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W numerze: 

Poetycki zakątek 
Za co kochamy nasze mamy 

 
 

 
 

Rozrywka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uśmiechnij się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niech żyją wakacje,  
niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce,  
wolny, swobodny czas. 
Gorące, złote słońce  
na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece  
będziemy się kąpali. 

 

 

 
 
 
 

Wywiady 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportowy 
sukces  

 
Lekcja kleksografii 
Rady na wakacje 
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Poetycki zakątek 
Uczniowie z klasy 4b piszą wiersze. Na łamach naszej szkolnej gazetki prezentujemy 

niektóre z nich i gratulujemy ich autorom. 

 
Bezradność 

 
Stoję pośrodku. 

Przede mną jest światłość,  
za mną ciemność. 

Nie wiem gdzie iść.  
Stoję w miejscu,  

na środku. 
W ciemność, czy w światłość? 

Gdzie iść? 
Co robić?  

Co począć mam? 
Nie wie nikt. 

A ja?                                                
/Jan Pałka/ 

Maj 
 

Maj, kochany maj! 
Miesiąc ciepła, pogody,  

dobrego humoru! 
Tyle szczęścia w krótkim 

słowie! 
Ludzie się cieszą,  
gdy nadchodzi. 
A gdy odejdzie,  

nie smucą się, bo wiedzą,  
że znów za rok zjawi się  

w zielonej szacie. 
 

/Jan Pałka/ 

Niezwykła noc 
 

Widzisz te gwiazdy padające  
w mrok? 

Te złote światła,  
które zapadają w ciemność? 

Widzisz te tryskające światłem znaki, 
które prowadzą przez ciemne, 

niezliczone korytarze?  
Gdy widzę gwiazdozbiory, 

gwiazdy ponoszą mnie do góry,  
więc chwytam niektóre 

i układam własne kształty. 
Noc jest dla mnie jak powietrze. 

Nie mogę bez niej żyć.  
Ciemność wprawia mnie w taniec, 

który odbywa się na niebie.  
Tańczę i przestać nie mogę  

i gdy stawiam nogi na ziemię 
 łkam i podnoszę do góry ręce. 

Gwiazdy łapią mnie za nie  
i lecę w górę.  

Tam gdzie nikt nie doleci  
/Julia Miś/ 

 „Kuleczka” 
Mój piesek  

wabi się Kuleczka.  
Kuleczka jest kochana,  

tak jak moja mama. 
Bardzo lubi zabawki,  

wysoko skacze do ławki. 
Ona bardzo nas kocha, 

gdy jest sama to szlocha. 
/Mateusz Rejman/ 

Moje zabawy 
Bardzo lubię być 
żołnierzem,  

bo żołnierz karabin ma. 
Dzielnie walczy  

za ojczyznę, 
ma w kieszeni kolty dwa. 

Gdy zaś zmieniam się  
w rycerza,  

władam mieczem,  
że aż strach. 

Kładę wrogów na łopatki,  
ciachu, rachu, mach i trach. 

Ale jednak moi mili,  
z Kulką wolę bawić się.  

Gdy z soboty na niedzielę,  
skaczę i z nią śmieję się. 

/Mateusz Rejman/ 
 
 

Zima 
Przyszła do nas zima biała, 

całe pole zasypała. 
Na dodatek jeszcze  
napisała wiersze. 

My na ciebie już czekamy, 
ciepłe czapki zakładamy,  
bo Mikołaj już tuż tuż. 

Proszę spadnij śniegu już. 
A choinka czeka w lesie  

moc radości wszystkim niesie. 
I aniołki już śpiewają, 

radość wielką ogłaszają, 
że Jezusek mały leży,  

w starej szopie wśród pasterzy. 
/Paulina Zacharska/ 
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Żegnamy cię szkoło 
Żegnamy cię szkoło, 

bardzo wesoło. 
Lecz tylko na dwa miesiące, 
bo zaczyna się lato gorące. 
Ostatni dzwonek już się 

przygotowuje, 
i wszystkim uczniom piękne 

wakacje daruje. 
/Martyna Dudek/ 

Lato 
Nadchodzi pora dzieci, 
jak ten czas szybko leci. 

