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DO TRZECH RAZY SZTUKA

Proszę dokończyć zdanie: Marzę o tym…
P. Ewa Zawadka: Żeby uwrażliwić dzieci na piękno 
przyrody, żeby dzieci dostrzegły wokół siebie piękno świata, 
pełnego kolorów, zapachów i smaków.
P. Katarzyna Zając-Brodecka: Aby moi uczniowie 
wspominali mnie długo i dobrze oraz wykorzystywali wiedzę, 
którą im przekazałam.
P. Małgorzata Filipiak: By moi uczniowie dzięki zdobytej 
wiedzy osiągnęli sukces w dorosłym życiu.
P. Dariusz Różański: O tym, by moi wychowankowie mnie 
dobrze wspominali i szanowali. Chciałbym, aby świadomość 
dzieci i młodzieży o zdrowym stylu życia były większe niż 
obecnie.
P. Małgorzata Brzuzy: Aby dzieci czytały więcej książek.
P. Małgorzata Bartel: O tym, aby moi uczniowie nie mijali 
mnie obojętnie na ulicy. Marzę, że kiedyś coś osiągną 
w życiu i pomyślą o mnie z wdzięcznością.
P. Irmina Bisińska: Aby pojechać do Finlandii, ponieważ 
system edukacji w tym kraju jest jednym z najlepszych na 
świecie. Chciałabym zastosować go w polskiej szkole.
P. Jadwiga Popiel: Marzę, by wszystkie dzieci były zdrowe 
i szczęśliwe.
P. Agnieszka Stępień: By wszyscy moi uczniowie pokochali 
matematykę.

NASZA SONDA • NASZA SONDA

Wszystkim Nauczycielom
w dniu ich święta 

życzymy 
spełnienia marzeń 

zawodowych 
i tych najskrytszych!

Redakcja 

W pierwszym w tym roku szkolnym numerze „Szczęśliwej 13” 
zamieszczamy wywiad z Panem Wojciechem Jopkiem, przewodni-
czącym Rady Rodziców PSP nr 13, ojcem dwu uczennic tejże szkoły.
Redakcja: Jak wspomina Pan swoją szkołę podstawową?
Pan Wojciech Jopek: W swoich latach dziecięcych uczęszczałem do 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta 
w Radomiu. Była to jedna z najwspanialszych szkół w Radomiu, wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że jest też druga wspaniała szkoła 
nr 13 :) W mojej szkole podstawowej spędziłem tylko i wyłącznie osiem 
lat. Najbardziej wspominam te chwile kiedy byłem najwyższy 
z klasy i mogłem na przerwach brać niższych kolegów pod ramię i ich 
kręcić na oczach nauczycieli. Niestety, moje wybryki w końcu się 
skończyły, gdy zrobiłem to na oczach Dyrektora Józefa. Wezwał 
mojego tatę na rozmowę, ale dla niego było to fiaskiem. Tata powie-
dział: „chyba lepiej jak niższymi kolegami kręci, niż miałby nimi 
rzucać...”. Najmilej wspominam bal ośmioklasistów, gdy pani wycho-
wawczyni Aleksandra prosiła, abym pilnował kolegów, żeby się dobrze 
zachowywali. Graniczyło to z cudem, ponieważ zatańczyli kankana na 
stołach w pracowni technicznej.
Redakcja: Czy spotkał Pan nauczyciela, który wpłynął na Pana życie?
Pan Wojciech Jopek: Tak, spotkałem w szkole podstawowej 
nauczycielkę od ZPT, która jednocześnie była harcerką w stopniu 
harcmistrza. To właśnie Ona zainicjowała we mnie noszenie mun-
duru; początkowo był to mundur harcerski. Gdy ukończyłem szkołę 
podstawową zacząłem prowadzić samodzielnie drużynę 
Młodzieżowej Służby Ruchu tzw. MSR. To było dla mnie wielkie 
wyzwanie, gdyż musiałem nawiązać współpracę z prawdziwymi 
Milicjantami z Ruchu Drogowego. Wspólnie z panią Teresą uczestni-
czyliśmy w spotkaniach i w zajęciach szkoleniowych. Gdy ukoń-
czyłem 18 lat pani Teresa zaproponowała, abym został instruktorem 
ZHP. Gdy już podjąłem się tego zadania, byłem bardzo zadowolony 
z tej decyzji, zwłaszcza z tego, że mogę się dzielić swoją wiedzą
z młodszymi od siebie kolegami. Ta ciekawość chodzenia w mundu-
rze znalazła swoje miejsce także w dorosłym życiu. Postanowiłem 
zostać milicjantem, a następnie policjantem. Gdy spotkałem kiedyś 
przypadkiem na ulicy panią Teresę, powiedziałem jej, że pracuję 
w Policji w Wydziale Ruchu Drogowego. To właśnie dzięki niej 
zafascynowałem się mundurem. 
Redakcja: Czego życzy Pan polskiej szkole w dniu jej święta?
Pan Wojciech Jopek: W dniu Święta Edukacji Narodowej życzę 
Wszystkim Nauczycielom dużo cierpliwości i wytrwałości w swojej 
pracy zawodowej oraz pogody ducha i uśmiechu w każdym dniu, a nie 
tylko od święta.
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.
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EUROPEJSKI  DZIEŃ  JĘZYKÓW  OBCYCH

