłodsi mogą przebywać w przedszkolu, uczyć się i bawić, gdy ich ro-
dzice pracują. W tym czasie przedszkolakami opiekuje się liczna kadra pedagogiczna, wśród której są dwie 
nowe twarze p.  Katarzyna Koziej oraz p. Beata Krojcer. Zadałyśmy paniom kilka pytań, aby dowiedzieć 
się, jakie były ich odczucia i wrażenia w pierwszych tygodniach spędzonych w naszej szkole. 

Kamila Przybyła- klasa VI b 

WYWIADY  
 

Do pań: Katarzyny Koziej i Beaty Krojcer kierujemy kilka pytań: 
1. Czy to Pani pierwsza praca? 
2. Jak układa się Pani współpraca z rodzicami przedszkolaków? 
3. Jak przeżyła Pani pierwsze dni jako przedszkolanka? 
4. Jak relaksuje się Pani po ciężkiej pracy? 
5. Czy zdążyła już Pani zapoznać się z naszą szkołą? 

Odpowiedzi: 

P. Beata Krojcer 
1. Tak, to moja pierwsza praca w zawodzie 
nauczyciela przedszkola. 
2. Współpraca z rodzicami z dnia na dzień jest 
coraz bardziej zadowalająca. Opiekunowie 
chętnie pomagają i współpracują. 
3. Pierwsze dni w pracy były zakręcone jak 
karuzela, która nie przestawała się kręcić. 
Dzieci były bardzo żywe, zadawały ogromną 
ilość pytań, a ich pomysły co do zabaw były 
zaskakujące. Przeżycie było interesujące, 
a przede wszystkim wzbogaciłam swoje 
doświadczenie. Już po pierwszym dniu pracy 
uśmiech nie schodził mi z twarzy. Pokochałam 
swoje dzieci. Mimo, że zadań do opanowania 
i przyzwyczajenia jest ogrom, to i tak nie 
zwracam uwagi na ich ilość. Chłonęłam tę 
wiedzę, bo chciałam współpracować 
z czterolatkami. 
4. Po dniu w pracy uwielbiam robić coś dla 
siebie. 
5. Uważam, że w większości się zapoznałam, 
ale na pewno znajdzie się jakieś miejsce, 
o którym nie słyszałam.   
 

P. Katarzyna Koziej 
1. Tak, jest to moja pierwsza praca w zawo-
dzie. W lipcu 2013r. zakończyłam studia 
i uzyskałam tytuł magistra. 
2. Rodzice chętnie ze mną współpracują, a ja 
z nimi. Mam nadzieję, że będzie tak to wygląda-
ło przez cały rok szkolny. Mamy wspólny cel - 
dobro, szczęście,  bezpieczeństwo dzieci. 
3. Pierwsze dni były stresujące. Wszystko było 
dla mnie nowe, było wiele spraw 
organizacyjnych. Jednak z każdym dniem było 
coraz lepiej. 
4. Nie traktuję swojej pracy jako ciężkiej. 
Wybrałam ten zawód, bo nie wyobrażałam so-
bie pracy gdzie indziej. Czasami są lepsze i gor-
sze dni, ale gdy wracam do domu, to oglądam 
coś i już nie mogę doczekać się następnego dnia 
w pracy. 
5. Nie znam jeszcze wszystkich pomieszczeń, 
ale najważniejsze widziałam i mogę stwierdzić, 
że ze szkołą jestem zapoznana. 
 
 

Klaudia Marciniszyn- klasa VI b 



JAK ZABAWA TO ZABAWA 
Nic tak nie poprawia humoru w szkole, jak radosna, wspólna zabawa, w czasie której można posza-

leć w tańcu, a przy tym poznać się lepiej. Wiedzą o tym wszyscy obecni na naszej dyskotece szkolnej 
17 października, zorganizowanej przez zespół wychowawczy nauczycieli oraz kierownika grupy wiekowej 
klas IV - VI. 

