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od redakcji:
Drodzy Czytelnicy,
przed Wami drugi numer gazetki szkolnej. Mamy nadzieję, że z przyjemnością  
zatopicie się w lekturze. Zapraszamy też do obejrzenia ciekawych ilustracji i zdjęć. 
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Całkowity dochód ze sprzedaży numeru wrześniowo-październikowego przeznaczymy  
na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Joanna Ząbczyk-Plajzer, Paula Kowalczyk
Lena Młynarczyk (kl. IVa), Franciszka Warszawa (kl. IVa),
Nina Cebulak (kl. IVa), Miłosz Czerniec (kl. IVa), Ignacy Mazur (kl. IVa)
ILUSTRACJA Z OKŁADKI:
Jakub Leszczyński, kl. VIb
NAPIS Z OKŁADKI:
Lena Młynarczyk, kl. IVa

Chcesz współtworzyć gazetkę szkolną? Lubisz pisać? A może twoją pasją jest rysowanie?
Czekamy na twój pomysł! Artykuły i ilustracje możesz przesyłać tu:

joanna.zabczyk-plajzer@sp18.lublin.eu
paula.kowalczyk@sp18.lublin.eu

Kochani uczniowie i nauczyciele SP 18! Gazetka, którą właśnie czytacie  
nie powstałaby, gdyby nie grupa wspaniałych, wyjątkowych osób, którym zależy
na wszechstronnym rozwoju dzieci i stworzeniu dla nich przestrzeni do twórczego, 
kreatywnego działania. Myślimy tu o Radzie Rodziców, która finansuje druk naszej 
Gazetki Szkolnej.  

Serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie i wsparcie tego projektu!

Chór szkolny zaprasza na próby 
Terminy spoTkań

poniedziałek : 7.45 – 8.30, sala 34
WTorek: 13.10 – 14.40,  sala 34

CzWarTek: 9.30 – 10.15,  sala 35



z życia szKoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Pierwszego września 2022 roku wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18  zaczęli 
nowy rok szkolny. Najbardziej uroczyście 
zostały powitane klasy pierwsze przez klasę 
IIIc, która wykonała dla nich piękny chiński 
taniec z wachlarzami.

Akcja - Integracja
Warszawa, Sandomierz, kręgle, Indiańska 
Wioska, Rezerwat Dzikich Dzieci, kino, 
tłocznia soków, Kraków-Zator, Osada Leśna 
„Doboszówka”… a to tylko część miejsc, 
które odwiedzili we wrześniu i październiku 
nasi uczniowie ze swymi wychowawcami 
w ramach klasowych wyjść i wycieczek. 
Ich celem było zwiedzanie, zabawa i nauka, 
odpoczynek, ale także wspólnie spędzony 
czas, poznawanie się i integracja zespołów 
klasowych.

Rada Rodziców i biblioteka szkolna
Dzięki funduszom z Rady Rodziców 
księgozbiór szkolnej biblioteki wzbogacił 
się o nowe lektury i inne ciekawe książki. 
Pozwolą one pogłębiać wiedzę naszych 
uczniów oraz rozbudzać ich zainteresowania 
czytelnicze. Dziękujemy!

Dzień Nauczyciela
14 października w Osiemnastce 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, znanego 
powszechnie pod nazwą Dnia Nauczyciela. 
Uczniowie klas ósmych przygotowali 
specjalną niespodziankę i przedstawili życie 
w naszej Szkole z przymrużeniem oka oraz 
poczuciem humoru. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom akademii oraz paniom 
Agacie Górskiej i Magdalenie Berezeckiej 
za przygotowanie części artystycznej akademii.

Drukarka 3D
W ostatnim czasie w naszej szkole 
pojawiła się drukarka 3D. Zawitała ona 
do pracowni komputerowej (sali 17a). 
Na zapleczu czekają filamenty do drukowania 
w technice 3D.

Dzień Papieski
17 października  obchodziliśmy XXII Dzień 
Papieski, który w tym roku odbył się 
pod hasłem Veritatis Splendor - Blask 
Prawdy. Z tej okazji w naszej Szkole odbyły 
się dwa konkursy o Janie Pawle II: konkurs 
plastyczny dla klas I-IV oraz konkurs wiedzy 
dla klas starszych. W obydwa wydarzenia 
zaangażowało się wielu uczniów, którym 
gratulujemy zarówno talentu plastycznego 
jak i wiedzy o papieżu Polaku.

szkolny konkurs plastyczny o Janie Pawle II 
I miejsce Hanna Hetman, kl. IIIa

Marta salwerowicz, kl. VIb
Łucja Czernecka, kl. VIb



Zosia Znajomska z klasy Va została laureatką 
wrześniowej edycji szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieło miesiąca, dzieło roku”

Maja Przybycień z klasy Vb została laureatką 
październikowej edycji szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieło miesiąca, dzieło roku”

dzieło miesiąCa, dzieło roku



szKoLNy buDżet obywateLsKi

Masz Marzenie? 
szkolny budżeT obyWaTelski 
pomoże Ci W jego realizaCji.
Czy już wiesz, że w tym roku znów udało nam się znaleźć w gronie szkół, które będą 
realizować projekt SBO?

Mamy do wydania aż 4000 zł!
Zachęcamy do pisania i składania projektów. Pieniądze można przeznaczyć na inwestycje 
(np. remonty, prace ogrodowe); zakup wyposażenia do klas, pomocy naukowych; wydarzenia 
(np. uroczystości, warsztaty, zajęcia dodatkowe).

Projekty mogą składać:
-uczniowie,
-nauczyciele,
-pracownicy niepedagogiczni,
-rodzice.

Zwycięski projekt zostanie wybrany drogą głosowania. 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 

 

 

od 17.10.2022 r.                                                                 promocja SBO, 

26.10.2022 r. – 10.11.2022 r.                     pisanie i składanie projektów, 

do 15.11.2022 r.                 czas na ewentualne poprawki projektów, 

16.11.2022 r.                                                              ogłoszenie wyników, 

17.11.2022 r. - 23.11.2022 r.                      promocja projektów, 

24.11.2022 r. - 29.11.2022 r.                            wybór projektów, 

30.11.2022 r.                                                ogłoszenie wyników, 

do 31.12.2022 r.   zakup materiałów na realizację zwycięskich projektów, 

do 22.06.2023 r.                                                          realizacja projektów. 

