
 

Wywiad z panią Izabelą Adamczyk-Szura - czytaj str. 2 

 

Maj - Czerwiec|2021/2022 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  
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  W  NUMERZE: 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 W końcu doczekaliśmy upragnionego 
momentu. Wszyscy wiemy o czym mowa. Jed-
nak zanim to nastąpi mamy dla Was kolejną ga-
zetkę „dla zabicia czasu”. W tym miesiącu przy-
gotowaliśmy dla was równie ciekawe tematy, 
takie jak Dzień Dziecka, opis Akademii 3 Maja, 
Dzień Pracy i Dzień Flagi. W gazetce znajdzie 
się też temat dotyczący Zielonej Szkoły, dla 
tych, którzy nie pojechali, a chcieliby wiedzieć 
co się tam działo. Pamiętaliśmy także o humo-
rze, horoskopie i znaczeniu imion. Jak zwykle - 
życzymy mile spędzonego czasu podczas czyta-
nia! 
 

Gabriela Hebrajska – redaktor naczelna 
 

Już w szkole nie ma nas, 
to wakacji nadszedł czas. 
Łąki, pola pełne kwiatów, 
zieleń lasu, modra rzeka -  

to już wszystko na nas czeka. 
Jedni pędzą szybko w góry, 
inni znowu na Mazury. 
Do wyboru także morze, 
b tam łowić „dar Boże”. 

Jak już wszyscy wypoczniemy 
wted chęci nabierzemy, 

by do szkoły wrócić wnet. 
 

Autor: W. Wasilewska 
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Wywiad z panią Izabelą Adamczyk-Szura 

 Dzień dobry, dzięku-
ję, że zgodziła się Pani na 
przeprowadzenie wywiadu. 
 

J.Ś.: Jakie ma Pani hobby 
i zainteresowania? 
 

I.A-S.: Bardzo lubię gotować 
i piec, ale teraz mam zdecydo-
wanie mniej czasu na to. Zbie-
ram także pocztówki z różnych 
miejsc, które odwiedziłam.  

 

J.Ś.: Ulubiony deser. 
 

I.A-S.: Moim ulubionym deserem jest malinowa 
chmurka. Najczęściej wybieram takie, w których są 
owoce. 
 

J.Ś.: Czy podoba się pani praca, którą wykonuje? 
 

I.A-S.: Wykonywana praca sprawia mi wiele satysfak-
cji, bardzo lubię to, co robię.  
 

J.Ś.: Skąd dowiedziała się Pani o pracy w naszej 
szkole? 
 

I.A-S.: O pracy w szkole dowiedziałam się od przyja-
ciółki, sama też znalazłam ogłoszenie na jednym 
z portali społecznościowych.  
 

J.Ś.: Jakie jest pani największe marzenie? 
 

I.A-S.: Moim największym marzeniem jest budowa 
maleńkiego domku, z którego rozpościera się piękny 
widok na las albo góry.  
 

J.Ś.: Kim Pani chciała zostać będąc dzieckiem? 
 

I.A-S.: Będąc dzieckiem, chciałam zostać psycholo-
giem, aby pomagać ludziom, którzy mają problemy.  
 

J.Ś.: Jakie przedmioty szkolne Pani lubi? 
 

I.A-S.: Niezmiennie i od zawsze, po dzień dzisiejszy 
historia: szczególnie interesuje mnie I i II wojna 
światowa.  Uwielbiałam również chemię. Z tych 
dwóch przedmiotów miałam najlepsze oceny.  
 

J.Ś.: Ulubione zwierzę? 
 

I.A-S.: . Psy, psy i jeszcze raz psy. Miałam własnego 
pieska dożył sędziwego wieku. Kuba był ze mną 
przez 19 lat.  
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J.Ś.: Jaki kraj chciałaby pani odwiedzić?  
 

I.A-S.: Chciałabym się wybrać do Włoch. Florencja, 
Wenecja, Rzym, babcia wyjeżdżała tam do pracy, 
„zaraziła” mnie swoimi opowieściami i zdjęciami z 
pięknych miejsc, które udało jej się odwiedzić.  
 

J.Ś.: Jakie jest pani najlepsze wspomnienie z dzie-
ciństwa?  
 

