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W najnowszym numerze: 
1. Dlaczego Janusz Korczak? 

2. Przepiśnik, rebusy, krzyżówki, kolorowanki 
3. „W maju jak w raju” czyli prezentujemy nasze prace 

4. Dzień Matki – nasze teksty i inspiracje 

5. Ciekawe miejsca                                



Maj 

Najweselsze, najzieleńsze 

maj ma obyczaje. 
W cztery strony – świat zielony 

umajony majem! 
Ciepły deszczyk każdą kroplą 

rozwija dokoła 
z pąków – kwiaty, z listków – liście, 

z ziółek – bujne zioła. 
A po deszczu dzień pogodny 

malowany tęczą 
lubi wiązać krople srebrne 

na nitkę pajęczą. 
A gdy ciepła noc nadchodzi, 

kiedy dzień już zamilkł, 
maj bzem pachnie, wniebogłosy 

dzwoni słowikami
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KARTKA Z KALENDARZA 

1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki, Międzynarodowe Święto 

Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja , Dzień Słońca, Dzień bez 

komputera,  

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień 

Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień 

Gwiezdnych Wojen 

5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika, Dzień Europy, Dzień 

Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Leśnika 

8 maja – Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

13 maja – Światowy Dzień Chorego 

14 maja – Dzień Farmaceuty 

15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, 

Dzień bez Samochodu, Międzynarodowy Dzień Rodziny 

16 maja – Dzień Straży Granicznej 

17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 maja – Dzień Mycia Samochodów 

20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń 

21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Światowy Dzień 

Kosmosu, Dzień Strażaka 

22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana 

23 maja – Dzień Spedytora, Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu 

24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych 

25 maja – Dzień Stemplarza, Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika, 

Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych, Dzień działacza Kultury i 

Drukarza 

26 maja – Dzień Matki, Dzień Gruzji 

29 maja – Dzień Działacza Kultury 

31 maja –Dzień Bociana Białego 

MIŁEGO MAJA! 



HUMOR SZKOLNY 

 

 
 

Jasiu śpi na lekcji matematyki.  

Nauczyciel budzi go i mówi:  

- Szkoła to nie jest miejsce do 

spania! 

Jasiu odpowiada:             

- rzeczywiście trochę tu za 

głośno…  

 



W MAJU JAK W RAJU 

- czyli prezentacja naszych prac plastycznych i zdjęć 

inspirowanych majem. 

 

                                                                Fot. Michał z kl. 8aL 

 

    Fot. Michał z kl. 8aL                                                                     Fot. Adam z kl. 8aL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Adam z kl. 8aL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wojciech z kl. 2auP 



 

 

 

 

 

 

  

                                                        Klaudia z kl. 

2aUP 

 

Izabela z kl. 6aL 

 

  

   

 

 

Je 

 

 

Jessica z kl. 5aL 



 

Jessica z kl. 5aL 

 

 

 

 

 

 

 

              Jessica z kl. 5aL                                                            Dominika z kl. 5aL 

 

  

 

 

 

 

Karolina z kl. 5aL                                                       Michał z k. 8aL 



NASZE KOCHANE MAMY 

Podziwiam swoją Mamę za miłość i cierpliwość do mnie. Jestem Jej 
wdzięczny za to, że dba o mnie żebym był czysty, pojedzony. Stara się znaleźć dla 
mnie jak najwięcej czasu. Kupuje mi czasami moje zachcianki. Lubię jak jeździ ze 
mną na rowerze.                                                                                                      

Oliwier kl. 8aL 

Moją Mamę podziwiam za to, że pomaga mi w trudnych sytuacjach i jest 
dla mnie miła. Często pomaga mi w trudnych zadaniach. Moja Mama kocha mnie 
takiego jakim jestem. Jest bardzo kochana. Moją Mamę Podziwiam też za to, że 
umie fajnie gotować. 

Adam z kl. 8aL  

 
Moja Mama jest najlepsza bo robi dobre obiady. Pomaga mi w robieniu 

zadań. Ma do mnie cierpliwość. Pierze moje brudne ubrania i zawsze daje mi 
kolejną szansę bym się poprawił. Prasuje mi koszule gdy mam jakiś występ                    
i kupuje mi buty. Zabiera mnie na wycieczki i robi mi herbatę. Kiedy się skaleczę 
to przyklei mi plaster.  
 

