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biuletyn Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W tym roku przystąpiliśmy do 

Ogólnopolskiej Akcji „Samorządy mają 
głos”. Pod tym hasłem w tym roku odbyły 
się wybory do Samorządu Uczniowskiego! 
Swoją kandydaturę zgłosiło sześcioro 
uczniów: Oliwia Bujko z klasy 8c, Lidia 

Dąbrowska z kl. 8e, Marcin Jakubowski  
z 5a, Piotr Królikiewicz z kl. 8c, Hanna 
Weychan z kl. 8a oraz Aleksandra 
Ziemińska z kl. 8g. 
   Wyniki głosowania przedstawiają się 

następująco: Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Henryka Sienkiewicza została Aleksandra 
Ziemińska, zastępcą Piotr Królikiewicz,  
a opiekunem klas 8. Oliwia Bujko!! 

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy samych 
sukcesów! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wraz z początkiem roku szkolnego nasza szkoła 

rozpoczęła realizację  zajęć z wykorzystaniem 

sprzętu zakupionego w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości. 

Podczas wrześniowych zajęć skupiliśmy się na 

zaprzyjaźnianiu ze sprzętem tak, aby poznać  jego 

możliwości i w przyszłości wykorzystać potencjał. 

Dzięki zakupionemu w ramach  programu 

#LaboratoriaPrzyszlosci nowoczesnemu cyfrowemu 

aparatowi działa koło fotograficzne. Uczniowie 

uczęszczający na te zajęcia stawiali swoje pierwsze 

kroki w przygodzie z fotografią. Radość dzieci była 

ogromna, gdy udało im się zrobić zdjęcie. 

Zaczęliśmy również poznawać działanie długopisów 

3D. Uczyliśmy się ich obsługi, wkładania filamentu, 

próbowaliśmy także robić pierwsze wydruki.  Już 

teraz wiemy, że zajęcia z wykorzystaniem 

długopisów 3D będą bardzo ciekawe i kreatywne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Dnia 16.10.2022r obchodziliśmy 22. Dzień Papieski 

pod hasłem: "Blask prawdy". Z tej okazji w 

kościele św. Katarzyny w Goleniowie młodzież i 

dzieci naszej szkoły wzięły udział w Apelu dla Jana 

Pawła II.  

Młodzież klas 8. czytała fragmenty nauczania 

Papieża, a dziewczynki, przygotowane przez p. Zuzię 

Kalugę oraz p. Tomasza (organistę), śpiewały pieśni 

związane z Janem Pawłem II.  

Wykonano również okolicznościową gazetkę oraz 

wystawę poświęconą temu Wielkiemu Polakowi, 

znajdujące się na korytarzach szkolnych. Na dużej 

przerwie chętni uczniowie śpiewali pieśni związane  

z życiem Papieża. Młodzież klas 8. w najbliższych 

dniach weźmie także udział w konkursie wiedzy na 

temat św. Jana Pawła II.  

Mimo upływu czasu, pamięć o naszym Wielkim 

Rodaku jest w nas ciągle żywa.  

S. Joanna Grześ 

„Serce Dwójki”  
nakarmiło głodnych 

 Lodówka Społeczna dzięki nam nie jest pusta… 

    W piątek 21 października osiem uczennic – 

wolontariuszek z klasy 5 a (Amelia, Maja, Julia, 

Nikola, Magda, Rozalia, Ola i Lena) o godz. 16.00 

zaniosło zebrane w szkole przetwory domowe do 

LODÓWKI SPOŁECZNEJ - LODÓWKI OTWARTEJ 24 

GODZINY DLA KAŻDEGO na ul. Jana Pawła II 25. Po 

drodze wręczałyśmy mijanym mieszkańcom 

Goleniowa karteczki z wartościowymi słowami oraz 

zachętą do nie marnowania żywności  

a zostawiania jej dla głodnych pod wskazanym 

powyżej adresem. 

 

„SERCE DWÓJKI” DZIELI SIĘ JEDZENIEM. 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

S. S.-K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedzielna akcja 

szkolnego wolontariatu 

   W ramach akcji ,,Godzina dla Szczecina i Twojej 

miejscowości” wolontariusze z naszej szkoły 

uczestniczyli w niedzielnym spacerze z psami ze 

schroniska w Budnie. Niestety, nie każde zwierzę 

może cieszyć się miłością i czułością okazywaną mu 

w domu, dlatego wolontariusze postanowili 

podarować kilka szczęśliwych chwil bezdomnym 

psom. Pieski były bardzo szczęśliwe, że mogły 

spędzić trochę czasu z dziećmi i wyjść z nimi na 

spacer. Równie szczęśliwi byli nasi uczniowie, którzy 

okazali wiele serca zwierzętom i pokazali, jakimi są 

czułymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Spacer możemy 

uznać za bardzo udany, tym bardziej, że była 

wspaniała pogoda, typowa złota polska jesień. Mamy 

nadzieję, że uda nam się jeszcze powtórzyć tę akcję  

i sprawić radość nie tylko sobie, ale i zwierzętom. 

