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 Miesiące marzec i kwiecień 2020 roku zapisze się w naszej pamięci jako okres 

kwarantanny, zamknięcia szkół oraz zdalnego nauczania. Jest to dla nas wszystkich 

trudny okres, który musimy przetrwać i wspierać się nawzajem.  

 Niestety marzec był specyficznym miesiącem i nie zdążyliśmy wydać 

marcowego numeru gazetki. Ale za to kwiecień będzie obfitował w wiele informacji i 

ciekawych wiadomości. 

 Doświadczamy nowego wyzwania jakim jest zdalne nauczanie. Na pewno nie 

jest to łatwy czas zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców. Musimy 

jednak szukać pozytywnych stron tej całej sytuacji. Pomyślcie o więzach i relacjach 

rodzinnych, spędzamy ze sobą teraz bardzo dużo czasu i mamy czas na wspólne gry, 

zabawy, a nawet wspólną naukę.   

 W przetrwaniu tych trudnych chwil pomagają nam również nauczyciele, którzy 

nie tylko nam zadają do przerobienia wiedzę teoretyczną, ale również dają nam 

zadania, które pomogą nam wzbudzić wyobraźnię oraz wykonać coś fajnego z 

naszymi rodzicami. Poniżej prace klasy 2a. Uczniowie w swoich domach mieli 

wymyśleć swój własny wynalazek. Kreatywność i wykonanie przeszły najśmielsze 

oczekiwania wychowawczyni. Wśród wynalazków znalazły się między innymi:  

moduł teleportacyjny z pilotem transmisyjnym do telepatycznego przemieszczania 

się, Pancerne Ubranie Przeciw-Armatnie, maszyna do obierania warzyw, szkatułka 

na biżuterię, przybornik, organizer, maszyna myszka, która podaje napoje, mini 

automat do cukierków, pojemnik na kredki, pisaki i pędzle, alfabetyczna grzechotka, 

latający plecak „Kiedy zaśpisz do szkoły, nie martw się, latający plecak dowiezie 

Cię”, super szafka i gumowa piłka, eko skrabonka, masło w sztyfcie, skrobaczka do 

ryb, podajnik na reklamówki i woreczki jednorazowe, masło w sztyfcie, karuzela 

herbaty, ruchomy mazak do malowania obrazów, słoneczna ładowarka do baterii, 

stojak na szklanki. Zapraszamy do galerii zdjęć: 
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Kwiecień 

Kwiecień jest najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem w roku. W tym miesiącu pogoda może 

być zarówno zimowa (mróz i śnieg) jak i w pełni wiosenna (ciepło, piękna słoneczna pogoda). 

Kwiecień jest czwartym miesiącem w roku, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących 

wtedy kwiatów. W kwietniu przyroda budzi się do życia.  

Święta w kwietniu 

Marzec/Kwiecień - pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca - Wielkanoc 

1 Kwiecień: Prima aprilis - dzień żartów 

2 Kwiecień: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

7 Kwiecień: Światowy Dzień Zdrowia 

13 Kwiecień: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

14 Kwiecień: Dzień Ludzi Bezdomnych 

22 Kwiecień: Dzień Ziemi 

Przysłowia i powiedzenia 

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.  

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zaleje. 

 Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.  

 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.  

Jeśli pszczoły w kwietniu nie latają, to długie chłody zapowiadają.  

Sławni urodzeni w kwietniu 

cesarz rzymski Karol Wielki, polski piłkarz Grzegorz Lato, królowa Francji Katarzyna Medycejska, 

malarz, rzeźbiarz, architekt Leonardo da Vinci, caryca Rosji Katarzyna I, papierz Benedykt XVI, 

nazistowski kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler, modelka i aktorka Carmen Electra, radziecki 

przywódca Włodzimierz Lenin, poeta i dramaturg William Szekspir, amerykański aktor Al Pacino, 

król Polski Kazimierz III Wielki  

Kwiecień na zdjęciach 

     

Źródło: Miesiące.pl 
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Wielkanoc 
 

Co prawda już jest po Świętach Wielkanocnych, ale warto poczytać o obchodach tych świąt nie 

tylko w Polsce, ale i na świecie. 

 

Obchody: 

 

Na świecie 

W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazywany „Dniem Głupców” (April Fools’ Day lub All 

Fools’ Day). W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobliwe oszukiwanie jest uprawiane 

tylko do południa. W innych krajach germańskojęzycznych dzień ten jest nazywany po prostu "1 

kwietnia", a żart zrobiony tego dnia Aprilscherz lub np. Aprilskämt (szw.). We Francji prima aprilis 

jest określany jako „Dzień kwietniowej ryby” (Jour du poisson d’avril), a pierwszokwietniowe żarty 

nazywane są „kwietniowa ryba” (Poisson d’avril). 

