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Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 Już niedługo koniec roku. Został nam już tylko 

miesiąc nauki i wreszcie długo oczekiwane wakacje. 

Mamy nadzieję, ż e ten miesiąc minie Wam szybko, 

a oceny na koniec roku będą takie, jakie sobie wy-

marzyliście. 

 W dzisiejszym numerze znajdziecie  wiersze 

napisane dla mam przez uczniów klas VI, Recenzja z 

apelu z okazji 3 maja, sprawozdanie z wyjścia do 

Gminnego Centrum Kultury na filharmonię operowo-

operetkową oraz relacje uczniów klas VI z wyciecz-

ki do Krakowa. 

 W wolnej 

chwili spróbujcie 

swoich sił w ko-

lejnej zagadce 

matematycznej. 

 Ż y c z y m y 

miłej lektury. 

Redakcja 
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Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają… 

Mama, kto to? 

Moja Mama 

Mama 
Kto to? 
To osoba, która nas wychowa na ludzi dobrych i uczciwych. 
Mama 
Kto to? 
To osoba, która nas kocha, która odda za nas wszystko. 
Mama 
Kto to? 
To człowiek, nasz bliźni. Nikt inny, tylko człowiek. 
Mama 
Kto to? 
Dla niektórych nikt ważny, a dla innych osoba najważniejsza. 
Mama 
Kto to? 
Dla mnie to nie tylko mama, dla mnie to przyjaciel, któremu wszystko mówię, 
Dla mnie to nauczyciel życia. 
Daniel Pawelczuk VIb 
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Kiedy rankiem wstaję z łóżka 

Ona szepcze mi do uszka: 

Wstawaj, bo śniadanie czeka. 

Tymczasem sama do pracy ucieka. 

Dzięki niej mam wszystko, czego mi potrzeba, 

Zdobyłabyś dla mnie złotą gwiazdę z nieba. 

Jesteś dla mnie życiowym nauczycielem 

Oraz najlepszym przyjacielem. 

W trudnych chwilach mnie przytulasz, 

Pocałujesz i do snu utulasz. 

Na każdy problem znajdziesz rozwiązanie, 

Chociażby śmiałych kroków stawianie. 

Wspólną zabawę na nudę znajdziesz, 

Biorąc z niej przykład  daleko zajdę. 

Błędów wiele potrafisz wybaczyć, 

Trudne problemy spokojnie tłumaczysz. 

Nocą zasypiam z uśmiechem na twarzy, 

Bo wiem, że jutro mnie szczęściem obdarzysz. 

Patrycja Nowak VIa 

Moja Mama 

Moja mam jest kochana, 

Nawet gdy jest zatroskana. 

Jest troskliwa i uczciwa, 

Bardzo dobra, sprawiedliwa. 

 

Dużo spędza ze mną czasu, 

Uśmiechnięta bez grymasu. 

W lekcjach też mi coś pomoże, 

I jest zawsze w dobrym humorze. 

Angelika Getka VIa 
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 17 maja 2012 roku o godzinie 

11.30 w Gminnym Centrum Kultury  w Dąbrowce 

rozpoczęła się filharmonia dla uczniów klas 4-6 i 

gimnazjum p.t.: „Zaczęło się w Neapolu”. W przed-

stawieniu brała udział Magda Rucińska, Artur Ro-

żek i Artur Jonik. 

 Prowadząca na wstępie powiedziała nam, że 

w Neapolu narodził się śpiew operowy, który  

ogromną popularność i szybko rozprzestrzenił się 

po całej Europie. Po przemówieniu prowadzącej 

usłyszeliśmy utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta 

„Wesele Figara”. Opowiadał on o młodej parze w dniu ich ślubu. Następnie odsłuchaliśmy następny utwór 

Mozarta „Czarodziejski flet”. Opowiadał on o zabawnej postaci Papageno, który był ptasznikiem i marzył 

o miłości. Pewnego dnia spotkał swoją bratnią duszę. Dowiedzieliśmy się także, że Fryderyk Chopin był 

miłośnikiem przedstawień operowych i przy tworzeniu niektórych swoich utworów inspirował się nią. 

Wysłuchaliśmy jeden z nich „Polonez A-Dur”. Następnie wysłuchaliśmy utworu francuskiego kompozyto-

ra Georgesa Bizeta „Carmen”. W czasie filharmonii wysłuchaliśmy jeszcze utworu Johanna Straussa 

„Zemsta nietoperza”, który opowiadał o pokojówce, marzącej o zostaniu prawdziwą damą.  

 Prowadząca powiedziała nam również, że praca śpiewaka operetkowego nie należy do najłatwiej-

szych. Taki śpiewak nie tylko musi mieć dobrze wyćwiczony głos, ale także powinien być dobrym akto-

rem i tancerzem. Następnie wysłuchaliśmy utworu fortepianowego Ignacego Jana Paderewskiego stworzo-

nego do rytmu polskiego krakowiaka. Na zakończenie usłyszeliśmy utwór o pewnym mężczyźnie, który 

chciał jechać do Barcelony tylko po to, aby poznać tam kobietę swoich marzeń. 