I.A-S.: Czas spędzony z moim ukochanym dziadkiem, 
byłam z nim bardzo związana. Gra w karty, szczegól-
nie w „Tysiąca”, warcaby oraz chińczyka. Tak, to wła-
śnie te wspomnienia będą mi towarzyszyć przez całe 
życie.  
 

J.Ś.: Czy lubi pani słuchać muzyki? Jaki jest pani 
ulubiony zespół/wykonawca? 
 

I.A-S.: Aktualnie moją ulubioną artystką jest Sanah, 
zakochałam się w jej piosenkach. „Ten stan” mój ulu-
biony utwór do którego uczyliśmy się z mężem chore-
ografii do naszego pierwszego tańca na weselu.  
 

J.Ś.: Jaka jest pani ulubiona książka?  
 

I.A-S.: Nie mam ulubionej. Uwielbiam czytać thrillery. 
Kiedy książka mnie zainteresowała potrafiłam ją prze-
czytać w ciągu jednego dnia.  
 

J.Ś.: Czy ma pani swój ulubiony film? Jaki?  
 

I.A-S.: Mam takie dwa, plasują się egzekwo na pierw-
szym miejscu. Jak dla mnie totalne wyciskacze łez 
„Mój przyjaciel Hachiko” oraz „Szkoła uczuć” . 

J.Ś.: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje 
pytania. 

Wywiad przeprowadziła: 
 Julia Środulska 



 Święto Flagi w Polsce odbywa się 2 maja. 
To święto obchodzone jest od 20 maja 2004 roku. 
W tym dniu wszyscy mieszkańcy Polski wywieszają 
biało-czerwone flagi na swoich balkonach czy tara-
sach.  

Ciekawostki o polskiej fladze: 
 Na fladze kolor biały reprezentuje srebro, 

może także oznaczać wodę. Symbolizuje czy-
stość, porządek i szlachetność. 

 Pierwotnie polską barwą narodową był kar-
mazyn (odcień ciemnej czerwieni symbolizu-
jący bogactwo). 

 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywa-
jąc hitlerowski Berlin umieścili biało-
czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - 
Siegessaule oraz na Reichstagu. 

 
Święto Flagi w innych krajach 

 Austria - 1 maja -  

 Belgia - 23 stycznia -  

 Dania - 21 czerwca -  

 Estonia - 4 czerwca -  

 Hiszpania - 29 sierpień -  
 
 

Opracował: Bartosz Woźniak 
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 1 maja przypada Święto Pracy, obchodzone 
od ponad wieku w wielu krajach świata; upamiętnia 
ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku - pro-
test został brutalnie stłumiony przez policję. Gene-
za święta jest przede wszystkim związana z walką 
o ośmiogodzinny dzień pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W okresie PRL-u święto było obchodzone bardzo 
uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, zgroma-
dzenia, w których udział często był obowiązkowy lub 
premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towa-
rów. 
Ciekawostką jest fakt, że w Ameryce Północnej aktu-
alnie święto pracy jest obchodzone w pierwszy ponie-
działek września. U naszych sąsiadów, w Niemczech, 
wydarzenie zostało wprowadzone w 1933 roku. 
W trakcie wojny, w Narodowy Dzień Pracy na ulicach 
można było zobaczyć wielkie pochody żołnierzy, oby-
wateli, którzy byli zasypywani hasłami nazistowskimi.  

 

Opracował: Miłosz Grabowski 

Święto Flagi 

Święto Pracy – 1 maja 



 Dzień Matki przypada 26 maja. W tym roku 
to jest czwartek. Z okazji tego święta przygotowuje 
się dla mam upominki i składa życzenia. 
 Im wcześniej się o tym pomyśli, łatwiej zor-
ganizować coś, co sprawi im przyjemność. Prezen-
tem może być laurka, własnoręcznie zebrany bukiet 
kwiatów, ulubione ciasto, bilet do kina, wizyta u 
kosmetyczki. Może to być także wyręczenie od 
obowiązków domowych. 
 W przygotowaniu prezentu nie chodzi o to, 
aby był on drogi, ale żeby był od serca. Dla każdej 
mamy najważniejsze jest to, że dziecko o niej pamię-
ta i jest w tym dniu blisko niej. 
 Zadbajmy więc o to, aby w dniu 26 maja zna-
leźć dla mamy czas i okazać jej swoją miłość  
i wdzięczność. Niestety nie wszyscy mają mamy. 
W związku z tym, nie traćmy chwil, które możemy 
spędzić z mamą i okażmy im szacunek za wszystko, 
co dla nas robią. 
 Życzę wszystkim mamom zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, czasu spędzonego z dziećmi i wszyst-
kiego co najlepsze. 
 