 

Wniosek znajdziesz na stronie 
internetowej szkoły, w bibliotece i w świetlicy nr 3

Zosia Znajomska z klasy Va została laureatką 
wrześniowej edycji szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieło miesiąca, dzieło roku”

Maja Przybycień z klasy Vb została laureatką 
październikowej edycji szkolnego Konkursu Plastycznego “Dzieło miesiąca, dzieło roku”



Nasza świetLica

ŚWieTliCoWe abC
Ach, jak szybko minęły wakacje.
Bardzo stęskniłyśmy się za szkołą i dziećmi.
Cudownie jest znów być razem.
Dzieci wesołe, opalone i pełne energii  wróciły do szkoły.
Ekstra wspomnienia, wiele pamiątek – tyle tego!!!
Fajnie mogliśmy sobie wspominać i jeszcze raz przeżyć wszystkie przygody.
Grono nauczycieli zmieniło się – są nowe panie, a i dzieci „Świeżaczki” powiększyły gromadę.
HuRa!!! Zaczynamy nowy rok szkolny!
Ile czeka nas pracy, zabawy, wyzwań? Któż to wie?
Jak to teraz będzie? Może poznamy nowe osoby? Odkryjemy ciekawostki? 
Każdego dnia dzieje się tyle ciekawych rzeczy.
Lepimy, kleimy, malujemy i szyjemy. Wspólnie poznajemy świat, prawa natury  
  i siebie nawzajem. 
Łatwiej i przyjemniej spędza się czas w świetlicy, kiedy możemy liczyć na siebie.
Możemy wspólnie się bawić, grać w różne gry, odrabiać lekcje.
Nawet odwiedzamy Ogród Saski i poznajemy jego zakamarki.
Oczywiście bardzo chętnie wychodzimy na dwór.
Patio szkolne to miejsce wielu rozgrywek sportowych, buszowania w „skryjdach”  
  i „tajnych bazach”.
Razem jest tak wesoło.
Szkolna świetlica to wspaniałe miejsce.
Trzeba czasem odpocząć – chętnie słuchamy książek, relaksujemy się przy muzyce.
Utrzymujemy porządek, aby wspólne zabawki służyły nam jeszcze przez długi czas.
Wychodzimy do domu, często z żalem.
Yyyy szatnia, to taka nasza „czarna dziura” – tam inaczej płynie czas;-)
Z radością przychodzimy do świetlicy, to nasze miejsce.

p. Agatka



zuzia Rudzka, kl.ic

Jakub taras, kl.iiib



Nasza świetLica

„Od projektu do dzieła”- warsztaty z szycia w świetlicy szkolnej.

Wymyślić, narysować i zrealizować - takie działania wymagają wytrwałości 
i dużego zaangażowania. W naszej szkole nie brakuje dzieci pełnych pasji 
i cudownej wyobraźni. I tak grupa uczniów wzięła udział w projekcie realizowanym 
w świetlicy szkolnej „Od projektu do dzieła”. Zajęcia z projektowania, następnie 
przygotowywania, wycinania i szycia nie należały do łatwych. Wymagały 
cierpliwości i działania według przyjętych zasad. Dzieci poradziły sobie znakomicie, 
a przy tym kreatywnie i twórczo spędziły czas tworząc ozdoby swoich pokoi, 
breloczki lub przytulanki.  Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

Jeśli znajdą się chętni uczniowie z klas 4-6 na zajęcia twórczo-rękodzielnicze 
(m.in szycie ręczne i na maszynie ) to zapraszam, aby zgłosili się do mnie, 
może ktoś z Was odnajdzie swoją pasję, czego Wam gorąco życzę.

Agnieszka Jackowska-Mazur
pasjonatka zajęć rękodzielniczych, w tym szycia i ceramiki

pedagog szkolny



O



wywiaD z ...

-Dlaczego wybrała Pani język angielski?
-Jak byłam mała, lubiłam słuchać muzyki, 
zwłaszcza wykonawców pochodzących 
z krajów anglojęzycznych. Chciałam 
zrozumieć, co śpiewają i poprosiłam mamę, 
by zapisała mnie na angielski, żebym potem 
mogła rozumieć, co moi ulubieni wykonawcy 
śpiewają.

-Jakiej muzyki z Anglii najbardziej lubiła 
Pani słuchać?
-Najbardziej lubiłam słuchać muzyki 
rockowej, starej i  nowej, też alternatywnej.

-Jaki jest Pani ulubiony zespół i piosenka?
-Stary Myslovitz, „Długość dźwięku samotności”.

- Pani ulubiony kolor to…?
-…Niebieski jak jeansy.

-Ostatnio przeczytaną książką była…?
-„1000 lat wkurzania Francuzów” - Stephena 
Clarke. To obowiązkowa lektura, taka 
z przymrużeniem oka, dla każdego anglofila.

-Gdzie najchętniej wybrałaby się Pani na 
wakacje?
-Na Isle of Skye w Szkocji - nawet jak pada 
deszcz.

-Ile razy była Pani w Anglii?
-Ciężko mi jest policzyć. Myślę, że kilka razy 
byłam tak dłużej i kilkanaście razy krócej.

-Czy lubi pani brytyjskie jedzenie?

-Szczerze mówiąc, to nie przepadam 
za brytyjskim jedzeniem. W większości 
jest to dla mnie jedzenie bez smaku, 
ale na przykład bardzo lubię angielskie 
puddingi.

- Czy lubi Pani film „Jas Fasola”?
-Jestem fanką Rowana Atkinsona nie tylko 
jako Jasia Fasoli. Odcinek Świąteczny 
jest moim ulubionym

-Czy czytała Pani i czy lubi Sherlocka 
Holmesa?
-Tak. Czytałam „Studium w Szkarłacie” 
i „Psa Baskervillów”, ale wolę współczesny 
serial „Sherlock” z Benedictem 
Cumberbatchem w roli głównej.

-Jakie wydarzenie ze szkoły wspomina Pani 
najlepiej?
-Ojejku…No ciężko powiedzieć! 
Chyba musiałabym rozdzielić to 
na szkołę podstawową i szkołę średnią. 
Wydaje mi się, że ze szkoły podstawowej, 
najmilej wspominam wycieczki klasowe. 
Bardzo dużo jeździliśmy właśnie w szkole 
podstawowej na różne wycieczki po Polsce. 
Natomiast z czasów liceum wydaje mi się, 
że najmilej wspominam zajęcia z moją panią 
wychowawczynią, która uczyła Nas 
języka polskiego i była świetnym 
nauczycielem. Bardzo ją lubiliśmy.