Michał z kl. 8aL 

 
Moja Mama jeździ z nami na rowerach. Lubię z nią czytać i chodzić na 

spacery. Kocham Mamę, bo mi robi śniadanie do szkoły i mi pomaga w zadaniu. 
Moja Mama byłą  z zawodu kucharką i umie piec pyszne ciasta. Chciałabym umieć 
gotować tak jak ona. 

Roksana z kl. 3aL 

 
Moja Mama jest bardzo ładna. Z moją Mamą odrabiam zadania, czytam z 

nią też. Lubię z Nią jeździć na rowerach. Moja Mama dba o porządek w domu. 
Moja Mama jest bardzo Kochana.  

Mateusz z kl. 2aL 

 
Lubię z Mamą gotować i robić ciasto. Lubię chodzić z Mamą na spacery. 

Kocham Mamę bo robi dobre śniadania i zupy i drugie dania. Moja Mama też 
mnie bardzo kocha. Jest kochana, jest miła ale jak jestem niegrzeczny to krzyczy. 
Mam wtedy kary ale potem się poprawiam bo nie chcę Jej denerwować. 

Fabian z kl. 3aL 

 



Lubię pomagać mojej mamie w kuchni i biegać z Nią. Moja mama jest fajna                  
i miła i zabawna. Kocham moją Mamę .  

Piotr z 3aL 

 
Moja Mama jest kochana. Jeździ z nami na wakacje. W domu jest dla mnie miłą. 
Sprząta, gotuje 2, myje podłogę i okna, bawi się nami, Opiekuje się nami. Kocham 
Mamę bo jest moją Mamą.  

Weronika kl. 2aL 

 

 
Dominika z kl. 5aL 

 



Stwórz portret swojej mamy. 

 

 



 

Roztomiło mamulko! Ty, Twoi łoczy i ciepłe rynce som nojlepszym 

balsamym na cołki troski tego świata. Żyj nom sto lot! 



Wiosenna kolorowanka dla cierpliwych. 

 

Laurki dla mamy 

 



ŚLÓNSKO GODKA 

Członkowie rodziny - zagadki.  

Familijo - rodzina 

Muter, matulka - mama 

Fater, uojćiec - tata 

Oma - babcia 

Starzyk - dziadek 

 

 

   

 

 



NASZ PRZEPIŚNIK 

Kanapka - Rybka (pomysł na wspaniałe śniadanie dla mamy) 

 

 3 kromki chleba 
 serek kanapkowy do smarowania 

 rzodkiewki 
 ogórek zielony 
 kawałek czerwonej papryki 
 czarna oliwka 
 szczypiorek 
 sól 

Kromkę chleba posmaruj serkiem kanapkowym. Z boków kromki 
wykrój skórkę, aby powstał zarys ciała ryby oraz ogon. Z trzeciej 
kromki chleba wytnij ogon i płetwy. Szczypiorek pokrój w równe 
paski i udekoruj nim ogon rybek. Rzodkiewki i ogórki umyj i pokrój w 
talarki. Ułóż warzywa rzędami na kanapkach, zacznij od ogona. Z 
czerwonej papryki wykrój buzię rybkom, a resztę papryki pokrój w 
paseczki i dekoruję nią płetwy. Z czarnej oliwki pokrojonej w plasterki 
zrób rybkom oczka. Kanapki posyp lekko solą i od razu podaj. 

 

Smacznego! 

 

Pomysł pochodzi z portalu: Gotujemy.pl 

https://gotujmy.pl/ogorek,skladnik-kulinarny,1417.html
https://gotujmy.pl/papryka,skladnik-kulinarny,1436.html
https://gotujmy.pl/oliwka,skladnik-kulinarny,1261.html
https://gotujmy.pl/sol,skladnik-kulinarny,1555.html


Dlaczego Korczak?  

