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OD REDAKCJI...  
 
Drodzy Czytelnicy! 
 
 Nadeszła wiosna, zwiastując zbliżanie się egzaminu 
gimnazjalnego, który może być szansą na dobrą przyszłość dla 
trzecioklasistów. Nam, jako redaktorom gazetki szkolnej, nie pozostaje 
nic innego jak trzymanie za Was kciuków i życzenie Wam powodzenia na teście. W stresie przed 
egzaminem proponujemy Wam,  abyście się choćby przez chwilę zrelaksowali, czytając naszą gazetkę. 
Pozostałych uczniów również zapraszamy do przeczytania naszej gazetki. Jesteśmy pewni, że 
znajdziecie coś dla siebie. 
 
 Wiosna to nie tylko egzaminy. To także czas Świąt. Dlatego też chcielibyśmy złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam, abyście dobrze spędzili ten wolny czas w gronie rodziny, 
aby Wasz koszyczek był cały wypełniony pysznym jedzeniem, smacznego jajka i mokrego śmigusa-
dyngusa i wszystkiego najlepszego! 

 

 
 
 

Zachęcamy do czytania ,,Piątki z klasą’’! 
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 

 Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu redakcyjnego, serdecznie zapraszamy! 
Zaglądajcie na internetową stronę szkoły! http://www.gim3ciesz.republika.pl/gazetka.htm . Pytajcie o 
gazetkę w sklepiku szkolnym! Przypominamy, że gazetka jest darmowa. 
          Miłego czytania   
          REDAKCJA 
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE* 

Wielkanoc - dzień, w którym ją obchodzimy jest zależny od pierwszej wiosennej pełni 
księżyca. Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone 
na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. 

W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone 
składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją 
Wielki Tydzień. Jest czasem radości.  

Święta Wielkanocne dotykają największych tajemnic ludzkości. Przez dzieje wiele 
pogańskich symboli została skojarzonych z cudem Zmartwychwstania i wplecionych w 
zwyczaje, a z czasem w tradycję świąteczną. 

Palma wielkanocna - Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palmie 
wielkanocnej przypisywano od zawsze moc magiczną. Najkorzystniejsze działanie miały 
palmy wykonane z gałązek młodej wierzby, przystrojone kwiatami, ziołami, kłosami. 
Wierzbę nazywano rośliną „miłująca życie", starano się jej magiczne działanie 
wykorzystać wszędzie i przekazać domownikom i zwierzętom. Wierzba bowiem potrafi 
wyrosnąć w złych warunkach, rośnie szybciej niż inne krzewy, jako pierwsza wypuszcza 
pąki na wiosnę. Po powrocie z kościoła poświęconą palmą domownicy lekko się uderzali, 
wypowiadając przy tym słowa: „Nie ja biję, wierzba bije". Wierzono, że w ten sposób 
domownicy przekazują sobie jej mocy. Dzięki takiemu rytuałowi, panny miały zyskać na 
urodzie, natomiast chłopcom dodać dzielności i siły. Połykano także kotki bazi, które 
chronić miały od złych uroków i wzmacniać ciało, uchronić przed bólem gardła. Nowo 
poświęcone palmy wtykano za święty obraz. Chronić miały gospodarstwo od piorunów i 
pożaru, osłaniać zasiewy przed złą pogodą, a ludzi i zwierzęta przed chorobami. 
Wierzono, że ustawiona w czasie burzy przy kominie zagradzać będzie błyskawicom 
drogę do domu. Pierwszemu po zimie wypędzeniu krów na pastwisko towarzyszyło 
gładzenie ich palmami po karkach by się dobrze chowały. Z gałązek wyciągniętych z 
palm robiono małe krzyżyki i wtykano w pierwszą bruzdę podczas orki. Gałązka z palmy 
włożona do ula chronić miała pszczoły i pomagała im zebrać dużo miodu oraz zdrowo się 
rozmnażać. Również rybacy wierzyli w magiczną moc święconej palmy. Wplatali 
wierzbową gałązkę z palmy w swoje sieci, aby czarownice nie zabierały im połowów. 
Temu, kto wykonał największą palmę wróżono długie i szczęśliwe życie, a jego dzieciom 
wysoki wzrost i dobre zdrowie. A im piękniej przystrojona była palma, tym dzieci miały 
być ładniejsze.  
Wierzono również, że w Niedzielę Palmową ziemia otwiera się i ukazuje zakopane w niej 
skarby. 
Świąteczne porządki - Wielkanocne porządki są nieodłączną częścią przygotowań 
przedświątecznych. Ich znaczenie jest również symboliczne - wymiatamy z mieszkania 
zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Pisanki - zdobienie jajek to ulubione zajęcie dzieci przed Świętami Wielkiejnocy. 



