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Z okazji Dnia Nauczyciela życzę wszystkim swoim nauczycielom 
wszystkiego najlepszego! Pociechy z uczniów, wiecznej młodości,  

radości z życia i spełnienia marzeń.  
Nikola Madalińska, kl. 7bi 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzę dużo  
szczęścia i radości z wykonywanej pracy. Życzę sukcesów  
zawodowych i wielu uzdolnionych i wzorowych uczniów.  

Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!  
Krzysztof Zych, kl. 7bi 

Naszym Kochanym Nauczycielom życzę dużo cierpliwości.  
Wiktoria Oleksiak, kl. 7c 

Kochani Nauczyciele!  
Bądźcie z nami czy jesteśmy duzi, czy mali! Życzymy Wam  

szczęścia na następne lata, niech się rozwija polska oświata!  

Oliwia Pawlak, kl. 7a 

Z okazji Dnia Nauczyciela życzę wszystkim nauczycielom  
pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów zawodowych.  

Julia Marszałek, kl. 7a 

Z okazji tego dnia życzę wszystkim nauczycielom zdrowia,  
wytrwałości, grzecznych uczniów i spełnienia wszystkich marzeń.  

Samanta Redel, kl. 8a 

UCZNIOWIE  NAUCZYCIELOM  W  DNIU  ICH  ŚWIĘTA  

Rozmowa z p. Jadwigą Popiel, nauczycielką języka polskiego i od 27 lat opiekunką naszej szkol-
nej gazety. 
Redakcja: Od prawie 30 lat gazeta ma taki sam tytuł. To już legenda naszej szkoły! Co przez te 
lata w niej się zmieniło? 
Jadwiga Popiel: Prócz nazwy absolutnie wszystko! Jej zawartość zawsze zależy od redakcji. To 
uczniowie decydują, jakie artykuły znajdą się w niej. To zadziwiające, ale współcześni uczniowie 
są … mniej ciekawi świata! Ci wcześniejsi pisali o muzyce, swoich zainteresowaniach, wynalaz-
kach i odkryciach. Był „Kącik z serduszkiem”, ogłoszenia drobne i nie tylko, rubryka dyskusyjna… 
W ogóle dużo pisali: opowiadania, wiersze, reportaże… Teraz, sami wiecie… 
Redakcja: Czy to dobrze, że podstawówka jest znowu ośmioklasowa? 
J. P.: Bardzo dobrze! Uczniowie czują się bezpiecznie, znają od lat każdy kąt. Z drugiej strony to 
Wy czujecie się bardzo zawiedzeni. Miało być łatwo i przyjemnie. A tu w siódmej i ósmej klasie 
tyle nauki! Nauczyciele tyle wymagają, ciągle sprawdziany i klasówki! A to przecież naturalne: 
inne wyzwania stoją przed dziećmi, a inne przed młodzieżą.  
Redakcja: Jakie życzenia chciałaby Pani usłyszeć w zbliżającym się Dniu Nauczyciela? 

J. P.: Z tej okazji to ja chciałabym życzyć wszystkim swoim uczniom sukcesów  w nauce i wytrwałości w ich osiąganiu. I spełnienia 
marzeń najskrytszych. 
Redakcja: My także życzymy sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu prywatnym. Dziękujemy za rozmowę. 

DO TRZECH RAZY SZTUKA 



OKIENKO Z WIERSZEM 

POEMAT O JESIENI 

Przyszła jesień. 

Zielone liście na drzewach 

barwią się złotem i purpurą. 

W blasku porannego słońca  

kroczą drzewa w królewskim pochodzie. 

Złota Polska Jesień… 

Czas refleksji, przemyśleń i wspomnień. 

Jeśli blask słońca to - radosne wakacje! 

A jeśli deszcz i słota? 

Myślimy o tych, co odeszli… 

W listopadową noc płoną znicze 

na grobach Bohaterów 

i migoczą świeczki na mogiłach bliskich. 

Ogrzewają blaskiem zziębnięte serca.  

Jesień… 

Czy można jej nie lubić? 

