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

     
Pani z biologii  pyta Kazia: 

- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

- Dwie małpy i trzy słonie. 

 

 
 
 

 

 

Nauczycielka pyta dzieci: 

- Jakie macie zwierzęta w 

domu? 

- Ja mam psa. 

- Ja mam kota. 

- A ja kurczaka w zamrażarce… 
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Kolorowanka 

,,Fineasz i Ferb„ 

     

 

 
 

Ławeczka 

Juliana 

Tuwima w 

Łodzi 

 

Julian Tuwim (ur. 13 

września 1894 roku 

w Łodzi,  zm. 27 grudnia 1953 w Zakopanem) – polski poeta 

żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, 

librett operetkowych i tekstów piosenek; jeden  

z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia 

międzywojennego. 

 

Wybrane dzieła Juliana Tuwima:                  

 

   

 Lokomotywa (1938) 
 Rzepka (1952) 

 Kwiaty polskie (1940–1946, wyd. 1949) 

 Strofy o późnym lecie 

 Rzecz czarnoleska (1929)  

          
Grób Juliana Tuwima w Warszawie 

 

   Witkacy: Portret Tuwima 1929:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pierwszego czerwca obchodzimy święto dzieci -  
DZIEŃ DZIECKA. Tego dnia dzieci są „rozpieszczane” 
przez swoich rodziców, dziadków i wujków . 
Dostają przeróżne prezenty, słodycze, itp. Ten dzień 
obchodzony jest też w naszej szkole. Co roku zorganizowana jest inna 
zabawa. Nigdy nie wiadomo, co wymyślą nasi nauczyciele i rodzice. 
Każde dziecko z niecierpliwością oczekuje tego dnia prawie tak, jak 
wakacji, Wigilii czy Wielkanocy. Niektóre dzieci chcą dostać słodycze, 
inne zwierzaki, a jeszcze inne zabawki. Zachcianki są rozmaite. 
Najlepsze w tym dniu jest to, że nie trzeba długo namawiać na coś 
rodziców, no chyba, że to coś drogiego. W tym dniu jednak idziemy do 
szkoły, ale nie po to, by się cały czas uczyć tylko świętować. Dzień 
Dziecka został zorganizowany specjalnie dla dzieci, no bo bez dzieci 
byłoby smutno, ponuro, nudno i niewesoło. Niech każdy pamięta, że 
dzieci są  największym skarbem rodziców. 
       
Edyta Gąsior        
  

 
 

26 maja to dzień poświęcony naszym mamom. Wtedy wszystkie dzieci 
kupują róże, czekoladki, serca i inne drobiazgi i obdarowują nimi swoje 
mamy. Tego dnia często w szkołach i przedszkolach organizowane są 
różne uroczystości związane z Dniem Mamy. Nasi rodzice też 
pamiętają o swoich mamach. Po południu często nadchodzi czas 
wspólnego, rodzinnego świętowania. Nasze mamy częstują nas ciastem, 
lodami i innymi smakołykami. Ten dzień jest bardzo radosny zarówno 
dla mam jak i dla dzieci. 
 
Edyta Gąsior  

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
23 czerwca to bardzo fajny dzień. Nasi ojcowie tego dnia 
mają swoje święto. Dzieci nie chcą swoich ojców złościć, 
starają się być grzeczne.  Ważne, byśmy umieli docenić 
codzienny trud naszych tatusiów i przynajmniej raz w roku 
serdecznie Im podziękowali.  
 
     Edyta Gąsior 
 
 
 
 

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają 
ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z 
prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń 
umie lub czego jest zdolny się nauczyć.”        

