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                                          Z pamiętnika Ewy

       -Ewa! Wstawaj! Muszę iść do pracy, a ty jeszcze śpisz! Jak ja sobie
poradzę z następnym bachorem… 
         Każde dziecko, co najmniej raz w życiu było poganiane przez
dorosłych. “Szybciej!”, “zaraz się spóźnisz” i takie tam. Ja jestem poganiana
codziennie. Czasami czuję, jakby moja mama mnie nie kochała, zwłaszcza,
że teraz, jest zajęta moim młodszym bratem, który jeszcze się nie urodził. 
      A na dodatek ta szkoła. Szkoła jest okropna! Istne więzienie. Koleżanki 
z klasy mnie nie lubią, nauczycielki krzyczą, a uczyć się trzeba tyle, że nawet
największy kujon z mojej klasy, Adam, nie radzi sobie z lekcjami ostatnimi
czasy. 
    -Wychodzę! -powiedziała mama, stojąc w przedpokoju, po czym zamknęła
drzwi. Która godzina? 6:32, czyli musi być czwartek. Mama zawsze wtedy ma
na 7. Zazwyczaj chodzi na 7:30 do pracy, więc radzę sobie sama, chyba, że
ma wolne. 
          Byłam strasznie zmęczona, zwłaszcza, że jest jesień. Czasami czuję się
jak niedźwiadek, który zapomniał o hibernacji i musi znosić trudy jesieni
 i zimy. Ubrałam się, zjadłam byle jakie płatki, a następnie powlekłam się do
łazienki. Ale mam kołtunów! Jeszcze zęby i gotowe. Mam na ósmą, a była
dopiero 7:24, więc wcześniej pojechałam rowerem do szkoły. 
           W szatni były już Basia, Ela i Wiktoria. Kiedyś przyjaźniłam się z nimi,
 a zwłaszcza z Wiki, ale któraś z dziewczyn coś im o mnie nagadała.Teraz
patrzą na mnie jak na najgorszego wroga. W pośpiechu, (by jak najszybciej
opuścić to miejsce pełne zgrozy) zdjęłam kurtkę i zmieniłam buty.
Pobiegłam do sali, powstrzymując płacz, przypominając sobie o wszystkich
naszych wspólnych chwilach. Przy sali, na ławce, siedział Adam. Zawsze 
z dziewczynami śmiałyśmy się z niego... -Hej Adam! -wyrwało mi się.
Chłopiec patrzył się na mnie przez chwilę. 
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      -Hej! - odpowiedział. Łał, szczerze? Myślałam, że mnie zignoruje.
Siadłam na ławce obok niego. Kilka dziewczyn z mojej klasy patrzyło się
na mnie jak na dziwadło. Poczułam się głupio, ale całe szczęście
zadzwonił dzwonek na pierwszą lekcję. 
       Minęły kolejno angielski, wf, polski, matma, historia i plastyka.
Nareszcie koniec! Pobiegłam do szatni ciesząc się, że przeżyłam tę
męczarnię. 
       W minutę się przebrałam, a następnie wybiegłam ze szkoły.
Odpięłam rower i już miałam jechać, gdy zobaczyłam, jak Basia, Ela i Wiki
śmieją się, patrząc jak Adam zbiera wszystkie zeszyty na klęczkach, 
z ziemi. -Hej! Zawołałam bez namysłu, rzucając rower na chodnik.
Podbiegłam do nich, dalej wołając jednocześnie do dziewczyn -Jaki macie
problem?! Zostawcie go! -Ooo! Ewa! Czyżbyś w końcu znalazła sobie
chłopaka? -zawołała Wiktoria. Ela i Basia zaśmiały się chórkiem. Nie
mogłam tego znieść. Wiem, że to było głupie, ale postąpiłam według
głosu serca. -Tak! A co? Zazdrosna? -skłamałam. Adam popatrzył się na
mnie zdziwiony. Widziałam to, ale w tamtym momencie skupiłam się na
czymś innym - na speszonych dziewczynach. Gapiły się na mnie przez
kilka sekund, po czym odeszły w milczeniu. 
     Pomogłam koledze wstać. Było mi wstyd i czułam się dumna
jednocześnie. 
- W którą stronę idziesz? - spytałam z uśmiechem. 
-Tam- pokazał palcem mniej więcej na wschód. -Serio? Ja też! Chciałbyś
pójść ze mną? Adam nie zaprzeczył. Prowadząc rower poleciłam mu kilka
seriali na Netflixie, a on mi kilka książek. I mimo chłodu jesieni, nie było
mi zimno. Wręcz przeciwnie. Było mi tak przyjemnie 
ciepło, że czułam się jakbym piła gorącą czekoladę…
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Joanna Cioczek, kl. 6c
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Lubię, kiedy pada deszcz
bo wesoło wtedy jest. 
Można skakać przez kałuże
albo gapić się na burzę.