Wielkanocne pisanki zdobią koszyk ze święconką, stół wielkanocny, obdarowywano się 
nimi podczas świąt. Sposoby i pomysły dekorowania jajek często zależą od inwencji 
twórczej. 
Topienie Judasza - w Wielką Środę chłopcy, topili Judasza. Ze słomy i zniszczonych 
ubrań robiono wielka kukłę. Wleczono ja na łańcuchach po okolicy. Gapie, zebrani przy 
drodze okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę" do stawu. Rytuał ten stanowił 
symboliczne wymierzenie sprawiedliwości. 
Wielkie grzechotanie - zwyczajem było obdarowywanie dzieci w Wielki Tydzień 
grzechotkami. Dzieci biegały po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc 
przechodniów. 
Pogrzeb żuru - w ostatnie dnie wielkiego Postu tuż przed Świętami urządzano „pogrzeb 
żuru" - potrawy spożywanej przez cały post.  
Wieszanie śledzia - czyli przybijanie ryby do drzewa. Tym sposobem karano śledzia za 
to, że przez czas postu „wyganiał" mięso z jadłospisu. 
Święconka - w sobotni poranek dzieci z rodzicami wybierali się do kościoła z koszykiem 
pełnym pokarmów, które zostawały poświęcone. Następnego dnia po rezurekcji 
święconka spożywano podczas śniadania Wielkanocnego. 

W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć jajek (symboli nowego życia), w postaci 
kolorowych pisanek i kraszanek, baranka cukrowego i z chorągiewką z napisem Alleluja, 
symbolizującego umęczonego Chrystusa, soli (która miała chronić przed zepsuciem). 
Święcimy również: chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne.  
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystrajamy serwetkami haftowanymi. Produkty, które 
znajda się w naszym koszyczku związane są z chrześcijańską i polską tradycją, z 
miejscowymi zwyczajami oraz upodobaniami kulinarnymi osób zasiadających do 
śniadania wielkanocnego. 
Coś dla dziewcząt - dziewczęta, które chciały pozbyć się wszelkich mankamentów 
urody w Wielką Sobotę musiały obmyć twarz wodą, w której gotowały się jajka na 
święconkę. 
Wielka Niedziela - tego dnia poranny dźwięk dzwonów miał poruszyć zatwardziałe serca 
skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. 
Dzielono się jajkiem. I zasiadano do bogato zastawionego stołu. 
Lany poniedziałek - śmigus-dyngus, święto lejka - to zabawa, którą wszyscy doskonałe 
znamy. Tego dnia bezkarnie można oblewać wodą wszystkich i wszędzie. Zmoczone 
tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. Jeśli któraś z panien się 
obraziła - to nieprędko znalazła męża.  
Jedynym sposobem na wykupienie się od oblewania była pisanką - dlatego każda panna 
starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, który tego dnia wręczył pannie 
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. Oblewanie się wodą miało 
symboliczne znaczenie - oczyszczenia. Śmigus Dyngus, przypomina również o chrzcie 
Mieszka I. Poniedziałek Wielkanocny roku 966, przyniósł Polsce chrześcijaństwo. 
Szukanie zajączka - zabawa po świątecznym śniadaniu. W ogrodzie ukrywano pisanki, 
które należało jak najszybciej i w jaki największej ilości znaleźć. 