Albert Einstein 
 

Klasa I : Ewa Adamczyk, Julia Antonin, Wiktoria Czerkawska, 

Fabian Giziński, Natalia Gołeczko, Robert Kampka, Wiktoria 

Poręba 

 

Klasa II : Nikola Seget, Michał Kotewicz, Jakub Rusok, Julia 

Primus, Paweł Nojek 

 

Klasa III : Łukasz Ziental, Paulina Ficke, Natalia Grycman, 

Dominik Szewczyk, Klaudia Depta, Filip Franiczek 

 

Klasa IV : Łukasz Domański – średnia ocen: 5,1; zachowanie: 

wzorowe 

     Edyta Gąsior – 4,9 ; zachowanie: bardzo dobre 

     Martyna Grela – 4,75; zachowanie: wzorowe 

 

Klasa V: Oliwia Ficke – 4,8; zachowanie: wzorowe 

 

Klasa VI: Mateusz Buda – 5,1; zachowanie: bardzo dobre 
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W maju uczniowie naszej szkoły zorganizowali dla mam niespodziankę – 
występy artystyczne z okazji Dnia Mamy. Myślę, że program dostarczył 
mamom wielu wrażeń. Na koniec uroczystości wszystkie dzieci 
otrzymały prezenty z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.  

Jeszcze przed Dniem Matki wyruszyliśmy na olimpiadę 
sportową do Czech. Nasza zaprzyjaźniona czeska szkoła okazała się 
bardzo gościnna. Było to drugie działanie w naszym projekcie „Polsko –
czeska podróż w czasie”. 8 maja również dwie uczennice z naszej 
szkoły- Edyta Gąsior oraz Nikola Seget - wyjechały na powiatowy 
konkurs gwary śląskiej, który odbył się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej  
w Raciborzu. 

 Przez pierwszy i drugi tydzień czerwca w naszej szkole 
organizowane były przeróżne warsztaty, m.in. robienia biżuterii, 
układania bukietów, fotografowania oraz szydełkowania. Wszyscy 
uczniowie byli zachwyceni i być może po wakacjach szkoła zorganizuje 
takich warsztatów znacznie więcej. Największą aktywnością wykazali 
się uczniowie klasy szóstej, którzy brali udział w prawie każdych 
zajęciach. 

 24 czerwca większa część uczniów naszej szkoły pojechała na 
czterodniową wycieczkę do Zawoi. Życzymy  
im niezapomnianych wrażeń.  
     Edyta Gąsior 
 
           

POZNAJEMY CIEKAWE PASJE, ZAWODY I ZAINTERESOWANIA 
LUDZI NASZEJ MIEJSCOWOŚCI I OKOLICY. 

 

Warsztaty fotograficzne: 
  4 czerwca rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl spotkań z ciekawymi ludźmi 

naszej miejscowości i okolicy. Taka forma zdobywania wiedzy ma na celu 

zapoznanie dzieci z sylwetkami osób, które robią coś interesującego, 

ciekawego i fascynującego, a ich postawa i dokonania zachęcą młodych do 

twórczej ekspresji i wykazania się nietuzinkową pomysłowością. 

   W pierwszym spotkaniu wziął udział Pan Jerzy  Kawulok, pasjonat - fotograf, 

autor licznych wystaw i galerii prac fotograficznych; członek grupy 

fotograficznej ,,Indygo"i grupy artystycznej ,,Konar". Autor zaprezentował 

ciekawą kolekcję zdjęć pt. ,,Kraina Dzieciństwa", w której tematyka 

nawiązywała do minionego Dnia Dziecka. W czasie prelekcji gość opowiadał o 

różnych zdarzeniach zarejestrowanych w kadrze w czasie robienia zdjęć, 

zapoznał dzieci ze sprzętem i zasadami wykonywania fotografii, a uczniowie 

mogli zadawać pytania i brać udział w dyskusji. Pan Jerzy zaproponował 

uczniom udział w konkursie na zrobienie najładniejszego pejzażu okolic 

Rzuchowa. Dzieci bardzo żywo zareagowały i chętnie zgłosiły udział w zabawie, 

tym bardziej, że najciekawsze prace zostaną przez prowadzącego nagrodzone. 

Na zakończenie dzieci wykonały liczne zdjęcia przyniesionymi aparatami, 

podziękowały prelegentowi, wręczając własnoręcznie wykonane prace 

plastyczne i drobne upominki. 