Krople deszczu obserwować, 
z parasolem w rytm tańcować
lub na język wodę łapać
i w kaloszach sobie skakać.

Można z błota zupę robić
i po trawie boso chodzić
Wniebogłosy w deszczu śpiewać
lub pod kocem w domu ziewać.

Lubię, kiedy deszczyk pada,
wtedy dobra jest zabawa.
Nie bądź smutny!. Nie bądź zły!
 Do zabawy dołącz Ty!

wiersz i rys. Hania Kęćko, kl. 3a



Hania Kęćko, kl. 3a

Jesienny bal
 
Jak co roku jesień Polskę odwiedziła 
Na bal powitalny drzewa zaprosiła.
Wszyscy na imprezę się przygotowali
W odświętne kreacje się poubierali.
 
Zwiewną, żółtą sukienkę brzoza założyła
Złocistym kolorem wszystkich oślepiła.
Wielki kasztanowiec jak zwykle zaszalał
Z kolczastymi pomponami na balu się pokazał,
 
Świerk, jodła i sosna kolorów nie zmieniły
Na zielono się noszą od wiosny aż do zimy.
Dąb również jak co roku, w brązy wystrojony
Z żołędziową muchą stanął z prawej strony.
 
Od jesiennych kolorów w głowie się kręciło
Chętnie wam opiszę co się wydarzyło.
Każde jedno drzewo elegancko wyglądało
Ale tylko dwoje koronę dostało.
 
Królem balu klon został, w kolorowy garnitur ubrany
Żółty, zieleń i pomarańcz idealnie dobrane.
Królową balu jarzębina została
Czerwonymi koralami wszystkich oczarowała. 
 
Wiatr melodię zanucił
Deszcz rytm wystukiwał
I tak sobie tańczyli
Aż zastała ich zima.

 
i
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wiersz Joanna Cioczek, kl. 6c

Ach, ta jesień!
I ten piękny deszczu zapach. 
Ach, te liście,
Którym w głowie się
przewraca. 
Zanim spadną,  
To wirują… 
Bo jesień wraca!

 
 

Roztańczone liście

rys. Sofia Ferro Wilk kl. 4a,



Koenner Alicja, kl.  5a

Muzyk może grać
Poeta może pisać

Artysta może malować
A piosenkarz śpiewać

Rzeźbiarz może rzeźbić
Sportowiec może biegać 

A taki zwykły śmieciarz
Co zbiera śmieci

Może zmienić świat, drogie dzieci
Pewnie spytacie: Co? Jak to? Niemożliwe!

Sprzątnięcie śmiecia zmieni cały świat
Więc wszystko jest możliwe
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KOMIKS rys. Patrycja Tatara, kl.4d
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Marysia Gmur, kl. 4d
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Marysia Gmur, kl. 4d



 Jak Ognisko Muzyczne wychowało 
pokolenia świdnickich muzyków”

 
      Nie wszyscy w Świdniku wiedzą, że oprócz Szkoły Muzycznej istnieje również
Ognisko Muzyczne, w którym można nauczyć się śpiewać i grać na różnych
instrumentach. Mogą się tam uczyć dzieci już od 5 roku roku życia oraz dorośli. 
       W Ognisku są klasy gitary klasycznej, akustycznej, elektrycznej 
i basowej oraz ukulele. Zajęcia z gry na instrumentach strunowych prowadzą
Wojciech Zwoliński i Tomasz Tyburek. Jest również klasa fortepianu, keyboardu i
akordeonu, gdzie uczy dyrektor Ogniska Dariusz Szymura. Klasę śpiewu prowadzi
Joanna Mania, a klasę instrumentów perkusyjnych Mirosław Apanasienko. 