Danuta Chwieduk, kl. 6bi 

Pewnego dnia,  odprowadzałam koleżankę do domu. Często 
razem wracamy ze szkoły. Paulina mieszka w kamienicy, w bli-
skiej odległości od szkoły. Kiedy doszłyśmy na miejsce, jeszcze 
chwilę rozmawiałyśmy. Nagle piętro wyżej usłyszałyśmy dziwne 
dźwięki. Poszłyśmy z ciekawości zobaczyć co to takiego. 
Zobaczyłyśmy ptaka bijącego dziobem w szybę. Stwierdziłyśmy, 
że usilnie próbuje się wydostać. Nasza pierwsza myśl: Otworzy-
my okno! Niestety, okazało się, że okno jest zablokowane i nie 
można go otworzyć.  
Chwilę później ptaszek (według nas to był kos) sfrunął z parape-
tu. Wracał na parapet, ale ponownie z niego sfruwał. Nie wie-
działyśmy,  co zrobić. Jedyny pomysł, to pomóc mu przedostać 
się piętro niżej.  
Opracowałyśmy plan, że jak będzie na parapecie, to sprowadzi-
my go na niższe piętro, gdzie otworzymy drzwi i uwolnimy ptasz-
ka. Nie mogłyśmy go przecież tak zostawić... 
Nasz plan został zrealizowany i udało się, ptak wyszedł przez 
uchylone drzwi.  
Poczułyśmy się z siebie dumne. Akcja ratunkowa zakończyła się 
sukcesem, a ta historia wydarzyła się naprawdę! 
Obie uczęszczamy na kółko przyrodnicze do p. Ewy Zawadki. 
Dodam, że w ramach kółka pani Zawadka organizowała akcję 
zimowego dokarmiania ptaków w Parku Kościuszki. Rozwiesza-
łyśmy kule z ziarnami, słoninkę i sypałyśmy ziarno do karmni-
ków. Ratowałyśmy ptaki od śmierci głodowej! Właśnie dlatego 
nie mogłyśmy być obojętne i postąpić inaczej. 

Paulina Redestowicz i Anna Szymańska, kl. 6ai 

Wydaje Ci się, że nie przejdziesz nigdy maratonu 
(ponad 42 km!)? Nie masz racji. Średnio aktywny 
człowiek przechodzi w ciągu swego życia dystans 
równy co najmniej 4 okrążeniom kuli ziemskiej, 
czyli ponad 160 tys. kilometrów! Wszystko więc 
przed Tobą! Od dziś pamiętaj, że każdy krok się 
liczy! 

W rankingach na najmniej lubiane zwierzę za-
szczytne pierwsze miejsce zajmują komary. Rze-
czywiście, potrafią uprzykrzyć życie! Ale należy im 
się odrobina szacunku, pojawiły się bowiem na 
Ziemi około 200 mln lat przed nami. W Polsce żyje 
aż 47 gatunków komarów, a dokuczają nam tylko 
dwa: komar brzęczący i widliszek. Obliczono, że 
potrzeba około 1200000 komarów, by wyssać całą 
krew z dorosłego człowieka. No i czego my się 
boimy? Może nie bądźmy dla nich tacy okrutni!  
Opracowanie na podstawie Internetu:  

Anna Pająk, kl. 7bi 

10 września 2018 r. 
Drogi pamiętniku.. Wyobrażałam sobie, że siódma klasa to bę-
dzie wspaniałe przeżycie... I jest no ale... Zbyt mało wspaniałe... 
Oczekiwałam, że będzie łatwo a tu nagle okazuję się, że fizyka 
to najtrudniejszy przedmiot w życiu.. Zbyt mało czasu na przy-
jemności jak i spotkania ze przyjaciółmi... To okropne!  

Z PAMIĘTNIKA SIÓDMOKLASISTKI 

15 września 2018 r. 
Mój pamiętniku... Siódma klasa to piekło! Miałam dziś osiem 
lekcji a do tego cztery kartkówki... I to jeszcze nie zapowiedzia-
ne! Chemia okazała się być trudna, lecz spodobała mi się geo-
grafia. Czuję, że będę mistrzem!  

