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Gazetkę  NASZ CZAS redagują uczniowie i nauczyciele SP nr 15  
w Krakowie pod opieką p. Lucyny Zielińskiej.  

 

W wypowiedziach uczniów została zachowana ich oryginalna forma i styl,   

korekcie poddane zostały jedynie błędy ortograficzne. 

adres redakcji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Ks. Kardynała 
Karola Wojtyły  31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3; 
Telefon: 12-633-74-60 
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Hej, hej wszystkim czytelnikom! 

Pierwszy rok naszej redakcyjnej 

pracy za nami. Ku radości i za-

chwytowi wielu oraz krytyce na 

szczęście mniej licznych, udało 

się nam wydać 4 numery gazetki 

w tym roku szkolnym. Zdalne na-

uczanie, brak spotkań na żywo, 

nie sprzyjało naszej pracy, a z 

naszymi potencjalnymi redaktora-

mi z klas starszych, widzieliśmy 

się tylko we wrześniu. Niemniej 

dziękujemy wszystkim, którzy do-

brym słowem nas wspierali i czy-

tali, tym, którzy kupowali naszą 

gazetkę i mówili, że warto. 

Zapraszamy wszystkich sympaty-

ków naszej gazetki do współpra-

cy, czekamy na Wasze nowe, po-

wakacyjne pomysły i nowych re-

daktorów!!! 

Redakcja 
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8.03. serdeczności dla małych i dużych 

(starych i młodych) kobiet w naszej szkole. 

Gratulacje dla chłopaków, w tym roku stanęli  

na wysokości zadania. Nie widzieliśmy ani  

jednej smutnej  kobiety w tym dniu na szkolnym  

korytarzu. Widok dyrektora i Marcina z naręczem róż, którymi obdarowy-

wali panie był … bezcenny! 

22.03.- 23.04. znowu na zdalnym 1-3 

26.04.-30.04. tego jeszcze u nas nie było, nauczanie hybrydowe w 1-3 

1.05. majowy wschód słońca na kopcu Kraka 

1.06. w tym dniu nikt nie marzył o dorosłości, rodzice do pracy, a my do zabawy 

– Dzień Dziecka. Pokaz i warsztaty baniek mydlanych, małe, duże z dymem i pło-

nące. Lody lub pizza od Rady Rodziców. 

25.06. to już jest koniec…2 miesiące laby…HURRRRAAA!!!WAKACJE!!! 

Pięknych bajek na dobranoc, własnego psa i kota,  
co dzień nowych przygód, Mc Donalda i Parku Wodnego na 

własność, gwiazdki z nieba,  
życzymy sobie i innym Dzieciakom w Dniu Ich Święta  

Redakcja 

Kardynał Karol Wojtyła to patron na-

szej szkoły. 16 października 1978 roku 
został wybrany papieżem, przyjął imię Jan 
Paweł II. Zawsze stawał w obronie ubo-
gich, słabych i prześladowanych. Kochał 
dzieci, zapoczątkował Światowe dni Mło-
dzieży. To największy pielgrzym w historii 
kościoła. Odwiedził ponad 130 krajów.  

3a 
Dużo się modlił, kochał swój kraj i za nim 
tęsknił. Odwiedzał wyznawców różnych 
religii na całym świecie. Uprawiał różne 
sporty: piłkę nożną, narciarstwo, spływy 
kajakowe, wędrówki górskie.                 Ala 

Dbał o pokój na świecie, był bliski wszystkim ludziom. Szanował ludzi 
wyznających inne religie.              Julia 



strona 4  

 

Nikt nie przychodzi do szkoły 
wcześniej od niej, zdradziła 
nam, że wstaje o…4:30! Wita    
z uśmiechem każdego z nas. 
Wszyscy ją znamy, przynajmniej 
z widzenia. Każdemu służy ra-
dą, pomocą. Jest kierowniczką 
„Szkolnego Biura Rzeczy Znale-
zionych” :) To nasza Pani Woź-
na – Jolanta Zięborak. 
 

Nasz Czas: Czy lubi pani swoją pracę? 

Jola Zięborak: Tak, bardzo lubię, 

lubię w ogóle pracować, a w szkole 

najbardziej. Nie mogę się obejść 
bez tej pracy, jestem już na emery-

turze i mogłabym już nie pracować, 
ale gdy pan dyrektor zaproponował 

mi, żebym dalej pracowała, nie za-

stanawiałam się ani chwili. 

N.Cz.: To znaczy, że od zawsze 

pani pracowała w szkole, wśród 

dzieci? 

J.Z.: Nie. Z wykształcenia jestem 

elektromonterem i właśnie w swoim 

zawodzie pracowałam 5lat. Napra-

wiałam gniazdka, lampy, wyłączni-

ki. Pracowałam też w kinie jako bi-

leterka, ale praca w szkole okazała 

się najlepsza. 

N.Cz.: A nie przeszkadza pani ha-

łas w szkole? 

J.Z.: Nie, bo jak są dzieci, to jest      

i hałas. Ja bardzo lubię dzieci. 

Wszystkich was lubię, znam każde-

go z imienia i nazwiska. Bardzo się 

cieszę, gdy wracacie po wakacjach 

do szkoły. 

N.Cz.: Co pani lubi robić w wolnej 

chwili? 

