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Rys. Natalia Bergiel V d  

Rys. Natalia Bergiel V d 

Huraaaaa!!! 
Wkrótce wakacje!! 

Pamiętajcie o zachowaniu 

bezpieczeństwa.  

Bawcie się 

wspaniale.  

Czas                       

na przygody. 

Leniuchowanie, 

wycieczki, 

plażowanie… 

Ilustracja: Aleksandra Fiedziukiewicz III a 
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  Mija kolejny rok szkolny. Zapytaliśmy uczniów klas I – III jakie są ich wrażenia                  

z tego roku, jak oceniają go, czy odnieśli jakieś sukcesy, wydarzyło się coś, co sprawiło im 

radość, z czego są zadowoleni. Większość naszych rozmówców stwierdziło, że był to dobry 

rok, bo w szkole wiele się działo. Są zadowoleni, ponieważ uczestniczyli w wielu 

wycieczkach, dużo się nauczyli, zajmowali dobre miejsca na konkursach i zawodach 

sportowych.  

Nie wszyscy dobrze będą wspominać ten rok, ale nie potrafili powiedzieć, dlaczego tak 

oceniają.    

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Natalia Żółtko 

Damian Kulmaczewski 

Rys. Milena Szczebiot 

   

To był bardzo dobry rok. Dużo się 
działo. Chodziłam na koło 
teatralne. Było też kółko naukowe. 
Pracowaliśmy z mikroskopami, 
lupami. Dużo się tam nauczyliśmy 
i to zawdzięczamy naszej pani, 
pani Janinie Antoniewskiej.   

Cieszę się, że jeździłam                   

na łyżwach. Brałam udział             

w zawodach łyżwiarskich. 

To był dobry, taki fajny rok. 

Nasza koleżanka wygrała                  

w konkursie dużego misia. 

Mamy kolegę, który gra                    

w szachy,  kolegów, którzy 

tańczą i śpiewają. Wszyscy 

dobrze się bawimy w naszej 

klasie. 

Wszystko w tym roku było 

dobre. Poprawiłam się                      

w nauce, brałam udział                        

w zawodach łyżwiarskich, 

gdzie zajęłam III miejsce. 

Niedawno zajęliśmy II 

miejsce na międzyszkolnej 

olimpijce.  

Tak, to był dla mnie dobry rok. 

Cieszę się, że poprawiłam 

technikę pływania i szybciej 

pływam.  
To był bardzo dobry rok. Wiele 

się w nim działo ciekawych 

rzeczy.  Cieszę się, że przeszłam 

do konkursu matematycznego, 

brałam udział w zawodach 

pływackich, olimpijce. Było 

wiele ciekawych, fajnych lekcji.  
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Olga Kozakiewicz kl. II b 

 

                                                                        

Plakaty są oryginalne, 

ciekawe, ładne. Stanowią 

wspaniałą  i edukacyjną 

dekorację szkoły. 
 

   Pod koniec marca został ogłoszony w naszej szkole konkurs pt. „Moja Szkoła – 

historia opowiedziana obrazem” . Razem z rodzicami postanowiliśmy wziąć w nim udział.  

Celem konkursu było przedstawienie życia szkoły za pomocą zdjęć oraz rysunków 

wykonanych własnoręcznie.  

 Pani Ela pomagała robić zdjęcia mojej klasy w różnych sytuacjach np. na przerwie,  

w czasie zajęć. Dawała mi aparat fotograficzny i sama chodziłam po szkole. 

Obserwowałam, co się dzieje i fotografowałam to, co wydawało się ciekawe, zabawne.  

 W maju pojechaliśmy na wycieczkę do Augustowa i Płociczna. Była to świetna 

zabawa, której momenty postanowiłam uwiecznić na zdjęciach, a później zamieścić w 

pracy konkursowej. 

 Po zebraniu sporej ilości zdjęć, razem z rodzicami przygotowaliśmy pracę w formie 

fotoreportażu, a więc zdjęć i ich krótkiego opisu. Wykonanie projektu zajęło nam sporo 

czasu. 

  Udział w konkursie pokazał mi, jak ciekawa jest, a czasem i ciężka praca reportera. 

Dostrzegłam też w szkole to, na co wcześniej nie zwracałam uwagi. 

 Myślę, że warto brać udział w takich konkursach i zdobywać nowe umiejętności.  

