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Strofy o późnej jesieni 

Zobacz, ile jesieni! 

Pełno jak w cebrze wina, 

A to dopiero początek, 

Dopiero się zaczyna. 

 

Nazłociło się liści, 

Że koszami wynosić, 

A trawa jaka bujna, 

Aż się prosi, by kosić. 

 

Lato, w butelki rozlane, 

Na półkach słodem się burzy. 

Zaraz korki wysadzi, 

Już nie wytrzyma dłużej. 

 

A tu uwiądem narasta 

Winna, jabłeczna pora. 

Czerwienna, trawiasta, liściasta, 

    W szkle pękatego gąsiora. (…) 

                                                            Julian Tuwim 

 



   Co w trawie piszczy…  

 

W bieżącym roku szkolnym społeczność uczniowska liczy 342 uczniów. 

Doczekaliśmy się po raz pierwszy w historii tej szkoły trzech klas pierwszych:  

1 a liczy 19 uczniów ,  1b—18 zaś    1c  17 uczniów. 

Zaplanowaliśmy wielką, niepowtarzalną uroczystość szkolną z okazji 200 lecia 

szkoły, otwarcia nowej części i nadania sztandaru.  

W ramach tej uroczystości uczniowie przygotowali huczną akademię  

pt. Szkolne przebudzenie mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      WYCIECZKA DO LONDYNU     

 

 W dniach 29.09 do 03.10 odbył się szkolny wyjazd do Londynu.  

 Zbiórkę zorganizowano o godzinie 3:00 pod halą sportową. Uczniowie klas 

ósmych i siódmych zjawili się na czas, pani Diana -  organizatorka wycieczki 

-  sprawdziła obecność. Potem uczestnicy zajęli miejsca w busie, po godzinie 

zjawiliśmy się na lotnisku w Krakowie. Wylot mieliśmy o godzinie 6:30.  

Lot przebiegł bez żadnych problemów. 

   W Londynie zjawiliśmy się o godzinie 8:30 (polskiego czasu) przeszliśmy 

odprawę i odebraliśmy bagaże. Niestety musieliśmy czekać na busa lecz pocie-

szeniem było przypadkowe spotkanie popularnej influencerki Pysi. Kiedy bus 

przyjechał, pojechaliśmy do miejsca zakwaterowania, aby odłożyć bagaże,  

następnie udaliśmy się na lunch do restauracji Subway. Na lotnisku poznali-

śmy pana Andrzeja, który był w czasie całej pięciodniowej wycieczki naszym 

przewodnikiem po Londynie. Pan Andrzej kupił nam całodniowe bilety, które 

umożliwiały wstęp do komunikacji miejskiej. Udaliśmy się pociągiem  

do centrum miasta na przystanek Waterloo. Spacerowaliśmy po centrum, 

wstąpiliśmy do wielkiej fabryki M&M następnie pan Andrzej zaprowadził  

nas do dzielnicy China Town, gdzie znajdowały się chińskie restauracje oraz 

sklepy, było tam bardzo ładnie, później  udaliśmy się do National Gallery, 

gdzie znajdowało się mnóstwo pięknych dzieł i nawet kilka prac Van Gogha, 

niestety nie mieliśmy dużo czasu, aby przyjrzeć się wszystkiemu. Pod koniec 

zwiedzania poszliśmy do tematycznej restauracji na pyszną obiadokolację, 

wróciliśmy metrem do stacji, z której odjeżdżał nasz pociąg. Gdy dotarliśmy 

do miejsca, gdzie znajdował się nasz hotel i udaliśmy się do sklepu spożywcze-

go Asda po napoje i przekąski. Pozytywnie zaskoczył mnie wybór owoców, 

pakowane sushi i ciekawe napoje—ogólnie bardzo duży wybór jedzenia  

picia. Po zrobieniu zakupów zostały przydzielone nam pokoje, rozpakowaliśmy 

się i późnym wieczorem zasnęliśmy.   



Drugi dzień rozpoczęliśmy pysznym śniadaniem brytyjskim składającym się 

z: boczku, tostów, fasolek, ziemniaków, parówki oraz jajka. Tego dnia również 

pojechaliśmy do centrum. Tam przemieszczaliśmy się czerwonym dwupiętro-

wym autobusem. Podeszliśmy pod pałac Buckingham, ale niestety nie było 

królowej z powodu epidemii. Pałac był bardzo ładny, a pan Andrzej ciekawie 

nam o wszystkim opowiadał, spacerowaliśmy również po parkach, gdzie znaj-

dowały się inne pałace. Po południu zjedliśmy lunch oraz oglądaliśmy katedrę 

Św. Pawła, potem poszliśmy nad Tamizę, aby popłynąć w rejs. Widzieliśmy 

dzięki temu najpopularniejsze mosty londyńskie. Po rejsie udaliśmy się  

na London Eye, gdzie widzieliśmy miasto z wysokości. 

