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„Jesienne liście” 
 

E. Szelburg-Zarembina 
 

Z tym jesiennym wiatrem  
tańczą sobie liście,  
tańczą sobie tańczą  
czerwone złociście.  

 
Z tym jesiennym wiatrem  

odtańczą daleko,  
i nie skończą tańczyć,  
aż za siódmą rzeką.  

 
Aż za siódmą rzeką,  
Aż za siódma górą,  

Aż je śnieg przykryje  
Grubą, białą chmurą. 

 

 

Oddajemy Wam do rąk naszą szkolną gazetkę i życzymy przyjemnej lektury mając 

nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

 



 

 

W tym roku szkolnym ponownie odbył się zorganizowany  

przez naszą szkołę  międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki 

pt. „Kto powiedział, że jesień jest smutna?” 

Wpłynęło wiele prac plastycznych oraz literackich, ale chcemy 

zaprezentować Wam wiersze autorstwa młodych poetów 

naszej szkoły. 

 

 

Wojciech Olbrot, kl. 4c 

  *** 

Gdy zawieje mocniej wiatr, 

Pani Jesień pędzi w świat. 

Gna przez łąki, poprzez las 

by zdążyć do parku wrócić na czas. 

Idą ścieżką zakochani, roześmiani, rozczochrani, 

 karuzela z liści gna i we włosy im wpada. 

Wskakują dzieci w kałuże, okrągłe, mokre i duże, 

promyki słońca buzie im muskają, 

a oni   w błocie się taplają i złotem jesieni się 

zachwycają. 

Dziadek i babcia peleryny zakładają 

Idą do lasu i grzybów szukają. 

Babie lato: Na dwór! –woła 

a my dzieci: znowu szkoła! 

Leśne dróżki mgła spowiła, 

to już jesień idzie miła. 

 

 

 

 

Martyna Maiwald,  kl. 5 

„Czas jesieni” 
 

Każdego roku nadchodzi ten czas, 

gdy jesień przychodzi do nas. 

Kolorowe liście są zrywane przez Ciebie, 

a pogoda zmienna na niebie. 
 

Raz zimniej a raz cieplej, 

Bo jesień to ten czas, 

że niezależnie od pogody 

coś się cieszy w nas. 
 

Jesień to pora dobra dla nauczycieli, 

dzięki temu 

nic nas od piątek i szóstek nie dzieli. 
 

Gdy jest wrzesień 

każdy się cieszy, 

bo wraz z wrześniem przychodzi jesień. 
 

Gdy ktoś jest smutny, jesień pociesza, 

tu piękne liście, tu w niebie coś miesza. 

Okazuje się, że robi tęczę kolorową, 

dla nas zrobiłaby nawet stucentymetrową. 
 

Gdy jesień odchodzi, 

przychodzi zła zima, 

a my czekamy, 

aż jesień ją powstrzyma. 

 

 



 
 

 

Mateusz Mróz,  kl. 4e 

„Kto powiedział, że jesień jest smutna? 

 

Kto powiedział, że jesień jest smutna? 

Kto powiedział, że jesień jest zła?                             

Przecież jest wesoła i kolorowe liście ma. 

Szumi wiatr wśród drzew, 

kto zrozumie ten śpiew? 

Jabłko już dawno dojrzało, a żołądź z dębu spadł 

 

Kto powiedział, że jesień jest smutna? 

Kto powiedział, ze jesień jest zła? 

Przecież jest wesoła i kolorowe liście ma. 

Pani jesień ma uśmiech na twarzy, 

we włosach babie lato i na wiewiórce rudej skacze, 

zdmuchując liście z drzew. 

 

Kto powiedział, że jesień jest smutna? 

Kto powiedział, że jesień jest zła? 

Przecież jest wesoła i kolorowe liście ma. 

Fruwają listki brązowe, czerwone i złote, 

a wiatr na nich rzewną piosenkę wciąż gra. 

Wróbel na drzewie ćwierka, 

dzięcioł do taktu wciąż stuka, 

a pracowita wiewiórka orzeszków na zimę szuka. 

