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Drodzy Czytelnicy Fotoradaru! 
Polecamy Wam kolejny numer gazetki szkolnej, w 
którym znajdziecie ciekawe artykuły, opowiadania, 
kilka wywiadów, krzyżówki oraz prace literackie i 
plastyczne uczniów. Wszystkie materiały 
publikowane w majowym Fotoradarze łączy wspólny 
temat – Rodzina. Wybraliśmy ten motyw jako 
przewodni ze względu na zbliżające się święta: Dzień 
Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka. Życzymy 
przyjemnej lektury! 

Redakcja 

Nie zapomnij 

ICH ŚWIĘTO 
Mamo, Mamo, co Ci dam, skoro tylko jedno serce 
mam? 
1000 miłych słówek znam i z pewnością Ci je dam.  
Szczęścia, zdrowia, pomyślności i żebyś sto lat nam 
żyła w radości. 
 
Wkrótce święto naszych Tatusiów kochanych,  
co umieją wszystko zrobić i wszystko naprawić. 
Tatuś przytuli i pocieszy, więc korzystając z okazji, 
życzymy wszystkiego, co najlepsze. 

Redakcja Fotoradaru 

 
 

Największą satysfakcję sprawia mi uśmiech dziecka,  
który widzę na jego twarzy 

PANI PEDAGOG - 
PRZYJACIEL DZIECI 

 
 
- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- Pracuję w tej szkole już 26 lat. 
- Na czym polega Pani praca? 
- Pomagam uczniom z trudnościami: pedagogicznymi, 
emocjonalnymi, psychologicznym i rodzinnymi. 
- Z jakimi problemami zwracają się do Pani najczęściej uczniowie? 
- Najczęściej są to konflikty rówieśnicze: wyzwiska, przemoc 
psychiczna, ale także brak równowagi emocjonalnej wśród dzieci 5-
cio i 6-letnich. 
- Dlaczego została Pani pedagogiem szkolnym? 
- Kocham tę pracę. Podoba mi się praca z człowiekiem. Sprawia mi 
wielką przyjemność pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich 
problemów. 
- Z jakimi instytucjami Pani współpracuje i na czym polega ta współpraca? 
- Współpracuję z sądami. Kieruję do nich  wnioski w różnych 
sprawach. Proszę o interwencję policję. Wspólnie z MOPS-em (Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie) organizuję pomoc socjalną dla uczniów, a 
z parafią - pomoc finansową. PPP4 (Poradnia Psychologiczna 
Pedagogiczna nr 4) wspiera szkołę w diagnostyce uczniów, Poradnia 
Zdrowia Psychologicznego dokonuje konsultacji uczniów z 
zaburzeniami. 
- Czy uważa Pani za trafny tytuł tego artykułu „PANI PEDAGOG - 
PRZYJACIEL DZIECI”? 
- Tak powinno być, ale czasem niektórzy uważają mnie za wroga, 
„wymierzyciela kary”, 
- Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy zawodowej? 
- Największą satysfakcję sprawia mi uśmiech dziecka, który widzę na 
jego twarzy. 

Konrad Goliński, Jakub Śpiewak, kl. Va 
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Kocham Cię bardzo mamusiu 
moja, 
Życzy Ci więc pociecha 
Twoja, 
Żebyś miała dużo wolnego 
I kochała synka swojego. 
Bądź mamo uśmiechnięta, 
Nie tylko, gdy są jakieś święta. 
Będę Ci pomagał i o Ciebie 
dbał 
I zawsze będę Cię kochał. 
A teraz mamo przyjmij ten 
podarunek 
I mój gorący pocałunek. 

Marek Pietrasiuk, kl.IIIc 

Ukochana moja mama  
robi obiad prosto z rana. 
A ja za to zrobię koszyk  
pełen różnych mirabelek i 
jabłuszek. 
Obrzuca mnie liśćmi,  
zarzuca śnieżkami. 
To mama, która zabiera  
na basen, do kina. 
Mama to słońce, 
Mama to liść, 
Mama jest bardzo piękna dziś. 
Życzę Wam mamy, 
Czego zawsze chcę –  
Na kanapie przytulić się! 

Ada Gąsior, kl.IIIa 

Mamo, mamo, kocham Cię 
Bardzo, bardzo, jak? – Ty 
wiesz. 
Wiem, że mnie kochasz, 
Gdy rano przytulasz, 
Gdy czas ze mną spędzasz, 
Gdy boli mnie głowa. 

 Hania Ochnik,  kl.IId  

Okā-san i Otō-san 

RODZINA JAPOŃSKA 
Japońska rodzina oznacza trady-
cyjnie członków domostwa, czyli 
grupę ludzi mieszkających pod 
jednym dachem.  
W jednym domu mieszkały najczęś-
ciej trzy pokolenia rodziny, czyli naj-
starszy syn z żoną i dziećmi oraz je-
go rodzice. Najstarszy syn dzierżył 
tradycyjnie funkcję głowy rodziny. 
Dziedziczył cały majątek rodziców, 
ale w zamian za to musiał im na 
starość zapewnić wikt i opierunek. 
Jeżeli pomimo przeznaczonych na 
niego dodatkowych wydatków oka-
zał się nieodpowiedni do sprawowania funkcji głowy rodziny lub splamił jej honor, ojciec mógł poz-
bawić go przywileju dziedziczenia majątku i zaadoptować niespokrewnionego z rodziną mężczyzn-
nę, który przejmował przywileje i obowiązki głowy domu oraz był gwarantem jej stabilności finan-
sowej. Głowa rodziny miała wyłączne prawo do reprezentowania rodziny na zewnątrz. Pozostałe 
rodzeństwo poza najstarszym bratem musiało szukać środków utrzymania poza swoją rodziną. 
Dla córek oznaczało to znalezienie bogatego męża. Synowie wybierali zazwyczaj służbę innemu 
panu feudalnemu albo służbę wojskową.  
 Wszyscy mieszkańcy domostwa byli całkowicie podporządkowani woli głowy domu. Ich własne 
aspiracje nie odgrywały większej roli. Ich zachowanie służyło zachowaniu dobrego imienia rodziny. 