Katarzyna Nadolna 

 

 

 

 



Dziękujemy, zbieramy, 

pomagamy 

     

 

 

 

 

 

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szkolny Zespół 

Wolontariatu "Serce Dwójki" pragnie złożyć 

szczególne i serdeczne podziękowania Panu 

Sławomirowi Lasockiemu, naszemu Panu woźnemu, 

który w bardzo krótkim czasie i we własnym zakresie 

wykonał dla nas wspaniałe KOŁO na ZAKRĘTKI. 

Zostało ono ustawione  

w dogodnym  miejscu, obok baneru naszego 

wolontariatu, widocznego także dla mieszkańców od 

ulicy Szkolnej. Dzięki Panu Słwkowi nasza 

społeczność może teraz wygodnie i spektakularnie 

zbierać zakrętki, cenne, bo wykonane z kosztownego 

plastiku. W kole codziennie ich przybywa i to jest już 

wspaniałe, bo zbierając ten surowiec wtórny, 

będziemy mogli zawsze komuś pomóc. Informujcie 

więc sąsiadów, krewnych i  rodziców, że WIELKIE 

KOŁO MUSI WYPEŁNIAĆ SIĘ SZYBKO NASZĄ 

POMOCĄ. Zbierajcie zakrętki w klasie i w domu, na 

boisku i podczas  spacerów. To tak niewiele dla tak 

wielu... 

Pamiętajcie, na tę pomoc już ktoś czeka,  

a "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ". ? 

W imieniu Zespołu  
Beata Rucińska 

 

 

 

 

 

SERCE DWÓJKI  

w Centrum Aktywności 

Lokalnej w Goleniowie 

   W piątek 21.10.22r. dziesięcioro  wolontariuszy z 

klas ósmych (Szymon z 8c; Ola, Lena, Hania, Lena, 

Karolina z 8a; Lidia, Hania z 8e; Kornelia  

i Michelle z 8f) wzięło udział w warsztatach,  podczas 

których, pod czułym okiem Pań seniorek  

z Goleniowskiego Odziału Polskiego Towarzystwa 

Walki z Kalectwem, z dużym zaangażowaniem, 

wykonywali stroiki na groby. Zostały one 

przygotowane z okazji Dnia Wszystkich Świętych na 

mogiły kombatantów, także te opuszczone. 

Popołudnie spędzone z Paniami Seniorkami dało 

naszym wolontariuszom wiele satysfakcji i radości. 

Oprócz miłej atmosfery, była odrobina czasu na 

rozmowę i herbatkę. I tak ''Serce Dwójki'' dokonało 

czegoś dobrego dla dobra wspólnego. Bardzo 

dziękujemy Pani Krystynie Daszucie za zaproszenie  

i deklarujemy gotowość do kolejnych zadań.  

Opiekunka grupy 
Beata Rucińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

obchodzimy 5 listopada to święto ustanowione  

w rocznicę urodzin Walta Disneya. Każdy z nas na 

pewno miał w dzieciństwie swoją ulubioną bajkę lub 

postać, którą uwielbiał. Z tej okazji  

w dniu 4 listopada biblioteka szkolna zorganizowała 

akcję czytania bajek młodszym uczniom przez 

uczniów klasy VIII, Aleksandrę, Nikolę oraz Dominika, 

którzy wcielili się w postacie bajkowe. Odwiedziliśmy 

oddział przedszkolny, klasy pierwsze, drugie, trzecie, 

czwarte, świetlicę oraz salę SI, w których panowała 

wspaniała atmosfera. Dzień Postaci  

z Bajek, to nie tylko świetna zabawa, ale także 

doskonała okazja do rozwijania zainteresowań 

czytelniczych wśród dzieci. Książki rozwijają 

wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, uczą myślenia 

przyczynowo-skutkowego oraz kształtują postawy 

moralne . Warto więc po nie sięgać jak najczęściej. 

Magdalena Mielczarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Już po raz piąty o symbolicznej  godzinie 11:11 
uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły  zaśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”, by uczcić 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto ten 
uroczysty apel uświetniły występy 
Sienkiewiczowskich uczniów: chórek "Do re mi", 
który pomógł nam w profesjonalny sposób 
odśpiewać Hymn Polski; Oliwia Drozdek i Ola 
Posieczek, wzruszająco grające na skrzypcach oraz 
Hania Małecka śpiewająca przepiękną piosenkę 
patriotyczną pt. "Rozkwitały pąki białych róż", 
którym to wykonaniem poruszyła do głębi serce 
każdego z nas. Nad wszystkim czuwała niezastąpiona 
Pani Dorota Gąsior.  

