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"Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąc w podzięce. 
Za dar najpiękniejszy – za serce." 

*** 
Z okazji niedawno minionego Dnia Nauczyciela 

naszym nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, 
naszym przewodnikom i mentorom – wszystkim, którzy 

nas nie tylko uczą ale i kształtują 
 - składamy najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania za codzienną 

pracę, oddanie i rozbudzanie w nas zamiłowania do piękna i wiedzy. 

 

14 paźdzernika Dzień Edukacji Nardowej 
 

 ROK ROMANTYZMU 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego: „Zrodziła 
się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji 
narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe,                         
a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury 
europejskiej” – napisano w uzasadnieniu decyzji. Wybór tej epoki wiąże się z 200. rocznicą 
opublikowania w Wilnie dzieła „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Tomik ten ukazał się                       
w 1822 roku i uważany jest za początek polskiego romantyzmu. 
Nasza szkoła, jak co roku włączyła się w ogólnopolsą akcję Narodowego czytania i 9 września 
również poznawała mickiewiczowskie dzieło, o czym przeczytacie już na następnej stronie. 

Witamy WAS Kochani z nowym numerem Małego Szkolnego Graffiti, zapraszamy do 

lektury…☺ 



WYDARZYŁO SIĘ W SZKOLE… 
*KALEJDOSKOP* 

Nowy rok w szkole 
My, uczniowie klasy VII b już po raz siódmy rozpoczynamy nowy rok szkolny – tym razem 
przywitaliśmy go w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Jak wszyscy, najpierw przyszliśmy  do swoich klas 
by następnie pod opieką wychowawców udać się do sali widowiskowej 
KOK-u. Rozpoczęcie roku odbywało się w dwóch turach. Najpierw dla uczniów klas 1-4                              
i następnie starszych z klas 5-8. Uroczystość jak zwykle wprawiła nas w dobry nastrój i nastawiła 
pozytywnie do nowych zmagań z wiedzą. Na początku wprowadzono sztandar szkoły                                
i zaśpiewaliśmy hymn, po czym nowa przewodnicząca szkoły Maja Ulanowska, która prowadziła 
całą imprezę, zaprosiła na scenę Pana Dyrektora, który życzył nam udanego roku szkolnego                     
i wielu sukcesów. Uroczystość zakończył występ naszej utalentowanej koleżanki Wiktorii 
Sadowskiej, która zaśpiewała piosenkę, pt.: ,,Radość najpiękniejszych lat''. 

      Ula Skibińska, Laura Chryń, Marceli Bernecki 

 
 

Ballady i romanse czyli Narodowe czytanie w Trójce 
9 września w czytelni szkoły po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie. Przypomnijmy, że 
nasza biblioteka już od 9 lat bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji czytelniczej. W tym roku 
słuchaliśmy "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Ten debiutancki tomik poezji wydany 200 lat 
temu w Wilnie otworzył w Polsce epokę zwaną Romantyzmem.   
Na spotkanie z poezją Adama Mickiewicza zostały zaproszone wszystkie klasy ósme. Mimo 
pozornie łatwego tytułu zbioru wierszy, to niektóre z utworów okazały sie trudne w odbiorze. Na 
koniec spotkania pani Justyna  Kisiel odpytała nawet kilkoro uczniów (zwłaszcza tych ze 
słuchaczy, którzy nie wykazywali się należytą uwagą) o szczegóły: tytuły czytanych wierszy, 
występujących w nich bohaterów itp – wtedy to w czytelni następowała błoga cisza... 
Poezje Mickiewicza czytali nauczyciele panie: Justyna Kisiel, Beata Zdrolik, pan Dominik Sobczyk 
oraz uczennice: Laura Chryń i Maja Ulanowska zklasy VII b. 
Pogadankę wprowadzającą w temat spotkania przeprowadził pan Rafał. Przytoczył wiele faktów 
oraz ciekawostek z życia naszego genialnego poety, określanego mianem narodowego wieszcza.  
Imprezie towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i twórczości Adama Mickiewicza: 

 



Przypomnijmy: 
Poeta urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka (obecnie są to tereny Białorusi). Ze wspomnień 
brata poety dowiedzieliśmy się, że Adam już w wieku 4 lat umiał czytać! Szybko też nauczył sie pisać, choć to akurat 
nie wychodziło mu najlepiej. Lata nauki uwieńczył ukończeniem wydziału filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego 
gdzie uczył sie od 1815r. Po studiach wyjechał do Kowna gdzie pracował jako nauczyciel Był też jednym ze 
współzałożycieli Towarzystwa Filomatów - tajnej organizacji młodzieżowej, skupiającej studentów. Polska była 
wówczas zniewolona przez zaborców, którzy bezwzględnie niszczyli wszelkie formy sprzeciwu. Dlatego też w 
obliczu zagrożenia procesem sądowym uciekł do Rosji. Stamtąd bez powodzenia próbował przedostać się do 
walczącej wówczas o wolność Polski. Jego późniejsze  podróże wiodą przez Petersburg, Krym i Moskwę. W 1839 
roku udał się do Lozanny a następnie do Paryża gdzie mieszkał, pracował, uczył się i tworzył. W czasie wojny 
Krymskiej, w roku 1855, Mickiewicz wyjechał z misją polityczną do Konstantynopola i tam umarł. Najpierw 
pochowano go we Francji - dopiero w 1890 roku przetransportowano jego zwłoki na Wawel, gdzie spoczywa po 
dzień dzisiejszy. 
Najważniejsze utwory: "Ballady i romanse" (1822), "Grażyna" (1823), "Dziady" wileńsko - kowieńskie, "Dziady" 
drezdeńskie, "Sonety krymskie" (1826), "Konrad Wallenrod" (1828), "Farys" (1829), "Pan Tadeusz" (1834). 