Przyniesienie wstydu rodzi-
nie było czynem karygod-
nym i mogło oznaczać wy-
kluczenie z rodziny osoby, 
która przyczyniła się do ha-
niebnego czynu. Tradycja 
japońska nie zna pojęcia 
przebaczenia. Splamienie 
honoru rodziny oznaczało 
hańbę dla wszystkich jej 
członków dziedziczoną 
przez kolejne pokolenia. 

 
Malwina Kozdroń, kl. VIa 

Tabelę na podstawie Internetu 
opracował Grzegorz Kowalik, 

kl. Vb 
Coś na Dzień Dziecka… 
SŁAWNE DZIECI SŁAWNYCH RODZICÓW 

 
Jaden Smith                    Will Smith            Natalia Kukulska            Anna Jantar 

 
Maciej Stuhr                 Jerzy Stuhr          Patrycja Markowska      Grzegorz Markowski  

Źródło zdjęć: Google grafika, Martyna Krzyżyńska kl. Va 

Osoba Skromnie Z szacunkiem 

Matka Haha (母) Okā-san (お母-さん) 
Ojciec Chichi (父) Otō-san (お父-さん) 
Córka Musume (娘) Musume-san (娘-さん) 

Syn Musuko (息子) Musuko-san (息子-さん) 
Babcia Sobo (祖母) Obā-san (お婆-さん) 
Dziadek Sofu (祖父) Ojii-san (お爺-さん) 
Starsza siostra Ane-ue (姉) Onē-san (お姉-さん) 
Młodsza siostra Imōto (妹) Imōto-san (妹-さん) 
Starszy brat Ani (兄) Onii-san (お兄-さん) 
Młodszy brat Otōto (弟) Otōto-san (お弟-さん) 
Ciotka Oba (叔母) Oba-san (叔母-さん) 
Wuj Oji (叔父) Oji-san (叔父-さん) 
Żona Tsuma (妻) Oku-san (奥-さん) 
Mąż Shujin (主人) Goshujin-san (御主人-さん) 



Mamo jesteś piękna jak 
wiosna. 
Twe włosy są jasne jak 
słońce. 
Twe oczy podkreślają 
blask słońca. 
Twe ubranie jest zawsze 
piękne. 
Mamo pamiętaj, że 
zawsze będę Cię kochać! 

Gabrysia Orłowska, kl.IId 

Moja mama jest kochana. 
Zawsze znajdzie dla nas 
czas. 
Moja mamusia trochę 
malutka, 
Ale zawsze taka milutka. 
Mama wszystko zrobi dla 
nas, 
Wytrze łezkę i przytuli. 
Wkrótce święto naszych 
mam, 
Niech żyją długi czas, 
Nawet więcej niż sto lat! 

Weronika Furmaniak, kl.IIIc 

Słonko dziś z uśmiechem 
wstało. 
Wstały też wesołe dzieci. 
Już odświętnie są ubrane, 
Już trzymają bukiet róż. 
Ćwierka pięknie też 
skowronek. 
A tu nagle… Mama wstaje 
Piękna jak ze snu. 
Teraz dzieci chórem 
mówią: 
„Sto lat żyj nam mamo,sto!” 

Julia Tylman, kl.IId 

Rowerowa pasja – wywiad z panem Arkadiuszem Formelą 

Jeden rower, dwa koła i trzy … 
tysiące możliwości 
 
- Tato, dlaczego 
lubisz jeździć 
rowerem? 
- Właściwie nie 
umiem powie-
dzieć konkretnie, 
dlaczego.... Jest 
pewnie „dziesiąt” 
powodów. Od 
wczesnych lat 
szkolnych jeżdżę 
na rowerze. Są 
chwile, iż wydaje 
mi się, że odkąd 
pamiętam.... 
Jazda na rowerze 
to sposób na spę-
dzanie wolnych 
chwil, poprawę 
nastroju, spowol-
nienie procesów 
starzenia 
organizmu, zwiększenie odporności, wzmocnienie układu oddechowego, dotlenienie mózgu (lepsza 
koncentracja i zdolność zapamiętywania), poprawę pracy serca, aktywizację mięśni grzbietu... no i 
oszczędność pieniędzy oraz środowiska. 
- Dlaczego jeździsz na rowerze do szkoły? 
- Podczas jazdy można się wyciszyć, rozładować stres, przemyśleć bieżące sprawy. To sprawia, że 
– nie zawsze, ale czasami – wraca się mądrzejszym..., no i bogatszym o kolejne doświadczenia i 
kilometry na liczniku. 
- Jakie są Twoje ulubione trasy rowerowe? 
- Lubię przemierzać ścieżki poprowadzone przez dzielnice: Letnica. Nowy Port, Brzeźno, Wrzeszcz 
Dolny, Zaspa, Przymorze, Jelitkowo, Żabianka, Sopot. 
- W jakie miejsca lubisz jeździć na rowerze? 
- Zasadniczo w każde, do którego wiedzie choćby najmniejszy szlak. Rower to pojazd, jakim 
dojedzie się wszędzie (a jak się nie da, to się doniesie) i to całkiem za darmo. Żadnej benzyny, 
żadnych biletów – no może troszeczkę napoju i czegoś kalorycznego. 
- Na co zwróciłbyś uwagę dzieciom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy na rowerze? 
- Istnieje pogląd, że jazda rowerem po mieście jest dość ryzykowna. Jest w nim dużo prawdy. Dane 
dotyczące wypadków stawiają nasz kraj na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem 
liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Jednak dane statystyczne mówią również, że nawet 
biorąc to pod uwagę, jazda na rowerze jest korzystniejsza dla zdrowia niż jej brak. Według Komisji 
Europejskiej jeżdżenie na rowerze wydłuża życie – dlatego lepiej jest jeździć niż nie jeździć! 
Sprawny rower, dobra znajomość przepisów i przestrzeganie ich, choć ważne, nie gwarantują 
jeszcze bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. 
Uważna obserwacja sytuacji na drodze oraz przewidywanie zachowań innych uczestników ruchu są 
ważniejsze niż obserwacja znaków drogowych. Ponadto, koniecznie trzeba zadbać o dobrą 
widoczność (jasne lub fluorescencyjne ubrania w ciągu dnia lub gdy jest słaba widoczność oraz 
odblaskowe ubrania w nocy; zawsze używać świateł w ciemności, podczas deszczu lub jeśli jest 
pochmurnie), zachowywać się w sposób przewidywalny oraz jechać pewnie i zdecydowanie, nie 
prowokując innych do niebezpiecznych zachowań. Unikać ulic, gdzie panuje duże natężenie ruchu, 
a samochody poruszają się z dużą prędkością (większą niż 50 km/h), a zwłaszcza tych, gdzie jest 
znaczny ruch ciężarówek. 
- Jakie masz plany na wakacje? 
- Generalnie wakacyjny czas najprawdopodobniej podzielę pomiędzy Pomorskie, Śląskie i 
Podkarpackie. ale na obecną chwilę, trudno mi precyzyjnie określić, w jakim terminie, w jakim 
miejscu. 
- Czy rower znajdzie miejsce w tych planach? 
- Jeśli tam, gdzie będę, a 
będzie i on, to na pewno tak. 
- Dziękuję za rozmowę. 

