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W poniedziałek, 20. maja w naszej szkole odbył się Dzień Ekologiczny. Z tej okazji na terenie 
przedszkola otworzono ścieżkę zmysłów – dróżkę, po której trzeba spacerować boso, by poczuć 
różne rodzaje podłoża – od bardzo twardych kamieni  po miękkie trociny.  W dalszej  kolejności 
uczniowie pracowali na stacjach – jedną z nich było tworzenie na ścianie szkoły graffiti z mchu. 
Przy pracy pomagały dzieciom praktykantki oraz pani Iwona i pan Jens Fraskowie z gospodarstwa 
agroturystycznego Jabłonowy Sad w Szczedrzyku. 

Am 20. Mai veranstaltete unsere Schule einen Öko – Tag. Aus diesem Anlass wurde im Garten des 
Kindergartens feierlich ein Sinnespfad eröffnet – ein kleiner Barfußweg, bei dem man die Umwelt  
mit allen Sinnen erfährt. Der Boden besteht zum Beispiel aus Steinen, Sand oder Holz. Nach der 
Eröffnung  arbeiteten  die  Kinder  an  verschiedenen  Stationen.  Zu  den  Tätigkeiten  gehörte  das 
Erstellen von Moosgrafitti. Die Kinder wurden von unseren Praktikantinnen sowie Frau Iwona und 
Herrn Jens Frasek unterstützt, die einen ökologischen Bauernhof in Szczedrzyk betreiben. 

W zeszłym  roku  uczniowie  klasy  trzeciej  mieli  możliwość  goszczenia  w  Niemczech  podczas 
wymiany uczniowskiej, za to od 13 do 15 maja my gościliśmy w naszej szkole uczniów z Bautzen. 
Agnieszka Baron z klasy 6 napisała list,  w którym opowiedziała o wymianie i innych ważnych 
wydarzeniach z życia szkoły:

Hallo ihr Lieben, 
ich heiße Agnieszka,  bin 12 Jahre alt  und besuche die 6.  Klasse.  In der  letzten Zeit  nahm ich an dem 
Schüleraustausch mit Bautzen teil.  Der Austausch gefiel mir sehr: wir haben in Turawa in einem Ferienlager 
übernachtet,  haben  Oppeln   besichtigt  und  im Jurapark  viel  Spaß  gehabt.  Ich  habe  viele   interessante  
Erfahrungen gesammelt und viele Kinder kennengelernt.  Wir haben die Zeit  zusammen nicht  nur in der  
Schule verbracht, sondern auch nachmittags und abends. Ich hoffe, dass wir auch am Gymnasium an einem 
Schüleraustauch teilnehmen kann. 
In der letzten Woche hatten wir einen Öko- und einen französischen-Tag. Am Öko-Tag konnten wir ein  
Moos-Graffiti,  Eulen  aus  Recyclingprodukten,  Figuren  aus  Ton  und  Bilder  aus  Blumen  herstellen.  Es 
besuchte uns auch Frau Beatrix aus Frankreich, dank der wir Frankreich entdecken konnten. Wir wurden in 
drei  Gruppen  aufgeteilt:  in  die  Koch-,  Vorbereitungs-  und Schmuckgruppe.  Ich  hatte  das  Glück  in  der  
Kochgruppe zu sein. Wir bereiteten Eierkuchen, Bratäpfeln, Quiche, Fischkugeln, Kartoffeln mit Fleisch und 
Soße,  Obstspießen und einen Tunfischsalat.   Zum Trinken gab es  auch viele  Säfte.  Und alles  kam aus  
Frankreich! Zum Schluss fand eine Modenschau statt. Jede Klasse sollte ein Kleidungsstück kreieren und es  
vor der ganzen Schule vorstellen. Meine Klasse wählte als Beispiel Marylin Monroe aus.
Diese Tage werde ich nie vergessen. Sie waren wirklich toll. Und wie habt ihr sie erlebt? 

Liebe Grüße
Agnieszka



Świetnym  zakończeniem  tygodnia  był  Dzień  Francuski 
zorganizowany przez naszego specjalnego gościa – panią Beatrix de 
Chambenoit,  wicehrabinę  pochodzącą  z  rodu Garnier.  Pani  Beatrix 
opowiadała nam o swojej ojczyźnie, o regionach Francji, typowych 
daniach  i  zwyczajach.  Następnie  razem  z  częścią  uczniów 
przygotowała  charakterystyczny dla  Francji  posiłek.  W tym czasie 
reszta  uczniów  nakrywała  do  stołu  i  grała  w  boule  –  tradycyjną 
francuską  grę  w  kulki.  Po  wspólnym  obiedzie  przyszedł  czas  na 
rozrywkę – podzieleni na klasy uczniowie mieli przygotować własne, 
fantazyjne stroje do paryskiego pokazu mody. Dzieci puściły wodze 
fantazji i pojawiły się na wybiegu w niezwykłych stylizacjach. 
Serdecznie dziękujemy pani Beatrix za poświęcony czas, materiały i 
nagrody dla uczniów. Dzień Francuski pozwolił nam otworzyć się na 
inne smaki i zwyczaje – dzięki niemu wielu z nas zafascynowało się 
Francją i jej kulturą.