 

Oliwia Kamińska 
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 Dnia 29 kwietnia 2022 roku w Szkole Podsta-
wowej im. KEN w Zagórzanach, odbyła się uroczysta 
akademia z okazji święta Konstytucji 3 Maja. 
 W tym dniu uczniowie pojawiali się w szkole 
o godzinie 10:30. Cała szkoła zaangażowana była 
w przygotowanie tego uroczystego przedsięwzięcia. 
O godzinie 12:30 wszyscy uczniowie klas 4-8 wraz 
z opiekunami ustawili się pod szkołą, by wyruszyć na 
uroczystą mszę świętą w pobliskim kościele pod we-
zwaniem św. Wawrzyńca. We mszy uczestniczyło wie-
le ważnych osobistości oraz poczty sztandarowe z róż-
nych szkół. Mszę świętą uświetniała orkiestra z Domi-
nikowic. Po mszy wszyscy uczniowie oraz zaproszeni 
na tę uroczystość goście, udali się uroczystym orsza-
kiem z orkiestrą w drogę powrotną do szkoły. Po do-
tarciu na miejsce, w sali gimnastycznej, odbyła się uro-
czysta akademia wraz z przedstawieniem. Rozpoczęła 
się ona o godzinie 14:00 od odśpiewania hymnu Pol-
ski. Potem pałeczkę przyjęli uczniowie i zaczęło się 
przedstawienie. Na początku wystąpił chór, potem 
uczniowie klasy siódmej przebrani za szlachciców ode-
grali rozmowę dotyczącą tego, co dzieje się aktualnie 
w państwie oraz ustalili, że jest potrzebna konstytucja. 
Tutaj spodobało mi się to, że wszyscy idealnie wcielili 
się w przypisane im role.  Następnie chór zaśpiewał 
kolejne kilka piosenek między innymi ,,Jest taki kraj”; 
,,Mamo tyś płakała”; ,,Matko o twarzy jak polska zie-
mia czarnej”; ,,Nie rzucim ziemi” i uczniowie wyrecy-
towali kilka wierszy. . Bardzo podobały mi się występy 
chóru oraz zdjęcia wyświetlane przez projektor jako 
efekt specjalny. Na zakończenie akademii pani dyrek-
tor wygłosiła swoje przemówienie, podziękowała za 
przybycie tylu gości. Pani poseł Barbara Bartuś oraz 
kilka innych ważnych gości podziękowało za zapro-
szenie i akademia dobiegła końca. 
 Bardzo podobało mi się to przedstawienie, 
zwłaszcza że wymagało ono dużego zaangażowania 
uczniów oraz cierpliwości nauczycieli. 
 

Wydarzenie opisała: 
Julia Środulska 

Konstytucja 3 Maja - akademia 

Dzień Matki 



Szkoła to taki nasz drugi dom 
Wśród uczniów panuje koleżeński ton. 
Nauka idzie nam tutaj jak z nut 
Marzenia spełniamy , nie boimy się już! 
 

Przezwyciężać trudy  ,rozwiązywać problemy, 
Wszystko to razem robić możemy. 
Tutaj jest moje miejsce wśród ludzi gościnnych  
Mała ojczyzna – mój dom rodzinny!!! 

 

„Piórem i pędzlem” – konkurs gminny  
Anna Uszko, kl. 4 SP im. KEN w Zagórzanach 
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Zagórzany – moja mała ojczyzna 
Moje miejsce na ziemi. 
Wszystko tutaj jest piękne: 
Łąki i pola pełne zieleni. 
 

Jest tutaj Pałac Skrzyńskich 
Murem opasany 
Mieszkał w nim Aleksander Skrzyński 
Nasz wybitny premier – człowiek z zasadami. 
 

