
 

  



 

Klasa V c przygotowała konkurs mitologia na wesoło polegający na przedstawieniu kilku scen  z 

mitologii  Jana Parandowskiego  pod kierunkiem pani Mileny Stochel i pani Małgorzaty Świdlickiej.   

Klasa podzielona na grupy wystawiła następujące sceny: 

1. Dedal i Ikar 

2. Jabłko dla najpiękniejszej 

3. Mit o Minotaurze  

4. Demeter i Kora- tą scenę mogliście zobaczyć na dniu wiosny 

Przedstawienia przyniosły nam dużo zabawy i uśmiechu 

       Redagowała : Aleksandra Szostak 

 

 



Relacja z zielonej szkoły klasy 

Va 
 

 

Klasa 5 a wybrała się na zieloną szkołę w terminie 26 – 30 

kwietnia do CAMP SERWU  .Opiekowali się nami pani Ewa Misztal i 

pan Marcin Dobroń. Na miejsce jechaliśmy pociągiem do Augustowa , 

a później autokarem do Serwów, które położone są nad przepięknym 

jeziorem Serwy wśród lasów. W ośrodku czekało na nas wiele atrakcji 

np. super zabawa taka jak strzelanie z łuków , granie w piłkę. 

Poznawaliśmy tamtejszą przyrodę , mieliśmy zajęcia w małpim gaju i 

na ściance wspinaczkowej. Jeździliśmy na rowerach, pływaliśmy na 

kajakach i szalupach oraz skakaliśmy z nich do wody . Mimo chorób, 

które niestety dopadły naszą klasę  wszyscy świetnie się bawili,  a to 

na pewno dzięki instruktorom i opiekunom. 

 Taka forma wyjazdu umożliwia poznanie pięknych zakątków 

naszego kraju, jak i zintegrowanie klasy poprzez wspólne zajęcia i 

ciekawie spędzony czas.  

 

        Julia Stochel 

Zdjęcia z zielonej szkoły można znaleźć na stronie www.chris.pl 



 NASZA TWÓRCZOŚĆ 

 

”Nasza szkoła da się lubić” 

 
     Już w starożytności dzieci chodziły do szkoły. Czy ją lubiły? Nie wiem. W tamtych 

czasach nie było jeszcze komputerów, a nawet tornistrów. Rodzice też nie przywozili 

dzieci do szkoły samochodami. Ale może były inne powody, żeby spędzać tam miło 

czas. 

     Nasz szkoła da się lubić. Da się, ale tylko wtedy, gdy wszyscy się o to staramy, 

nauczyciele ze swojej strony, a dzieci ze swojej strony. Przecież nauczyciele także 

powinni lubić szkołę. Często dajemy im się we znaki: rozmawiamy na lekcjach, nie 

chcemy się uczyć. Może powinniśmy być grzeczniejsi? Ale z drugiej strony uczymy się 

chętniej i lepiej, kiedy nauczyciele są dla nas cierpliwi, pomagają nam i nas chwalą. 

Uwielbiam lekcje, na których jest miła atmosfera: j. polski, plastyka, przyroda,  

j. angielski dają się naprawdę lubić. Szkoła to nie tylko nauka, to również miejsce, 

gdzie bawimy się, wygłupiamy, śmiejemy się, pomagamy sobie, rozmawiamy z innymi 

na różne tematy. Lubię spotykać się w szkole z moimi koleżankami. Każdy powinien 

znaleźć tutaj jakieś zajęcia dodatkowe: można tańczyć, śpiewać, rysować, biegać, 

skakać i ganiać za piłką. No właśnie. Moją szkołę da się lubić za wspaniałe boisko i plac 

zabaw. Przyznam szczerze, że czasem nauczyciele nie pozwalają nam korzystać z tych 

fajnych miejsc. Wtedy jestem na nich zła i przez chwilę nie lubię szkoły. Na szczęście 

zdarza się to rzadko. 