Bociany przed odlotem na sejm się przygotowują, 

a jeże w kołdrze z mchu  na sen zimowy się szykują. 

Cały las w słonku się grzeje, 

szumi cichutko kołysankę utkaną w srebrną nadzieję. 

My wszyscy polską  złotą jesień kochamy 

I co roku na nią czekamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W naszej szkole wiele się dzieje, konkursy, 

zawody, akademie czy akcje organizowane 

przez samorząd szkolny jak np.: 

 Dzień bez samochodu, 

 Dzień turystyki, 

 Wybory najsympatyczniejszego 

chłopaka w każdej klasie, 

 Dzień szkolnego fotografa 

 Dzień spódnicy i wiele, wiele innych. 

 

Odbywały się także akademie z okazji 

Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, 

Dnia Edukacji Narodowej czy Święta 

Niepodległości. 

 

Jednym z ważniejszych dni było Święto 

Szkoły – Dzień Patrona 

 

 

 

 
 

 

W dniu  7 listopada 2017 roku 

odbyły się w naszej szkole uroczystości 

związane z dniem patrona. Tego dnia cała 

społeczność szkolna uczestniczyła  we 

mszy świętej w kościele 

p.w. Chrystusa Króla, którą poprowadził 

ks. Marcin Paś.  Następnie wszyscy udali 

się do szkoły aby obejrzeć specjalnie na 

ten dzień przygotowaną przez klasę 3b i 

6a  akademię o papieżu Janie Pawle II. 

W klasach odbyły się też zajęcia 

związane z tematyka papieską. 

Na drzwiach i ścianach naszej szkoły 

zawisły  karty ze słowami  Jana Pawła II 

takimi jak: 

  

 „O wartości człowieka ostatecznie 

decyduje to kim jest, a nie to ile ma”, 

 „Wczoraj do ciebie nie należy. 

Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje” 

 

 i wiele innych. 

 

Słowa, które zapadły w mojej pamięci 

i którymi powinniśmy się kierować 

w życiu to: „ Wierzę, ze im bardziej się 

kocha, tym więcej się czyni, gdyż 

miłości, która nie jest niczym więcej 

niż uczuciem, nie mógłbym nawet 

nazwać miłością" 
                                                                                                                                                            

Emilia Płonka, kl. 6a 

 

 



W ramach  „ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ”   

w naszej szkole odbyły się konkursy: 

 plastyczny, literacki oraz multimedialny dla klas 

starszych pt. „Nasza Polska. Nasz Patriotyzm.  

Lekcja patriotyzmu w mojej rodzinie” 
W klasach młodszych: 

 konkurs poetycki „Jestem dumny, że jestem Polakiem”, 

 plastyczny „Droga do wolności oczami dziecka”  

 

 

Wręczenie nagród odbyło się 

28 listopada 2017 r., 

a uroczystość uświetnił swoją 

obecnością kpt. Stanisław 

Turski.  Zebrani uczniowie mogli 

posłuchać wspomnień kapitana, 

mieli okazję poznać „żywą 

historię”, zadać pytania.                           

Konkurs odbył się przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem 

Zjednoczeni Patrioci. 

 

 

 

 

 

W szkole, w której promujemy zdrowie 

obchodziliśmy także, m.in.  Dzień 

Czystych Rąk oraz Dzień Czystego 

Powietrza. 

 

 

Sandra Knor, kl. 7c 

 

 

 



 

Od września w młodszych klasach wiele się już wydarzyło. W tym roku dołączyły do nas trzy klasy pierwsze. 

Odbyło się też wiele konkursów np.: 

 ,,Twój pies wspólna sprawa’’ polegał na wymyśleniu hasła zachęcającego do sprzątania po swoim  psie. 

 ,,Kto powiedział, że jesień jest smutna?’’ W tym konkursie dzieci z klas I-III mogły przygotować prace 

plastyczne o jesieni. 

