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Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 

 

Humor przygotowała: Milena Lichtarska kl.4b 

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi. 

Wnusiu, jakiś Ty do mnie podobny! 

Zapłakany Jasiu woła do mamy: 

Mamusiu, babcia mnie straszy!!! 



  

 

 

 

 
SPORT I MOTORYZACJA 

 

15 2 

 

7 września na rynek europejski rynek (także polski) wkroczyła marka Bajaj (czyt. Badżadż). Bajaj jest 3 naj-

większym producentem motocykli na świecie. 

Firma ma 90 lat natomiast produkcją motocykli zajmuje się od ponad 70. 

Największym motocyklem dedykowanym na rynek europejski jest Dominar 400. 

Przeznaczony jest on na prawo jazdy kat. A2. Według producenta na jednym baku przejedziemy 400km. Do-

stępny w kolorach: Matte black-czarny, Moon white-biały, Midnight blue-niebieski, Twilnight plum-czerwony 

Posiada niewyobrażalnie małą cenę 14 999zł. 

Reszta motocykli bajaj: Pulsar, Avenger, Discover, Platina ComforTec CT100 

Niektóre mają kilka wersji, które różnią się owiewkami, kolorystyką, pojemnością i mocą. 

 
Źródło: https://youtu.be/UKl3XvnGRck Strona internetowa bajaj: https://www.bajajauto.com/ 

 

Aleks Bdzil kl. 7a 

                                                                Cześć!!!!! 

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018. Cieszymy się, że znowu będziecie z nami, nasi Czytelnicy.  Pragnie-

my, aby nasza gazetka opowiadała o naszych wspólnych sprawach i problemach.  Mamy nadzieję, że znajdziecie 

tutaj coś dla siebie. Mamy zarówno coś dla dziewczyn (kącik mody), jak i dla chłopców (kącik sportowy). Nie 

zabraknie humoru i rozrywki. 

Redakcję gazetki stanowią przedstawiciele klas, ale każdy może zostać dziennikarzem. Cenne będą dla nas 

wskazówki, podpowiedzi, sugestie i rady. Liczymy na współpracę. Każdy może napisać tekst na wybrane przez 

redakcję tematy i przesłać na adres gazetki: gazetkaciesz@interia.pl 

 Zapraszamy do lektury. 

Redakcj@ 

Redakcja: Jakub Malec, Gabriela Ważna, Oliwia Mielniczek,  Laura Majewska, Jakub Mazurkiewicz, Paulina 

Bauman, Gabriela Kołodziej, Oliwia Staroń, Maja Kulczycka, Michalina Makuch, Weronika Niedzielska, Ola Bed-

narz, Martyna Sopel, Kinga Kaczorowska, Izabela Jakubiec, Ewelina Kopciuch, Anna Biedka, Oliwia Małysa 

Opieka nad Redakcją, oprawa graficzna, korekta: 

Anna Kołodziej, Marta Rydzewska 

Składanie: Anna Kołodziej 

Mecz Polska – Czarnogóra to widowisko na najwyższym poziomie! O awans do MŚ Rosja 2018  Polska walczyła 

na PGE Narodowym. Jak przebiegło spotkanie? Ten mecz oglądało na żywo około 85 tysięcy kibiców! Radość 

Polaków zaczęła się w 6 minucie po trafieniu Mączyńskiego, a 16 minucie trafił Grosicki. Piłkarze Czarnogóry 

strzelili w 78 i 82 minucie, wtedy zaczęły się nerwy zarówno Polaków jak i ich przeciwników. Na szczęście nasz 

kapitan Robert Lewandowski strzelił  na 3:2, a Czarnogóra sama dobiła się golem samobójczym. Dzięki temu 

mecz skończył się wynikiem 4;2. Więc 

jedziemy na Mistrzostwa Świata do 

Rosji. Hurrrra!   

Jakub Malec kl.4b 

Interesuję się piłką nożną chyba dla-

tego, że pierwszą piłkę dostałem już  

w wieku 3 lat. Od tego czasu lubię 

piłkę nożną, wolne chwile spędzam na 

podwórku, grając z kolegami w piłkę. 

