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   Szkolny Kleks 

 
W tym numerze: 

- Facebook  

- Halloween 

- Mistrzostwa Świata 

w Piłce Siatkowej Męż-

czyzn 

- Nasze wakacje 

- Pamiętaj 

- Wybory do samorządu 

- Wakacje, znów będą 

wakacje… 

- Najwyższe ze wszyst-

kich 

- Nie płacz za mną!   

Wakacje minęły... 
SŁOŃCE, PLAŻA I WAKACJE                                      

Chociaż wakacje minęły już dawno, każdy 

z nas miło je wspomina. Byliśmy w górach, nad morzem, 

za granicą. Mile wspominamy słoneczne dni i nasze wa-

kacyjne przygody… Ale teraz wszyscy uczniowie muszą zająć się nauką. 

Nauka także może okazać się wielką przygodą. Na lekcjach przyrody od-

wiedzimy Afrykę, Azję, Amerykę, Australię. Na lekcjach języka polskie-

go poznamy Stasia i Nel z książki „W pustyni i w puszczy” i wielu innych 

bohaterów powieści. Dowiemy się wielu ciekawych rzeczy! 

Jeżeli chcecie przypomnieć sobie wasze wakacje, jakie widzieliście zwie-

rzęta i dużo innych rzeczy, koniecznie przeczytajcie nasza gazetkę, tu 

każdy znajdzie coś dla siebie! 

Wykonała: Zuzanna Sroka, klasa 6b 
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Gdzie nasi dziennikarze spędzili 

wakacje? 

Większość osób spędziło swoje wakacje nad morzem lub 

na wsi. Inni pojechali nad jezioro i na kolonię. Opiekun 

Koła Dziennikarskiego– Pani Karolina Milczarczyk spę-

dziła swoje wakacje w Bieszczadach. 

Moje wakacje 
W lipcu pojechałam na obóz nad morze. W sierpniu wy-

brałam się z rodzicami na Suwalszczyznę — do miejsco-

wości Burbiszki nad jeziorem Gaładuś. Mieszkaliśmy 

w drewnianym domku, który stał 625 kroków od jeziora. 

Pierwszego, drugiego i trzeciego dnia kąpaliśmy się w kry-

stalicznie czystej wodzie jeziora.  

Śladami Pana Samochodzika  
Kilka dni później wyruszyliśmy do miejscowości Wiłko-

kuk. W miasteczku tym działa się akcja słynnej książki pt. 

„Pan Samochodzik i Templariusze” Zbigniewa Nienackie-

go. W tym miejscu znajduje się piękne jezioro o tej samej 

nazwie. W Wiłkokuku staraliśmy się odnaleźć domek nau-

czyciela, ale niestety, nie udało nam się. Zamiast tego od-

naleźliśmy miejsce obozowiska Pana Samochodzika oraz 

ośrodek dziennikarzy.  

W poszukiwaniu miejsc, w których działa się akcja książki 

zawędrowaliśmy aż na Kozi Rynek, gdzie została napad-

nięta panna Karen (zobaczyliśmy tam grób powstańców), 

pojechaliśmy do Augustowa, a dwa lata wcześniej odwie-

Nasze wakacje  

Wykonała:  Zuzanna Sroka klasa 6B 



Nasi mistrzowie 
Dziękujemy! Dziękujemy! Takie okrzyki rozległy się w niedzielę w kato-

wickim Spodku, gdy nasi siatkarze zwyciężyli w meczu finałowym z Bra-

zylią. Podopieczni Stephana Antigi przegrali tylko jeden mecz: z USA 

i odebrali Brazylijczykom Mistrzostwo Świata. Większość ludzi uważało, 

że Stephan Antiga nie będzie dobrym trenerem, ponieważ od razu po 

skończeniu kariery siatkarza stał się trenerem naszej kadry. Jednak dopro-

wadził naszą drużynę do zwycięstwa. Siatkarze odbierali także nagrody 

indywidualne: 

najlepszy libero: Jenia Grebennikov 

najlepszy przyjmujący: Ricardo Rucaler l-

li, Murilo Endres 

Najlepszy rozgrywający: Lukas Kampa  

Najlepszy blokujący: Marcus Böhme, Ka-

rol Kłos 

Najlepszy atakujący: Mariusz 

Wlazły 

Najbardziej wartościowy zawod-

nik: Mariusz Wlazły  

 

Radość Polaków była ogromna. 