 
 

Z Arkadiuszem Formelą 
nauczycielem informatyki  

rozmawiała Aleksandra 
Formela, kl. IIIa   

ROWEROWE POWIEDZONKA  
JEDEN ROWER, DWA KOŁA I TRZY... TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI 
KAŻDY CZŁOWIEK TO POWIE – NA ROWERZE DBASZ O ZDROWIE 
NA ROWERZE ZŁO NIE BIERZE 
PEACE IS ROWER 
ROWER RZĄDZI, ROWER RADZI, ROWER NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI! 



Mamusiu jesteś piękna 
Jak ptak ze złotego drzewa 
A Twe oczy są jak piękne 
kwiaty. 
Mamo, Ty jesteś dla mnie 
najważniejsza, 
Bo wymyślasz ciekawe 
spacery 
I zawsze wiesz, co zrobić. 
Kocham Cię mamusiu! 

 Ola Bojko, kl.IId 

Mamusiu jesteś piękna jak 
królowa wiosny. 
Twe włosy są złote jak 
korona. 
Twe oczy są jak morze 
pełne ryb. 
Twe rzęsy są czarne jak 
skrzydła kruka. 
Twa cera jest piękna jak 
fiołek. 
Mamo -  jesteś dla mnie 
najważniejsza 
Bez Ciebie świat jest 
ponury! 

 Gaja Górniak, kl.IId 

Jesteś najpiękniejszą 
mamą na świecie. 
Mamusiu jesteś piękna jak 
biała lilia. 
Troszczysz się o mnie 
zawsze. 
Kocham Cię z całego 
serca! 
Przepraszam za wszystkie 
złe rzeczy. 
Masz najpiękniejsze oczy w 
całym wszechświecie! 
 Kuba Falba, kl.IId  

„Simpsonowie” 

RODZINA JAKICH MAŁO 

 
„Simpsonowie” to jeden z najdłużej emitowanych (w tym roku 

minie 25 lat od ukazania się pierwszego odcinka) seriali, a 
zarazem jeden z najsłynniejszych, jakie powstały. Któż nie 
słyszał o tej żółtoskórej rodzinie, żyjącej na tle satyrycznego 
świata w mieście Springfield? (Miasto to istnieje w naszym, 
„realnym” świecie.) Jest to jednak serial przeznaczony dla 
starszych widzów (od 12 lat), więc mniejsi powinni go oglądać 
wyłącznie z rodzicami. Należy podkreślić, iż film jest karykaturą 
typowej amerykańskiej rodziny, w której być może i nasi rodacy 
odnajdą troszkę własnych cech. Filmów oraz seriali 
sparodiowanych w tej kreskówce jest tyle, że nawet liczenie 
gwiazd na niebie byłoby zdecydowanie łatwiejsze. Poznajcie 
zatem Simpsonów:  

Homer – głowa rodziny, mąż Marge oraz ojciec Barta, Lisy i 
Maggie. Homer jest niezbyt inteligentny, nieokrzesany i leniwy. 
Poza tym ma nadwagę, jest prawie łysy. Życiowy nieudacznik. 
Pracownik miejscowej elektrowni atomowej, w której zamiast 
pracować śpi, zjada pączki oraz popija piwko. Ulubione jego 
zajęcie to oglądanie TV. Ubiera się w białą koszulę z krótkim 
rękawkiem, niebieskie spodnie oraz czarne buty. 
Marge – dużo inteligentniejsza oraz rozsądniejsza od swego 
małżonka. Jej charakterystyczną cechą są długie włosy koloru 
niebieskiego zawinięte w kok. Nosi czerwone korale, zieloną 
sukienkę oraz czerwone obcasy. Czas zwykle spędza zajmując 
się domem oraz dziećmi.  
Bart – jest potwornym rozrabiaką, który lubi denerwować wszys-
tkich wokoło oraz robić im żarty. Jego charakterystyczna cecha 
to najeżone, krótkie włosy. Zwykle zostaje po lekcjach, pisząc 
sto razy na tablicy zdania zaczynające się słowami „Nie będę…”. 
Najstarszy z rodzeństwa. Ubiera się w czerwoną koszulę, 
niebieskie spodenki i adidasy. 
Lisa – ma najeżone włosy, naszyjnik z białych, sztucznych 
pereł, czerwona sukienka i buty. Jest niezwykle inteligentną 
dziewczynką, wraca ze szkoły z szóstkami. Lubi grać na sakso-
fonie, a jej ulubioną muzyką jest jazz oraz blues. Poza tym 
interesuje się ekologią, buddyzmem oraz wegetarianizmem. 
Maggie – niemowlę, ma najeżone włosy z niebieską kokardką 

na głowie, nie-
bieską koszulę 
nocną i czerwo-
ny smoczek, z 
którym się nigdy 
nie rozstaje. Za 
każdym razem, 
gdy chce swojej 
rodzinie coś 
przekazać, uży-
wa subtelnych 
gestów lub wyra-
zów twarzy.  