-Jakiej złotej rady udzieliłaby Pani tym, 
którzy chcą super opanować język 
angielski?
-Słuchać, słuchać, słuchać. Najlepiej oglądać 
filmy i seriale w oryginalnej wersji 
lub z napisami polskimi. Dodatkowo słuchać  
i śpiewać piosenki po angielsku. Z muzyką 
łatwiej zapamiętać. Dla zdrowia i zabawy 
można dołączyć taniec  ;-)  

-Dziękujemy!
Marta salwerowicz, kl. VIb, 
p. Joanna Ząbczyk-Plajzer

WyWiad 
z panią agaTą górską



poDRóże Małe i Duże

W sierpniu pojechałam wreszcie na wakacje 
nad morze Bałtyckie do Rozewia. Pojechałam 
tam z mamą, młodszym bratem Antkiem, 
ciocią, wujkiem i moją siostrą cioteczną 
Mają. Wyjechaliśmy bardzo rano 
z dużą ilością bagaży. Droga była długa, 
ale bardzo ciekawa.

Babcia została w domu z naszymi 
zwierzątkami: żółwiem Stefanem, chomikiem, 
który nie ma imienia i kotem Mai, Leonem. 
Wyjechaliśmy na tydzień, więc musiały 
mieć opiekę.

Nad morze dojechaliśmy około godziny 15. 
Pogoda była bardzo ładna i poszliśmy od razu 
na plażę. Morze jest bardzo piękne i duże. 
Powiedziałam do mamy, że warto było 
tak długo jechać, żeby je zobaczyć.

Chodziliśmy codziennie na plażę Lisim Jarem, 
kąpaliśmy się w morzu i budowaliśmy zamki 
z piasku. Zwiedzaliśmy też okolice Rozewia. 
Pojechaliśmy na Hel, gdzie widziałam foki 
w fokarium i przedwojenny schron, 
w którym były rzeczy z czasów wojny. 
Po drodze na Hel widziałam dużo 

windsurfingowych desek pływających 
po morzu. Były bardzo kolorowe i super 
wyglądały. Niestety, droga powrotna z Helu 
była tragicznie długa - około 3 godzin 
w wielkim korku. Dojechaliśmy w nocy 
do naszego domku.

W kolejnych dniach zwiedzaliśmy 
Władysławowo i Aleję Gwiazd Sportu 
oraz Jastrzębią Górę, do której pojechaliśmy 
Melexem “Rybką”. Tam byliśmy na dobrej 
pizzy i w salonie, gier gdzie wygraliśmy dużo 
biletów, które wymieniłam z Antkiem 
na piłeczkę, żółwia i karty z różnymi 
obrazkami. 

W ostatnie dni pobytu nad morzem 
odwiedziłam Latarnię Morską w Rozewiu 
oraz dom do góry nogami. Wieczorem 
robiliśmy grilla przy domku, w którym 
mieszkaliśmy, graliśmy w karty 
i gry planszowe.

Do domu wróciliśmy wieczorem bardzo 
szczęśliwi, że wakacje się udały.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!

Ola Falandysz, kl. IVb

Moje wakacje 
2022

Ilustracja: Ola Popiela, Maya Reja, Marysia Bielecka, Hania Piekarczyk, Ola Wasilewska, kl.  Ib



MoJe Hobby

Emilia Łukasik, kl. IVa

Cześć, nazywam się Emilka.
Moim hobby od około 5-6 lat jest jazda 
konna. Jeżdżę do stajni 2 razy w tygodniu, 
a czasami częściej. Marzę o tym, 
aby w niedalekiej przyszłości mieć własnego 
konia. Jest to oczywiście nie tylko 
przyjemność, ale i duży obowiązek, 
bo koniowi trzeba czyścić boks, karmić go, 
szczotkować i jeździć na nim, żeby 
nie stał w stajni przez cały czas. Koń ma też 
specjalnego dentystę, który sprawdza mu 
zęby mniej więcej raz na rok, a od czasu 
do czasu musi być też wezwany kowal, 
który przycina mu kopyta. Obowiązków 
wiążących się z opieką nad koniem jest 
o wiele więcej niż te kilka, które wymieniłam. 
Jazda konna to też, jak wspominałam 
wcześniej, ogromna przyjemność. 
Można nauczyć się wielu rzeczy, uspokoić  
i odpocząć. Patrząc na doświadczonego 
jeźdźca wydaje się, że jazda konna jest prosta, 
choć tak wcale nie jest. Siedząc na grzbiecie 
konia trzeba nauczyć się utrzymywać 
równowagę, odczytywać sygnały jakie koń 
wysyła do jeźdźca podczas jazdy, a także 
skutecznie przekazywać komunikaty, jakie 
jeździec chce przekazać do konia. Najbardziej 
niesamowite jest to, że każdy koń jest trochę 

inny i stawia inne wyzwania. 
W stajni, w której jeżdżę konno, lekcje 
odbywają się na czterech koniach rasy 
małopolskiej. Koniem dla najbardziej 
początkujących jeźdźców jest Era. Maść, 
czyli kolor, ma gniadą, to znaczy brązową 
z czarną grzywą. Jest bardzo spokojna i 
dobrze ułożona. Czasem bywa powolna. 
Drugi koń to Hortensja. Maść ma 
kasztanowatą, czyli brązową. Lubi skakać 
przez przeszkody i galopować. Jest tak 
szybka, że często trzeba ją spowalniać. 
Bardzo lubię na niej jeździć! Kolejny koń 
to Dama. Jej maść nazywa się skarogniada, 
oznacza to, że kolor Damy to bardzo ciemny 
brąz z czarną grzywą. Jazda na niej to spore 
wyzwanie, dlatego że jest bardzo młoda 
i jeszcze nie potrafi dokładnie wykonywać 
wszystkich poleceń. Bardzo wygodnie 
jeździ się na niej w kłusie, czyli drugim 
chodem konia w kolejności szybkości. 
Ostatni koń to Hakuna. Ma piękną, siwą 
maść. Kiedyś była bardzo powolna, lecz teraz 
biega trochę szybciej. Podobnie jak Era, 
jest bardzo łagodna. Obecnie jest chora 
i nie można na niej jeździć, bo ma uczulenie 
na pyłki roślin.
Wszystkie konie bardzo lubię i sprawia mi 
przyjemność, kiedy na nich jeżdżę. 