W Szkocji znany jest jako „polowanie na głupca” (Hunt the gowk Day), na Litwie „Dzień kłamcy” 

(Melagio diena), w Portugalii „Dzień kłamstwa” (Dia da mentira). 

W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę „Dzień śmiechu” (День смеха). Pierwszy pierwszokwietniowy żart 

miał w Rosji miejsce w Moskwie w 1703 roku. Wtedy to heroldowie na ulicach zapraszali 

mieszkańców Moskwy na "niesłychane przedstawienie". Kiedy ludzie masowo przybyli na 

wskazane miejsce, uniosła się kurtyna, odsłaniając napis "Pierwszy kwietnia – nie wierz nikomu!" 

Na tym przedstawienie się zakończyło. 

W krajach hiszpańskojęzycznych 28 grudnia obchodzony jest Día de los Santos Inocentes, czyli 

katolickie święto Dzień Niewiniątek, odpowiednik prima aprilis. 

 

W Polsce 

Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce nowożytnej w XVI wieku. 

W XVII w. został już uznany za „modę staroletnią”, zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej 

formie, w jakiej występuje do dzisiaj. Przeświadczenie to przeniknęło nawet do najwyższych 

kręgów państwowych – przykładowo sojusz antyturecki z Leopoldem I Habsburgiem podpisano 1 

kwietnia 1683, ale antydatowano go na 31 marca, aby na dokumencie nie widniała data prima 

aprilis. 

Pierwszego kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych 

dowcipów i naigrawaniu się z naiwnych bądź nieostrożnych ludzi. Dzień ten uważano za 

niepoważny i starano się nie robić w nim żadnych ważnych rzeczy. Dziś pierwszy kwietnia 

obchodzimy jako dzień radosny, w którym celowo próbuje się wprowadzić innych w błąd. 

Z robieniem psikusów przez dzieci w wieku szkolnym związany był w niektórych regionach także 

12 marca – dzień św. Grzegorza, patrona uczących się. Obyczaj ten nosił nazwę gregorianek lub 

gegołów. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herold
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtyna_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świętych_Młodzianków
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Zachodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowożytność
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gregorianki


6 

 

13 kwietnia 

 

Śmigus-dyngus (znany także jako: lany poniedziałek) – zwyczaj pierwotnie słowiański, a wtórnie 

związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym. Współcześnie posiada wiele regionalnych nazw. 

Współczesny śmigus-dyngus 

Dziś śmigus-dyngus jest traktowany jako zabawa o charakterze ludowym. W odróżnieniu od 

pierwotnych tradycji wodą oblewa się wszystkich, bez wyjątków. Dla żartów mogą być polewane 

nawet osoby nieznajome. Zwyczaj przypomina ogółem zabawę w oblewanie się wodą. Jest 

popularny szczególnie wśród dzieci i młodzieży i ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi 

praktykami. Polska społeczność spopularyzowała te praktyki w USA (m in. w Buffalo). Zamiast 

cebrzyków do oblewania częściej stosowane są plastikowe pojemniki (np. butelki z wodą). 

Wielkanoc jest także okazją do kupienia specjalnych gadżetów, dla dzieci takich jak pistolet na 

wodę czy balon wodny. W praktykach stosowanie perfum bądź wody kolońskiej. Przez niektórych 

zwyczaj jest krytykowany ze względu na zanik pierwotnych tradycji. Z biegiem czasu oblewanie 

wodą stało się również do tego stopnia niebezpieczne, że służby porządkowe i prawnicy zaczęli 

interpretować to jako zakłócanie spokoju. 

Chrześcijaństwo przejąwszy rodzimy zwyczaj powiązało go z oczyszczającą symboliką wody oraz 

upamiętnianiem rozpędzania gromadzących się tłumów w Wielki Poniedziałek rozmawiających o 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dawniej Polacy obchodzili święto prawdopodobnie w ramach 

upamiętnienia chrztu Polski Taka informacja została również napisana na stronie Dyngus Day. 