Monika Bodnar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MBodnar 

 

 

    Mikołajkowa magia otuliła dzisiaj naszą szkołę 
swoim ciepłym, świątecznym klimatem jak baśniową 

kołderką.❄Na korytarzach i w salach było czerwono 
od mikołajkowych czapeczek i ubiorów. Zewsząd 
otaczały nas piękne dekoracje, zwisały z sufitów, 
dekorowały ściany, drzwi i okna, przez co mieliśmy 
wrażenie, że znajdujemy się w zaczarowanej Krainie 
Świętego Mikołaja, gdzie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki powstawały kolorowe kartki 
świąteczne, choinki, okazałe stroiki, przepyszne 
pierniczki, barwne malunki na twarzach, magiczne 
balonowe zwierzęta, zimowy tor przeszkód, a nawet 

śnieg.❄Był też Św. Mikołaj, bo jakże by go mogło 
zabraknąć? Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie z tym 
dostojnym Gościem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ale najbardziej magiczne chwile przeżywaliśmy 
wraz z małymi artystami (chórek "Do re mi", kl. 1a  
i 1b, 2a i 5b) w sali gimnastycznej, gdzie przy 
kominku, w którym wesoło płonął ogień, przenieśli 
nas w zaczarowany świat Bożego Narodzenia, że 
mogliśmy poczuć magię miłości i dobra w naszych 

sercach.❤Po tych wszystkich atrakcjach można było 
najeść się do syta w mikołajkowej stołówce oraz 
rozkoszować się słodyczą przygotowanych przez 
rodziców rozpływających się w ustach deserów,  
a także posmakować waty cukrowej i popcornu. Kto 
chciał, mógł nawet zamienić się na chwilę w elfa lub 
zrobić sobie zdjęcie w pamiątkowej ramce. Byli także 
amatorzy świątecznego kina, w którym wyświetlano 
film pt. "Strażnicy marzeń". A szczęściarze wygrali 
tzw. "Bon na niepytanie".  
    Podczas "Mikołajek z SP2" nie zabrakło też 
szlachetnych inicjatyw: zbierano pieniądze na rzecz  
 

chorego Mateuszka❤, a dochód z samego Festynu 

będzie przeznaczony na potrzebny uczniów z SP2.✨ 
 

 
By spędzić z nami ten miły czas, przybyła do nas, 
m.in. Pani Wiceburmistrz: Anita Jurewicz. Wspaniale 
witały wszystkich przybyłych nasze Panie Dyrektor: 
p. Krystyna Bielecka- Zagórna, p. Beata Glądała i p. 
Małgorzata Wojciechowska. Nasi Kochani Rodzice 
wraz z ich przedstawicielami, Paniami: Moniką 
Katarzyną Piętą, Katarzyną Pełnikowską, Alicją Szwed 
i Anną Ziemiańską, z uśmiechem i ciepłem 
obsługiwali poszczególne stanowiska oraz czuwali 
wraz z nauczycielami nad sprawnym przebiegiem 
imprezy. Gorące podziękowania płyną również do 
całego Zespołu mikołajkowego z p. Deborą 
Szkudlarek i p. Anetą Żak- Izbińską na czele jako 
organizatorek tego wielkiego przedsięwzięcia oraz 
do wszystkich wychowawców i nauczycieli za ich 
pełną zaangażowania i radości pracę; podziękowania 
dla p. Ewy Frontczak za działalność Samorządu 
Uczniowskiego podczas Festynu, dla uczniów, którzy 
włączyli się w pomóc, zwłaszcza dla Oli Ziemińskiej,  
która przygotowała występ taneczny dzieci  
i pomagała wszędzie tam, gdzie była taka potrzeba.  
Dziękujemy p. Dorocie Gąsior za przygotowanie 
występu chórku i dekorację szkoły oraz p. Danucie 
Gielnik za klimatyczny wystrój sceny z "prawdziwym" 
kominkiem. Oczywiście, nie byłoby możliwe zrobić 
wszystkiego bez nieocenionej pomocny Pana Waldka 
i Pana Sławka- naszych wspaniałych woźnych. 
Dziękujemy także naszym kochanym Paniom  
z obsługi, dzięki którym zawsze jest czysto, a w ten 
wyjątkowy czas mikołajkowy musiały naprawdę 

włożyć dużo wysiłku, by wszystko lśniło.✨ 
Szczególne podziękowania należą się naszym 
SPONSOROM, bez których ta impreza nie miałaby 
takiej wspaniałej oprawy: 
• Piekarni "Społem"'  
• Panu Arkadiuszowi Prunesti,  
• Państwu Kudlik- Plantacja w Marszewie, 
• Pani Joannie Sosnowskiej, 
• Firmie "Hersta" z Lubczyny, 
• Panu Sebastianowi Łapotowi,  

• Nadleśnictwu Goleniów.❤ 
    Dziękujemy wszystkimi zaangażowanym  
w organizację Festynu i wszystkimi przybyłym, za to, 
że mogliśmy z Wami i dzięki Wam przeżyć te 

magiczne chwile.✨❤ 
 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    W Polsce wrzesień i październik to miesiące 

zbiorów wielu wartościowych warzyw i owoców. 