                                  Laura Chryń i Ula Skibińska 

Pasowanie pierwszaków na uczniów 
W dniu 14 października w naszej szkole odbyło się doroczne Pasowanie pierwszoklasistów na 
uczniów. To bardzo uroczysty i ważny moment w życiu każdego z bohaterów tego dnia, którzy 
złożyli przyrzeczenie i zostali przyjęci w poczet uczniów SP 3. W ten sposób stali się częścią 
społeczności szkolnej i całego procesu nauczania. Jest to również początek długiej, pokonywanej 
wspólnie z nauczycielami i kolegami wędrówki po ścieżkach wiedzy, wielu przygód, nawiązywania 
przyjaźni, pokonywania trudności i radości z odnoszonych sukcesów – tych małych i tych bardziej 
znaczących. 
Uroczyste Pasowanie na ucznia ubogacił program artystyczny przygotowany pierwszoklasistów 
pod opieką pań: Edyty Pichurko, Eweliny Kowal i Edyty Matusiak. Były śpiewy i tańce, a po 
imprezie słodki poczęstunek w klasach. Wszystkim świeżo upieczonym uczniom życzymy samych 
słonecznych dni w szklole. 

         Red. 

 

☺Mały Samorząd Uczniowski w działaniu☺ 
Dzień Pani Kropki 
15 wrzesnia  br. Samorzad Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów do wspólnej zabawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kropki – święta kreatywności. Uczniowie przyszli ubrani w kropki. Panie ze 
świetlicy i nauczyciele na swoich lekcjach zorganizowali wiele działań. Liczyła sie pomysłowość i dobra 
zabawa. Z tej okazji zorganizowany został też konkurs w kl. II pt. " W co moze zamienić się kropka". 
Uczniowie dowolną techniką wykonali ciekawe prace. Laureatami konkursu zostali: Michał Kiełbasa                
z kl. II c, Kalina Olewicz zkl. II a i Paweł Polaczek z kl. II c. 

 



Królik w szkole 
26 wrzesnia br. z kolei obchodzilismy w naszej szkole Dzień Królika. W tym dniu zawitał do naszej szkoły 
królik o imieniu Bilbo. Dzieci mogły się wiele dowiedzieć o życiu tych miłych, puchatych zwierzątek. A na 
świetlicy odbyły się różne zabawy i powstały piękne prace plastyczne, których tematem przewodnim był 
królik. 

 

Dzień najmłodszych chłopaków 
W ten wyjatkowy dzień chłopcy z kl. kl. II c otrzymali specjalne dyplomy dla Super chłopaków, krawaty oraz 
słodycze. Cała klasa świetnie się bawiła. Były nawet tańce. 
Miłe niespodzianki i życzenia dla chłopców przygotowały również koleżanki w klasach: I a, I b, II a i II d. 
Wśród upominków znalazły się: koszulki, kwiatki, babeczki  i inne słodkości. 
Wszystkie te ciekawe i atrakcyjne imprezy przygotował Mały samorząd uczniowski nad którym opiekę 
sprawuje pani Grażynka Fiałek. 

 

Teatr lalek na lekcji 
"Wielka Zagadka Misia Uszatka" – spektakl pod takim tytułem w wykonaniu aktorów z Teatru Lalek  
"Arlekin" ogladali na żywo uczniowie z naszej szkoły, m.in. z kl. I b i III d. Przedstawienie  na podstawie 
tekstu sztuki Macieja Wojtyszki, inspirowane postacią Misia Uszatka stworzoną przez Czesława 
Janczarskiego i Zbigniewa Rychlickiego,  zostało przyjęte przez młodych widzów z wielkim entuzjazmem. 
Historia o przyjaźni i wzajemnym pomaganiu sobie poruszyła uczniów, zapewniła świetną zabawę                      
i pozwoliła poczuć się "jak w prawdziwym teatrze". Barwne postacie, świetna muzyka i pięknie zagrane 
role przyciągały wzrok uczniów, ale też niosły ze sobą mądre pouczenia, jakie wartości w życiu są ważne              
i co zrobić żeby nie uzależnić się od telefonu. 