5 października 2018 r.  
Kochany pamiętniku.. Dzisiaj w końcu mogę śmiało powie-
dzieć... Że szkoła jest okropna! Mówili, że w siódmej klasie bę-
dzie dużo zabawy... Jak na razie ta zabawa jest tylko na w-f... 
Masa nowych przedmiotów... Brak wolnego czasu... Ciągle 
sprawdziany i kartkówki.. Ale to nie wszystko! Nie ma ani jedne-
go dnia, żeby jakiś nauczyciel nie wspomniał o egzaminie  
w ósmej klasie... wszyscy ciągle o nim rozmawiają, a ja zaczy-
nam się bardzo nim stresować! W dodatku jeden chłopak zaczął 
mi się podobać... Katastrofa!  

Ania Pająk, kl. 7bi 

NA RATUNEK 

A TO CIEKAWE! 



KLASPRESS 
3 września 2018 – Uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019. Trzymajcie się!!! 

23 września – Początek ka-

lendarzowej jesieni. A nam 

jest szkoda lata… 

28 września - Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Obcho-

dzono go na lekcjach matema-

tyki. Nagrodą za prawidłowe 

obliczenia matematyczne by-

ła… tabliczka czekolady!  

 

29 września – Dzień Chłopa-

ka. Dziewczyny nie zapomnia-

ły! 

14 października – Dzień Edu-

kacji Narodowej – polskie 

święto oświaty i szkolnictwa 

ustanowione 27 kwietnia 

1972 r. Kochani, Drodzy Wy-

chowawcy i Nauczyciele, ży-

czymy Wam wszystkiego dobre-

go, a za wszystko, co złe, 

przepraszamy! 

JESIEŃ JUŻ, NIE MA NA TO RADY… 
Pogoda tego roku piękna, wciąż słonecznie i ciepło. Trudno zapomnieć o wakacjach!  
A przecież za nami już wrzesień, który swoją nazwę zawdzięcza kwitnącym fioletowym 
wrzosom. Przed nami październik – jego nazwa pochodzi od słowa paździerze ozna-
czającego suche łodygi lnu. Z nich po długim procesie moczenia w wodzie i ponowne-
go suszenia powstawała płócienna przędza. No i listopad, związek tej nazwy z opada-
jącymi liśćmi jest oczywisty! Listopadowe wieczory są ciemne, zimne i deszczowe. Ale 
za to jak przyjemnie wtedy w domu… 

Danuta Chwieduk, kl. 6bi 

JESIENNY KRAJOBRAZ 
Jesień jest jedną z najpiękniejszych pór roku. Rozpoczyna się 23 września i trwa do 21 
grudnia. O tej porze roku szybciej zapada noc, a także robi się coraz chłodniej. Słońce 
nie grzeje już tak mocno, mimo to jesień ma wiele do zaoferowania. Grzybobranie, 
sezonowe przysmaki, a przede wszystkim zapierające dech w piersiach krajobrazy – to 
główne atuty tej pory roku. I zachwycająca gra kolorów!  Na wielu roślinach pojawiają 
się kolorowe owoce, które będą obecne przez prawie całą zimę. Stanowią one nie tylko 
ozdobę, ale też pokarm dla ptaków. Jednym z najbardziej znanych jesiennych drzew 
jest jarzębina. Doceniana zwłaszcza we wrześniu, stała się symbolem rozpoczynającej 
się jesieni. Rosną na niej cudowne, czerwone owoce, z których często tworzone są 
korale bukiety lub ozdabiane jesienne stroiki. Owoce jarzębiny znalazły zastosowanie 
jako lekarstwo -głównie na przeziębienie. Stosuje się je również w kuchni. Jarzębina 
może stanowić dodatek do mięs pieczonych, sosów, sałatek i surówek. Jest dekoracją 
tortów i innych ciast. Niektórzy robią z niej dżemy i konfitury. Smacznego!  