Niedaleko stoi okazała piramida, 
W  której rodzina Skrzyńskich spoczywa. 
Cmentarz wojenny nr 125 przypomina wszystkim 
O żołnierzach poległych podczas zbrojnej bitwy. 
 

Ważnym miejscem jest również kościół parafialny 
Pod Świętego Wawrzyńca wezwaniem. 
Szczególnie czczona jest tutaj Matka Pocieszenia, 
Która wysłuchuje modlitwy, prośby , dziękczynie-
nia. 
 

Nasza straż pożarna to dzielni  druhowie  
Zawsze pomagają w potrzebie – nasze służby ra-
tunkowe. 
Nowy wóz mają 
i ochoczo na alarmy wyjeżdżają. 
 

Stadion sportowy pięknie wykończony 
Oświetlone boiska widać z każdej strony. 
W meczach piłki nożnej,  gdy kontuzja się zdarzy , 
To Ośrodek Zdrowia wyleczy wszystkie urazy. 
 

W Domu Ludowym jest biblioteka, 
Mnóstwo tu książek dla każdego człeka. 
Dzieci tutaj zajęcia dodatkowe mają 
I chętnie na nie uczęszczają. 
 

W Domu Ludowym jest biblioteka, 
Mnóstwo tu książek dla każdego człeka. 
Dzieci tutaj zajęcia dodatkowe mają 
I chętnie na nie uczęszczają. 

„Piórem i pędzlem” – konkurs gminny  

Gmina jak marzenie 
 

Lew zionący ogniem 
to herb naszej gminy. 
Wszystkie miejscowości 
bardzo tu lubimy. 
 

Lecz to w Zagórzanach 
najlepiej się żyje. 
Jest to piękna wioska, 
każdy to odkryje. 
 

Pałac w Zagórzanach, 
w którym mieszkał hrabia, 
to ważny zabytek 
co turystów zwabia. 
 

Jest tu piramida, 
uwierzyć w to trudno. 
Lecz bez takich budowli 
było by tu nudno. 
 

Dąb Aleksander – 
to pomnik przyrody, 
zagórzańskim lasom 
dodaje urody. 
 

Szkoła w Zagórzanach 
najlepsza w powiecie. 
A może niedługo 
nawet i na świecie. 



 

Problemy z wojną 
 

Niedawno powstał problem pewien  
W Rosji ludzie w pewnym gniewie 

Okazało się bowiem, że pewnego ranka 
Ukrainę zaatakowała ręka mocarna. 

Lecz mimo, że ludzie się bardzo starają 
 To wojska swych walk nie zaprzestają. 

 
Ukraina walczy bardzo dzielnie 

I prezydent także z nimi wiernie. 
Kraj się ten nie zamierza poddać, 
Więc Rosja się zaczyna chować. 

 
Jednak wojna zgotowała, 
 Problemów co nie miara.  

Ludzie szybko uciekają  
Przed wojną się chowają. 

Inne kraje pomagają, 
I Ukrainę wspierają. 

 
Ludzie mają wielkie nadzieje, 

 Że to, co się tutaj dzieje, 
 Szybko skończy się wygraną  

Oraz Rosji haniebną przegraną 
Oby to się zakończyło 

I więcej problemów nie przynosiło.  
 
 

Prace konkursowe  
,,Pędzlem i piórem o tej, która sercu najbliższa…” 

Julia Środulska 
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„Piórem i pędzlem” – konkurs gminny  

Fajnie tu się żyje, 
dobrze i spokojnie, 
niestety trzeba myśleć 
o okrutnej wojnie. 
 

Nasz bliski sąsiad 
to Ukraina, 
ciągle jest męczona 
przez złego Putina. 
 

Ale w naszej gminie 
dobre serca mamy 
i wszystkim uchodźcom 
bardzo pomagamy. 
 

Mieszkać w takiej gminie 
dla wszystkich marzenie, 
bo każda miejscowość 
robi tu wrażenie! 
 

Przemysław Zając kl. V 
SP im. KEN w Zagórzanach 

To co przyniosła pandemia 
 

Katastrofa się zdarzyła, 
 Wszyscy chorzy na Covida. 

Wirus u nas zakrólował, 
I koronę przygotował. 

Już obmyśla kto kolejny 
Straci smak, węch tak potrzebny. 