 ,,Droga do wolności oczami dziecka’’ konkurs był przeznaczony dla uczniów z klas III. Uczestnicy mieli 

za zadanie wykonać prace plastyczną o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta 

Niepodległości. 

 ,,Jestem dumny, że jestem Polakiem’’ był to kolejny konkurs dla klas III. Tym razem uczniowie mieli 

napisać wiersz o tematyce patriotycznej. 

 Konkurs na Eko-zabawkę 

 ,,Ruszaj się Kubusiu. Śnieżnobiały uśmiech mieszkańców Stumilowego Lasu’’- uczestnicy musieli 

narysować prace plastyczną na dany temat. 

 

Kolejne wydarzenia i atrakcje, które odbyły się w roku szkolnym: 

 Akcja „Śniadanie daje moc” 
Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli 
zdrowego odżywiania, nasza szkoła już 
po raz kolejny włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji 
Edukacyjnej „Śniadanie daje moc” organizowanej w 
ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i 
Gotowania. 

W tym roku, ze względów organizacyjnych 
przeprowadziliśmy tę akcję w ciągu dwóch dni – środę 8 
listopada oraz w czwartek 9 listopada. Uczniowie  klas I – 
III najpierw przygotowali, 
a potem wspólnie spożywali drugie śniadanie. 
W przygotowaniach podobnie jak w latach ubiegłych, 
ochoczo wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim 
na naszych szkolnych „stolikach śniadaniowych” znalazły 
się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywno-
owocowe. Nie zabrakło również soków. 

Tego dnia przeprowadzono również pogadanki na temat 
roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. 
Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, 
lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie 
to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć 
posiłków w ciągu dnia 
o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać 
po nabiał, ryby i mięsa 
i ciemny chleb zamiast bułek, a także picie wody czy 
soków, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa 
była też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu słodyczy i 
chipsów, które nie są zbyt zdrowe. 

  „Mikołaj na sportowo” 
 W piątek 17 listopada w naszej szkole odbył się turniej 
sportowy dla uczniów klas I-III „Mikołaj 
na sportowo”, zorganizowany przez  Panie nauczycielki:  J. 
Stępień, A. Kowalczyk – Gierszal oraz J. Dąbrowską. 
Zawody odbywały się 
na trzech poziomach, a zawodnicy dzielnie walczyli, 
przechodząc po kolei wszystkie konkurencje. Wszyscy 
kibice głośno im dopingowali, zachęcając do sportowej 
walki. 

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:                                                                                             

na poziomie klas I  - I miejsce zdobyły klasy Ic  
i Ib, II miejsce klasa Ia ;                                                                                                            
na poziomie klas II – I miejsce zdobyła kl.IIa,  
II miejsce klasa IIb                                                                                                                         
na poziomie klas III – I miejsce zdobyła klasa IIIa, drugie 
kl. IIIf , trzecie klasa IIIe 

 Ostatnią konkurencją turnieju był indywidualny wyścig z 
przeszkodami na czas. Najlepsze wyniki uzyskali: 

w klasach pierwszych: 1. Bartosz Wydra,  
2. Tomasz Sowiński, 3. Tomasz Terlecki                                                                                            
w klasach drugich: 1. Brajan Romblewski  
2. Andrzej Pilski, 3. Samanta Hałajkiewicz                                                                                           
w klasach trzecich: 1. Wiktoria Wiącek,  
2. Aleksander Stelmach, 3. Eryk Dębosz. 

Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i 
nagrodami. 

 

 

 

 



 Niezapomniana noc w szkole 
Dzieci z klasy III d spędziły „Niezapomnianą noc w szkole”, 
w czasie której mieli wiele atrakcji. 
Na początku oglądali film, czując się jak w kinie: były bilety, 
popcorn i mnóstwo dobrej zabawy. Później przeżywali 
wspólnie różne przygody poszukując zaginionych 
„śpioszków”, ukrytych skarbów z różnymi 
niespodziankami i odkrywali kolejne zadania do 
wykonania. Nie obyło się też bez wspólnego posiłku, i 
szczególnie olbrzymiej pizzy, oraz dyskoteki. Po wielu 
wrażeniach , wspólnych harcach, wieczornej toalecie, 
śpiewach przy gitarze przy sztucznym ognisku 
i wysłuchaniu bajek czytanych przez nauczycielkę, dzieci 
zmorzył sen. Rano 
po śniadaniu z wielkim smutkiem, że to już koniec zabawy, 
ale i z nadzieją, że to nie ostatnia taka noc… uczniowie 
rozeszli się do domów. 