W innych krajach 

Słowiański zwyczaj w tradycyjnej formie przetrwał w pobliskich krajach Europy środkowej-

wschodniej. Jest znany na Morawach (oblévacka lub Šmigrust), Słowacji (obliévacka, kúpacka), 

oraz w niektórych regionach zachodniej Ukrainy. Podobnym i pokrewnym słowiańskim zwyczajem 

do śmigusa-dyngusa jest również bułgarska peperuda. W XVI wieku słowiańską tradycję 

powszechnie przejęli Węgrzy. Do dziś praktykuje się tam oblewanie dam wodą, z pierwotnymi 

tradycjami, ale również z wykorzystaniem perfum lub wody kolońskie. 

Poza Słowianami zwyczaj oblewania się wodą praktykują również Meksykanie w Wielką Sobotę. 

Społeczności Dalekiego Wschodu praktykują Songkran, który również wypada na wiosnę, ale nie 

jest on związany z okresem wielkanocnym. 

 

 Źródło: www.google.com 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniedziałek_Wielkanocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buffalo
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pistolet_na_wodę&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pistolet_na_wodę&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Balon_wodny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakłócanie_spokoju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_Słowian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_święcona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Poniedziałek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peperuda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Songkran
http://www.google.com/
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Kącik naszych talentów 

 

„Geniusz wskazuje drogę, 

który kroczy talent” 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Mam  na imię Mateusz, chodzę do klasy 5b. Interesuję się wszystkim co związane jest z muzyką. 

Lubię jej słuchać, i nie tylko. W domu sam uczę się grać na elektronicznej perkusji. Bardzo lubię 

organizować imprezy, wtedy zajmuję się oprawą muzyczną. Kolekcjonuję głośniki, to moja pasja, 

mam ich bardzo dużo. Zbieram wszystkie nawet te zepsute, ponieważ staram się im dać „drugie 

życie”. Pomaga mi w tym mój przyjaciel. Razem z nim lutujemy, przykręcamy i tworzymy nowe 

zestawy.  Chciałbym w przyszłości zostać  DJ-em lub grać w zespole muzycznym. 

Mateusz Badura 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Mateusz Badura z mamą 
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Okiem Czytelnika  

 

 

Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania  

i nauczania poezji na całym świecie. 

„Antologia Poezji Dziecięcej” – powstaje w ramach wojewódzkiego konkursu poetyckiego dla 

uczniów szkół województwa śląskiego, do udziału w którym co roku (od 2003/2004)  zaprasza 

Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu. Dzieci i młodzież piszą autorskie teksty poetyckie albo 

parafrazują znaną klasykę poezji. Celem przedsięwzięcia jest troska o rozwój talentu, wrażliwości 

twórczej dzieci oraz uwrażliwienie uczniów na piękno ojczystego języka  

i pobudzenie do twórczych działań. Tomiki Antologii”, zawierające wyróżnione w kolejnych 

edycjach konkursu utwory poetyckie, „stanowią swoisty zbiór dziecięcych myśli, spraw  

i poetyckich zwierzeń”. 

Każdy tomik opatrzony jest profesjonalną recenzją znanych osobistości ze świata literatury, kultury 

i sztuki, wśród których znaleźli się: Jan Miodek, Anna Dymna, Krystyna Janda, Angela Bajorek z 

Janoschem, Jerzy Stuhr, Danuta Stenka, Piotr Fronczewski, Wanda Chotomska, Kazimierz Kutz, 

Joanna Szczepkowska, Daniel Olbrychski, Kira Gałczyńska, Jerzy Bralczyk, Jacek Cygan oraz 

Małgorzata Kożuchowska. 

Wśród wyróżnionych uczestników konkursu znaleźli się także nasi utalentowani uczniowie, których 

wyróżnione utwory możemy przeczytać w tomikach „Antologii”: Aleksandra Weber, Sandra 

Maciończyk, Kornelia Goraus, Weronika Makota, Weronika Zawierucha.  

Zapraszamy do czytania! 

                                    Źródło: www.sp30.zabrze.pl, www.zabrze.com.pl  

Opracowała: Danuta Grodoń-Śliwińska 
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Magdalena Bismor 

Wspomnienie 

Wspomnienie dawnych chwil, 

lek na utratę sił, 

jak okruchy dla ptaków, 

jak woda dla kwiatów- 

-tak wspomnienie dla człowieka, 

który tęskni, kocha i wciąż czeka… 

Daje nadzieję i otuchę, 

daje siłę, a nie zgubę. 

Wspomnienie dawnych chwil. 

Zawsze miłe i radosne, 

nigdy nikłe i bezgłośne. 

Staje się cząstką naszego życia 

i zostaje w pamięci, 

biegnie wciąż bez końca… 

w otchłań 

i do słońca!!! 