 

Natalia Żółtko kl. II b 
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Pierwsza pomoc  

 
      

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Pamiętaj, to ważne!  
1. Poproś o pomoc kogoś dorosłego, kto przechodzi obok. Jeśli jesteś sam, zadzwoń 

natychmiast na wybrany numer alarmowy.  

2. Mów spokojnie: przedstaw się, opowiedz, co się stało, podaj adres, opisz miejsce, 

gdzie się znajdujesz.  

3. Nie odkładaj pierwszy słuchawki. Odpowiadaj spokojnie na pytania.  

Jeśli znasz zasady udzielania pomocy, możesz dalej zająć się poszkodowanym  

4. Sprawdź, czy poszkodowany i Ty jesteście bezpieczni, 

5.  Sprawdź, czy poszkodowany reaguje, czy oddycha. 

6. Jeśli oddycha. ułóż go w bezpiecznej pozycji. 

7. Jeśli nie oddycha, zrób sztuczne oddychanie i ucisk klatki piersiowej.  

Tego wszystkiego uczyli się uczniowie klas III na zajęciach.  

 

Bezpieczne wakacje 

 

 

 

 

W czasie zajęć uczyliśmy się jak zachować się              

w sytuacji, kiedy zauważymy leżącą osobę lub  jesteśmy 

świadkami wypadku.  

Na początku zajęć każdy dostał tekturowy telefon, 

ufundowany przez  Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Następnie obejrzeliśmy film, na którym pokazane było 

jak udzielać poszkodowanemu pierwszej pomocy.                  

Na kolejnej lekcji ćwiczyliśmy, w jaki sposób wezwać 

pomoc, jak rozmawiać z policją, strażą pożarną, czy 

pogotowiem czyli wszystkimi służbami ratowniczymi. 

Później dostaliśmy książki, które podobnie jak film, 

pokazywały jak udzielać poszkodowanym pomocy. 

Następnie uczyliśmy się, co po kolei trzeba robić, kiedy 

znajdziemy poszkodowaną, leżącą osobę.  Uczyliśmy 

się robić sztuczne oddychanie i masaż serca na małych 

fantomach.  

Jesteśmy wdzięczni pani Danucie Koryckiej i pani 

Eli Kantor za te zajęcia. Dziękujemy. 

 

Zofia Sałak kl. III a 

 

  Do naszej szkoły przyszła pani policjantka, która mówiła na temat właściwego 

czyli bezpiecznego zachowywania się w czasie wakacyjnych zabaw.  

 Każdy z nas wie, że nie należy oddalać się od domu bez pozwolenia rodziców, 

należy bawić się w miejscach do tego przeznaczonych, nie iść z nieznajomymi, 

w gorące dni nosić nakrycie głowy, nie kąpać się w miejscach niedozwolonych, nie 

wchodzić do wody bez opieki osób dorosłych. 

Redakcja Kuriera klas I – III  
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Rys. Darek Górski II b 

Olga Kozakiewicz 

 W mój wakacyjny wymarzony dzień 

chciałabym pojechać z koleżanka i rodzicami                   

do Krakowa, miasta o niezwykle bogatej historii. 

Wspólnie zwiedzalibyśmy zabytki: Stare Miasto, 

Sukiennice, W południe wysłuchalibyśmy hejnału              

z wieży Kościoła Mariackiego, który jest moim 

zdaniem rozpoznawalnym symbolem tego miasta  

na całym świecie. Następnie wybralibyśmy się na 

Wawel, żeby zobaczyć grotę smoka wawelskiego. 

Wieczorem poszlibyśmy na spacer po Rynku 

Głównym. W okresie letnim jest tam sporo atrakcji 

np. koncerty muzyków, pokazy ognia itp.  

 Taki dzień z pewności byłby ciekawym 

sposobem na spędzenie wakacyjnych dni.  

 

Natalia Żółtko  

Bawić się z rówieśnikami                 

w podchody, pograć w piłkę. 

Wybrać się na wycieczkę 

rowerową lub statkiem.  

Rys. Arleta Sienkiewicz 

Rys. Zuzanna Łapicz 
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Wycieczka klas piątych do Torunia, Biskupina i Kłodowy 
 

W dniach 6 - 7 czerwca 2016 roku klasy piąte wybrały się 

na wycieczkę do Torunia, Biskupina i Kłodowy. 

Chociaż droga była długa, wszyscy świetnie się 

bawiliśmy. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. A oto kilka 

naszych wspomnień z wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

„Najbardziej podobało mi się 

Muzeum Żywego Piernika w 

Toruniu. Mistrz Piernika 

powiedział, jak mamy się 

zachowywać i przyjął od nas 

przysięgę, że nie zdradzimy 

tajemnicy pieczenia pierników. 