Aleksandra Krajczok 

 

 

 

 

 



Warsztaty robienia biżuterii: 

W ramach zajęć pozalekcyjnych odwiedziliśmy mamę naszej 

uczennicy Patrycji Panią Edytę Buczak. Na początku spotkania pani Edyta 

poczęstowała nas pysznymi pączkami i herbatą oraz opowiedziała nam o swoim 

zamiłowaniu do sztuki i zwierząt. Już w dzieciństwie zaczęła malować; uczyła 

się od swego ojca. Następnie rozpoczęła studia plastyczne, które przerwała, 

ponieważ musiała zająć się domem i dziećmi. Kiedyś projektowała 
torebki, a teraz robi biżuterię. Namalowała kilka obrazów. Pani Edyta 

upiększa swój ogród budując oczko wodne i donice z kamyczków, 

planuje budowę fontanny.  Uczniom bardzo podobało się to spotkanie. Takie 

wizyty są pouczające, pokazują ciekawy sposób na życie, na rozwijanie swoich 

pasji i   zainteresowań. 5 czerwca pani Edyta przeprowadziła w naszej szkole 

warsztaty wyrobu biżuterii dla dwóch grup - młodszej i starszej. Uczniowie byli 

zachwyceni zajęciami. Każde dziecko własnoręcznie zrobioną biżuterię mogło 

zabrać do domu. Serdecznie dziękujemy pani Edycie za przeprowadzenie 

warsztatów i liczymy na dalszą współpracę.                                                      

    Mirosława Twardzik   

Warsztaty florystyczne: 

6 czerwca w ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi odbyły się w naszej 

szkole warsztaty florystyczne. Warsztaty prowadziła Pani Michaela Buda 

(mama naszego ucznia Mateusza), z wykształcenia pielęgniarka, a  z zamiłowania 

florystka. Cieszymy się bardzo, że pani Michaela zgodziła się wprowadzić dzieci 

w tajniki układania kwiatów.  Zainteresowanie udziałem  w warsztatach  było 

bardzo duże, szczególnie wśród chłopców. W  trakcie warsztatów dzieci 

stworzyły po dwie kompozycje. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki świetnie 

radzili sobie z tą wdzięczną, choć niełatwą sztuką. W ten sposób powstał  
piękne kompozycje, które każde z dzieci mogło zabrać do domu.  Warsztaty 

zakończyły się pokazem kompozycji dla pozostałych uczniów oraz 

przedszkolaków.                         

Mirosława Twardzik 

Warsztaty robienia na szydełku: 

Chcąc zachęcić dzieci do wykonywania prac robótkowych z wykorzystaniem 

szydełka, zaprosiliśmy do szkoły Panią Wiesławę Prokopczuk, która 

przeprowadziła z chętnymi uczniami klas IV-VI warsztaty manualne. Pani 

Wiesia przyniosła potrzebne materiały i przybory, a dzieci z ochotą zabrały się 

do dzieła. Po krótkiej chwili okazało się, że szydełkowanie, wbrew pozorom, 

wcale nie jest taką prostą czynnością. Mimo to dzieci z zapałem podjęły się 

wyzwania, chociaż w grupie znalazło się wielu  chłopców, a niektórzy z 

uczestników ,,złapali bakcyla" i wyrazili chęć tworzenia takich prac. 

Prowadząca udzielała wszystkim cennych rad i wskazówek, których młodzież z 

uwagą  słuchała. Spotkanie było ciekawe i przyniosło nowe doświadczenia, a 

świadczy o tym fakt, że uczniowie nawet nie skorzystali z międzylekcyjnej 

przerwy. Byli skoncentrowani, wyciszeni, widać, że działanie to przyniosło im 

satysfakcję; a może taka forma pozwoli zagospodarować wolny czas - będzie 

lekarstwem na ,,nudę"? 

  To było już kolejne w tym roku szkolnym spotkanie z ciekawymi osobami 

zamieszkującymi naszą miejscowość i okolice. Widać, że tego typu inicjatywy i 

działania łączą pokolenia, integrują młodzież ze środowiskiem i z osobami 

dorosłymi - pozwalają poznawać ludzi o zróżnicowanych zainteresowaniach 

artystycznych, ich pasje i dokonania. 

     Aleksandra Krajczok 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


