
Witajcie! Oto kolejny numer naszego kwartalnika!  
Z ostatniej chwili… 
   

6 października 2019r. w ZS 
nr 12 z inicjatywy Pani Jadwigi 
Mach – Przewodniczącej Komisji 
d/s Oświaty i Wychowania w Radzie 
Miasta Lublin, Radnej Rady Miasta 
Lublin odbył się znakomity koncert 

„Sławin świętuje Unię 
Lubelską w 450. 
rocznicę jej podpisania”  

w wykonaniu Pana Piotra Selima, Chórów Projektu Akademia 

Chóralna – Śpiewająca Polska oraz zaproszonych Gości. 

Honorowy patronat nad imprezą objął Pan dr Krzysztof Żuk – 

Prezydent Miasta Lublina. Koncert miał wyjątkową oprawę – 

niezwykła muzyka połączona ze słowem poetyckim 

wprowadziła uczestników w magiczny nastrój, dostarczając 

wielu przeżyć i okazji 

do zadumy. Oratorium 

nawiązywało do  

wartości takich jak: 

partnerstwo, harmonia, 
wolność, braterstwo, solidarność. Piosenki, poruszające tematy 

ważne z punktu widzenia współczesnego człowieka, bliskie 

ludziom młodym żyjącym we współczesnym świecie, stały się 

doskonałą lekcją patriotyzmu nie tylko dla uczniów, ale całej 

społeczności lokalnej i lubelskiej. Z niecierpliwością czekamy na 

kolejną edycję już za rok. 
 

Narodowe Święto Niepodległości 
8 listopada cała wspólnota szkolna uczciła 101 rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości, śpiewając polski hymn 
„Mazurek Dąbrowskiego”. 

Ogólnopolska akcja „Niepodległa do hymnu” dała poczucie 
jedności, powód do dumy i potwierdziła, że jesteśmy prawdziwymi 
Polakami. 
 

Szkolny korytarz ZS nr 12   W tym numerze: 
przemienił się w  studio gier    Na bursztynowym szlaku… 

planszowych!             Wycieczka do Lwowa  

 W ramach akcji  ,,Planszówkowy      WROCŁAW- PRAGA- ARDSPACH 
rozwój głowy”  trenerzy z Fundacji Lubelski Festiwal Nauki 

Warto wiedzieć…  Rozwoju Umysłu FRU przez  dwa 

tygodnie udostępniali kreatywne gry     Mój pupil - mój przyjaciel?           

oraz wyjaśniali uczniom zasady gry. cd. s.5 RECENZJA 



Warto zobaczyć, warto być… 

Jesień to czas klasowych wycieczek. Nasi 
uczniowie zwiedzili do tej pory najpiękniejsze zakątki 
Polski, ale również Czech i Ukrainy. Oto niektóre relacje! 

 
Na bursztynowym szlaku … 
W piątek, 27 września klasy 5f i 5g brały udział w wycieczce 

do Sandomierza. Zebraliśmy się wcześnie rano przed szkołą. 
Wkrótce wyruszyliśmy w drogę. Podczas podróży było nam bardzo 
wesoło, żartowaliśmy i przeko-
marzaliśmy się ze sobą. Kiedy 
dotarliśmy na miejsce najpierw  
z zewnątrz podziwialiśmy 
stosunkowo ,,młody” Zamek 
Królewski. Potem weszliśmy do 
środka obiektu, gdzie oglądaliśmy 
wystawy stałe Muzeum 
Okręgowego. Niemałe wrażenie 
zrobiło na nas wnętrze wiejskiej 
chaty oraz drewniane zabawki.  

 Następnie przeszliśmy 
przez Stare Miasto. Duże emocje 
wywołała trasa podziemna. 
Dowiedzieliśmy się, że podziemia 
to dzieło kupców, którzy gromadzili 
w nich towary. Wszak Sandomierz to miasto leżące na 
bursztynowym szlaku. Po wysłuchaniu legend związanych  
z miejscem przeszliśmy do najstarszego Kościoła pw. św. Jakuba. 
Kolejnym punktem programu było wejście na Bramę Opatowską,  
z której rozciągał się widok na przepiękne miasto i okolicę. 