J.Z.: Dużo tego jest, szydełkuję, 

robię na drutach. Lubię gotować,    

wywiad z … 
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W i o s e n n a  s a ł a t k a  
 
Składniki: 

2 główki sałaty, sałatę porwać 
świeży ogórek pokroić w półplasterki 

pęczek rzodkiewki pokroić w kostkę 

pęczek szczypiorku posiekać 
Sos do polania: 3 łyżki oliwy, łyżka 

posiekanego koperku, mała cebula 

drobno pokrojona, 1 ząbek czosnku 

przeciśnięty przez praskę, 1 łyżecz-

ka tymianku, wszystko wymieszać.  
Nicola 

a więc gotuję obiady dla mojej ro-

dziny, korzystam też z przepisów, 

które drukujecie w waszej gazetce. 

Mam też ogródek, a więc sadzę 

warzywa, sieję kwiatki i je pielęgnu-

ję, żeby ładnie rosły. 

N.Cz.: A czy ma pani jakieś zwie-

rzątko? 

J.Z.: Tak, mam pieska, nazywa się 

Kora, adoptowałam go ze schroni-

ska, chciałam mu dać prawdziwy 

dom. Bardzo go kocham. Kora jest 

bardzo wdzięcznym, wesołym zwie-

rzątkiem, lubi zaczepiać, żeby się    

z nią bawić. Jest bardzo wierna       

i czujna, bardzo lubi dzieci. 

N.Cz.: Tak pięknie pani mówi         

o swojej Korze, to chyba pani lubi 

wszystkie zwierzęta? 

J.Z.: Tak, to prawda, ale najbar-

dziej psy, bo pies jest skazany na 

człowieka, nie upoluje sobie myszki 

czy innego pokarmu tak jak kot. 

N.Cz.: Co najczęściej gubią ucznio-

wie? 

J.Z.: Nie będzie przesadą, gdy po-

wiem, że wszystko - najczęściej 

jednak bluzy, kurtki, czapki i buty. 

Znajduję również okulary, zeszyty, 

książki, piórniki, klucze. Gubią, albo 

zostawiają w klasie, wtedy otwie-

ram im salę i pomagam szukać. 
N.Cz.: Czego życzyłaby sobie pani 

w przyszłości? 

J.Z.: Najbardziej zdrowia i uśmie-

chu na waszych buziach, wtedy i ja 

czuję się dobrze. 

N.Cz.:  Dziękujemy za rozmowę. 

J.Z.: Dziękuję. 

M u f i n y  
 
Składniki: 
2 szklanki mąki 
100g cukru 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1 jajko 
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 
100ml oleju 
250ml mleka  
100g czekolady deserowej 
Wszystko wymieszać, nakładać 
do papierowych foremek, piec 20 
minut w 1800C. 

Ala 
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…spotkam nowych nauczycieli, bę-
dzie więcej nauki i więcej przerw, 
chciałbym, żeby nie było informaty-
ki, ale żeby był basen…  

Patryk 
…będzie trudniej, niż w klasie trze-
ciej, mniej czasu wolnego i więcej 
lekcji, wiem jednak, że sobie pora-
dzę, na pewno będą też plecaki 
cięższe…  

Karolina 
…dam sobie radę i będzie cieka-
wie: nowi nauczyciele, nowe przed-
mioty…  

Sofia 
…będzie fajnie, nowi znajomi i no-
we panie…  

Ala 
…będziemy się uczyć o liczbie mi-
lion i miliard, będziemy zaczynać o 
7mej i kończyć o 14tej, będą nowe 
przedmioty takie jak historia, biolo-
gia, chemia, nowe języki, nie bę-
dzie świetlicy…  

Adam 
…będzie więcej pisania, może ja-
kaś nowa uczennica albo uczeń, 
nowa pani, będziemy siedzieć ra-
zem…  

Masza 
…będzie dużo nowych pań, więcej 
lekcji…  

Nicola 
…trochę trudniej będzie z nauką bo 
nowe panie, nowe przedmioty, wię-
cej wycieczek, bo nie będzie koro-
nawirusa…  

Helenka 

…będą jacyś nowi koledzy, fajni 
nauczyciele, ale i więcej obowiąz-
ków i zajęć, że będzie pan wycho-
wawca, bo są same panie nauczy-
cielki i przydałby się pan, polubię 
historię, bo bardzo mnie ona intere-
suje…  

Marcel 
…nowa pani nauczycielka będzie 
miła, będziemy robić więcej mate-
matyki, nie będzie lekcji online, bę-
dą fajne eksperymenty z chemii       
i ciekawe lekcje z historii…  

Dawid S. 
…będzie więcej wymagań i trudniej, 
nowe podręczniki, ćwiczenia, nowi 
nauczyciele…  

Julia 
…nie będzie koronawirusa, będą 
fajni nauczyciele…  

Dawid I. 
…będzie więcej zadań domowych, 
więcej nauki i więcej lekcji…  

Marysia 
…nowe panie, nowe książki, będzie 
wszystko nowe…  

Kacper 
 
…bez większych problemów 
sprostacie wymaganiom nowych 
nauczycieli, dacie się poznać ja-
ko miła, zgrana klasa; nie utraci-
cie swej dziecięcej wrażliwości 
na piękno     i dobro, spotkacie 
na swych drogach ciekawych lu-
dzi… 

tego życzy Wam 
Wasza Pani 
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Konkurs: 

poznaj swojego Mistrza  

ulubiony przedmiot z lat szkolnych 

język polski  

ulubione zwierzę 

wiewiórka, panda  

najpiękniejszy zakątek na ziemi 

plaża w Rogowie, Islandia  

ulubiona potrawa 

chłodnik, lasagne, tiramisu  

hobby 

bieganie, czytanie książek, chodzenie po górach  

czego pani nie lubi 

spóźniania, nieuprzejmości, żab  

ulubiony przedmiot z lat szkolnych 

zajęcia praktyczno techniczne  

ulubione zwierzę  

pies 

najpiękniejszy zakątek na Ziemi  

Szczyrbskie Pleso - Słowacja 

ulubiona potrawa 

 frytki 

hobby 

podróże, bieganie, zwiedzanie jaskiń,  

chodzenie po górach 

czego pani nie lubi 

kłamstwa 

Na podstawie fotografii i tych krótkich informacji, spróbuj odgadnąć       
nazwiska nauczycieli. Pierwsze osoby, które zrobią to bezbłędnie otrzy-
mają następny numer gazetki za darmo.  
Czekamy na odpowiedzi w sali 113. 
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wywiad z … 

Nasz Czas: Jak długo pani pracuje ? 