  Quiz szkolny „Wiem jak zdrowo się odżywiać” 
9 listopada wszystkie klasy I i klasy III wzięły udział w 
Szkolnym Quizie pod hasłem ,,Wiem jak zdrowo się 
odżywiać” w ramach Ogólnopolskiej Akcji  - ,,ŚNIADANIE 
DAJE MOC”. 

Wspólne spotkanie stało się doskonałą okazją 
do przypomnienia i utrwalenia 12 Zasad Zdrowego 
Odżywiania. Szkolny Quiz miał charakter rywalizacji 
zespołowej. Przedstawiciele klas pierwszych i trzecich z 
wielkim zaangażowaniem i zaparciem wykonywali zlecone 
zadania. Wykazali się bogatą wiedzą 
i wytrwałością. 

W kategorii klas pierwszych: 

I miejsce zdobyła - klasa Ia                                                                                                                                                                                                   
II miejsce – klasa Ib                                                                                                                                                                                                 
III miejsce – klasa I c. 

Wśród starszych uczniów: 

I miejsce – klasa III e II miejsce – klasa III d  
III miejsce – klasa III c. 

 

 

 

 Warsztaty „BHP na wesoło” 
15 września na Scenie Forum w Centrum Handlowym 
podczas warsztatów 
„BHP NA WESOŁO” dzieci z naszej szkoły dowiedziały się 
jakie są możliwe źródła wypadków w domu i jak im 
zapobiegać. Dowiedziały się np. dlaczego mokra podłoga 
w łazience może być niebezpieczna, po co wietrzyć 
mieszkanie i co robić, kiedy upadną narzędzia. Aktorzy 
prowadzący warsztaty pokazali również naszym uczniom 
w jaki sposób prawidłowo nosić plecak, oraz  jak podnosić 
ciężkie przedmioty, żeby nie zrobić sobie krzywdy. 
Pouczająca była również lekcja związana z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy, wszyscy chcieli się nauczyć 
jak pomagać innym. W czasie warsztatów nie zabrakło 
niespodzianek i konkursów 
z nagrodami, wszyscy dobrze się bawili ucząc się przy 
okazji pożytecznych rzeczy. Cieszymy się, że tylu uczniów 
z naszej szkoły brało udział w tym wydarzeniu. 

  Warsztaty „Odblaskowy pierwszak” 
26 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych naszej 
szkoły, wzięli udział w imprezie profilaktyczno – 
edukacyjnej pt. „ODBLASKOWY PIERWSZAK”. W ramach 
godzinnego spotkania pierwszoklasiści obejrzeli 
przedstawienie teatralne pt. "Bąbel w drodze do szkoły, 
czyli wychowanie komunikacyjne na wesoło". Uczniowie w 
ciekawy i wesoły sposób zostali zapoznani z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drogach, a niektórzy z 
nich mieli dodatkowo możliwość wyjścia na scenę 
i uczestniczenia wraz z aktorami we wspólnej zabawie. Po 
przedstawieniu każde dziecko otrzymało książeczkę 
edukacyjną 
oraz odblaskowy worek. 

 

Przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Z niecierpliwością czekamy na Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w naszej szkole w piątek 1 grudnia. 

 

     Artykuł przygotowała 

 Alicja Kozłowska, kl.6a 

 

 

     

 



 Piłka nożna to jedna 

z ulubionych dziedzin sportowych 

uczniów naszej szkoły. 