      Później już auto-
karem podjechaliśmy 
pod Góry Pieprzowe. 
Widok ze szczytu na 
Wisłę oraz panoramę 
Sandomierza 
zapierał dech  
w piersiach. Pogoda 
dopisywała, więc 
mogliśmy utrwalić tę 
wyjątkową chwilę na 
fotografiach. Ale to 
jeszcze nie koniec. 
Ostatnim miejscem, 

do którego dotarliśmy były okazałe ruiny Zamku Krzyżtopór. 
Poznaliśmy ciekawe historie związane z tym obiektem.   

Późnym popołudniem 
udaliśmy się w drogę powrotną  
w domu. Podczas całej wycieczki 
dopisywały nam świetne humory. 
Oprócz pamiątek przywieźliśmy 
miłe wspomnienia. 
 

 
Patrycja Puzoń – Komorowska, kl. 5f 

Wycieczka do Lwowa 

 2 października 2019r. 

o godzinie 5:30 zebraliśmy 

się wraz z klasą 6f, 7c  

i oczywiście 7a na parkingu 

przed ZS nr 12. Po 

sprawdzeniu listy obecności, 

paszportów oraz stanu auto-

karu wyruszyliśmy w drogę. 

 Do granicy polsko-

ukraińskiej jechaliśmy ok. 2 

godziny. Odprawa graniczna 

zajęła kolejne 3, lecz nie 

nudziliśmy się, ponieważ: 

graliśmy, śpiewaliśmy, rozma-

wialiśmy oraz wygłupialiśmy 

się. Następnie podziwialiśmy 

piękne widoki za oknem już 

po ukraińskiej stronie. Uwagę 

przyciągały liczne i pięknie 

pozłacane kapliczki. Wreszcie 

wycieczka dotarła do Żółkwi, 

gdzie zobaczyliśmy ogromną 

cerkiew.  

 

Wszyscy byliśmy 
zachwyceni zdobiącymi ją 
przepięknymi witrażami. 
Następnym punktem zwie-
dzania było Stare Miasto 
Lwowa (po ukraińsku Lviv). 



Tam spacerowaliśmy uroczymi  

uliczkami miasta oraz zwiedziliśmy teatr.   

.  Później ruszyliśmy na stragany  

z pamiątkami. 

Po obiedzie zobaczyliśmy wiele 
wspaniałych budowli min. Ratusz. 
Następnego dnia udaliśmy się na ogromny 
Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym 
widzieliśmy nagrobki prawdziwych 
patriotów, np. studentów walczących 
podczas II wojny światowej. Nadszedł 
czas wolny na drobne zakupy np. cukierki 
(na Ukrainie mają naprawdę pyszne) oraz 
pamiątki. W końcu wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. Na naszych twarzach panował 
uśmiech. Wycieczka, choć krótka, na 
pewno zapadnie w pamięci wszystkich 
uczestników. Dzięki niej uświadomiliśmy 
sobie, że każdy kraj jest inny, a najlepiej 
jest w domu.  Kacper Gęba, kl. 7a   

Lubelski Festiwal Nauki
 Obrazy malowane światłem 
i … bakteriami 

16 września br. klasa 5f w ramach 

XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki 

uczestniczyła w warsztatach pt. 

Obrazy malowane światłem i … 
bakteriami, podczas których 

uczniowie poszerzyli swoją wiedzę 

o bakteriach oraz pracy 

mikrobiologa. Bakterie to 

najmniejsze znane istoty żywe. Są 

jedynymi organizmami, które  

opanowały wszystkie środowiska. 

Można je spotkać wszędzie. 

Podczas warsztatów okazało się, że 

komórki bakteryjne przy użyciu 

odpowiedniego światła świecą na różne kolory 
i można nimi malować! Na uczniów czekały 

specjalnie przygotowane stanowiska 

wyposażone w rękawiczki, szkiełka i pipetki. 

Korzystając tym razem nie z farb, czy 

mazaków, ale właśnie z komórek bakteryjnych  

W dniach 9 - 11 października 2019 r. klasy 6e  
i 6d uczestniczyły w trzydniowej wycieczce  

WROCŁAW-PRAGA-ARDSPACH 

          1 DZIEŃ 
Zbiórka - 6:00. We 
Wrocławiu byliśmy 
około godz. 14:00. Po 
zjedzeniu obiadu 
uczniowie wraz z wy-
chowawcami poszli 
obejrzeć Panoramę 
Racławicką, jedną  
z najbardziej znanych 
atrakcji Wrocławia. 
Następnie ruszyliśmy 
zwiedzać miasto. 
Zobaczyliśmy dużą 
część Starówki Wrocławskiej  m.in. Ostrów Tumski. 

