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ABC   
ŚWIETLICY 

Wiersz o Wiośnie 
 

Dzisiaj Zimę już żegnamy, 
A piękną Wiosnę witamy. 
Wiosna już się rozgościła, 

Cały świat zazieleniła. 
Dziś się budzi świat  

do życia, 
Zwierzęta wychodzą  

z ukrycia. 
Słońce świeci coraz  

mocniej, 
By powitać Panią Wiosnę. 

Nadszedł znowu czas  
radosny. 

Razem z powitaniem  
Wiosny 

Daria Suchodolska kl. III c 

Halszka Tyma kl. II b 
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MŁODE TALENTY 

Mit o kłótni bogów 

 

Za czasów kiedy Ziemia się kształtowała, a ludzie byli w planach, posprzeczali się bogowie. Bóg Księżyca, 
bogini Słońca i bóg Gwiazd chcieli mieć Ziemię na własność. – Ja jestem najpotężniejszy 
- podniósł głos bóg Gwiazd. – Bo….-Nie bo ja- odpowiedział bóg Księżyca. – Też mam prawo głosu, więc uwa-
żam ,że to ja mam najwięcej mocy! – powiedziała śpiewnie bogini Słońca. Bogini Ziemi patrzyła ze smutkiem 
na ich kłótnie. Kiedy wygrywała bogini Słońca stawała się okropna susza, a kiedy wygrywał bóg Księżyca 
– rośliny więdły. Jeśli wygrywał bo Gwiazd, było zbyt ciemno. Nie pomagał nawet świecący swoim blaskiem 
bóg Księżyca. Bogini Ziemi nie wytrzymała i zatrzymała Ziemię. –Dlaczego to zrobiłaś?- zapytała bogini 
Słońca. – Zobaczcie do czego doprowadziła wasza rywalizacja! I pokazała zwiędłe, uschnięte, pozbawione 
koloru rośliny, wychudzone zwierzęta. – To straszne!- zawołał bóg Gwiazd. – Powinniście współgrać, bo nie 
będzie ani ludzi ani roślin. Jak nie będzie roślin to i zwierząt nie będzie! Bogowie zrozumieli, że mogą 
współpracować i podzielili się rolami. Po kilku ustaleniach stwierdzili, że Słońce ma ogrzewać w dzień, 
 a Księżyc z Gwiazdami w nocy. Musieli to robić z umiarem, na miesiące. Dlatego mamy dzień i noc, miesiące, 
a przede wszystkim pory roku oraz rok.  

Kalina Sujka kl. III c 

Herkules 

 

Pewnego dnia Herkules pokłócił się ze swoim najlepszym przyjacielem Natem. Herkules chciał się pogodzić, 
ale Nat nie chciał o tym słyszeć. Z biegiem lat przestali się zupełnie do siebie odzywać. Nate chciał walki,  
a Herkules pokoju. Nate postanowił skłócić Herkulesa z tatą. Udało mu się. Od tej pory Herkules nie rozma-
wiał już ani z Natem ani ze swoim tatą. Po jakimś czasie Herkules po raz kolejny wyciągnął rękę na zgodę, 
Nate jednak odmówił. Dlaczego nie chcesz pokoju? – Nate nie odpowiedział. Czemu?- pomyślał. „Bo nie!” 
Herkules próbował wymyśleć, w jaki sposób rozwiązać ten konflikt. Nazajutrz poszedł do Nata i zapytał – 
chcesz wojny? Na co ten odpowiedział – tak, chcę! Umówili się na 10:15 za tydzień. Obaj zaczęli przygoto-
wywać się do walki. O ustalonym czasie stali naprzeciwko siebie. Walka się rozpoczęła, ale żaden z nich nie 
zrobił przeciwnikowi nawet najmniejszej ranki. Po kilku godzinach ostrożnej walki byli wyczerpani. Wtedy 
Nate powiedział – przepraszam. Herkules również przeprosił go za wszystko. Zostali najlepszymi przyja-
ciółmi, tak jak kiedyś. Zawsze sobie pomagali. Herkules pogodził się również z tatą. Wszyscy byli zadowole-
ni i szczęśliwi. Od tamtej pory już się nigdy nie kłócili. 

Oliwia Plewka kl. III c 

Emilia Gałązka kl. III c 



03.2019 Str. 3 

 

Mit o boginiach 

 