Kilka lat później pojawiły się pierwsze 

bramki. Tak zaczęła się moja przygoda 

z piłką. 

Jakub Kawalerski kl.4b 

Jestem Kuba. Na wakacjach 

uczestniczyłem w zawodach 

sportowych. Grałem na pozycji 

napastnika, strzeliłem 4 gole 

w 5 meczach. Razem z druży-

ną zajęliśmy 3 miejsce. Do-

stałem brązowy medal i dy-

plom. Jestem bardzo dumny 

ze swojej drużyny. Poniżej 

moja relacja z meczu, który 

odbył się w niedzielę 8 paź-

dziernika. 

https://youtu.be/UKl3XvnGRck
https://www.bajajauto.com/
mailto:gazetkaciesz@interia.pl


  

 

Kilka słów od przewodniczącej szkoły. 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, dziękuję za tyle głosów oddanych na mnie. Zdobyłam ich aż 97! Niedłu-

go samorząd postara się ruszyć z naszymi pomysłami. Na początku chciałabym wprowadzić zdrapki do 

sklepiku. Będzie można wygrać. Chciałabym też wprowadzić do szkoły tzw. "Żetony". Każda klasa zbie-

rałaby takie za udział w akademiach, konkursach itp. Klasa, która zbierze  najwięcej żetonów, otrzyma 

nagrodę. Wszyscy wyczekują zajęć Fit & Jump. Wprowadzimy je najszybciej jak to będzie możliwe. 

Nie martwcie się, to nie wszystkie pomysły. Oczywiście, nie wszystkie z nich mogą być zrealizowane, 

ponieważ wymaga to zgody nauczycieli i Pani Dyrektor. Jeszcze raz dziękuję za taką ilość głosów.  

Kinga Kaczorowska 

Jak już pewnie zauważyliście, ruszył „Szczęśliwy Numerek”. Co rano jest on losowany i wywieszany na 

naszej tablicy ogłoszeń. Przypominamy zasady – jeśli danego dnia zostanie wylosowany Wasz numer      

w dzienniku, możecie być pytani jedynie wtedy, gdy sami zgłosicie się do odpowiedzi. Ale uwaga!!! – 

„Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek lub sprawdzianów. 

KĄCIK MODY 
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WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

W połowie września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Swoją kandydaturę mógł 

zgłosić każdy. Trzeba było przygotować i przedstawić swój program. Prawo głosu mieli wszyscy 

uczniowie klas IV- VII.  

Wyniki wyborów do SU na rok szkolny 2017/2018: 

Kinga Kaczorowska 97 głosów - przewodnicząca 

Izabella Jakubiec 34 głosy - za-ca przewodniczącej 

Michalina Makuch 27 głosów - sekretarz. 

W wiosennej kolekcji H&M znajdziesz ubrania  

zgodne z najnowszymi trendami z wybiegów.  

Jesteś gotowa na powitanie nowego sezonu? 

 

 

 

 

 

Romantyczkom spodobają się bluzki z falbankami, różowe i białe koszule, miłośniczkom wygody bomberki, 

bluzy i motocyklowe płaszcze, a prawdziwym flirciarom, które już szykują się na walentynki – sukienki    

w groszki, sweterki odsłaniające ramiona i koronkowe body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już od kilku sezo-

nów przymierzamy 

się do zakupu je-

siennej      jeanso-

wej kurtki, kto wie, 

może zdecydujemy 

się na model z oz-

dobnym haftem :) 

                                                                                    
Michalina Makuch kl. 6b 

Dla wszystkich fanów jednorożców  kapcie 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_JD11evWAhXNaFAKHdyPAV0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmadamsale.com%2Fprod%2F312920%2Fbluzka_z_odkrytymi_ramionami%2F&psig=AOvVaw2FjTj59cvS2pfJOjcAv37M&ust=150791785041
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1xITK1-vWAhWBLlAKHbjhAGcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwojcikfashion.com%2Fgranatowa-sukienka-w-biale-grochy-wwl7szksud06wzo&psig=AOvVaw36cixX5dYweUcUDKQFizB2&ust=1507
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5q7Gg1uvWAhUMZFAKHXosD6YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fminkids.sklep.pl%2Fglowna%2F1009-lekka-kurtka-bomberka-khaki.html&psig=AOvVaw25mRCHUX2f8VJrwU-HdFtw&ust=1507917923
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj60NTa1uvWAhUJLlAKHQHVBCMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparty.pl%2Fstyl-gwiazd%2Fshopping%2Fdzinsowa-kurtka-anny-lewandowskiej-cena-hafty-motyle-zara-hm-26184-r3%2F&psig=
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9dyZ2OvWAhWIJlAKHRPoCfkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fbluzka-top-oversize-nietoperz-odkryte-ramiona-p943-i6336231128.html&psig=AOvVaw3B8tQ-sdvdc8Gvltr4R2Tl
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KĄCIK KULINARNY 