Aneta Bicz: Długo, 20 lat. Kiedyś 
pracowałam tu z młodzieżą, gdy 

było gimnazjum, a teraz z dziećmi – 

z takimi właśnie jak wy. 

N.Cz.: Dlaczego wybrała pani ten 

zawód ? 

A.B.: Lubię pracować z ludźmi,      

a szczególnie z dziećmi i młodzie-

żą. Bardzo chętnie też uczę i obser-

wuję jak dzieci się rozwijają i potra-

fią coraz więcej i więcej w różnych 

dziedzinach. Powiem wam, że za-

czynałam swoją pracę jako nauczy-

ciel wychowania fizycznego, gdyż 
skończyłam krakowską AWF, a do-

piero potem psychologię na UJ. 

N.Cz.: Jakie sporty pani uprawia ? 

A.B.: Zamiłowanie do sportu prze-

trwało we mnie do dziś. Latem 

gram w siatkówkę i pływam, a zimą 

jeżdżę na nartach i trochę na 

snowboardzie. Czasem dojeż-
dżam do szkoły na hulajnodze 

lub rowerem. 

N.Cz.: A czy trudno być psycholo-

giem ? 

A.B.: Każdy zawód wymaga dosko-

nalenia, poszerzania swojej wiedzy 

i umiejętności – również zawód 

psychologa. Niezwykle ważne jest 

w mojej pracy uważne słuchanie 

innych osób, a także obserwacja – 

z tego czerpię wiele informacji. 

Dużo czytam, szczególnie naukowe 

wyniki badań, aby przekazywać 
wam aktualne informacje. Ostatnio 

np. czytałam jakie stosować meto-

dy i techniki, aby się skutecznie 

uczyć, lepiej zapamiętywać i dłużej 

pamiętać. Te informacje o skutecz-

nym uczeniu się staram się wam 

przekazywać podczas wspólnych zajęć.  
N.Cz.: Na czym polega pani praca 

u nas w szkole ? 
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ciąg dalszy na stronie 16 

A.B.: Pomagam uczniom w trud-

nych sytuacjach, rozmawiam z ni-

mi, radzę im, ale staram się, aby 

rozwiązanie pojawiło się w „waszej 

głowie” – ja tylko naprowadzam.  

Rozmawiam także o waszych suk-

cesach, jak do nich doszliście, co 

wam pomogło – to często motywuje 

do pracy na przyszłość. Prowadzę 

różnorodne zajęcia, zarówno indy-

widualne, jak i grupowe w klasach. 

Tematy też są różne – najwięcej 

zajęć dotyczy naszych emocji, jak 

je rozpoznawać u siebie i innych,  a 

także jak sobie z nimi radzić. Kon-

sultuję się również z waszymi rodzi-

cami i nauczycielami, którzy was uczą.  
N.Cz.: A jaki jest pani największy 

sukces ? 

A.B.: Trudne pytanie, gdyż sukcesy 

psychologów nie są tak widoczne, 

jak w innych zawodach. Często dłu-

go trzeba na nie czekać – zależy to 

od wielu czynników. Dla mnie suk-

cesem jest gdy dziecko staje się 

szczęśliwe, lepiej się uczy, ma kole-

gów i koleżanki, często się uśmiecha.  

Bywa tak, że dopiero po latach 

przychodzi absolwent, aby podzię-

kować i opowiedzieć, że dobrze mu 

się układa w życiu – wtedy wiem, 

że jest to sukces. 

N.Cz.: A czy ma pani zwierzątko ? 

A.B.: Tak, mam czarną kotkę – da-

chowca. Jest bardzo wysportowana 

– szybka i zwinna.  

N.Cz.: Co chciałaby pani nam prze-

kazać, jakieś motto ? 

A.B.: Uważam, że świat jest odbi-

ciem stanu naszego umysłu – czyli 

jak myślimy, tak się czujemy i tak 

postrzegamy świat. Należy więc 

myśleć pozytywnie – wtedy świat 

jest piękniejszy. Pamiętajcie też, że 

„człowiek potrzebuje dachu nie tyl-

ko nad głową, ale i nad duszą”. 

N.Cz.: Dziękujemy za rozmowę. 

A.B.: Dziękuję. 

Być dzieckiem we współczesnym 

świecie nie jest łatwo, ale najlepiej 

o tym wiedzą sami zainteresowani. 