Jakie wartości kryją w sobie te skarby jesieni? 

Jabłka 

    Jak mówią anglicy: „An apple a day, keeps the 

doctor away”. Co takiego sprawia, że jabłka chronią 

nas przed wizytami u lekarza? 

Przede wszystkim: błonnik. Dzięki zawartości 

błonnika jabłka regulują pracę jelit, chroniąc przed 

zaparciami i innymi chorobami jelit, w tym przed 

rakiem jelita grubego. Ryzyko zachorowania na ten 

nowotwór mogą zmniejszyć także zawarte w nich 

flawonoidy. 

Z badań wynika, że osoby, które zjadają większe 

ilości jabłek, są o 50 proc. mniej narażone na 

wystąpienie raka jelita grubego. Trzeba jednak 

pamiętać, by jeść te owoce ze skórką, ponieważ to 

właśnie w niej znajduje się najwięcej cennych 

flawonoidów – pięć razy więcej niż w miąższu. 

Winogrona 

Mówi się, że czerwone wino ma dużo właściwości 

zdrowotnych, a przecież zawdzięcza to winogronom, 

z których jest zrobione. 

Winogrona są bogate w resweratrol, który wykazuje 

właściwości ochronne przed tworzeniem się blaszki 

miażdżycowej w świetle tętnic. Związek ten posiada 

właściwości wygaszające stany zapalne, a także 

działanie przeciwnowotworowe. 

Inne związki tego typu zawarte w winogronach to 

antocyjany – należące do flawonoidów, nadające 

pigment owocom czerwonych winogron, uważane za 

bardzo silne przeciwutleniacze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Dynia i śliwki dojrzewające w ostatnich 

promieniach słońca to owoce jesieni, które osłodzą 

pierwsze szarugi, deszczowe i chłodniejsze już dni. 

Warto delektować się nimi nie tylko przez całą 

jesień, ale również przygotować domowe przetwory 

na zimę. 

JESIENNE ŚLIWKI 

Bogactwo śliwek to być może jedna z największych 
zalet jesieni. Te fioletowe – węgierki i wiele innych 
odmian śliwek – to skarbnica witamin i 
mikroelementów wspomagających zdrowie i urodę. 
Nie sposób przecenić te niepozorne jesienne owoce, 
zawierają witaminy A, C, E, B6, polifenole, potas, 
wapń, żelazo, fosfor, magnez, błonnik. Kilka owoców 
dziennie poprawi kondycję skóry, szczególnie cerę 
naczynkową. Podjadanie fioletowych owoców 
pomaga także walczyć ze złym cholesterolem oraz 
koi układ nerwowy dzięki zawartości magnezu i 
witaminy B6. 
https://szefsmaku.pl/ 

Julka Maniak, klasa 3b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ten niesamowity zwierz ma dwie nazwy: aksolotl i 

ambystoma meksykańska. Aksolotly są bliskie 

wyginięciu. Te zwierzęta mają takie kolory jak: 

fioletowy, różowy, żółty, zielony, biały, złoty. 

Oczywiście, jest jeszcze więcej barw, ale wszystkich 

https://szefsmaku.pl/


nie wymienię, gdyż mamy ich zbyt wiele. Aksolotl w 

wieku 18-27 miesięcy ma długość od 15 do 45 cm. 

Cechą, która przyciąga największą uwagę, jest jego 

zdolność lecznicza: aksolotl nie leczy się przez 

bliznowacenie i jest zdolny do regeneracji całych 

utraconych przydatków. 

Oprac.: Nikodem Bujko, kl. 3b 
na podstawie Wikipedii 

 

 

 

    Jaszczurka zwinka pochodzi z rodziny 

jaszczurkowatych. Występuje niemal w całej 

Europie, w tym na terenie całej Polski i jest 

najczęściej występującym gadem na terenie kraju. 

IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) 

uznaje jaszczurkę zwinkę za gatunek najmniejszej 

troski. 