*Źródło: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości



WIELKANOCNA 
BABA MARMURKOWA 
 
Składniki:  
4 jajka 
1 żółtko  
1,5 szklanki cukru  
Pół szklanki roztopionego masła lub margaryny  
3 szklanki mąki  
1,2 szklanki mleka  
2 łyżeczki proszku do pieczenia  
2 łyżki kakao  
Aromat  

 
Sposób przygotowania: 
Zmiksuj razem jajka, żółtko, cukier i rozpuszczone masło lub margarynę, aż cukier się rozpuści. Dodaj 
mleko, mąkę, proszek do pieczenia i aromat. Zmiksuj do uzyskania jednolitej masy. Formę na babkę 
wysmaruj tłuszczem i posyp mąką lub bułką tartą. Wlej połowę ciasta. Do drugiej połowy dodaj kakao i 
wymieszaj.  Wlej kakaową masę i lekko wymieszaj. Ciasto piecz w 180°C przez około godzinę. Gotową 
babkę można polać lukrem, roztopioną czekoladą lub posypać cukrem pudrem.  

 
Lukier cytrynowy  
2/3 szklanki cukru pudru  
3 łyżki wody  
Łyżeczka soku z cytryny  

 
Wszystkie składniki wymieszaj na gładką masę. Idealny lukier powinien powinien się sam lekko 
rozlewać, ale nie spływać, ponieważ wtedy spłynie na sam dół ciasta i nie uzyskamy efektu 
"spadającego lukru". Jeżeli będzie spływał, powinieneś dodać cukier puder. Natomiast jeśli będzie za 
gęsty i nie będzie się w ogóle rozlewał, dodaj odrobinę wody lub soku z cytryny. Najlepiej jest 
sprawdzić, czy ma odpowiednią konsystencję, nakładając łyżką cienkie strugi lukru na przykład na dłoń. 
Możesz również zrobić lukier czekoladowy, pomarańczowy, limonkowy lub o smaku jakiegokolwiek 
innego owocu cytrusowego. Jeżeli chcesz, żeby twój lukier bardziej smakował danym owocem, dodaj 
więcej soku, ale pamiętaj, żeby zmniejszyć ilość dodawanej wody. Możesz dodać skórę z cytrusa.  
Żeby zrobić lukier czekoladowy, należy dodać do cukru pudru z wodą mniej więcej jedną łyżkę kakao. 
Gotowy lukier powinien mieć intensywnie brązowy kolor.  
Można również dodać barwniki spożywcze.  
 

SMACZNEGO! 

          Autorka: Karyna 



STRES PRZED EGZAMINEM 
 

 Już niedługo egzaminy gimnazjalne. Warto przeczytać poniższy artykuł1, aby łatwiej 
zmierzyć się ze stresem egzaminacyjnym.  
 