 

Składniki na 12 babeczek: 

2/3 szklanki i 2 łyżki mąki pszennej np. tortowej 

2 łyżeczki cynamonu 

1 łyżka przyprawy korzennej do pierników 

pół łyżeczki sody oczyszczonej 

3/4 łyżeczki proszku do pieczenia 

120 g masła 

55 g gorzkiej czekolady, posiekanej 

pół szklanki kakao 

2 duże jajka 

3/4 szklanki jasnego brązowego cukru 

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

pół szklanki kwaśnej śmietany 18% 

3/4 - 1 szklanka powideł śliwkowych 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę pszenną, cynamon, przyprawę korzenną, 

sodę, proszek - wymieszać i przesiać, odłożyć. 

W garnuszku roztopić masło, dodać posiekaną czekoladę, odstawić do jej roztopienia, mieszając. Dodać prze-

siane kakao i wymieszać. Przestudzić. 

Jajka, cukier i wanilię ubić mikserem do puszystości. Dodać masę czekoladową i dokładnie zmiksować. Doda-

wać śmietanę, na zmianę ze suchymi składnikami, mieszając szpatułką. Połowę ciasta wyłożyć do papilotek, 

wyrównać. Na sam środek wyłożyć pełną łyżeczkę powideł. Przykryć pozostałą częścią ciasta 

czekoladowego, wyrównać. 

Piec w temperaturze 170ºC, przez około 20 - 22 minuty 

Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, 

wielu sukcesów zawodowych oraz 

zadowolenia z uczniów.               

       W imieniu całej społeczności szkolnej—                                                                                         

Samorząd  Uczniowski Szkoły Podstawowej                               

       w Cieszanowie 

Muzyka 

Muzyka jak to muzyka, 

Pan nam plumka na klawiszach, 

Nuty tańczą tu wokoło, 

Na muzyce jest wesoło. 

 

J. niemiecki 

Ich, du, habe, 

er, sie, es, 

my umiemy i ty też. 

 

Przyroda 

Przyroda to o zielniku nauka 

I chłopcu co palcem po mapie szuka, 

Ale wszyscy się zgadzamy, 

Że ten przedmiot jest ciekawy. 

 

W-F 

W-F to ćwiczenia są fizyczne, 

O wiele lepsze niż matematyczne, 

Pompki, przysiady, skłony, zwisy, 

Biorą w nich udział wszystkie urwisy. 

 

Informatyka 

Monitor, myszka i klawiatura 

To coś innego niż książek fura, 

Bity, bajty i dysk twardy 

Nie bądź dla nich taki hardy. 

J. polski 

Polski to język ojczysty, 

Lecz nie dla wszystkich to oczywiste, 

Gdy złe stopnie dostajemy 

Bardzo się tym przejmujemy. 

 

J. angielski 

Angliści nasi kochani, 

nie zawsze jesteście rozumiani 

na waszych lekcjach tyle słówek, 

ile jest w mrowisku mrówek. 

 

Matematyka 

Matematyka to przedmiot cieka-

wy, 

Pomaga rozwiązać zawiłe sprawy, 

Pitagoras ostry gość 

Nieźle nam daje w kość. 

 

Historia 

Historia rozjaśnia widma przeszło-

ści, 

Ale dla nas to zawiłości, 

Dat i bitew nie pamiętamy, 

Bo do książek od święta zaglądamy. 