     Nasza szkoła da się lubić, bo są tu wyjątkowi nauczyciele i uczniowie. A moja klasa 

jest jedyna w swoim rodzaju. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina, kłócimy się często, 

ale nie możemy też żyć bez siebie. Lubię moją szkołę i klasę. A polubię ją jeszcze 

bardziej za dwa lata… Wtedy będę miała swoją szafkę. Nie mogę się doczekać. Mój 

plecak będzie dużo, dużo lżejszy!!! 

 

Ewa Karpowicz IVA 

  



NAJPIĘKNIEJSZY ZNANY MI ZAKĄTEK W MOJEJ OJCZYŹNIE 

 

Widziałam wiele pięknych miejsc na ziemi: Słowację, Chorwację, Hiszpanię, Grecję… Piękne 

rośliny, zwłaszcza drzewka oliwne, palmy, kolorowe hibiskusy, barwne ptaki i lazurowa woda – to 

wszystko mnie zachwyca. Gdyby jednak ktoś mnie zapytał gdzie czuję się najlepiej lub gdzie 

chciałabym żyć, to moja odpowiedź brzmiałaby: w Polsce. Kocham mój kraj, a zwłaszcza jedno bliskie 

mi miejsce – Białystok. 

Jest to niewielkie miasto w północno – wschodniej części Polski. Tam się urodziłam i 

spędziłam dzieciństwo. Tam też mieszka moja bliska rodzina: babcia, dziadek, ciocia Marta, wujek 

Krzysiek i ukochany cioteczny braciszek Kubuś. Uwielbiam spędzać z nimi czas. Lubimy wspólne 

spacery, zabawy w ogródku, wycieczki za miasto. Zawsze jest bardzo wesoło. Kuba rozbawia 

wszystkich swoimi powiedzonkami (np. pestki dyni to „pięciawki”), a Marta z Krzyśkiem wygraliby na 

pewno konkurs na największe poczucie humoru. Kiedy zbierze się cała nasza rodzina, zawsze bolą nas 

brzuchy ze śmiechu, a wujek dokumentuje wszystko na zdjęciach i filmach. Mamy potem co 

wspominać.  

Białystok i jego okolice to „zielone płuca” Polski. Lasy, puszcze i łąki zachwycają swoim 

pięknem. W malutkich wsiach wokół miasta stoją śliczne, drewniane domki z barwnymi ogródkami. 

Pod płotami kwitną kolorowe malwy. Uwielbiam ten widok, zapach trawy i łąkowych kwiatów. 

Białystok jest małym miastem. Wszędzie tu blisko, ale niczego też nie brakuje. Są kina, teatry (nawet 

Teatr Lalek), filharmonia, muzea, piękne parki, galerie handlowe… Nigdzie nie spotkałam tak wielu 

sympatycznych ludzi jak właśnie tam. Białostoczanie są mili, uprzejmi, uśmiechają się do siebie i 

zazwyczaj się nie śpieszą. Chętnie do siebie zagadują. Gdy robię zakupy w sklepie, sprzedawca 

rozmawia ze mną, doradza, żartuje, a na koniec życzy miłego dnia. Ludzie w Białymstoku zadziwiają 

swoją otwartością i gościnnością. Każdy, kto tu przyjedzie, czuje tę przyjazną atmosferę. Może to 

komuś wydać się dziwne, ale żywność białostocka smakuje wyjątkowo. Tak pysznego, pachnącego 

pieczywa, wspaniałych wędlin, świeżych warzyw i owoców nie ma chyba nigdzie więcej. Kiedy robię z 

mamą zakupy na bazarku i nie możemy się na coś zdecydować, sympatyczny sprzedawca mówi: 

„Niech Pani kochana sobie spróbuje” i częstuje nas pysznym kiszonym ogórkiem albo kawałkiem 

pachnącej kiełbaski. To jest naprawdę urocze. Zawsze wracamy do domu z siatkami pełnymi 

smakołyków. Na samą myśl robię się głodna.  