Czym jest stres? Jak sobie z nim poradzić? Czy koniecznie musi być przeciwnikiem, czy odpowiednio 
ujarzmiony może stać się sprzymierzeńcem? Będzie łatwiej, gdy uświadomimy sobie, że stres 
przedegzaminacyjny to przystosowawcza reakcja naszego organizmu pozwalająca sprostać nowym 
wyzwaniom. 
Stres jest naturalną reakcją naszego organizmu. To stan napięcia spowodowany napotkanymi 
trudnościami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Stres to reakcja na zagrożenie, ale także silna 
koncentracja. W nadmiarze, źle wpływa na nasze zdrowie, ale w niewielkiej dawce jest konieczny. 
To uczucie znają wszyscy. Będąc pod nieustanną presją upływającego czasu, gdy do  trudnego 
egzaminu pozostaje  zaledwie parę dni i niezwykle trudno jest przyswoić konieczny do zdania egzaminu 
materiał, stres jest naturalną reakcją naszego organizmu na zaistniałą sytuację. Jest stanem 
naturalnym  i raczej nie da się go uniknąć, ale na pewno można go wykorzystać. 
Stres nie jest taki straszny jak go malują. Nie jest ani dobry, ani zły. To my nadajemy mu znaczenie. 
Jeżeli sobie z nim nie radzimy jest zły, ale jeśli go pokonujemy może być dobry. 
Jak sobie poradzić ze stresem przed egzaminem? 
Na pewno będziesz się bał… to dobrze!!! Aby złagodzić objawy stresu zamiast skupiać się na tym, jak 
bardzo się denerwujesz, skoncentruj się na tym, co już umiesz i czego jeszcze możesz się 
nauczyć. Wtedy stres zamiast oddziaływać destrukcyjnie, będzie Ci pomagał. Gdy podchodząc do 
egzaminu, będziesz w stanie lekkiego napięcia, będziesz skoncentrowany i umotywowany. Wzrost 
poziomu adrenaliny spowoduje lepszą pracę mózgu. 
Nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko, jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie jej pokonać. Musisz się 
nastawić, że osiągniesz tyle, ile zdołasz. Myśląc w ten sposób zmniejszysz stres i będziesz fair 
w stosunku do samego siebie. 
Łagodzeniu stresu sprzyja dobre odżywianie się. Podczas dłuższych przygotowań do egzaminów 
wszystkie posiłki powinny być bogate w witaminy i mikroelementy. 
Przygotuj plan awaryjny, w razie gdyby wszystko zaczęło się walić i w głowie pojawiła się czarna dziura. 
Świadomość, że masz wyjście awaryjne pomoże Ci zwalczyć stres. [..] Staraj się myśleć pozytywnie. 
To naprawdę pomaga. Wmawiaj sobie, że nie takie rzeczy już robiłeś, że ten egzamin to pestka. 
Porozmawiaj o tym z przyjacielem, pod warunkiem, że nie jest on bardziej zestresowany od Ciebie. Miła 
pogawędka podczas krótkiego spaceru na świeżym powietrzu na pewno skutecznie pomogą 
odciągnąć uwagę od stresu. 
Nie trać poczucia humoru. To jedna z najlepszych broni przeciwko stresowi. Wmawiaj sobie, że już 
wkrótce będą wakacje, czas imprez i relaksu. Ta myśl na pewno doda Ci sił i motywacji do nauki. 
                                                                                                                                        Małgorzata Pielka 

 

                                                           
1 Artykuł pochodzi z serwisu Edula.pl. 

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3038&Itemid=556 



OPOWIADANIE 
 
 
"Poziomkowy jednoślad" 
 
 14 lutego. Lubiła, a jednak jej mózg stawiał pod znakiem 
zapytania ten dzień. 
 Z jednej strony były to jej urodziny, a z drugiej walentynki.  
Nie rozumiała tego drugiego święta. Bo czy tylko jeden raz w roku okazuje się miłość do 
drugiej osoby? Powinno się to robić przez cały rok. Czy w pogodzie ducha, czy idąc pod 
wiatr z czerwonymi od zmęczenia oczyma. Swoich urodzin tak naprawdę nie obchodziła, 
nie miała zresztą z kim. Odpowiedź każdego brzmiała podobnie:  
- Anastazjo, przepraszam. Na pewno to nadrobimy.  
I tak nigdy to "nadrobienie" nie nastąpiło.  
 Przynajmniej pogoda tego dnia była taka, jaką preferowała. Ciepły, ale silny wiatr i 
ulewa. Nie burza, ale właśnie ulewa. Tego dnia wzięła wolne w pracy i nie poszła na 
wykłady na uczelni. Ubrana w zbyt dużą bluzę, czarne rurki, białe tenisówki i 
jaskrawofioletowe, wysokie skarpetki w żółte ananasy, zaczęła pakować swój mały 
plecak. W korytarzu chwyciła nieadekwatną na tę pogodę kurtkę dżinsową, zamknęła z 
trzaskiem białe drzwi mieszkania na wynajem i zbiegła po schodach. Chwyciła swój 
ukochany jednośladowy pojazd.  
 Nie zważając na pogodę i przepisy drogowe, wjechała na środek drogi i zaczęła 
mocniej pedałować. Skręciła kilka razy w prawo i raz w lewo. Zsiadła z roweru, przypięła 
go i zajęła stolik w swojej ulubionej kawiarence na obrzeżach stolicy. Po chwili przed jej 
nosem pojawiła się poziomkowa herbata i sernik. Muzyka lat 80. dobiegła do jej uszu, a 
ona pogrążyła się w swoich myślach o tak perfekcyjnie niedoskonałym święcie 
zakochanych. 
 