Rozkładamy  
duże i małe baseny, 
 my problem gorąca  
w mig rozwiążemy. 
Babie lato z radością 

spadnie na nosy 
i pokoloruje 

 swym białym puchem 
poranne rosy. 

/Martyna Dudek/ 

Maj 
Kiedy zaczyna się maj, 

wszystko wokół zakwita, 
a cały nasz kraj 

wygląda niczym gaj. 
I kwiatów pełno wszędzie 

pracy przy nich wiele, 
lecz pięknie wokół będzie 

moi przyjaciele. 
 

/Martyna Dudek/ 

Wiersz dla taty 
Tato, tato kocham cię 
całe noce, całe dnie. 

Lubię cię, gdy się bawimy, 
a nie lubię, gdy się kłócimy. 
Zawsze, zawsze kocham cię 

i ty dobrze o tym wiesz. 
/Mateusz Rejman/ 

Poezja świętego Mikołaja 
W dniu świętego Mikołaja, 

pisze do mnie  
pszczółka Maja: 

„Mikołaju, Mikołaju, 
przynieś mi nektaru z raju” 

Ja nektaru nie mam, 
więc kwiaty jej wręczam. 

/Mateusz Rejman/ 

Zima 
Przyszła do nas zima biała, 
wszystko wokół zasypała. 

Białe drzewa i ulice, 
 zaśnieżone kamienice. 
Tyle śniegu napadało, 

co się teraz będzie działo? 
Pójdą w ruch narty i sanki, 
a dzieci ulepią bałwanki. 

/Paulina Zacharska/ 

 
 

Uśmiechnij się 
 
 

Jasio za drzwiami od  łazienki woła do 
mamy: 
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać? 
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz? 
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce. 
 

- Przycisz ten magnetofon! 
- Dlaczego? 
- Bo przeszkadza ojcu w odrabianiu twoich   
    lekcji. 

- Mamo, chłopcy zaczynają mnie podrywać. 
- W jaki sposób? 
- Rzucają we mnie kamieniami! 
 

Mama pyta Jasia: 
- Dlaczego masz mokre włosy? 
- Bo całowałem rybki na dobranoc. 

Pan od przyrody pyta Jasia: 
- Jasiu wymień 5 zwierząt mieszkających  
w Afryce. 
Na to Jasiu: 
- Dwie małpy i 3 słonie. 

Jasio pyta mamę; 
- Mamo, po co ty się malujesz? 
- Żeby ładnie wyglądać. 
- A kiedy to zacznie działać? 

 
Wybrała: Magdalena Tłuczek 
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Rady na wakacje 
 

Chcę lato, wakacje, trawę, wodę, pole, żyto, rowery, truskawki i żeby było 
widno po prostu chcę LATO!  

 

 

Patenty na wakacje: 
 

    •Co robić gdy pada? 
Dzień filmowy- Do tej pory brakowało Ci czasu na fajne filmy i seriale? Kiedy za oknem jest 

ponuro, poszukaj jakichś filmów w Internecie. To idealny czas, aby nadrobić serialowe 
zaległości. Filmy możesz znaleźć na takich stronach internetowych jak:                 

www.kinolive.pl , www.ekino.pl lub www.saens24.pl 
Dzień artysty- Deszcz może pomóc znaleźć Ci ukryty talent artystyczny. Wystarczy, że 

weźmiesz kartkę papieru, nachlapiesz na niej farbą kilka kolorowych plam i wystawisz na 
moment na deszcz. On zrobi resztę. To może być prawdziwe dzieło sztuki! 

    •Coś smacznego? 
Imprezowy przepis- Przygotuj: ananas, kukurydzę, ogórek zielony, majonez, ryż, 

szczypiorek. Ananas pokrój na niewielkie kawałki, ogórek na plasterki lub ćwiartki, odlej 
wodę z kukurydzy, ugotuj ryż, dodaj trochę majonezu i szczypiorku. Podawaj na ciepło lub na 

zimno. Sałatka świetnie smakuje w „towarzystwie” smażonych piersi z kurczaka! 
    •Opalanie? 

Przebywanie na słońcu wymaga stosowania kremów z filtrami UVA i UVB.                       
Zapamiętaj odpowiedni dla siebie: 

-Włosy rude blond karnacja: kremy z filtrami powyżej 15. 
-Włosy jasny blond i jasna karnacja: filtry powyżej 10. 