 

Długo u nas tak królował,  
Wiele smutku nam zgotował 

I przykrości co nie miarę  
Wielu ludzi traci wiarę. 

 

Wszyscy mają tą nadzieję, 
Że to, co się tutaj dzieje 

Szybko skończy się za chwilę 
I ucieszy wszystkich mile. 

 

Lecz na szczęście ta historia, 
Już dobiega swego końca. 

Wszyscy cieszą się niezmiernie 
Covid zniknął stąd pozornie. 

Lecz uważać nadal trzeba  



Cezary 
Dzięki wrodzonej pracowitości i sprycie jest w sta-
nie błyskawicznie odnieść sukces. Mimo to jest 
uczciwy i przestrzega prawa. Jest świetnym ojcem i 
chce, żeby jego dzieci były dobrze wykształcone, 
samodzielne i odpowiedzialne. Jest wierny jednej 
kobiecie, nie widzi sensu w okłamywaniu innych. 
Czasami miewa problemy, by okazać swojej kobie-
cie, jak bardzo ją kocha. Bywa nerwowy, ale próbuje 
nad tym panować. 
 

Łucja 
Nie można jej nie lubić. Można powiedzieć, że jest 
dobra do szpiku kości. Współczująca, wyrozumiała i 
opiekuńcza. Niełatwo wyprowadzić ją z równowagi. 
Oczywiście czasami są dni, że bywa szalona, ale mi-
mo tego, trzyma się morałów. 
 

Karol 
Zdolny praktycznie do wszystkiego. Jest dobrym 
przywódcą potrafiącym zjednoczyć ludzi. Odważny 
i stanowczy już od małego. Umie bez większych 
problemów przekonać do swoich racji. Jest wiernym 
i oddanym mężem. 
 

Żaneta 
Nie boi się pobrudzić swoich rąk. W pracy szybko 
zdobywa uznanie innych osób. Silna psychicznie jak 
i fizycznie. W grupie uwielbia byc przywódcą, świet-
nie się czuję dowodząc innymi. W związku rzadko 
kiedy ustępuje partnerowi. Już od małego jest bar-
dzo ruchliwa i uwielbia zwiedzać, jako matka nie 
ustępuje i wyrusza z dziećmi na różne przygody. 
 

Wojciech 
Wyjątkowo mężny i oddany człowiek. Nie schodzi z 
początkowo obranej ścieżki choćby nie wiem co. 
Przy pokonywaniu przeszkód jest cierpliwy i panuje 
nad sobą. Nad każdą decyzją zastanawia się kilka 
razy. Próbuje jak może, żeby być uprzejmym dla 
ludzi. 
 

Gabriela Hebrajska 

 Hobby jest czymś, co każdy człowiek po-
winien sobie znależć. Dla zabicia czasu, dla rozwi-
jania się, dla pochwalenia się innym... Powody mo-
gą być różne. Ale jakie dokładnie hobby można 
wybrać? Przedstawię wam kilka propozycji! 
 

Czytanie książek 
Najbardziej popularne hobby. Mimo, że tyle ludzi 
je wybiera, warto się nim zainteresować. Czytanie 
jest bardzo rozwijające jak i odprężające. Najlepsze 
jest to, że można wybrać, jaki rodzaj książek nas 
interesuje! Kryminały, fantasy, horrory, przygodo-
we... Wymieniać można bez końca! Jest to hobby 
dla ludzi, którzy wolą spokojne form rozrywki. 
 

Sport 
A może wolicie nieco ruchu? Jeśli odpowiedź 
brzmi tak, to to Was zainteresuje! Jest to hobby 
odpowiednie dla osób, które prowadzą bardziej 
siedzący tryb życia, w końcu trzeba sie też troszkę 
poruszać! Podobnie jak przy czytaniu, istnieje wiele 
opcji, a Wy możecie wybrać swoją ulubioną! Ta-
niec, jazda na rowerze, pływanie, bieganie czy re-
gularne spacery. Jest to tylko kilka przykładów, a 
sama lista ciągnie się bez końca… 
 

Sztuka plastyczna 
Hobby dla osób, którym nie brakuje kreatywności! 
Proste hobby dla zabicia czasu, w którym z dnia na 
dzień się polepszasz. Warto dodać, że istnieje rów-
nie wiele form tego hobby. Rysowanie, decoupage, 
rzeźbienie... Tutaj również znajdzie się coś dla każ-
dego zainteresowanego. 
 