         Autorka: Nadia Rozińska kl 2c 

 
 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/bicycle-with-flower-basket 
Autor: Lena London 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 



OPOWIADANIE 
 

*** 
 
     Słońce powoli wychodziło zza horyzontu napełniając entuzjazmem wszystko wokół. Niewielkie kupki 
śniegu dalej leżały na zielonkawej trawie i jeszcze mokrych drogach, a drzewa powoli zaczynały 
odżywać po zimie i wypuszczały pierwsze pąki. W niektórych ogródkach pojawiały się już przebiśniegi i 
stokrotki, dając znak, że skończyła się zima i zaczęła wiosna. 
      Paweł wracał ze sklepu, trzymając w ręce siatkę z zakupami. Szedł powolnym krokiem, patrząc na 
chodnik, od czasu do czasu podnosząc wzrok na przejeżdżające obok niego samochody i 
przechodzących  ludzi. Twarde podeszwy jego butów przy każdym kroku cicho stukały o chodnik, a 
długi, czerwony szal powiewał łagodnie na wietrze. Mijając skrzyżowanie, zobaczył w oddali kamienicę, 
w której mieszkał i zaczął szukać kluczy. Dotarł do budynku. Wyciągnął klucze z prawej kieszeni kurtki i 
chwycił za srebrny kluczyk. Włożył go do dziurki i przekręcił, a zamek lekko zaskrzypiał. Pociągnął 
klamkę do siebie i drzwi opornie zaczęły się otwierać. Wchodząc po krętych schodach, szukał już klucza 
do swojego mieszkania. Stanął przed ciemnymi drzwiami i z łatwością je otworzył, a breloczek z 
Wiednia przy jego kluczach lekko stukał o klamkę. Po wejściu Paweł położył siatkę z zakupami na stole 
w kuchni, a potem wrócił do przedpokoju i ściągnął z nóg ocieplane buty. Pomyślał, że robi się już za 
ciepło i powinien kupić sobie bardziej wiosenne obuwie. Wrócił do kuchni, żeby rozpakować zakupy, a 
następnie udał się do swojego pokoju i z ulgą opadł na łóżko. W pokoju była jeszcze duża szafa z jego 
wszystkimi ubraniami, średniej wielkości drewniany stół, przy którym jadł i czasem pracował, niewielkie 
biurko z fotelem i komputerem do pracy oraz telewizor na niewielkiej szafce. Paweł wziął głęboki wdech 
i włączył laptop, który zostawił na stole. Otworzył notatnik i z ulgą przeczytał, że nie ma na dzisiaj 
żadnych zadań. Sprawdził kilka rzeczy w Internecie, a potem wyłączył laptop i wyjrzał przez okno. 
Promienie słońca łagodnie przebijały się przez gałęzie drzew. Paweł ponownie opadł na łóżko i włączył 
telewizor.  
          Przygotowując sobie obiad, Paweł pomyślał, że skoro nie ma na dzisiaj żadnych zleceń od szefa, 
wykorzysta tę okazję i pójdzie na spacer do lasu. Jak tylko skończył jeść, włożył buty, szal oraz czarną 
kurtkę i spokojnym krokiem wyszedł z mieszkania, zamykając je na klucz. Kiedy był już na zewnątrz, 
poczuł ciepło, więc rozpiął kurtkę i rozluźnił szal. Po kilkunastu minutach marszu wyszedł na drogę 
nieopodal lasu. Stopniowo asfalt zmieniał się w wydeptaną ścieżkę prowadzącą do pobliskiej wsi. Paweł 
skręcił w prawo i udał się prosto w głąb lasu. Przy każdym kroku ściółka cicho trzeszczała pod jego 
stopami. Wokół lasu rzadko przejeżdżały samochody i jedyne co można było w nim usłyszeć, to 
ćwierkanie ptaków, które dawało Pawłowi niezwykłe uczucie spokoju i ciszy. Gdy uznał, że jest już 
wystarczająco głęboko w lesie, znalazł sobie stary, suchy pień i wygodnie na nim usiadł. Podpierając się 
rękoma o krawędź pnia, wyprostował nogi, wziął głęboki wdech i podziwiał piękno lasu, który go otaczał. 
Nie pamiętał, kiedy ostatni raz czuł się tak przyjemnie i spokojnie. Zamknął oczy i wsłuchał się w rytm 
lasu. Nagle z oddali usłyszał ciche szczekanie. Otworzył oczy i rozejrzał się dookoła, ale nie udało mu 
się niczego dostrzec. Szczekanie zaczęło się nasilać, więc Paweł wstał i poszedł za źródłem dźwięku. 
Po chwili ujrzał jakieś zwierzę stojące obok drzewa. Kiedy podbiegł jeszcze bliżej, zobaczył, że tym 
zwierzęciem był pies, który co chwila poszczekiwał. Paweł nieco się pochylił i zaczął powoli podchodzić 
do psa. Kiedy był kilka metrów od niego, zauważył, że zwierzak jest cały brudny od błota i ściółki, 
strasznie chudy i przywiązany smyczą do drzewa. Szczekał już coraz ciszej i rzadziej, a kiedy zobaczył 
Pawła, odskoczył do tyłu i zaczął się trząść. Wyglądał, jakby chciał na niego zawarczeć, ale 