2004/2005  

 

               
 

„…Pośród ludzi pojawiają się czasem 

wybrańcy, którzy potrafią jak nikt zestawiać 

proste i znane wszystkim słowa w taki sposób, 

że odkrywają nowe światy, wyjaśniają zagadki, 

odpowiadają na najtrudniejsze pytania, 

wskazują sens życia, tłumaczą najbardziej 

zawiłe problemy człowieka. To poeci!!...” – 

Anna Dymna 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

„…oglądać świat oczami dziecka,  

to wielkie pragnienie dorosłych.  

Nawet jeśli nie uświadomione.  

Większość z nas zatraciła tę zdolność,  

ale nosimy w sobie tęsknotę za nią.  

Wasze wiersze są przewodnikami,  

które pozwalają nam tę umiejętność odnaleźć…” 

–  

Danuta Stenka 2008 

 
 

Marcelina Kasprusz 

Gdy spotykam miłość 

Spotkałam ją na ulicy 

W bardzo biednej dzielnicy 

Została ze mną 

Chyba nie na darmo 

Czasami ma mnie dość 

Bo daję jej w kość 

Lecz po kilku dniach jej mija 

bez niej udawałabym włóczykija 

Płoszą ją plotki i kłamstwa 

Nie znosi też chamstwa 

Dzięki niej kocham 

czasami sobie poszlocham 

Bez niej życie by się skończyło 

Bez niej świata by nie było 

Ona zostanie ze mną na wieczność 

Bez niej życie to niedorzeczność. 

2007/2008 
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Agnieszka Gadocha 

Wspomnienie jastrzębia 

Lecę. 

Me ciało owiewa wiatr. 

To wiatr życia, 

Wiatr nadziei, 

Wiatr wolności! 

Życie to me marzenia, 

To wszystko co mam! 

Życie to wiatr! 

Nadzieja na lepsze czasy, 

Nadzieja na miłość, 

Wolność to preria! 

Wolność to dusza! 

Wolność to wiatr!... 

Lecz to tylko wspomnienie. 

Wspomnienie o życiu, 

O wolności, 

Wspomnienie o wietrze! 

Teraz została tylko nadzieja, 

Choć i ona będzie wspomnieniem, 

Gdy świt bezwietrzny przyjdzie. 

I wtedy kajdany uwięzi 

Otworzą swą moc! 

2008/2009 

 
 

„…Różnorodność tych tekstów odsłania 

wspaniały świat Waszej wyobraźni, 

doświadczenia, wiedzy, wrażliwości  

i świadczy o Waszej bystrej obserwacji tego, co 

wokół Was. Jest swoistym dowodem Waszej 

tożsamości i obecności ducha poezji w Was…” 

-  

Piotr Fronczewski  2009 

 
 

 

 

 

 

„…Bo wiersze, proszę Państwa, są jak motyle. Z 

tą różnicą, że motyle żyją tylko chwilę, a niektóre 

wiersze o wiele dłużej…” 

Wanda Chotomska 2010 
 

 
 

Wioletta Wronowska 

Sekret 

Wszyscy dobrze wiecie, 

ile sekretów jest na świecie. 

Czasem myślę sobie, 

Nikt się nie dowie. 

Próbujemy wierzyć w to, co nikłe jest. 

Szukamy miłości daleko, kiedy 

Ona blisko jest. 

Otwieramy drzwi zbyt późno, 

zamykamy okna zbyt wcześnie. 

O co tu chodzi. Dlaczego tak jest? 

Ciężarem stają się myśli nasze. 

Bo wciąż nie wiemy, co jutro niesie. 

Boimy się zasnąć o czasie, 

Obudzić przed czasem. 

Świat piękny jest, każdego dnia 

Bo życie balem jest, na którym 

Tańczy łza uśmiechem. 

2009/2010 
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Mateusz Kawa 

Tajemnica świata 

Czy można objąć cały świat? 

Uchwycić w dłoniach jego blask? 

Zachwycić się, 

a potem tylko trwać i trwać, 

Bez końca, granicznych dat, 

Usłyszeć ciszę, która gra, 

Kolejny koncert tęczowych barw. 

Zobaczyć gwiazdy w bezgwiezdną noc, 

Cień przemijający w dal. 

Wezmę od Ciebie każdy dar. 

Otwierasz dla mnie wszystkie drzwi. 

Za nimi wielka tajemnica tkwi 

- realny świat. 

Muszę przemyśleć swój czas, 

dany mi tylko raz. 