 



...i dzień nieco starszych chłopaków☺ 
30 września br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Święto to cieszy się coraz wiekszą 
popularnością i łączy się ze świetną zabawą, która w różny sposób przebiegała w poszczególnych 
klasach. Niektórzy zdecydowali się spędzić ten dzień w plenerze łącząc przyjemne z pożytecznym. Klasa 
VI d wybrała się do Ławicy. Szczególnych wrażeń dostarczył wszystkim spływ kajakowy. Dużą atrakcją był 
udział w niezwykle ekscytującej dydaktycznej grze terenowej, połączonej z odkrywaniem tajemnic Dolnego 
Śląska. Nie obyło się bez słodkich upominków, które otrzymali chłopcy. Z pewnością nie tylko oni, ale 
każdy miło będzie wspominał ten wspólnie spędzony czas. 
Na aktywną formę uczczenia Dnia Chłopaka zdecydowała się również kl. IV b, która udały  się do parku 
trampolin. Po sportowych zmaganiach i spacerze świetną alternatywą była atrakcja kulinarna  w postaci 
pizzy. Tak więc apetyt zaspokoili nie tylko chłopcy. Wszyscy byli zadowoleni! 
Na pizzę wybrała się również kl. IV d. Dobre jedzenie przy wspólnym stole wprawiło każdego w dobry 
humor. 
Były też inne pomysły z tej okazji np. wyprawa do kina kl. IV a oraz gra w bilarda i kręgle w Boguszynie 
uczniów z kl. VII c, a takze miłe niespodzianki w kl. VI c i VII b. 

            Red. 

 

Inspiracje klasowe 
Uczniowie z kl. II d  wykonali innowacyjne prace w ramach projektu "Lapbooki tworzymy – szybciej sie 
uczymy". Podczas przygotowania prac dzieci mogły wykazać się talentem plastycznym oraz 
uporządkować sobie i zapamietać wiedzę z lektury "Brzydkie kaczątko". 
Naukę z zabawą często łączą też uczniowie z kl. III d  podczas wykonywania różnych prac ręcznych na 
lekcjach.  Przygotowali oni piękne pacynki wykazując przy tym nietuzinkowe pomysły i zmysł artystyczny. 
Zainspirowani natomiast jesienną aurą - stworzyli piękne korale z jarzębiny. 
 

Z czytaniem za pan brat 
O tym jak ważne jest czytanie książek przekonują się najmłodsze dzieci z naszej szkoły. To dla nich 
została zorganizowana akcja "Czytanie w młodszych klasach" , w ramach której Pani Kamila ze świetlicy 
przeczytała wiersz Julima Tuwima pt. "Lokomotywa". 
Natomiast kl. I a przystapiła do projektu "Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki" i po wysłuchaniu 
"Rozchmurzonego opowiadania na powitanie" przystąpiła do wypełniania swoich lekturników. 
Z kolei przypowieści o talentach zainspirowały starszych uczniów z kl. VI c, którzy na języku polskim 
przygotowali piękne prace plastyczne. 
Bajka o "Kocie w butach" zmobilizowała kl. IV c do wytężonej pracy w zespole, której owocem były plany 
wydarzeń. 

            Red. 

 



Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
Matematyczni prymusi z naszej szkoły stanęli w szranki walcząc o tytuł mistrza tabliczki mnożenia,                      
w ramach konkursu dla klas IV – VIII, zorganizowanego przez nauczycieli matematyki. Najlepszym w tej 
dziedzinie okazał się Dominik Ścibura z kl. IV d. 

Kulinarne pomysły 
Umiejętnościami kulinarnymi mogli wykazać się uczniowie z kl. II d, którzy samodzielnie przygotowali 
smaczne i zdrowe kanapki. Dobry pomysł na drugie śniadanie! 
Starsi uczniowie z klas V również świetnie radzą sobie w roli kucharzy, a przy tym potrafią się też dobrze 
bawić, na co wskazują zajęcia na lekcji WDŻ uwieńczające ich pracę nad owocowym "coś niecoś" – co 
przy okazji jest świetną promocją zdrowia. 

 

Sportowe potyczki 
Prawdziwym mistrzem szachowym okazał się Hubert Griman, który został wicemistrzem Polski                         
w szachach w kategorii klas I -wszych – SYNERISE CUP 2022. Ogromnie gratulujemy tego prawdziwego 
sukcesu! 
Dużym sukcesem również zakończył się udział chłopców z naszej szkoły z kl. IV – VI, w Powiatowych 
Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej, które odbyły się 6 października. Drużynie udało 
sie stanąć na podium zajmując 3 miejsce w powiecie kłodzkim. 
Nie tylko chłopcy, ale też dziewczynki z naszej szkoły mogą się poszczycić sporym sukcesem. 
Reprezentowały one Trójkę w Finale Dolnośląskich Igrzysk w Dwuboju Nowoczesnym w Nowej Rudzie. 
Amelia Bidowaniec i Aleksandta Tulska zajęły 6 miejsce na Dolnym Śląsku! 

 

Stypendium Leonardo 
W tym roku podczas uroczystego rozdania Stypendiów  "Leonardo" Burmistrza Miasta Kłodzka nagrody 
otrzymało dwóch uczniów z naszej szkoły: Amelia Bidowaniec (sport – pływanie), Maciej Wojtowicz 
(sport – piłka nożna) oraz trzech absolwentów: Lila Wyjadłowska (artysta – gitara), Oskar Gałęski 
(artysta – akordeon) i Maja Poręba (sport – pływanie). Gratulujemy laureatom! ☺ 

 



Dzień mojego zwierzaczka 
Niedawno obchodzilismy Międzynarodowy dzień zwierząt. Wiekszość z nas ma swoich 
ukochanych czworonogów, zapytaliśmy więc jakie są: 

 
 