Gabriela Hebrajska! 

Znaczenie imion 
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Hobby, które warto realizować! 



Maj 
 

W maju ciepło zawsze było, 
nim się ciemno nie  
zrobiło. 
Wakacje są już bardzo blisko 
można rozpalać ognisko. 
 

Ksawery Dąbrowski 
 

Podróż muchy 
 

Mucha wędrowało Jaśkowi koło ucha 
bardzo niemiła ta mucha,  
że ciągle mu tam dmucha 
tak mocno dmucha, 
że dzieje się zawierucha 
zawierucha kończy się,  
kiedy muszce spać się chce. 
 

Filip Kamiński 
 

Zielona planeta  
 

Ludzie budzą się do życia  
w zielonej trawie zielona żaba rechocze.  
Zielony świerszcz gra na skrzypcach, 
zielone drzewa rosną wokół, 
zielony chór przyleciał ptaków, 
zielone płuca ziemi mocniej biją…  
Ktoś śmieci nie segreguje, 
ktoś wylewa ścieki do rzeki, 
ktoś nie oszczędza wody wcale, 
ktoś wycina lasy, drzewa. 
Za niedługo oddechu wziąć nie damy. 
 

Mateusz Bargieł 
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Twórczość szkolnych geniuszy 

 W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
w naszej szkole zorganizowano wycieczki. Każda klasa 
wraz z opiekunami wyjeżdżała  w ciekawe miejsce. 
Klasy 7 i 8 wyjechały w tym dniu do Ośrodka 
Szkoleniowego Radocyna. Wycieczka została  
zorganizowana przez Nadleśnictwo Gorlice. Forma tej 
wyprawy wyglądała trochę jak rajd. Początek drogi od 
Zagórzan do miejscowości Radocyna przebiegł 
autobusem, dalszą część drogi klasy 7 i  8 przeszły 
pieszo. Po dotarciu na miejsce około godziny 11 
uczniowie zostali zaproszeni budynku szkoleniowego 
i tam zostały im przedstawione atrakcje 
i niespodzianek, które ich czekały. Następnie wszyscy 
udali się za panem leśniczym w drogę do stawu, gdzie 
mieli zaobserwować bobry oraz ich wpływ na 
przyrodę. Po godzinnym spacerze po lasach, uczniowie 
wraz z opiekunami  powrócili do ośrodka i tam zostali 
zaproszeni  na kiełbaskę wraz z soczkiem. Po posiłku 
odbyło się jeszcze kilka ciekawych gier zabaw, w tym  
zabawa w koło fortuny, która polegała na wylosowaniu 
z  kategorii pytania na kole i odpowiedzi na zadane 
pytanie. Po 13 odbyło się wspólne zdjęcie pod 
ośrodkiem i powrót do szkoły. 
 

Opisywała: 
Julia Środulska 

Dzień Dziecka 
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*** 
Jasiu chwali się koledze: 
- Wiesz, na urodziny dostałem od rodziców rowerek i 
trąbkę. 
- A z czego cieszysz się bardziej? 
- Yyy... Chyba z trąbki. 
- A dlaczego? 
- Bo tata daje mi codziennie 50 zł, żebym przestał 
grać. 
- No... te, tego... hmm... Jeden śledzi drugiego 

*** 
Przychodzi zadowolony Jasiu do domu i chwali się ta-
cie: 
- Tatusiu, dzisiaj miałem kartkówkę i nie popełniłem, 
ani błędu ortograficznego, ani gramatycznego. 
- To bardzo ładnie, Jasiu, a jaki był temat? 
- Ułamki dziesiętne - odpowiada Jasiu. 

*** 
Nauczycielka na lekcji przyrody mówi do Jasia: 
- Masz tu wiaderko i łopatkę idź na szkolny ogródek i 
przynieś nam ziemi. Jasio bez oporu zgadza się i wy-
chodzi z klasy. 
Gdy Jasia nie ma w kasie pani pyta dzieci: 
- Dzieci, co to jest? Zielone i skacze po łące? 
W tej chwili do klasy wchodzi Jaś i mówi: 
- Ża - ża - ża - ża - ża... 
- No dokończ Jasiu, dokończ! 
- Ża - ża - ża - ża - żabrali mi wiaderko! 