 

 

Plastyka 

Plastyka pachnie maciejką, 

Lecz nie każdy to Matejko, 

Kartka, farba i pędzelek, 

Mają zastosowań wiele. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixw_i2-ObWAhVDrRQKHbQtDW0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffoodimentary.com%2F2014%2F11%2F09%2Fnovember-9-national-chocolate-cupcake-day-2%2F&psig=AOvVaw00ac55TfUDd5fqZoLY


  

 

Wakacje za nami i musimy, niestety, zaakceptować fakt, że to już wrzesień. Dzień 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego nadszedł nieubłaganie. Jednak miłe wspomnienia pozostały. 

WAKACJE  i ...PO WAKACJACH 
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Kiedy na myśl przychodzą wakacje  

i przypominasz sobie te wszystkie wariacje, 

które robiłeś jeszcze parę dni temu, a teraz  

słysząc o sprawdzianie, pomagasz koledze blademu.  

 

Pewnie byłeś nad morzem lub w górach, 

a może w domu siedziałeś z głową w chmurach. 

Bawiłeś się z kolegami na podwórku,  

albo szykowałeś przyrządy na biurku. 

 

W sierpniu udałeś się po wyprawkę, 

a pod koniec wakacji dostałeś głupawkę. 

To lato pozostanie w twojej głowie  

i co w nim robiłeś to każdy się dowie. 

                                Kinga Kaczorowska, klasa 7b 

Dziś opowiem moją wakacyjną przygodę. Moje wakacje były pełne nowych, ciekawych i radosnych wrażeń . 

   Wakacje zaczęły się 23 czerwca. W tym dniu byłam bardzo szczęśliwa, ponieważ miałam średnią 5.77 więc 

mogłam odebrać stypendium. Jednocześnie przepełniał mnie smutek, bo moi znajomi wybierali się do innej 

szkoły. 

   Nareszcie nadszedł dzień, kiedy razem z rodzicami pojechałam do Warszawy, stolicy naszego pięknego 

kraju. Podróż trwała bardzo długo, jednak mimo zmęczenia całą drogę byłam bardzo podekscytowana.        W 

końcu przyjechaliśmy do hotelu i od razu położyliśmy się do swoich łóżek. 

   Następnego dnia poszliśmy do zoo. Robiłam zdjęcia wszystkim zwierzętom. Potem schowałam telefon do 

kieszeni. Gdy chciałam go wyjąć, zobaczyłam małą małpkę uciekającą na ulicę z małym niebieskim telefonem. 

-Małpko! To mój telefon - Goniłam ją.     

Nagle małpka zmieniła kierunek i teraz biegła w stronę wybiegu hipopotamów. Strasznie bałam się, że wrzuci 

mój telefon do wody, jednak tego nie zrobiła. Gdy goniłam małpkę,  pośliznęłam się obok basenu hipopotamów 

i uderzyłam głową o barierkę. Straciłam przytomność i obudziłam się w szpitalu. Nade mną stała opiekunka 

małpki oraz moi rodzice. 

   Nigdy nie zapomnę tego dnia.         

Patrycja Kulczycka kl. 6a    

 

     Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 

26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo 

języków w Europie: 

 ponad 200 języków europejskich 

 24 języki urzędowe UE 

 około 60 języków regionalnych i języków mniejszości 

wiele innych języków, których używają osoby z innych części 

świata. 

 

Dlaczego ustanowiono Europejski Dzień Języków? 

Jest on okazją do: 

 popularyzowania wiedzy na temat różnych języków 

używanych w Europie 

 promowania różnorodności językowej i kulturowej 

zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ 

znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać 

kontakty, ułatwia znalezienie pracy. 

 

Historia 

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez 

Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która repre-

zentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowa-

nie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzy-

szenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwer-

sytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 

2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Euro-

pejski Dzień Języków obchodzony jest co roku. 

 

Jakie atrakcje są organizowane w Europie? 

26 września, a także w tygodniach poprzedzających i następ-

nych, w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, 

debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne im-

prezy dla każdego. 