 
50 lat historii!

      Ognisko Muzyczne w Świdniku zaczęło swoją działalność w 1971 roku. Przez
50 lat działalności wychowało kilka pokoleń świdnickich muzyków. Pierwszym
dyrektorem była Irena Wawrzyszak. Jego siedziba mieściła się w małym
mieszkaniu przy ul. Racławickiej. Dwa lata później przeniesiono je do budynku na
ul. Racławickiej 15D. W tym samym roku opiekę nad Ogniskiem przejęło Lubelskie
Towarzystwo Muzyczne. 
W 1985 roku dyrektorem został Dariusz Szymura, który jest nim do dziś. W 1996
roku razem z Jerzym Oleszczukiem postanowili się usamodzielnić i utworzyli
Świdnickie Towarzystwo Muzyczne. Razem realizowali wiele projektów
kulturalnych. Organizowali również koncerty, w których występowali młodzi
wykonawcy z “gigantami sceny”. 

 
 

WIEŚCI Z NASZEGO MIASTA...



    

Jakie są zalety Ogniska?
 

       Główną zaletą nauki w Ognisku jest możliwość wyboru repertuaru.
Uczniowie mogą uczyć się grać lub śpiewać utwory, które lubią i znają 
z radia lub z internetu. Oprócz nauki indywidualnej, mają możliwość
spróbowania swoich sił w zespole. Dla niektórych będzie to plusem, dla
innych minusem, że w Ognisku są głównie lekcje praktyczne, a podczas
nich wykładana jest również teoria. Zajęcia w Ognisku są płatne. Wynika
to z tego, że Ognisko nie jest finansowane przez źródła zewnętrzne, tylko
musi się utrzymać z własnych środków. 
  

Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia
 

         W tym roku Świdnickie Ognisko Muzyczne obchodzi 50-cio lecie
istnienia. Z tej okazji 12 grudnia 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Świdniku odbędzie się koncert jubileuszowy podczas którego uczniowie
zaprezentują swoje umiejętności.
Jako uczeń Ogniska Muzycznego serdecznie zapraszam na to
wydarzenie. 

 

WIEŚCI Z NASZEGO MIASTA...

Dawid Fila, kl. 5d



POLECAM KSIĄŻKĘ ...
     Polecam książkę dla młodszych dzieci pt. Czarny Kot, Biała Kotka 
o parce kociaków różniących się wyglądem i upodobaniami, która
przypadkiem się spotyka i pozostaje nierozłączna. 

rys. Gaja Zychewicz, kl. 2M2



POLECAM KSIĄŻKĘ...

      Książki o Mikołajku są bardzo
zabawne, idealne na długie,
jesienne i zimowe wieczory.
Wspólne czytanie będzie wspaniałą
rozrywką dla całej rodziny.
Spróbujcie namówić: mamę, tatę,
siostrę, brata, babcię , dziadzia na
rodzinne czytanie serii o Mikołajku. 
Autor- René Goscinny, ilustracje-
Jean- Jacques Sempé  

 Julia Poździk i Magda Komorowska, kl. 4b  (Koło Przyjaciół Biblioteki)



POLECAM KSIĄŻKĘ...

 Julia Poździk i Magda Komorowska, kl. 4b  (Koło Przyjaciół Biblioteki)

     Jeśli nie  jesteś fanem/ fanką długiego czytania  polecamy ci książkę
edukacyjną do zabawy pt. Drzewo. Jej strony to luźne karty, które układają
się w piękny obraz drzewa. Odkrywanie kart i wykonywanie zadań, 
 zapisanych na odwrocie, poznawanie ciekawostek przyrodniczych,
wyszukiwanie różnych gatunków leśnych zwierzątek jest bardzo
przyjemne. Autorka-Katarzyna Bajerowicz.    