Natan: Ja już od bardzo dawna marzę o chomiku, ale mamy bardzo dużą rodzinę, więc muszę 
poczekać. Wiem, że jak mnie jeszcze nie było na świecie, to rodzice mieli papugi –  opowiadali mi 
o tym. 
Maja: Mam w domu jednego chomika. Nazywa się Pysia. Kiedyś miała aż 14 małych chomiczków, 
więc musieliśmy je oddać do sklepu zoologicznego. Bardzo ją kocham. Jest brązowa a brzuszek 
ma biały. Jest słodziutka, bardzo się do mnie przyzwyczaiła i jest jak mała dziewczynka. 
Julia: Mam pieska co sie nazyzywa Mufik. Jest w kolorze biszkoptu - też jest słodziutki choć 
troche niegrzeczny – jak ktoś do nas przychodzi to zawsze trochę mu dokucza, ale może to jest 
forma powitania. Ma 10 lat i jeszcze wielu rzeczy nie wie. Chodzi z nami na spacery. Najbardziej 
lubi jak ja do niego przychodzę i z nim się bawię. 
Adam: Mój pies nazywa się Spock ma 4 lata i jest łobuzem - za dużo szczeka, nie zawsze słucha, 
ale wszyscy w domu lubimy go takim jakim jest. 
Ania: Mój maltańczyk zwany Koki jest sliczny choć trochę "crazy". Lubi szaleć i gryźć swoją 
ulubioną zabawkę kostkę. Uwielbia chodzić na spacery i pływać. Nie ma do tego wprawdzie wielu 
okazji, ale jak byliśmy na wakacjach nad morzem to sobie popływał. Koki lubi kopać w piasku.                 
Z jedzienia oprócz karmy lubi ryż z marchewką i lody. 
Patrycja: Ja z kolei mam trzy kotki. Dwa mieszkają ze mną, a trzecia kotka jest  jakby w połowie 
moja, bo mieszka z moją babcia. Cola jest czarno biała i ma zielone oczy. Dostałam ją od kuzynki 
z Częstochowy. Sama jest śpiochem, ale jak ja próbuję zasnąć to ona zawsze skacze mi po 
nogach - tak się ze mną bawi. Czasem bije się z Burgerem, to mój drugi kotek - ten z kolei 
wyglądaj jak kluska i jest o rok młodszy od Coli – Ogólnie można powiedzieć, że żyją – na 
szczęście - jak kot ... z kotem. 
Wiktoria: Moje psy: Napoleon i Lalka, które są dla siebie dosłowną rodziną, uwielbiają jeść zupę     
z mięsem kaszą i marchewką. Czasem zjadają też papier. Napoleon uwielbia też straszyć jeże - 
musimy je przed nim chronić, co często kończy się przywiązaniem mojego psiaka do pobliskiej 
śliwki. Kiedys przyjechał kolega naszych rodziców. Napoleon na początku bał się go, po chwili 
jednak zachęcony do zabawy porwał telefon naszego gościa i musieliśmy go wszyscy ścigać. 
Maksymilian: Mam psa Scoobiego – najbardziej lubi mięso – nawe gdy dostaje porcje                            
z makaronem zjada tylko mięso. Bardzo lubi być na świeżym powietrzu. Cała rodzina z nim chodzi 
na spacery. Jest bardzo miły i lubi kąpać się w rzeczce gdzie go wyprowadzamy. Zawsze ma dużą 
publiczność. Ludzie go oglądają i nawet robią zdjęcia. Dzięku Scoobiemu wszyscy nas znają. 
Maja:  Mój pies ma na imię Leon – mówimy na niego pieszczotliwie Leoś albo Leo. Od lat jego 
najbardziej ulubionym zajęciem jest zabieranie moich kapci i ich konsumowanie. Bardzo lubi spać 
– najchętniej robiłby to w moim pokoju. Jest ruchliwy i lubi dokazywać. Ostatnio nawet skakał po 



mojej trampolinie i o mały włos nie zrobił w niej dziury. Pewnie dlatego że ma ciut nadwagi. 

Karolina: Mam maltańczyka. Wabi się Abi i ma swoje humory. Na przykład bardzo nie lubi się 
szczotkować. Uwielbia natomiast spacery w deszczu i gdy wraca do domu lata po wszystkich 
kątach, co oczywiście nie jest mile widzane. Na szczęście boi się taty, którego zawsze słucha. Ja                 
z kolei w jego mniemaniu jestem dla niego do zabawy i do chronienia go przed tatą, którego obrał 
sobie za przewodnika. Maltańczyki ogólnie należą do psów kanapowców – nasz też pewnie by 
był, gdyby mu na to pozwolił tata. 

 

 Światowy Dzień Zwierząt (ang.World Animal Day) – jest obchodzony corocznie 4 października. 
Kościół w tym dniu wspomina św. Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt i ekologii. Święty 
Francieszek wyznawał ideę braterstwa i równości wszystkich stworzeń na świecie. O zwierzętach                           
i ptakach mawiał, że są to nasi bracia mniejsi. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku                     
i ma na celu przypomnienie i uświadomienie ludziom, że zwierzęta są żywymi istotami i mają swoje 
prawa. Potrzebują też naszej opieki, pomocy i miłości. 

DARY PANI JESIENI 
Mamy od kilku dni wspaniałą, kolorową, ciepłą jesienną porę o której często mówimy: "Złota polska jesień". 
O tym co ofiarowuje nam ten czas w kalendarzowym roku, napisali uczniowie klasy II b. 