Wszyscy siatkarze cieszyli się tak 

samo i nie wiadomo było, kto cie-

szy się bardziej: siatkarze czy kibice. Mariusz Wlazły 

(na zdjęciu  z synem) kończy już karierę siatkarza po-

dobnie jak Michał Wi-

niarski, Krzysztof 

Ignaczak oraz Paweł 

Zagumny. 

 
Wykonała: Zuzanna Sroka, klasa 6B 

This is volleyball! 

- Mistrzostwa Świata w Piłce 

Siatkowej 2014 



       CUKIEREK 

     ALBO 

           PSIKUS 

,,Cukierek albo psikus ’’ 

to jedna z wielu zabaw 

podczas HALLOWEEN. Dzieci 

przebrane za potwory cho-

dzą z koszykiem i pukają 

do wielu drzwi, prosząc 

o cukierek. Jeśli ktoś nie 

da cukierka, czeka go psi-

kus. W takim przypadku 

torba z cukierkami nie na-

pełni się. 

HALLOWEEN 

Halloween wypada  

w 31 noc 

pazdziernika. W tę 

noc dzieci prze-

bierają się za 

różne upiory 

i straszą. 
MARIKA KIEŁBIOWSKA 

KL.4 B 

ZRÓDŁO:mojafirma.infor.pl 

CIEKAWOSTKI 

1.Halloween odnosi  

się do Święta Zmar-

łych. 

2.Głównym symbo-

lem święta jest wy-

drążona dynia ze 

świeczką w środku. 

 



Zachód słońca to coś pięknego. Magia wieczornego 

słońca jest niezwykła. Nie sądziłam, że może być 

coś cudowniejszego niż widok z wysokiego budyn-

ku na morze, lecz właśnie wtedy, gdy pierwszy raz 

zobaczyłam zachód słońca, zakochałam się w nim. 

Jeśli i wy tak uważacie to ”piątka”. 

Wakacje– ach, te piękne zachody słońca…. 

słońce 

plaża  

piasek 

gorąco 

owoce 

lody 

basen 

sun  

beach  

sand  

hot  

fruits  

ice cream  

pool  

 

 

 

 

 

 

 

 

sonne  

strand  

sand  

heiß  

früchte  

eis  

pool  

słońce 

plaża  

piasek 

gorąco 

owoce 

lody 

basen 

zaba-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE… 

Zuzanna Sibińska, klasa 6b 



 

Wieczór 
 Obudziłam się cała obolała. Głowa dawała mi znak, że więcej nie 

wytrzyma, więc wstałam i poszłam do łazienki. Moje odbicie w lustrze 

było jeszcze bardziej przygnębione niż zawsze. Niestety, dzisiaj jest 

ostatni dzień wakacji i nie będę mogła wylegiwać się do dwunastej 

w łóżku i siedzieć przed telewizorem do północy.  

 Mama od razu zrobiła mi śniadanie. Oczywiście, zdrowiutkie, a na 

poprawę humoru dała mi wczorajsze ciasteczka. Umówiłam się z przy-

jaciółką na lody, a później rozmawiałyśmy o planach na ten rok. Po lo-

dach poszłyśmy na małe zakupy. Oczywiście kupiłyśmy ubrania. 