DZIEŃ 2  

Następnego ranka pojechaliśmy do Pragi, stolicy Czech. 
Zobaczyliśmy wiele atrakcji starówki m.in. Zamek Praski. Jak 
podaje  Księga Rekordów Guinnessa to największy pod 
względem zajmowanej powierzchni zamek na świecie. Jego 
powierzchnia wynosi 66 761 metrów kwadratowych. Potem 
spacerowaliśmy po Moście Karola. Oglądaliśmy też słynny 
praski zegar astronomiczny, wybijający godzinę. Następnie 
przyszła kolej na kupowanie pamiątek. Mieliśmy godzinę czasu 
wolnego w Pradze. Około godz. 16:00 wyjechaliśmy z Pragi.  

DZIEŃ 3 

Ostatniego dnia pojechaliśmy do Ardspach ,,Skalnego 
Miasta", gdzie  kręcono sceny do filmu ,,Opowieści z Narnii. 
Książę Kaspian". Widoki były tam przepiękne, a pod koniec 
wycieczki popłynęliśmy tratwą po rzeczce między okazałymi 
skałami. Z Ardspach wyjechaliśmy ok. godz. 13:00. W Lublinie 
byliśmy po północy. .Lekko zmęczeni, wróciliśmy do domów.                  
.          Uważam, ze wycieczka była bardzo pouczająca. 

Karolina Chowaniak, kl. 6e 

przy pomocy szablonów, 

zaczęliśmy tworzyć na szkle 

obrazy m.in. flamingów, 

jednorożców, a nawet dobrze 

znanych bohaterów Gwiez-

dnych Wojen. 

,,To doświadczenie 

wzbudziło w Nas różne emocje 

– zdziwienie, radość 

i fascynację, a u niektórych 

wręcz przerażenie”. 

Tego dnia uczniowie 5f 

poczuli się jak prawdziwi 

naukowcy z duszą artysty. Odkryli, 

że bakteriami można tworzyć 

prawdziwe dzieła sztuki.  

  Pola Ciorgoń, kl. 5f 



Mój pupil – mój przyjaciel? 
Gryzonie – rząd ssaków, charakteryzujący się pojedynczą parą siekaczy zarówno  

w szczęce, jak i w żuchwie. Stanowią około 40% gatunków ssaków. Występują na wszystkich 
kontynentach z wyjątkiem Antarktyki. Spotyka się je w różnorodnych siedliskach lądowych. 
Obejmują gatunki nadrzewne, drążące w glebie i częściowo wodne. Zaliczają się do nich tak 
dobrze znane zwierzęta, jak myszy, szczury, wiewiórki, jeżozwierzowate, bobry i chomik. 

Gryzonie to wspaniałe zwierzątka. Szybko się oswajają i mogą być takimi samymi 
przyjaciółmi, jak psy czy koty! Jednymi z najpopularniejszych małych zwierzaków domowych 
są chomiki. Prowadzą one nocny głośny tryb życia, bo z dużym zapałem potrafią nawet przez 
kilka godzin biegać po kołowrotku.  Chomikom możemy podawać jabłka i marchewki. Pałaszują 
także orzechy, gotowe mieszanki ziaren, nasiona słonecznika, płatki owsiane, siemię lniane, 
ogórki, cukinie, gruszki. 

        Patrycja Bordzań, kl. 6e 
 

Gacuś - tak mam na imię. 
 

 

Jestem pupilem 
dziewczynki o imieniu 
Michalina. Bardzo lubię, jak 
pozwala mi biegać po jej 
pokoju i chować się w różne 
zakamarki. Mieszkam  
w klatce.  

Mam szarą długą 
sierść i białe wąsiki, a moje 
oczka są czarne jak węgielki. 
Z Michaliną zamieszkałem 6 
miesięcy temu jak byłem 
malutkim chomiczkiem. Moimi 
ulubionymi smakołykami są 
świeże warzywa i orzeszki. 
Michasia bardzo się o mnie 
troszczy. Kupuje mi 
przysmaki i różne nowe 
zabawki do klatki, codziennie 
wymienia wodę i nasypuje 
jedzenie. Wieczorem zawsze 
kręcę się na swoim 
kołowrotku co mojej pani 
przeszkadza w zaśnięciu. 