– wychowawczyni Urszula Gospodarska-Mycak 

Październik 
Apolinary Nosalski 

 

Październik chodził drogą  
w wyrudziałym kaftanie,  
drzewom włosy malował  

jesiennymi farbami.  
 

Dobierał im kolory  
odpowiednio twarzowe  
jaskrawo-żółte klonom  

osikom - malinowe.  
 

Wystroił je paradnie  
ale w tym cały kłopot,  

że im wkrótce rozkradnie  
wszystkie barwy listopad. 

 



 

 



 



NASZE WYPRAWY DALEKIE i BLISKIE 
SKACZĄC i FRUWAJĄC... 
W dniu 7 października klasa VII B wraz z klasą V B i  Adamem Dusinkiewiczem z klasy VIII B 
udaliśmy się do GoAir i GoJump  czyli parku trampolin i powietrznego miasta we Wrocławiu. 
Wyjechaliśmy o godzinie ósmej spod szkoły. Podróż przebiegła  w miarę spokojnie w oczekiwaniu 
na mające wydarzyć się  atrakcje. Już o 10 podjechaliśmy pod park i oprócz biletów kupiliśmy 
antypoślizgowe skarpetki po 7 złotych. Potem nadszedł czas skakania i zabawy. Przed tym 
musieliśmy poddać się krótkiej rozgrzewce, którą prowadził jeden z pracowników... W parku była 
niezliczona ilość trampolin i innych atrakcji, np.: zjeżdżalnia z której zjeżdżało się na pontonie. Po 
prawie dwóch godzinach wyszliśmy z GoJump i przeszliśmy do budynku, w którym znajdowało się 
GoAir. Jest to sala pełna różnych dmuchanych atrakcji, tj.: tor ninja, zjeżdżalnia Adrenalina,  
stroma ściana itp. Na tej sali nasza klasa VII b bawiła się najlepiej, zwłaszcza na zjeżdżalniach, 
które nieustająco były oblegane. Graliśmy tam także w chowanego. Ale się wybawiliśmy! Po 
godzine spędzonej w tak fajny sposób trzeba było wracać do Kłodzka. Około godziny 15:30 
byliśmy już w domu 
Jak wróciliśmy do Kłodzka byliśmy wprawdzie zmęczeni, ale zadowoleni - tylko Laura narzekała 
że akurat w piątki wspinaczka była zamknięta . Po raz pierwszy byliśmy w takim miejscu i mamy 
nadzieje że jeszcze kiedyś uda nam się tam pojechać. 

           Ula Skibińska, Laura Chryń, Ania Siudak, Marceli Bernecki 

 
Klasa IV A w Górach Bardzkich 
15 września 2022 roku pojechaliśmy pociągiem do Barda na wycieczkę na Bardzką Górę. Ze stacji            

kolejowej szliśmy około godzinę. Przy każdym postoju była jedna kapliczka – w sumie było ich 12.               

Kiedy wędrowaliśmy w kierunku słynnego krzyża, było bardzo ślisko i można było upaść, dlatego           

musieliśmy iść wolno i uważnie. Kiedy dotarliśmy na samą górę, zobaczyliśmy największą kapliczkę,        

w środku była Matka Boska, cała ze złota. 

Kiedy schodziliśmy już z góry okazało się, że planowane ognisko zostało odwołane. Wycieczka ogólnie 

bardzo mi się podobała, tylko gdyby nie to nieudane ognisko, to ta wycieczka byłaby o wiele lepsza. 

Milena Pichurko, klasa IV A 

VII C na kręgielni 

Klasa 7C, nieco w swoim stylu, Dzień Chłopaka postanowiła uczcić z opóźnieniem i niestandardowo.                 
3 października siódmoklasiści wybrali się ze swoich wychowawcą do Boguszyna, by zagrać partyjkę                  
w kręgle. Zabawa była przednia, choć 2 godziny spędzone na kręgielni to stanowczo zbyt mało (dlatego 
niektórzy próbowali swojego szczęścia przy stole bilardowym). W dniu swojego święta chłopacy musieli 
jednak uznać wyższość swojej koleżanki, Laury Szymańskiej – była to zdecydowanie najlepsza zawod-
niczka na kręgielni. Cała klasa 7C poleca to miejsce na wycieczki szkolne! 

Red. 
 

 



Wycieczka do świata Klocków LEGO 
Dnia 20 września klasy V d, IV d i IV a pojechały na wycieczke do Wrocławia na wystawę Klocków LEGO, 
która odbywa się w budynku Sky Tower. Były tam obrazy, dzieła architektury, zwierzęta, Legotechnic                      
i wiele, wiele innych budowli, a to wszytko zbudowane z Klocków LEGO. Była tam równierz strefa 
budowania, w której było mnóstwo  klocków i można było budować co tylko podpowiadała wyobraźnia. 
Każda klasa była też na wystawie 3D, gdzie robiliśmy sobie zdjęcia, a one wyglądały jakbyśmy naprawdę 
tam byli. Później, gdy wszystkie klasy już zakończyły zwiedzanie i budowanie, zajechaliśmy dwa piętra 
niżej do McDonalda cos przekąsić. 

