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Humor… nie tylko szkolny  

List z wakacji: 

Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i 

odpoczywam. 

Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie. 

P.S. Co to jest epidemia? 

 

 

-Mamusiu, byłem jedynym uczniem, który umiał odpowiedzieć 

pani na pytanie - chwali się Jaś. 

- Wspaniale! A o co pani pytała? 

- Kto stłukł szybę na korytarzu... 

Mama pyta się swego synka: 

- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie 

wiem. 

- Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz "nic"? 

- Czasownikiem. 

- ?! 

- Bo odpowiada na pytanie "Co robi?". 

 

MAŁGORZATA MUSIEROWICZ 

 
 

Na języku polskim w naszej szkole, zanim rozpoczniemy lekcję, pani czyta 

nam fragmenty książek Małgorzaty Musierowicz. To fantastyczne i pełne 



humoru opowieści dla młodzieży, które nie tylko bawią, ale i uczą. Perypetie 

głównych bohaterek – zwariowanych panien Borejko – zainteresowały nas na 

tyle, że wiele uczennic naszej szkoły po prostu przeczytało już prawie wszystkie 

tomy „Jeżycjady”   

Co ciekawe, Karolina Konwa z klasy VI napisała list do pani Małgorzaty 

Musierowicz, a ona… odpisała jej! Tak nawiązała się nasza korespondencja z 

autorką  

 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do zaglądnięcia do biblioteki i sięgnięcia 

na półkę po jedną z wielu naprawdę ciekawych pozycji pani Małgorzaty!!! 

Zapraszamy do lektury! Satysfakcja gwarantowana!  

A teraz kilka najważniejszych informacji i ciekawostek o 

naszej ulubionej pisarce: 

Imię i nazwisko: Małgorzata Musierowicz 

Nazwisko panieńskie: Barańczak 

Data i miejsce urodzenia: 9 stycznia 1945, Poznań, Jeżyce 

Wykształcenie: wyższe (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w 

Poznaniu, Wydział Malarstwa i Grafiki; dyplom z grafiki użytkowej w roku 

1968)         

Specjalność: grafika książki 

Zawód wykonywany: autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży 

Ulubione zajęcia: czytanie książek, pisanie książek, ilustrowanie książek, 

wymyślanie książek, pisanie o książkach, kupowanie książek, wyszukiwanie 

książek na półkach antykwariatów, kolekcjonowanie książek, pożyczanie 

książek od przyjaciół, pożyczanie książek przyjaciołom, rozmowy o książkach, 

ustawianie książek na nowych regałach, oprawianie starych książek w nowe 

okładki 

Ulubiony kolor : wszystkie 

Ulubiony przedmiot: książka 

Ulubiona książka: setki  

Pasja: ogród 

Ulubiony krajobraz: jezioro w lesie 

Ulubiony pojazd: rower 

Ulubione drzewo: sosna 

Ulubione zwierzę: wiewiórka 

Ulubiona istota: dziecko 

 
Obrazki namalowane przez Małgorzatę Musierowicz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nasza poezja 

Każdy z nas na pewno raz w życiu marzył o tym, aby zostać poetą. 

Poeci mają możliwość kreowania, tworzenia, a w swoich wierszach 

dają upust wytworom swojej wyobraźni. 

 
Klasa VI i V spróbowała swoich sił w poetyckim fachu. Co z tego 
wyszło? 
 Przekonajcie się sami… 
 

 

Poniżej prezentujemy wiersze naszych  obecnych 

szóstoklasistów dotyczące  marzeń. 

 

„Marzenia” 

Mam marzenie, które spełnię. 

Mam marzenie całkiem względne. 

Mam marzenie, nie zgadniecie 

Co takiego? – Przecież wiecie! 

Aby lato było dłuższe, 

Aby lekcje były krótsze, 

Aby dostać piątkę z plusem, 

A na koniec być prymusem! 

/Kamila Gałka/ 

„Marzenia” 

Marzenia są do spełnienia, 

To tak, jak życzenia. 

Marzenia potrzebują fantazji i spokoju, 

Ciszy i natchnienia. 

A gdy się już marzy, nie widzi i nie słyszy się nic  

prócz własnych myśli. 

Warto mieć marzenia i doczekać ich spełnienia, 

Bo wiara czyni cuda. 

A człowiek bez marzeń to pusta osoba. 

 

/Karolina Konwa/ 



„Marzenia” 

Kiedy byłem małym chłopcem 

Marzyłem, by być sportowcem. 

Strzelać gole wraz z Krzynówkiem, 

Bronić bramki z Jerzym Dudkiem. 

 

Na mistrzostwa zabrać mamę, 

By podziwiać piękną bramę, 

Której będę strzelcem sam 

Jako Maradona – mówię Wam! 