Krystian Miderski,  
kl. VIb 

 W pracy i w domu 

MAMA IWONA 

Moja mama jest wspaniałą ma-
mą i bardzo dobrym pracow-
nikiem.  
Zajmuje odpowiedzialne stano-
wisko kierownika księgarni Mat-
ras. Układa i sprzedaje książki, 
ale także odpowiada na maile, 
podlicza zyski, komponuje grafi-
ki oraz wyjeżdża na szkolenia. 
Mojego tatę poznała właśnie w 
swojej pierwszej pracy. Jej ulu-
biony typ książek to literatura 
piękna. Uwielbia kolor czerwo-
ny. Jak każda mama, jest tros-
kliwa i próbuje ochronić swoje 
dziecko przed całym złem 
świata. 
Wszystkie mamy na swój spo-
sób są wyjątkowe. Chcą dla nas 
jak najlepiej, dlatego dzieci po-
winny starać się być jak naj-
wspanialsze właśnie dla swoich 
rodziców i pomagać im w co-
dziennych obowiązkach.  
Zbliża się Dzień Matki. Pamię-
tajmy o naszych mamach, tak 
jak one pamiętają o nas. 

Wiktoria Szablewska, kl. Va 
 

Różne zabawy 
różnych pokoleń 
Poznajcie, w co bawili się 
członkowie mojej rodziny, gdy 
byli dziećmi. Ich ulubione gry i 
zabawy porównałam z moimi i 
mojego brata.  
Ja (11 lat) - 
wchodzę na 
drzewa, ska-
czę na ska-
kance, bie-
gam, gram w 
piłkę. 
Adam (9 lat) 
– gra w piłkę, wchodzi na 
drzewa, bawi się w berka.  
Tata – grał w piłkę, biegał, ba-
wił się w wojnę i podchody, 
ścigał się na rowerach. 
Mama – grała w gumę i w klasy, 
bawiła się w podchody. 
Babcia – bawiła się piłką, w 
podchody i w berka, skakała na 
skakance, opiekowała się 
zwierzętami. 
Dziadek – bawił się z rodzeń-
stwem w berka i w podchody, 
grał w piłkę i bawił się ze 
zwierzętami. 

Agata Błaszkowska, kl. IVc   



 Autoprezentacje trzecioklasistów 

JA I MOJA SZKOŁA 
Nazywam się Hania Rzepka. Niedawno skończyłam 9 lat. 
Jestem uczennicą trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 
80 w Gdańsku. Mieszkam razem z rodzicami w bloku 
przy ulicy Opolskiej. Mam długie blond włosy, szaro-
niebieskie oczy i pieprzyk pod ustami. Jestem wesoła, 
lubię się śmiać i bawić z kolegami oraz koleżankami. Mój 
ulubiony kolor to morski. Uwielbiam różnego rodzaju 
zabawy sportowe, taniec oraz jazdę na rolkach. W 
przyszłości chciałabym zostać sportowcem. 
Cześć! Jestem Igor Gielniak. Mam 9 lat i mieszkam w 
Gdańsku. Uczę się w Szkole Podstawowej nr 80. 
Uczęszczam na zajęcia języka polskiego, matematyki, 
religii, języka angielskiego i w-fu. Bardzo lubię sport. Moją 
ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. W tym roku rodzice 
zapisali mnie do szkoły piłkarskiej „Coerver”. Razem ze 
mną chodzą tam też moi koledzy z klasy. Mam brata 
Borysa, który ma 6 lat i chodzi do grupy 01. Ja i mój 
młodszy brat bardzo lubimy pływać, dlatego razem 
chodzimy do szkoły pływackiej „Wodny Świat”. I to 
wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o sobie. 
Zapraszam do tej niesamowitej szkoły!  
Nazywam się Maksymilian Niesłuchowski. Chodzę do 
Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku, do klasy 3d. Moja 
szkoła jest nowoczesna i zadbana. Mamy bardzo dobrze 
wyposażone sale. Na terenie szkoły znajduje się plac 
zabaw oraz boisko. Uczą mnie bardzo dobrzy 
nauczyciele. Dostajemy smaczne obiady, a także zdrowe 
warzywa. Szkoła organizuje nam dodatkowe zajęcia. 
Jestem zadowolony, że chodzę do tej wspaniałej szkoły! 
Nazywam się Indiana Witkowska. Mam 9 lat. Bardzo 
lubię szkołę, do której chodzę. Chętnie też słucham 
muzyki, jeżdżę na rowerze, wrotkach i rolkach. W wolnym 
czasie czytam książki, rysuję oraz robię bukiety dla 
mamy. Mam starszego brata Fabiana. Mój kot nazywa się 
Naked. Ma dużo energii i uwielbiam się z nim bawić. 
Często wychodzę z koleżankami na dwór. Mój ulubiony 
przedmiot to matematyka, a ulubiona nauczycielka to 
Pani Magdalena Kamieniecka. Bardzo kocham zwierzęta. 
W przyszłości chciałabym być weterynarzem. 
Cześć! Nazywam się Maks Danielkiewicz. Chodzę do 
Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku. Tutaj uczę się 
wielu ciekawych umiejętności. Chętnie biorę udział w 
konkursach plastycznych i zawodach sportowych. Nasza 
szkoła ma bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Jest 
jedną z najlepszych szkół w Gdańsku. Z okazji różnych 
świąt organizujemy dla rodziców spotkania klasowe i 
występy. Często jeździmy na wycieczki. Najbardziej 
podobał mi się wyjazd do Parku Dinozaurów i sadu. 
Chciałbym, żeby było więcej takich atrakcji.  
Cześć! Nazywam się Maksymilian Lammek i mam 9 lat. 
Chodzę do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 80 w 
Gdańsku. Wszyscy nauczyciele są bardzo mili i uprzejmi 
dla uczniów. W szkole obowiązują nas mundurki, co 
sprawia, że wszyscy wyglądają jak jedna drużyna. 
Podczas pobytu w szkole uczniowie korzystają ze 
świetlicy, stołówki, biblioteki, czytelni oraz sali 
gimnastycznej. Jest także plac zabaw i boisko sportowe 
do grania w piłkę nożną i nie tylko. Uczęszczam do 
bardzo interesującej szkoły i wszystkich zapraszam do 
odwiedzenia jej!  
Jestem Dominik Przyborowski. Chodzę do Szkoły 
Podstawowej nr 80. Jestem uczniem trzeciej klasy. Lubię 
lekcje matematyki oraz zajęcia plastyczne. Często 
chodzimy na wycieczki. Chętnie spaceruję z moim psem. 
W wolnym czasie najbardziej lubię układać z klocków 
LEGO różne budowle, bo chcę zostać inżynierem 
budownictwa. 