Wszystkim bardzo się podobało na wycieczce i przypuszczam, że pojechalibyśmy by tam z chęcią jeszcze 
raz. Na miejscu wystawy jest sklepik, w którym można kupić różne zestawy klocków lego na pamiątkę. 
Bardzo polecam wyjazd do tego miejsca, ponieważ warto jest zobaczyc takie nietypowe rzeczy z Klocków 
LEGO. Wystawa będzie trwała aż do września 2023 roku. 

                                                                                           Weronika Skalska - Ślazińska 

 

Seans w kinie 

30 września klasy V d i IV a udały sie do kina na film "King, mój przyjaciel lew". Jest to opowieść     
o dziewczynce Ines i jej bracie Alexsie, którzy znajdują małe lwiątko, które uciekło z lotniska do ich 
domu. Lwiątko nazwali King. King szybko stał sie ich przyjacielem. Ale niestety, policja chce go 
uśpić więc Ines i Alex jak najszybciej muszą go przetransportować do Afryki. Po drodze 
napotykają dużo przeszkód, ale i tak się nie poddają. 

Film jest super rozrywka dla całej rodziny i bardzo polecam go obejrzeć. 

               Weronika Skalska – Ślazińska 

 

Nasi WSPANIALI - Pracownicy Administracji i Obsługi w pełnej krasie - WSZYSTKIEGO 
DOBREGO i jeszcze NAJ NAJ NAJ z okazji Dnia Edukacji Narodowej!!!!:☺ 



 

WELCOME to SCOTLAND!!! 
The Loch Ness monster is  a marine creature that some people believe lives in Loch (Lake) Ness in Scotland.        
It is  known as Nessie.  

 

Reports of a monster inhabiting Loch Ness date back to ancient times. An ancient peoples of Scotland 

called the Picts left local stone carvings that show a mysterious beast with flippers.  

In 1933 the Loch Ness monster’s legend began to grow. At the time, a road  to Loch Ness was finished, 

offering an unobstructed view of the lake. That year a couple saw an enormous animal, which they 

compared to a “dragon or prehistoric monster.” A Scottish newspaper reported the incident, and nu-

merous sightings followed. A few months later the Daily Mail commissioned Marmaduke Wetherell, a 

big-game hunter, to locate the sea serpent. He found large footprints along the lake’s shores that he 

believed belonged to a 20-foot- (6-meter-) long animal.  

Over the years, the Loch Ness area has attracted numerous monster hunters. Some people used sonar 

or underwater photography to try to locate the creature. Still, no one successfully proved that Nessie 

existed. Most of the photographs  showing the beast have been discredited as fakes. Others have been 

proved to depict other animals or objects. Despite the lack of concrete evidence, the Loch Ness monster 

remains popular. Hundreds of thousands of tourists visit Loch Ness every year, strengthening Scotland’s 

economy. 

 



 WYWIADY  
W naszej stałej rubryce rozmawiamy z reprezentatami szkolnych samorządów: przewodniczącym Małego 
SU (klasy I - III) Pawłem Dydyną z kl. III D oraz skarbnikiem Dużego SU Zosią Baruchą z klasy VIII A☺ 
 
Dzień dobry! 
Cześć! 
Nazywam się Paweł Dydyna i w tym roku szkolnym 2022/2023 będę przewodniczącym Małego 
Samorządu Uczniowskiego. Bardzo się cieszę i jest mi bardzo miło, że będę Was reprezentował w tym 
roku szkolnym, a  będzie się wiele działo☺ 
A więc...zaczynamy! 
15 września – "Dzień kropki". W tym dniu dużo się dziejewięc niech każdy w kropki się przyodzieje. Do 
szkoły przybywać i kreatywnie się rozwijajcie. Pozdrawiam całą społeczność szkolną. 

Paweł Dydyna 
 
Red.:Co dla ciebie Pawle znaczy wybór i pełnienie funkcji przewodniczącego Samorządu? 
Paweł Dydyna: Jest mi bardzo miło, że w tym roku szkolnym będę przewodniczącym Małego Samorządu  
Szkolnego. Również jest mi bardzo miło, że będę reporezentować klasy 1 – 3. 
Red.: Co było dla ciebie impulsem do startu w wyborach? 
P.D.: To jest moje marzenie już od czwartego roku życia - i bym chciał zostać tym  prezydentem. To jest 
mój cel na życie. 
Red.: "Dzień kropki" do organizacji którego zapraszałeś już za nami, ale w szkole zawsze mamy wiele 
wydarzeń – jakie więc  inne działania zamierza zrealizować Samorząd z tobą na czele? 
P.D.: Teraz będzie Dzień Nauczyciela i nic nie chciałabym zdradzać, bo to już nie będzie niespodzianka. 
Potem będzie Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów a następnie 11 listopada i małe przedstawienie. 
Czekaja nas jeszcze Andrzejki, Walentynki i wiele więcej, ale nie będę na razie tego zdradzać. 
Red.:Czy na tym polu na którym działasz wraz z kolegami chciałbyś wprowadzić jakieś zmiany? Może 
masz jakieś nowe pomysły? 
P.D.: Chciałbym żeby było wiele, wiele więcej konkursów dla uczniów, żeby każdy znalazł coś dla siebie. 

 
         Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w trakcie kadencji. 

