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„Mimo wszystko patrzę na świat przez różowe okulary” 

 Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te słowa, miałem kompletną pustkę w głowie, ale 

kiedy Pani na lekcji muzyki puściła nam piosenkę Skaldów „Wiosna”, a na języku polskim 

przerobiliśmy temat „Lubię wiosnę, bo...”, nagle mnie olśniło! Przecież co roku właśnie  

na wiosnę wkładam na nowo „różowe okulary” i mimo zmartwień, i problemów staram się być 

optymistą. 

W ciepłe, słoneczne dni, kiedy mogę wyjść z domu, pojeździć na rowerze lub 

potrenować, czuję się jak w siódmym niebie. Cała przyroda wokoło budzi się do życia, a mnie 

serce rośnie na myśl, że zaraz będzie zielono i kolorowo. Na wiosnę wszyscy wokoło są jakoś 

bardziej radośni i uprzejmi. Dni stają się coraz cieplejsze i dłuższe. Nareszcie nie trzeba chodzić 

spać z kurami, bo można dłużej cieszyć się dniem. Znowu można wyjść na dwór w samej bluzie 

i nie trzeba wkładać na siebie sterty ubrań lub ubierać się na cebulę. 

W tym też czasie obchodzimy święta Wielkanocne. My zawsze świętujemy w dużym 

gronie rodzinnym i chociaż pandemia znowu pokrzyżowała nam plany, to staraliśmy się nie 

tracić głowy i dobrze przeżyć te chwile.  

Bardzo cieszę się na ten czas. Na pewno razem z rodzicami i bratem będziemy grali  

w Catana, ponieważ wszyscy połknęliśmy bakcyla gry w planszówki i rodzice dokupili nowe 

epizody do gry. 

 Kilka dni temu, z okazji wiosennej pogody, po raz pierwszy od bardzo dawna spotkałem 

się w parku z moim kolegą z klasy, żeby porozmawiać „w realu”, bo zwykle po lekcjach mamy 

tylko kontakt online. Leon jest moim najlepszym kumplem, zjedliśmy już razem beczkę soli  

i mógłbym z nim konie kraść. Myślimy podobnie o pandemii - mamy jej powyżej uszu i chcemy, 

żeby już się skończyła, i żeby znowu można było wrócić do szkoły.  

To byłaby już pełnia szczęścia: wiosna, koledzy i nasza szkoła! Może niedługo będzie  

to możliwe. Bardzo w to wierzę , bo patrzę na świat przez różowe okulary! 

 

Maksymilian B., 5b 

 
https://szafa.pl/c25110656-moj-swiat-przez-rozowe-okulary.html 
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HURRA! WIOSNA! 

 
Lubię wiosnę za dłuższe, przyjemne dni, w czasie których nie jest ani za ciepło, ani za zimno. 

Biegam wtedy z moim kotem po całym podwórku i wąchamy roślinki budzące się do życia. 

 

 
 

Mogę wybierać się na dłuższe spacery. Idąc do parku, oglądam piękne, pączkujące kwiaty  

oraz drzewa. 

 

 
 

Czasami zdarza mi się zobaczyć rude wiewiórki skaczące z drzewa na drzewo i chrupiące 

przepyszne orzeszki. Jeździmy rodzinnie po ścieżkach rowerowych Wrocławia, poszukując 

krasnali. 
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Zakładamy z mamą balkonowy ogródek, z którego latem mamy słodziutkie pomidorki  

i piękne bratki.  

 

 
 

 

 

 
 

Michał G., 5b 
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Maksymilian B., 5b 
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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

 

DZIEŃ OTWARTY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 68 

24.04.2021 
 

 

Karolina L., 6a 
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Nasza szkoła 

Czy wiecie, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus? 

Hej, mam na imię Karolina i chciałabym Wam opowiedzieć o Erasmusie i projekcie ICARE. 

A zatem zaczynajmy! 

 

Co to jest Erasmus? 

To projekt, dzięki któremu kraje Unii Europejskiej mogą skorzystać z wymiany i nawiązać 

współpracę z krajami partnerskimi. 

 

W takim razie, co to jest projekt ICARE? 