Oto przemyślenia najlepszych du-

chem uczniów naszej szkoły: 

 
Jakie święto obchodzimy 1.06.? 
-nie wiem; nie pamiętam; Dzień 
Dziecka; najlepszy dzień na całym 
świecie 

Jakie prezenty dostawaliście      
w tym dniu? 
- klocki Lego Friends; kostkę, którą 
można było pokręcać i wyginać, ale 
nie Rubika; duuuużo słodyczy 
Co to znaczy być pełnoletnim? 
- to, jak się dorośleje; jak się ma 20 
albo 21 lat, coś takiego; jak się ma 
dokumenty, swój dom, prawo jazdy, 
auto; gdy się ma odpowiedzialność 

Dziecko jakie jest…… 



strona 10  

 

Ż Y W E  O B R A Z Y  w 2b 

Postanowiliśmy  wcielić się  w bo-

haterów  obrazów  Wyspiańskiego, 

Ślewińskiego, Matejki, El Greco      

i innych, a efekty naszej kreatyw-

ności możecie zobaczyć na wysta-

wie w holu na parterze. Teraz już 
nie mamy wątpliwości, że ci wielcy 

malarze zatrudniliby nas do pozo-

wania przy tworzeniu swych dzieł. 

„Dziewczyna z perłą” Johannesa 

Vermeera i Laura C. 

„Sierota z Poronina” Władysław 

Ślewiński i Jakub G.                  2b 

Mój kurczakowy spadochron spodobał się 

jurorom w konkursie „Wielkanocne kre-

acje” i znalazłem się wśród laureatów. 

Wielka radość i satysfakcja oraz materia-

ły plastyczne, które były nagrodą, zachęciły mnie do udziału w innych 

konkursach. Warto próbować swoich sił!     Dawid S. 
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Rozstrzygnięcie konkursu! 

Informujemy, że Zuzanka G. z 2b jako pierwsza, udzieliła poprawnej  

odpowiedzi w konkursie Poznaj swego Mistrza. Szkraby ze zdjęć to  

panie Lidia Czerwińska i Roksana Kaszyńska-Kociołek.  

Gratulujemy bystrego oka! 

Międzyna-
r o d o w y 
Dzień Soli-

darności Ludzi Pracy, popularnie 
zwany Świętem Pracy lub 1 Maja – 
międzynarodowe święto 
klasy robotniczej, obcho-
dzone od 1890 corocznie 
1 Maja. Święto wprowa-
dziła w 1889 II Między-
narodówka dla upamięt-
nienia wydarzeń z pierw-
szych dni maja 1886      
w Chicago, w Stanach 
Zjednoczonych podczas 
strajku będącego częścią 
ogólnokrajowej kampanii 
na rzecz wprowadzenia 
8-godzinnego dnia pra-
cy. W Polsce Święto Pra-
cy jest świętem państwowym od 
1950. W czasach PRL organizowa-
no tego dnia pochody pierwszoma-
jowe, które miały upamiętniać waż-
ne wydarzenia dla środowiska ro-
botniczego. W okresie PRL-u w po-
chodach p ierwszomajowych 
uczestniczyły tłumy ludzi, o b o -
w i ą z k o w o pojawiały się całe 
zakłady pracy i partyjni dygnitarze. 
Święto Pracy było w komunistycz-
nej Polsce jednym z najważniej-
szych dni w kalendarzu. 1 Maja 
zawsze odbywały się artystyczne 

występy, przemówienia i hasła na 
cześć władzy ludowej. O obchody 
święta 1 Maja pytałem moją babcię 
Jadwigę i moją mamę. Babcia opo-
wiadała mi, że podczas pochodów 

na 1 Maja spotykały się jej koleżan-
ki i koledzy z pracy, w której praco-
wała. Spotykały się razem całe ro-
dziny, dla dzieci były organizowane 
pikniki i zabawy. Babcia pokazała 
mi również zdjęcia z obchodów, 
które były 1 Maja organizowane     
w okolicach Gdańska, tam gdzie 
kiedyś mieszkała z moim dziadkiem 
i moim wujkiem Olgierdem zanim 
przeprowadziła się do Krakowa. 
Moja mama urodziła się już w Kra-
kowie. c.d.n. 

swojej Babci wysłuchał Krzysztof R. 

1 Maja 1968 

trochę historii 
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W naszych klasach już całkiem 
zielono i wiosennie. Na tabli-

cach pojawiły się bociany, 
kwiatki i motylki. Przenieśliśmy 

wiosnę z parków i ogrodów, gdzie zakwitły magnolie, bzy, czereśnie, 
brzoskwinie. W wielu gniazdach pojawiają się pisklęta. Rodzą się małe 
sarny, jelenie, żubry. Na łąkach kwitną jaskry, dzbanuszki i kaczeńce. 

 
 

W maju jak w gaju. 
 

Grzmot w maju nie szkodzi, 
sad dobrze obrodzi.   

Helenka 

1. Morski ptak 
2. Polskie góry 
3. Można na nim pływać po jeziorze 
4. Otrzymuje się je na zakończenie 
roku szkolnego 
5. Jasno świeci w wakacje 

6. Nie ma pedałów, ale ma dwa koła 
7. Domek z materiału na kemping 
8. Miesiąc po czerwcu 
9. Brązowy kamień z żywicy 
10. Z piaskiem nad morzem 
11. Znaleziona na plaży 

Życie w ulu 
Mamy wiosnę, czas, kiedy 

możemy spotkać pszczoły. 

Większość z nich żyje     

w pasiekach, którymi 

opiekują się pszczela-

rze, podobnie jak mój 

dziadek. Pszczelarze 

często sami budują ule, 

dokarmiają pszczoły,    

a czasami nawet je 

leczą. Każda pszczela 

rodzina ma swój dom c z y l i 

ul. Mieszkają w nim królowa i robot-

nice, których jest najwięcej oraz 

trutnie, pszczele chłopaki. 