   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

    Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) – gatunek 

dużego ptaka z rodziny pingwinów (Spheniscidae), 

endemiczny dla Antarktydy. Jest największym 

żyjącym przedstawicielem tej rodziny. Jest nielotem, 

ma opływowe ciało, a skrzydła usztywnione i 

spłaszczone w płetwy, odpowiednie do życia w 

siedlisku morskim. Ptaki te osiągają wysokość do 130 

cm i ważą do 45 kg. Samce i samice mają podobne 

upierzenie. Ich pióra głowy i grzbietu są czarne i 

ostro kontrastują z białym brzuchem i jasnożółtymi: 

piersią i obszarami wokół uszu. 

    Jego dieta składa się głównie z ryb, ale obejmuje 

również skorupiaki, takie jak kryl, i głowonogi, np. 

kałamarnice. Podczas polowania może pozostawać 

zanurzony około 20 minut, nurkując na głębokość 

535 m.  

 

 

 

 

 

 

    Ułatwia to kilka przystosowań jego organizmu,  
 w tym niezwykła struktura hemoglobiny, która 
pozwala na funkcjonowanie przy niskim poziomie 
tlenu, a także kości niezawierające przestrzeni 
wypełnionych powietrzem, co zmniejsza 
barotraumę, jak również zdolność do ograniczania 
metabolizmu i zawieszania niekrytycznych funkcji 
narządów. 
    To jedyny gatunek pingwina odbywający lęgi  
w czasie antarktycznej zimy[3]. Przemierza 50–120 
km przez obszary pokryte lodem, by dotrzeć do 
kolonii lęgowych, które mogą skupiać ponad kilka 
tysięcy osobników. Samica składa pojedyncze jajo, 
które samiec wysiaduje przez nieco ponad dwa 
miesiące, podczas gdy partnerka wraca do morza, by 
zdobywać pokarm. Następnie rodzice na zmianę 
żerują na morzu i opiekują się pisklęciem w kolonii. 
Długość życia na wolności wynosi zazwyczaj 20 lat, 
choć zaobserwowano, że niektóre osobniki mogą 
dożywać 50. 

                                             Miłosz Dadeło, kl. 3b 
na podstawie Wikipedii 

 

 

 

    Mieszkam  w Marszewie. Mam na imię Julka  

i posiadam dużo  kotków:  wielkich  i małych; mam 

ich ponad 30! Lubię je wszystkie i trudno mi wybrać  

ulubienica. Są one w różnych kolorach: rude, czarne  

i brązowe, ale posiadam też dwa, które mają sierść 

we wszystkich kolorach, które 

wymieniłam wyżej,  dwa z nich 

mają na imię: Rusia i Lusia.  



 

 

 

  Mam również koleżankę Ingę, która często 

przychodzi do mnie i się ze mną bawi, ale czasami 

bawię się sama z kotkami na moim podwórku. A na 

nim znajdują się: krowy, kury i kaczki.  

   Oprócz tych zwierząt, posiadam także: króliki, 

indyki, małe i duże kaczuszki oraz cielaczki. Na 

wakacje zaś oddajemy kotki, bo mamy ich za dużo. 

Jeśli chodzi o indyki, mają kolorowe skrzydła, 

najczęściej niebieskie i czerwone, ale też brązowo- 

kremowe. Natomiast kaczki są biało- czarno oraz 

brązowo- niebiesko upierzone. Wszystkie moje 

zwierzaki kocham, lubię na nie patrzeć, bawić się z 

nimi, opiekować i karmić. 

Julka Maniak, klasa 3b 
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    Dnia 05.08.22r. pojechałam z rodzicami  i siostrą. 
Wstałam o 04:00 pojechaliśmy najpierw  pociągiem 
do Szczecina i przesiedliśmy się do pociągu który 
jechał do Krakowa. Jechaliśmy na początku 
spokojnie. Byliśmy między Opolem zachodnim,  
a  Opolem głównym.  Aż nagle zatrzymaliśmy na  
3 godziny, a inny pociąg czekał 2 godziny. A to 
wszystko dla tego że jakiś pociąg przed nami zaplątał 
się w trakcje. W końcu jakaś duża lokomotywa, 
przewiozła nas do powrotem do Wrocławia. Tam 
czekaliśmy godzinę na kolejną lokomotywę, a jeszcze 
podczepili do nas 7 wagonów, a mieliśmy  
8 wagonów, czyli razem mieliśmy 15 wagonów. 
Później zatrzymywaliśmy się co 10 minut, a staliśmy 
30 minut. Aż w końcu dojechaliśmy do Krakowa  
i przyjechała po nas taxi na nocleg. Jechaliśmy tak od 
05:00 do  02:00 i jechaliśmy 21 godzin. 

Anielka Dudko, kl. 2b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga, od dzisiaj w naszym piśmie 

opowiadanie Anielki Dudko z 2b pt. 

,,Kłótnia w królewskiej rodzinie”→ 

 

I rozdział na stronie→11. 