Co roku Erasmus wystawia dla szkół podstawowych projekt. W tym roku nazywa się on właśnie 

ICARE, nazwa nawiązuje do konieczności dbania o naszą planetę (I care) i do mitologicznego 

Ikara. 

 

Co to są kraje partnerskie? 

Kraje partnerskie to państwa, które biorą udział w danym projekcie. W tym roku krajami 

partnerskimi są: Polska, Hiszpania, Finlandia, Estonia, Czechy i Macedonia. 

 

Co udało nam się zrobić w ramach projektu? 

Przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia przedstawiciele wszystkich krajów spotkali się 

na hiszpańskim Teamsie i mogliśmy sobie złożyć życzenia po angielsku. Udało nam się również 

wybrać hymn, stworzyliśmy go z piosenki „Gone, gone, gone“, ułożyliśmy jednak swoje słowa. 

Udało się także stworzyć nasze logo. Nasza polska grupa przedstawiła również trzy prezentacje 

w języku angielskim: o Polsce, o Wrocławiu i o naszej szkole. Stworzyliśmy internetową książkę 

o Debacie Oksfordzkiej i tłumaczyliśmy wiele regulaminów na język angielski. 

 

Jakie są nasze plany? 

Chcielibyśmy, żeby mogło dojść do wymiany, ponieważ jest to główne założenie projektu. 

Mamy przed sobą jeszcze wiele planów. 

Karolina L., 6a 
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Maksymilian B., 5b 

 
 

Samorząd Uczniowski: 
działamy pomimo pandemii! 

 
Oto krótka relacja z naszych działań. 

Zaprosiliśmy Uczniów naszej szkoły do obchodów niżej wymienionych świąt, których 

upamiętnienie od lat jest tradycją naszej szkoły. Przed nami pojawiło się wyzwanie – 

zorganizowanie obchodów w formie online. Szczęśliwie jak to na Szczęśliwej pod ochroną 

Szczęśliwka udało nam się sprawnie zrealizować nasze plany.  
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Dzień Pączka (09.02.2021) – z okazji Tłustego Czwartku o godz. 12:00 zaprosiliśmy na wspólne, 

zdalne jedzenie pączków. Było przy tym bardzo dużo radości i słodkości. 

 

Walentynki (15.02.2021) – zaprosiliśmy do skorzystania z internetowej poczty walentynkowej. 

Nasz E-amor miał pełne ręce roboty. Osoby, które ustawiły walentynkowy status, otrzymały 

pochwałę. 

 

Dzień Kobiet (08.03.2021) – w imieniu chłopców i mężczyzn SU złożył życzenia wszystkim 

kobietom i dziewczynkom z naszej szkoły. Z tej okazji postanowiliśmy urządzić konkurs  

na najciekawsze spędzenie tego dnia w każdej klasie. Polega on na tym, aby każda klasa  

we własnym gronie zorganizowała coś na 8 marca, ale w ten sposób, aby było to jak 

najciekawsze i najbardziej atrakcyjne. Na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego 15 marca 

przewodniczący klas opowiedzieli o tym, jak w ich klasie był obchodzony Dzień Kobiet i w ten 

sposób konkurs został rozstrzygnięty. Wszyscy chłopcy w klasach popisywali się swoją 

kreatywnością i przygotowali dla swoich koleżanek wiele niespodzianek.  

 

Wszyscy tęsknimy za Szkołą i chcielibyśmy do niej wrócić, ale nie jest to możliwe. 

Wobec tego spróbujmy do niej wrócić choćby wspomnieniami. Opracowaliśmy dwa konkursy 

,,Tęsknimy za Szkołą’’ skierowane do uczniów klas 1-3 i 4-8. 31.03.2021 upłynął termin 

ostatnich zgłoszeń. Efekty pracy autorów prac plastycznych i wierszy prezentujemy  

w gazetce. 

  

01.03.2021 odbyło się wspólne spotkanie Samorządu Uczniowskiego klas młodszych  

i starszych wraz z Opiekunami. Frekwencja była stuprocentowa, młodsi koledzy zaimponowali 

nam swoją kreatywnością i zaangażowaniem. Wspólnie opracowaliśmy plan pracy na dalsze 

miesiące, ustaliliśmy podział zadań. Spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze, a czas 

przeznaczony na spotkanie wszystkim minął niepostrzeżenie. 