Pani Elżbieta Stodolska oraz p. Joanna Duszeńko zakupiły słodką 
niespodziankę dla kolegów i koleżanek z klas IV, ale aby otrzymać 
smaczną czekoladę, należało się najpierw na środku ciekawie przedstawić. 
Nie wszystkim to wyszło dobrze, ale rozumiemy, że takie pierwsze 
wystąpienie może być stresujące i uznajemy, że wszyscy czwartoklasiści 
zostali przyjęci do starszej grupy wiekowej. Życzymy Wam, 
abyście czuli się z nami dobrze i zdobywali wśród nas różne sukcesy. 

 Najważniejsze, że atmosfera na dyskotece była wspaniała i jak to  
zazwyczaj bywa, rozbawili się dopiero wszyscy, gdy zaczęło się ściemniać. 

Mogliśmy też podziwiać indywidualne popisy tancerzy, wśród których wyróżniał się Jakub Ratomski 
z IV a , nagrodzony za swe umiejętności gromkimi brawami. 

 Wszystkim zmęczonym i spragnionym panie: Grażyna Prodeus, Joanna Lisicka oraz 
Joanna Duszeńko oferowały w świetlicy napoje, gofry i słodycze, przy okazji zbierając fundusze na orga-
nizację ferii zimowych w szkole. 

 Jeszcze dyskoteka się nie skończyła, a już dopytywano się o następną. Mamy nadzieję, że będzie 
w andrzejki i nie zabraknie atrakcji i niespodzianek. 

                                 Klaudia Marciniszyn- klasa  VI b 
 

PATRIOTYZM I RADOŚĆ W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

8 listopada odbył się w grupach wiekowych uroczysty apel z okazji 95. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Uczniów klas IV – VI wraz z nauczycielami i dyrekcją zaprosiła klasa V b, która 
przygotowała montaż słowno-muzyczny pod opieką pań: Danuty Łyczko i Joanny Lisickiej. Prowadzącą 
uroczystość była Kasia Moczydlak z V b, która krótko nawiązała do historii naszej Ojczyzny, a później 
już rozpoczęła się część artystyczna.  

Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, chłopcy 
przebrani za żołnierzy maszerowali w rytm 
pieśni bojowej, po nich Wiktoria Zagrajczuk zaśpiewała 
piękną piosenkę o przywiązaniu do kraju, 
a Dominika Czepanik z klasy VI b popisała się  
umiejętnościami recytatorskimi.  

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się mniej 
oficjalna część apelu, w której było dużo spontaniczności  
i radości. Uśmiechnięte cheerliderki zatańczyły 
żywiołowo, a Wiktoria Zagrajczuk zaśpiewała skoczną piosenkę „Rock and roll”. Na koniec wszyscy 
występujący wykonali chóralnie fragment „Kroniki olsztyńskiej” pt. „Jutro popłyniemy daleko”. 

Uczestnicy uroczystości przeżyli chwile patriotycznych wzruszeń, ale też momenty wesołe, bo 
przecież święto narodowe to nie tylko wspomnienia przeszłości, ale też radosna zabawa. 

A jak dziś można jeszcze służyć Ojczyźnie? 
Przeczytajcie, proszę, jak na to pytanie odpowiedział Oskar Badura z klasy VI b: 
Ojczyźnie można służyć na wiele sposobów. Żołnierze bronią jej niepodległości, policjanci dbają 

o porządek i bezpieczeństwo, narażając często swoje życie. Każdy z nas również może służyć Ojczyźnie, 
dbając o swoje środowisko, o jego czystość, przestrzegać przepisów prawa, zachowywać się dobrze 
i godnie. 

Dzieci powinny słuchać rodziców i nauczycieli, zdobyć wykształcenie, aby wyrosnąć na prawych 
obywateli naszego kraju. Wielu naszych przodków poległo, walcząc o wolność Ojczyzny. Powinniśmy być 
im za to wdzięczni i w  Święto Niepodległości złożyć im hołd. 