        Ostatnio w kinach można było zobaczyć film pod tytułem Shang-
Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Jest to film z Uniwersum Marvela. 
       Głównym bohaterem filmu jest Shang–Chi, który musi zmierzyć
się 
z organizacją przestępczą Dziesięciu Pierścieni, kierowaną przez jego
ojca. Shang-Chi został przez tatę wyszkolony we wschodnich sztukach
walki. Dlatego, oczywiście, w filmie jest dużo scen walki. Są także
magiczne moce, związane z dziesięcioma pierścieniami. Pojawiają się
fantastyczne stworzenia. Nie jest to jednak tylko film walki. Są też
trudne wybory, przyjaźń, skomplikowane relacje rodzinne.     
      Jeśli, jak ja, jesteś fanem marvelowskich bohaterów, to jest film dla
Ciebie. Zwłaszcza, że filmie pojawia się Wong, który zaprasza Shang–
Chi i jego przyjaciółkę Kate do Sanctum Sanctorum, a w końcowych
scenach rozmawiają z Brucem Bannerem i Carol Danvers. Zatem
można się spodziewać tych bohaterów w kolejnych częściach sagi.
 

POLECAM FILM...

Franciszek Oleszko, kl. 7a

źródło: https://www.filmweb.pl
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     Woodlawn, to amerykański film w reżyserii Andrew’a i Jon’a Erwin,
 z Calebem Castillem w roli głównej. Film jest oparty na prawdziwej
historii. Został on wyprodukowany w 2015 roku. 
        Akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych w stanie Alabama,
w czasach, kiedy panowała segregacja rasowa, a ten stan należał do
najbardziej rasistowskich. Głównym bohaterem jest utalentowany,
czarnoskóry gracz futbolu amerykańskiego. Zmagał się on 
z uprzedzeniami rasowymi i wraz ze swoją drużyną dokonał rzeczy
niemożliwych.
        Woodlawn posiada mnóstwo wartościowych przekazów dla
młodzieży oraz dorosłych. Jest to film nakłaniający do wielu
przemyśleń. Motywuje do wzniesienia się ponad ludzkimi
ograniczeniami, pokazując, że z Bogiem można wszystko.
        Bardzo zachęcam do obejrzenia tej ekranizacji, ponieważ żyjemy
w czasach, gdzie pogoń za pieniędzmi, egoizm i niezdrowa rywalizacja
często zastępują prawdziwe wartości. Ten film powinien spodobać się
nie tylko sportowcom.

 

POLECAM FILM...

Dawid Banaszek, kl. 7d

źródło: https://www.filmweb.pl
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     Szarlatani z Pasikurowic
      „Raz w roku, na dziewięć dni rynek w Pasikurowicach otwiera swe
powoje. Najlepsi znachorzy i szarlatani z całego kraju zjeżdżają się, aby
zaprezentować swoje lecznicze mikstury. Czkawka, cuchnące stopy,
nieszczęśliwa miłość – mają lek na wszystko”. To zapowiedź bardzo
ciekawej gry w stylu bag building, gdzie wcielasz się w rolę właśnie takiego
szarlatana. 
       Jej celem jest zdobycie jak najwięcej punktów zwycięstwa. Zdobywa się
je za ważenie eliksirów. Polega to na tym, że wyciąga się losowe składniki
ze swojego woreczka. Oczywiście nie można robić tego w nieskończoność –
dużym ograniczeniem jest bawełna. Jeżeli jej będzie w kociołku zbyt dużo
kocioł wybucha i tracisz część eliksiru. Jeżeli tak się jednak nie stanie
możesz kupić więcej składników, które pomogą ci w warzeniu. Jedne dają
bonusy na koniec rundy, inne usuwają bawełnę, jeszcze inne są po prostu
zapychaczami.             
      Ta gra jest wprost idealna na spotkania rodzinne, może się spodobać
zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
 

POLECAMY GRĘ...

Michał Szyszło i Michał Stachorzecki, kl. 7d



Redakcja - Maćku, wywiadem z Tobą
rozpoczynamy w naszej gazetce
nowy dział, Moje hobby. Twoją pasją
jest sport, a w szczególności piłka
nożna. Czy mógłbyś opowiedzieć
skąd wzięło się to hobby?