Kiedy w 2009 roku nasza szkoła                                                                                           

miała przyjąć imię Janusza Korczaka,                                                          

ogłoszono konkurs, w którym uczniowie                                                 

uzasadniali, dlaczego Janusz Korczak                                              

powinien zostać patronem placówki.                                                                       

Dzisiaj chcemy podzielić się z Wami                                                               

fragmentami prac konkursowych.                                                       

Uczniowie, dzisiaj już absolwenci, napisali: 

„Dzięki dobremu sercu, miłości do dzieci i odwadze stał się dla nas 

przykładem do naśladowania. Chciałabym, żeby Janusz Korczak został 

patronem naszej szkoły, bo kochał dzieci i młodzież, dbał, żeby ich nie 

krzywdzić. Będę dumna, jeśli szkoła otrzyma imię Janusza Korczaka”. 

 

„Dzień dobry panie Januszu Korczaku! Mam szesnaście lat. Chodzę do 

szkoły gimnazjalnej. Mam dobre wyniki w nauce, zawsze pomagam innym 

w potrzebie. Jesteś moim nauczycielem. Uczysz, jak kochać ludzi i jak ich 

szanować.” 

 

„Januszu Korczaku, jesteś dla mnie wzorem do naśladowania. Chciałem 

Ci podziękować za to, że uczyłeś jak kochać dzieci. Ty wszystkie dzieci 

kochałeś jak własne.” 

 

„Janusz Korczak był poważnym i skromnym człowiekiem. Był 

wychowawcą dzieci i opiekował się sierotami żydowskimi. Pomagał innym 

w potrzebie. Jest ważną postacią, którą należy zapamiętać.” 

 

„Uważam, że powinniśmy wybrać Janusza Korczaka na patrona naszej 

szkoły dlatego, że uczy nas jak powinniśmy szanować i kochać dzieci. Był 

kochającym i dobrym człowiekiem, o dobrym sercu. Taki powinien być 

każdy człowiek.” 

Przygotowała Pani Dorota Krzyżowska 



 

Monika z kl. 2aPP 

A JUŻ NIEBAWEM PRZEKONACIE SIĘ KTO OTRZYMA NAGRODY  

W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Król Maciuś I między nami w szkole” 

Poniżej możecie zobaczyć kilka wybranych prac.  

Wszystkie będą zaprezentowane na gazetce ściennej na korytarzu (parter). 

 

Kacper F. z kl. 4aAU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Paweł z kl. 5aL                                                                            Fabian z kl. 3aL 

 

Izabela z kl. 6aL 



CIEKAWE MIEJSCA 

Tym razem o malowniczych krajobrazach Polski bo czasem jest tak jak w 

tym powiedzeniu: 

CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE… 

         Skalne labirynty, fantazyjne kamienne grzyby i formacje, których nie 

zobaczycie nigdzie indziej w Polsce – choćby dla nich warto wyruszyć w 

okolice Gór Stołowych.  

Góry Stołowe to pasmo w Sudetach na Dolnym Śląsku na granicy z 

Czechami. Są to nieliczne w Europie góry płytowe wypiętrzone ponad 30 

milionów lat temu. W Polsce znajduje się wschodnia część gór, położona 

w powiecie kłodzkim, oraz zachodnia – znajdująca się w granicach 

powiatów: kamiennogórskiego i wałbrzyskiego. Góry Stołowe dzielą się 

na pięć części i każda z nich ma swój największy punkt. Możemy 

wyróżnić: właściwe Góry Stołowe, gdzie najwyższym szczytem jest 

Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m.  

 

 

Błędne Skały to kolejny labirynt skalny w Górach Stołowych, który 

koniecznie trzeba zobaczyć. Wąskie szczeliny, odcinki pokonywane na 

kolanach i trasa, gdzie można zabłądzić, gdy się nie uważa. To są właśnie 

Błędne Skały. Zobaczymy tam skały: labirynt, dwunożny grzyb czy okręt.  



 

 

 

 

 

 

W okolicy można również wybrać się na wycieczkę do Kaplicy Czaszek –
jest to  zabytek sakralny znajdujący się w Kudowej Zdroju, w 
dzielnicy Czermna. Kaplica położona jest w odległości ok. 1 km od 
centrum Kudowy, w dolinie rzeki Czermnicy. Założycielem kaplicy był 
proboszcz tutejszej parafii Wacław Tomaszek. Z jego inicjatywy zebrano 
w rejonie Kudowy, Dusznik i Polanicy Zdroju czaszki i kości zmarłych na 
cholerę w czasie epidemii panującej w okresie wojny 30-letniej (1618-
1648) i zabitych w czasie wojen śląskich. Ściany i sufit wyłożono 3 
tysiącami czaszek i piszczeli. W piwnicy pod podłogą znajduje się jeszcze 
21 tysięcy czaszek wypełniających ją do wysokości ok. 2 metrów. 