2010/2011  

 

                
 

 

„…Wasze wiersze są jak gołębie i trzeba je 

wypuścić w świat…Ponieważ dają świadectwo 

talentom naszej ziemi, a talent jest darem 

boskim i należy się nim dzielić…” -  

Kazimierz Kutz 2011 
 

 

 

 

 

 

 

„…Próby wyrażenia wrażliwości słowem, w tak 

trudnej formie, jaką jest poezja, odkrywa nam 

dorosłym bogactwo świata dziecka… Czytając te 

wiersze odkrywałem i dzieliłem świat Waszej 

wrażliwości,  

a nieraz… rodzącą się dojrzałość … wobec 

rzeczywistości…” -  

Daniel Olbrychski 2013 
 

          
 

Marcin Lenartowicz 

Jestem czarna kropką 

Jestem czarną kropką 

wśród wielu stron zeszytu. 

Jestem małą kroplą 

w rozległym oceanie. 

Jestem świecącą iskrą 

w okropnym pożarze. 

Jestem źdźbłem trawy 

na zielonej polanie. 

Jestem złocistą gwiazdą 

wśród drogi mlecznej. 

Jestem płatkiem śniegu 

podczas śnieżycy zimowej. 

Jestem po prostu sobą. 

Jedynym wśród milionów. 

Bo jestem czarną kropką 

A beze mnie świat byłby biały. 

2012/2013 
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Sandra Maciończyk 
    /absolwentka SP15 Żory/ 
ŁZA 

Słona kropla zwana łzą 

cieknie po twarzy 

Łza nijaka lecz piękna 

uczuciem Cię darzy 

Niewinnie płynie wśród tajemnic korytarzy 

Szybka i zwinna do tego nic nie waży 

Jakby serce chciała oddać Ci na dłoni 

Zimne wyblakłe do miłości Cię skłoni 

Pilnuj jej dobrze radzę Ci teraz 

Bo kiedy już spadnie jej dusza umiera 

Słona kropla zwana łzą 

cieknie po twarzy 

Łza nijaka lecz piękna 

uczuciem Cię darzy 

2013/2014  

 
 

„…Czytam te słowa i myślę, że to także 

 o mnie (…) ważne jest dla mnie to poczucie 

wspólnoty z małymi poetami,  

z dziećmi ze Śląska i Zagłębia,  

które piszą wiersze.  

I przekonanie, że niezależnie od wieku, tak 

samo czujemy, tak samo przeżywamy każde 

poetyckie odkrycie. Bo ze mną jest naprawdę 

tak jak z Betiną:  

„Czasem tak mam – chcę pisać wiersze. 

Wyrzucić coś z siebie, 

światu pokazać kawałek, 

cząstkę mnie a może przez to 

lub dzięki temu w niebo się wznieść…” 

Jacek Cygan 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

Weronika Makota 
       /absolwentka sp15 Żory/ 

CUDOWNA PRZYJAŹŃ 

Gdy dwie osoby żyć bez siebie nie mogą, 

gdy w każdej chwili sobie pomogą.  

Gdy pobiegną za sobą na koniec świata, 

Gdy razem będą rozmawiać o kwiatach. 

Gdy znają wszystkie swoje marzenia, 

gdy dążą razem do ich spełnienia. 

I gdy się kłócą i gdy się cieszą, 

gdy gwiazdkę na niebie 

dla siebie powieszą. 

Bo jedyną ważną sprawą jest chcieć, 

Prawdziwą przyjaźń w życiu mieć. 

2018/2019 
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Kornelia Goraus  
         /SP 15 Żory/ 

CÓŻ W TYM  ZŁEGO?  
Zakochał się jeż w biedronce  

las zakrzyknął :”nie wypada!”  

nie pomogły łzy gorące,  

prokurator sprawę bada.  

Mała pszczółka swoje serce  

chciała oddać stadu słoni,  

teraz pszczółka jest w rozterce,  

bo jej mama tego broni.  

Grzyb muchomor wszystkim truje,  

że się kocha w pani sowie, 

 a jej mama pohukuje, 

 kółka kręci piórkiem w głowie.  

Pokochała krówka boża  

orła, co wysoko latał  

i rzuciła się do morza,  

bo ją skarcił tata.  

Jak Romeo w pięknej Julii  

pies pokochał się z kocicą,  

coś tam zjedli i się struli  

na złość światu i rodzicom.  

Stworki leśne i rodzice  

czy nie dosyć tych dramatów,  

czemu miłość wy niszczycie  

na tym najpiękniejszym z światów!  

Cóż w tym złego wy widzicie,  

że jeż kocha się w biedronce,  

każdy nas ma własne życie  

a nad nami jedno słońce. 