Ewa K., 6d 
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Nasze najlepsze wspomnienia ze Szkoły Podstawowej nr 68  

 

Gosia K., 5a 
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Dzięki naszej Szkole… 

 

robiliśmy coś dla Innych… 

Wydarzyło się to w czwartej klasie. W szkole odbywał się wtedy jarmark świąteczny. 

Nasza klasa miała swoje stoisko. Każdy z klasy przygotował coś na sprzedaż. Ja uszyłam 

poduszki z filcu w kształcie lisów. Szyłam je prawie całą noc. Bałam się, że nie spodobają się 

dzieciom kupującym na jarmarku i nie zbierzemy odpowiedniej sumy pieniędzy. Przyszłam  

do szkoły i rozłożyłam je na blacie. Wtedy dziewczyny z naszej klasy od razu ustawiły się  

w kolejce, by je kupić. Bardzo mnie to ucieszyło, bo moje poduszki zostały sprzedane. 

Pieniądze, które zarobiliśmy, przekazaliśmy na rzecz hospicjum dla dzieci.  

 

Gosia K., 5a 

 

poznawaliśmy nowe miejsca i kultury 

Kiedy byliśmy w klasach 1-3 nasza wychowawczyni bardzo chętnie jeździła z nami  

na wycieczki. Nie pamiętam dokładnie, w której to było klasie. Na jednaj z naszych zielonych 

szkół chodziliśmy po przepięknym parku. Najbardziej jednak zapadła mi w pamięć wizyta  

w Jaskini Solnej. Nigdy wcześniej nie miałam okazji być w takim miejscu, było tam przepięknie. 

Niepowtarzalne odczucia! Na pewno nigdy nie zapomnę tego wydarzenia. Bardzo chętnie 

odwiedziłabym taką grotę solną jeszcze raz. 

Ola D., 7c 

3 września 2018 roku po raz pierwszy przyszedłem do polskiej Szkoły Podstawowej  

nr 68. Najpierw nie wiedziałem, gdzie trzeba iść, bo szkoła była duża i było w niej wiele 

gabinetów. Znalazłem swoją salę. W tym dniu nic nie wiedziałem, nie rozumiałem języka 

polskiego. Wcześniej uczyłem się tylko alfabetu. Gdyby nie moja Pani od polskiego  

do dzisiejszego dnia nie znałbym polskiego pisma, Pani mnie dużo nauczyła. Pierwszego dnia 

w szkole pomyślałem, że nasza Pani wychowawczyni rozdaje nam sprawdziany i się 

wystraszyłem. Bardzo szybko biło mi serce. Na szczęście był to tylko plan lekcji      .  

Ivan Y., 5b 
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znaleźliśmy przyjaciół… 

To było na pewno w pierwszej klasie. Poszłam do szkoły z moją koleżanką i z kolegą.  

Na szczęście nie byłam sama. Byłyśmy z moją koleżanką nierozłączne do trzeciej klasy, później 

ona zaczęła przyjaźnić się z inną dziewczyną i ja także znalazłam nową koleżankę, bo inaczej 

byłoby mi bardzo smutno samej. W późniejszym czasie znowu zaczęłyśmy spędzać ze sobą 

czas. Przyjemnie było wrócić do starych czasów. Przetrwało to do dzisiaj. W każdej trudnej 

sytuacji mogę liczyć na jej wsparcie. Ona na moje też. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń 

przetrwa jak najdłużej.  

Ania K., 7c 

 
https://www.polonorama.com/otwarte-serce-jest-zaproszeniem-do-przyjani/ 

 

To zdarzyło się, kiedy byłam w trzeciej klasie. Wyszłam na szkolne podwórko  

z koleżankami. Czekałyśmy na rodziców i wymyślałyśmy różne zabawy. Ale wtedy było miło! 

Gdy rodzice przyszli, pozwolili nam jeszcze chwilę się pobawić. Grałyśmy w berka,  

w chowanego i w jeszcze jedną grę, ale dokładnie nie pamiętam, jaka to była zabawa. 