 Bardzo ją kocham  
i myślę, że ona mnie też. 

Michalina Wojciechowska, kl.5d 

Wołają na mnie Chmurka  
           Jestem chomikiem 
dżungarskim i najbardziej na 
świecie  lubię się wylegiwać w 
moim domku. Nie zawsze 
jednak jestem leniwa i śpiąca. 
W nocy zamieniam się w 
aktywnego chomika sportowca: 
biegam po klatce  i ćwiczę na 
moim kołowrotku.  

Kiedyś uciekłam  
i ukryłam się w schowku pod 
schodami. Znaleziono mnie po 
długich poszukiwaniach  wśród 
szeleszczących reklamówek. 
Zabawa w chowanego jest 
świetna.  Polecam każdemu 
chomikowi! 

Moja właścicielka 
nazywa się Amelka i znamy się 
od dwóch lat. Przypominam 

kłębek chmurki, bo mam szaro-
białe umaszczenie. Mam 
również różowiutkie nóżki, a 
oprócz  tego mały biały 
ogonek. Czasami, oprócz 
suchej karmy lubię pochrupać 
smakołyki, którymi dokarmia 

mnie moja pani. Moim 
ulubionym przysmakiem jest 
ziarno słonecznika.  
       Kocham Amelkę, bo bawi 
się ze mną i dba o moją 
higienę i czystość klatki. 

Amelia Bekiesza, kl. 4c 
 

Cześć!  Jestem Bialusia  
Jestem chomikiem 

dżungarskim. Niedługo 
ukończę dwa lata. Mieszkam 
w klatce, ponieważ jestem 
gryzoniem wielkość myszy. 

      Gdy Dominika pójdzie 
spać to hałasuję, bo jestem 
zwierzakiem nocnym. 
Najbardziej lubię biegać w 
kuli. Zwiedzam wtedy cały 
świat. Kiedy wszyscy 
wychodzą rano z domu,  ja 
idę spać.                                                        
     Gdy Dominika karmi mnie, 
od razu szukam słonecznika, 
ponieważ to mój ulubiony 
przysmak.  

Dominika Gąsak, kl. 5f 
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Cześć, nazywam się Łajka! 

 Jestem świnką morską rasy skinny 

i nie mam „włochatej” sierści. Mam 

czarnobrązową skórę i jedną łatę 

koloru kremowego. Mieszkam w 

dużej, granatowej klatce. Pamiętam 

do dziś, jak pierwszy raz poznałam 

Maję - moją właścicielkę. To był 

wspaniały dzień! Najpierw trochę 

się bałam nowego otoczenia, ale po 

kilku dniach już było coraz lepiej. 

Miałam w swojej klatce domek  

z siana, ale go zjadłam, bo  bardzo 

apetycznie wyglądał i tak samo 

smakował. Kiedy Maja przyszła ze 

szkoły i zobaczyła, że już prawie 

nie ma domku, słyszałam jak 

powiedziała mamie, żeby już nie 

kupowała kolejnego, bo pewnie  

i tak go zjem. Bardzo lubię jeść 

pietruszkę, ogórka, paprykę, siano  

i karmę. Nie lubię natomiast 

marchewki, selera i witaminy C, 

którą codziennie dostaję od Mai.  

       Z mojej perspektywy wszystko, 

co widzę jest bardzo dużych 

rozmiarów. Lubię zwiedzać zaka-

marki w pokoju Mai. Ze względu na 

moja rasę, nie lubię zimna, więc  

w klatce mam ciepły szary kocyk, 

żeby było mi przytulnie i ciepło. 

Uwielbiam, jak Maja wyjmuje mnie 

z klatki i bawi się ze mną. 

Dodatkową przyjemność sprawia mi  

to, jak mogę jej uciec i schować się  

w ciemne miejsce, np. w szafie, gdzie 

mnie nie znajdzie☺.  
      Maja Stojek, kl. 5d  

W ramach akcji ,,Planszówkowy rozwój głowy”  

trenerzy z Fundacji Rozwoju Umysłu FRU przez dwa 

tygodnie udostępniali kreatywne gry oraz wyjaśniali uczniom 

zasady. Jak podkreśla p. 