 
Kamila Przybyła- klasa VI b 



 
KARTA PAMIĘCI 

 
Znany i lubiany pisarz, bardzo poczytny, zmarł 

9 października w Warszawie. 
Edmund Niziurki pisarzem postanowił zostać 

w wieku 13 lat. 
Przeczytał „Sza-
tana z siódmej 
klasy” Kornela 
Makuszyńskiego 

i stało się! Kupił 
gruby zeszyt 
i zaczął pisać. 

Zadebiutował 
16 lat później „Księgą urwisów”. Zdobył sławę jako 
autor książek dla młodzieży: „Sposób na Alcybiadesa”, 
„Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, „Awantu-
ra w Niekłaju”, „Jutro klasówka”, „Siódme wtajemni-
czenie”, „Naprzód, Wspaniali!” i innych... 

   Świat, w jakim pragnąłem żyje, opisałem na 
kartach moich książek. To świat ludzi przyjaznych 
i lojalnych, żyjących blisko siebie, w grupach, a nie 
samotnie- wyznał niedawno. Urodził się 10 lipca 
1925 r. w Kielcach, w rodzinie urzędniczej; syn Stani-
sława Niziurskiego, urzędnika państwowego i Leokadii 
z Grethów. Był najstarszym spośród trojga rodzeństwa 
(brat Mirosław i siostra Zofia). Uczył się 
w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach, jednak 
naukę przerwała wojna. Wraz z rodziną został ewaku-
owany na Węgry, gdzie kontynuował na-
ukę w gimnazjum polskim dla uchodźców. 

   Do Polski wrócił w 1940 roku. Pracował jako 
robotnik w Hucie „Ludwików” i praktykant rolny 
w majątku Jeleniec pod Ostrowcem Świętokrzyskim. 
Uczył się na tajnych kompletach w Ostrowcu 
i w 1943 roku zdał egzamin maturalny; w tym samym 
roku rozpoczął eksternistyczne studia prawnicze na 
tajnych kompletach w Jeleńcu. 

  Po zakończeniu wojny kontynuował studia 
prawnicze w kieleckiej filii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Studiował równocześnie dziennikarstwo na Wyż-
szej Szkole Nauk Społecznych w Krakowie (1946 –
1947) i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim 

(1947). W 1947 roku ukończył studia prawnicze 
i uzyskał tytuł magistra. 

  Ożenił się w 1947 roku z Zofią Barbarą 
Kowalską. Mieszkał i pracował w Katowicach 
i Kielcach, a od 1952 roku w Warszawie. Pracował 
w redakcji tygodnika Wieś, rozwijając równocześnie 
własną twórczość literacką. W 1951 roku został człon-
kiem Związku Literatów Polskich, a w 1952 roku 
członkiem ZAiKS. Był członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. 

 

JAN PAWEŁ II 

  W tym roku przypada 35. rocznica wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II był 
pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym 
po 455 latach biskupem Rzymu, który nie był 
Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione 
proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański 
papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju 
socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia 
w Europie wschodniej i Azji w latach 80.  XX wieku. 
Charakterystycznym  elementem  pontyfikatu  Jana  
Pawła  II  były  podróże  zagraniczne. Odbył ich 104, 
odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. 
W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem 
nie postawił stopy żaden papież. Był  pierwszym 
papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 
1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej 
Stolicy Apostolskiej). 
Mimo wielu zabiegów 
nie udało mu się 
jednak odbyć piel-
grzymki do Rosji. 
Na zwołanym po 
śmierci Jana Pawła I 
drugim konklawe 
w roku 1978  Wojtyła  
został  wybrany na 
papieża i przybrał 
imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 
16 października o godzinie 16:16. 