 

https://www.polska.travel/pl/


 

Dzień Chłopaka 

Raz w roku jest taki dzień, 

który każdy człowiek zna,  

nawet na tapczanie leń. 

To jest Dzień Chłopaka,  

dla nas najlepszy czas. 

Oczywiście, nie dla dziewczyn, 

dziewczyny nie obchodzą nas. 

Piękna fryzura, eleganckie 

ubrania, 

nawet piżamy, które są do spania. 

Jest jedna rzecz ważniejsza, 

nie za prezenty, nie za paczkę 

Lays’a. 

Tą wartością jest rodzina, tak lekka 

jak pióro ptaka, 

więc Tektureczki Wam życzą, 

szczęśliwego Dnia Chłopaka! 

Autor: Stanisław Rakowski 
 

 

 

Czkawka 

Była sobie Anka mała, 

która ciągle głośno czkała. 

Hyk! Hyk! Czkała głośno, 

tę czkawkę coś chyba poniosło! 

Piła wodę, nic nie pomogło, 

stała na głowie, ale ją zmogło. 

zatkała nos, liczyła do dziesięciu, 

chociaż braci miała pięciu. 

Balon dał jej jeden z braci, 

dmuchała mocno, lecz czas ona 

traci. 

Później balon pękł, PUK! 

I zrobił wielki huk! 

Anka zdała sobie sprawę, że nie 

ma już czkawki, 

ale jeden z braci czkawki dostał, 

przez balonu drgawki. 

Autor: Stanisław Rakowski 

 

 

 



Dzień Według Mnie 

O szóstej rano biorę młotek, 

cały srebrny i błyszczący. 

Wyciągam piniatę pełną 

cukierków. 

Uderzam i są opakowania  

z napisem: YOLO! 

Stukam w drzwi mocno 

mojemu sąsiadowi  

i krzyczę: „Ups! To nie moja 

wina! To pies to zrobił!”  

A on mi nie wierzy,  

więc uciekam z miasta  

i sobie śpiewam: 

„To jest dzień według mnie!” 

Nie mam pomysłów,  

co mogę napisać,  

ale gdy przychodzę do domu, 

siadam na krześle,  

odpalam Zooma  

i do pracowników mówię: 

,,Dzień dobry! Jestem offline.” 

Autor: Stanisław Rakowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W  Londynie w  Wielkiej Brytanii  mieszkało 
rodzeństwo:  Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Wtedy 
trwała II wojna  światowa. Rodzeństwo musiało 
uciekać  przed nalotami  bombowymi  jak najdalej od  
Londynu. Pojechali  jak najdalej od Londynu 
pociągiem.   
    Zamieszkali w  domu u profesora i to w bardzo 
dużym domu. Pewnego dnia  kiedy  bawili się   
w chowanego Łucja  schowała się w szafie. Kiedy 
weszła  głęboko w ubrania poczuła coś kłującego. 
Nagle zobaczyła  że nie jest w szafie ale w jakiejś 
krainie. Poszła prosto i zobaczyła latarnię przy której 
był  jakiś stwór [czyli faun].Przedstawili się ten faun 
nazywał się Pan Tumnus a Łucja przedstawiła jako 
Łucja Pevensie. Pan Tumnus  zaprosił Łucje na 
herbatę. 

Aniela Dudko, kl. 2b    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy z: pinterest.com/ 

 

http://www.pinterest.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Woźniak, kl. 3b 

Rebusy z: pinterest.com 
oraz https://blog.doktortusz.pl/ 
 
 

http://www.pinterest.com/
https://blog.doktortusz.pl/


 

 

W klasie nauczycielka pyta Jasia: 

- Jasiu, jaka jest ostatnia litera alfabetu? 

- T, proszę pani – odpowiada Jaś. 

- Naprawdę? A może jednak Z? 

- Nie, proszę pani, bo wtedy to by był: alfabez. 

                          *** 

Po klasówce Jasiu pyta kolegę: 

- Jak Ci poszedł test? 

- O, beznadziejnie, wszystkie odpowiedzi zostawiłem 

puste. 

- No nie, ja też! To teraz nauczyciel znowu pomyśli, 

że od Ciebie ściągałem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co robi elektryk na scenie?  

- Buduje napięcie. :D 

                         *** 

Jaka  dziewczyna  najczęściej kopie swoje ciuchy?  

- Kopciuszek. 

                       *** 

Co robi piłkarz na ulicy? 

- Stoi  w korkach 

                       

 

 

                                          *** 

Co  mówi Robert Lewandowski gdy, idzie do fryzjera?  

-Gol!  