Martyna Grzywacz, kl. 6bi 

ZMIANA CZASU NA … JESIENNY? 
Trwa debata dotycząca tego, czy zmiana czasu dwa razy w roku - z zimowego na letni 
i z letniego na zimowy jest nam w ogóle potrzebna. W Polsce w ostatnim czasie pomy-
słodawcą zniesienia zmiany czasu było Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL domagał 
się, by w Polsce przez cały rok obowiązywał czas środkowoeuropejski letni). Propozy-
cja została jednak odrzucona. Szkoda! A zwierzęta nie mają takich problemów! Ta-
trzańskie świstaki już prawie od miesiąca śpią w swoich norach. Przyrodnicy obserwu-
ją natomiast cały czas niedźwiedzie, które wszędzie, gdzie się da,  szukają pożywie-
nia.  
„Niedźwiedzie właśnie teraz mają gorączkowy okres przygotowań do zimowego snu"- 
mówi Paweł Skawiński dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednocześnie ape-
luje do turystów, aby podczas wycieczek w Tatry nie dokarmiali zwierząt. Nawet ewen-
tualny śnieg niedźwiedziom w niczym nie przeszkadza,  jeśli chodzi o zdobywanie po-
karmu.  
 W 2018 roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi 28 października  (niedziela).  
Przedstawiamy wtedy zegarki z 3.00 na 2.00.Pamiętajcie, że w ten weekend śpimy 
godzinę dłużej!            

Adam Szymański, kl. 7bi 

Rys. Michalina Sarnecka  kl. 6bi 



Na jesienne wieczory najlepsza jest dobra książka. Czytelników 
tej rubryki nie trzeba do tego przekonywać. Oto nasza propozy-
cja: „Osobliwy dom Pani Peregrine” Ransoma Riggsa. 
To kolejna książka należąca do literatury fantastycznej, tak lubia-
nej przez nastolatków. Opowiada o historii Jakuba, który chce 
odkryć tajemnice swojego zmarłego dziadka, który w dzieciństwie 
opowiadał mu bajki o osobliwych dzieciach. Prawdziwa przygoda 
zaczyna się wtedy, kiedy dziecięce baśnie okazały się być rze-
czywistością… 
Kolejne części „Osobliwego domu Pani Peregrine” to „Miasto cie-
ni” oraz „Biblioteka dusz”. Jeśli rozsmakujecie się w tej lekturze, 
sięgnijcie po nie! 

OGŁOSZENIE 

 
Szanowni Czytelnicy!  
Z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości pragniemy 
zaprosić Was na nasze łamy. Czekamy na 
relacje, jak Wasi przodkowie witali wy-
zwolenie. A może o tę wymarzoną wol-
ność walczyli? XX wiek to dwie wojny 
światowe, mroczne czasy komunizmu  
i wreszcie 1989 rok – bezkrwawa trans-
formacja ustrojowa. Co wówczas robili 
Wasi przodkowie? Zapytajcie pradziad-
ków, zapytajcie dziadków. Porozmawiaj-
cie z bliskimi, poznajcie historię swojej 
Ojczyzny - Wasi przodkowie byli jej 
świadkami. 
Czekamy na Wasze relacje. Składajcie je 
na ręce p. Jadwigi Popiel. 

Redakcja 
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HUMOR ZESZYTÓW 
 

Klasa czwarta zmagała się z opisem postaci króla.  
Należało wykazać, że postać ukazana na ilustracji jest 
władcą. 
- To jest władca, bo ma długie włosy. 
- Król nosi na głowie długie włosy i miecz. 
- Władca ubrany jest w sukienkę i długie rękawy. 
- Król musi mieć brodę i buty. 
- Władca ma rękę pod bokiem. 
- To jest król, bo ma brodę i miecz. 
- Chciałbym być królem, bo on jest wysoki.  

Wybrała: J. Popiel 

DODAJ DO ULUBIONYCH 

Warto też sięgnąć po serię Jeżycjada Małgorzaty  Musiero-
wicz. Znajdziecie ją w szkolnej bibliotece. Małgorzata Mu-
sierowicz, wspaniała polska pisarka książek dla młodzieży, 
dotychczas wydała 21 powieści w ramach serii Jeżycjada. 
Są to pełne ciepła i poczucia humoru opowieści o roztrze-
panej rodzinie Borejków oraz o ich przyjaciołach. Historie 
wszystkich bohaterów przeplatają się ze sobą i kto choć 
raz ich „poznał”, nie potrafi się z nimi rozstać – o czym 
świadczy fakt, że kolejne książki tej autorki nadal są roz-
chwytywane.  

http://sprzedajemy.pl/temat/je%C5%BCycjada

