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   Upał w sianokosy, żniwa  

- zima ostra i dokuczliwa, 

 a jeżeli słota  

- w zimie dużo błota.  
               

Wystroił się  

jak stróż w Boże Ciało.  

Święty Antoni od zguby broni.  

   Wszystkim Czytelnikom życzymy 

bezpiecznych i pogodnych wakacji! 

Do zobaczenia we wrześniu... 
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Dziękuję, że jesteś moim przyjacielem. 
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Pisać każdy może...        

 

 

 

List do Krzysia napisany przez uczniów 
2b po przeczytaniu „Kubusia Puchatka”  

 

 

           Drogi Krzysiu!   

   Bardzo lubimy Twoje wyprawy i przygo-

dy, uwielbiamy Twoich przyjaciół(…).    

Masz bujną wyobraźnię i poczucie humo-

ru. Jesteś chłopcem z fantazją. Umiesz  

znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Jesteś 

opiekuńczy i bardzo wyrozumiały. 

   Chcielibyśmy zaprzyjaźnić się z To-

bą(…) Jesteś życzliwym chłopcem. Bardzo 

Cię polubiliśmy. Jesteś bardzo odważny   

i przyjacielski. Chcielibyśmy, żebyś był 

zadowolony z życia. Można na Ciebie li-

czyć. 

   Czy możemy dołączyć do grona Twoich 

przyjaciół?     

Już zawsze, na zawsze 
Czas długi trwać może to. 
Przy Tobie szybko płynie czas, 
Jak nie wiem co.. 
 
Chcę zawsze, kiedy Cię zawołam, 
byś zawsze mógł usłyszeć me słowa. 
I niech tak zawsze trwa, 
że zawsze Ty i ja 
już zawsze na zawsze.. 
 
Chcę, żeby zawsze tak już było. 
By nigdy to się już nie zmieniło, 
że gdy mówimy MY, to znaczy JA i TY 
już zawsze na zawsze.. 
 
Już zawsze, na zawsze. 
Czas długi trwać może to. 
To zawsze stale pędzi gdzieś, Krzysiu, 
jak nie wiem, co.. 
 
Choć może miejsca są ciekawsze, 
chcę być tutaj - być z Tobą 
na zawsze. 
I jeśli znajdę się                                      
sam nie wiem nawet gdzie, 
to też będziemy razem, 

już zawsze, na zawsze... 



 

 Str. 3 

Kto jest ważniejszy – ja czy inni? 

(Ankieta przeprowadzona w 2b w maju)  

Wszyscy są równi i nikt nie jest lepszy 

od nikogo.   

Powinniśmy się wszyscy wspierać. 

 

Wszyscy są ważni, bo razem możemy zrobić 

dużo rzeczy. 

 

             Niektórzy nie mają taty lub mamy i musimy ich wspierać. 

 

    Dla każdego każdy jest ważny. 

 

 

Kartki z pamiętnika klasy 2b 

2 marca 

Mój brat zajął trzecie miejsce w konkursie kolarskim i bardzo się cie-

szył. Mój tata też startował, ale w wyścigu dla dorosłych. 

9 marca 

Wczoraj byłam u Kasi. Ona mieszka w bloku. Bardzo trudno było mi dostać się, bo był grad. 

Gdy już dotarłam, Kasia zaprosiła mnie do swojego pokoju. Rozpakowałam się i zagrałyśmy     

w „szaloną spłuczkę” Niestety, zapchała się, dlatego pobawiłyśmy się w coś innego. 

11 marca 

Dzisiaj wieczorem dowidziałam się, że Maciek dostał skierowanie do szpitala. Bardzo się za-

niepokoiłam. 

15 marca 

Dzisiaj było dyktando konkursowe. Było bardzo trudne. Bałam się, że nie przejdę, ale tego 

jeszcze nie wiem. 

15 marca 

W środę, gdy wychodziłam ze szkoły, zobaczyłam psa. Miał obrożę, ale był bez właściciela. 

Pies widocznie mnie polubił, bo ciągle za mną chodził. W myślach nazwałam go „Kizio”. 