 

 
Słowa w różnych językach zgromadziły: 

Gabrysia Ważna, Oliwia Mielniczek kl. 4b 



  

 W NOWEJ SZKOLE 

Kiedy zdecydowałam się przenieść do nowej szkoły miałam pewne obawy jak odnajdę się w dużej szkole, wśród 

nieznanych mi kolegów i nauczycieli.  Jednak szybko okazało się, że poznałam  tutaj nowe, sympatyczne koleżan-

ki i kolegów. Serdecznie nas przyjęli. Już na apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dziewczynki podbiegły    

i przywitały nas. Dzięki temu poczułam się pewniej i już się  tak nie stresowałam. Na przerwach dużo się dzieje, 

zawieramy przyjaźnie, rozmawiamy, żartujemy i miło spędzamy czas. 

Nauczyciele są mili, prowadzą zajęcia w sposób ciekawy, dużo wymagają, ale ta wiedza kiedyś przyda mi się      

w życiu. Każda sala jest związana z jakimś przedmiotem i wyposażona w pomoce naukowe. Zajęcia są ciekawe, 

dzięki temu szybciej uczymy się nowych rzeczy. Pozwala to odkrywać swoje talenty i rozwija zainteresowania.

 Jeśli ktoś ma kłopoty lub ktoś jest niemiły pomoże pani pedagog. To pomaga rozwiązać różne problemy 

szkolne. Gdy się źle poczujemy, pomaga pani higienistka. Dużo dzieci czeka na dojazd do domu w świetlicy. Jest 

to duża pomoc dla rodziców,  ponieważ nie muszą się martwić o swoje dzieci - są one pod opieką nauczycieli. 

Bardzo podoba mi się sala gimnastyczna i jej wyposażenie, boisko i całoroczne lodowisko. W szkole panuje miła 

atmosfera, czujemy się bezpiecznie. Lubię chodzić do szkoły, gdy dostaje dobre oceny. Bardzo mnie to motywu-

je do dalszej nauki. 

Patrycja Kulczycka kl.6b 
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Wywiad z Tycjanem Wusem—uczniem, który przybył do nas z Holandii.  

Rozmowę przeprowadziła Emilia Sopel z  klasy 7a 

Nowy kraj, nowa szkoła, nowi znajomi. Jak Ci się podoba w Polsce i w nowej szkole? 

Muszę stwierdzić, że program w Polsce jest zdecydowanie trudniejszy, dlatego jest 

tu więcej prac domowych niż w Holandii.  

Opowiedz coś więcej o szkole w Holandii.  

W mojej dawnej szkole było na pewno mniej nauki niż w Polsce. 

A czy przedmioty tu i tam są takie same?  

W Holandii nie ma: fizyki, informatyki, niemieckiego, muzyki no i oczywiście języka polskiego. Materiał jest          

o wiele łatwiejszy. 

Jakie kary można dostać za złe zachowanie? 

Za złe zachowanie trzeba napisać dziesięć, sto lub tysiąc razy jakiś wyraz. Za karę można też zostać po lekcjach. 

 Czy oceny są podobne? 

Nie, są zupełnie inne. Skala ocen to od 1 do 10. Jeden jest najgorszą a 10 najlepszą. 

A jak to jest z holenderskimi nastolatkami? Czym się interesują, co robią w wolnym czasie?  

Holenderscy nastolatkowie interesują się sportem, czasami grają w gry komputerowe. W wieku 16 lat można 

zrobić prawo jazdy, jeździć samochodem w obecności rodzica. Można też pracować na część etatu. 

Czy dostrzegasz jakieś różnice pomiędzy młodzieżą w Holandii, a Twoimi rówieśnikami w Polsce?  

Nie dostrzegam żadnej różnicy między nastolatkami w Holandii i tutaj. W obu krajach młodzież nadużywa Inter-

netu i spędza zbyt mało czasu na świeżym powietrzu. 

A teraz powiedz nam coś o sobie. Co lubisz robić w wolnym czasie? Czym się interesujesz? 

Ja osobiście lubię grać w piłkę nożną. Interesuję się tirami i motoryzacją. W wolnym czasie gram w gry symula-

cyjne i lub wychodzę na zewnątrz z psem.  

 

                   W czasie wakacji  nie  nudziłem się.  Razem z rodzicami często jeździłem na basen. Tam uczyłem się 
pływać. Była to świetna zabawa  i wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu.  Rozrywki dostarczyło mi też 
czytanie   książki  o piłkarzu Legii Warszawa, Michale Pazdanie oraz gazety ,,Bravo sport”. 