27 września 2016 r. nasza klasa, wraz z panią wychowawczynią 
I. Bisińską, została zaproszona do gimnazjum językowego na 
Europejski Dzień Języków Obcych. Tam mieliśmy poznać kulturę 
Francji i Kanady oraz niektóre zwroty w języku francuskim oraz 
angielskim. 
O godzinie 9:30 zebraliśmy się przed szkołą. Pani wychowa-
wczyni sprawdziła, czy  wszyscy są, po czym udaliśmy się 
w stronę gimnazjum. W szkole serdecznie powitali nas uczniowie 
oraz organizatorzy imprezy, a także Pani Dyrektor Anna 
Maciejewska . 
Potem usłyszeliśmy piosenki w języku angielskim i francuskim. 
Były też prezentacja mody francuskiej oraz tańce. Wszystko  
wypadło świetnie, więc pani zaprosiła nas do perfumerii, gdzie nie 
tylko mogliśmy sprawdzić zapach perfum, ale dowiedzieć się, 
jakie zioła są wykorzystywane do ich produkcji i jak przygotować 
tonik z ryżu oraz  liści laurowych. 
Zorganizowana została również loteria polegająca na tym, że 
wybrana osoba odpowiadała na pytanie i po udzieleniu prawi-
dłowej odpowiedzi losowała nagrodę. Po loterii oglądaliśmy 
przedstawienie pod tytułem “Ania z Zielonego Wzgórza”. 
Uczniowie przygotowali je w języku angielskim. Przedstawienie 
było ciekawe i podobało mi się. Następnie udaliśmy się na 
degustację przysmaków kanadyjskich. Nie mieliśmy na to zbyt 
wiele czasu, ponieważ musieliśmy przejść do kolejnej sali, gdzie  
dowiedzieliśmy się więcej o stolicy Kanady – Ottawie. Potem 

W ubiegłym roku „nasze złotka”, czyli drużyna piłki nożnej 
dziewcząt, zdobyły złoty puchar w zawodach piłki nożnej halowej. 
W tym roku podjęły rywalizację na boiskach pod gołym niebem. 
Pierwszy mecz rozegrały 3 października 2016. O emocjach, jakie 
im towarzyszyły, opowiadają Julia i Kornelia Krzyżanowskie.
Julia: Najbardziej denerwowałam się przed turniejem, gdy 
wszystkie drużyny stanęły na boisku i my wśród nich. Wprost 
drżałyśmy z niecierpliwości, żeby zacząć grać.
Kornelia: Wygrałyśmy wszystkie mecze I tury rozgrywek: z PSP 4, 
PSP 7, PSP 25 i PSP 34. Cały czas wspierał nas nasz trener, pan 
Dariusz Różański. Nie było łatwo!
Julia: Najtrudniejszy był ostatni mecz. Jako kapitan naszej 
drużyny bardzo się denerwowałam. Przeciwniczki były naprawdę 
dobre!
Kornelia: Sukces daje nam nadzieję na kolejne złoto!

Samanta Redel, kl. 6a

NASZE ZŁOTKA ZNOWU GRAJĄ!

Mimo, iż wtedy Słońce jest najbliżej Ziemi, to gwiazda 
ta jest niżej nad widnokręgiem niż podczas lata. Latem, 
podczas poranka, także jest chłodno, ponieważ 
Słońce „nie wspięło się na szczyt” widnokręgu.  Można 
nawet powiedzieć, że zimą jest tak, jak latem o szóstej 
rano. Słońce słabiej wtedy grzeje, ponieważ jego 
promienie padają na Ziemię „na ukos”. Pierwszy dzień 
astronomicznej jesieni przypadł na 23 września. 
W 2016 roku był to piątek. Dzień wcześniej, 22.09. 
nastąpiła równonoc jesienna i przywitaliśmy jesień 
astronomiczną. Data końca lata to zatem środa, 
21 września. Natomiast pożegnamy jesień 21 grudnia, 
kiedy to przywitamy astronomiczną zimę.