-Włosy złoty blond i oliwkowa karnacja: filtry powyżej 6. 
-Włosy ciemne, karnacja ciemna: filtry powyżej 3. 

Opracowała: Kamila Jaworska 
 

 

                                                           Wkrótce upragnione wakacje. Niektórzy z was  wyjadą  
                                                           na obozy i kolonie. Aby czas ten spędzony był  
                                                           w  bezpieczny sposób, chcę Wam przekazać kilka rad,  
                                                           które mogą uchronić Was przed  niebezpieczeństwem.                                          
 Bezpieczny wypoczynek nad wodą: korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, nigdy nie skacz 
do płytkiej wody o nieznanym dnie – taki skok może zakończyć się nieodwracalnym 
kalectwem, po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie – stopniowe 
schładzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku termicznego.  
Inne niebezpieczne zachowania:  
 Nie  obdarzaj zaufaniem nieznajomych - osoby te mogą wykorzystać twoją łatwowierność, 
zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych, w rozmowach telefonicznych          
i osobistych kontaktach z nieznajomymi nie podawaj informacji na temat sytuacji majątkowej   
i nieobecności dorosłych w domu.  

Opracowała: Ewelina  Mitał  
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Wywiady, wywiady…. 
Na łamach naszej szkolnej gazetki przedstawiamy trzy krótkie wywiady 
przeprowadzone z naszymi koleżankami, które mają pasje i je rozwijają. 

 
 
                                             
 
 

 
 
                                                                                                                                                                     
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie :Weronika Paśko, Karolina Bąk 

Rozmowa z Weroniką Pałką, uczennicą klasy 5b. 
- Od jak dawna grasz na keyboardzie? 
- Gram od dwóch lat. Bardzo mi się ten instrument podoba. 
- Jak długo ćwiczysz? 
- Ćwiczę około godziny dziennie, czasami dłużej. To zależy czy mam 
   dużo  nauki czy mniej. 
Czy swoją przyszłość wiążesz z tym instrumentem? 
- Nie wiem. Na razie gram, bo sprawia mi to przyjemność.  

Rozmowa z Karolin ą Wilk , uczennicą klasy 4b. 
- Jak to się stało, że zainteresowałaś się gitarą? 
- Zawsze podobała mi się gra na gitarze. Postanowiłam sama 
spróbować. Rodzice cieszą się moim zainteresowaniem i wspierają 
mnie. Początki były trudne, ale w miarę postępów, gra sprawia mi coraz 
większą przyjemność. 
- Twoje ulubione piosenki? 
- Oczywiście mam takie piosenki. Jedna z nich nosi tytuł „Zawsze tam, 
gdzie ty”, druga to  „Czarny chleb i czarna kawa”. Mój ulubiony zespół 
to Lady Pank i Strachy na Lachy. 
- Kto uczy cię gry na gitarze? 
- Pani Elżbieta Kwolek.  

Rozmowa z Dominiką Bieleń, uczennicą klasy 6a. 
- Taniec to twoja pasja. Od jak dawna tańczysz w zespole Flimero”? 
- Tańczę już cztery lata.  
- Skąd zainteresowanie tańcem? 
-  Moja koleżanka tańczyła w tym zespole. Postanowiłam zobaczyć jak wyglądają 
takie zajęcia. Poszłam, bardzo mi się one spodobały i zaczęłam uczęszczać 
systematycznie. Muszę przyznać, że taniec to nie tylko przyjemność, ale ciężka 
praca. 
- Twoje sukcesy. 
- Przyznam może nieskromnie, że było ich wiele. W domu mam puchary i medale 
z różnych zawodów. W 2010 roku wraz z zespołem zdobyłyśmy I miejsce na 
Mistrzostwach Polski. Było to jedno z największych sukcesów grupy junior 
młodszy. 
- Najbli ższe plany na przyszłość? 
- Ćwiczyć będę do końca roku szkolnego. Co będzie dalej nie wiem. Przyszłość 
pokaże. 
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Lekcja kleksografii w 4b 
 

Na lekcji języka polskiego w klasie 4b uczniowie omawiali lekturę „Akademia 
pana Kleksa”. Była to okazja do przeprowadzenia lekcji kleksografii. Powstały piękne 
kleksy i wiersze o nich, a właściwie o postaciach, które wyłoniły się z kleksów. 
 

