
 

 



W KLASIE 

 

Ryczą w klasie, dokazują 

najgrzeczniejszych kotem  szczują 

ryczą biją się po łapie 

chcą położyć się na mapie 

na przyrodzie  lepsza draka 

wypchanego szczypią ptaka 

nogi skaczą skrzypią ławki 

kogoś biorą za nogawki 

piszczą wyją głośno chrapią 

książkę do religii drapią. 

 

Nagle sfrunął  anioł biały 

Mówi-  lubię te kawały.  

Ks. Jan Twardowski 

Wszystkiego najlepszego 

Naszym  Kochanym Nauczycielom  życzy redakcja „ Gimka 

Juniora”   i wszyscy uczniowie klas 4-6. 

 



Wywiad z panią pielęgniarką szkolną 

Katarzyną Geszprych 

 
1.  Co jest przyczyną epidemii w szkole? 

-Okres jesieni sprzyja chorobom, przeziębieniom ponieważ uczniowie źle się 

ubierają, nie przestrzegają zdrowego odżywiania i nie dbają o siebie. 

2. Co możemy robić żeby nie chorować? 

-Musimy dbać o siebie i swoją kondycję ale również powinniśmy  prawidłowo 

się odżywiać  oraz ubierać się na cebulkę. 

3. W jakim okresie najczęściej chorujemy?  

-Najczęściej chorujemy wiosną i okresie  jesienno-zimowym, ponieważ rano 

jest zimno, a w ciągu dnia robi się ciepło.   

Bardzo dziękujemy za rozmowę.     

 

 

  



"Ptasie 
gniazdo” 

 
 
 

    W wakacje 
wyjechałam z rodzicami 
do Grecji. Gdy weszliśmy 
do pokoju hotelowego, 
prawie od razu 
zauwaŜyłam, Ŝe za 
oknem coś jest. 
Podeszłam szybko i 
zobaczyłam gniazdo - 
ptasie gniazdo. Za 
oknem siedziały małe, 
słodziutkie pisklaczki i 
ich mama, która właśnie 
przyleciała. 
Obserwowałam ptaszki 
aŜ do wieczora. Robiły 
duŜo ciekawych rzeczy! 
Liczyłam czas przerw 
między ich jedzeniem, 

patrzyłam jak uczą się latać i jak jedzą. Zafascynowało mnie to tak 
bardzo, Ŝe oglądałam je całymi dniami. 
 
    Kiedy kładliśmy się wszyscy spać, tata zawsze otwierał okno, bo było 
bardzo gorąco. Pewnej nocy obudziłam się i ujrzałam małego ptaszka 
chodzącego po mojej pościeli. To był pisklak z gniazda. Wyciągnęłam 
ręce do ptaka, a on - o dziwo -nie odleciał. Przydreptał do mojej poduszki 
i wygodnie się ułoŜył. Tak więc zasnęłam z ptakiem przy głowie! 
Następnego ranka obudziłam się wyspana.  
   
    Nikomu o tym nie mówiłam i do dziś nie jestem pewna czy to działo 
się naprawdę, czy mi się przyśniło. 
 
       Luiza Pietraszko klasa V b 
 
 



TĘSKNOTA ZA WAKACJAMI 

Na wakacjach nie tylko moŜna zwiedzać i wypoczywać. 

MoŜna teŜ poznawać nowych przyjaciół . 

Na wakacje moŜna teŜ  brać ksiąŜki. 

Kiedy są wakacje wszyscy wyjeŜdŜają nad morze, góry lub do rodziny. 

Tylko szkoda Ŝe są krótkie wszyscy by woleli krótszą szkołę, a dłuŜsze wakacje. JeŜeli 

chcemy coś w Ŝyciu osiągnąć to musimy się uczyć. Nasi rodzice pracują, a my się uczymy, to jest 

nasza praca. 

Dobrze, Ŝe są są weekendy. Wtedy mamy czas na zabawę i wypoczynek. Szkoła teŜ nie jest 

taka zła. To w niej moŜemy poznać wiele koleŜanek i kolegów. To w szkole zawieramy pierwsze 

przyjaźnie. Podczas wakacji tęsknimy za przyjaciółmi, czasami udaje nam się ze sobą spotkać. Teraz 

tęsknimy za wakacjami, bo szkoła jest fajna, ale najlepiej jest w wakacje. 

 

Powspominajmy wakacje 

 

  



 

 

Uczniowie dobrze czują się w klasie 4, jak będzie dalej?? Dowiemy się tego za parę miesięcy, na 

razie dzieci nie narzekają na swoich nauczycieli- wręcz ich uwielbiają. 

 

1) Jak się czujesz w 4 klasie ? 

2)  Czy podobają Ci się nowi nauczyciele ? 

3) Cieszysz się  , że  masz prawdziwe oceny ?     

4) Czy lubisz się uczyć ? 

5) Czy  zgłosiłeś już pierwsze nieprzygotowanie ? 