  Wieczorem, już po zakupach i małym obiadku, poszłyśmy do Ka-

mili. Postanowiłam u niej zostać na noc. Mama się zgodziła, przecież 

w końcu będziemy chodzić do tego samego gimnazjum. Na teście mia-

łyśmy tyle samo punktów. A Gimnazjum nr 13 to nasze rejonowe, więc 

nie było przeszkód. 

 O  dwudziestej drugiej postanowiłyśmy porozmawiać o życiu. Kie-

dy rozmawiałyśmy, Kamila zaczęła się bardzo dziwnie zachowywać. 

Jej wypowiedzi były bardzo pomieszane. Jedna wypowiedź wyjątkowo 

mnie zdziwiła. Powiedziała: „ Bzzzitki jest ten sweter...tak jest… Już to 

wykonuję… Nie rozumiem nauczycieli.”  

Bardzo się przestraszyłam, a ona w końcu uciekła i zamknęła się w ła-

zience. Po dwóch godzinach wyszła, była cała zapłakana. Pytałam ją, 

co się dzieje. Nie odpowiedziała, a mama Kamili po-

wiedziała, że lepiej by było, jakbym poszła już do do-

mu i zostawiła Kamilę w spokoju. Tak też zrobiłam. 

Gdy przyszłam do domu, mama powiedziała, że pierw-

szego dnia szkoły wróci później, bo jedzie do cioci Ja-

dzi. Nie przejęłam się tym, bo byłam przyzwyczajona, 

że mama często wyjeżdża. Wraz z ciocią pomagała po-

godzić Gimnazjum nr 13 stronę prawą i Gimnazjum nr 

13 stronę lewą. Zastanawiałam się, dlaczego… 

                                                           Zuzanna Sibińska, klasa  6b 

                                                             



 

 

Zawsze pamiętaj, 

aby wziąć: 

-zeszyty, 

-książki, 

-piórnik, 

-drugie śniadanie, 

-coś do picia. 

 

Na wycieczkę weź: 

-coś do jedzenia, 

-picie, 

-drobną kwotę pienię-

dzy. 

 

Pamięć to coś, co każdy z nas posiada. 

Wszystkie rzeczy, które przeżyliśmy, trafia-

ją do osobnej szufladki. Pamięć czasem by-

wa zawodna, lecz nie ma co się martwić. 

Jeśli tylko gdzieś to zapiszemy, powtórzy-

my kilka razy albo nawet przeczytamy pięć 

razy, to wszystko będzie możliwe do zapa-

miętania. Istnieje pamięć długa i krótka. 

W zależności od tego ile razy wiersza się nauczyliśmy, czy też, 

ile razy graliśmy w gry poprawiające pamięć. Każdy ma prawo, 

aby zapomnieć o jakiejś rzeczy. Nie zawsze wszystko pamiętamy. 

Ktoś może mieć pamięć dobrą, lecz krótką. Są też osoby, które 

nie zapamiętują wszystkich szczegółów, a ich pamięć utrzymuje 

wszystko w szufladkach na długo. Pamiętajmy, aby pracować nad 

naszą pamięcią, bo wtedy będzie nam łatwiej w dalszym życiu.  

Zuzia Sibińska, klasa 6b 



Wybory do samorządu 
W naszej szkole odbywają się 

wybory do Samorządu Szkol-

nego. Klasy 4-6 wybierają 

jedną osobę, która odznacza  

się następującymi cechami: 

jest koleżeńska, miła, odpo-

wiedzialna, a przede wszyst-

kim pomysłowa. Kandydaci 

rywalizują ze sobą przez cały 

tydzień. Tworzą plakaty za-

chęcające do zagłosowania na  

daną osobę. Gdy wybory po-

woli się kończą, komisja wy-

borcza przechodzi po klasach 

i zbiera nasze głosy. No cóż, 

można teraz tylko życzyć 

kandydatom po-

wodzenia i do-

brej zabawy : )  

Jesteś mi-

ły i kole-

żeński? 
Czy lu-

bisz wy-

zwania? 