       Redakcja Szkolnego Graffiti 
 

Rozmowa z Zosią Baruchą, skarbnikiem Samorządu Uczniowskiego klas IV - VIII 

P: Zosiu, jak czujesz się jako ósmoklasistka, reprezentantka najstarszego rocznika w szkole? 

O: Przejmuję i stresuję się egzaminem ósmoklasisty. Jest mi również przykro z tego powodu, że to ostatni 

rok spędzony z moją klasą. 

P: Od czerwca pełnisz funkcję skarbnika szkoły. Czy spodziewałaś się, że będziesz częścią zarządu 

Samorządu Uczniowskiego? 

O: Nie spodziewałam się, że będę częścią “trójki” szkolnej. Muszę jednak przyznać, że bardzo podoba mi 

się ta funkcja. Co prawda jest odpowiedzialna, bo mam swoje obowiązki, ale już dwukrotnie pełniłam rolę 

skarbnika klasowego. Mogę zatem wykorzystać swoje doświadczenie na tym stanowisku. 

P: Jak wygląda Twoja współpraca z przewodniczącą szkoły i zastępcą? 

Dobrze dogaduję się z dziewczynami, sporo rozmawiamy po szkole, mamy również utworzoną grupę na 

messengerze. W tej chwili przygotowujemy grafik działań. Planujemy przeprowadzić akcje charytatywne, 

natomiast pozyskane środki mamy zamiar przeznaczyć na cele szkolne. Na razie nie mogę więcej zdra-

dzić w tym temacie. 

P: Podczas debaty kandydatów do SU zapowiadałaś utworzenie klubu książki. Czy ten cel udało Ci 

się zrealizować? 

O: Niestety klub książki nie zostanie założony. Po konsultacjach z przewodniczącą Samorządu uznałyśmy, 

że w naszej szkole jest zbyt mało osób czytających książki... 

P: Skoro mowa o książkach, to pewnie jesteś zagorzałą czytelniczką. Pochwal się, ile przeczytałaś 

w tym roku książek. 

O: W tym roku dobiłam już do 47 lektur, choć mamy dopiero październik. Dla porównania, w roku ubiegłym 



przeczytałam 40 książek. Bardzo lubię literaturę fantastyczną i piękną. 

P: Na początku rozmowy wspomniałaś o emocjach związanych z egzaminem. Jak wyglądają Twoje 

przygotowania do majowej batalii z językiem polskim, matematyką i językiem angielskim? 

O: Do egzaminów przygotowuję się w rozmaity sposób: rozwiązuję arkusze z lat poprzednich, powtarzam 

tematy. Najbardziej obawiam się matematyki, natomiast najmniej problemów powinno być z angielskim. 

P: Twoje ulubione przedmioty w szkole? 

O: Geografia i historia. 

P: Jakie są twoje plany szkolne na przyszłość, po ukończeniu “Trójki”? 

O: Po szkole podstawowej chciałabym dostać się do liceum w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku. 

Interesuje mnie profil psychologiczny. 

P: Opowiedz jeszcze o swoich innych, poza książkami, pasjach. 

O: W sezonie zimowym uwielbiam jeździć na nartach, natomiast latem lubię jeździć na rowerze. Poza tym 

lubię jeszcze rysować. 

Rozmowa z Zosią została przeprowadzona na kółku historycznym 5 października 2022 r. 

********** 

Cała redakcja naszej gazetki życzy Zosi powodzenia w działaniach na rzecz szkoły w Samorządzie              

Uczniowskim. Trzymamy również kciuki za Zosię podczas egzaminów majowych i liczymy, że zrealizuje 

swoje plany szkolne po ukończeniu SP3. 

 
Paweł Dydyna 

 
Zosia Barucha 

 

 



☺WARTO PRZECZYTAĆ☺ 
Manga i Anime 

Co to jest manga ? 
Manga, najprościej mówiąc jest to japoński komiks z charakterystycznym stylem rysowania, do 
którego należą np. duże oczy.  Mangi najczęściej są czarno–białe. Te japońskie komiksy, powstały 
pod koniec XIX wieku. Zostały dosłownie przetłumaczone jako „Kapryśne rysunki lub bazgroły” 
przez Hokusai Katsushika, mistrza Ukiyo-e, który również otrzymał mangę za swoją największą 
kolekcję dzieł, Manga Hokusai. 
W odróżnieniu od książek i niektórych komiksów mangi dzielą się na tomy, a nie na częśći. 
Najdłuższa manga w historii miała 185 tomów w 2013 r., a dziś ma 205. Tą mangą jest „Kochira 
Katsushika-ku kameari kouen-mae Hashutsujo“ autorstwa Osamu Akimoto. 
Przykładowe mangi to np.: „Hanako duch ze szkolnej toalety“, „Kemono jihen“, „Tokyo ghoul“,  
„Kkimetsu no yabia“ , „Fire force“, „My hero academia“, „Dragon ball“, „Naruto“, „One-punch man“, 
„Jujutsu kisen“. 

CZY ANIME TO CHIŃSKA BAJKA? 
Większość niedoinformowanych  osób uważa, że anime to chińska bajka, ale tak nie jest anime  
jest tworzone głównie przez Japończyków. Słowo ,,ANIME’’ to skrót oznaczający film animowany.  
Anime jest zazwyczaj kręcone na podstawie mang, ale zdarzają się wyjątki np. „Pokemon“, 
„Brenda new animal“ czy „Bakugan: Battle Planet“. 
 