Kleksografia 
Lekcje. Czas na kleksografię. 

Kleksy robię jak potrafię. 
Ten kleks przypomina żabę, 

ten bociana, a ten trawę. 
Nosorożec? Bocian? Słoń? 
A może człowieka dłoń? 

 
Popatrz kleksy mam na sobie. 
Może z siebie też coś zrobię? 

Hipopotam już się tworzy, 
wpadnie w zachwyt pan Ambroży! 

 
Kleksy nowe wciąż powstają, 

a artyści wymyślają. 
Po mym swetrze leci wrona, 

zaś na kartce jest korona. 
Hipopotam na koszuli 

i do wrony wciąż się czuli. 
 

Kleksografia rzecz jedyna, 
która w Akademii trzyma. 

/ Mateusz Rejman/ 

 
 

Czarnulki 
Czarnulki z piórka zeskoczyły 
i z atramentu plamkę zrobiły. 

Uśmiechają się do siebie, 
bo im dobrze tak jak w niebie. 

 
Skaczą figlują i robią psoty 

za moment wezmą się do roboty! 
Właśnie zrobiły kleksy 

w Zosi zeszycie! 
Teraz Zosia uprzykrzy im życie. 

 
Wzięła dziewczynka Czarnulki 

i włożyła je do dziurki. Zmartwiła 
się gdy to zrobiła, 

bo dopiero swe ręce umyła, 
a one były całe w atramencie, 

ach co za nieszczęście! 
 

A Czarnulki z dziurki wyskoczyły 
i na szkolne biurko wskoczyły. 

Pomyślały sobie skrycie, 
ale uprzykrzyłyśmy Zosi życie! 

/ Karolina Wilk/ 

Kucysie 
Moje plamki to Kucysie, 
mają bardzo piękne pysie. 

Po łące biegają 
i sobie śpiewają: 
Biegamy po łące, 
kicamy jak zające. 

Mamy piękne ogonki, 
fruwamy jak biedronki. 

Jesteśmy koniki 
bardzo zabawne smyki. 

/ Krzysztof Tarski/ 
 
 
 
 

 
Meteoryt 

Mój kleks w zeszycie 
jest jak meteoryt. 

Lecą w dół kropelki 
niczym koraliki. 

/Paweł Choma/ 
 

Czubek 
Mój pan Czubek jak już wiecie, 
jest najśmieszniejszy na świecie. 

Z atramentu zjawił się 
i uśmiecha do mnie się. 

Chude nóżki jak patyczki 
i dwa oczka jak guziczki 
Lubi pioseneczki śpiewać 

po podwórku biegać. 
W berka z dziećmi bawiąc się 

całe dnie. 
/Hubert Sikora/ 

 
 
 
 
 

Hełmik 
Na kartkę moją 

hełmik wyskoczył, 
bo cały w atramencie 

się zmoczył. 
 

Na głowę nie włoży go 
kosmonauta 

nie włoży strażak  
ani kierowca auta. 

 
Ten hełmik atramentowy  
do wynajęcia jest gotowy. 

/Marcin Mitał/ 

Kundelek 
Mój kleksik to kundelek, 

który ma zmartwień wiele. 
Nie wie,  

którą drogę wybrać ma,  
by nie spotkać złego psa.  

 
Słuchaj mamusi i jej rad 

to z mamusią  
wędruj w świat. 
Ona drogę zna,  

z mamą bezpiecznie 
poznasz świat. 

/ Aleksandra Lisowicz/ 
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Sportowy sukces 
31 maja odbył się „Tyczyński Bieg Przełajowy”, którego organizatorem było 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Zakończył się on sukcesem naszej koleżanki 
Klaudii Malak , uczennicy klasy 5a, która zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt rocznik 
1998 na dystansie 800 metrów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Magdalena Tłuczek 
 

Za co kochamy nasze mamy? 
 