RubRyKa spoRtowa

Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku 
w Warszawie. Zaczęła trenować w wieku 
6 lat, początkowo w klubie Mera Warszawa, 
a potem w Legii Warszawa. Pomimo bardzo 
dobrze zdanej matury całkowicie poświęciła 
się tenisowi. Sportsmenka ma naprawdę 
bardzo wiele sukcesów, zwyciężyła w 10 
turniejach WTA* (w grze pojedynczej), 
jak i w trzech turniejach wielkoszlemowych** 
(French Open 2020 i 2022 oraz w US Open 
2022). Mimo iż ma bardzo dużo sukcesów 
na swoim koncie, gdy przylatuje do Polski 
dalej mieszka w swoim domu rodzinnym. 
Tenisistka wcale nie mieszka w luksusach, 
jej dom jest jak wszystkie zwykłe domy. 
Iga wywodzi się z rodziny sportowców. 
Jej tata był wioślarzem i brał udział 
w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu 
w 1988 roku. Agata, starsza siostra Igi, 
zaczynała od  pływania, potem szybko 
przeniosła się na kort i to ona zainspirowała 
Igę do gry w tenisa.  Zrezygnowała jednak 

ze sportu i zaczęła studiować medycynę. 
Iga musi pilnować swojej specjalnej diety 
dla sportowców, w której jest bardzo dużo 
białka, ale czasami zdarzają się dni, kiedy 
nie potrafi się powstrzymać 
od spałaszowania tiramisu, które uwielbia. 
Tak samo nie wyobraża sobie, aby nie napić 
się kawy z mlekiem z rana. Za swoje pierwsze 
wygrane pieniądze Iga kupiła gumowe 
kaczki do kąpieli, nie takie zwykłe, tylko 
kaczkę-lekarza, kaczkę-superman’a, kaczkę-
jednorożca i oczywiście kaczkę-tenisistkę ;) 
Iga w wolnym czasie uwielbia wyciszyć się 
z książką lub posłuchać klasyki rocka i heavy 
metalu. Ma wielką słabość do kotów. 
Uważa się za wielką „kociarę”. Co prawda 
ma tylko jednego kota (Grappa), 
ale na pewno w przyszłość będzie mieć 
ich  więcej.

*WTA - Women’sTennisAssociation, największa organizacja kobiecego tenisa, zrzeszająca wszystkich organizatorów imprez 
tenisowych, same tenisistki oraz federacje sędziowskie biorące udział we wszystkiego rodzaju imprezach.
**Turnieje wielkoszlemowe – cztery największe i najbardziej prestiżowe turnieje z cyklu ATP. W ich skład wchodzą kolejno: 
Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i Us Open.

Nina Cebulak, kl. IVa



MóJ pRzyJacieL zwieRzaK

CzłoWiek i pies
– jak nie dać WejŚć psiakoWi na głoWę?

Od dwóch lat interesuję się tematem behawioryzmu zwierzęcego. Moją inspiracją 
do zgłębienia teorii i praktyki była Iwonka – czarny pinczer, który był moim pupilem 
od listopada 2020 roku. Poprzez brak socjalizacji i niewłaściwe metody tresury zrobiliśmy 
z niej prawdziwie agresywną pinczerę, która musiała trafić do specjalnego ośrodka, aby 
odbyć tam profesjonalne szkolenie. Nigdy sobie tego nie wybaczyłem. 

Ze swoich błędów wyciągnąłem wiele wniosków, które  doprowadziły mnie 
do tzw. Metody Pozytywnej - skutecznej metody tresury opartej na budowaniu relacji 
z psem i wzmacnianiu pożądanych zachowań. Po wielu miesiącach zgłębiania wiedzy 
na jej temat i powtarzaniu badań m.in. Iwana Pawłowa nareszcie zrozumiałem, 
co robiłem źle i co najważniejsze, jak postępować lepiej. Dziś dzielę się z Wami moimi 
przemyśleniami w postaci opisu czterech, najczęściej popełnianych błędów względem 
naszych pupili.



1. pies jako maskoTka.
To ciekawe, jak nasz instynkt 

wychowawczy różni się w przypadku 
wychowania dziecka oraz wychowania psa. 
Dużą rolę w tym odgrywa ,,współczesny 
model wychowania”, który opiera się 
na skrajnie bezstresowej metodzie: zero 
oczekiwań, pies jest od głaskania,  
a nie od wymagania. Uważam, że ludzie 
traktujący tak psa powinni rozejrzeć się 
za pluszowym misiem. Proszę, odpowiedz 
szczerze na pytania: Czy kiedykolwiek 
wymagałeś/aś coś od psa? Czy oswajałeś/aś 
go ze światem, czy też trzymałeś/aś w domu, 
wychodząc jedynie na krótkie spacerki, aby 
nic mu nie zagroziło? Chronisz go przed 
całym światem, zamiast uczyć go, że w życiu 
mogą zdarzyć różne sytuacje i należy na nie 
odpowiednio reagować. Polecam zapoznać 
się z materiałami na temat socjalizacji 
dostępnymi na kanałach Projekt Pies, 
czy Piesologia oraz z podcastem ,,Czarne 
Podniebienie”. Te źródła dostarczą Wam 
trochę więcej informacji o tym ważnym 
aspekcie życia psa. 

2. oChrona zasobóW.
Pies, który w życiu doświadcza tylko 

przyjemności i który nie dostrzega, że to my 
jesteśmy właścicielami psa, a nie na odwrót, 
może zacząć postrzegać nas jako zasoby. 

Dla przykładu: pan to gwarant jedzenia, 
a pani to gwarantka długiej zabawy  
i pieszczot. I nagle wszystkie bodźce 
życia codziennego staną się w  oczach 
czworonoga zagrażające jego zasobom. 

To słodkie, że pies nas broni? No nie! 
Bo nie broni nas jako właścicieli, ale jako 
gwarantów rzeczy sprawiających mu 
przyjemność. Teraz wiesz, dlaczego twój pies 
szczeka, gdy usłyszy dzwonek do drzwi 
i dlaczego rzuca się na wszystkich gości, 
jakby chciał upewnić się, że nikt  nie skrzywdzi 
pana domu.

Oczywiście, pies ma prawo bronić swoich 
zasobów niezbędnych do życia. Musisz jednak 
pamiętać, że powinieneś mieć nad tym 
kontrolę. Bo przecież pies może znaleźć coś 
trującego – co się stanie, gdy zaatakuje cię, 
gdy spróbujesz mu to zabrać? Pomyśl o tym.

3. dominaCja.
Być może słyszeliście, że psa należy 
zdominować – na przeróżne sposoby.  
Ale nie wiem, czy wiecie, że ta metoda 
została już dawno obalona naukowo? 
Opierała się na hierarchii w stadzie wilków – 

samce alfa i  tym podobne historie…  
Na przykład gdy pies mówi „przepraszam”, 
normalny samiec alfa usłyszałby  
to i natychmiast odstąpił od dyscyplinowania 
niesfornego członka stada, ale ludzie nie są 
w stanie zrozumieć tego komunikatu.  
Czy Ty  nie byłbyś/byłabyś sfrustrowany/a, 
gdybyś wiele razy przepraszał, przyznając 
się do błędu, a ktoś zignorowałby twój 
komunikat i wciąż usiłował przywołać  
cię do porządku? Pomyśl o tym.