17 marca 

Na przejażdżce rowerowej spotkaliśmy łabędzia. Ciekawe to było, bo pierwszy 

raz spotkałem łabędzia chodzącego po polu. W pobliżu nie było stawu ani żadne-

go jeziora lub wody.   Ciąg dalszy na następnej stronie... 
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18 marca 

Dzisiaj rano było tak jasno, że myślałam, że zaspałam do szkoły! 

21 marca 

Dzisiaj będziemy w klasie tańczyli taniec. Tyko nie wiem, jaki. 

21 marca 

Dzisiaj na przerwie rysowaliśmy serca i kwiaty. 

21 marca 

Gdy ćwiczyliśmy taniec, nie mogłem znaleźć sznurka i nudziłem 

się. Marcel mi pomógł. 

13 kwietnia 

W sobotę byliśmy w kinie Ja z tatą byłam na filmie, pt. „Corgi, psiak królowej”, a moi 

bracia –na innym. Bardzo mi się nudziło, bo ich film skończył się godzinę później, a nasz 

zaczął się godzinę wcześniej i trwał godzinę, a film moich braci - dwie. 

21 kwietnia 

Był Lany Poniedziałek. Przyjechała moja kuzynka i zbierałyśmy 

czekoladowe jajka. Ja zebrałam 118 jajek, a moja kuzynka – 

102. 

30 kwietnia 

Dzisiaj przyjechał do mnie kuzyn Adam. Najpierw zagrałem z nim w grę. Potem poszli-

śmy na dwór i dobrze się bawiliśmy. 

4 maja 

Dzisiaj byłam z mamą przy kolorowej fontannie. Zrobiłam zdjęcia. Byłyśmy tam dwie go-

dziny i wróciłyśmy o godz. 22.30. 

5 maja 

Dzisiaj wracałam od babci. Z jej domu jedzie się dwie godziny. Najpierw zatrzymaliśmy 

się w sklepie, a potem na stacji Orlen. Kupiliśmy tam soki. Kiedy dojechaliśmy do domu, 

dostałam tam długopis brokatowy i pocztówki 3D. Było naprawdę fajnie! 

5 maja 

Niedawno kupiliśmy kotka. Nazywa się „Grey”, bo jest szary. 

Jest małym kotkiem, ma dwa miesiące Dziś w nocy tata na nie-

go nadepnął! Kotek tak głośno miauknął, że wszyscy obudzili 

się! Na szczęście, nic mu się nie stało. 

6 maja 

Dziś był koniec „majówki”. Gdy tata przyszedł obudzić mnie, 

nie chciałam wstać i wtedy zaczął boleć mnie brzuch. Przypo-

mniało mi się, że wczoraj nie mogłam zasnąć i też bolał mnie 

brzuch. Może to był stres przed szkolą? 



 

„Legenda o Smoku Wawelskim” inaczej… 

   Dawno, dawno temu w Krakowie żył król Krak. Pod jego zamkiem w wielkiej pieczarze 

mieszkał smok. 

   Pewnej nocy smok porwał księżniczkę. Chciał ją zjeść, ale nie udało 

mu się tego zrobić. Dzielny szewc Kuba przygotował sztuczną owcę     

i włożył do środka siarkę. Potem dał ją smokowi. Kiedy smok zjadł, tak 

go piekło, że wypił prawie całą Wisłę. Zrobił się tak ciężki, że wpadł   

do wody i utonął. 

   Księżniczka wzięła Kubę za męża i żyli długo i szczęśliwie.  

        Lena K(2b) 

Trznadel Krzyś 

   W lesie nieopodal pokrzyw rosła brzoza.  

Na niej znajdował się sklep, w którym sprze-

dawała sowa. Zwykle siedziała na krześle. 

   Pewnego dnia przyleciał do niej trznadel     

i chciał kupić grzyby. Niestety, w sklepie był 

jedynie chrzan. Sowa - mądra głowa - wie-

działa jednak, gdzie można je znaleźć. Powie-

działa, żeby trznadel poszu-

kał stawu z dużą ilością 

trzciny. Tam na brzegu 

zawsze można było spotkać 

grzyby. 

