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Nr 4 (2015) 

 

 

- relacja z pierwszego Festynu Rodzinnego 

- relacja z Konkursu „List do Taty” 

- ciekawe teksty naszych redaktorów 

- dział „DOBRA ZABAWA” 

(a w nim: humor, quizy, rebusy, komiksy) 

- trochę nauki  
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Fotorelacja z Festynu Rodzinnego 

 
Zuzanna Abramowska 

Julia Sołtyszewska 
 

 

 

Festyn Rodzinny odbył się 26 września 2015 roku.  

Było wiele atrakcji, m.in. stoiska z różnościami. Na zdjęciu stoisko z 

ciastami – Kawiarenka. 
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Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z grillowanymi kiełbaskami. Aby 

skosztować chrupiącej kiełbaski, trzeba było stać w długiej kolejce. 

 

 

Pani Natalia, pani Hania i dziewczyny z klas 5 malowały twarze młodszym 

dzieciom. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem, a panie i dziewczyny miały 

pełne ręce roboty. 
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Stoisko z watą cukrową obsługiwane przez absolwentkę szkoły – Kornelię. 

 

 

Stoisko „Wariacje balonikowe”. 
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Punkt prowadzony przez panów Policjantów cieszył się dużym 

zainteresowaniem zwłaszcza chłopców. Mogli oni zagrać w grę, w której 

prowadzili pojazd policyjny. 

 

 

Dzielny tenisista Wojtek. 
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List do Taty – relacja z konkursu 

Oliwia Leszczyńska 

 

29 października 2015 roku pojechałam do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej w Warszawie po odbiór nagrody w konkursie „ List do Taty’’.  

Do Senatu przybyło było 14 laureatów, ogłoszono trzy pierwsze 

miejsca.  Laureatów wybrano spośród kilkuset prac konkursowych. 

Ja zajęłam 1. miejsce w okręgu.  

 

Wejście do Senatu 
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Tuż przed rozpoczęciem oficjalnej uroczystości. 

 

 

W uroczystości wzięli udział: 

- Rzecznik Praw Dziecka, Pan Minister Marek Michalak (przemawia); 

- Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Pan Senator Mieczysław 

Augustyn (pierwszy z lewej); 

- Wicemarszałek Senatu, Pan Senator Jan Wyrowiński (drugi z prawej); 

- prezes Fundacji Cyryla i Metodego / Inicjatywa Tato.Net, Pan Wojciech Czeronko (pierwszy 

z prawej). 
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Gośćmi specjalnymi byli znani aktorzy, Pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz Pan 

Dariusz Kowalski, którzy odczytali wybrane listy konkursowe. 

 

 

 

Po długich przemówieniach, w końcu odebrałam nagrodę. 
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Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zwiedziłam nie tylko Senat ale 

również Sejm. 

 

 

Kilka dni po uroczystości pojechałam do biura senatora Norberta Obryckiego  

w Szczecinie, aby otrzymać dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie 

okręgowym. 
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Wizyta w Filharmonii 

Laura Drążkiewicz 

Dnia 10 września 2015 roku moja klasa VI a miała okazję uczestniczyć w warsztatach 

wyobraźni muzycznej INTERNATIONAL LUTOSŁAWSKI YOUTH ORCHESTRA ,które odbyły się  

w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

Jest to międzynarodowy projekt dającym możliwość wspólnych działań młodzieży  pod 

okiem światowej klasy muzyków europejskich. Projekt ukazuje rolę twórczości wybitnego 

polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego w szerszym kontekście społecznym  

i kulturowym. Promuje także polską muzykę współczesną. Muzycy zapoznali nas  

z instrumentami oraz nauczyli słuchać i wystukiwać rytm. Warsztaty te wprowadziły uczniów 

w miły i sympatyczny nastrój. 

 

W tym dniu  mieliśmy, również  niepowtarzalną okazję odwiedzenia budynku Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. Było na prawdę bardzo interesująco i ciekawie. 

Uczniowie mieli okazję zasiąść miedzy innymi w ławie dla oskarżonych, widowni oraz za 

stołem sędziowskim. Zadawaliśmy mnóstwo pytań dotyczących funkcjonowania sądu, 

przebiegu rozpraw ,sytuacji prawnych, rodzaju przestępstw ,drogi jaką trzeba przejść, aby 

zostać sędzią. Zadawaliśmy wiele intrygujących pytań, na które pan sędzia udzielał nam 

rzetelnych odpowiedzi.  

Na zakończenie uczniowie mogli przymierzyć togę i uderzyć sędziowskim młotkiem. 