Ein  weiterer  Höhepunkt  der  Woche  war  der 
Frankreich  –  Tag,  der  von  einem  besonderem 
Gast  vorbereitet  wurde  –  von  Frau  Beatrix  de 
Chambenoit aus der Familie Garnier. Frau Beatrix 
erzählte  uns  interessante  Geschichten von ihrer 
Heimat,  von  der  verschiedenen  Regionen  in 
Frankreich, von den Bräuchen und den typischen 
Speisen.  Zusammen  mit  einigen  Schülern 
bereitete  sie  französiche Gerichte  für  die  ganze 
Schule vor. In der Zeit deckten die anderen den 
Tisch und spielten Boule – ein traditionelles spiel, 
bei  dem  man  mit  Kugeln  wirft.  Nach  dem 
gemeinsamen  Mittagessen  warteten  weitere 
Attraktionen. Klassenweise verwandelten sich die 
Schüler in Modedesigner und entwarfen Kleider, 
die in einer Modeschau präsentiert wurden. Auf 
dem  Laufsteg  wurden  sehr  kreative 
Kleidungsstücke vorgestellt. 
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Beatrix für die 
mitgebrachte Zeit, die wertvollen Materialien und 
die tollen Preise für die Schüler. Der Französische 
Tag war eine gelungene Gelegenheit, neues über 
das Land zu erfahren. 



14 kwietnia 2013 r., w niedzielę, odbyło się w 
naszej  szkole  uroczyste  rozstrzygnięcie  konkursu  na 
najdłuższy szal z wełny. Uroczystość ta połączyła się z 
dniem drzwi otwartych szkoły i przedszkola.

Z tej okazji szkoła  i drzewa były udekorowane 
szalikami  i  pomponami  zrobionymi  własnoręcznie 
przez uczniów. Wszystko zaczęło się już od wczesnych 
godzin porannych. Na początek przedstawiciele władz 
oraz ksiądz proboszcz rozcięli symboliczne pajęczyny 
zrobione  z  wełny.  Potem można  było  kupić  coś  na 
pchlim targu,  pooglądać  program artystyczny,  nabyć 
własnoręcznie  robiony sok z jabłek, szaliki lub ciepłe 
wełniane kapcie. Był także poczęstunek: ciasto, drożdżówki i kawa. Dzieciom czas umilały zabawy 
zorganizowane przez nauczycieli oraz gigantyczne bańki tworzone przez zaproszonych artystów.

Na koniec ogłoszono wyniki konkursu i rozdano dyplomy uczniom, którzy brali udział w 
innych zawodach.

Marta Pieczonka

Am  14.  April  2013  fand  in  unserer  Schule  die 
feierliche Preisverleihung im Wettbewerb um den 
längsten  gestrickten  Schal  statt.  Diese  fand  im 
Rahmen des  Tages  der  offenen Tür  in  der  Schule 
und im Kindergarten statt. 

Aus diesem Anlass wurden die Gebäude und die 
Bäume mit Schals und Pompons, die die Schüler 
vorbereiteten, dekoriert. Die Arbeit begann schon 
früh am Morgen. 

Zur Eröffnung durften die geladenen Gäste ein 
symbolisches Netz aus Wolle durchschneiden. 
Danach konnten die Besucher etwas beim 

Flohmarkt erwerben, das künstlerische Programm bewundern, selbstgemachten Apfelsaft oder 
Schals und Wollschuhe kaufen. Für die Kinder wurden von den Lehrern tolle spiele vorbereitet. 
Auch die riesigen Seifenblasen waren eine besonderes Erlebnis.

Zum Schluss wurden die Preise verliehen und Diplome für die Teilnehmer des Strickwettbewerbs 
verteilt.

Za tłumaczenia dziękujemy pani Marcie Tarasewicz



W tym numerze nowość – Klaudia Klepert z klasy 5 postanowiła zapytać uczniów 
naszej szkoły (i nie tylko uczniów) o ich ulubione piosenki. Oto wyniki sondy:

- Podoba mi się piosenka Remady and Manu-L - ''Higher Ground'', bo jest hitem, teledysk jest kręcony w  

Energy 2000 i bardzo mi się podobają piosenkarze, którzy śpiewają tę piosenkę.