 
Teksty oraz prace plastyczne przygotowali uczniowie kl. 3d 

pod kierunkiem p. Magdaleny Kamienieckiej 

Ranking filmowy 

NAJPOPULARNIEJSZA 
BAJKA (?) DLA DZIECI 

To nie pomyłka! Pod tekstem znalazło się zdję-
cie ze znanego serialu, ale w ankiecie skierowanej 
do uczniów klasy 4c, pytałam o ulubioną bajkę dla 
dzieci. Widocznie nie wszyscy zrozumieli pytanie. 

Największą popularność zdobyła bezapela-
cyjnie ,,Rodzinka.pl” (8 głosów). Kolejne miejsca 
zajęły: ,,Sezon na misia 3” i ,,Niesamowity świat 
Gumballa” oraz ,,Harry Potter”, ,,iCarly” (po 2-3 
głosy). Mniej popularne okazały się: ,,Władca Pier-
ścieni”, ,,Pora na przygodę!”, ,,Kraina lodu”, ,,Jak 
ukraść księżyc”, ,,Strażnicy marzeń”, ,,Minionki 
rozrabiają” i ,,Zwyczajny serial” (po 1 głosie).  

W ankiecie wzięły udział 23 osoby. Tytuły ba-jek 
nie były podawane. Każdy wymieniał swoje 
propozycje. Być może dlatego niektórzy pomylili 
bajki z serialami i filmami.  

Milena Sarnacka, kl. IVc 
Krzyżówka 

Czerwcowe skojarzenia 

1. W nim meble dla lalek.  
2. Słynny Matołek. 
3. Przytulany przez dzieci. 
4. Gra, w której szukasz par. 
5. Z wiersza. ………… Trąbalski. 
6. Gra terenowa ze znakami. 
7. W tym miesiącu jest Dzień Dziecka. 
8. Jeżdżą w nim małe dzieci. 
9. Zabawka, która się kręci. 
10. Składasz z nich budowlę. 
11. Szmaciana lub Barbie™. 
12. Kubuś …….. .             Michalina Herold, kl. Vc 

  



Opowiadanie dla 
przedszkolaka 

Nowy przyjaciel 

 

Cześć, jestem kot Mruczek. 
Opowiem Wam o moim spotkaniu z 
dziwnym krasnoludkiem.  
Pewnego dnia wybrałem się z 
Bolerkiem (moim przyjacielem - 
kotem) na spacer do parku. Nagle 
usłyszeliśmy jakiś szelest w 
krzakach. Zobaczyliśmy dziwną 
postać, która przedstawiła się nam 
jako krasnal Toto. Zaśmialiśmy się. 
Myśleliśmy, że to żart. Byliśmy 
przekonani, że krasnale nie istnieją, 
ale w końcu przekonaliśmy się, że 
Toto jest prawdziwy. Niegrzecznie 
się wobec nas zachowywał. Mimo 
to zaproponowałem, że może u 
mnie przenocować. Postanowiłem, 
że od jutra zacznę uczyć go 
dobrych manier. To była straszna 
noc! Toto ciągle mnie budził. Wołał 
pić lub jeść, było mu za zimno lub 
za gorąco, kilka razy chciał iść do 
toalety. Rankiem zacząłem go 
uczyć używania słów „Proszę, 
przepraszam i dziękuję”. 
Tłumaczyłem mu, żeby nie 
krzyczał. Z pomocą przyszedł mi 
Bolerek. Toto najpierw udawał, że 
nas nie słyszy i zatykał uszy, ale w 
końcu zaczął interesować się tym, 
co chcieliśmy mu przekazać. 
Zapytałem mamę, czy krasnal 
może z nami mieszkać. Zgodziła 
się. Teraz, codziennie ja, Bolerek i 
Toto chodzimy do parku. Zgodnie 
się tam bawimy!  

Zuza Ranuszkiewicz, kl. IVc 
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Baśń dla mojego brata 

O dzielnym  
króliku Eryku 
 

Pewnego słonecznego dnia mały, szary 
króliczek Eryk wybiegł na zieloną polanę. W 
oddali zobaczył staw. Podszedł do niego, by 
napić się wody, a tuż przed nim wyskoczyła 
żabka. Była smutna i głośno płakała. Króliczek 
Eryk zapytał ją, co się stało. Żabka Klara (bo tak 
nazywało się napotkane stworzonko) 
opowiedziała mu o tym, jak zgubiła swoje dzieci 
- kijanki.  

Eryk postanowił pomóc Klarze. Razem 
wyruszyli na poszukiwania. Po drodze spotkali 
kaczkę Marlenę, która również chciała pomóc 
zrozpaczonej żabce. Cała trójka dokładnie 
przeszukiwała brzeg stawu, zaglądali w trzciny, 
między kamienie i stare gałęzie, ale nigdzie nie 
mogli znaleźć kijanek.  