Sara T., 5a 

 

To było chyba w trzeciej klasie. Mieliśmy basen na Racławickiej. Kiedy zajęcia się 

skończyły, nie wróciliśmy do szkoły, tylko poszliśmy na górkę Skarbowców. Spędziliśmy tak 

kilka godzin, grając w różne gry, wspinając się na drzewa i ścigając się. Mimo że nie wpłynęło 

to na moją przyszłość, to wydarzenie przypomina mi dzieciństwo i bardzo dobrze je 

wspominam. 

Kinga S., 7c 

 

To było, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec piątej klasy. Wtedy pojechaliśmy z klasą  

na pierwszą, poważniejszą niż w klasach 1-3 wycieczkę. Razem z inną klasą wzięliśmy udział  
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w grach terenowych w starej kopalni. Świetnie się bawiliśmy! Gdy skończyliśmy grać, 

zwiedzaliśmy Zamek Książ i byłoby dosyć nudno, gdyby nie to, że byłam z moimi przyjaciółmi. 

Śmialiśmy się i spędziliśmy razem cudowny dzień. Pamiętam, że była to chyba najlepsza 

wycieczka, na której byłam – oprócz kolonii w czasie wakacji, na które jeździliśmy całą klasą.  

Julia P., 7c 

 

odkryliśmy nasze pasje… 

Jako uczennica pierwszej klasy pojechałam na kolonie. Chodziliśmy na basen i wszyscy 

umieli pływać oprócz mnie. Pamiętam, że byłam zła z tego powodu i po kolonii prosiłam mamę, 

żeby mnie zapisała na naukę. Niestety, nic z tego nie wyszło. W drugiej klasie w szkole w planie 

lekcji mieliśmy basen. Szybko nauczyłam się pływać i coraz lepiej mi to wychodziło. Mama 

zapisała mnie na naukę pływania. Do dziś odnoszę sukcesy w tym sporcie, a może gdyby nie 

szkoła, nigdy nie nauczyłabym się pływać. 

Zuzia W., 7c 

Pierwszego dnia szkoły po zajęciach z naszą Panią zeszliśmy na parter do sali tamecznej. 

Przez chwilę zastanawiałam się, że przecież to szkoła, a nie zajęcia taneczne. Spodobało mi się 

to. Po kilku zajęciach Pan zaczął mnie chwalić i zachęcać do zapisania się na lekcję tańca.  

Od tej pory tańczę i osiągam coraz większe sukcesy w tej dziedzinie. Dzięki szkole poznałam 

coś, co kocham. 

Hania Ż., 7c 

 

poznaliśmy radość współzawodnictwa… 

 

 
https://kobieta.interia.pl/dziecko/news-jak-odkryc-pasje-u-dziecka-i-jak-je-rozwijac,nId,2581135 
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To było wtedy, gdy byłam w czwartej klasie. W naszej szkole odbył się Dzień Sportu. 

Mieliśmy odwołane lekcje i na całym terenie szkoły zorganizowano różne sportowe 

konkurencje. Były to między innymi kręgle, zawody kręcenia hula-hop czy skoki w dal. 

Pamiętam, że najlepiej poszło mi w skokach, ale i tak nic nie wygrałam. Za to moja klasa 

zwyciężyła w zawodach zbijaka pomiędzy klasami czwartymi. Byliśmy z siebie bardzo dumni. 

Na koniec każdy otrzymał nagrodę pocieszenia czyli słodycze. Niektórzy dostali też dyplomy. 

Bardzo miło wspominam ten dzień.   

Michalina P., 6c 

 

uczyliśmy się szacunku dla zwierząt… 

To było w drugiej klasie. Mieliśmy w-f na dworze. Przewróciłem się i rozbiłem sobie 

kolano o studzienkę. Poszedłem z raną na dyżurkę, gdzie mnie opatrzono. Potem trafiłem  

do gabinetu Pani Dyrektor, w którym czekałem na mamę. I wtedy wydarzyło się coś 

wspaniałego. Przyszła do mnie Borusia!!! Położyła się na mnie i zaczęła słodko mruczeć. Byłem 

szczęśliwy, bo kocham kotki!!! Borusia pozwoliła się głaskać, a nawet mnie polizała. Chciała 

mnie pocieszyć. Brakuje mi naszej szkolnej kotki.  