Spotkanie podobało się wszystkim uczestnikom. Cieszę się ,że mieliśmy możliwość poznania 

jednego z najważniejszych obiektów w naszym mieście. 
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Narodowe czytanie – „Lalka” 

      Aleksandra Drążkiewicz 

 

 

W piątek 4 września 2015 roku, odbyło się w naszej szkole Czytanie „Lalki” 

Bolesława Prusa w ramach VI edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. 

Akcję tę zainicjował przed trzema laty Prezydent Bronisław Komorowski, 

pragnąc popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła. 

Do wspólnego czytania przyłączyła się nasza pani Dyrektor Iwona Kacperska - 

Kufel oraz  panie uczące języka polskiego, Michalina  Krywan i Aleksandra 

Teleman.  Uczniowie klasy VIa - Olga Żmińczuk i Aksel Drążkiewicz - dzięki 

wspaniałej recytacji i przebraniu przedstawili nam głównych bohaterów tej 

pozytywistycznej powieści - okrutną Izabelę Łęcką oraz zdeterminowanego 

Stanisława Wokulskiego. 
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Polecam książkę „Magiczne Drzewo  - Czerwone krzesło” 

Andrzeja Maliszewskiego 

Paulina Pupka 

                                                                                                                                                                                                            

Książka opowiada o trojgu dzieci: Tosi (11 lat), Kukim (10 lat)  

i Filipie (12 lat), które znajdują w rzece magiczne, czerwone krzesło. 

Gdy ich rodzice tracą pracę w orkiestrze, ciotka siada na krześle  

i niechcący wypowiada życzenie – chce, aby rodzice pracowali na 

statku Queen Victoria. Życzenie spełnia się i rodzice wypływają  

w rejs, podczas którego mają zabawiać gości grając na skrzypcach. 

Dzieci zamieszkują przez ten czas u ciotki i odkrywają magiczne moce 

krzesła. Przeżywają wiele przygód. 

Zachęcam do przeczytania tej książki, gdyż jest bardzo ciekawa  

i rozbudza wyobraźnię. Jest to pierwszy tom całej serii, która składa 

się z pięciu części. 

 

 



14 

 

Polecam książkę „Dziennik Cwaniaczka” 

Emma Gryczman 

Polecam książkę pt.,, Dziennik Cwaniaczka’’ Jeffa Kinneya. Główny bohater to 

Greg Heffley, ma on starszego brata Rodrica oraz młodszego brata Mannygo. 

Historie są bardzo rozwinięte, a rodzina jest szalona i zabawna. Jego kolega- 

Rowley nie zawsze pomaga Gregowi. Czy Greg zrobi wszystko sam…? 

Przeczytajcie książki a się dowiecie!! 

 

 

Bardzo polecam tę książkę, ponieważ jest ona niezwykle wciągająca i bardzo 

zabawna, idealna na jesienne wieczory . 
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DOBRA ZABAWA  

 

 

 

Humor szkolny 

Oliwia Leszczyńska 
Emma Gryczman 

 
 
 

Jasiu idąc do szkoły zobaczył przy drodze hasło: 

KIEROWCO!NIE PRZEJEŻDŻAJ DZIECI! 

Po chwili dopisał: 

POCZEKAJ LEPIEJ NA NAUCZYCIELA!! 

 

Jasio napisał na tablicy:                                                           

„Fczoraj byłem f szkole” 

Pani pyta innego ucznia: 

- Czy twój kolega dobrze napisał to zdanie? 

- Jasne że nie. Przecież wczoraj była niedziela! 
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Nauczyciel muzyki pyta Jasia: 

- Jasiu, jaki jest twój ulubiony instrument? 

- Dzwonek, szczególnie na przerwę, proszę pana! 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka, 

oddając pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. 

 

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 

też nikt go do tej pory nie znalazł... 
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Rebusy 

Ula Guzek 

 

 
 

Komiks z zabawą językową 

Mikołaj Olejniczak 
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Czy znasz drzewa? 

 

 

 



19 

 

Redakcja "Mierzyka": 

Aleksandra Teleman - redaktor naczelna 

Oliwia Leszczyńska 

Urszula Guzek 

Emma Gryczman 

Paulina Pupka 

Maja Landmesser 

Zuzanna Abramowska 

Julia Sołtyszewska 

 

Współpracujący: 

Aleksandra Drążkiewicz 

Laura Drążkiewicz 

Mikołaj Olejniczak 

 

Zapraszamy do współpracy! 