Nagle zza krzaka wyskoczył stary, rudy lis, 
który wyglądał na głodnego i szykował się do 
ataku na biedne zwierzęta. Wszyscy bardzo się 
go przestraszyli. Króliczek Eryk natychmiast 
stanął do walki. Miał przy sobie mały mieczyk, 
którym wymachiwał we wszystkie strony. Kaczka 
również próbowała walczyć i dziobała lisa w 
ogon. W końcu lis w popłochu uciekł do lasu, a 
króliczek, żabka i kaczka wędrowali dalej.  

Niestety, pogoda zaczęła się psuć i rozpętała 
się straszna burza z piorunami. Eryk znalazł 
kryjówkę, w której przeczekali ulewę. Gdy 
przestało padać, ruszyli dalej w drogę. Za 
zielonym wzgórzem zobaczyli tęczę, a za nią 
małe jeziorko. Zbliżyli się do niego. W wodzie 
ujrzeli małe kijanki - to były dzieci Klary! Żabka 
podziękowała królikowi Erykowi i kaczce 
Marlenie za pomoc. Wszystkie zwierzątka żyły 
długo i szczęśliwie. Od tej pory bardzo się 
zaprzyjaźniły. 

Matylda Brzezińska, kl.IVb 

W tej grze można założyć rodzinę  

THE SIMS 3 

The Sims 3 to bardzo ciekawa gra w życie. 
Na początku kupuje się dom w kilku 
miejscach. Każde z nich różni się od siebie 
ceną, wyglądem i sąsiadami. 
Czasem możemy trafić na miłych sąsia-
dów, którzy nas bardzo ciepło powitają, a 
niekiedy przez sąsiadów napsujemy sobie 
dużo krwi. Jak w prawdziwym życiu, trzeba 
z czegoś żyć, więc pracujemy, dzięki cze-
mu zarabiamy. Zdarza się też, że zostanie-
my wyrzuceni z pracy i wtedy szukamy no-
wej. Można założyć rodzinę i mieć dzieci. 
Gdy wybieramy dla siebie wiek, musimy 
liczyć się z tego konsekwencjami. Jeśli nie 
ukończyliśmy 18 lat (w grze), musimy mieć 
opiekunów. Jeśli mamy ponad 18 lat, mo-
żemy robić, co nam się żywnie podoba. 
Do Simsów wyszły dodatki, takie jak: 4 po-
ry roku, średniowiecze, zwierzaki i wiele 
innych. Gra dostępna jest na platformach 
PC, Ps3 i Xbox. Członkowie naszej redak-
cji mieli przyjemność grać na platformie 
Ps3. Na konsolach nie mamy dostępu do 
wielu sekretnych miejsc, bo nie istnieje 
konsolka do wpisywania komend. Oceniam 
tę grę 7/10p. Daje wiele zabawy na długie 
godziny, ale ma też wiele błędów. Jeśli 
ktoś miałby kupować nowy komputer, to na 
pewno nie dla tej gry. 

Konrad Goliński, kl. Va 

Nowinki technologiczne ... 

...dla całej rodziny 
X-box 360 to konsola, której kontrolerem 
jesteś Ty! Jest doskonała dla całej rodziny. 
Mamom polecam rozmaite gry trenerskie, 
dzięki którym można ćwiczyć do woli bez 
wychodzenia z domu. Każdy tatuś na 
pewno zainteresuje się grą wyścigową, 
sterowaną padem lub kontrolerem w 
kształcie kierownicy samochodowej wraz z 
sprzęgłem, gazem i hamulcem. Dla dzieci 
firma Microsoft wymyśla rekordowe liczby 
różnorodnych gier od przygodowych, przez 
taneczne i sportowe, po muzyczne, takie 
jak Gitar Hero. Nowością jest X-box One, 
który obecnie nie jest jeszcze dostępny w 
Polsce. Koszt takiej konsoli z kinectem 
(kontrolerem ruchu) oraz jednego pada to 
ok. 1000zł. Jednak warto zainwestować! 
Zamiast siedzieć przed komputerem cały 
dzień można zamienić to na zdrową, a 
jednocześnie superzabawę. 

Karolina Bukowska, kl. Vc 
 

  



Quiz wiedzy o rodzinie 

Dla ambitnych 
Hej! Chciałybyśmy zapro-
ponować Wam rozwiązanie 
quizu związanego tema-
tycznie z rodziną. Oto pytania 
i trzy odpowiedzi, z których 
tylko jedna jest właściwa. 
Klucz popraw-nych 
odpowiedzi dostępny jest w 
czytelni szkolnej. Życzymy 
powodzenia i miłej zabawy! 

1. Słowo ,,rodzina'' w języku 
zulu brzmi: 
a)  umndeni 
b)  familia 
c)  keluarga 
2. Najstarszy żyjący 
współcześnie człowiek na 
świecie to:  
a) Margaret Skeete 
b) Tane Ikai 
c) Jeanne Calment  
3. Najpopularniejsze imię 
żeńskie w Polsce: 
a) Maja 
b) Anna 
c) Danuta 
4. Najpopularniejsze imię 
męskie w Polsce: 
a) Krzysztof 
b) Mateusz 
c) Jan 
5.W którym kraju znajduje 
się kościół Sagrada 
Familia? 
a) Hiszpania  
b) Włochy 
c) Grecja 
6. Jak się nazywa mama 
mamy mamy? 
a) mama 
b) prababcia 
c) babcia 
7. Senior to: 
a) najmłodsza osoba w 
rodzinie 
b) najbogatsza osoba w 
rodzinie 
c) najstarsza osoba w rodzinie 
8. Największą liczbę 
ludności mają: 
a) USA 
b) Chiny 
c) Indie 
9. Najpopularniejsze nazwis-
ko w Polsce to: 
a) Lewandowski 
b) Kowalski 
c) Nowak 
10. Jakie imiona nosili 
członkowie najbliższej 
rodziny Juliana Tuwima?  
a) mama Adela, tata Izydor, 
siostra Irena 
b) mama Adela, tata Ireneusz, 
brat Tomek 
c) mama Łucja, tata Bartek, 
siostra Lidia 

Jadwiga Chmielewska,  
Maja Pawlun, kl. IVa  

Mój tata 

„Motyl” – Pogromca 
Autostrad 
Gdy mój tata miał 11 lat, nie wiedział jeszcze, kim chciałby 
zostać w przyszłości. Kiedy podrósł, zamierzał iść do 
szkoły o profilu gastronomicznym lub mechanicznym. 
Kulinarnymi pasjami częstuje nas do dziś. W końcu podjął 
decyzję, że zostanie mechanikiem. Andrzej Motylewski 
jest teraz dorosłym człowiekiem. Ma żonę i dwoje dzieci. 
Jego aktualny zawód to kierowca. Jest też właścicielem 
firmy przewozowej. Odnalazł swoją pasję.  