 
1) Bardzo dobrze, nie mam zastrzeżeń. 

2) Są bardzo fajni nie narzekam, choć czasami za dużo 

zadają do domu . 

3) Tak. 

4) Raczej tak. 

5) I tu się sprawa komplikuje niektórzy jeszcze nic nie 

zgłosili a inni wyczerpali już wszystkie nieprzygotowania.  

 

 

 

 



 

Autor: Thomas Brezina: Wyd. Egmont 

 

KsiąŜka tylko dla dziewczyn!! Opowiada ona o dwóch dziewczynkach: 
Lissi wychowywanej przez Ojca i Tince nad którą sprawuje władzę matka, które 
od lat prowadzą ze sobą wojnę i nie mogą na siebie patrzeć. Ich Ŝycie ulega 
gwałtownej zmianie gdy ich rodzice postanawiają wziąć ślub i obie dziewczynki 
poznają starszą panią która ma pewne plany….  

KsiąŜka dostępna w bibliotece szkolnej. 

     Poleca: Zosia Wronek    

 

 

 

Piszącym do szuflady 
 

MoŜesz napisać poemat, 
W którym jest mądrość ukryta, 
Lecz nie ma on Ŝadnej wartości, 

Jeśli go nikt nie przeczyta. 
I ksiąŜkę, w której nauka, 

Całego świata zawarta. 
LeŜąc u ciebie w szufladzie, 

To ile waŜy jest warta. 
 

                  Mieczysław Kieliński 

 



Spalony domek na placu zabaw. 

Na początku września uczeń, absolwent, lub dorosły podpalił plac zabaw 

niszcząc budowlę z drewna. Wydarzyło się to na ulicy Zimowej 

na  przeciwko sadu. Dwie ławki zostały zniszczone, ale udało się pożar w porę 

ugasić. 

W   tym miejscu często widać było młodych ludzi  palących papierosy. Być 

może pozostawienie niedopałka było przyczyną pożaru. Wszystkich nas 

powinno to zmusić do myślenia, że czasami nasze bezmyślne zachowanie 

prowadzi do tak przykrych sytuacji. 

Mam nadzieję, że  plac zabaw szybko zostanie  odbudowany, a dzieci 

znowu będą miały gdzie się bawić. 

                                                            

                                                                  
 

 Fotografia i tekst    Karol Łukasik 

  



DRODZY CZYTELNICY

Do tej pory tylko GIMNAZJALIŚCI mieli gazetkę szkolną, teraz 

czasy wyzwolenia powstał GIMEK JUNIOR gazetka stworzona specjalnie dla klas 

4-6 !!!! 

W tym numerze znajdziecie między innymi informacje o tym jak ustrzec 

się chorób, porozmawiamy z czwartoklasistami. Dowiemy co się wydarzyło na 

placu zabaw w Nowej Iwicznej. Zapraszamy do pierwszego numeru Gimka 

Juniora czeka was tu wiele niespodzianek.

Uczniów klas 4-6, którzy umieją pisać i rysować zapraszamy do 

współpracy. Czekamy na Was w każdy poniedziałek w bibliotece szkolnej w 

godzinach 9.00-10.00 

Redakcja GIMKA JUNIORA:

Karol Łukasik- fotografia i teksty

Agata Zataj- ilustracje i teksty

Basia Baniak, Basia Szczepańska, Zosia Wronek

 

Opiekun- Joanna Piasecka

 

DRODZY CZYTELNICY 

Do tej pory tylko GIMNAZJALIŚCI mieli gazetkę szkolną, teraz 

czasy wyzwolenia powstał GIMEK JUNIOR gazetka stworzona specjalnie dla klas 

W tym numerze znajdziecie między innymi informacje o tym jak ustrzec 

się chorób, porozmawiamy z czwartoklasistami. Dowiemy co się wydarzyło na 

j Iwicznej. Zapraszamy do pierwszego numeru Gimka 

Juniora czeka was tu wiele niespodzianek. 

6, którzy umieją pisać i rysować zapraszamy do 

współpracy. Czekamy na Was w każdy poniedziałek w bibliotece szkolnej w 

Redakcja „Gimka Juniora”.   

 

Redakcja GIMKA JUNIORA: 

fotografia i teksty 

ilustracje i teksty 

Basia Baniak, Basia Szczepańska, Zosia Wronek- teksty 

Joanna Piasecka 

 

Do tej pory tylko GIMNAZJALIŚCI mieli gazetkę szkolną, teraz nastąpiły 

czasy wyzwolenia powstał GIMEK JUNIOR gazetka stworzona specjalnie dla klas 

W tym numerze znajdziecie między innymi informacje o tym jak ustrzec 

się chorób, porozmawiamy z czwartoklasistami. Dowiemy co się wydarzyło na 

j Iwicznej. Zapraszamy do pierwszego numeru Gimka 

6, którzy umieją pisać i rysować zapraszamy do 

współpracy. Czekamy na Was w każdy poniedziałek w bibliotece szkolnej w 

 