Ule mogą różnić się wiel-

kością, ale w środku wyglą-

dają podobnie. Są w nich 

ramki, na których 

pszczoły budują plastry 

z wosku. Każdy plaster 

to komórki, w których 

zbierany jest miód. Po-

tem pszczelarze wybiera-

ją miód z każdego ula. Ramki 

z miodem wkładane są do spe-

cjalnej wirówki, a potem już miód 

prosto do słoika.  

Patryk 
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Pani z humorami 
Wiosna - pani z humorami 
przyleciała wraz z ptakami, 
rozkwitnęła wraz z ptakami 

i zielenią barwi świat. 
Raz nam słońcem złoci dni, 

śniegiem sypie, deszczem mży 
zimnym wiatrem wieje i  
rozsypuje wkoło grad. 

Wiosno – pani z humorami 
zostań tu na dłużej z nami. 
Budź ptasimi nas trelami, 

słońcem ozłoć każdą rzecz. 
Na listkach zostaw podpisy. 
Popraw swojej sukni plisy. 

Kubeczek wypij melisy. 
Złe humory wygoń precz! 

Karolina U. 

Zamieszczamy ciekawe  

(naszym zdaniem) wiersze,  

wasz głos w zachwycie nad przyrodą. 
 

Wiosna 
Przyszła do nas piękna wiosna, 
wielką radość nam przyniosła, 

najpierw zawiał ciepły deszczyk, 
potem z chmurki mokry deszczyk, 

zaświeciło jasne słonko, 
zatrzymało się nad łąką. 

Nicola 

„Z miłości do siebie samego troszcz się o człowieka, zwierzęta, rośliny,  

o wody i powietrze, aby ziemia nie została ich pozbawiona”  
św. Franciszek – średniowieczny ekolog 

Rozwiązania krzyżówek  
przynoście do sali 113  

- nagrody czekają 

hasła do krzyżówki znajdują się 
na stronie obok 

Dawid I. 

ry
s.
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Moja mama bardzo 
lubi czytać książki, 
piec ciasta, sadzić  
rośliny, razem ze mną 
oglądać filmy.  

(oraz rys. bukietu) Julia 
Z moją mamą i z psem wycho-
dzimy razem na spacer, pozwala 
mi po szkole chodzić na placyk.  

Dawid S. 
Moja mama pozwala mi na prawie 
wszystko, lubi ciszę w domu, świet-
nie gotuje, czasem tylko się wkurzy.  

Ala 
Moja mama lubi oglądać filmy, pra-
cować w salonie fryzjerskim, lubi 
bawić się z psami i wychodzić z ni-
mi na spacer.  

Nicola 
Moja mama to doskonała kucharka, 
nie lubi pić herbaty z mlekiem.  

Dawid I. 

Moja mama to bardzo pracowi-
ta osoba i bardzo mnie kocha.  

Marysia 
Moja mama lubi mnie, a ja ją, lubi 
gdy odrobię lekcje i dostaję dobre 
oceny.  

Kacper 
Moja mama lubi nasze wycieczki 
rowerowe. Gdy jedziemy do stare-
go parku, to bawimy się tam w reki-
na. Gotuje nam pyszne obiady. 

Adam 
Moja mama uwielbia kwiaty, niebie-
ski kolor, dobrze gotuje. Denerwuje 

Wszystkim Mamom, Mamusiom, Mateńkom, Matulom –  
Tatom, Tatusiom, Tateńkom, Tatulom - 

laurkę, całuska, kwiatka, niespodziankę, prezent od dzieci, 

urwisów, łobuziaków, ananasów, drapichrustów… 

Nasze Mamy 

Mamo! 

Chronisz mnie przed złem 

Jesteś dla mnie taka dobra, 

Od lat się mną opiekujesz 

Dziękuję ci Mamo! 

Za to, że uczysz mnie życia. 

Za to, że jesteś! 

ry
s.
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Nasi Tatusiowie 

ją, gdy zatnie się telewizor, niena-
widzi węży. Lubi jeździć na rowerze 
i oczywiście malować paznokcie.  

Helenka 
Moja mama jest czasem bardzo 
zła, gdy jest w domu, a ja siedzę   
w telefonie. Bardzo się lubimy.  

Masza 
Moja mama jest ładna, radosna, 
roześmiana. Lubi gorzką czekola-
dę, a także polską jesień i wiosnę. 
Umie bardzo dobrze gotować, 

sprzątać, śmiać się i kochać 
wszystkich nas.  

Sofia 
Moja mama lubi, gdy zrobię dla niej 
laurkę lub rysunek, chodzić na spa-
cery. Nie lubi bałaganu i gdy dosta-
nę brak zadania.  

Karolina 
Moja mama lubi kolor czerwony, 
lubi gotować i pracować.  

Patryk 

Mój tata lubi grać ze mną w gry 
planszowe, spędzać ze mną czas, 
pomagać mi w nauce.  

Julia 
W weekend chodzę z tatą do parku 
Krowoderskiego na rower i pograć 
w piłkę nożną.  

Dawid S. 
Kupuje mi różne rzeczy, gra ze 
mną w różne gry, umie zrobić 
pyszną pizzę.  

Ala 
Mój tata lubi gotować i naprawiać 
samochody i majsterkować w do-
mu, nie lubi kotów.  

Nicola 
Mój tata wieczorem gilgota się ze 
mną i moją siostrą, wygłupiamy się 
razem.  

Dawid I. 
Z moim tatą mogę jeździć koparą, 
pomagam mu ją czasem napra-
wiać, lubi bawić się ze mną. Lubię 
się z nim przejść, albo wypić herba-
tę z trzema łyżeczkami cukru.  