 

 

 

 

 

 

 

Suchary z: https://besty.pl 
Oprac.: Inga Wolska, kl. 3b 
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Wybrał: Miłosz Dadeło, kl. 3b 

 

 

Definicja – co to znaczy suchar 

   Jako suchar określa się zazwyczaj nieudane  

i nieśmieszne żarty. Terminem tym nazywane są 

często żarty tak infantylne lub głupie, że tylko ten 

fakt czyni je śmiesznymi. Sucharem nazwiemy 

również czyjeś niezbyt udane próby bycia 

błyskotliwym. Ponadto przyjęło się, że sucharami 

nazywa się żarty oparte na tym samym schemacie, 

polegającym na zadaniu pytania i udzieleniu 

zabawnej odpowiedzi zawierającej często grę słów. 

Na przykład: 

– Co mówi obcy schodząc ze schodów? 

– Nostromo. :D 

Przykłady użycia słowa suchar: 

Staszek cały wieczór rzucał takimi sucharami, że cola 

nam wysychała w szklankach. 

– Mam świetny żart! Dlaczego informatyk jest 

chudy? Bo ma zablokowane ciasteczka! 

– Matko, ale suchar… 

Suchar – analiza i ciekawostki 

    Suchary stały się na tyle popularne, że powstało 

wiele stron internetowych i profilów na portalach 

społecznościowych poświęconych tylko i wyłącznie 

temu rodzajowi żartów. Postacią telewizyjną, która 

zasłynęła z opowiadania sucharów, był Karol 

Strasburger – prowadzący teleturniej „Familiada”.  

 

 

 

 

 

 

 



Prezenter wielokrotnie przed rozpoczęciem odcinka 

opowiadał żart, najczęściej nieśmieszny. Powstała 

dzięki temu seria memów z jego podobizną 

podpisaną nieśmiesznymi sucharami – dowcipami 

bardzo niskich lotów. 

 

 

1. suchar: - Jasiu, ile to jest dwa plus dwa? - pyta 

matematyczka. 

- 8. 

- Nie, Jasiu, jedynka. 

Następnego dnia: 

- Jasiu, ile to jest dwa plus dwa? - pyta znów 

matematyczka. 

Jasio odpowiada: 

- 6. 

- Nie, Jasiu, jedynka. 

Kolejnego dnia znowu to pytanie: 

- Jasiu, ile to dwa plus dwa, ale proszę cię, 

odpowiedz dobrze! - prosi matematyczka. 

- To na pewno jeden! 

- Dlaczego tak myślisz, Jasiu? 

- Bo sama mi pani tak mówiła. :D 

Oprac.: Nikodem Bujko, kl. 3b 
https://slang.pl/suchar/ 

 

 

 

Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 

 

 

 

     Najbardziej udana część serii o filigranowej wróżce 
znanej z historii o Piotrusiu Panie. Wydana w 2014 roku 
animacja to już szósta odsłona przygód Dzwoneczka, choć 
tytuł trochę przekłamuje rzeczywistość: film skupia się 
bowiem bardziej na losach Jelonki, bliskiej przyjaciółki 
wspomnianej czarodziejki. Mimo to cykl dalej cieszy się 
olbrzymią popularnością na całym świecie, a jeżeli kolejne 
produkcje będą utrzymywać taki poziom jak Dzwoneczek 
i bestia z Nibylandii, to o sławę blondwłosej wróżki nie 
musimy się martwić. 
 

Raya i ostatni smok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raya i ostatni smok - Bing images 
 
Czas trwania: 1h 30min 
Data premiery: 2 lipca 2021 
Gatunek: Sensacyjno - przygodowe, Animowane, 
Family, Fantasy 
 
    Nowy film Walt Disney Animation Studios – „Raya  
i ostatni smok” zabiera nas w podróż do mitycznej 
Kumandry, krainy, w której kiedyś, dawno, żyli obok 
siebie ludzie i smoki. Później, gdy światu zaczęła 
grozić zagłada, smoki poświęciły się dla ratowania 
ludzi. Po 500 latach te same złe moce powracają. 
Chcąc ocalić swój kraj i pogodzić zwaśnione ludy 
Kumandry, dzielna księżniczka Raya rusza na 
poszukiwanie ostatniego, legendarnego smoka. Po 
drodze dowie się, że aby uratować świat, nie 
wystarczy mieć smoka – potrzebne są też wzajemne 
zaufanie i współpraca. Filmowej Rayi, mądrej 
wojowniczce, głosu użyczyła Barbara Gąsienica-
Giewont, a w magiczną, lecz cierpiącą na brak wiary 
w siebie smoczycę Sisu wcieliła się Katarzyna 
Dąbrowska. Na swojej drodze Raya spotka też 10-
letniego ulicznika Bouna, straszliwego wojownika 
Tonga oraz Noi - niemowlę-złodziejkę i jej bandę 
ongisów. 
 