Czy wsty-

dzisz się pu-

blicznie wy-

stępować? 

Czy masz 

siłę do 

działania? 

Cztery odpo-

wiedzi na 

tak— możesz 

startować w 

wyborach! 

Powodzenia! 

Czy zawsze 

masz dużo 

pomysłów? 

Dominika Herbinger, klasa 4c 



NAJWYŻSZE ZE WSZYSTKICH     

 
Wzbijające się ponad chmury budynki, które patrzą na ludzi 

z wysoka, skłaniają do ciekawych przemyśleń. Tak samo 

jest z górami. MOUNT EVEREST to najwyższa góra na 

świecie-ma 29028 stóp wysokości i 8849 metrów. Bliźnia-

cze wieże PETRONAS TOWERS w Kuala Lumpur w Ma-

lezji są najwyższymi budynkami na ziemi. Te dwie wieże 

łączy bardzo wysoko umieszczony most. 

Na pewno znacie 

WIEŻE EIFFLA. Jest 

najwyższą zbudowaną 

tylko przez człowieka 

strukturą. Rok jej po-

wstania: 1889r. 

 
Wieże World 

Trade Center 

(Zburzone 

11września 

2001r.) 

 

 

 

 

 

Wieża Eiffla 
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Kola codziennie zja-

da ścierkę do na-

czyń. Dlatego w do-

mu mam już ogrom-

ne zapasy opakowań 

z ścierkami. Wzru-

szającą rzeczą, która 

zdarza się codzien-

nie jest piszczenie 

i szczekanie, gdy 

razem z rodzicami 

wyjeżdżamy do 

szkoły. Bardzo ko-

cham swojego psa 

m.in. za to że co-

dziennie pod wie-

czór przychodzi do 

mojego pokoju 

i kładzie mi się na 

nogi. Następnie cze-

ka, aż zasnę i sama 

idzie się położyć.  

Obecnie jestem po-

siadaczem pięknego i 

miłego psa. Wabi się 

Kola i ma 2 lata. Od-

kupiłem ją, gdy by-

łem w piątej klasie. 

Sam pies urodził się 

w czerwcu (jak ja). 

Codziennie rano i 

wieczorem wychodzę 

z nim na spacer. Jego 

historia sprzed roku 

okazała się bardzo 

ciekawa. Piesek miał 

chore stawy. Kola nie 

mogła dużo biegać, 

skakać, gubiła sierść i 

prawie nic nie jadła. 

 

 

Przez około trzy  

miesiące męczyła 

się. Potem zaczęła 

zdrowieć, lecz nadal 

ma ograniczone 

możliwości. Nie 

może zbyt wysoko 

skakać i biegać za  

piłką po śliskiej po-

wierzchni. W życiu 

Koli były także za-

bawne wydarzenia. 

Ostatnio pies po-

gryzł miernik wil-

gotności powietrza 

kosztujący ok.. 1600 

złotych. Rodzice by-

li wściekli.  

Mój owczarek niemiecki 

 

 

PIES 

Ważne tematy: 

 Pies i człowiek 

 Jak kupić? 

 Koszty 

 Ciekawostki 

 Karma 

 Higiena 

 

 Mateusz Skrzypczak kl.6a 



 

 

FACEBOOK 

 
 

Dlaczego warto korzystać z  

Facebooka?      

Na facebooku możemy znaleźć różnych znajomych 

z czasów przedszkola. Możemy również  

oglądać oraz zakładać własne grupy. Można komento-

wać i dawać „like”, czyli polubienie innym użytkowni-

kom.  

Gdy ma się już znajomych, można z nimi pisać, 

dzwonić, tak jak przez znany komunikator skype. Lecz 

czasem komputer nie może zainstalować plików, dzię-

ki którym możemy do siebie dzwonić. Na szczęście  

zdarza się to niezwykle rzadko.  
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