Jakub Woźniak, kl. 6a

DLACZEGO JESIENIĄ 

I ZIMĄ JEST ZIMNO?

przeszliśmy do sali plastycznej, w której rysowaliśmy ilustracje  
nawiązujące do miejsc znajdujących się w  Kanadzie oraz Francji. 
Z makaronu i z pianek robiliśmy też Wieżę Eiffla. Wieże były 
oceniane, ale nasza grupowa praca nie wypadła najlepiej, 
ponieważ się przewróciła. Było przy tym dużo śmiechu i zabawy. 
Po tej świetnej zabawie czekała na nas nowa niespodzianka – 
„francuski stół szwedzki”. Mogliśmy skosztować różnych 
rodzajów serów, bagietki oraz szaszłyki nadziewane serem 
i winogronami. Odbyła się również prelekcja o potrawach 
francuskich. Wytłumaczono nam, z czego słynie Francja i jakie są 
regionalne przysmaki tego kraju. 
Nasza wycieczka powoli dobiegała końca. W sali konferencyjnej 
odbyło się ostatnie spotkanie, na którym miały być rozlosowane  
przez  podróżnika z Kanady nagrody. Zanim jednak przystąpiono 
do losowania, mogliśmy gościowi zadawać pytania w języku 
angielskim. Po pytaniach byliśmy bardzo ciekawi, czy gość 
wylosuje losy z naszymi nazwiskami. Było wiele wspaniałych 
nagród, w tym: książki, filmy i pendrive`y. Każdy był zadowolony 
z tego, co otrzymał. Na koniec imprezy dostaliśmy od organiza-
torów kubki z napisem; Szkoła Podstawowa Partner International 
Primary  School  Language Day  2016 France- Kanada.
Uważam, że to był naprawdę wspaniały dzień! Sporo się dowie-
działam, poznałam kulturę Francji i Kanady, a także niektóre 
zwroty w języku angielskim i francuskim. 

Basia Wójcik kl.6b
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DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

1 września – Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2016/2017.
30 września – Dzień Chłopaka. Lubimy naszych 
chłopaków! Życzyłyśmy im wszystkiego najlepsze-
go! I na ich cześć napisałyśmy wiersz… (Szukaj 
w tym numerze!)
12 października – Ślubowanie klas pierwszych. 
Witamy w szeregach uczniów PSP nr 13 w Radomiu.
17 października – Akademia z okazji Dnia Nauczy-
ciela przygotowana przez Samorząd Uczniowski. 
(Czytaj: Dzień Edukacji Narodowej)

KLASPRESS

14 października 2016 r. (piątek) będziemy obchodzić Dzień 
Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Jest 
to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało 
ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Data 14 października upamiętnia 
powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. Dzień Edukacji 
Narodowej obchodzony jest w większości  państw na świecie, 
w różne dni,  np. w Albanii – 7 marca, w Czechach – 29 marca czy 
w Meksyku – 15 maja. Dzień ten obchodzony jest uroczyście 
w instytucjach związanych z oświatą. Jest to czas nagród 
i wyróżnień, które  Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczy-
cielom. Są to Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. W szkołach jest to dzień wolny od 
zajęć lekcyjnych zarówno dla wszystkich pracowników oświaty, 
jak i dla uczniów. Uczniowie w ramach podziękowania nauczy-
cielom i wychowawcom za przekazywaną wiedzę i i trud, jaki 
wkładają w nasze wychowanie składają życzenia i wręczają 
kwiaty. Ponadto w szkołach organizowane są akademie.

Bartłomiej Sałata, kl. 6a

Wrzesień – dziewiąty miesiąc w roku, według kalendarza grego-
riańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących 
w tym miesiącu wrzosów.

Październik – dziesiąty miesiąc w roku, według kalendarza 
gregoriańskiego, ma 31 dni.
Październik jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na 
południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem w roku 
kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego 
na zimowy. Nazwa miesiąca (dawniej również paździerzec) 
pochodzi od słowa paździerze, oznaczającego „odpadki od lnu lub 
konopi”.

Listopad – jedenasty miesiąc w roku, według kalendarza grego-
riańskiego, ma 30 dni. Listopad jest na półkuli północnej miesiącem 
jesiennym, a na południowej wiosennym. Nazwa miesiąca po-
chodzi od opadających jesienią liści. 
Grudzień (bo jesień kończy się dopiero w grudniu!) – dwunasty 
miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. 
Nazwa miesiąca pochodzi od słowa gruda .

Maja Otwinowska, kl. 6a 

JESIENNE  MIESIĄCE

OKIENKO Z WIERSZEM

Przyszła jesień 
w kolorowym płaszczu.

Czasem płacze strugami deszczu,
Czasem rozrzuca barwne liście,
I wiatrem śmieje się porywiście.

Uśmiecha się wesoło,
Chyba prosi: Rozejrzyj się wkoło!