        Starałem się jak najwięcej korzystać z dobrej pogody, dlatego  chętnie  grałem w piłkę wspólnie z sąsiadem 
Maćkiem trenowałem strzały do bramki,  którą dostałem od rodziców zaraz na początku wakacji. 

         Wakacje to czas podróży. Moje nie były wprawdzie dalekie, ale  bardzo ciekawe  i przyjemne. Jedna  z 
takich wypraw odbyła się do Nowin Horynieckich, gdzie  podziwiałem kaplicę  świętego Antoniego. Mama i tato 
pokazali mi miejsce, z którego wypływa woda źródlana. Spróbowałem jej. Ale była zimna!!!  Smakowała mi niesamo-
wicie, zwłaszcza, że akurat w tym dniu panował straszny upał.  

         Innym razem wybraliśmy się z rodzicami do Przemyśla, żeby odwiedzić moją ciocię. Oczywiście znaleźliśmy 
też  czas na spacer po pięknych ulicach  tego  miasta.  

      Wakacje upłynęły mi szybko. Szczególnie miło wspominam chwile spędzone na basenie, dlatego w przyszłym 
roku też tam pojadę.                                                        

Karol Chodziński, kl. 6a                  

Warsztaty uczniów i seniorów 

15 września odbyły się warsztaty  dla uczniów            

z klasy 7b oraz seniorek  z gminy Cieszanów. W 

trakcie warsztatów odbył się szereg konkursów. 

Jednym z nich było skakanie w workach—młodzież 

vs seniorki. W kolejnym konkursie uczniowie dobie-

rali się w pary z seniorkami, wiązano im nogi i trzeba 

było jak najszybciej przejść wyznaczoną trasę.            

Na warsztatach upiekliśmy kiełbaski i pianki.  Dziew-

czyny przygotowały też niespodziankę dla Pani Dy-

rektor - zrobiły kwiatka z Ferrero Roscher. Mamy 

nadzieje ze był smaczny!  

24 września uczniowie klas VII  pojechali na wy-

cieczkę do Zoo i McDonalda. W wyjeździe wzięły 

też udział panie z koła seniora.  Kiedy wracaliśmy 

wszyscy w autobusie śpiewali pod przewodnictwem 

pani Marysi Kidy. Wszyscy polubili tę panią! Przeko-

naliśmy się, że od starszych osób możemy nie tylko 

wiele się nauczyć, ale również wesoło spędzić z nimi 

czas. 

Kinga Kaczorowska kl. 7a 



  

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

Czy istnieje idealny chłopak? 
 

 

 

 

Każda dziewczyna marzy o ide-

alnym chłopaku. Pomyślmy jaki 

jest ideał chłopaka. Oto cechy wspa-

niałego chłopaka.  

 Szczery - Żebyśmy nie mieli przed 

sobą żadnych tajemnic; 

Opiekuńczy - abyśmy zawsze czuli się 

przy nim bezpiecznie; 

Wesoły - aby zawsze się śmiał i był 

uśmiechnięty; 

Pomocny - aby pomagał mi i innym w potrzebie; 

Szalony - żeby nie był nudziarzem; XD                                                         

Przystojny - chyba każdy wie o co chodzi; 

Styl - żeby się modnie ubierał. 

  
Martyna Cencora kl. 6 a 

 

 

 

 

 

              Każda dziewczyna marzy o chło-

paku idealnym. Czyli jakim? Każda z nas lubi, gdy jej chło-

pak sprawia jej upominki, jest miły i zadbany. Według mnie, 

oto kilka cech chłopaka prawie doskonałego. 

    Zadbany, miły, wesoły, przyjazny, odnosi się do swojej 

dziewczyny miło i romantycznie. Kolejną cechą takiego 

chłopaka jest: UPRZEJMOŚĆ! Gdy chłopak jest uprzejmy, 

okazuje szacunek swoim znajomym oraz dziewczynie, 

oznacza to, że jest dobrze wychowany i będzie dla nas 

wyrozumiały we wszystkich trudnych sytuacjach!  
 