Marysia 

Mój tata lubi grać na telefonie w tenisa 
i golfa, barszcz czerwony z ziemnia-
kami, robi pizzę i pierogi  z mięsem.  

Kacper 
Mój tata lubi ze mną grać w jakieś 
planszówki, chodzić do lasu, nie 
lubi gadów, uwielbia pieski. Lubi też 
spać.  

Helenka 
Mój tata jest programistą i świetnie 
gotuje, bardzo go lubię.  

Masza 
Mój tata dużo siedzi przed kompu-
terem, jeździ z nami na wycieczki 
rowerowe. Podłącza mi spotkanie 
online i pomaga w zabawie na kom-
puterze.  

Adam 
Mój tata jest przystojny, energiczny, 
spokojny, sprawiedliwy. Lubi infor-
matykę i spędzać z nami czas.  

Sofia 
Mój tata uwielbia gry planszowe, 
oglądać ze mną mecze piłki nożnej 
i uprawiać sport. Nie lubi bałaganu.  

Karolina 
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ciąg dalszy ze strony 9 

1 maja w sobotę musiałam wstać 
o 3:30 by zdążyć na zbiórkę. Tak, 
to nie pomyłka, bo zbiórka przed 
Cmentarzem Podgórskim była już o 
4:40! zbiórka dla tych, którzy chcieli 
zobaczyć wschód słońca nad Kra-
kowem i w ten sposób świętować 
majówkę. Pojechaliśmy całą rodzi-
ną: mama, tata, mój brat, moje 2 
siostry i ja. Jechaliśmy 20 minut. Na 

miejscu, każdy z uczestników otrzy-
mał biało-czerwoną chorągiewkę. 
Pani Ania opowiedziała nam histo-
rię kopca i świąt majowych. O 5:16 
wzeszło słońce, było go pięknie wi-
dać. Szkoda tylko, że musieliśmy 
szybko opuścić kopiec, bo strasznie 
wiało i padało. Wycieczkę uważam 
za świetny pomysł i cieszę się, że 
wzięłam w niej udział.  

Karolina 

godzina 517 

za swoje czyny; wtedy, gdy można 
iść gdzie się chce; gdy ma się wła-
dzę, prawo nad różnymi rzeczami 
Kiedy przestaje się być dzieckiem? 
- jak będziemy mieć 10lat; każdy 
dzieckiem jest nadal; gdy będziemy 
mieć 21 lat 
O czym marzycie? 
- o tym, by być pełnoletnim; by mieć 
wreszcie własny pokój bez brata  
i siostry; żeby mieć konia; żeby nie 
było zadań domowych; żeby być 
sławnym i bogatym 
Kim chcielibyście być w przy-
szłości?  

- weterynarką; piosenkarką; jeszcze 
nie wiem; opiekunem koni 
Co dalibyście dzieciom, gdyby-
ście byli dorosłymi? 
- prezenty; rower; ubrania; zabawki 
Czy trudno być dorosłym? 
- baaardzo, o wiele więcej pracy 
musi wykonać dorosły; musi uprać, 
śniadania robić, obiad i kolację; mu-
szą dorośli ważne sprawy załatwiać 
np. iść do sądu 

Życzymy wam,  
abyście jak najdłużej byli dziećmi. 

Klara, Wojtek, Tytus,  
Lilianka, Hania z 1a 
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A gdybyście mogli napisać kartkę do swojej Ojczyzny z podziękowaniem, prośbą 

czy słowem "przepraszam"...to co byście napisali? 

Dziękuję Ci, że jesteś taka piękna i duża. Dziękuję ci za wspaniałą przy-

rodę: lasy, pola, Morze Bałtyckie, jeziora (Jezioro Inulec), za Babią Górę, 

na której są pyszne chmurki. Dziękuję za cztery piękne pory roku. Za 

wiosnę, gdy budzą się zwierzęta z zimowego snu; za lato, że jest takie 

ciepłe i można łapać jaszczurki, kąpać się i wygrzewać w słońcu; za je-

sień, kiedy zbieram kasztany; za zimę z puszystym śniegiem i jazdę na 

sankach. Dziękuję za piękny hymn i Twoje ładne biało-czerwone kolory. 

Adam 

Życzę ci, żebyś zawsze była niepodległa, żeby nigdy nie dotarły do Cie-

bie żadne wojny i katastrofy. Życzę ci też, żeby Polacy Cię szanowali  

i byli z ciebie dumni. Dziękuję, że mogę być Twoim obywatelem. 

Marcel 

Lubię Cię, bo jesteś moim krajem. Mogę ciebie zwiedzać, jeździć w góry  

i nad morze. Jesteś bardzo ładna. Tu mieszka cała moja rodzina. Obie-

cuję, że będę o Ciebie dbał. 

Kacper 

STORK – LADYBUG – TULIP – SNAIL – BUTTERFLY – DAFFODIL – SNOWDROP 

HAT - SOCKS - T-SHIRT - SHIRT - TRAINERS - RAINCOAT - GLOVES 

a4 - b1 - c2 - d3 
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Tę rubrykę poświęcamy reklamie  

filmów, książek, czasopism, słodyczy,   

słowem wszystkiego,  

co się Wam wyda interesujące  

i godne polecenia innym.  

Zachęcamy - oceniajcie z nami. 

co czytać 
co oglądać 
co zwiedzać 
w co się bawić 

P O L E C A M  

Bardzo polecam serię książek pt. ”Zaopiekuj się mną” Holly Webb. 

Opowiadają one o różnych przygodach psów, kotów i innych zwierząt. 