 



OTWÓRZ SWE SERCE 
 

Szkolne Koło Caritas już od początku roku ochoczo rozpoczęło swą działalność, wybierając swój 
zarząd. Są to: przewodnicząca – Julia Pas (VI a), zastępca – Sebastian Rymelski (III a), skarbnik – Olaf 
Songin (IV a), sekretarz- Kamila Przybyła (VI a). Opiekunem koła jest pani  Grażyna Prodeus. 

Koło zrzesza118członków. Organizujemy kiermasz rzeczy używanych, ciastka, zabawki. 
Zarobione pieniądze przeznaczamy na pomoc najuboższym uczniom naszej szkoły oraz ich rodzi-

nom. Członkowie  Koła wpłacają  dobrowolnie składki pochodzące z ich ,,kieszonkowego''.  
Wszyscy chętnie biorą udział w różnych akcjach, okazują w ten sposób wielkie i czułe serca. 
 

Nela Rudziewicz- klasa V b 
 

KONKURSY, KONKURSY… 

Opiekun SKO – p. Iwona Wójcik- ogłosiła w klasach I – III konkurs na gazetkę ścienną „Paździer-
nik miesiącem oszczędzania”. Zwyciężyła klasa I b, drugie miejsce zajęła klasa III b, a trzecie klasa III a. 
Wyróżnienia uzyskały klasy: I a i II a. 

W klasach IV – VI odbył się konkurs języka angielskiego z okazji Dnia Języków Obcych. Okazuje 
się, że mamy w szkole dobrych poliglotów. Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Styś z klasy V b, drugie –
Klaudia Gapska z V a, a trzecie – Jakub Kozakiewicz z klasy V b. 

W konkursie plastycznym na plakat promujący Dzień Języków Obcych zwyciężyła Nikola Kaczor 
z klasy V a, drugie miejsce zajęła- Laura Bogdańska – VI a, trzecie miejsce – Aleksandra Kempara z klasy 
IV a. 

 

SPOTKANIE Z PISARKĄ 
W Bibliotece Miasta i Gminy Lubsko odbyło się spotkanie 

autorskie z pisarką, autorką książek dla dzieci- Kaliną 
Jerzykowską. W spotkaniu wzięli udział wybrani uczniowie klas 
III i IV lubskich szkół. Podczas spotkania p. Jerzykowska 
opowiedziała o swojej pracy, książkach jakie napisała. Na 
zakończenie dzieci mogły zadawać pytania i otrzymały autogra-
fy. 

Była to wspaniała okazja poznać „prawdziwą” pisarkę.  

A. Cierebiej 

ZUCHOWE WIEŚCI 
W LISTOPADOWEJ ZADUMIE 

  1 listopada zuchy z naszej gromady brały udział 
w warcie przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz obeliskiem 
poświęconym pamięci zesłańców na Syberię. Wszystkim udzielił się 
niezwykły nastrój tego wyjątkowego święta, a wartę traktowali, jako 
największe wyróżnienie. 

MIEJSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada 2013  zuchy uczestniczyły w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła 

się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt oraz zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie udaliśmy się do 
kościoła na uroczystą mszę św. Po nabożeństwie przemaszerowaliśmy pod obelisk na ulicy Niepodległości, gdzie 
złożono kwiaty. Wystawiliśmy również wartę honorową.  

phm Danuta Modrzejewska 



Nasza muzyka 
 

Każdy z nas ma swoją ulubioną muzykę, a nawet ją komponuje. Jedni lubią muzykę rocko-
wą, drudzy wolą muzykę jazzową lub pop, a wielu z nas słucha jeszcze innej. 

Piosenkarką, która śpiewa muzykę jazzową, jest Ewelina Lisowska. 
Ma 38 utworów znanych w całej Polsce. 

 

A teraz sprawdź się! 
Czy masz duszę artysty? 

 

Najlepsi aktorzy i świetni piosenkarze tylko z pozoru przypominają zwykłych ludzi. Różnią się 
od nich niezwykłą wrażliwością, talentem i... sposobem patrzenia na świat. 