4. WzmaCnianie 
niejednosTajne i WzmaCnianie 
negaTyWnyCh rzeCzy.

Czy kojarzycie badania słynnego pioniera 
metody pozytywnej - Iwana Pawłowa?  
Odkrył on, że gdy poda psom mięso  
na dźwięk metronomu, one po pewnym 
czasie na sam jego dźwięk zaczną się ślinić, 
gdyż skojarzą go sobie z mięsem.  
Tak powstało warunkowanie klasyczne,  
ale i umocniła się podstawowa zasada nauki 
psów: zachowanie wzmacniane będzie się 
powtarzać. Czyli jeśli będziesz dawać psu 
smakołyk zawsze, gdy np. ziewnie,  
po pewnym czasie, widząc ciebie będzie 
ziewał – skojarzy sobie to z nagrodą. Tylko  
co tu może pójść nie tak? Dla przykładu:  
gdy pies trąci nas noskiem w trakcie 
zmywania, a my się zlitujemy się i pobawimy 
się z nim, on uświadomi sobie, że: ,,Aha! 
Aby pobawić się z właścicielem, trzeba mu 
przeszkadzać!”. I potem będzie robił tak 
coraz częściej. Czy teraz spełniłeś zachcianki 
psa, czy też sprowadziłeś/aś na siebie widmo 
nieustannego przeszkadzania? 

A na czym polega wzmacnianie 
niejednostajne? Gdy masz ubranie robocze, 
pies może po tobie skakać, ale gdy masz 
garnitur – w żadnym wypadku! Jasne,  
ale tylko dla Ciebie, a nie dla psa. Nasz 
pupil nie jest w stanie pojąć, że powinien 
zachowywać się inaczej w różnych 
sytuacjach. Jeżeli raz, gdy na ciebie 
skoczy, pobawisz się z nim, a drugim razem 
zignorujesz, to nic to nie da. Nie nauczysz 
psa, że może to robić w środę,  
a w piątek już nie. 

Posiadanie psa wymaga stałego rozwijania 
swoich kompetencji tak, aby przyjaźń między 
człowiekiem a czworonogiem była źródłem 
szczęścia dla obu stron. Potrzebne jest 
zrozumienie mechanizmów funkcjonowania 
psa – swoistej psychologii lub psichologii. 
Zapraszam Was do śledzenia kolejnych 
odsłon tej tematyki na łamach naszej gazetki!
  

Michał Knopik, kl.VIc



oKieM pieRwszaKa

Jak czujesz się w naszej szkole?
- No, dobrze! (Zosia, kl.Ia)
- Też dobrze. (Benio, kl.Ia)
- Dobrze! (Lila, kl.Ia)

Co najbardziej podoba ci się w naszej szkole?
- Śniadaniówka!!! (Maya, kl.Ib)
- Świetlica! (staś, kl.Ic)
- W sumie najbardziej lubię wszystkie lekcje. (Benio, kl.Ia)
- Dla mnie najlepsza jest przerwa, bo mogę się wygłupiać, jak chcę! (staś, kl.Ic)
- Najfajniejszy jest w-f! (Jaś i Adaś, kl.Ic)
- Wszystko! (Wiktoria, kl.Ic)
- Informatyka! (Maciek, kl.Ia)
- Najbardziej lubię informatykę. (Barnaba, kl.Ic)
- W szkole najbardziej lubię przerwę! (Antek, kl.Ia)
- Najfajniejsza jest etyka. (Ala, kl.Ic)
- Ja bardzo lubię jak chodzimy z Michałem do szkolnej biblioteki. (Antek, kl.Ic)
- Informatyka. Lubię jeszcze szachy. (Marko, kl.Ib)
- Ja lubię informatykę, angielski, etykę. Hmmm...do tego jeszcze lubię przerwy! (Ola, kl.Ib)
- A ja lubię czas świetlicowy. (Hania, kl.Ib)
- Ja lubię być z naszą Panią. Lubię też plastykę i informatykę. (Wiktor, kl.Ib)
- Dużo rzeczy mi się podoba, ale czasami czuję, że chcę wrócić do domu i pobawić się w coś 
   z moim bratem. (Antek, kl.Ic)
- Dla mnie najlepsze są wszystkie lekcje. (Ewa, kl.Ic)

A co sądzicie o świetlicy szkolnej?
- Jest tam głośno! 
- Ale są fajne zabawy. (kl.Ib)

Czy trudno jest być nauczycielem?
- Jak są dzieci grzeczne, to nie. (Hania, kl.Ib)
- Najtrudniejsze jest to, że jak dzieci gadają, to pani jest bardzo trudno je uciszyć. (Wiktoria, kl.Ic)
- Najfajniejsze w byciu nauczycielem jest to, że można być nauczycielem informatyki. (Gabryś, kl.Ic)

Jaka jest wasza Pani wychowawczyni?
- Jest miła, mądra, fajna, zabawna, piękna, wspaniała, ładna, kochana, ulubiona. IDEALNA!     
   (dziec z kl.Ib)
- Jest bardzo miła, fajna, NAJLEPSZA! (dzieci z kl.Ia)
- Zawsze moja mama zgadza się z naszą Panią, bo ma dobre zdanie. (Mikołaj, kl.Ia)
- Jest PRZEMIŁA! Jest uprzejma i NAJLEPSZA! (dzieci z kl.Ic)

miniWyWiad 
z pierWszakami 

p. Joanna Ząbczyk-Plajzer



CoŚ słodkiego – panCake’i

Składniki:
• 1 jajko
• ¾ szklanki mleka
• 2 łyżki masła (roztopionego) lub oleju
• 1 ¼ szklanki mąki pszennej
• 1 ½ płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 łyżki cukru 

Wykonanie

Do miski wbijamy jajko, dodajemy mleko i roztopione masło. Miksujemy na małych obrotach 
miksera przez chwilę – do połączenia składników. Następnie dodajemy mąkę, cukier 
oraz proszek do pieczenia. Mieszamy za pomocą trzepaczki i odstawiamy na 5 minut. 
Masa powinna uzyskać konsystencję śmietany.
Na rozgrzaną patelnię wlewamy odrobinę oleju. Nakładamy łyżkę ciasta i lekko 
rozsmarowujemy w kształt koła. Możemy skorzystać z silikonowych foremek. Smażymy 
na bardzo małym ogniu z obu stron na rumiany kolor (placuszki mają czas na podrośnięcie 
na patelni i wychodzą wówczas bardzo puszyste). Układamy jeden na drugim. Dekorujemy 
ulubionymi dodatkami. 