Opisane historie bywają dobre i złe, smutne i nieszczęśliwe, ale zawsze 

dobrze się kończą. Największe wrażenie na mnie zrobił tom pt.”Na ratu-

nek śnieżnym panterom”. Ciekawy jesteś czemu musimy im pomóc? 

Zdradzę tylko, że to Osval i Iza ratowali je z pułapek i namawiali ludzi, by 

ich nie zabijali. Sięgnij po książkę.                   Helenka 

„Karolcia” to fantastyczna książka dlatego, że 

są tam magiczne wydarzenia i przedmioty. Ty-

tułowa bohaterka  znalazła w szparze podłogi 

tajemniczy, niebieski koralik, który spełniał jej 

marzenia. Czy wszystkie? Czy tylko niektóre? 

Czy tak jest do dzisiaj? Jeżeli chciałbyś się 

przenieść myślami i wyobraźnią w ten czaro-

dziejski świat, zacznij czytać, zobaczysz, że 

warto.  

Helenka i Julia 

Moja ulubiona książka to Kroniki Archeo. 

Pierwsza część to Tajemnica Klejnotu Nefertiti. 

Jest to o piątce dzieci, których rodzice są ar-

cheologami. Razem z opiekunką jadą do Egip-

tu. Rozwiązują mnóstwo zagadek. Przeszukują 

grobowce i świątynie, by  zdobyć klejnot Nefer-

titi. Bardzo zachęcam do przeczytania Kronik 

Archeo. Jest w nich wiele  o Egipcie. 

Basia, 2a 

ry
s.
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Jaszczurka zwinka budzi się 

ze snu zimowego w marcu lub 

kwietniu. Żywi się owadami, ślima-

kami, pająkami, gąsienicami. Ty-

dzień temu złapałem taką w ogro-

dzie mojej babci Oli i dziadka 

Wiesia. Nazwałem ją Przytrza-

ska, bo jej prawie łapkę przy-

trzasnąłem. Była to najbardziej 

zwariowana jaszczurka z tych, 

k tóre  z łapa łem.  Gryzka               

i Szybczka były spokojniejsze. 

Przytrzaska zaciekle gryzła pa-

tyk, właściwie to gryzła wszyst-

ko co popadnie, na szczęście 

mnie nie ugryzła. Miała małe, 

wysuwane zęby przy brzegu 

pyska. Przyniosłem jej trzy małe 

pomrowiki i zjadła wszystkie. Byłem 

bardzo zadowolony. Musiałem jed-

nak w końcu zwrócić jej wolność.  
zdjęcie i tekst Adam, 3a 

to właśnie Przytrzaska 

Mój kot wabi się Milka. Jest ruda i puchata. Cieszy się gdy wracam 

ze szkoły, wtedy miauczy i się 

ociera. Lubi spać i jeść sma-

kołyki. Milka jest bardzo towa-

rzyska, urocza i ma miękką 

sierść. Kiedy śpię, Milka śpi ze 

mną. Milka częściowo jest ko-

tem Norweskim Leśnym. Koty 

te jako jedyne potrafią schodzić  
z drzewa głową w dół. Milka też 

schodzi z półki głową w dół. Zimą, gdy wychodzi na bal-

kon cofa się, bo nie lubi zimna. Kotom Norweskim Leśnym w Norwegii 

nie jest zimno, bo mają grubsze futro. 

rysunek i tekst Basia, 2a 
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1. You put it on your head. 

2. You put them on your feet. They can be colourful. 

3. A top in a shape of T. 

4. A very elegant top with long sleeves. 

5. You put them on your feet and go running. 

6. You wear it then the weather is rainy. 

7. You put them on your hands when it is cold. 

I II III IV V VI VII 

Dawid S., 3a 
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 1             

   2           

 3             

   4           

    5          

6              

 7             

1. It comes back in spring from Africa. 

2. Red lady with black polka dots. 

3. The land of this flower that comes in a variety of colors is the Nether-

lands. 

4. A mollusc that carries its house on its back. 

5. A moth is his cousin. 

6. A bright yellow flower with a tubular center. 

7. I break through the snow and I am one of the first flowers of spring. 

Idiomy to niecodzienne związki językowe charakterystyczne dla da-

nego języka. Dziś o idiomach związanych z pogodą i przyrodą (weather 

and nature idioms) 

 

Połącz idiomy angielskie i ich polskie tłumaczenia w pary.  

a. It’s raining  cats and dogs. 1. Być bardzo zadowolonym, szczęśliwym. 

b. Feel over the moon.  2. Czuć się źle. 

c. Be under the weather. 3. Być w siódmym niebie. 

d. Be on cloud nine.  4. Leje jak z cebra. 

Madzia M, 2c 
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Czy to możliwe, że właśnie jest 
w kosmosie z jakąś małą istotką, 
która ma magiczne moce? Jak to 
jest możliwe, że planety potrafią 
mówić? A może to tylko wyobraź-
nia? Rozmyślania Antka nagle 
przerwał Neo. 

- Na nas już czas, przed nami 
jeszcze dwie planety, musimy się 
śpieszyć. 

I tak nasi bohaterowie znów zna-
leźli się w bańce, która  szybowała 
w bezkresie kosmosu, obierając 
kurs na następną planetę. Zmęczo-
ny wyścigiem i niewyobrażalnymi 
przygodami Antek zamknął oczy     
i zasnął. Obudził go dopiero prze-
szywający chłód. Antek otworzył 
zaspane jeszcze oczy i ujrzał pięk-
ną błękitną planetę. 