Przekonaj się, czy i Ty masz osobowość prawdziwej gwiazdy! 

Zaczynamy! 
1. Pod dom, w którym mieszkasz, przytuptał mały jeż. 

Co robisz? 
a) Pomagasz mu wrócić do lasu. 
b) Zawozisz biedaka do zoo. 
c) Bierzesz go do domu i oswajasz. 
2. Tata chce Cię zabrać do prawdziwej opery. 
a) Protestujesz-opery są nudne i zdecydowanie za długie. 
b) Negocjujesz wyprawę do kina na nowy film z Orlando. 
c) Zgadzasz się, ponieważ nigdy nie byłaś w operze. 
3. Jakie szkolne przedmioty najbardziej lubisz? 
a) Matematyka lub przyroda. 
b) Języki obce, zwłaszcza angielski. 
c) Plastyka i muzyka. 
4. Zaglądasz do szafy. Co zajmuje w niej najwięcej miejsca? 
a) Słodkie spódniczki i kolorowe topy.  
b) Sterta dżinsów. 
c) Koszulki z zabawnymi nadrukami. 

5.Twój pies wytarzał się w błocie, a teraz chce się do 
Ciebie przytulić. 

a) Prosisz rodziców, by się nim zajęli. 
b) Zabierasz go do łazienki i myjesz. 
c) Przytulasz się do niego. Kochany maluch. 
6. Zapomniałaś zrobić pracy domowej. 
a) Prosisz koleżankę, by dała Ci odpisać. 
b) Po prostu zgłaszasz nieprzygotowanie. 
c) Próbujesz na szybko odrobić zadanie. 
7. Kumpel mówi o Tobie  nieprzyjemne rzeczy. I to przy Tobie! 
a) Wyjaśniasz wszystkim, że jest skończonym kłamcą. 
b) Wyzywasz go od najgorszych, a potem dajesz w twarz! 
c) Zaczynasz płakać i wychodzisz. 

 

   Najwięcej odpowiedzi: 

a 
 
 
b 
 
 
c 

- uwielbiasz sztukę, piękne stroje, spotkania z ciekawymi ludź-
mi; przypominasz Martine Stoessel 
 
- kochasz siebie, bo wiesz, że jesteś niezwykła; przypominasz 
Ewelinę Lisowską 
 
- osobą przesadnie delikatną to Ty nie jesteś! Przypominasz: 
Jorge  Blanco  

Martine Stoessel 

              
Ewelina Lisowska                                              Jorge Blanco 

 
Katarzyna Moczydlak 

- klasa V b 



Tonuj razem ze mną ! 
 

Po pięciu ciężkich dniach w szkole nadchodzi weekend. Należy się wyluzować i zadbać o swoje 
dłonie! Chcesz, aby Twoje paznokcie wyróżniały się w tłumie? Baw się kolorami! Wykonaj na nich 
ombre !                                                                                                                   

Co to jest ombre ? Jak się je wykonuje ? 
Ombre jest to efekt cieniowania bazujący na 

przejściach jednego koloru w drugi. Wykonuje je się za 
pomocą gąbeczki oraz przynajmniej dwóch odcieni 
lakierów do paznokci. Bardzo łatwo i szybko je się wykonuje. Potrzebujesz: 
gąbeczkę, przynajmniej dwa lakiery do  paznokci, biały lakier, lakier na-
wierzchniowy oraz zmywacz do paznokci.                                                          

1. Paznokcie pomaluj białym lakierem. 
2. Na gąbeczce namaluj paski lakierami w kolorach, których chcesz użyć. 
3. Stempluj paznokcie gąbeczką od dolnej części ku środkowi, aby uzyskać efekt cieniowania. 
4. Na koniec oczyść skórki i nałóż bezbarwny lakier nawierzchniowy, aby utrwalić manikiur. 