Maciej - Jeszcze w przedszkolu, gdy miałem 5 lat, rodzice zapisali mnie do
Akademii Piłkarskiej Champions w Świdniku, w której rozpocząłem swoją
przygodę z piłką nożną. W mojej rodzinie zainteresowanie sportem zawsze
było duże. Wśród członków mojej rodziny są m.in. trenerzy, piłkarze 
i nauczyciele wychowania fizycznego. 
- Na jakie zajęcia uczęszczasz, poza obowiązkowymi lekcjami wychowania
fizycznego?  
- Jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, to uczęszczam na treningi w klubie
sportowym “MKS Avia Świdnik”, gdzie trenuję piłkę nożną. Chciałbym
wspomnieć jeszcze, że moja klasa 6c jest klasą sportową o profilu
siatkarskim i z tego powodu mamy więcej zajęć z wychowania fizycznego,
niż zwykła klasa. Ponadto, uczęszczam na dodatkowe lekcje języka
angielskiego dwa razy w tygodniu.
- Ile razy w tygodniu masz treningi i jak one przebiegają?
- Treningi mam 3 razy w tygodniu po 90 minut na terenie stadionu “MKS
Avia Świdnik”. Najczęściej zaczynamy od rozbiegania i rozgrzewki, potem
mamy strzelanie i na końcu krótki mecz.  Treningi sprawiają mi dużo
radości i satysfakcji, w szczególności wtedy, gdy ich efekty widać na meczu
w postaci, np. prawidłowo wykonanych stałych elementów gry,
zakończonych zdobytą bramką.

MOJE HOBBY

fot. źródło: 
https://www.bkslublin.pl

Maciej Syryjczyk

https://www.bkslublin.pl/sobotnie-wyniki-07-11/


MOJE HOBBY
1.Maciek, wywiadem z Tobą rozpoczynamy w naszej gazetce nowy dział pt. „Moje hobby”. Twoją pasją jest sport, a w szczególności piłka nożna. Czy mógłbyś opowiedzieć skąd wzięła się ta pasja?

- Kto jest Twoim sportowym idolem?
- Moim sportowym idolem jest Argentyńczyk Lionel Andrés Messi
Cuccittini (Lionel Messi), który wygrał 4 puchary Champions League, 6
Złotych Piłek
 i aż 10 Mistrzostw Hiszpanii. Jest to wieloletni gracz FC Barcelony, a ostatnio
zawodnik Paris Saint-Germain.
- Jakie przedmioty są Twoimi ulubionymi?
- Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole są plastyka, matematyka,
wychowanie fizyczne i informatyka.
- Czy Twoi rodzice wspierają Cię w Twojej pasji?
- Tak, to dzięki nim rozpocząłem przygodę z piłką nożną i dalej ją
kontynuuję.
- Czy możesz pochwalić się swoimi sportowymi sukcesami?
- W swoich zbiorach, oprócz licznych dyplomów, posiadam m.in. 17 medali za
udział w turniejach w piłkarskich, 2 medale za biegi, 1 puchar za 3 miejsce w
biegach i 1 medal za 3 miejsce w wyścigu kolarskim. W poprzednim sezonie
jako drużyna Avii Świdnik awansowaliśmy do Złotej Grupy Wojewódzkiej Ligi
Młodzika Młodszego.
- Jacy trenerzy mieli wpływ na rozwój Twojego hobby?
- Byli to głównie trenerzy piłki nożnej - pierwszy trener to Krzysztof Kozak,
Marek Jurczykowski, Piotr Bednarek, Grzegorz Martyniuk, aktualnie Dariusz
Sawicki. Spory wkład w mój rozwój sportowy wniósł też Dariusz Kuźma
(siatkówka).
- Jakie masz zainteresowania poza sportem?
- Lubię rozmawiać po angielsku i grać w gry komputerowe.
- Ulubiony film?
- Bardzo lubię filmy o biografii sportowców np. Pelé narodziny gwiazdy.
-Ulubiona gra?
- Moja ulubiona gra, w którą gram najczęściej to Fifa.
-Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci powodzenia w rozwijaniu sportowej pasji.
- Ja również dziękuję.