 Jest to gra zespołowa, drużyna 

piłkarska składa się 

z 11 zawodników i zazwyczaj 

7 rezerwowych. Wśród graczy 

wyróżniamy bramkarza i graczy 

z pola: obrońców, pomocników 

i napastników. W meczach 

piłkarskich uczestniczą dwie 

rywalizujące ze sobą drużyny. 

Celem gry jest umieszczenie piłki 

w bramce przeciwnika. Zwycięża 

drużyna, która w regulaminowym 

czasie gry (dwie połowy 

po 45 minut każda 

w rozgrywkach seniorów) 

zdobędzie więcej bramek. 

 
 

 

 

 

 Uczniowie naszej szkoły 

wspierają oczywiście kadrę 

narodową z Robertem 

Lewandowskim na czele, 

ale i nasz lokalny klub „Piasta 

Gliwice”, który sąsiaduje z naszą 

szkołą. Piłkarze Piasta już 

kilkakrotnie odwiedzali naszą 

szkołę, a w ostatnich dniach 

odwiedził nas Piastuś – maskotka 

klubowa i rozdawał uczniom 

zakładki do książki, a także 

zapraszał na najbliższe mecze. 

 

 

Ciekawi jesteśmy którego z piłkarzy Piasta lubicie najbardziej? 

Swoje propozycje możecie wrzucać do skrzynki w sali 25. 

Nasza szkoła ma również swoją reprezentację piłkarską i  może poszczycić się także drużyną 

żeńską, która awansowała do finału mistrzostw Gliwic w piłce nożnej halowej. Gratulujemy!!! 

 

  

 

 

 



„Z ortografią jest jak z rośliną. Nie wystarczy raz podlać, by były efekty. Potrzeba dużo czasu, 
wytrwałości i co najważniejsze systematyczności”. 

Oto pomysły na to jak się uczyć: 

 zapisywać trudne wyrazy w formie rysunków, mapy myśli, 

 wieszać kartki w widocznym miejscu z zapisanymi wyrazami, które sprawiają nam trudność, 

 układać krzyżówki ortograficzne 

 otworzyć słownik ortograficzny na dowolnej stronie,  losowo wybrać wyraz i ułożyć zdanie, 

 powtarzać zasady ortograficzne. 

Jeśli macie jeszcze inne pomysły, które się sprawdzają, to podzielcie się z nami. Można je przynieść  
do sali 25 i wrzucić do skrzynki na drzwiach lub wysłać na adres e-mail podany na ostatniej stronie. 

       

                                                                                                                                                                   K. Muszyńska 

 

 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
 

 

Spotkało się dwóch matematyków, 

którzy się dawno nie widzieli. Jeden  

z nich pyta drugiego: 

- Co u Ciebie słychać? 

- Ożeniłem się, mam trzy córki. 

- W jakim wieku? 

- Powiem Ci tak: iloczyn ich lat  

wynosi 36. 

- To za mało. 

- Słusznie, powiem Ci jeszcze, że suma 

ich lat jest równa numerowi domu 

naprzeciwko. 

- To nadal za mało. 

- Masz rację, powiem Ci jeszcze, że 

najstarsza z nich jest blondynką. 

- Teraz już wiem, ile lat mają Twoje 

dzieci.  :-) 

 

  

Przepis na szczęście: 

 

 2 garści miłości     

 

 4 szkl. radości       

 

 szczypta przyjażni     

 

Sposób wykonania: 

Do garnka włożyć 2 garści miłości, 

a następnie dodać 4 szkl. Radości, wszystko 

dokładnie wymieszać. Do smaku dodać 

szczyptę przyjażni nadal mieszając. 

Na koniec wypić. 

 



Rebus 

 

                   Monika Brodka 

               (tylko imię) (Mo = Z) 

          Gdzie (G = I) 

 

                                                                 To, co było 

             MEK = BRAŁ 

 

          OSY = ESIEŃ 

 



 

 

 

 

 

 

Jeśli masz pomysły, chcesz się przyłączyć do naszego zespołu,  

to serdecznie zapraszamy. 

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z p. Muszyńską w sali 25 
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