Potem Wiedźma opowiedziała 

nam o wszystkich składnikach, 

jakie dodaje się do ciasta.” 
 

„Z gotowego ciasta robiliśmy pierniki. Wałkowaliśmy 

ciasto, układaliśmy je na wybranych formach, a potem 

nasz Mistrz zaniósł je do wielkiego pieca. Pierniki 

wspaniale się udały”. 
 

„Kiedy poznaliśmy recepturę, zaczęliśmy wyrabiać 

ciasto. Patrycja rozgniatała pieprz, Paweł przyniósł 

mąkę, a jedna z naszych nauczycielek wraz z dwoma 

uczniami dokładnie wymieszali składniki.” 

 

„Zobaczyliśmy komnaty wykute z soli, w których 

ustawione były figury solne Matki Boskiej, św. 

Kingi i św. Barbary. Odwiedziliśmy grotę 

Draculi. W półmroku wyglądał trochę strasznie, 

wokół niego zwisały wielkie nietoperze.” 
 

„Kopalnia soli w Kłodawie, to bardzo ciekawe miejsce. 

Najpierw założyliśmy ochronne kaski, a potem spotkaliśmy 

się z naszym przewodnikiem, który wyjaśnił nam zasady 

zachowania w kopalni, która jest czynna, tzn. wydobywa 

się z niej sól.” 
 

„Zjechaliśmy w dół 600m pod ziemię, Winda nie 

była zwyczajna, była dwupiętrowa, hałasowała i 

było trochę dziwnie, bo podczas zjazdu czuliśmy 

podmuchy wiatru. „ 
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Zuzanna Żuk III c 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Szybko upłynął nam czas na wycieczce. 

Uczniowie klasy Va 

 

 

Wycieczka do Kazimierza klasy III a i III c 

 
    Dnia 3 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę do Janowca 

i Kazimierza Dolnego. Najpierw zwiedzaliśmy ruiny zamku 

i dworek. Potem ciuchcią pojechaliśmy na przystań. 

Stamtąd popłynęliśmy statkiem do Kazimierza. Po rejsie 

zjedliśmy pyszny obiad. Następnie zwiedzaliśmy niezwykły 

Wąwóz Korzeniowy. Potem obejrzeliśmy ruiny zamku  i 

basztę. Później podziwialiśmy rynek i zabytkowe 

kamieniczki, a pani 

przewodnik opowiedziała 

nam ciekawe historie.  

Związane z Kazimierzem. 

Kolejnym punktem 

programu były zakupy 

pamiątek. Potem udaliśmy się w drogę powrotną  

do Sokółki. 

        Wycieczka nasza była bardzo udana,  ciekawa i przyjemna.  

 Uczniowie klasy III c 

 

„Przy solnej figurze Skarbnika było trochę 

zamieszania, bo chłopcy musieli go poklepać 

po ramieniu a dziewczyny pocałować, aby 

spełnił jedno z życzeń.” 
 

„Pan przewodnik wskazał nam też ścianę soli, 

którą można było polizać, aby się przekonać, 

że faktycznie to sól. Niektórzy nie bardzo 

słuchali i … lizali każdą skałę. Nie było to 

przyjemne.” 
 

„Na koniec mogliśmy sami wydobyć, z wielkiej 

hałdy soli, jakiś ciekawy okaz, ale nie większy 

od naszej pięści. 
 

Jolanta Winiarska III c 
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         W którą stronę mam pobiec? Myślę tak i myślę, a one cały czas się zbliżają!  

Dobra. Zaryzykuję.   

Zamykam oczy. Biegnę w przypadkową stronę i patrzę. Patrzę, a tam....  

Udało mi się uciec! Teraz biegnę jak petarda, bo mnie gonią. Na szczęście wysoki 

dwunożny otwiera drzwi do tarasu, więc korzystając z okazji wybiegam na podwórko.  

Nareszcie wolność! 

 Dwunożni są w tych nocnych ubraniach, więc nie wyjdą zbyt szybko. Jestem bezpieczna. 

Zaczynam polować na... trawę? Nagle słyszę za sobą szelest. Obracam się.  

Co to jest..?! Ten widok mnie przeraża. To rudy, gruby kocur, który patrzył na mnie 

rozmarzonym wzrokiem. Podchodzi do mnie, rusza brwiami i ucieka. Biegnę za nim. On 

odwraca się, rusza brwiami i ponownie ucieka.  