 

       Michał A., 5a 

 

To było na pewno wtedy, gdy byłem w drugiej klasie. Wtedy po raz pierwszy 

pojechałem do ZOO. Byłem bardzo podekscytowany wyjazdem na moją pierwszą szkolną 

wycieczkę. Pamiętam, że wstałem dość wcześnie rano, aby z całą klasą zebrać się przed szkołą. 

Pojechaliśmy tramwajem. W ZOO zwiedziliśmy Oceanarium. W budynku znajdowały się 

zwierzęta wodne z Afryki. Widziałem także wiele egzotycznych zwierząt. Kiedy wycieczka 

dobiegła końca, dostaliśmy pamiątkowe pluszaki. Następnie pojechaliśmy autobusem  

z powrotem do szkoły, skąd odebrali mnie rodzice. Wycieczka była fascynująca, pouczająca  

i bardzo mi się podobała. 

Jakub J., 6c 
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https://visitwroclaw.eu/miejsce/afrykarium-wroclaw 

 

 

Tego dnia obudziłam się wcześniej niż zwykle. Szybko zjadłem śniadanie i ubrałem się. 

Za nic nie chciałem się spóźnić do szkoły. Z całą klasą mieliśmy jechać do ZOO. Tata zawiózł 

mnie pod szkołę. Na miejscu było już wielu kolegów, którzy czekali na przyjazd autokaru. Mimo 

iż padał deszcz, wszyscy nie mogli się doczekać wyjazdu. Już podczas przyjazdu autokaru było 

bardzo wesoło. Wszystkim dopisywały humory. Zwiedzanie zaczęliśmy od Afrykanarium. Mnie 

jednak najbardziej podobały się pingwiny, słonie i oczywiście małpy. Obserwowanie małp 

zawsze sprawiało mi dużo przyjemności. Te sympatyczne zwierzęta pokazują różne sztuczki i 

lubią się popisywać przed nami. Był to najlepszy dzień szkoły, jaki pamiętam. 

Tymoteusz Z., 6c 
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rozwijaliśmy poczucie humoru      . 

 

Podczas pierwszej lekcji biologii pojawił się w naszej klasie nowy „kolega”. Nie 

pamiętam dokładnie, jaki to był dzień, ale kiedy weszliśmy do klasy biologicznej, on już tam na 

nas czekał… 

Stefan, bo tak ma na imię, jest mega odważny. Zawsze zostaje jako jedyny w szkole 

podczas alarmów przeciwpożarowych, które bardzo lubimy. Zawsze przed lekcją biologii 

witaliśmy się, a po skończonej lekcji podawaliśmy sobie rękę na do widzenia. Pamiętam, że 

podczas kółka przyrodniczego lub na końcu lekcji biologii wielokrotnie musiałem pomóc 

Stefanowi nastawiać jego rękę lub inną jego kończynę. Wszyscy w klasie bardzo lubimy Stefana 

i teraz, podczas pandemii, bardzo za nim tęsknimy, bo jako jedyny ocalał z jego rodziny i wciąż 

czeka na nas w gabinecie biologicznym. Stefan zapoznał nas ze swoim bratem Henrykiem. 

Kiedyś ja i mój kolega Leon mieliśmy sposobność poznać również jego krewnego Stanisława. 

Kiedy wrócę do szkoły, zapytam Stefana, co robił, kiedy nas nie było i czy za nami tęsknił, bo 

Stefan jest nie tylko moim ulubionym szkolnym kościotrupem      . 

Maksymilian B., 5b 

 
https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-5439-Szkielet.html 
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Nasze najgorsze wspomnienia z SP 68       

Moim najgorszym wspomnieniem jest przerwanie budowy nowego boiska. Pamiętam, 

jak pociłem się, żeby zebrać głosy. I udało się! Roboty na początku przebiegały ekspresowo. 

Lecz nagle prace przerwano! Robotnicy rzucili łopaty i poszli na pizzę*, którą jedzą od ponad 

czterech miesięcy. Mam nadzieję, że w końcu pizza się skończy, zaczną pracować dalej  

i będziemy mogli kopać piłkę na nowym, ślicznym boisku. 

    *to jest żart, pod słowem PIZZA kryje się ta nieszczęsna pandemia SARS-Cov-2 (Covid 19, 

koronawirus). 