- Witajcie! Jestem Uran ! 
Uran przywitał naszych bohate-

rów i zaczął swoją opowieść. 
- Jestem najzimniejszą planetą  

w całym Układzie Słonecznym, mo-
ja temperatura wynosi – 224 stop-
nie C i praktycznie nigdy się nie 
zmienia, ponieważ znajduję się za 
daleko od słońca, to dlatego ciągle 
mam katar i kicham. Jestem też 
cztery razy większy od Ziemi i mam 
aż 27 księżyców. 

- Dwadzieścia siedem księży-
ców? Czy to możliwe? Ziemia ma 

tylko jeden księżyc, który przybiera 
różne kształty i czasem nawet 
zmienia kolor – powiedział Antek, 
nie mogąc uwierzyć w słowa plane-
ty. 

- To prawda, że Ziemia ma jeden 
księżyc, ale są planety, które po-
dobnie jak ja mają kilkadziesiąt 
księżyców, i są takie, które nie mają 
ich wcale. 

Nagle Uran przerwał i wbił wzrok 
w Antka. 

- Chyba musicie mnie już opu-
ścić, bo bańka pomału traci swoją 
moc i przestaje was chronić. Widzę, 
że Antek zaczyna się trząść z zim-
na. 

- Masz rację, dziękujemy za opo-
wieść, przyjmij od nas w podzięko-
waniu mały prezent - powiedział 
Neo i wyciągnął ze swojej magicz-
nej torby szalik. – abyś nigdy nie 
zapomniał o przybyszach z Ziemi. 

- Żegnajcie, moi ziemscy przyja-
ciele, dziękuję za prezent, nigdy     
o was nie zapomnę ! 

- Przed Nami ostatnia planeta, 
trzymaj się mocno, bo będzie wiało, 
zbliżamy się do Neptuna. -   wy-
krzyknął Neo, rozkładając zaczaro-
waną poręcz. 

Niestety huragany na Neptunie 
były tak silne, że naszym podróżni-
kom nie udało się porozmawiać      
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z planetą. Neptun dmuchał i chu-
chał tak mocno, że Antek i Noe      
w mgnieniu oka minęli wszystkie 
planety i zbliżali się prosto do Zie-
mi. Siła podmuchu była tak duża, 
że nie zdążyli wyhamować i minęli 
nawet do Merkurego, który jest 
pierwszą planetą Układu Słonecz-
nego, i zbliżali się niebezpiecznie 
do Słońca. W ostatniej chwili Mer-
kury chwycił bańkę i skierował ją 
ponownie w stronę Ziemi.  
  Bańka zaczęła zwalniać i zbli-
żać się do domu Antka, aż w końcu 
wylądowała na balkonie i zniknęła. 

-  Nasza przygoda dobiegła koń-
ca. Teraz cię zostawiam, ale mam 

nadzieję, że niedługo się zobaczy-
my - powiedział Neo. 

- Dziękuję ci za tę podróż, dzięki 
tobie spełniło się moje marzenie. 

- Nie przestawaj marzyć, bo ma-
rzenia się spełniają, trzeba tylko    
w to wierzyć. – po tych słowach 
Neo pstryknął palcami i … zniknął. 

Antek jeszcze długo się zastana-
wiał czy wszystko to, co przeżył, 
wydarzyło się naprawdę. Spojrzał 
na zegarek i zobaczył, że na Ziemi 
nie było go tylko 10 minut . 
- Jak to możliwe ? – pomyślał chło-
piec, ale nie zdążył się długo zasta-
nawiać, bo od razu zasnął. 

KONIEC 

Quiz 
Antek i Wielka Wyprawa 
 
 
1. Kto odwiedził Antka? 
a) wróżka 
b) gołąb 
c) Neo 
 
2. Gdzie tajemniczy gość zabrał 
Antka? 
a) do lasu 
b) w kosmos 
c) na Biegun Polarny 
 
3. Czym podróżują nasi bohatero-
wie? 
a) statkiem kosmicznym 
b) balonem 
c) bańką 
 

4. Pierwsza planeta, którą odwiedził 
Antek słynie z … 
a) pyłu 
b) gorąca 
c) wiatru 
 

5. Której planecie może zakręcić 
się w głowie? 
a) Uranowi 
b) Jowiszowi 
c) Neptunowi 
 

6. Jaki prezent otrzymał Antek od 
planety? 
a) medal 
b) kawałek gwiazdy 
c) naszyjnik z kosmicznych kamieni 
 

7. Co nasi bohaterowie podarowali 
Uranowi? 
a) stoper 
b) swoje zdjęcie 
c) szalik 
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Wciąż stawiają mi za przykład pracowitość pszczoły.  

Pewnie chcą, bym miód przynosił w słoiku ze szkoły. 

 

Jasiu, jakie najbardziej lubisz kwiaty? 

Róże – odpowiedział Jaś 
Chodź i napisz to słowo na tablicy. 

- Jednak wolę maki… 

 

Mama przegląda dzienniczek szkolny córki: 

- Oooo, a co to? Kolejna jedynka z historii? 

Córka: - Historia lubi się powtarzać.  
       Helenka 

Tata pyta pięcioletniego Aleksandra: 
- Co ci się podoba u tatusia? 

Aleksander po chwili zastanowienia, odpowiada: 
- Mama. 

 

„Milczenie jest złotem” 
Tak się mędrzec wyrażał. 
Uwierzyłem. Milczałem. 
Teraz klasę powtarzam. 

Życzenia pięknych świadectw!  

Dobrego wypoczynku, miłych, bezpiecznych i słonecznych wakacji!  

Do zobaczenia we wrześniu!  

Redakcja 