najwidoczniej nie miał siły. Paweł bardzo ostrożnie do niego podszedł i, gdy tylko znalazł się 
wystarczająco blisko, zaczął rozwiązywać smycz. Pies stał tylko w miejscu i trzęsąc się jak galareta, co 
chwila lekko się cofał. Paweł przykucnął i wyciągnął w stronę psa otwartą dłoń. Pies patrzył na niego 
przez chwilę, a potem bardzo ostrożnie podszedł i zaczął wąchać jego dłoń. Po chwili Paweł ostrożnie 
wstał i zaczął się zastanawiać, co robić dalej. Wiedział, że nie może go tak po prostu zostawić, ale nie 
wiedział, jak mu teraz pomóc. Po chwili namysłu zaczął podchodzić do psa i mówiąc mu, żeby się nie 
bał, ostrożnie podniósł go i trzymając go na rękach, udał się w stronę swojej kamienicy. Będąc przed 
drzwiami, ostrożnie chwycił pieska jedną ręką i oparł go o swoje ramię tak, żeby nie spadł. Drugą ręką 
otworzył drzwi. Jak tylko wszedł do swojego mieszkania, opuścił psa na podłogę i szybko udał się do 
kuchni, żeby poszukać dla niego jedzenia. Udało mu się znaleźć tylko kilka plastrów szynki i resztki 
kurczaka. Po chwili wyszedł z kuchni z dwoma miskami, w których były znalezione resztki mięsa i woda, 
a następnie położył je na podłodze przed przestraszonym psem i prędko udał się do łazienki. Piesek 
przez chwilę patrzył na miski, ale po chwili ostrożnie podszedł do nich i zaczął jeść. Kiedy Paweł 
przygotował wszystko w łazience i wyszedł z niej, miski były już zupełnie puste. Zaśmiał się cicho, 
ostrożnie podniósł psa i zaniósł go do wanny. Pies zaczął trząść się jeszcze bardziej niż poprzednio. 
Paweł odkręcił wodę z prysznica i zaczął polewać nią psa. Błoto spływało z niego strumieniami, od 
czasu do czasu zabierając ze sobą trochę ściółki wplątanej w jego sierść. Po chwili Paweł nałożył trochę 
szamponu dla psów, który dostał kilka lat wcześniej od babci, która myślała wtedy, że ma psa. Po 
nałożeniu szamponu zwierzaka pokryła piana, która przybrała kolor błota. Dla pewności Paweł wziął 
starą szczotkę i zaczął nią szorować futro psa. Kiedy piany nagromadziło się tyle, że zwierzak wydawał 
się dwa razy większy, Paweł ponownie odkręcił wodę i z pomocą szczotki zaczął zmywać pianę. Kiedy 
zmył całą pianę, wziął ręcznik i zaczął dokładnie wycierać futro psa. Kiedy skończył, dokładnie mu się 
przyjrzał. Nie wyglądał nawet trochę podobnie do tego skupiska błota, które spotkał w lesie. Miał jasne, 
krótkie futro, kilka brązowych plamek na pysku i łapach i brązową linię ciągnącą się przez cały ogon. Po 
dokładnych oględzinach Paweł zauważył, że pies ma kilka całkiem dużych ran. Poszukał więc w 
Internecie najbliższego weterynarza. Chwilę potem ze smutkiem zostawił psa w mieszkaniu, a sam 
pobiegł szybko do sklepu kupić dla niego jedzenie. Godzinę później zabrał psiaka do weterynarza, który 
opatrzył go i dał Pawłowi kilka leków . Po powrocie Paweł oswajał psa ze sobą i opiekował się nim, 
projektując jednocześnie ogłoszenie o jego znalezieniu.  
         Następnego dnia Paweł zamieścił ogłoszenie o psiaku w sieci i wywiesił plakaty w całym mieście. 
Sam pies w tym czasie zostawał w domu. Po kilku tygodniach, gdy dalej nikt nie zgłosił się po psa, 
Paweł postanowił, że nazwie go Riko i sam będzie się nim opiekował. Od tamtego czasu nie rozstawali 
się na krok. Paweł odnalazł przyjaciela, który urozmaicił jego samotne, spokojne życie, a Riko znalazł 
kogoś, kto wspierał go i pomagał mu w problemach. 
          Autor: Dominik Lazarek, 
2c 
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KĄCIK POETYCKI 
 