Wojtek Mikołajczak (FRU) 
,,akcja miała na celu promocję 
popularnych planszówek oraz 

aktywnych spędzania form 

czasu.  Gry planszowe są 

znakomitą alternatywą dla 

cyfrowych form rozrywki i w 

naturalny sposób „odciągają” 

dzieci od wszechobecnych w 

dzisiejszych czasach 

monitorów, komputerów  

i wyświetlaczy różnego                                        

rodzaju urządzeń mobilnych”. 
Jak przyznają pomysłodawcy akcji  

– Samorząd Uczniowski ZS nr 12 

w Lublinie gry planszowe, niestety 

mało popularne w dzisiejszych 

czasach,  korzystnie wpływają na 

rozwój umysłowy, szczególnie  

u osób młodych. Jak widać na 

fotorelacji uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w akcji.         Jakub Rzeźnik   

Warto wiedzieć… 

Myślę, że gry planszowe powoli odchodzą do lamusa. 

Szkoda, bo ja jestem ich sympatykiem. Gra planszowa to rodzaj gry 

towarzyskiej, do której używana jest plansza. Do najstarszych gier 

zalicza się młynek. Generalnie ,,planszówki” są przeznaczone dla 2 

lub większej grupy osób. Istnieją również gry, które są układami 

dla jednej osoby. Niektóre gry planszowe można rozegrać, 

używając kartki papieru, np. okręty. 

Tradycyjne plansze posiadają specjalne pola, na których 

najczęściej rozgrywane są partie poprzez umieszczanie lub 

przesuwanie pionów w ustalonej wcześniej kolejności przez graczy. 

Akcja ,,Planszówkowy 

zawrót głowy” pozwoliła mi  

i wielu moim kolegom dostrzec 

walory gier planszowych, tj. 

wspólne spędzenie czasu, świetna 

okazja do rozmowy, poznanie 

drugiej osoby, nauka zdrowej 

rywalizacji, umiejętność logicznego 

myślenia, spora dawka humoru.  

Ktoś powiedział, że ,,gry 

planszowe otwierają drzwi do 

zwykłej przyjacielskiej 

rozmowy”. Po dwutygodniowym 

treningu na przerwach w ZS nr 

12 potwierdzam, że to prawda. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82ynek_(gra)
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Recenzja! 
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jest wierny, zawsze chętny do zabawy  

i kochający bezwarunkowo. Warto i trzeba o tym przypominać, bo niestety ludzie często 

nie odwzajemniają tej miłości.  

Film ,,Był sobie pies 2” to 

kontynuacja opowieści o mądrym  

i wiernym psie, dla którego 

najważniejsze jest dobro  

i szczęście najbliższych.  

 Kiedy w 2017 roku po raz 

pierwszy obejrzałam w kinie 

historię Bailey’a, nie mogłam 

doczekać się dalszego ciągu jego 

przygód. Ten pies zauroczył mnie 

swoją mądrością i dobrocią i tym, jak poświęcał się dla głównych bohaterów. 

Film opowiada o dalszych losach bohaterów, których poznaliśmy w pierwszej części filmu. 
Akcja rozgrywa się po kilku latach, kiedy wnuczka Ethan’a jest już dorastającą nastolatką  
i mieszka ze swoją mamą w dużym mieście. Pies Bailey, który występował w pierwszej części 
filmu ma za zadanie zaopiekować się dorastającą Clarity. Pomaga jej więc w trudnych życiowych 
sytuacjach. Oboje przeżywają różne przygody i rozterki sercowe. Bailey nie występuje jednak 
pod postacią psa jaką znamy z pierwszej części filmu, jego dusza mieszka już w innym psie. 
Zachowuje mimo to wspomnienia swoich poprzednich żyć - jest tak samo wierny i dobry, co 
pozwala zrozumieć widzowi, że ,,psia dusza” jest nieśmiertelna i odradza się w każdym 
pokochanym zwierzaku.  

Na uwagę w tym filmie  zasługują 
świetnie wyszkolone zwierzęta, które bardzo 
wiarygodnie odgrywały swoje role. 
Narratorem w filmie jest również zwierzę, pies 
Bailey. Dzięki temu scenicznemu zabiegowi 
oglądamy ludzki świat z perspektywy 
zwierzęcia. Przemyślenia psa oraz jego 
humorystyczne reakcje i komentarze na 
sytuacje niejednokrotnie wprawiają widza  
w śmiech.  