 

W tym regionie Polski można zobaczyć jeszcze wiele ciekawych miejsc 
np. Twierdzę w Kłodzku, Kopalnie złota w Złotym Stoku, Muzeum 
zabawek w Krynicy Zdroju, zachęcamy do wirtualnych podróży i nie tylko! 
Polecamy strony: https://www.twierdza.klodzko.pl/ 

https://muzeum-zabawek.pl/krynica-zdroj/galeria-krynica/eksponaty/ 

        https://kopalniazlota.pl/ 

https://www.twierdza.klodzko.pl/
https://muzeum-zabawek.pl/krynica-zdroj/galeria-krynica/eksponaty/


PRZED EGZAMINEM… 

Kochani w dalszym ciągu jesteśmy przed egzaminem , ósmoklasiści   już 

w tym miesiącu napiszą prawdziwy Egzamin Ósmoklasisty ale pozostali 

uczniowie również mogą sprawdzić swoją wiedze w proponowanych przez 

nas zadaniach egzaminacyjnych. 

JĘZYK POLSKI 

Zadanie 12. (0–2) Przeczytaj fragment utworu.  

Pociemniało mi w oczach – a gdym łzy ocierał, Słyszałem, że coś do 

mnie mówił mój Jenerał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu 

Długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł: 

„Stracona”. – Spod lunety jego Wymknęło się łez kilka, – rzekł do mnie: 

„Kolego, Wzrok młody od szkieł lepszy; patrzaj, tam na wale, Znasz 

Ordona, czy widzisz, gdzie jest?”  

12.1. Uzupełnij zdanie. Przytoczony fragment pochodzi z utworu pt. 

…………………………….., którego autorem jest Adam Mickiewicz.  

12.2. Napisz, jak zakończyła się obrona fortu. Odwołaj się do całego 

utworu Adama Mickiewicza. 

…………..….……………………………………………………………………..

…………..….…………………………………………………………………….. 

…………..….……………………………………………………………………

………………………………………………….. 

MATEMATYKA 

Zadanie 9. (0–2)  

W trzydziestoosobowej klasie 20% uczniów trenuje siatkówkę, a połowa 

liczby uczniów tej klasy gra w piłkę nożną. Ilu uczniów tej klasy trenuje 

siatkówkę, a ilu gra w piłkę nożną? 

 Uzupełnij zdania.  

1. Siatkówkę trenuje…….. uczniów tej klasy.  

2. W piłkę nożną gra ………uczniów tej klasy. 

 



Zadanie 14. (0–2) 

 W pudełku były 4 kostki czarne i 1 biała.  

Uzupełnij zdanie. 1. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kostki było 

równe…….. .  

Andrzej dołożył kilka białych kostek i wtedy zauważył, że 

prawdopodobieństwo wylosowania kostki białej jest takie samo jak 

prawdopodobieństwo wylosowania kostki czarnej. 

 Uzupełnij zdanie. 2. Andrzej dołożył do pudełka …… białe kostki. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Zadanie 14. (0–3) Przeczytaj wiadomość Tiny. Wybierz poprawną 

odpowiedź. A, B albo C. 

Hi Jenna, You won’t believe what my aunt gave me for my birthday! It’s 

not a dog or a parrot, but a turtle! I call it Lazy because it sleeps all the 

time. My parents are not happy about my new pet. And my grandpa thinks 

I shouldn’t keep a turtle at home. But my brother Jim really loves Lazy. 

Lazy lives in a big aquarium. It loves being warm so a special lamp is 

always on. I’d like to have the aquarium on my desk but it’s too big. So the 

aquarium is on the bookcase, next to the CD box. I can watch Lazy when 

I go to sleep. I’m so happy. Tina 

1. What pet did Tina get for her birthday? A. a cat B. a parrot C. a turtle 

 2. Who likes Tina’s pet most? A. Tina’s brother B. Tina’s parents C. 

Tina’s grandfather  

3. Where does Tina keep her pet? A. in a box B. in a basket C. in an 

aquarium 

 

 

 

 

 