Sandra Kurda

- Podoba mi się piosenka One Direction -'' One Way Or Another'', bo kocham zespół One Direction

i bardzo podoba mi się ten teledysk, bo pokazuje jaki jest zespół One Direction. 

Jasmine Czech

-Podoba mi się piosenka ''Just Give Me A Reason ft'' Nate Ruess od P!nk, bo ma w sobie dużo energii

 Katarzyna Mientus

-Podoba mi się piosenka Rea Garvey - ''Wild Love'' , bo jest w nim disco.  

Manuela Czech 

-Bardzo podoba mi się ''Can´t fight the Moonlight'' od LeAnn Rimes ponieważ uważam, że ta piosenkarka 

pięknie śpiewa.  

Klaudia Klepert

-Moja ulubiona piosenka to "Dancing to the Moonlight" zespołu Thin Lizzy. Lubię rockowe ballady i to 

właśnie tę piosenkę wybrałam z moim mężem na pierwszy taniec na naszym weselu. 

Pani Agnieszka Leszczyńska

-Podoba mi się ''W stronę słońca'' Eweliny Lisowskiej - lubię i tę piosenkę i piosenkarkę.                

Weronika Stachura

-Bardzo lubię zespół Tokio Hotel. 

Olivia Glagla

-Bardzo podoba mi się ''Nie odporny rozum'' od Eweliny Lisowskiej, bo jest super. 

Marta Drozdek.

-Podoba mi się''Smerfny Rap'', bo jest bardzo fajny 

Natasza Ryba

-Podoba  mi  się  piosenka  ''Małe  rzeczy''  od  Sylwii  Grzeszczak,  ponieważ  trzeba  się  cieszyć  z  małych  

rzeczy. Człowiek nie docenia tego, co ma.  

Pani Sabina Garbela 

  



W tym numerze redakcja postanowiła przygotować wywiad z Martyną Mróz
1. Masz jakąś ulubioną piosenkę, np. z przedszkola?

Tak mam jest to piosenka "Live While We're young" od One Direction. Lubię ją ponieważ są tam wakacje.

2. Jakie święta najbardziej lubisz?

Najbardziej lubię święta Wielkanocne, a dlatego, że w te święta zajączek przynosi prezenty.

3. Chciałabyś chodzić już do szkoły?

Tak,  chciałabym,  ponieważ  tam  jest 

przyjemnie i chcę już poznać inne dzieci.

4. Wolisz przedszkole czy szkołę?

Szkołę, ponieważ są tam inne dzieci niż te 

które znam.

5. Co lubisz najbardziej jeść?

Naleśniki, ponieważ można je jeść rękami.

6. Masz jakąś ulubioną bajkę?

Tak  mam,  jest  to  "Królewna  Śnieżka  i 

siedmiu  krasnoludków".  Lubię  tę  bajkę, 

ponieważ jest tam książę i krasnoludki.

7. Kim chciałabyś zostać w przyszłości?

Fryzjerką, ponieważ lubię czesać włosy.

8.Masz  jakąś  ulubioną maskotkę,  jak  ma  

na imię?

Mój miś, on nie ma imienia, ale chciałabym, aby nazywał się Puchatek.

9. Jaki jest twój ulubiony bohater z bajki?

Moim ulubionym bohaterem z bajki "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" są krasnoludki, ponieważ 

były uczynne.

10. Jakie jest twoje ulubione zwierzę?

Moim ulubionym zwierzątkiem jest kot, lubię go dlatego, że robi "MIAU".

11. Masz jakieś zwierzęta w domu? Jeśli tak, jak się nazywają?

Mam dwa psy "Pepe" i "Spajki", miałam kiedyś dwa króliki, ale jeden zdechł i została "Maja".

12. Jakie najbardziej lubisz owoce?

Moim ulubionym owocem są jabłka, dlatego, że są słodkie i mają dużo witamin.

13. Jaką najbardziej lubisz porę roku?

Lubię najbardziej lato, ponieważ wtedy są wakacje.

Wywiad przeprowadziła Monika Mateja.



Uff!! Minął już czas stresów! Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty! 

Stanęliśmy na wysokości zadania!Nasi rodzice i nauczyciele mogą być dumni, bo 

poziomem przewyższamy średnią gminy i wojewódźtwa! 
Wydaje się jakbyśmy to dopiero wczoraj po raz pierwszy wstąpili do tej szkoły. A teraz musimy 

zakończyć  tę  krótką  historię  i  zacząć  nową.  I  miło  wspominać  przeszłość.  Kiedyś  Adam Mickiewicz 

powiedział: "Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy się nauczyć sami". I myslę, że  

przez te ostatnie lata nauczylismy się tych dwóch rzeczy. 