- Czy pamiętasz, kiedy zacząłeś jeździć autobusami? 
- W 2001r. 
- Skąd się wzięła taka sympatia do autokarów? 
- Mój wujek zainteresował mnie tą tematyką. 
- Co myśleli o tym Twoi rodzice? 
- Byli bardzo niezadowoleni. 
- Dlaczego? 
- Widocznie chcieli, żebym wybrał inny zawód, choć nie 
powiedzieli jaki. 
- Wielu ludzi myśli: E! Ten właściciel to ma fajne życie. I 
jeszcze zarabia na tym pieniądze. Co o tym myślisz? 
- Właściciel firmy ma bardzo wiele obowiązków. 
Odpowiada za ubezpieczenia i stan pojazdu. Jeżeli sam 
nie jeździ, to również bierze odpowiedzialność za stan 
zatrudnionego kierowcy. To nie takie proste. 
- Czy prowadzenie takiej firmy jest wyzwaniem? 
- Tak. To wielkie wyzwanie.  
- A dlaczego?  
- Bo odpowiadam za ludzi, których przewożę. Moim 
obowiązkiem jest bezpiecznie dowieźć te osoby do 
wybranego miejsca, jak również bezpiecznie je odwieźć. 
Jak już mówiłem wcześniej, odpowiadam za wiele rzeczy. 
Np. gdy mój kierowca wyjeżdża o 6:00, to ja już muszę być 
na miejscu parkowania o 5:00, aby sprawdzić, czy jest 
czysto, czy pojazd jest sprawny itp. 
- Jakie miejsce zapamiętałeś najbardziej ze swoich 
autokarowych podróży? 
- Skalne Miasto - przepiękne :) 
- Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu.  

Iza Motylewska, kl. Via 
 
 

REBUS 

Rodzinny teleturniej 

BAWI 20 LAT 

Familiada to program rozrywkowy 
kanału 2 TVP, którego gospoda-
rzem jest znany aktor Karol Stras-
burger. Każdy odcinek rozpoczy-
na od opowiedzenia kawału w 
celu rozładowania emocji i tremy 
uczestników, np.: 
Z przystanku odjeżdża autobus, 
biegnie za nim facet i krzyczy: 
– Ludzie zatrzymajcie ten auto-
bus, bo spóźnię się do pracy! 
Ludzie zlitowali się nad facetem, 
poprosili kierowcę o zatrzymanie 
się. 
Zmęczony facet wsiada do auto-
busu i z radością oznajmia: 
– No, zdążyłem do pracy. A teraz 
bileciki do kontroli poproszę! 
W programie walczą dwie drużyny 
pięcioosobowe. Podczas zadawa-
nia pytań liczy się szybkość 
reakcji. Ten, kto wykaże się 
refleksem, może zdobyć dużo 
punktów dla swojej rodziny. 
Pytania dotyczą różno rodnych 
zagadnień, np. Jakie imię damskie 
ma końcówkę -na, Podaj 
najczęściej oglądany gatunek 
filmów, Jaki kolor kojarzy wam się 
ze świętami?, Wymień najciep-
lejsze państwo w Europie, Podaj 
znaną markę butów sportowych, 
Co ludzie często gubią? 
Odpowiedzi, które wyświetlają się 
na tablicy, to odpowiedzi prze-
chodniów. Chodzi o podanie 
odpowiedzi zgodnych z opinią 
ankietowanych. Drużyna, która 
wygra odcinek, wyznacza dwie 
osoby do rundy drugiej. Kolejno 
odpowiadają one na pytania. 
Odpowiedzi obu osób nie mogą 
się powtarzać. Jeśli drużyna zdo-
będzie odpowiednią ilość pun-
któw, wchodzi do finału. W związ-
ku z tym w kolejnym odcinku, 
grają z nową rodziną.  

 
Martyna Wojtowicz, kl. Va 



Wakacyjne klimaty muzyczne 

Na spacerze spokojnie 

Chcę Wam przedstawić mojego kuzyna Bartka. Ma on 
20 lat. Pracuje jako instruktor pływania. Jego hobby to 
muzyka. Jako DJ XAVIO prowadzi imprezy. 
 
- Jakie płyty polecasz do słuchania w samochodzie? 
- Poleciłbym płyty Armina van Buurena, ponieważ ten 
rodzaj muzyki jest bardzo klimatyczny i umożliwia 
przyjemną jazdę oraz miło spędzony czas podczas 
podróży. 
- Jaką muzykę zaproponowałbyś do słuchania na 
spacerze? 
- Na spacer zaproponowałbym spokojną i relaksacyjną 
muzykę, np. Deep House, Reggae i Trance. 
Wykonawcy takiej muzyki to np. Cyril Hahn, Kamil 
Bednarek i Armin van Buuren. 
- Co jako DJ poleciłbyś na dyskotekę? 
- Na dyskotece dobrze sprawdza się muzyka klubowa, 
a także hity radiowe, może stare hity np. lata 90. w 
klubowych remiksach. Zaproponowałbym także moje 
własne składanki oraz płyty Tiesto - Club life vol 1-3, 
Hardwell  - Revealed vol 4. 
- Dzięki za wywiad. Życzę powodzenia w karierze. 
 