Łąki, pola są zmarznięte 
Chłody jeszcze wyraziste 
Już się wiosna zbliża 
Już się mróz uniża 
Pierwsze blaski słońca 
Niemające swego końca 
Już Vivaldi "Wiosnę" śpiewa 
W rytm melodii szumią drzewa 
Pierwsze śpiewy ptaków 
Pełno ich świergotów 
Zielony się rozprzestrzenia 
Juz brak oznak wybielenia 
Teraz wiosna się zaczyna. 
 
    Piotr Jurkowski, kl. 2d 

 
Wiosna juz za pasem, 

ptaszki ćwierkają pod lasem. 
Ciepłe dni nadchodzą, 

krokusów piękno przyniosą. 
Budzi się do życia świat, 
ale przybędzie nam lat. 

Sen zimowy odchodzi w dal, 
a w nas nadzieja roztacza swój czar. 

O formę należy dbać, 
bo na plażę niedługo nadejdzie czas. 

Zgubmy więc zbędne kilogramy, 
i w sporcie się zakochajmy. 
Ciepły wiatr do nas się tuli 
i pszczółki wylatują z uli. 

W szkole pracowity będzie to czas, 
lecz wakacji nadzieja rośnie w nas. 

Miłość nadchodzi, a wraz z nią 
nowe życie się rodzi. 

 
     Patrycja Zaleska, Marlena Gach, Kacper Brak Klaudia Dogońska, kl. 2e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"Ucieczka" 

 
A gdyby tak uciec 

Rzucić wszystko i wybiec 
Zostawić dom, przyjaciół, 

szkołę, pracę i wyjść 
Może nie wrócić 
może się zgubić 

Nie patrząc na ludzi 
Bo człowiek człowiekowi wilkiem jakby 

Przebiegłym i sprytnym 
a jednak wiernym i dzielnym 
Jednak czy życie to altruizm 

od świata nam dany 
czy ciężkie brzemię 

które dźwigamy 
codziennie 

co noc 
co dzień 

więc może warto zrzucić 
ten plecak na chwilę 

i uciec daleko 
chowając przed światem 

nasze zmartwienia 
zadane batem 

 
    Nadia Rozińska, kl. 2c 
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