Michał G., 5b 

 

Moje najgorsze wspomnienie ze szkoły to – zamknięcie szkół. Na początku wydawało 

mi się, że to fajnie, bo nie będzie nauki. Po paru miesiącach zacząłem się nudzić. Nie działo się 

nic godnego uwagi. Codziennie włączam komputer, dzwonię, uczę się, wyłączam komputer. 

Najbardziej brakowało mi kontaktu z kolegami. Czasem cały dzień myślę tylko o tym, czy kiedyś 

wrócę do szkoły. Z każdym dniem zwiększają się moje obawy, że nie zobaczę sali 

gimnastycznej, naszej klasy i nie spróbuję najlepszego na świecie, szkolnego spaghetti. 

 

Leon B., 5b 

 

 
Emilia J., 5a 
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Nasza Szkoła 

 

Szkoła 68 najlepsza ze szkół jest! 

Zapraszamy do niej wszyscy, 

Kochamy uczyć się w niej. 

 

Uczniowie bawią się, 

Czasami głośno jest. 

Dzięki wspaniałym nauczycielom , 

Dzieci się weselą. 

Maura, 4c 
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Karolina L., 6a 
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NASZE PRÓBY LITERACKIE 

 

Górska przygoda 

 

Dzień wyjazdu (16.01.2021 ) 

- Jesteśmy! - zawołali rodzice. 

- Wow, ale tu pięknie! Prawdziwa zima! - wykrzyknęła trójka dzieci z tylnych siedzeń 

rodzinnego auta. 

- Ja zaprowadzę dzieci do naszego domku, a Ty pomóż Maćkowi wjechać pod tę górkę. 

Kilka minut później wszystkie torby były rozpakowane. Siedmioro dzieci (Kacper, Michał, Julka, 

Sara, Pola, Franek i Milena) grało w gry planszowe, a rodzice rozmawiali przy kominku. 

- Bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę na wyjazd nawet w tak trudnym czasie - powiedział 

wujek Krzysiek . 

- Musimy to uczcić… tylko  jak? - ciocia Laura zapytała wątpiącym głosem. 

- Mam pomysł! Chodźmy pobawić się na śniegu! Żeby nie było za prosto, możemy wyjść bez 

skarpetek. W ten sposób zahartujemy swoje ciało - odpowiedział wujek Maciek. 

- Dzieci, czy idziecie z nami? - spytała wesoło mama. 

- TAK! - wykrzyczał chórek dzieci. 

 

Pierwszy dzień pobytu ( 17.01.2021 ) 

- Wstajemy! Chodźcie! Wstajemy! 

- Ogłaszam dzisiejszy plan dnia! - oświadczył przy śniadaniu tato. – Teraz dokończcie jeść, 

następnie najstarsze dwie osoby wyjdą z psami na poranny spacer po ogrodzie. Reszta w tym 

czasie przygotowuje się na śniegowe zabawy. Później całą grupą pójdziemy w góry.  

Po wycieczce zjemy obiad i do końca dnia możecie robić, co tylko chcecie. 

- Hmm, możemy się tak umówić  -  zareagowała wesoła siódemka. 

Zabawa na śniegu polegała na podzieleniu wszystkich chętnych na dwie drużyny: 

Drużyna I: Kapitanem został Kacper, ponieważ był najstarszy, towarzyszyły mu Sara i Pola. 

Drużyna II: Michał jako drugi najstarszy z dzieci stanął na czele drugiej grupy, w jego drużynie 

byli także Milena, Julka i Franek. 
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Rywalizacja polegała na ulepieniu jak najładniejszego bałwana. Przed przystąpieniem  

do zadania uczestnicy ustalili reguły gry: 

 

1. Nie rzucamy w innych śnieżkami. 

2. Nie niszczymy pracy drugiej drużyny. 

3. Każdy ma swój wkład pracy w budowę. 

 

Zasad było mało i były na tyle proste, że dało się spokojnie i skutecznie pracować. Jeśli ktoś 

odważyłby się je złamać, zostałby obrzucony śnieżkami. Konkurs wygrała drużyna nr II. 