*** 
Na zakończenie roku szkolnego dyrektorka zwraca się 
do uczniów: 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, dużo radości i że-
byście we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi. 
- Nawzajem. - odpowiada młodzież. 
 

Opracował: Bartosz Woźniak 

Baran 
Nie odkładaj wszystkich swoich obowiązków na 
ostatnią chwilę. Lepiej zrobić to co możesz od razu. 

Byk 
Czeka Cię niedługo wygrana w konkursie. Jednak, 
aby to się stało musisz się bardzo postarać. 

Bliźnięta 
Kłamstwo ma krótkie nogi. Wszystko w końcu wyj-
dzie na jaw. Dużo lepiej powiedzieć prawdę. 

Rak 
W najbliższym czasie będziesz bardzo spokojny. Ko-
rzystaj z tego stanu i odpocznij, bo niedługo będzie 
Ci potrzebne wiele sił. 

Lew 
Spróbuj odnowić kontakt z osobą, z którą niedawno 
straciłeś kontakt. Ta znajomość może Ci pomóc w 
przyszłości. 

Panna  
Nie bój się marzyć. Od marzeń się zaczyna. Czasem 
to co wydaje się nierealne w końcu może okazać się 
prawdą. 

Waga 
Ostatnio nie idzie Ci najlepiej. Zajmij się bardziej so-
bą. Nie próbuj we wszystkim dorównać innym. 

Skorpion 
Czas skupić się na nauce. To już koniec roku szkol-
nego. Warto zawalczyć o lepsze oceny. 

Strzelec 
Twoja pasja wymaga cierpliwości, spokoju i zaanga-
żowania. Dzięki tym czynnikom zauważysz postępy.  

Koziorożec 
Spędzaj więcej czasu z rodziną. To bardzo ważne, 
gdyż oni mogą Cię obecnie bardzo potrzebować. 

Wodnik 
Uśmiechnij się. Dzięki temu ludzie będą Cię lepiej 
postrzegać. 

Ryby 
Pozytywne myślenie to podstawa. Spróbuj się tego 
trzymać, a zobaczysz jakie życie jest piękne. 

 

Oliwia Kamińska 
 

Humor!!! 

Horoskop 



 Swoją wycieczkę rozpoczęliśmy dnia 
piątego czerwca. Wziął w niej udział każdy kto był 
chętny i miał ze sobą szeroki uśmiech. Wraz 
z uczniami z naszej szkoły w Zagórzanach 
pojechali również uczniowie ze szkoły 
w Klęczanach. O godzinie 21.00 wyjechaliśmy 
z parkingu pod kościołem. Podróż minęła nam 
dość szybko, gdyż jechaliśmy w nocy i każdy spał 
wautobusie. Na miejsce, czyli do Mrzeżyna, 
dotarliśmy około godziny 10. W pierwszy dzień 
przywitaliśmy się z morzem oraz udaliśmy się na 
spacer po okolicy. W następne dni odwiedziliśmy 
Koszalin i Kołobrzeg. W Koszalinie byliśmy 
w aquaparku, w którym każdy świetnie się bawił. 
Odwiedziliśmy również tam kino. W Kołobrzegu 
płynęliśmy statkiem ,,Santa Maria”, weszliśmy na 
latarnię morską oraz zwiedziliśmy miejsce związane 
z tradycjami pirackimi. Dużo czasu spędziliśmy też 
na plaży opalając się, pływając czy grając w gry 
zespołowe. Nie odbyłoby się również bez chrztu 
morskiego i pieszych wędrówek po okolicy.  
W końcu naszedł czas pożegnania i zakończenia tej 
wspaniałej przygody, jaką była zielona szkoła. 
Wszyscy byli bardzo zasmuceni, że nasza wspaniała 
wycieczka dobiega końca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zachód słońca na plaży w Mrzeżynie 
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Zielona Szkoła - Mrzeżyno 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

widok z latarni morskiej w Kołobrzegu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pierwszy spacer po plaży 
 
 

Opisywała 
Wiktoria Kuk 
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Bartosz Woźniak 

Rebusy - rusz głową!!! 
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