Były cztery boginie. Pierwsza nazywała się Lajla – była boginią kosmosu. Druga miała na imię Seasons 
 i rządziła porami roku. Trzecia nazywała się Moon, ponieważ rządziła Księżycem. Czwarta miała na imię 
Sun, dlatego że rządziła Słońcem. Wszystkie były najlepszymi przyjaciółkami, jednak przyszedł dzień, 
kiedy to się zmieniło. Leila pogniewała się na Sun, ponieważ ta twierdziła, że praca w kosmosie jest najła-
twiejsza i tylko ona – Sun wykonuje najtrudniejszą. Leila na nią krzyczała ze złości, a Sun sprawiła, że 
Słońce przestało świecić na świecie. Moon musiała pracować w dzień i w nocy. Księżyc nie świecił tak mocno 
jak słońce dlatego na Ziemi padał śnieg i były lodowce. Seansons już nie była potrzebna, dlatego  
z każdą chwilą znikała. Moon i Seanson prosiły Leilę i Sun żeby się pogodziły, ale boginie nie chciały tego 
zrobić. Tak mijały kolejne dni, aż Ziemia prawie całkiem zniknęła. Sun zaczęła się bardzo nudzić tym nic 
nie robieniem. Wyszła z komnaty i przerażona zobaczyła co się dzieje na świecie i z jej przyjaciółka. Na-
tychmiast pobiegła pogodzić się z Leilą i zaczęła świecić z całych sił aby jak najszybciej rozgrzać Ziemię. 
Lodowce zaczynały się roztapiać, a Seanson zaczęła nabierać kolorów. Przyjaciółki zawarły pakt, ze nigdy 
nie będą się kłócić, żeby nie dopuścić w przyszłości do takiej tragedii. 

Daria Suchodolska kl. III c 

Emilia Gałązka kl. III c 

Sara Zielińska kl. III b Oskar Rychlicki kl. III c 
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KARIERA NA START 

W przyszłości chciałabym zostać weterynarzem, treserem psów i malarką. Uważam, że te zawody są interesu-
jące. Lubię pomagać zwierzętom, lubię malować, lubię tresować psy, bo to jest fajne. Będę pracowała ze zwie-
rzętami z przyjemnością, tak samo jak malowała. Może będę malarką zwierząt.  

Oliwia Plewka kl. III c 

W przyszłości chciałbym zostać konstruktorem, ponieważ konstruktor dużo zarabia, robi ciekawe projekty. 
Będę odkrywał świat, konstruował i budował skomplikowane maszyny.  

Mateusz Cieśla kl. III c 

Chciałabym zostać strażakiem lub weterynarzem. Lubię zwierzęta i chcę im pomagać. Będąc strażakiem moż-
na gasić pożary i w ten sposób pomagać ludziom.  

Kulig Joanna kl. II b 

Chciałabym zostać pianistką, ponieważ fascynuje mnie muzyka. Często wyobrażam sobie, że utwór który jest 
grany przez pianistę zamienia mnie w ptaka wiatr i kwiatek.  

Jadzia Machoń kl. II b 

W przyszłości chciałabym zostać fryzjerką i robić fajne fryzury. Fryzjerka ma wyobraźnie. Jest to intere-
sujący zawód.  

Iza Wesołowska kl. II b 

W przyszłości chciałabym zostać stomatologiem. Lubię dużo pracować i lubię kontakt z ludźmi. Zdrowy 
uśmiech to zdrowie. Stomatolog to bohater, który dba o zdrowie jamy ustnej. Ja też chcę zostać bohaterem. 

Daria Suchodolska kl. III c  

Magdalena Bobrowska kl. II c 

Michelle Chmielewska kl. II a 
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Moim marzeniem jest zostać pisarką. Napisałam już jedną książkę. Nie chcę zostać pisarką dla pieniędzy, lecz po 
to żeby dzieci miały co czytać. Bardzo lubię czytać i pisać. Zainspirowała mnie Nela Reporterka. Na pewno będę 
kontynuować i doskonalić moje pisanie. Mam nadzieję, że napiszę duże książek i że uda mi się je wydać. 

Oliwia Kaczmarek kl. IV d 

W przyszłości chciałbym zostać piłkarzem. W tym zawodzie dużo się zarabia, jest się sławnym. To będzie dla 
mnie zaszczyt, że będę mógł reprezentować naszą Ojczyznę.  

Michał Jurek kl. II b 

Chciałabym zostać projektantką mody. Mam dużo książek związanych z modą. Bardzo mnie interesują nowocze-
sne stroje z pokazów mody. Mogę też zostać śpiewaczką, ponieważ śpiew jest dla mnie odprężający.  

 

Lena Wolna kl. II b 

Jestem jeszcze niezdecydowany co do mojego zawodu. Chciałbym zostać strażakiem, bo mogę gasić pożary. 
Gdybym został policjantem, gonił bym złodziei. Mógłbym być architektem i projektować domy. Interesuje mnie 
też zawód pilota samolotu. Odwiedzałbym różne ciekawe kraje. Piekarz to też ciekawy zawód. Mógłbym piec dla 
wszystkich pyszne ciasta.  

Daniel Borkowski kl. II a 

W przyszłości chciałabym być architektem. Mogłabym wykorzystać swój talent malarski i będę zarabiać dużo 
pieniędzy. Zaprojektuję piękne domy, bo ładnie rysuję. To moja wymarzona praca.  

Hania Szewczyk kl. II a 

W przyszłości chciałabym zostać pisarką. Jestem pomysłowa, lubię czytać książki, ładnie rysuję. Mogłabym wy-
konywać ilustracje. Moim zdaniem praca pisarki jest bardzo ciekawa.  