 Myślę, że ten występ każdemu się podobał, ponieważ śpiewający pięknie śpiewali opery i operetki. 

Uważam też, że udział w filharmonii to świetny pomysł, gdyż z nich dowiadujemy się o różnych typach 

instrumentów i kompozytorach. 

Ada  Va 

 Dnia 30 kwietnia w naszej szkole na Sali gimnastycznej 
odbył się uroczysty apel  dzień uchwalenia konstytucji 3 maja. 
Uczniowie zebrali się na Sali  o godzinie 11.00. Po wprowadze-
niu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego koło histo-
ryczne pod opieką pani Anety Brzóski poprzez wiersz i  opo-
wieści, a także prezentację multimedialną „przenieśli” nas w 
tamte czasy. Opowiedzieli nam o tym, jak ważnym wydarze-
niem było uchwalenie konstytucje 3 majowej. Na zakoń-
czenie pan dyrektor wygłosił krótkie zakończenie, w któ-
rym  podziękował kółku i opiekunowi za przygotowanie ape-
lu oraz życzył nam mile spędzonego czasu podczas przerwy 
majowej. Następnie został odśpiewany hymn szkoły i został 
wyprowadzony sztandar. 
 Apel bardzo mi się podobał. Cieszę się, że uczniom 
koła historycznego udało się tak wspaniale przekazać in-
nym, co wydarzyło się tego  pamiętnego dnia. 

 Olga Malinowska VIb 
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 23 maja 2012 roku klasy 6-te w 

towarzystwie kilku uczniów z klas 5-tych wyjecha- ły 

na trzydniową wycieczkę do Krakowa i okolic. Podróż 

była długa i męcząca, ale  szczęśliwie dojechaliśmy do 

celu. 

 Przed przyjazdem do hostelu pojechaliśmy jesz-

cze do Kopalni Soli w Wieliczce. Aby wejść do kopalni 

musieliśmy pokonać 360 schodów w dół. Kiedy doszliśmy 

na miejsce pan przewodnik oprowadzał nas po wielu za-

kątkach i opowia-

dał nam wiele cie-

kawych historii 

związanych z tym miejscem. Gdy rozglą-

daliśmy się wokół siebie, wszędzie były 

ściany soli i przedmioty oraz rzeźby wy-

konane z brył solnych. W jednym z po-

mieszczeń znajdowały się również rzeźby 

wykonane z drewna. Gdy już skończyliśmy 

zwiedzanie kopalni, na powierzchnię wyje-

chaliśmy windą górniczą, która trzęsła się 

straszliwie. Po wyjściu z windy można było 

kupić sobie pamiątki. 

 Kolejną atrakcją, jaką poleciła nam 

pani przewodnik był Kopiec Kraka, który 

jest jednym z czterech kopców znajdują-

cych się w Krakowie i ma 16 metrów wyso-

kości, a z jego szczytu było widać piękny 

krajobraz Krakowa.  

 Po zejściu z Kopca Kraka poszliśmy 

do autokaru i pojechaliśmy do naszego ho-

stelu, w którym można było wypocząć po 

ciężkim dniu. 

Weronika Getka VIb 
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 Trzeciego dnia naszej trzydniowej 

wycieczki zwiedziliśmy Ojcowski Park Na-

rodowy, którego symbolem są nietoperze. 

 Na początku naszej wizyty w parku 

zobaczyliśmy  miejsce, w którym były po-

stacie neandertalczyków. Następnie zwie-

dziliśmy Jaskinię Ciemną, w której mogli-

śmy zobaczyć m.in. największe pająki w 

Polsce. Po wizycie w jaskini poszliśmy na 

wyższą część gór, gdzie był taras widoko-

wy. Zobaczyliśmy z niego cały krajobraz 

parku. Gdy zeszliśmy z góry poszliśmy 

jeszcze do źródełka miłości. Napiliśmy się 

stamtąd wody i poszliśmy na obiad. Po 

obiedzie wsiedliśmy do autokaru i wyruszy-

liśmy w drogę powrotną. Pod szkołę 

przyjechaliśmy o godz. 20.00. 

 Ta wycieczka bardzo mi się 

podobała i mam nadzieję, że jeszcze 

będę miał okazję na  podobną  wyje-

chać.  

Dawid Rasiński VIb 
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Pewien rolnik chciał przewieźć przez rzekę na targ wilka, 

kozę i główkę kapusty. Niestety, w jego łódeczce mieści się 

tylko on i jedna z tych rzeczy: albo wilk, albo koza, albo 

głowa kapusty. Wilk, jeśli się go zostawi razem z kozą, to ją 

zje, z kolei, jeśli zostawi się kozę i kapustę na jednym 

brzegu, to koza zje kapustę. Rolnikowi jednak udało się do-

trzeć na targ bez ubytku inwentarza. 

W jaki sposób tego dokonał ?  

A oto przed wami kolejna zagadka. Życzymy miłego rozwiązywania. 