od rodziCa do rodziCóW

W moich czasach nie było pankejków czy pancake’ów – były naleśniki. Lubiłam je 
przygotowywać z mamą – jeszcze na kuchni węglowej. I wiecie co było najfajniejsze? 
Nie pamiętam smaku tych naleśników, ale pamiętam, że czas spędzony z mamą był cudowny… 
I to jest właśnie to, co możemy zafundować naszym pociechom – wspólnie spędzony czas 
i niezatarte wspomnienia. Większość z nas w dzisiejszym szalonym świecie jest zagoniona. 
Najczęściej chcemy, aby posiłek jak najszybciej trafił na stół, więc mama szybciutko 
przygotowuje obiad i stawia gotowy przed wygłodniałą gromadką nierzadko „gapiącą się” 
w TV. Nie róbmy tego. Zaangażujmy nasze dzieci w pomoc. W zależności od wieku są w stanie 
nakryć do stołu, obrać ziemniaki czy przygotować warzywa na surówkę. Od czasu do czasu 
zaprośmy też kolegów naszych pociech, aby wspólnie porobiły coś kreatywnego.
Nasz projekt pancake’kowy był połączeniem smaku i fajnej zabawy z kolegami. Było dużo 
śmiechu, radości, skupienia na przeliczaniu ilości składników i… troszkę bałaganu – bo dzieci 
nie wiedzą, że nie wyciąga się pracującego miksera z ciasta, albo że rozbijane jajka nie zawsze 
ładnie pękają na pół Nie mniej jednak pamiętajmy, że taka polekcyjna integracja to rozwój 
pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych. Dzieci uczą się współpracy, zaradności, 
tolerancji i chęci niesienia pomocy.

sMaczNego! KąciK KuLiNaRNy

p. Beata sławacka

Ignacy Mazur kl.IVa
Miłosz Czerniec kl.IVa

Filip Czerniec kl.IIIb
z siostrą Hanią
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cieKawe MieJsca

Lwów to miasto, w którym mieszkałam 
pół życia – od 5 do 10 roku życia. Chodziłam 
tam do pierwszej klasy, mieszka tam moja 
najlepsza przyjaciółka. O tym mieście 
mogłabym długo opowiadać. 

Miasto zostało założone w 1256 roku 
przez księcia Danila jako potężna twierdza 
obronna na granicach księstwa galicyjsko-
wołyńskiego, do walki z Tatarami 
Mongolskimi. W tym roku Lwów obchodził 
swój 766 rok założenia. 

 
W swojej długiej historii Lwów był częścią 

Księstwa Galicyjsko-Wołyńskiego, 
Rzeczpospolitej, Austro-Węgier, Związku 
Radzieckiego, a teraz to piękne miasto  
w zachodniej Ukrainie. 

 

Współczesny Lwów to metropolia licząca 
około 760 tys. mieszkańców. Uważany jest 
za nieoficjalną stolicę Ukrainy. Miasto 
posiada jeszcze dwa statusy - stolicę kultury  
i kawową stolicę Ukrainy. Oba statusy 

lWóW 
- moje miasTo

są całkiem uzasadnione - według statystyk 
około 40% wszystkich zabytków Ukrainy 
koncentruje się na terenie Lwowa i obwodu 
lwowskiego. A co do kawy, to sami musicie 
spróbować - gorąco polecam!

Warto skosztować też lwowskich 
specjałów. Tradycyjne potrawy lwowskie to: 
strudel galicyjski, pstrąg zapiekany 
ze śmietaną i grzybami, grzyby leśne 
pieczone w garnku, uzvar, sernik lwowski, 
barszcz, no i oczywiście kawa lwowska. 

Na pewno pokochasz to piękne miasto. 
Jeden dzień to za mało, aby zwiedzić 
wszystkie zabytki. Zobacz, ile wspaniałych 
miejsc: Ratusz, Plac Rynek, Opera, Kaplica 
Boimów, Cmentarz Łyczakowski , Pałac 
Potockich, Katedra św. Jerzego, Muzeum 
Farmacji, Park Stryjski, Pałac Korniakta - 
Kościół Świętej Olgi i Elżbiety .

Przyjedź kiedyś do Lwowa, będziesz mile 
widziany! Czeka Cię niezapomniana podróż!

Aleksandra Dobyczyna, kl. VIb



zRób to saM

Lena Młynarczyk, kl. IVa

diy* 
pojemnik na kredki
Lubicie chipsy? Zapewne tak! A w tubce 
- np. Pringlesy? Ja uwielbiam! Zazwyczaj 
opakowanie od nich się wyrzuca,  
ale ja je wykorzystuję. Z opakowania  
można zrobić pojemnik na kredki  
lub flamastry. Oto instrukcja :)

Potrzebne: tubka po chipsach, klej,  
nożyczki, kolorowy papier, flamastry  
lub markery i naklejki.

1. Zjedz zawartość.
2. Przekrój lub przetnij tubkę na pół.
3. Naklej kolorowy papier  
    (ja wybrałam we wzorki).
4. Dodaj naklejki lub dopisz coś markerem.
5. Włóż do środka kredki, flamastry,    
    długopisy lub ołówki.
Gotowe! Brawo! 

*DIY - Do It Yourself, czyli Zrób To Sam 



Nasza bibLioteKa

Do nauczycieli:
Każdy z nas ma jakiś talent lub jest w czymś uzdolniony. Wykrywanie owych predyspozycji 

jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Wiadomo, że tyle 
jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej. W każdej dziedzinie życia 
możemy zetknąć się z ludźmi szczególnie uzdolnionymi. Niestety czasami bywa tak, że nawet 
najlepszy talent nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu, jeżeli nie jest rozwijany i wspierany 
pomocą ze strony nauczyciela. Dobrze wiemy, że wdrażanie ucznia do systematycznej 
pracy nad własnym rozwojem i czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja 
kształtowaniu osobowości, rozwijaniu zainteresowań i jego uzdolnień.

Do uczniów:
Jeśli pięknie śpiewasz, świetnie tańczysz, smacznie gotujesz, potrafisz grać albo malować, 

to każda forma prezentacji Ciebie i Twojej pasji może być niepowtarzalną szansą 
na rozwój. Może drzemie w Tobie Szymborska, Picasso lub Robert Lewandowski?  
Nie dowiesz się tego, jeśli nie spróbujesz 
odkryć w sobie źródła talentu. Musisz 
wiedzieć, że talent jest jak diament.  
Nie od razu piękny i wartościowy. Najpierw 
musisz go odnaleźć, później w odpowiedni 
sposób szlifować, czyli rozwijać. Dopiero 
wtedy nabiera wartości. 