2017/2018 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

Weronika Zawierucha 
                 /SP 15 Żory/ 

PLOTKA 

Każdy chociaż raz ją spotkał 

więc wie, że nazywa się plotka. 

Wszystkich może zaraz skłócić 

i za chwilę znów powrócić. 

Bywa jak wąż jadowita, 

straszna, przykra i złem nabita. 

Chodzi w fałszywym stroju, 

wciśnie się do każdego pokoju. 

Wciąż wybrzydza i marudzi, 

skarży, kłamie, nudzi ludzi. 

Tutaj szepnie i tam szepnie, 

niech ją ktoś porządnie trzepnie! 

Znów nadstawia czujnie ucha 

i słucha… 

Jest na plotkę dobra rada… 

W żaden sposób nas nie ruszy, 

gdy się przed nią zamknie uszy. 

Nikt jej wtedy nie powtórzy, 

plotka zniknie, bo się wkurzy. 

Z tą nadzieją wiersz ten piszę, 

że plotki już nigdy nie usłyszę. 

I że nigdy nas nie spotka, 

żadna przykra, głupia plotka. 

2018//2019 
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Agata Latocha 

ZAGUBIONA 

Idę przez pola, łąki, lasy 

i widzę ludzi całe masy, 

Lecz nigdzie nie ma tej jednej osoby, 

Dzięki której poznałabym smak swobody.  

Przy niej udawać nie muszę, 

Zawsze pocieszy mą duszę. 

Kiedy ja narzekam godzinami, 

Ona może słuchać mnie latami. 

Gdzie jesteś? 

Szukam i szukam, lecz nie znajduję, 

Uczę się na błędach, lecz i to nie skutkuje. 

Wiem, nie ma doskonałych ludzi, 

Ale ja potrzebuję tylko kogoś, 

Kto wreszcie mnie przebudzi. 

Czuję, jak wypełnia mnie pustka. 

Uciekam do świata tylko mojego, 

Do świata wolnego, 

Do mojego miejsca jedynego. 

Czas na nowy rozdział mojego życia, 

Czas na wyjście z ukrycia. 

Dość mam tych obaw przed każdym dniem, 

A niech się dzieje, co chce! 

Przyjmuję wielkie zmiany, 

Które już niejednego cudu dokonały. 

Wiem, że gdzieś jesteś przyjacielu, 

A ja odnajdę cię spośród wielu. 

2012/2013 

         
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aleksandra Weber        

      /absolwentka sp15 Żory/            

MARZENIA 

Czym są dla nas marzenia? 

Szczęściem, radością, wyborem? 

Te zwykłe do spełnienia 

I niezwykłe z zielonym kolorem. 

Przecież każdy może marzyć, 

marzenia są dla ludzi. 

Żeby mieć piegi na twarzy, 

Ażeby się nie nudzić. 

Czy może być marzeniem, 

Rozdawać uśmiechy co dnia. 

Przez uśmiech znika zmartwienie. 

Marzyć – rzecz prosta, wygodna. 

Marzymy, by lato gorące 

Przyszło do nas szybko. 

Marzenia szarej ryby -  

By stać się złotą rybką. 

2004/2005 

 

 
Źródło: Antologia Poezji Dziecięcej 

                              www.google.com 
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Laureatki Konkursu Poezji 

Twórczości Własnej  

„Kropla mej duszy – odcienie 

miłości”  
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu  

2020 

Natalia Herba  /SP15 Żory/ 

PUSTKA  

Pustka i żal w mym sercu zagościły, 

Kiedy Cię Anioły do siebie zaprosiły. 

Serce na milion kawałków się rozsypało -Nie 

miałam pojęcia, że będzie Cię tak brakowało.  

Nie znałam wcześniej tego uczucia- 

Jak wielką szpilką w sercu ukłucia. 

Wylewam łez morze 

I jest tylko gorzej.  

Każdego dnia Cię dziadku wspominam. 

Ani na chwilę nie zapominam. 
Od kiedy pamiętam zawsze przy mnie byłeś, 

W mym sercu miejsce dla siebie wyryłeś. 

Gdy tylko byłam w potrzebie, 

Zawsze mogłam liczyć na Ciebie. 

Ty zawsze czas dla mnie znajdowałeś, 

Gdy byłam chora za rękę trzymałeś. 

Gdy było trzeba łzy wycierałeś, 

Bawić jak mało kto się umiałeś. 

Nigdy na nic się nie skarżyłeś, 

Zawsze uśmiechnięty i życzliwy byłeś. 

Ten kto Cię zna tylko dobre słowo powie. 

Siedzi to wciąż bardzo w mojej głowie. 