Po zakończenia zabawy cała wycieczka wyszła na spacer w góry. Szli spokojnie po niezbyt 

stromym wzgórzu. 

- Teraz w prawo, tam zrobimy krótką przerwę - zawołał wujek Krzysiek. 

-Wszyscy zawiadomieni! - przekazała ciocia Marcela, która była pierwszą osobą z szeregu. 

W chwili postoju każdy mógł napić się herbaty oraz zjeść cynamonkę. Po dłuższej przerwie 

mama przeliczała uczestników wyprawy. 

- Szóstka dorosłych i … czekajcie, jeszcze raz policzę, bo coś mi się nie zgadza, tylko proszę  

nie ruszajcie się… GDZIE JEST FRANEK?! 

- Franiu! - zawołała przerażona mama. 

- Franek, wychodź! Już koniec chowanego! Zabawa się skończyła! - wykrzyczał Kacper. 

- Bawiliście się w chowanego? W lesie?! 

- Czy wy nie wiecie, że w takich miejscach idziemy grupą i nie rozdzielamy się?! 

- Kto ze szlaku zbacza, do domu nie wraca! - przekrzykiwali się rodzice na zmianę. 

- Dzielimy się na dwie grupy. Pierwsza zostaje w tym miejscu, bo Franek może wrócić w każdej 

chwili. Reszta idzie ze mną na szczyt góry - zadecydował wujek Krzysiek. 

 

Zaczął wiać bardzo zimny wiatr. Ciocia Kasia rozłożyła matę grzejącą na ziemi. Mama Ania 

wzięła Milenę do nosidełka i przykryła kocem. Reszta grupy zadbała, aby każdy miał koc 

ratunkowy, który ma działania ocieplające. Tymczasem w grupie drugiej atmosfera stawała się 

coraz bardziej nerwowa. 

- Musimy się pośpieszyć, aby Franek nie zaczął panikować. Najważniejszy jest spokój i szybka 

reakcja - powiedział drżącym głosem wujek Maciek. 
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Wiatr wiał coraz silniej, a wejście pod górkę było coraz bardziej strome. Michał i Kacper ledwo 

dawali radę, ale motywujące zdania wujka Krzyśka bardzo im pomagały. 

 

- Już jesteśmy przy schronisku na samym szczycie.  

- Franka ani widu ani słychu - zawołali przerażeni chłopcy. 

- Wejdźmy, ogrzejemy się, a potem zejdziemy - odpowiedział tata. 

Była to miła i klimatyczna górska chatka. W środku paliło się w kominku. Ludzie po podróży 

siedzieli i jedli ciepłe posiłki . 

- Usiądźmy przy stole obok tego malucha - zdecydowali.    

Michał i Kacper zauważyli, że chłopiec, obok którego usiedli, nie był nieznajomym bidulkiem. 

To był… FRANEK! 

- Franek! Całe szczęście! - wykrzyknął uradowany Michał.  

- Cieszę się, że jesteś, młody! - dodał Kacper. 

- Co?! Co za ulga! Dobrze że jesteś! NIGDY WIĘCEJ NIE SCHODŹ Z TRASY! PILNUJ SIĘ NAS! - 

zawołał wujek Maciek, tato Franka. 

- Teraz lepiej wracajmy do dziewczyn, bo zaczną się martwić i zamienią się w kostki lodu . 

Gdy wrócili do domku, mężczyźni napalili w kominku i opowiedzieli historię odnalezienia 

Franka.  

- Ten dzień nauczył nas na pewno, aby ... – zaczęła Julka. 

- Nie zbaczać z trasy - wymieniła Sara. 

- A przede wszystkim… - ciągnęła Pola. 

- CYMAĆ SE GLUPY - Dokończyła Milenka, co oznaczało: trzymać się grupy. 

- Franek, a Ty nie masz nic do powiedzenia? - zapytała ciocia Marcela. 

- Przepraszam - odparł skruszony chłopiec. 

 

 

 

 

 

  



23 
 

 

 

Zawsze pamiętaj o zasadach, które obowiązują w górach! 

 

1. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych.  

2. Nie hałasuj, to może wystraszyć zwierzęta, które mogą znajdować się w sąsiedztwie 

szlaku. 

