
Nasza Trzynastka 
        Cena 1 zł 

Festyn w szkole 

 Dobiega końca rok 

szkolny, w którym  obchodzili-

śmy jubileusz 85-lecia. Zwień-

czeniem całorocznych 

„urodzin” naszej szkoły był 

festyn rodzinny. 3 czerwca 

mieliśmy  kilka okazji do spo-

tkania się i świętowania - 

otwarcie nowego boiska, 

podsumowanie projektu 

„Trzynaście Trzynastek” i , prze-

de wszystkim, obchodziliśmy 

Dzień Dziecka! 

 Rozstrzygnięty został 

konkurs na makietę szkoły. 

Wygrał Jan Grabowski z 1a. W 

sumie nagrodzono autorów 

wszystkich 8 makiet.  

 Odbył się pokaz ta-

lentów dla chętnych uczniów 

oraz quiz „Jaka to melo-

dia?” Były też inne 

atrakcje: wata cukro-

wa, lody, eksperymenty 

chemiczne, malowanie twarzy, war-

koczyki, popcorn, pokaz tańca... 

 Na nowym boisku przepro-

wadzono rozgrywki sportowe. Jedną z 

atrakcji było strzelanie goli zawodni-

kowi Arki Gdynia. 

 Naszym czytelnikom przed-

stawiamy krótką fotorelację. 
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Ważne tematy: 

 Jak bawić się z 
pompą? Takiego 
festynu dawno 
nie było! 

 Wycieczki, wy-
jazdy, podróże… 

 Rymowanie nie 
jest trudne, 
można się przy 
tym dobrze ba-
wić! 



 

W dniach 28, 29 i 30 w kościele odbyły się reko-

lekcje. Te dni były wolne od lekcji. Dzieci miały 

zajęcia z księdzem Proboszczem, księdzem 

Wojtkiem i dwiema paniami. Dzieci oglądały 

bajkę, uczyły się o Bogu i  miłości. 

Basia Piskulska 

 

Kalendarium 
na wycieczkę do Teatru Muzycznego 

im. D. Baduszkowej w Gdyni. Po tea-

trze oprowadzała uczniów pani Sylwia, 

która zajmuje się w nim marketingiem, 

czyli dba o to, by widzowie polubili te-

atr muzyczny. Czwartoklasiści mieli 

okazję zobaczyć obiekt od środka, mię-

dzy innym zajrzeć pod scenę i zobaczyć 

mechanizm obrotowy. Poza tym odwie-

dzili charakteryzatornię, rekwizytornię, 

szwalnię, w której powstają szyte na 

miarę kostiumy, i garderobę. Dowie-

dzieli się też, na czym polega praca ak-

tora, reżysera, inspicjenta, pracownika 

technicznego.

czająca. Kilka osób wyraźnie zafascyno-

wało się pracą w teatrze. Pani Sylwia 

powiedziała im, że nawet dzieci w ich 

wieku mogą już występować w teatrze, 

bo działa w nim grupa wokalno

teatralna dla dzieci.

1 KWIETNIA! Prima aprilis to dzień żartów i zabawy.  
Dzieci zamiast plecako w brały ro z ne rzeczy, tak jak kosz na 
s mieci, wo zki, torby, a  nawet lodo wki . Ż arty robili ucznio-
wie nauczycielom i nauczyciele uczniom. 

Agata Kamin ska  

4 KWIETNIA dzień świadomości Autyzmu. 

 W ramach solidarności z autystykami można 

było ubrać się na niebiesko. 

Karolina 

Nasze boisko szkolne zostało oficjalnie otwarte na festynie   
3 czerwca.          Marysia 



23 marca klasa 4b wybrała się 

na wycieczkę do Teatru Muzycznego 

im. D. Baduszkowej w Gdyni. Po tea-

trze oprowadzała uczniów pani Sylwia, 

która zajmuje się w nim marketingiem, 

czyli dba o to, by widzowie polubili te-

atr muzyczny. Czwartoklasiści mieli 

okazję zobaczyć obiekt od środka, mię-

dzy innym zajrzeć pod scenę i zobaczyć 

mechanizm obrotowy. Poza tym odwie-

dzili charakteryzatornię, rekwizytornię, 

szwalnię, w której powstają szyte na 

miarę kostiumy, i garderobę. Dowie-

dzieli się też, na czym polega praca ak-

tora, reżysera, inspicjenta, pracownika 

technicznego. 