Dlaczego ta nagle odejść musiałeś, 

Przecież do zrobienia tyle jeszcze miałeś. 

Tylu ludziom potrzebny byłeś, 

Tyle smutku po sobie zostawiłeś. 

I wiem, że tu jesteś, że patrzysz na mnie z góry, 

Dlatego tak lubię teraz patrzeć w chmury. 

Nad Twym grobem stoję i modlę się za Ciebie. 

Mam nadzieję Dziadku, 

Że dobrze Ci tam – w NIEBIE. 

 

 

 

 

 

 
                Źródło: www.google.com 

 

Natalia Herba  

ŁĄKA 

Tu biedronka, a tam stonka 

Wędruje w kierunku słonka 

Wszędzie pełno pięknych kwiatków 

Stokrotek, maków i bławatków. 

W oddali leśna droga 

O! A tam pełznie stonoga 

 Świerszcz na trawie pieśni gra 

A na kocu siedzę... JA 

 
Natalia Herba 

SMOG 

Jakie brudne to powietrze 

Oddychać już się nie chce… 

Smog tu wszędzie się unosi… 

To przez auta i kominki 

Taki smog straszliwy 

 Już za dużo aut, palenia 

Zróbmy wszystko co się da 

Aby smogu tu nie było 

Aby poszedł stąd na zawsze 

Włączmy myślenie- 

To nic nie kosztuje 

A może nasze życie uratuje. 
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Zofia Goraus   /SP15 Żory/ 

EUREKA  

 

Czy warto się uczyć matematyki? 

Zapytam o to pana z fizyki. 

Powiedział: no cóż, 

Algebra jest gorsza niż febra. 

Z pierwiastkami prosta sprawa, 

bo to odwrotność potęgowania. 

Nagle, zaczęło mi świtać coś w głowie, 

Pi razy oko, Pi razy drzwi. 

I wszystko zrobiło się jasne mi! 

Ha, ha, ha 22! 

Hi, hi, hi 23! 

Pani, na lekcji krzyknęła; 

Eureka! Ty jesteś już lepsza 

od sławnego Greka! 

Cieszyłam się wielce, 

skakałam przez skały 

A pani na koniec 

wlepiła dwie pały. 

 

Zofia Goraus 

CIEŃ    

                                                        

Cień towarzyszy mi cały dzień 

rano, wieczór i w południe. 

Ciągle za mną łazi żmudnie   

krzyczę: Odczep się! 

A on spokojnie czai się. 

Och ten cień... 

Ile razy jedząc zrazy 

myślałam bez urazy -                                   

wynoś się i idź w sień! 

A  on nic i idzie w cień. 

Wtedy myślę 

to   klątwa! 

Taka mątwa! 

Ale cóż, może pomoże  mi   

Anioł Stróż                             

Rano siadam, grzanki zjadam, a tu obok któż? 

Mój Anioł Stróż. 

Cień nieboga, 

o la Boga, 

o la Boga! 

  

Moja siostra ma też cień, 

jestem  nim co dzień… 

 

Milena Szkup  /SP15 Żory/  

BALONIK 

 
Pewien mały, balon biały 

marzył sobie w dzień wspaniały. 

Chciał polecieć tak daleko, 

ponad górą, ponad rzeką. 

Spełnić ogrom swoich marzeń, 

oczekiwał pięknych wrażeń. 

Chciał się unieść, hen wysoko, 

tam gdzie ptaków sięga oko. 

I polecieć w inny świat- 

tak jak kiedyś jego brat. 

Nadszedł dzień oczekiwany 

balon pięknie był ubrany, 

miał kokardę wokół szyi 

i niech ona nas nie zmyli. 

Zawziął się i zamknął oczy 

zrobił hop, no i podskoczył. 

Wzniósł się w ciągu jednej chwili, 

Marek z Ewą nie zauważyli. 

Piął się w górę coraz wyżej, 

już do chmur miał coraz bliżej. 

Nagle powiał wiatr nieznany 

I pokrzyżował jego plany. 

Zamiast unieść się wysoko, 

balon skręcił - na me oko. 

I  nie zraził się ni trochę 

chociaż cofnął się o krok. 

I nie poddał się tak łatwo 

a pomyślał - „Pójdzie gładko! 

Tylko muszę mocno wierzyć, 

bo to wiara daje przeżyć.” 

I zwyciężył walkę z wiatrem, 

by ponownie ruszyć w dal. 

Już podążał swoim traktem,  

aż tu nagle wielki skwar. 