    
Ula Skibińska i Wiktoria Wojtaszek 7B 

Z KART HISTORII 
Recenzja filmu “Orlęta. Grodno ‘39” 

“Orlęta. Grodno ‘39” to film historyczny przedstawiający dramatyczne wy-
darzenia drugiej połowy września 1939 roku na Kresach Wschodnich. 
Głównym wątkiem fabuły jest bohaterska obrona Grodna przed napaścią 
złowrogiej Armii Czerwonej.  
Uważam, że film wyreżyserowany przez Krzysztofa Łukaszewicza ma 
wiele niedociągnięć i nieścisłości. 
Pierwszą nieścisłością, którą zauważyłem podczas seansu, było poja-
wienie się dziewczyny z centrum plakatów promujących film zaledwie w 
kilku mało istotnych scenach. Skoro piszę już o postaciach, to uważam, 
że główny bohater jest ukazany w mało interesujący sposób, a śledzenie 
jego losów było przerażająco nudne. Film ten też nie do końca pokazuje 
prawdę historyczną. Ukazuje on bowiem komunistów jako ludzi, którzy 
dobrze traktują, choć w rzeczywistości było wręcz przeciwnie. 
Jednak sceną z największą liczbą nieścisłości była obrona mostu. W niej 
to właśnie polscy żołnierze nie są w stanie trafić nacierających w grupie 
żołnierzy Armii Czerwonej. Natomiast kilka scen później jeden z nich, po 
otrzymaniu trzech trafień w klatkę piersiową, strzelając z biodra trafia 
każdym strzałem. 
Pomimo tego, że bardzo lubię tę tematykę filmu, na pewno nie polecę go 
znajomym. 

 

 
 

Artur Szramek, klasa VIII B 

 



MAŁA LITERATURA DZIECIĘCA 

Urszula Skibińska 

„Kryształowe królestwo“ 
Kiedyś bardzo dawno temu, za górami za lasami było sobie kryształowe królestwo, zbudowane 
całe z kryształów. Góry były z cytrynów, jezioro z szafirów, a w lasach rosły ametysty i kwarce 
wszystkich kolorów. W królestwie mieszkali mali kryształowi ludzie z kamienia górskiego. 
Mieszkańcy miasta mieli dwa cale wysokości. Może się wydawać że kraina i jego mieszkańcy byli 
idealni ale przecież nikt do końca taki nie jest. Mieszkańcy byli narcyzami i w królestwie panowały 
liczne spory. Nagromadziło sie tyle złych uczynków, że wróżka Cecylia rzuciła na królestwo klątwę. 
Wypowiedziała zaklęcie, że jeśli ostatni liść z magicznego drzewa spadnie (a przez jeden zły czyn 
spadał jeden liść) wszyscy zamienią się w posągi i będzie tak do czasu aż wykiełkuje nowe 
drzewo. A trzeba wam wiedzieć, że magiczne drzewo wyrasta co  milion lat. Mieszkańcy jednak 
żyli tak jak dotychczas, gdy nagle spostrzegli że na drzewie został ostatni liść. Zaczęli  się kłócić 
co zrobić! Jedni mówili, że należy po prostu się nie kłócić, drudzy zaś że pomysł pierwszych i tak 
się nie uda więc po co próbować, trzeci twierdzili że najlepiej iść do Cecylii i błagać ją                              
o wybaczenie, a byli nawet tacy co twierdzili że trzeba liść przykleić na super-glue. Mieszkańcy 
kłócili się co zrobić gdy nagle usłyszeli szelest, bo oto na szmaragdową trawę spadł ostatni liść. 
Chcieli coś jeszcze zrobić żeby nie spadł, ale było za późno - wszyscy z miejsca stali się 
kamiennymi posągami. Przez niezgodę mieszkańcy kryształowego królestwa czekają do dziś, aż 
wyrośnie nowe drzewo i będą mogli znowu toczyć swoje spokojne kłótliwe życie. 

                                                                 Ula Skibińska VII B 

 

Dla spostrzegawczych [i nie tylko fanów STAR WARS☺] – czy na obrazku jest PANDA???:) 

 
MIŁEGO SZUKANIA i NIECH W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023  

MOC BĘDZIE z WAMI MŁODZI PADAWANI!!!! ☺☺☺☺☺ 



KĄCIK HUMORU☺ 
 

Klientka w sklepie pyta: 
- Przepraszam, czy mogę przymierzyć tę sukienkę na wystawie? 

Na to sprzedawczyni: 
- Bardzo proszę, ale mamy tez przymierzalnię . 

*** 
Jasiu dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla Kasi? 

- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie. 
*** 

Co leci dziś w kinie w Wąchocku? 
- Tynk 
*** 

- Jasiu, kiedy tak ubrudziłeś ręce? 
- Gdy myłem szyję, tato! 

*** 
Jasiu pyta się mamy: 

-Mamo czy to prawda, że naszymi przodkami były małpy? Tatuś mi tak mówił. 
-Nie wiem synku czy to prawda bo twój tato nigdy mi nie mówił o swojej rodzinie. 

*** 
Szew mówi do blondynki: 

- Kasiu umyj windę 
- Na którym piętrze? 
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