 

A marzenia się spełniają, 

Gdy je dzieci wymyślają. 

Więc i ja zachęcam Was, 

Noście w sercu marzeń las! 

 

/Dominik Siwek/ 

„Marzenia” 
Chciałabym, aby marzenia były piękniejsze niż kwiat, 
Barwne, kolorowe, otaczające cały świat. 

Chciałabym, aby marzenia sięgały do nieba i gwiazd, trwające na zawsze, na 
cały czas. 

Marzenia są różne, to zależy od nas. 
Są w naszej wyobraźni cały czas.  

Pomyśl przez chwilę: jakie masz marzenia? 
Mimo trudu i bólu, dąż do ich spełnienia! 
 
/Monika Rojowicz/ 
„Marzenia” 

Marzenia są po to, aby marzyć, 

O wiośnie, która rozkwita zielenią, 

O lecie skąpanym w słońcu, 

O podróżach w dalekie kraje, 

O beztroskim dzieciństwie, aby trwało jak najdłużej. 

 

/Justyna Migo/ 

 

 

 



„Marzenia” 

Marzenia są jak pudełko. 

Gdy otworzysz, wyjdą marzenia. 

I cały świat w inny zamienia. 

Marzysz sobie skrycie 

I słyszysz serca bicie. 

Niczym się nie interesujesz, 

Wszystko marzeniom ofiarujesz. 

Chcesz, żeby ta chwila trwała wiecznie, 

Bo wszystko jest jak we śnie. 

Wystarczy mały „pstryk” 

I wszystko zniknie w mig. 

 

/Ania Firek/ 
Jestem piękniutka i milutka 

Do pracy chętniutka 

Sportowe życie wiodę 

I lenistwa wybrać nie mogę 

Niebieskie oczy mam 

I nikomu ich nie oddam 

/Weronika F./ 

Jestem sobie panieneczka 
Pulchna niczym fasoleczka 
Uczę się niczym sobie 
Lubię chodzić na wycieczki 
Zbierać kwiatki i listeczki 
Lubię pływać na basenie jestem trochę zwariowana 
Taka jestem sami wiecie 
Pewno zaraz sami zgadniecie! 

/Weronika G./ 

Lubię czytać książki i jeździć na nartach, 

Na obozach sportowych lubię stać na wartach. 

W domu robię różne psikusy 

I się nabijam na moje kaktusy.  

Czasem składam origami 

Wyrabiam glinę rękami. 

Maluję na płótnie i śpiewam czasami, 

Lecz śpiewać muszę cicho, by żyć w zgodzie z sąsiadami. 

Jeżdżę na snowboardzie i na hulajnodze, 

Żeby się utrzymać na zdróweczka drodze. 

/Ania/ 

Jestem obdarzona wesołością 



I do śmiechu skłonnością 
Bardzo lubię się bawić  
Oraz w szczęściu się pławić 
Z mym angielskim jest wspaniale 
O niego nie boję się wcale 
Jeśli chodzi o resztę 
Nie jest źle jeszcze 
Mam wspaniałą rodzinkę 
I wesołą minkę 
Kto kim jestem wie? 
Kto rozpozna mnie? 

/Marlena/ 

Lubię czytać i rysować, 

Nie lubię wierszy rymować. 

Lubię każdy kolor pastelowy, 

Mieszka u mnie w domku króliczek miniaturowy. 

Bardzo lubię kakao kakao mogę 

Pić je bez końca śmiało. 

Lubię lody orzechowe, 

A uwielbiam bananowe. 

Lubie pisać równiutko w zeszycie 

I wpisywać się do zeszytu na informatyce. 

Będę chodziła na roraty, 

Bo można wygrać dużo karmelowej czekolady. 

/Madzia/ 

Jestem najlepszy z techniki i informatyki, matematyki i przyrody. Bardzo lubię ciężarówki.  

/Kuba/ 

Lubię najbardziej na świecie 
Wszyscy chyba wiecie, 
Gry w piłkę nie odmówię 
W momencie zakładam piłkarskie obuwie. 

/Tomek/ 

Nasza szkoła jest wesoła 

Dużo miejsca dookoła. 

W piątej klasie miejsce mam 

Jakoś sobie radę dam. 

Pracy dużo laby mało 

Uciec by się czasem chciało. 

Chociaż matma gnębi nas 

I tak mamy dla siebie czas. 

Każdy uczeń się potyka 

Czasem dostaje dwóję z obcego języka. 

Chociaż jestem rozbrykany 

Staram się słuchać mamy i taty./Mateusz R./ 

Kiedy czasem smutno, 



Szarawo i nudno, 
Ja się nudzie nie poddaję, 
Lecz się biorę za pisanie! 
Czasem piszę ja o kotach, 
I o ich prywatnych płotach. 
Lecz są także inne sprawy! 
One tyczą się zabawy! 
Bo to frajda niesłychana, 
Pisać wiersze już od rana! 