Bo do słońca poszybował 

a gorąco było tu, 

więc nie tracąc ani chwili 

w drugą stronę ruszył zuch. 

Tak przemieszczał się nad światem 

walcząc z wiatrem ile sił, 

by dolecieć w dal za światłem, 

gdzieś gdzie w ciszy będzie tkwił. 

Zniknął balon hen daleko, 

widział świata cały szmat, 

spełnił piękne swe życzenia- 

tak jak kiedyś jego brat. 

Morał z tego taki jest, 

że nie ważne kim żeś jest, 

jeśli masz marzenia wszelkie, 

chociaż małyś, będziesz wielkim.  
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc KWIECIEŃ 

 "Kwiecień, plecień, bo przeplata,  

trochę zimy, trochę lata." 
1 Prima aprilis 

 

 

 

2 

Międzynarodo

wy Dzień  

Książki dla 

Dzieci 

 

3 

Dzień Tęczy 

 

 

 

 

4 

 

Weekend 

5 

 

Weekend 

6 

Międzynarodo

wy Dzień Walki 

na Poduszki 

 

7 

Dzień Bobrów 

 

 

 

8 

Międzynarodo

wy Dzień 

Rozmów

 
 

9 

Światowy 

Dzień 

Gołębia

 

10 

Dzień 

Rodzeństwa 

 

 

11 

Weekend 

12 

Weekend 

13 

Dzień 

Scrabble

 

14 

Dzień Patrzenia 

się w Niebo 

 

15 

Światowy 

Dzień 

Trzeźwości

 
 

 

16 

Światowy 

Dzień Walki z 

niewolnictwem 

dzieci

 

17 

Międzynarodo

wy Dzień 

Paskudy 

 

 

18 

 

Weekend 

19 

 

Weekend 

20 

Dzień Pingwina 

 

 
 

 

 

21 

Dzień Ulubionej 

Piżamy

 

22 

Dzień Ziemi 

 

 

23 

Światowy 

Dzień  

Książki i Praw 

Autorskich 

24 

Europejski 

Dzień 

Śniadania

 

25 

 

Weekend 

26 

 

Weekend 

27 

Światowy 

Dzień Lekarzy 

Weterynarii

 

28 

Dzień sera 

camembert 

 

29 

Międzynarodo

wy dzień 

tańca

 

30 

Światowy 

Dzień 

Sprzeciwu 

wobec Bicia 

Dzieci

 

     

 
Opracowała: Maja Korbecka 
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Humor :) 
 

1. Jasio przychodzi ze szkoły i mówi: 

- Tato zrobiłem dobry uczynek! 

- To dobrze, a co to było? 

- Kolego położył pineskę na krześle nauczyciela i gdy nauczyciel miał usiąść, odsunąłem mu 

krzesło. 

 

 

2. Idzie Jasio ulicą i spotyka swoją dawną nauczycielkę: 

- Witaj Jasiu, czym się zajmujesz? 

- Wykładam chemie… 

- Jasiu, nie doceniałam cię, na popatrz jaki człowiek był głupi… A gdzie? 

- W supermarkecie 

 

 

3. Na lekcji religii: 

- Kto z was, dzieci, chciałyby iść do nieba? - pyta ksiądz katecheta 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry, tylko Jaś siedzi bez ruchu. 

- A ty mój chłopcze, nie chcesz iść do nieba? 

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że zaraz po lekcjach wrócę do domu. 

 

 
Opracowała: Maja Korbecka 
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Przepisy dla każdego  
 

W tym numerze podajemy prosty przepis na szybkie wesołe ciasteczka. 

 

Szybkie wesołe ciasteczka 
 

Składniki na około 25 sztuk: 
 

2 i 1/3 szklanki mąki 

1 płaska łyżeczka sody 

szczypta soli 

kostka miękkiego masła (200g) 

2/3 szklanki cukru 

1 jajko 

3/4 łyżeczki aromatu śmietankowego 

200g smarties (5x38g) 

Wykonanie: 

1. Wymieszać razem mąkę, sodę i sól. 

2. Masło utrzeć z cukrem (około 3-4 minuty). Zmniejszyć obroty miksera i dodać jajko oraz aromat, 

miksować przez chwilę, aż składniki się połączą. 

3. Dodać mąkę i wymieszać (możemy ręcznie). Z ciasta formować kulki, układać je na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia i lekko spłaszczać. W każde ciasteczka lekko wcisnąć 6-7 

cukierków. Piekłam w temperaturze 170 stopni C na funkcji termoobieg przez 14 minut. 

Udanych wypieków  

 

Opracowała: Monika Jakubska 
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