Julianna Świerczkowska 
i Michalina Sarnecka, kl. 4b
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2016 ROK 

ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

WŚRÓD ZWIERZĄT WIELKIE 

PORUSZENIE

UŚMIECHNIJ SiĘ!
Ojciec przegląda dzienniczek syna:
- Co, znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać…

HUMOR ZESZYTÓW
Uczniowie klas czwartych opisywali mędrca. Tak powinieneś 
wyglądać, aby inni docenili Twój intelekt!
- Szata jego jest długa i podpiera się kijem.
- Trzyma księgę, która ma złote rogi i siwą brodę.
- Mędrzec ma kij nadepnięty na brodę.
- Miał szatę, w której ludzie mogą wyglądać, że są mądrzy.
- Jest mądry, bo ma brodę i długą szatę.
- Jest mądry, bo na głowie nie ma włosów.
- Zachowanie mieszkańców wioski było niewłaściwe, bo było 

niewłaściwe.
Wybrała: p. J. Popiel

We wrześniu tego roku w całej 
Polsce czytano „Quo vadis”, 
powieść polskiego pisarza, laureata 
literackiej Nagrody Nobla – Henryka 
Sienkiewicza. Czy wiecie dlaczego? 
Po pierwsze, bo wybrali ją Polacy 
w drodze głosowania, a po drugie, 
bo Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka 
Sienkiewicza. Stało się tak, by 
w setną rocznicę śmierci oddać 
należny hołd temu Wielkiemu 
Polakowi i przyczynić się do 

popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego 
książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do 
tradycyjnych wartości – napisano w uchwale, w której uchwalono 
rok 2016 jako rok Henryka Sienkiewicza. 
Krótka ściąga dla tych, którzy zapomnieli! Henryk Adam 
Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos 
(ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 r. 
w Vevey), jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy, 
autorem cyklu „Trylogia”, powieści „Krzyżacy”, „Quo vadis”, 
„Rodzina Połanieckich” oraz doskonale znanej Wam lektury 
„W pustyni i puszczy”. 

Jakub Woźniak, kl.6a

W 2002 roku Janek Mela był zbuntowanym trzynastolatkiem, który – 
podobnie jak wielu chłopaków w jego wieku – wierzył, że o życiu wie 
już wszystko. 24 lipca schronił się przed deszczem w miejscu, gdzie 
był transformator elektryczny. Przez jego ciało przepłynęło 15 tysięcy 
woltów. W wyniku porażenia prądem stracił lewą nogę i prawe 
przedramię. 
A jednak zdobył biegun północny i południowy, podróżował po 
Lofotach, wspiął się na Kilimandżaro i Elbrus, przebiegł Maraton 
Nowojorski. Skończył studia. Prowadzi Fundację Poza Horyzonty, by 
pomagać i dać nadzieję innym.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizować marzenia „przekraczając 
horyzonty”, przeczytaj książkę „Poza horyzonty” Jaśka Meli. Ja 
dodaję do ulubionych! 

Jadwiga Popiel, nauczycielka języka polskiego

DODAJ DO ULUBIONYCH

Jesień to czas przygotowań do zimy. Wasze Mamy pewnie zapełniły 
już półki dżemami, sokami, sałatkami. Pewnie w kuchni pachną 
suszone grzyby i owoce. A „nasi bracia mniejsi”, czyli zwierzęta, czy 
są równie zapobiegliwi?

Wiewiórka pospolita zamieszkuje dziuple, które utyka porostami 
i mchami. Gniazda buduje sama z gałęzi i trawy. Wiewiórki wyścielają 
gniazda mchami, by zimą było im ciepło. Robią też zapasy: zakopują 
w ziemi swoje przysmaki, które ratują je od głodu, gdy na świecie 
chłodno i głodno! Wiewiórki nie zapadają w sen zimowy, ale mogą 
ograniczać opuszczanie gniazda. Przeciętnie zimą spożywają 35 g 
pokarmu, wiosną 80 g! To się nazywa myślenie ekonomiczne!

Niedźwiedź na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą. 
Przebywa w nim od końca listopada do końca lutego. Jego życie jest 
samotne, tylko w okresie godowym, czyli w najbardziej korzystnym 
okresie pokarmu i wody jest w parze. Niedźwiedzie chętnie jedzą 
łososie inne ryby oraz miód. Żywią się także ssakami, ptakami, 
ptasimi jajami, owocami, nasionami, dżdżownicami oraz ślimakami. 
W przypadku braku pokarmu jedzą również trawę. Co z miodkiem, 
zapytacie? Ależ to tylko słodki deserek! Ale zimą o tych przysmakach 
zapominają, bo śpią…

Kacper Górka kl. 6a

WIERSZ O CHŁOPAKACH

Chłopcy to fajne istoty, 
Czasami robią psoty.

Podrywają dziewczynki
I robią śmieszne minki.

Chłopców jest wielu w naszej klasie
I z każdym żyć da się!