   
Sara Gorczyca – klasa VI 

 
Pewnie zastanawiacie się, co jest modne tej jesieni. Podam wam pięć rzeczy, które są najmodniejsze. 

  

 

 

 

1. Golf. Przylegające do szyi golfy są hitem jesieni 2013. 
2. Żółty płaszcz. Płaszcz powinien znajdować się w naszej sza-

fie tej jesieni. Ale żółty pobił rekordy! 
3. Pluszowy sweter. Swetry, tak jak golfy, są hitem sezonu. 
4. Trampki. Trampki nigdy nie wyjdą z mody. Są dobre na każ-

dą pogodę, na jesień, najmodniejsze są pomarańczowe, żół-
te, brązowe, czerwone i oczywiście czarne :) 

5. Futrzane torebki.  Ten mocny dodatek świetnie pasuje do 
wyżej wymienionych, pojawia się też u sławnych projektan-
tów.  

 

 

Klaudia Styś- klasa V b 
 



 
 

Z UCZNIOWSKICH ZESZYTÓW 
 

Jana Kochanowskiego nazywa się Janem 
z Czarnolasu, ponieważ często siedział 
w czarnym lesie. 

*** 
Tatusiem Adama Mickiewicza był Mikołaj. 
Musieli mieć fajnie w domu, skoro tata ob-
chodził imieniny w mikołajki, a synek 
w Wigilię. 

*** 
Dziś na matematyce szukaliśmy wspólnego 
mianownika, tata mówi, że w szkole też to 
robili. Że też nikt przez tyle lat go jeszcze 
nie znalazł. 

*** 
Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy 
matematyczne. 

*** 
Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz 
jest wyższy, a raz szerszy. 

*** 
Pierwszy człowiek na Ziemi nie czuł się 
samotny, bo nie umiał liczyć. 

 
 

 

Z ZESZYTU UWAG 
 

Zapytany, czy ojciec nadal odrabia za niego 
lekcje, odpowiada :  
„NIE, TA OSTATNIA PAŁA GO ZAŁAMAŁA ''.  

*** 
Na lekcji języka polskiego nie pisze wypracowania na 
temat: „Kim zostanę w przyszłości '”. Zapytany, dlacze-
go, odpowiada, że zamierza zostać dyrektorem, więc 
czeka na sekretarkę. 

*** 
Na lekcji matematyki odmawia rozwiązania zadania tek-
stowego, w którym pada pytanie o wiek mamy Janka.  
Twierdzi, że kobiet o wiek się nie pyta.  

*** 
Ziewa na lekcji, jakby chciał połknąć kolegę. Gdy zwra-
cam uwagę, mówi; „PROSZĘ TRAKTOWAĆ TO JAKO 
KOMPLEMENT. NA  PANA LEKCJI CZUJĘ SIĘ 
WYLUZOWANY”. 

*** 
Na sprawdzianie z informatyki twierdzi, że nie ściąga, 
tylko kopiuje. 

   

   

   

JJJEEESSSIIIEEENNNNNNAAA   KKKRRRZZZYYYŻŻŻÓÓÓWWWKKKAAA  
1. Zbierasz je jesienią w lesie  
2. Świeci na niebie w ciągu dnia  
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek  
4. Roznosi listy  
5. Uczy w szkole  
6. Sklep z lekami  
7. Jedynka i dwa zera  
8. Po niej piszesz kredą  
9. Nasza Ojczyzna  
10. Do gry w nogę lub siatkówkę  
11. Cebula , pomidor , ogórek  
12. Figura - ma trzy boki  
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni  
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości  
15. Opadają jesienią z drzew  
16. Nasz kontynent  
17. Zwierzę z trąbą  

 

  

 

 
 

z: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp323/krzyzowka-jesienna 

 
Zespół redakcyjny: kółko dziennikarskie i informatyczne pod opieką p. D. Łyczko i I. Niedźwiedzkiej 