Konkursy nauką o samym sobie
Pamiętaj, że uczestnictwo w konkursach 

jest okazją do poznania samego siebie. 
Możesz przekonać się o tym, jak wpływa 
na Ciebie rywalizacja oraz jakim typem 
uczestnika jesteś. Czy potrafisz walczy  
do końca, czy też zniechęcasz się  
przy pierwszej porażce? To także idealna 
lekcja przegrywania, która nie dla każdego 
jest łatwa. Pamiętaj jednak, że sama porażka 
jest dużo lepsza niż poczucie odebrania 
sobie szansy i przegapienia ważnego 
momentu w życiu. Kto nigdy nie przegrał,  
nie będzie potrafił docenić zwycięstwa.

Nic nie tracisz
Biorąc udział w konkursach nic nie tracisz. 
Nawet jeśli nie wygrasz, to możesz pokazać 
się z dobrej strony, czymś zainteresować,  
a potem… kto wie, co może z tego wyniknąć… 

Poniżej prezentujemy zestawienie 
konkursów, w których możesz wziąć udział:

dlaCzego WarTo brać 
udział W konkursaCh?

“Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

p. Beata sławacka Maja Przybycień, kl. Vb



NAZWA KONKURSU TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
Konkurs plastyczny i poetycki 
„Zawitały Anioły do naszej 
szkoły” (kl. I-III) 

grudzień 2022 p. A. Chlebus,  
p. M. Rybińska,  
p. K. Małyska-Dobrowolska 

Szkolny konkurs plastyczny  
o Janie Pawle II (kl.I-IV) 

wrzesień - październik 2022 p. J. Ząbczyk-Plajzer 
p. S. Salwerowicz 

Szkolny konkurs wiedzy  
o Janie Pawle II  (kl. IV-VIII) 

wrzesień - październik 2022 p. A Kruk 

Szkolny konkurs wiedzy  
o patronie szkoły (kl. IV – VI) 

grudzień 2022 p. A. Podgórska 
p. B. Nowak-Przech 

Konkurs plastyczno-literacki 
„Co słonko widziało” (kl. I-III) 

październik 2022 p. E. Zubala 
p. B. Sławacka 

Konkurs czytelniczy „Moi 
przyjaciele z Bullerbyn” (kl. III) 

marzec 2023 p. B. Sławacka 

Mistrz ortografii (kl. V) II semestr 2022/2023 p. J. Mielnik-Kiczyńska 
p. M. Wojciechowska 
p. A. Zielińska 

Ogólnopolski Konkurs  
„Do Hymnu” (kl. I – VIII) 

październik - grudzień 2022  
 

p. E. Skrzyńska 

Konkurs „Dzieło miesiąca, dzieło 
roku” (kl. IV – VI) 

cały rok szkolny  
 

p. E. Starek 

Wewnątrzszkolny konkurs 
plasyczno- leksykalny „Śladami 
Braci Grimm”. Online. (kl. VIII) 

listopad 2022 – marzec 2023 p. J. Węglińska 

Konkurs Bożonarodzeniowy/ 
Noworoczny (kl. I-VIII) 

grudzień 2022 nauczyciele języków obcych 

Konkurs wewnątrzszkolny online 
„Skake the spear” o Szekspirze  
(kl. VI-VIII) 

luty 2023 p. A. Górska 

Międzyszkolny konkurs online 
j.angielskiego „Speaknij się z nami” 
(kl. I-III) oraz (kl. IV-VI) 

kwiecień  
 

p. M. Berezecka 
p. A. Górska 

Międzyszkolny konkurs plastyczno-
fotograficzny „Ogród Saski oczami 
Dzieci” (kl. I-VIII) 

kwiecień p. A. Jackowska-Mazur 
p. A. Zakrzewska 
p. P. Schwonke 
p. P. Kowalczyk 

Konkurs wewnątrzszkolny online  
z języka angielskiego (kl. IV-VIII) 

czerwiec p. A. Górska 

1. Kangur – ogólnopolski konkurs 
matematyczny (kl. II – VIII) 

  

2. Konkurs matematyczny – 
„Biskupiak” (kl. VIII) 

  

3. Alfik matematyczny (kl. I – VIII)   
6. Konkursy informatyczne. 

 (kl. IV – VIII) 
  

(kl. IV – VIII) 
  

„Zabawkę Edukacyjną”  
(kl. VI – VIII) 

Bożonarodzeniową (kl. I – VIII) 

lub Wirującą pisankę (kl. I – VIII) 
    

(kl. I – VIII) 
onkurs „Dzień bezpiecznego 

internetu” (kl. IV – VIII) 

Konkurs geograficzny – Biskupiak 
(kl. VIII) 

cały rok p. B. Piwoni 
p. J. Daniel 
p. D. Bielecki 
p. K. Orzeł 

 
 



cHwiLa z KsiążKą

Panda i duchy
Jon J Muth 
Wydawnictwo Debit

Trójka przyjaciół wybiera stroje na Halloween, gdy nagle 
ukazuje im się ogromny duch. Jeśli chcecie dowiedzieć się  
więcej  na  temat  tajemniczej  postaci  i  tego,  
co  wydarzyło się tej  nocy  w  małym amerykańskim 
miasteczku, koniecznie zajrzyjcie do tej pięknie ilustrowanej 
książki. “Panda i duchy” to opowieść o tajemniczym, 
ale też pełnym uśmiechu i mądrości ZEN Halloween. 
Jeśli polubisz tę książkę, mam dobrą wiadomość - 
są do odkrycia kolejne części!
 

Gofrowe serce
Maria Parr

Wydawnictwo Dwie Siostry

Szalona,  odważna  i  sympatyczna  Lena  mieszka  
nad  Zatoką  Pękatej  Matyldy.  Zamieszkuje  tam  

też nieśmiały Kręciołek - najlepszy przyjaciel dziewczynki. 
Razem z nimi przeżywamy zabawne przygody: tworzymy  
Arkę  Noego  na  prawdziwym  statku,  chodzimy  między  

oknami  po  linie,  robimy  dziury  w żywopłocie,  śmiejemy  
się  do  rozpuku.  Książka  wprowadzi  Was  w  dobry  nastrój.  

Nadaje  się  do czytania z całą rodziną!

 
Adventure Time Tom 1 (komiks)
Pendleton Ward, Ryan North, Shelli Paroline, Braden Lamb
Wydawnictwo Studio JG

To dopiero szalony komiks, w którym Zły Król porywa 
wszystkich mieszkańców Krainy “O” i wrzuca ich do worka 
(Krainy Piasku).  Tam niesamowite przygody przeżywają 
główni bohaterowie - chłopiec o imieniu Fin i jego magiczny, 
umiejący zmieniać kształty pies Jake, a także moja ulubiona 
postać - BMO, czyli śmieszny mały robot, który zna sztuki 
walki.  Komiks ma więcej fajnych postaci, dynamiczną akcję 
i super rysunki. Na końcu możecie zajrzeć do pięknej galerii 
okładek!