Trzeciego dnia odwiedziliśmy wieżowiec Sky Garden z widokiem na wszyst-

ko, a następnie poszliśmy do muzeum, gdzie było dużo kruków oraz stare  

budowle. Wróciliśmy do centrum, zrobiliśmy zakupy na Oxford Street i poszli-

śmy do restauracji na obiadokolację. W drodze powrotnej na pociąg zobaczyli-

śmy ciekawe miejsce, gdzie było dużo graffiti i malunków na murach, porobi-

liśmy sobie zdjęcia i wróciliśmy do hotelu. 

Byliśmy również w  Greenwich Park, gdzie znajdował się równik zerowy.  

Nieco później udaliśmy się od razu do Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussauds, gdzie znajdowały się klony sławnych osób, bardzo mi się tam podo-

bało i zrobiliśmy sobie nawet zdjęcie grupowe z One Direction. Wieczorem  

odwiedziliśmy jeszcze Fabrykę Lego i wróciliśmy do hotelu, aby się spakować. 

Piątego dnia oddaliśmy klucze, zjedliśmy po raz ostatni brytyjskie śniadanie 

oraz udaliśmy się pociągiem na Waterloo. Byliśmy w kolejnym muzeum, tym  

razem podziwialiśmy  starożytne posągi, części skał oraz piramid z Egiptu. 

Poszliśmy na chwilę na Oxford Street i udaliśmy się na lotnisko. Czekaliśmy 

na lot, zjedliśmy posiłek i wylecieliśmy. Gdy lecieliśmy, było ciemno, więc  

widać było pięknie oświetlone miejsca. Bezpiecznie wróciliśmy do domów. 

 Moim zdaniem wycieczka do Londynu była bardzo ciekawa, zobaczyliśmy 

wiele pięknych budynków - pomimo epidemii koronawirusa - wszystko  

przebiegło pomyślnie. Jestem pewna, że każdy będzie miał super  

wspomnienia.  

           Amelia Suchocka 



Londyn w obiektywie... 

 

 

 

 

Tu byliśmy... 



 



Historia pewnego sukcesu... 

     We wrześniu bieżącego roku w Sosnowcu odbyła się XVII edycja Europejskiego Integracyjnego 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej INTERMUZA 2020 pod dyrekcją  

artystyczną Jacka Cygana. Przypomnijmy - Jacek Cygan to autor tekstów  

piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror i organizator festiwali muzycznych,  

członek kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa, a także osobowość telewizyjna.  

Kawaler Orderu Uśmiechu. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV.  

    Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród śpiewającej młodzieży.  

Do I etapu zgłosiło się 130. uczestników z całej Polski, z których  wyłoniono osoby  

do przesłuchań finałowych.  

      A my mieliśmy swojego reprezentanta! —Grzegorza Witoszka z klasy 7b. 

Już w pierwszym etapie przesłuchań Grzegorz ujął Szanowne Jury swoją  

wrażliwością i pięknym wykonaniem dwóch piosenek, z których pierwszą była „Radość  

najpiękniejszych lat”, zaś druga to utwór „Kiedyś”, w oryginale wykonywany przez Mieczysława 

Szcześniaka. Nie mogło być więc inaczej—Grzegorz został  zaproszony do przesłuchań finało-

wych. Udało się! Nasz uczeń zajął wspaniałe II miejsce, zachwycając swoim wykonaniem piosenki 

„Radość najpiękniejszych lat” samego Jacka Cygana oraz pozostałych członków Jury w składzie: 

Martyna Chuderska—dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom, Beata Przybytek—wokalistka  

jazzowa, pianistka, kompozytorka, Wojciech Byrski— autor tekstów piosenek, kompozytor,  

scenarzysta teledysków, producent muzyczny, Tadeusz Piszek—śpiewak  

operowy oraz Dariusz Szweda—kompozytor, aranżer, pianista. Gratulujemy serdecznie  

Grzegorzowi, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Musical
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_im._Leopolda_Staffa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Producent%C3%B3w_Audio-Video


 

    

 

                                Rozmowa przedszkolaków: 

                       -  Skąd się wziąłeś na świecie? 

                       -  Mama powiedziała, że bocian mnie rzucił w kapustę. 

                       - To pewnie dlatego jesteś głąbem...                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii : 

- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg  

i wyłupiaste czarne oczy? 

- Nie wiem ..... 

- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani  

   po ramieniu!  

 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego 

swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim  

wypracowaniem. 

- Napisałem: "Pisz wyraźnie".  

Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: 

- Jaki pożytek mamy z gęsi? 

- Smalec. 

- I co jeszcze? 

- Smalec. 

- Jasiu, na czym śpisz w domu? 

- Na łóżku. 

- A co masz pod głową? 

- Poduszkę. 

- A co jest w poduszce? 

- Dziura. 

- A co wyłazi z dziury? 

- Pierze. 

- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy  

z gęsi...?  

- Smalec. 

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta 

mają w domu. 

Uczniowie kolejno odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota... 

- U nas są rybki w akwarium... 

Wreszcie zgłasza się Kazio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce...             
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