Jeśli ktoś chciałby zaznać trochę spokoju, pooddychać świeżym powietrzem, poznać 

dobrych, życzliwych ludzi, skosztować pysznej ziemniaczanej babki – zapraszam do Białegostoku, 

miejsca bardzo bliskiego memu sercu. Jestem dumna, że pochodzę właśnie z tego cudownego 

zakątka mojej ojczyzny. 

 

Ewa Karpowicz, klasa IV a 



FILM I KSIĄśKA DOBRE NA WAKACJE☺ 

Polecamy film 

,,PERCY JACKSON I BOGOWIE OLIMPIJSCY . ZŁODZIEJ PIORUNA” 

 

  Percy Jackson ma problemy w szkole .Percy'emu Jacksonowi wydaje się, Ŝe jest zwykłym nastolatkiem. Co prawda ma dysleksję, 
ADHD, czasem słyszy głosy, ale poza tym niczym się nie wyróŜnia., ale to najmniejsze z jego zmartwień. Co prawda mamy XXI 
wiek, ale Percy’ego czeka spotkanie z bogami olimpijskimi, o których czytał w podręcznikach. Pewnego dnia, zupełnie 
nieoczekiwanie, zaatakuje go śmiertelnie niebezpieczna erynia. To znak dla jego opiekunów, iŜ nadszedł czas, by chłopak poznał 
prawdę o swoim niezwykłym pochodzeniu Dowiaduje się, Ŝe jest synem Posejdona – boga mórz. Czyni to z niego pół-boga… 
Tymczasem Zeus (najwaŜniejszy z bogów) oskarŜa Percy’ego o kradzieŜ swego pioruna – potęŜnej broni.  
    Przed Percym wyzwanie i największa przygoda Ŝycia. Stawka jest wysoka...  
Nad bohaterem zbierają się czarne chmury. Jedzie do Camp Half Blood gdzie uczy się jak korzystać z nowoodkrytych mocy i 
zapobiec wojnie między bogami. Poznaje innych pół-bogów : m.in. Annabeth, córkę Ateny, a takŜe satyra Grovera. Cała trójka 
odbywa podróŜ Ŝycia : w Nowym Jorku odnajdują portal, który przenosi ich na Olimp, pod kultowym znakiem Hollywood 
odkrywają przejście do krainy zmarłych. Losy świata zaleŜą od powodzenia ich akcji. Dla Percy’ego najwaŜniejsze jest Ŝycie jego 
matki, Sally. Będzie musiał uratować ją z samego piekła… 

Po wywołujących wypieki na całym ciele seriach "Harry Potter"  i "Zmierzch" , nastolatków ubezwłasnowolnić moŜe świeŜa na 
naszym rynku seria o synu  boga morza i oceanów. Przygody Percy'ego Jacksona znane są Amerykanom juŜ od kilku lat. Aktualnie 
w księgarniach za oceanem dostępna jest piąta część sagi. My czekamy, aŜ wydawnictwo wypuści w marcu trzeci tom. Choć seria 
nie jest jeszcze u nas an tyle znana, byśmy składali petycję o przyśpieszenie druku, wydaje się, Ŝe po premierze ekranizacji pierwszej 
części - "Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich" z podtytułem "Złodziej pioruna", moŜe się to diametralnie zmienić.  

 

Polecamy ksiąŜki 

 

 

 

 

 

Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg Heffley, rzucony przez los do 

gimnazjum, gdzie chuderlawe słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, które są wyŜsze, 
wredniejsze. Zmagania ze szkolną rzeczywistością opisuje w prowadzonym przez siebie dzienniku, 

w którym pojawiają się i takie wpisy: 

 „Chciałbym ogłosić oficjalnie, Ŝe moim zdaniem gimnazjum to najgłupszy pomysł na świecie.’’ 

 Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, nie tylko w szkole... 

 

Polecam, 

 Julia Stochel 



 

Jeżeli lubisz  straszne, dramatyczne horrory  ta książka jest dla ciebie.  

To seria ksiąg po przeczytaniu której  treść zostanie  ci na zawsze w pamięci. 

Pierwsza księga opowiada o nieszczęściu, które spotkało rodzeństwo  Baudelaire, 

jednocześnie to nieszczęście zapoczątkowało cały cykl innych nieszczęść. W tym cyklu można 

znaleźć  okrutne morderstwa oraz niecne intrygi. Polecam tą książkę  dlatego, że  bardzo 

wciąga i ma dwie zagadki w jednej. 

 

Opracowała Basia Baniak 

 

 

 

W wolnej chwili, rusz 

głową… 

 

1. Od czerwca do sierpnia 
2. Bałtyk to… 
3. Miesiąc w którym kończy się szkoła 
4. Letnie kwiaty w odcieniu niebieskim 
5. Tam jest duŜo jezior 
6. 8 miesiąc to.. 
7. …do nauki 
8. …świeci w dzień 
9. Czerwone kwiaty to 
10. Kiedy jest 30 st. na dworze, to jest 
11. W wakacje moŜna liczyć na 
12. W lato jest 

 

 

 



 

 

Chorwacja to naprawdę wspaniały kraj, wspaniale oddaje klimat staroŜytnego Rzymu, 

który kiedyś np. w Istri był zamieszkany przez Rzymian. Są tam np. łuki triumfalne, kamienne 

kościoły, 

kamienne, z czasem wyślizgane chodniki. 

Słowacja to wspaniały pomysł na biwak, są tam kempingi. 

Są tam ścieŜki i szlaki górskie , czasem rwące i dodające uroku strumienie. 

 Jeśli znudzą Cię uroki przyrody w górach, moŜesz wstąpić na basen. 

           poleca Ola Szostak  

 

 

JeŜeli lubisz zdobywać wysokie szczyty, podziwiać widoki oraz opierać się silnym 

podmuchom wiatrów Tatry to miejsce w sam raz dla ciebie. Wakacyjne wędrówki umoŜliwi ą 

poznanie nowych miejsc, zawarcie ciekawych znajomości. W górach nigdy nie moŜna się 

nudzić. 

      poleca Zosia Wronek 

 

 



Wiosna w obiektywie. 

 

 
         Fot. Karol Łukasik 

  



 

1. Bądź cicho  
2. Nie biegaj 
3. Nie szuraj krzesłem  
4. Wycisz lub wyłącz telefon 
5. Plecak zostaw na półce 
6. Nie pij i nie jedz, a jeśli chcesz się napić to wyjdź na korytarz  
7. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy odrabianiu lekcji, poproś nauczyciela , koleżankę lub 
kolegę 
8.  Nie pisz po książkach, gazetach, ławkach i krzesłach    

                                                      

W bibliotece możesz czytać , wypożyczać książki lub gazety. 
Pamiętaj o zachowaniu!!! 
 

 

                                                                              

W związku z planowanym skontrum biblioteka szkolna informuje, że książki 

wypożyczane będą do dnia 28 maja. 

Zwroty książek przyjmujemy w dniach 31.05-02.06. 

Od dnia 7.06 biblioteka będzie nieczynna. Zwroty książek przyjmowane będą 

wyłącznie na długich przerwach w godzinach 

11.50- 12.10 oraz 12.55- 13.15. 

 

 

 

 

 

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

Redakcja GIMKA JUNIORA: 
Karol Łukasik- fotografia i teksty 
Agata Zataj, Jędrek Bartoszewicz- ilustracje i teksty 
Basia Baniak, Basia Szczepańska, Zosia Wronek, Ola Szostak- teksty 
 
Opiekun- Joanna Piasecka 