Lena Młynarczyk, kl. IVa



Frania Warszawa, kl. IVa

Ronja, córka zbójnika 
Astrid Lindgren
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 

W pewnym zamku, w burzliwą noc urodziło się dziecko. 
Jego mama, Lovis, rodząc je śpiewała - wierzyła bowiem, 
że dzięki temu dziecko będzie miłe i pogodne. Lovis wydała 
na świat dziewczynkę i nazwała ją Ronja. Ojcem maleństwa 
był Mattis, najpotężniejszy herszt w całym lesie. Kochał córkę 
ponad wszystko.  Jego największym wrogiem był Borka.
Tak samo jak ojciec Borki, był największym wrogiem ojca 
Mattisa - zwaśnieni z dziada pradziada. Dziewczynka 
większość swojego życia spędziła w zamku, jednak  pewnego 
dnia Mattis postanowił wypuść ją do lasu. Dał jej przy tym 
kilka dobrych rad:
• uważać na wierszydła, a gdy je zobaczy, uciekać;
• uważać, żeby nie wpaść do rzeki, a jeśli  tak się stanie, 
to pływać;
• uważać, żeby nie wpaść do czarnej czeluści, 
a jeśli tam wpadnie, to…...
Reszty dowiecie się z książki.

Harry Potter i Książę Półkrwi
J.K .Rowling

Wydawnictwo Nasza Księgarnia 

Voldemort  powrócił i … zaczęły się straszne czasy! 
Wiele osób zniknęło lub zostało porwanych przez 

zwolenników Voldemorta, a Harry Potter został nazywany 
wybrańcem. Albus Dumbldor zaprosił Harry`ego 

na prywatne lekcje. To ogromnie ciekawa lektura - 
nie będziecie mogli się od niej oderwać. Jeżeli chcecie 

wiedzieć, co przydarzy się głównemu bohaterowi 
i jego przyjaciołom w walce z Voldemortem, 

koniecznie sięgnijcie po tę książkę. 

Tytus, Romek i Atomek
Henryk Jerzy Chmielewski (pseudonim Papcio Chmiel)
Wydawnictwo Prószyński

To komiks o dwóch chłopcach i uczłowieczonej małpie, 
posiadającej więcej cech ludzkich niż zwierzęcych. 
Wszyscy trzej podróżują razem po świecie, często wpadają 
w tarapaty, ale udaje im się zawsze z nich jakoś wybrnąć.
Jest to śmieszny i bardzo pouczający komiks,  można się 
z niego wiele dowiedzieć. To jedna z najsłynniejszych 
polskich serii komiksowych.



Pani od biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających 
w Afryce!
Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.

Wywiadówka w szkole:
- Państwa dzieci są bardzo 
muzykalne.
- Dlaczego? - pyta mama Filipa.
- Ciągle grają mi na nerwach!

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie 
domowe i widzi, że Jagoda nie zrobiła go. 
Pyta się:
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje?
Jagoda mówi:
- Po obiedzie.
Nauczycielka:
- To czemu nie masz tego zadania 
zrobionego?
Jagoda :
- Bo jestem na diecie.

Jedzie rolnik z węglem, dojechał 
na wieś i krzyczy:
- Węgiel przywiozłem!
A koń się odwraca i mówi: 
Tak, kurcze, Ty przywiozłeś?!

Dlaczego blondynka myjąc głowę 
szamponem chodzi w tę 
i z powrotem?
Bo na butelce szamponu 
jest napisane: 
“Wash and go”. ;)

śMiecHotKi

Ilustracja: D
enys Bober, kl. IIb

Tomek Frątczak, kl. IVc
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bąDź eKo!
WWW.EKOKALENDARZ.PL

Recyklingowe i wielorazowe 
torby na zakupy 
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Cdn...

Ula Włosek, kl. IIIb
Nina starzec, kl. IIIb



ręką i okiem maloWane:)
Czyli kilka słóW o  międzyszkolnym konkursie 

„ogród saski oCzami dzieCi”-edyCja iii.

21 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie wręczenia nagród w III  Międzyszkolnym  
Konkursie Plastyczno - Fotograficznym „Ogród Saski oczami dzieci”, którego organizatorem 
była nasza szkoła. Osobami, które nas corocznie wspierają są panowie Tomasz Makarczuk 
członek jury – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Wieniawa i jednocześnie fundator 
nagród oraz dr Jakub Ciężki  – pracownik Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie - członek jury. Panowie są z nami od I edycji konkursu 
i liczymy na dalszą współpracę. W organizacji konkursu wspiera nas również corocznie  Rada 
Rodziców naszej szkoły i Pani Dyrektor Katarzyna Orzeł, jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Celem  konkursu było między innymi podkreślenie walorów przyrodniczych  Ogrodu 
Saskiego, kształtowanie wyobraźni i uwrażliwienie na piękno natury. Patrząc na prace 
plastyczne, które dotarły na konkurs - a było ich aż 132  oraz 35 prac fotograficznych 
z 6 lubelskich szkół - cel konkursu został osiągnięty.

Tegoroczny konkurs był wyjątkowy po pierwsze dlatego, że mogliśmy się spotkać podczas 
uroczystości wręczenia nagród, po drugie w tegorocznej edycji w naszym jury zasiedli 
uczniowie naszej szkoły i to oni wraz z osobami dorosłymi oglądali, dyskutowali i wybierali 
prace nagrodzone i wyróżnione. Byli to: Franciszka Warszawa, Anna Czuryszkiewicz, 
Sofija Saweneć, Roksana Soszyńska,  Ignacy Chalot, Jakub Mizura i Karol Zimmer. 
Praca z Wami była ogromną przyjemnością i przygodą. Tak obrady jury wspomina Frania 
Warszawa: „Będąc w jury czułam się jakbym była trochę dorosłą i bardzo ważną osobą, 
tak ważną jak prezydent. Nie było to też takie łatwe, trzeba było się skupić i wyrazić swoją 
opinię. Wszystkie prace były naprawdę ładne. Dla mnie było to świetne doświadczenie”.

Naszą uroczystość uświetniły swoimi występami uczennice z klasy 3c prezentując  
fragment baśni chińskiej ”Taniec z wachlarzami” przygotowanej  pod bacznym okiem  
Pani Joanny Kossowskiej oraz grupa muzykująca „Flażolety” czyli uczniowie z klasy 3b 
przygotowani przez  Pana Janusza Woźniaka.

Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i ich nauczycielom. To wielka 
umiejętność inspirować i uczyć tworzyć. Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym nasze 
działania.

Kolejna edycja konkursu już w maju 2023 r. :)
w imieniu nauczycieli organizujących konkurs

Agnieszka Jackowska-Mazur
pedagog szkolny