Wycieczka była niezwykle pou-

czająca. Kilka osób wyraźnie zafascyno-

wało się pracą w teatrze. Pani Sylwia 

powiedziała im, że nawet dzieci w ich 

wieku mogą już występować w teatrze, 

bo działa w nim grupa wokalno-

teatralna dla dzieci. 

 

 

  kalendarium 

 

Wszystkich 

namawiamy do wizyty w 

Teatrze Muzycznym w 

Gdyni, jednym z 

największych i 

najpiękniejszych obiektów 

tego rodzaju w Polsce. 

Fotograf 

W dniach 10-11 maja w naszej 

szkole był fotograf. 

Karolina 

Rowerowy maj 

Zaczął się 4. 05, a skończy 

się  ostatniego maja. 

Karolina 

Klasy siódme przystąpiły do 
swojego pierwszego egzaminu 
próbnego w dniach 9-11 maja. 

Marysia 



 

Co w szkole? 

Uczniowie piszą 

Konkurs recytatorski klas 4-8  
odbył się 6 kwietnia. W tym roku 
odbył się pod hasłem „Szkolne 

opowieści”. 

 

Krzysztof Kolumb odkrył ląd  

lecz popełnił wielki błąd,  

potem znalazł dwóch żegla-

rzy, 

 wygrzewając się na plaży.  

Basia 

 

Pan Mietek Wężowy Jad 

 chętnie by coś zjadł  

skoro każdego ranka  

pochłaniał po dwa jajka,  

spróbował dwie książki  

jak wstążki smakowały  

i w jego brzuszku  

się nie schowały. 

Basia 

                           Tęczowe  chmury  

 Tęcza zachęca  

by wyjść na spacer 

 ładna pogoda  

bezchmurne niebo. 

Słońce do wiatru:  

ty tu?!  

Po co przywiałeś?  

 A  to dlatego, że 

tylko słońce lubią ludzie. 

 

Lubią,  gdy ja powieję 

 i świeżym powietrzem buzię zakleję.  

Tęcza do słońca: 

 i co, masz komentarz? 

Ja  przyjemnie wszystkich  zachęcam,  

 A więc wyjdźcie na spacer 

 może nas spotkacie  

 Wiktoria Dzwonkowska  

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi był 22 kwietnia.  

Z tej okazji można było ubrać się do szkoły na zielono. 

Niektóre klasy przyniosły sadzonki krzewów i drzewek. Zostały one 
posadzone przy szkole.    

Dzieci wyszły zasadzić je o godzinie 11:30. 

Mamy nadzieje, że te drzewka przetrwają jak najdłużej. 

Julka, Agata, Marysia Kopytko    i Karolina Jarzembińska 

Toruń 

 Klasy czwarte 7 
czerwca odwiedziły Toruń 
- miasto Kopernika i pierni-
ków.  

 



 dużo zdrowia i żeby 
Twój kot nie drapał ka-
napy i nie dodawał Ci 
jeszcze więcej pracy 

 żebyś miała więcej cza-
su i nie zadawała tyle 
prac swoim uczniom 

 abyś wiecznie była mło-
da 

 Dużo zdrowia i miłości, 

 radości, spełnienia ma-

rzeń, wielu sukcesów, 

 aby wszystkie marzenia 
się Ci spełniły, 

 podróży po świecie, 
zdrowia i szczęścia, 

 żebyś wiecznie żyła i 
była zdrowa, 

 

 Życzyli uczniowie klas 4-8 

 

 

Mamo, mamo, życzę Ci… 

 

 Klasy 3-e poje-
chały na wycieczkę do 
Tuchlina, oglądały eg-
zotyczne zwierzęta, 
mogły też ich dotknąć, 
a nawet nakarmić je.  

Egzotyczne 

zoo w 

Tuchlinie 

Dzień Matki na świecie obchodzony 
jest w różnym terminie. W USA w 

1905 roku udało się ustanowić Dzień 
Matki w jednym stanie. Z czasem 
zwyczaj ten rozpowszechnił się na 
niemal wszystkie stany, zaś w 1914 
roku Kongres Stanów Zjednoczonych 

uznał przypadający na drugą 
niedzielę maja Dzień Matki  za 

święto. Podobnie jest w większości 
państw na świecie. W Polsce 

obchodzimy je 26 maja. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
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 Drodzy Ósmoklasiści,  

24-26 maja to były dni waszych egzamino w. Stres związany z nimi juz  za Wami. Teraz czekacie do 1 lipca na 
wyniki. Ż yczymy, aby były jak najlepsze, dały Wam gwarancję dostania się do wymarzonej szkoły. 

          Redakcja 