/Agata/ 

Chociaż dużą mam stopeczkę  
Ale pilną mam główeczkę. 
Lubię liczyć i rysować 
Gorzej czytać, recytować. 
Żmije, Boa i Zaskrońce  
To jest moje hobby niczym słońce 

/Gabrysia/ 

Ja komputer wpuszczam w ruch, 

Bo to mój dobry druch. 

W TV puszczam teleranek 

Wczoraj spałem jak baranek.  

Jestem mały i niebieskie oczy mam, 

Z kolegami na boisku w piłkę gram. 

Chyba rozum mam, 

Bo się na matematyce znam. 

/Damian/ 

Lubi robić makijaże. 
A jak się uśmiechnie, aparacik pokaże! 
Kto to taki?? Powiem wam… 
Że długie blond włosy mam! 

/Paulina/ 

W piłkę ciągle gram 

I na twarzy uśmiech mam 

Gdy wygramy to skaczemy 

Gdy przegramy to płaczemy 

/Szymon/  



Origami… 
Składam ptaki i zwierzaki, 
Raz złożyłam nawet krowę! 
A w tej bardzo trudnej sztuce 
Nie pobijesz nie na głowę! 

/Jaga/ 

Jestem chłopak młody 

Przeciętnej urody. 

Chodzę do piątej klasy, 

Tak jak inne asy.  

Uczę się pilnie, czasami wagaruję 

Na gimnastyce najlepiej się czuję. 

/Patryk/ 

Jestem średni będę wielki piję mleko wprost z butelki. 

/Michał/ 

Kocha mnie cała rodzina, 

Bo fajna ze mnie dziewczyna. 

Mam włosy ciemne, kręcone 

I oczy brąz-czernione. 

Mam 11 lat i lubię 

Kredką przedstawiać świat. 

/Julia N./ 

Nikt mnie nie pokona w piłki kopaniu,  

Na komputerze graniu. 

Do siatkówki piłki odbijaniu, 

Do kosza celnie trafianiu, 

W unihoka piłeczki uderzaniu. 

/Adrian/ 

Jestem dobry z przyrody. 

Znam budowę człowieka. 

Ale wiadomość z matematyki 

Czasem mi ucieka. 

Nie lubię gimnastyki, 

Ale lubię muzykę. 

Należę do chóru szkolnego, 

Czy może znaszanie kolego? 

/Mateusz G./ 



Coś na ząb  

– czyli smakowitości 

 wg przepisów uczniów naszej szkoły. 

 
Jak się okazało klasa IV to prawdziwi smakosze. W tym numerze 

polecają nam zestaw smacznych potraw na jesienne dania i pyszne 

desery. 

 

„Sernik na zimno” 
 
Skł adniki: 

6 jajek 

2 galaretki 

1/2l mleka 

1 kostka masł a 

5 serków homogenizowanych 

1 paczka biszkoptów 

1 puszka brzoskwiń 

5 ł yżeczek żelatyny 

Wykonanie: 

Żół tka utrzeć z cukrem, dodać serki homogenizowane. Żelatynę rozpuścić w mleku. 

Wystudzoną wlać do masy serowej, a następnie dodać pokrojone w kostkę brzoskwinie, a 

na końcu ubite biał ka.  



Masę wlać do tortownicy wył ożonej biszkoptami. Na masę serową uł ożyć pozostał ą 

część brzoskwiń i zalać galaretką. Schł odzić w lodówce. 

Smacznego!  

 
Poleca: Madzia Kolarska  Kl.IV 
 

 
 



Październik w naszej szkole 
 
14 października w naszej szkole to ważny dzień szczególnie dla 
pierwszoklasistów. Zostali oni bowiem tego dnia pasowani na uczniów Szkoły 
Podstawowej  
nr 54 w Krakowie i tym samym zostali „wciągnięci” do naszej szkolnej 

społeczności.  

 

Święto Edukacji zostało uczczone przez nas uroczysta akademią, zabawnym 
przedstawieniem i wesołymi piosenkami. Główny punkt programu stanowiło 
pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Potem scena należała także do nich, 
na której dali popis wokalno-taneczny 
 Brawo pierwszaki! 
 
 
Poniżej uwiecznione szkolne 
chwile z 14 października 
2008r. 



 

Nasz szkolny chór i menedżer śpiewu i dźwięku – p.Mirka Szutowska 

 
 

Nasza widownia 

 
 
Na razie na szkolnych deskach, potem w „You can dance” 



 

 

 

Lewa? Prawa? Ale stres…aż się dłonie mylą !  

 
 

Pani Dyrektor dysponuje taką bronią, że nie ma żartów… 



 