3. Wszelkie śmieci weź ze sobą i wyrzuć na dole do kosza na śmieci. Każdy odpadek może 

zaciekawić swoim zapachem zwierzęta, które po zjedzeniu go, mogą zachorować, a nawet 

umrzeć. Pamiętaj też, że część odpadów (np. plastikowe butelki) rozkłada się setki lat i szkodzi 

środowisku.  

4. Jeśli spotkasz na drodze dzikie zwierzę, nie płosz go, nie rób zdjęć z bliska. Spokojnie je 

omiń lub oddal się. 

5. Nie dokarmiaj napotkanych zwierząt ani nie zostawiaj nigdzie jedzenia. 

6. Jeśli chcesz zbierać na szlaku np. jagody czy jeżyny, możesz to robić w sposób, który nie 

zniszczy roślin. Nie wolno zbierać owoców ani grzybów na terenie parków narodowych. 

7.  Nie niszcz elementów szlaku, zwłaszcza drogowskazów i tablic informacyjnych. 

8.  Nie zażywaj kąpieli w rzekach i stawach na terenie parków narodowych oraz wszędzie, 

gdzie jest to zakazane. 

 

Nikola T., 6a 
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22.04.2021 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 

 

Dzień Ziemi 

Dzień Ziemi- święto radosne 

Obwieszczające wszystkim wiosnę. 

Jest kwietnia dwudziestego drugiego, 

W tym roku, dnia tygodnia czwartego. 

 

Wszyscy w tym dniu przypominamy sobie, 

tak jak ja to robię, 

O naszej Ziemi. 

Dzięki temu nasze życie na lepsze się zmieni! 

 

Jest to też ekologii ważny dzień, 

więc na twarzy miej lekko zielony cień. 

Ale zawsze, mój drogi, pamiętaj,  

że nasza Ziemia potrzebuje Cię na co dzień, nie tylko od święta! 

        Karolina L., 6a 

 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Ziemi#/media/Plik:Earth_flag_PD.jpg 
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Zagadka z Pi 

 

Czy wiecie, że 14 marca obchodziliśmy dzień liczby Pi?  

Mam dla Was małą zagadkę! Ile Pi widzicie w tym tekście? 

,,Piękny sen” 

Pieskowi Piotrusiowi śniło się, że pisał list do sławnego pisarza (na temat swojej piwnicy), 

wtem pisnął na widok piszczałki, w kolorze pistacjowym. Trzymał ją duży pitbull (chyba pirat, 

ponieważ miał na głowie piwne piórko, może jakiegoś pisklęcia). Obok niego stali pionowo: 

pingwin i piosenkarka, którzy grali w ping-ponga pięcioma piłeczkami. Piotruś bardzo chciał 

mieć piszczałkę, więc razem z pijawką, imieniem Pikolo (byłym pilotem), zabrał piszczałkę 

pitbullowi i cały dzień grali w piłkę nożną piszcząc na piszczałce. 

        Karolina L. 6a 

 

 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Liczby_Pi 
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Z cyklu „I lektura szkolna może być inspirująca” 

prezentujemy Wasze prace nawiązujące do mitologii greckiej 

 
Gosia K., 5a 
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Kasia P., 5a 
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Maja R., 5b 
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Michał A., 5a 
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W związku z edukacją zdalną rozważnie korzystajmy z technologii! 

 

Bezpiecznie z komputerem! 
 

 

Korzystanie z komputera powinno być ograniczone czasowo. Dziecko powinno jak najczęściej 

wychodzić na podwórko. Spokojna gra wycisza i nie wywołuje agresji. Budowanie obiektów 

rozwija u dziecka kreatywność. 

Michał A., 5a 
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A na zakończenie krótka lekcja języka angielskiego od Pani Katarzyny Kopyś 

Słowa i wyrażenia związane z technologią: 

technology - technologia 

remote learning - nauczanie zdalne 

send an e-mail - wysłać wiadomość e-mail 

device - urządzenie 

connect - połączyć 

browse the net - przeszukiwać Internet 

delete - skasować 

go online - łączyć się z siecią 

install - zainstalować program 

software - oprogramowanie 

webcame - kamera internetowa 

 

Online is fine! 

The schools are now open but, this year, at mine, 

the teachers and students are meeting online! 

 

 

 