   Trznadel odszukał to 

miejsce i zebrał grzyby na obiad. 

   Laura(2b) 



 

Orzeł Kazimierz 

   Pewien orzeł wleciał kiedyś wysoko na szczyt 

góry, żeby zjechać na nartach. 

   Nagle dobiegło go wołanie o pomoc. Orzeł zastana-

wiał się, czy ma zjechać, czy polecieć. Ostatecznie 

zjechał, a na dole spotkał narciarza i saneczkarza.  

 

Powiedział, że słyszał wołanie o pomoc. Poszli razem i zauważyli rycerza, którego przysypała 

lawina kamieni. Narciarz wezwał telefo-

nicznie GOPR. 

   Pogotowie zabrało rycerza do szpitala, 

gdzie leżał w łóżku pod pierzyną i docho-

dził do zdrowia.     

    Małgosia(2b) 
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Dawno temu w pewnej mieścinie          

żył sobie chłopiec, Seriusz miał na imię.       

Był on fanem Patrykmena,             

miłego i sławnego bohatera.     

                        

Bardzo go szanował,            

jego portrety malował.         

Lecz, niestety, dnia pewnego,            

Patryk ukradł chłopcu lego.     

                  

Seriusz tak się zdenerwował,           

że cały arsenał broni przygotował.        

Rozdzielił swój plan na trzy fazy     

(każda faza jest bez skazy).     

         

Pierwsza faza polegała na rzucaniu w Patrykmena 

pulpetami                                           

(z Seriusza kolegami).          

Druga faza była przerwą na jedzenie,         

bo Seriusz musiał zaspokoić swe pragnienie.  

                   

Trzecia faza była dokończeniem wroga        

poprzez strategiczne użycie hot-doga.        

Seriusz miał plan przygotowany,         

lecz – niestety – Patrykmen poskarżył się do jego 

mamy.        

            

Seriusza nie minął czas kary              

i przez to musiał codziennie myć gary.                 

Lecz potem przeprosił Patrykmena                   

i zaczęli wszystko od zera.     

                           

A morał z tej historii taki,           

że mama ma władzę nad światem, dzieciaki!   

              Patryk(3b) 

   Dawno, dawno temu w filharmonii 

muzycy grali koncert.   

  Gdy kurtyna podniosła się, dyry-

gent i publiczność byli bardzo 

zdziwieni, widząc kurę, siedzącą  

na nutach. Wielu muzyków, patrząc 

na to, upuściło swoje instrument – 

skrzypce, puzony i tamburyny.  

   Okazało się, że kura bardzo 

chciała zostać dyrygentem…      

Dominika(2b) 
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„Puc, Bursztyn i Goście” 

   Puc i Bursztyn – dwa podwórzowe psy – mieszkały w małym 

miasteczku z kaczką Melańcią, kaczorem Kacperkiem, kogu-

tem Białkiem, kurą Łysuchą i kotką Imką. Całymi dniami le-

niuchowały albo bawiły się. Łapały motylki i wróble, czasem 

wszczynały awantury. Pewnego dnia Katarzyna – gospodyni 

zajmująca się prowadze-

niem domu i gospodarstwa – 

urządziła pranie. Mokre 

rzeczy rozwiesiła na sznu-

rze przed domem. Psy, kłó-

cąc się o kość, wpadły       

na nie…    

   Zuzia

(2b) 

Kto… czyta, nie błądzi 
Laura(2b) 
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Wpisz do krzyżówki słowa, aby w zaznaczonym miejscu 

powstało hasło - nazwa miesiąca.  

Autorzy krzyżówek na tej stronie:               

Zuzia, Marcel, Dawid  (2b)  

Kącik szaradziarski Uwaga, konkurs! 

Znajdź wiatraczki 

w tym numerze 

gazetki. 

Laura(2b) 

     Przyjaciele nie muszą         
być podobni... 

lato, lipa, para, pływanie, słoje, słońce.  