 

Maciej Syryjczyk



MOJE HOBBY Artur Łagoda

Pamiętacie Artura, o którym pisaliśmy w 8
numerze naszej gazetki? Jego hobby, to
tworzenie modeli historycznych samolotów. 
 Pochwalił się nam swoimi kolejnymi
osiągnięciami. Oto one:



MÓJ PUPIL

Riko
       Mój pupil wabi się Riko i ma 5 lat. Jest to najmilusiński i rozpieszczany przeze
mnie piesek. Co on lubi robić...? Pewnie myślicie, że tylko jeść i spać, ale tak nie
jest. Uwielbia wręcz wychodzić na spacery, ze zniecierpliwieniem czeka, kiedy
założę mu szelki i smycz. Co lubi jeść? Przepada za ludzkim jedzeniem, ale bardzo
rzadko je dostaje, bo jest niezdrowe. Psiego nie znosi.  Zawsze podczas obiadu
drapie nas w nogi i liczy na jakieś łakocie. Nagrody? Jeśli jest grzeczny przez cały
dzień, to dostaje kostkę.  Kiedy usłyszy otwieranie szuflady z nagrodami,  biegnie
do niej, nie wyrabiając na zakrętach. A po schodach, szkoda mówić! Biegnie jak
błyskawica! Rasa? Jest to York Terrier i ma około 30 cm wzrostu. Ciekawostka?
Kiedyś w Anglii wykorzystywano Yorki Terriery do wycierania rąk. Pewnie sobie
teraz myślicie: jak to, po co, dlaczego?  Podam przykład: w dawnych czasach
królowa Anglii, gdy miała brudne ręce po posiłku, wycierała je w pieska, a po
jakimś czasie pupil był kąpany. Dziwne to były zwyczaje.

A oto zdjęcie Rika. Najwspanialszego Yorka, mojego psa.
 

Tymoteusz Królik, kl. 5c



KRZYŻÓWKA

Dzięki niemu mamy babie lato 
Spadają jesienią z drzew.
Dziewiąty miesiąc w roku. 
Odlatują we wrześniu.
Są ozdobą Halloween.
Świeci w dzień.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

autor krzyżówki 
Tymoteusz Królik, kl. 5c

rys. Antonio Ferro Wilk, kl. 4a



KĄCIK JĘZYKOWY 



KĄCIK JĘZYKOWY 



KĄCIK JĘZYKOWY 
Zapraszamy do obejrzenia trzeciego wydania gazetki DEUTSCH. 

W wydaniu przypominamy, że 29 października został ustanowiony
Światowym Dniem Udaru Mózgu przez World Stroke Organization, aby
uświadamiać jak groźny jest udar mózgu, jakie są jego przyczyny, skutki 
i metody zapobiegania. My zwracamy uwagę na fakt, że nie dotyczy tylko
dorosłych i jak reagować, by pomóc? Ponadto: jesienna pogoda, atak
wirusów i bakterii oraz związana z tym wizyta u lekarza, straszne
Halloween, kuchnia Alicji i Szymona, Oktoberfest. Znajdzie się też coś dla
miłośników malowania i miłośników sudoku, labiryntów, wykreślanek, gier
planszowych, memory… Dla każdego, coś miłego. Zapraszamy. 



KĄCIK JĘZYKOWY 



KĄCIK JĘZYKOWY 



PASOWANIE NA CZYTELNIKA

             Wszystkie dzieci z klas pierwszych odwiedziły bibliotekę
szkolną i wzięły udział w lekcjach bibliotecznych. Nasi najmłodsi
uczniowie poznali historię Marudka, zamkniętą w teatrzyku
kamishibai,  odczytali regulamin biblioteki szkolnej, opowiedzieli co
lubią czytać i jaka książka jest ich ulubioną. Pokazali swoje sposoby na
poszanowanie książek, złożyli przysięgę czytelnika i wzięli udział 
w bibliotecznej akcji Kolekcjoner książek - edycja jesienna. Losowanie
kart kolekcjonera i nagród odbędzie się w ostatnim dniu jesieni.



PASOWANIE NA CZYTELNIKA

                                  
       Najważniejszym elementem spotkania  z biblioteką szkolną było
wybranie i wypożyczenie książki.  Klasy pierwsze są naprawdę
wspaniałymi czytelnikami.