26 maja obchodziliśmy Dzień Matki . W tym dniu dziękowaliśmy naszym mamom za trud 
wychowania, za ciepło i troskę, wręczaliśmy kwiaty, słodycze i prezenty. Niektóre z mam wzięły 
udział w spotkaniach klasowych przygotowanych właśnie z tej okazji i obejrzały przygotowany 
program artystyczny.  

Uczniom z klasy 4b zadałam pytanie za co kochają swoje mamy. Oto niektóre z otrzymanych 
odpowiedzi:  

•  kocham mamę, bo gdy jestem w tarapatach, zawsze mi pomoże  /Dawid/  
• ona o mnie dba, gdy jestem smutny to od razu radę ma  /Mateusz/  
• pomaga mi z lekcjami i problemami /Kamil/  
• bo jest zawsze przy mnie i ma dla mnie uśmiech /Marcin/  
• jest pracowita i o mnie dba, zawsze przychodzi mi z pomocą  /Natalia/ 
• zawsze jest przy mnie i dzięki niej czuję się bezpiecznie  /Paulina/ 
• za to ze mnie przytuli, ma zawsze czas, żeby ze mną porozmawiać  /Julia/ 
• zawsze mnie zrozumie, jest lepsza od wszystkich słodyczy /Karolina/  
• jest dla mnie przyjaciółką, opiekuje się mną /Natalia/  
• daje mi szansę wypowiedzenia własnego zdania, robi wszystko, żeby mi było najlepiej 

             w  życiu, nigdy nie brak mi niczego /Martyna / 
• zawsze mi wybacza błędy, dba o moje zdrowie, rozumie mnie /Paulina/ 
• nigdy mi niczego nie żałuje, nie gniewa się na mnie, nawet wtedy, kiedy coś spsocę/ Agnieszka/ 
•  dodaje mi otuchy, jest wyrozumiała, jest ze mną w każdej chwili / Hubert/ 
• pomaga mi i robi dla mnie wszystko / Jakub/  
• spędza ze mną czas, wysłucha w trudnych chwilach / Paweł/ 
• spełnia moje marzenia,  poświęca mi dużo swojego czasu / Szymon/ 
• opiekuje się mną, pozwala jeździć na wycieczki i turnieje / Damian/ 
• rozumie mnie i pomaga w trudnych sprawach /Mateusz/ 
• mogę się schronić w jej uścisku, rozumie moje problemy / Jan/ 
• poświęca mi wiele swojego czasu, pokazuje mi cały świat / Krzysztof/ 
• kupuje mi wszystko co chcę, jest przy mnie i uśmiecha się / Sebastian/ 

Wypowiedzi uczniów były dłuższe i świadczyły o miłości do mam. Wybrałam te najbardziej 
charakterystyczne.  

Opracowanie: Weronika Paśko 

Klaudia 
z dyplomem 
i pucharem. 

Za zdobycie I miejsca 
Klaudia otrzymała 

rower. 
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                                 ROZRYWKA 
Pomyśl, odgadnij, wpisz… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Ewelina Mitał 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Opracowała: Karolina Bąk 

1. Nazwa trzeciego miesiąca 
2. Dawna stolica Polski 
3. Grany z Wieży Mariackiej 
4. Legendarny król, którego zjadły myszy 
5. Wkładamy do niego kwiaty 
6. Kontynent, na którym leży Polska 
7. Mały, szary gryzoń 
8. Noszona przez kobiety 
9. Starszy pasterz owiec, zwierzchnik 

juhasów 
10. Obecna stolica Polski 
11.  Urządzenie przeznaczone do zdalnego 

odbioru ruchomego obrazu 
12. Kręgowiec wodny oddychający 

skrzelami. 

1. Ptak, symbol mądrości 
2. Obchodzi swe święto 26 maja 
3. Trafiła ………….na kamień 
4. Inaczej bór 
5. Dom modlitwy w prawosławiu 
6. Znosi je kura 
7. Słaby punkt, to pięta …………… 
8. Najwyższe piętro gór 
9. Mieszka w Puszczy Białowieskiej 
10. Zwierzę afrykańskie z długą szyją 
11. Wierzchołek góry 
12. Nie krótko tylko …………. 
13. Powolne zwierzę 

Gdy Internet był światem jedynym, 
trafiały się często jedyny. 
Teraz górą jest nauka, 
a serce radośnie puka. 

/Mateusz Rejman/