Alicja Rajter kl. 5 
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JESIENNE DEKORACJE 

Jesienią natura obsypuje nas cudownymi darami. Wystarczy przejść się na spacer do lasu czy do parku, aby 

zbogacić się o niesamowite, ale i darmowe "gadżety" do dekoracji domu. Poniżej pokażemy Ci przykłady na pro-

ste jesienne dekoracje 

Ozdobna świeczka 

Jesień za pasem, zbliża się okres długich wieczo-

rów i krótkich dni. Jak umilić sobie ten okres? 

Nasza propozycja to świeczki zapachowe, wykona-

ne własnoręcznie. Umilą nie tylko zwykłe jesienne 

popołudnia, ale także zimne wieczory. Zrób własne 

świeczki, dobierz swój ulubiony zapach. Świetna 

zabawa przy robieniu ich gwarantowana.                                  

Potrzebne rzeczy: 

 słoik, 

 liście, 

 klej, 

 kawałek sznur-

ka, wstążki, 

 świeczka 

Wazon jarzębinowy 

Naszą drugą dekoracyjną propozycją jest ozdobny  

wazon z gałązką jarzębiny, który świetnie ozdobi twój dom. 
Potrzebne rzeczy: 
 wazon lub słoik, 
 kawałek sznurka, wstążki, 
 gałązka jarzębiny, 
 żołędzie, 
 sztuczne piórka lub trawa; 

Jesienne kwiatki z liści 

Kolejnym naszym pomysłem są kwiatki z liści, które 

idealnie nadają się do domu. Nie trzeba ich podlewać.  

Potrzebne rzeczy: 

 Liście, 

 wykałaczki, 

 wstążka lub 

sznurek  

Obrazy  

Świetnie nadadzą się żeby rozświetlić 

swoim kolorem ściany. Przy wykonaniu tego 

obrazu można świetnie się bawić. Niejedna 

osoba poczuje się artystą. 

Potrzebne rzeczy: 

 liście, 

 farby lub sprej o dowolnym kolorze, 

 kartkę lub płótno, 

 ramka 



  

 

 
JAK PRZEŻYĆ JESIEŃ?!  

Jak wszyscy wiemy, jesień to bardzo smutna pora roku, którą lubi mało kto.  

Specjalnie dla was przygotowałyśmy listę sposobów na "przeżycie" jej! ;) 

 

1. Czytanie 

Dzisiejsza młodzież nie lubi czytać książek. Mówią, że ich nie lubią. Prosimy! Nie mówcie tak. To, że nigdy nie 
przeczytaliście nic fajnego, wcale nie oznacza, że czytanie jest NUDNE! A kiedy na polu pada deszcz, a wy nie 
macie co robić sięgnijcie po DOBRĄ książkę! 

Na jesień polecamy : 

"Kroniki Jaaru. Księga Luster" Adam Faber 

- Trylogia "Delirium" Lauren Olivier 
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4. Kakao lub gorąca herbata  

Według nas nie ma nic lepszego od picia 

gorącej herbaty w jesienne wieczory. Jeśli 

nie lubicie herbaty polecamy również kakao, 

gorącą czekoladę lub kisiel . 

3. Dekoracje 

Jak mus to mus! Jak już mamy przeżyć tę jesień to miejmy     

z tego jakąś przyjemność! Aby umilić sobie pobyt w do-

mu...ozdóbmy sobie pokój!  

2. Długie spacery  

Nie wiemy jak wy, 

ale my lubimy cho-

dzić na spacery. 

Jeśli macie dużo 

nauki to taki spa-

cer dobrze wam 

zrobi. 

5. Tony kocyków 

Na pewni każdy ma taki dzień, że jedyne czego 

pragnie to otulenie się kocykiem i oglądanie 

telewizji. Dlatego koce znajdują się na tej 

liście. Bo to one ratują nam życie, gdy jest 

zimno i pada deszcz. 

 

Pisały: Oliwia Małysa i Ania Biedka kl.7a 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co myślą dziewczyny o chłopakach: 

Wszyscy chłopcy są jak z kosmosu, 

Pogadać z nimi nie sposób. 

Tylko jeden mógłby być mój, 

Gdyby troszkę zmienił strój. 