Wszyscy z naszej klasy 6. dobrze pamiętamy pierwszy dzień w tej szkole, gdy wchodziliśmy tu pełni 

strachu i przerażenia, jednak szybko okazało się, że wcale nie jest tak strasznie. Spędziliśmy z Wami kilka  

lat, lecz zgodnie z treścią słów Francuskiego pisarza Wiktora Hugo „życie składa się z powitań i pożegnań”-  

nadszedł czas, by powiedzieć Wam DO WIDZENIA. Za miesiąc opuszczamy mury tej szkoły, a czas w niej 

spędzony stanie się kolejnym wspomnieniem w grubym tomie naszego życia. Odchodząc stąd będziemy 

przypominać sobie naszą szkołę jako najlepsze lata naszej młodości.  Mimowolnie przyjdą na myśl  stare 

problemy, które będą wydawały nam się błahostką oraz chwile radości spędzone w tym miejscu z naszymi 

przyjaciółmi. Nie jeden z nas powie wtedy „To były czasy”

Na koniec w imieniu wszystkich uczniów klasy 6. pragnę pożegnać resztę uczniów oraz nauczycieli. 

Niedługo nadejdzie czas pożegnania, lecz wiedzcie, że nigdy was nie zapomnimy. Oto piosenka dedykowana  

dla Was:

Sześć  lat  szybko  minęło,  jakby 
ktoś z bicza trzasł
Czas  nauki  w  tej  szkole  jak 
płomyczek dziś zgasł
Tu  się  tyle  zdarzyło,  wiele 
spotkało nas
Ale dziś opuszczamy już was

Ref.  Żegnaj,  nasza szkoło,  tutaj 
było nam miło, wesoło
W świat dziś wyruszymy, jednak 
ciebie nierzadko wspomnimy

Tam gimnazjum już czeka, pora 
dorosnąć nam
Pogłębimy  swą  wiedzę, 
spoważniejemy tam
Lecz  podstawy  do  tego  tutaj 
zdobyliśmy
Za to my dziękujemy ci dziś

Izabela Nieświec (materiały ze strony ściąga.pl)



Do Kowalskich przijechała ołma i pytoł Paulka:
- Dobrze sie chowiesz?

- Starom sie, ale mama i tak zawse mie w uońcu 
znojdzie i wykupie.

- Mama, mogam iś sie pobawić?
- Z tom dziurom w rajtuzach?

– Ni... Z tom Jolom z drugego piyntra.

Dżdżownica do dżdżownicy:
- Mąż w haupie?

- Ni, koledzy wziyli go na ryby.

Czerwony  Kapturek jedzie do ołmy na kole.
Nołgle zza krzołków wyskaje wilk i niscy koło.
W tej samej chwili do wilka podłajziniedźwiedź:
- Naprołw to koło i niech mi sie to wiyncyj nie 

powtórzi!
Wilk posłusznie naprawiuł koło i uciyk. 

Sytuacja powtarzoł sie
kilka razy. W kóńcu Kapturek jedzie do ołmy i... 

wilk nie 
napadoł na dziołcha. Kapturek je bardzo 

zdziwiuny. akedy docieroł 
na miejsce, witoł ołma:

- Dziyń dobry ołma! Czamu mołsz take cerwone 
łocy?

- Bo musiałach spawać te twoje gupie koło!
W dżungli na gałynzi wiszom dwa lyniwce.
Minuł jedyn dziyń i nic. Minoł drugi, czeci, 

śworty i dali nic.
Nołgle jedyn z lyniwców poryszuł gowum.

- Romek, alejś ty je nerwowy.

Jaś dywuni do swojej nauczcielki:
- Proszam zwolnić dzisiej Jasia z lekcjii.

- A wto gołdoł?
- Moja mama.

                                       Przygotowała: Agnieszka Baron

                                      Wybrane kawały z ,,Małego Gościa"

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,   Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 
oraz całe grono pedagogiczne życzy wszystkim 
uczniom udanego odpoczynku podczas 
zbliżających się wakacji! Dziękujemy za cały rok 
wrażeń i pozytywnych emocji!

Die Leitung der Schule und des Kindergartens des 
Vereins Pro Liberis Silesiae sowie das ganze Team 
wünschen den Kindern eine erholsame Zeit in 
den kommenden Sommerferien!
Wir bedanken uns für ein tolles Jahr, voller neuer 
Eindrücke.