Maja Brzoskowska, kl. IVa 
 
 

HUMOR 
Jasiu ma urodziny i wypatruje w oknie gości. 
Nagle mówi mamie: 
- Mamo! Idą wujek i ciocia! 
- Nie mówi się wujek i ciocia tylko wujostwo! 
Wypatruje ich dalej. 
 - Mamo! Idą kuzyn i kuzynka! 
- Nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko kuzynostwo! 
Patrzy dalej i widzi babcię oraz dziadka. 
- Mamo! Idzie dziadostwo!  
 
Mały dinozaur pyta się taty: 
- Tato, kim będą jak dorosnę? 
- Eksponatem w muzeum – odpowiada tata. 
 
Jasiu jedzie na rowerze, który dostał na urodziny. 
- Mamo, patrz! Jadę bez jednej ręki na kierownicy! 
- Tylko uważaj, synku! – odpowiada mama. 
- Mamo, spójrz! Jadę bez obydwu rąk! 
- Uważaj, Jasiu! 
- Mamo, popatrz! Jadę bez zębów! 
 
Jasiu pyta tatę: 
- Tatusiu, kosmici to nasi przyjaciele czy wrogowie? 
- A czemu pytasz, synku? 
- Bo przyleciał taki wielki talerz i zabrał babcię. 
- Aaa, to w takim razie przyjaciele! 

Dowcipy wybrał Krystian Miderski, kl.VIb 

Pojedynek na recenzje 

O tym, jak pomaga  
wiara i rodzina  
Wiara i rodzina pomagają w trudnych 
chwilach. Możemy to wywnioskować z 
filmów pt. „Joni” i „Mój biegun”.  
Przez swoje nieodpowiedzialne zacho-
wanie bohaterowie tych filmów stali się 
niepełnosprawni. Joni była sparaliżowana 
po niefortunnym skoku na główkę do 
wody. Zaczęła się gorliwie modlić, prosząc 
o odzyskanie sprawności ciała. Niestety, 
bez skutku. Długo rozpaczała nad swoim 
losem, nie chciała żyć. Jej bliscy przeko-
nali ją jednak, że warto, że dostała drugą 
szansę od lekarzy na dalsze życie. Od tej 
pory pogodziła się ze swoim losem i 
dziękowała Bogu za wszystko. To zdarze-
nie bardzo zbliżyło ją do kościoła. 
Jaś Mela, bohater filmu pt. „Mój biegun”, stracił rękę i nogę na skutek 
komplikacji po porażeniu prądem. W trudnych chwilach pomogła mu 
rodzina. Ojciec kilka razy dziennie wykonywał z nim ćwiczenia 
rehabilitacyjne, żeby odzyskał sprawność i dostał w przyszłości protezę. 
Jaś załamał się psychicznie, nie wierzył, że będzie sprawny jak kiedyś. 
Uważał, że ojciec za dużo od niego wymaga. Gdy był małym chłopcem, 
jego najukochańszy brat utopił się w jeziorze. To był dla wszystkich wielki 
wstrząs. Ojciec obwiniał Jasia za śmierć drugiego syna. Ich relacje były 
bardzo napięte. Konflikt doprowadził m.in. do wyrzucenia taty z domu. 
Wtedy dopiero Jasiek dostrzegł, ile zawdzięcza ojcu, np. pomoc w 
rehabilitacji, z którą mama sobie nie radziła. Wsparcie rodziny bardzo 
pomogło chłopcu. Dzięki niemu Janek nauczył się chodzić z protezą i 
zdobył oba bieguny. 
Historie tych ludzi pokazują, że w chorobie i cierpieniu zawsze mamy 
wsparcie w rodzinie, a ukojenie możemy znaleźć w modlitwie. 

Julia Jakubowska, kl. VIb 

*** 
Czy wiara i rodzina pomagają w trudnych 
chwilach życia? Uważam, że tak. Jest to 
„pierwszy krok” w walce z przeciwnościami 
losu.  
Bohaterowie filmów „Joni” i „Mój biegun” 
musieli zmierzyć się z niepełno spraw-
nością. Obie historie są bardzo podobne. 
Joni pewnego dnia poszła nad jezioro z 
przyjaciółkami, aby popływać. Niestety, źle 
wskoczyła do wody. Kiedy dowiedziała się 
o swojej niepełnosprawności, załamała się. 
Po kilku tygodniach zaczęła rehabilitację. 
Poznała nowych przyjaciół i zaczęła 
normalnie żyć z niepełnosprawnością. 
Uważam, że nie doszłoby do tego, gdyby 
rodzina ją odrzuciła. Jej przyjaciele i 

rodzina wspierali ją. Joni zobaczyła, na kogo może liczyć w trudnych 
sytuacjach.  
Film „Mój biegun” opowiada historię Jaśka Meli. Jego dzieciństwo nie było 
zbyt szczęśliwe. W wieku 12 lat stał się kaleką. Po kilku miesiącach lekarze 
musieli obciąć mu nogę i rękę. Przed wypadkiem jego relacje z rodziną nie 
układały się pomyślnie. Rodzice ciągle się kłócili. Ojciec był zły na niego, 
ponieważ uważał, że to jego wina, że nie dopilnował swojego młodszego 
brata, Piotrka, który się utopił. Można powiedzieć, że wypadek Jaśka 
zjednoczył jego rodzinę. Po niedługim czasie dostał protezę i ćwiczył z 
ojcem chodzenie. Dzięki wytrwałości Jasia i pomocy bliskich chłopiec 
zdobył dwa bieguny. Był pierwszym, najmłodszym niepełnosprawnym, 
który sam przeszedł dwa bieguny. 
Joni i Jaś początkowo wpadli w depresję. Nie wierzyli, że to im przytrafiło 
się kalectwo. Byli źli na Boga. Obwiniali go o wypadek. Później zrozumieli, 
że to nie jego wina. Rodzina i wiara przyspieszyły powrót do normalnego 
życia. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Prawdziwym 
przyjacielem okazała się rodzina. 

Paulina Kazub, kl. VIb 
 