KĄCIK FOTOGRAFICZNY

                                  
  RÓB ZDJĘCIA W DZIEŃ

                                  
     TRZYMAJ TELEFON OBIEMA RĘKAMI

                                  
   CZYŚĆ SZKŁO APARATU

                                  
 WYPROSTUJ KADR

                                  
  JAK ZROBIĆ DOBRE ZDJĘCIA TELEFONEM



WYKREŚLANKA

rys. Wiktoria Wdowiak, kl. 3b

rys. Magdalena Komorowska, kl. 4b

rys. Zoja Harytanowicz, kl. 1b



Anonimowa osoba: mini kominek do spalania
wosku; kadzidełko i wkłady do niego; zestaw
do regeneracji twarzy: maseczka na twarz i
usta, kremy; ubranko dla psa.

SONDA

                                  
Przeprowadziliśmy sondę wśród
losowo wybranych uczniów naszej
szkoły na temat tego, co chcieliby
otrzymać od św. Mikołaja.  Oto
odpowiedzi:

rys. Antonio Ferro Wilk, kl. 4a

Łucja: Chciałabym
dostać chomiczka.

Kornel: Chciałbym grę, rybkę,
tablet, telefon lub laptop.

Anonimowa osoba:
pieniądze na telefon,

świeczkę.

Zosia: zestaw do szkicowania,
kosmetyki Florence, pieska, nową

część " Księżniczki".

Piotrek: kierownica
Logitech g920.

Kuba: Chciałbym dostać PS5

Anonimowa osoba: rolki, zestaw
do rysowania, świąteczne
drobiazgi, dodatki do pokoju.

Zosia: świeczkę, koc, czekoladę,
nowe ubrania, słuchawki,
kadzidełko, kominek do świec.

Mateusz: Chciałabym
akwarium z rybkami. 

Mikołaj: Chciałbym otrzymać 
telefon i traktor-zabawkę.

Zuzia: płyta Sanah, koszulka Sanah,
bilet VIP na koncert Sanah,

kosmetyki Palet Ember.

Michał: Chciałbym
dostać klawiaturę.



SONDA

Weronika: Chciałabym dostać
bilety na mecz PSG.

Magda: Marzę o szkicowniku, zestawie
do szkicowania, piżamie

jednoczęściowej, grze planszowej
Tempo, lampeczkach i zakreślaczach.

Maja: Od św. Mikołaja
chciałabym dostać żywego

kota.

Anonimowa osoba: cosplay Mikan. 

Anonimowa osoba: nowy
piórnik, pieska, zestaw lego.

Zosia: świeczkę, koc, czekoladę, nowe
ubrania, słuchawki, kadzidełko,
kominek do świec.

Anonimowa osoba:
dużo książek. 

Anonimowa osoba: książki,
puzzle, biżuterię, 

kanapkę drwala z MacDonalda.  

Anonimowa osoba: Chciałabym dostać od
Mikołaja książki, zakładki, prostownicę,

kanapkę Drwala z MacDonalda.   

Gabrysia: książki o koniach i
psach, figurki schleich. 

Anonimowa osoba: Chciałabym
dostać  niebieską lalkę Rainbow

High. 

Anonimowa osoba: Chciałbym
dostać nowe narty albo deskę

 i trochę wolnego od nauki.

Alan: Chciałbym
dostać nowy telefon

Kasia: Chciałabym: notesik,
flamastry, błyszczyk, pieska, Barbie,

slime, kosmetyki, pluszaka.



GALERIA POSTACI LITERACKICH 

rys. Tosia Przychodzka, kl. 7b

rys. Martyna Mazuryk, kl. 7b

rys. Oskar Gołaszewski, kl. 7b



Cioczek Joanna
Dolecka Lena
Gmur Maria
Ferro Wilk Antonio
Ferro Wilk Sofia 
Fila Dawid
Harytanowicz Zoja
Kęćko Hanna
Koenner Alicja
Komorowska Magda
Królik Tymoteusz
Łagoda Artur
Oleszko Franciszek
Poździk Julia
Stachorzecki Michał
Syryjczyk Maciej
Szyszło Michał
Tatara Patrycja
Wdowiak Wiktoria
Zychewicz Gaja

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Masz ciekawe
opowiadanie, pomysł na
artykuł? 
Napisz do nas -
redakcjasiodemki@op.pl

redaktor naczelny

Suszek Karolina
Wiśniewska Anna
Cygan Urszula

 
opiekunowie

Projekt graficzny gazetki powstał dzięki zasobom portalu Canva.

Dawid Banaszek

 