Film „Był sobie Pies 2” udowadnia, że pies to   Kolejne wcielenia Bailey’go
 najlepszy przyjaciel człowieka – jest zawsze 
wesoły, oddany i chętny  do zabawy. W filmie nie 
brakuje wzruszających scen, które choć wyciskają łzy 
z oczu są bardzo mądre i pouczające. Obraz z 
pewnością podniesie na duchu osoby, które straciły 
swojego zwierzęcego przyjaciela. Polecam ten film, to 
piękne familijne kino.     
                                          Amelia Bekiesza, kl. 5c 



Nasza twórczość – 

STROFY O JESIENI… 

,,Jesień” 

Gdy już minie wrzesień, 

idzie do nas jesień.       ,,Złota Pani” 

Tuż obok – za oknami    Wąską dróżką idzie piękna Pani, 

spadają liście godzinami.     Dużo kolorowych liści niesie 

Kolorowa jesień już przybyła    Żołędziami i kasztanami koszyk ma wypchany. 

I wszystkich sobą zauroczyła.   Pani rudowłosa świat upiększa od rana do nocy. 

Kroplami deszczu się podzieliła,    Fioletowe śliweczki, czerwone jabłuszka  

krótki rękawek na kurtki zamieniła.   Wypadają garściami spod jej fartuszka,   

Chłodnym wiaterkiem owiewa    Dzieci  śmieją się od uszka do uszka. 

nasze rumiane twarze.     Rolnicy w polu zbierają ziemniaki   

Kołysze liście na drzewie,    Wokół już warzyw są pełne taki. 

w sadzie orzechy kładzie.    Taka to hojna Pani. 

Patrycja Mirosław, kl. 5f       Kinga Sajnaj, kl. 5f 

,,Kolory jesieni”     ,,Szalona jesień”     

Jesień ma dużo kolorów,     Są cztery pory roku, Każda o innym uroku. 

musztardowy, purpurowy, czekoladowy.   Teraz czas na jesień, Przyszła no i się zaczęło… 

Z nich tworzy się wiele wzorów,    Pozmieniała kolory zielone 

Ten czas jest nieszablonowy.    Na piękne żółte i czerwone. 

Które kolory wybieram?     Pozrzucała kasztany, żołędzie 

A może wezmę wszystkie?     Pozwoliła grzybom wyrosnąć wszędzie. 

Kasztanów, żołędzi nazbieram,    Dynie wyrosły ogromne, 

Ułożę z nich nieszablonowe kiście!   Jarzębinowe korale wiszą wszędzie. 

Pola Ciorgoń, kl. 5f   Nie wiem, co jeszcze będzie??? 

Nina Romaszewska, kl. 5f 



Komiks – Zrób sobie 

przerwę … 
  

Koniecznie przeczytaj! 
 

Książka pod tytułem ,,Zezia i Giler’’ 

opowiada o siostrze i jej bracie. Agnieszka 

Chylińska, autorka tej książki (wokalistka i mama 

trójki dzieci prywatnie) opisuje w niej codzienne 

perypetie Zezi, jej brata Gilera oraz rodziców. 

Jeżeli zastanawiacie się, czy imiona dzieci są 

prawdziwe, to mogę Wam jedynie zdradzić, że 

nie. Dowiecie się, jak naprawdę mają na imię, 

czytając tę książkę. 

Dodam, że 

kilka lat temu 

dostałam ten egze-

mplarz od babci, ale 

od razu uznałam, że 

będzie nudna i nie 

chciałam jej czytać. 

Teraz, gdy mam już 

prawie jedenaście 

lat, wróciłam do tej 

lektury. Zaczęłam 

czytać od niechcenia, ale po pewnym czasie 

wciągnęła mnie i teraz czytam ją w każdej wolnej 

chwili. Naprawdę bardzo polecam Wam tę 

książkę.  

I pamiętajcie – NIE OCENIA SIĘ 

KSIĄŻKI PO OKŁADCE. 
Karolina Lipiec, kl. 5f 
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UWAGA!!! 

Poszukujemy osób chętnych do współpracy przy 
wydawaniu pisma. Osoby zainteresowane współpracą 

prosimy o kontakt: miedzyuczniami@wp.pl 
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