INTRUZ! Muszę go załatwić! Tylko jak? 

 JAK LUŚKA ZAŁATWI GARFIELDA? A MOŻE SIĘ ZAUROCZY? DOWIECIE SIĘ                     

W NASTĘPNEJ CZĘŚCI! 

C.D.N...   

                                                                                    Hanna Winiarska kl.Vd 

Wakacje tuż, tuż!! 
 

Już niedługo wakacje!  

Wszyscy cieszą się niezmiernie! 

Dziewczynki zaczynają dbać o własną 

sylwetkę, a chłopcom tylko sport w głowie! 

A ja?  

Co ja bowiem począć mam? 

Ani nigdzie nie jadę, ani do sportu się nie 

nadaję! 

I chyba muszę pozostać tu. 

O! To zły sen!  

Ja przecież w górach jestem już.  

 

Wiktoria Bienasz IV b 

 

Dzień Dziecka 

 

Pierwszy czerwca, uśmiech dzieci. 

To rzecz wiadoma, że to dzień dzieci! 

A gdy ktoś urodziny w ten dzień ma… 

to dostaje upominki dwa.  

 

Wiktoria Bienasz IV b 

 

Rys. Mateusz Czarnowicz III a 
Rys. Milena Szczebiot III a 
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Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdanie znajdujące się pod nią.  
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Życzymy naszym Czytelnikom wspaniałych …………………………                                   

 

Uśmiechnij się 

 
 

 

 
 

W szkole 

W szkole pan pyta Jasia: 

- Powiedz proszę, 

dlaczego nazwy stolic 

piszemy wielką literą? 

- Bo to są przeważnie 

duże miasta. 

  

1. … i Sawa 
2. Lata rakietą w kosmos 
3. Jej dom to obora 
4. Nakłada się ją na twarz na bal 

przebierańców 
5. Kwaśny, żółty owoc. 
6. Karp, szczupak, śledź 
7. Skorupka z żółtkiem i białkiem 
8. Żółty owoc w kształcie księżyca 
9. Córka lub … 
10. Tylna część tułowia 
11. Gorący napój na śniadanie 
12. Nożna, siatkowa, koszykowa 
13.  Bronił zamku 
14. Może być z kamienia, z piasku,             

w drzwiach 
15. Leci z komina 
16. Są w nocy na niebie 
17.  Tatry 
18.  Może być asfaltowa, piaszczysta.  

 
Natalia Żółtko, Damian Kulmaczewski 

Na klasówce 

- Kasiu! Dlaczego 

ściągasz od Tomka? 

- Ja nie ściągam, 

tylko sprawdzam, 

czy Tomek nie 

narobił błędów. 

- Kto to jest kaskader? 
- To ktoś taki, kto 
zastępuje aktora w bardzo 
niebezpiecznej scenie. 
- Przydałby mi się taki 
kaskader, żeby podał 
tacie moje świadectwo na 
koniec roku.  
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Sokoli wzrok 
Znajdź 15 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. 
 

Rys. Olga Kozakiewicz 

 

Przepis na wakacyjną sałatkę 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                     Ola Walenciej V d 

  
Zespół redakcyjny: 
klasy I – III:, Aleksandra Arciszewska IIb, Olga Kozakiewicz IIb , Damian Kulmaczewski IIb, Zuzanna Łapicz IIb,  
Karolina Zubrzycka II b, Natalia Żółtko II b  opiekun: Elżbieta Kantor  
 
klasy IV– VI: Patryk Bajkowski IVb, Weronika Reszuta IVb, Wiktoria Bienasz IVb, Julka Sierpień Vd , Natalka 
Bergiel Vd, Ola Walenciej Vd, Weronika Sienkiewicz Vd, Gabrysia Skonieczna Vd, Karol Raczkowski Vd, Piotr 
Zabłocki Vd. Opiekun: Dorota Kozak-Mucuś 
 

  

.  

Mysia rodzina ucieka 

przed kotem. Nagle 

mysi tata zatrzymuje się 

i zaczyna szczekać. Kot 

natychmiast ucieka.              

Na to mysia mama 

mówi do dzieci: 

- Widzicie, właśnie 

dlatego warto uczyć się 

języków obcych.  

Ojciec śpiewa Jasiowi 

kołysankę.  

W pewnym momencie 

Jasio pyta: 

- Tato, czy mogę już 

spać, czy jeszcze 

będziesz śpiewał? 

 