 

 

 

 

 

 

 

Kotki, wiosna, liście, owoce, cień, pąki, bazie, jabłoń 

 

 

 

 

 

            

majówka, kwiaty, wyjazd  

 

 

 

 

 



 

Autorzy  krzyżówek na tej stronie: 

Oliwier, Dominika, Ksawery(2b) 

 

Wpisz do krzyżówki 

słowa, aby w zazna-

czonym miejscu po-

wstało hasło - nazwa 

miesiąca.       
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Kącik szaradziarski 

ćma, zabawa, jabłko  

Kwiaty, wesoło, pisklaki, ulewa, ciepło, pąki, zielono, cień   

zima, para, koniec, wio-
sna, początek, śnieg  



 

  Autorzy  krzyżówek na tej stronie: 

Laura, Paulinka, Małgosia, Kasia, Szymon(2b) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ć  TERKI    BANA   KUSY  LIZKA 

Kącik szaradziarski 

światełka,   
zając, ferie, 
dzień, zima, 
bałwany, sanki  

buty, ubrania, palto, 
bałwany  

basen, palma, lato, ło-
wienie, poziomki, odpo-
czynek 
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 Uśmiechnij się ... Idzie mama ślimak z swymi     

dziećmi. Jedno z nich chce   

przejść przez ulicę. 

Mama mówi: 

- Nie przechodźcie! Za sześć godzin 

przejeżdża tędy autobus.   

Kubuś Puchatek spotyka się z Pro-

siaczkiem i mówi: 

- Krzyś dał nam dziesięć baryłek 

miodu, po siedem dla każdego. 

Na to Prosiaczek zdziwiony: 

- Jak to, jeśli dał dziesięć, to        

po pięć dla każdego. 

- Nie wiem - mówi Puchatek - ja już  

i tak swoje siedem zjadłem.  

Siedzi sobie Kopciuszek i płacze. 

Przychodzi wróżka. 

- Czemu płaczesz Kopciuszku? 

- Bo nie mogę iść dzisiaj na bal. 

- A dlaczego nie możesz iść dzisiaj 

na bal? 

- Bo bal jest jutro ...  

Rady nie do szuflady                  

Uwaga! Rośliny trujące!    Wiele roślin jest niebezpiecznych, 
zwłaszcza dla dzieci. Zawierają one substancje trujące. Pamiętaj-
my, aby nie dotykać, nie zrywać i nie brać do ust nieznanych ro-
ślin.                 
Jeśli jednak dojdzie do zatrucia jakąś częścią rośliny, jak najszyb-
ciej wzywamy pomoc. Jeśli osoba jest przytomna, wywołujemy 
wymioty. Obserwujemy występujące objawy, zabezpieczamy 

resztki rośliny (ułatwi to  rozpoznanie trucizny). (em) 

Glistnik  ja-
skółcze ziele 
często rośnie 
przy drodze,    
na trawniku. 
Wszystkie czę-
ści rośliny są 

trujące. 

Cis pospolity rośnie        
w całej Polsce. Jest pod 

ochroną i jest trujący. 

Konwalia majowa 
ma trujące liście, 

łodygi i owoce. 

Pokrzyk wilcza jagoda rośnie na skraju lasu, na nieużytkach. 

Jej błyszczące, ciemnogranatowe owoce zawierają truciznę. 

Wawrzynek wilczeły-
ko rośnie w lasach. 
Ma bardzo trujące 
czerwone owoce. 
Reszta rośliny rów-

nież zawiera toksyny.  

Ligustr pospolity 
rośnie na działkach      
i w ogrodach jako ro-
ślina żywopłotowa. 
Jego liście i czarne 
owoce są silnie trują-

ce.  

Mama kładzie dziecko 

do łóżka i mówi mu     

na dobranoc: 

- Kochanie, jeślibyś po-

trzebował czegoś w no-

cy, to po prostu zawo-

łaj mamusię, a tatuś 

zaraz przyjdzie.  

- Jasiu, twoje domowe 

wypracowanie jest do-

bre, ale nie różni się 

od wypracowania Aloj-

zika. Co to znaczy? 

- To znaczy, proszę 

pani, że wypracowanie 

Alojzika też jest do-

bre.  