Emilia Gałązka kl. III c 

Ola Makarewicz kl. I b Iwona Derda kl. II c Oskar Rychlicki kl. II c Magda Madera kl. I b 
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MARIA KONOPNICKA 

Iwona Derda kl. II c Magdalena Madera kl. II c 

Joanna Fidurska kl. II c Magdalena Bobrowska kl. II c 

Natalia Szymańska kl. I b Aleksandra Makarewicz kl. I b 

Rozpoznajecie utwory Marii Konopnickiej na ilustracjach, które wykonali wasi koledzy i koleżanki? 
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Amelia Surowska kl. I b 

Karina Dawydenko kl. II b 

Hania Frydel kl. I b 

Kalina Sujka kl. III c 

Nasza czarna jaskółeczka 

 

Nasza czarna jaskółeczka  

Przyleciała do gniazdeczka 

Przez daleki kraj, 

Bo w tym gniazdku się rodziła, 

Bo tu jest jej strzecha miła, bo tu 
jest jej raj. 

A ty, czarna jaskółeczko, 

Nosisz piórka na gniazdeczko, ście-
lesz dziadkom je! 

Ścielże sobie, ściel, niebogo, 

Chłopcy pójdą swoja drogą, 

Nie ruszą go, nie! 

Maria Konopnicka 



Str. 8  

POLSCY KOMPOZYTORZY 

ROK MONIUSZKOWSKI 

Stanisław Moniuszko urodził się  
5 maja 1819 r. w Ubielu koło Miń-
ska, zmarł 4 czerwca 1872 roku  
w Warszawie, mając 53 lata.  
W swoim dorobku miał setki róż-
nych utworów: pieśni, balety, ope-
retki oraz opery. Swoje dzieła Mo-
niuszko prezentował w całej Euro-
pie, zyskując uznanie. Do najważ-
niejszych  zaliczyć  można  utwory: 
„Halka”, „Straszny dwór”, „Paria”, 
„Prząsniczka”. 
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MAŁE DZIECI O WIELKICH SERCACH 

Po raz kolejny moi koledzy i koleżanki uczęszczający do świetlicy szkolnej pokazali, że mają 
wielkie serca. Zebraliśmy ogromną ilość chusteczek higienicznych na rzecz podopiecznych  
z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.  

Warto pomagać, ponieważ dobro wraca. My też kiedyś możemy potrzebować pomocy i może 
ktoś nam pomoże w trudnej sytuacji. Pomoc innym sprawia nam wielką radość i satysfakcję. 
Trzeba podawać pomocną dłoń innym. 

Magdalena Madera kl. II c 
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WIOSNA 

Julia Juruć kl. III c Oliwia Plewka kl. III c Emilia Gałązka kl. III c 

Julia Ślemp kl. I b Natalia Szymańska kl. I b Kasia Kopacka kl. I c 

Amelia Surowska kl. I b Emilka Wilkos kl. I b 
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Karina Dawydenko kl. II b Hanna Frydel kl. I b 

Maja Jagieło kl. I c Julia Ślemp kl. I b Marta Piech kl. I b 

Marlena Czpak kl. I b Ola Kaliciak kl. I b Ola Makarewicz kl. I b 
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Kiedy Wiosna była mała – już była piękną porą roku. Była słodka i wesoła. Pewnego dnia 
zobaczyła zapłakaną wiewiórkę. Zapytała – co się stało? Ktoś zabrał mi moje orzechy 
– odpowiedziała wiewiórka. Wiosna pocieszyła ją – Znajdziemy twoje orzechy, nie 
płacz. Znalazły jednak tylko małego wróbelka, który wypadł z gniazda. Wiosna włożyła 
go z powrotem do jego domu. Wróbelek chciał się odwdzięczyć i oddał swoje orze-
chy, które udało mu się zebrać. Wiewiórka była bardzo szczęśliwa. Podziękowała Pani 
Wiośnie za pomoc. – Jesteś miłą i piękną porą roku. 

Amelia Surowska kl. I b 

Karina Dawydenko kl. II b Oliwia Plewka kl. III c 

Magdalena Bobrowska kl. I b Amelka Kasperek kl. II b 
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Tradycją jest, iż uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wykonują kartki okoliczno-
ściowe. Tym razem były to kartki wielkanocne. Zostaną one przekazane żołnierzom pełnią-
cym służbę na misjach pokojowych za granicą. Seniorzy, którzy przebywają w ZOL-u oraz 
mieszkańcy Domu Kombatanta również otrzymają kartki z świątecznymi życzeniami.  
Pamiętamy także o seniorach z Osiedlowego Klubu Feniks. Uczniowie chętnie pracują przy 
tworzeniu kartek. Mają świadomość, że własnoręcznie wykonane kartki sprawiają ogromną 
radość tym, do których są skierowane. 



Gazetkę redagowali:  Daria Suchodolska kl.  III c,  Emilia Gałązka kl.  III c,   Oliwia 
Plewka kl. III c, Magdalena Madera kl. II c, klasa I b 

Opiekun gazetki: Anna Kurzydło 
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Życzymy Wam,  

aby te święta wielkanocne 

Wniosły do Waszych serc 

Wiosenną radość i świeżość, 

Pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka,  

Szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa 

Życzą 

Uczniowie i Grono Pedagogiczne 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14  

W Opolu 