 

 

https://slang.pl/suchar/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nRQaqx2r&id=05601D9EDF8ED41FB10953F19E4E0F0238822600&thid=OIP.nRQaqx2rQVidFZalpTV8qgHaD4&mediaurl=https%3a%2f%2fbilety.fm%2f8152-thickbox%2fraya-i-ostatni-smok-przeclaw-kino-zachod-goksir.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.9d141aab1dab41589d1596a5a5357caa%3frik%3dACaCOAIPTp7xUw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1910&q=%09Raya+i+ostatni+smok&simid=608008060704940167&FORM=IRPRST&ck=C141757A1388D6C9C4A51BFF0E41E44D&selectedIndex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Nasze magiczne Encanto 
 
    Nasze magiczne Encanto to przede wszystkim 
arcyciekawy setting. Akcja tej bajki dzieje się w Kolumbii, 
co zdarza się – przynajmniej w tym gatunku filmowym– 
rzadko. Główna bohaterka, Mirabel, urodziła się  
w rodzinie, której każdy członek posiada magiczne 
zdolności. Każdy – oprócz niej. Encanto jest więc 
opowieścią o odnajdywaniu siebie pomimo przeciwności  
i odmienności, ale w świecie funkcjonującym zupełnie na 
opak względem naszego. To najnowsza produkcja  
w naszej „topce”, ale już udało jej się wdrapać niezwykle 
wysoko. Wraz z rosnącą popularnością może być tylko 
lepiej. 

Źródło: https://filmomaniak.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matylda 

    Państwo Wormwood i ich synek Michael mieszkają 
w miłym miasteczku, w miłym domu, sami nie są 
jednak zbyt mili. Ale pewnego dnia powracają ze 
szpitala z ich nowo narodzoną córeczką Matyldą 
(Mara Wilson) i wszystko zaczyna się zmieniać. Już 
od pierwszych chwil jej życia okazuje się, że Matylda 
jest dzieckiem wyjątkowym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapominają bowiem zabrać ją do domu z 
samochodu, a mimo to ona nie popada w rozpacz. 
Jako roczne niemowlę potrafiła napisać swoje imię, 
w wieku trzech lat samodzielnie ubrać się i zadbać o 
siebie, w wieku pięciu lat - już czytała.    Pewnego ranka tata idzie do pracy sprzedać 
używany samochód po zbyt wysokiej cenie, mama 
wybiera się na partyjkę bingo, a Michael do szkoły - 
Matylda w sekrecie przed wszystkimi rozpoczyna 
poszukiwania biblioteki, w tej rodzinie bowiem 
króluje telewizor, zamiast dobrej książki. Odtąd 
dziewczynka całe dnie spędza wśród książek. Po 
przeczytaniu wszystkich lektur dla dzieci, czyta 
literaturę dla dorosłych. W końcu szczęśliwa Matylda 
zostaje wysłana do szkoły, gdzie poznaje diaboliczną 
dyrektor pannę Tranchbull, ale też wspaniałą młodą 
nauczycielkę, pannę Honey. W szkole spotyka też 
nowych przyjaciół i odkrywa, że posiada 
nadprzyrodzone moce, dzięki którym potrafi zmienić 
nie tylko swoje życie. 

 
Źródło: https://www.elle.pl/artykul/fajne-filmy 

Oprac. Inga Woźniak, kl. 3b 
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https://blog.zabawkitotu.pl/ 

Prezenty z: pinterest.com 
Oprac.: Inga Woźniak, kl. 3b 
 
 

 
Oprac.: Miłosz Dadeło, kl. 3b 
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Brawo Uczniowe! Brawo Absolwenci! Brawo My !  
    W dniu dzisiejszym Pani Wicedyrektor Małgorzata 
Wojciechowska wraz z nauczycielami wychowania 
fizycznego odebrała Statuetkę i Nagrodę za 
Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym  2021/2022! 
Nasza Szkoła zajęła II miejsce w Sportowym 
Współzawodnictwie Szkół w ramach  Wojewódzkich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej  oraz VII miejsce 🏆 w 
rywalizacji  Igrzysk Dzieci, na ponad 240 
sklasyfikowanych Szkół w Województwie!!! 
    Wielkie Gratulacje dla Uczniów jak i Naszych 

Absolewntów!! Jesteśmy z Was Bardzo Dumni ❤ 
    Gratulacje i Podziękowania dla Nauczycieli 
wychowania fizycznego: p. Hanny Grzegrzółki, p. Ewy 
Frontczak, p. Michała Staniuchy, p. Kajetana Struka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pomysły z: pinterest.com 
 
Oprac.: Oliwia Bujko, 8c 
 
 

Znalazła Inga Woźniak, 3b 
na: pinterest.com 
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