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P jak piłka nożna i Lapbooki na polskim 
__________________________________________________________________________________________  
Natalia Pakos i Julia Śpiewak, ilustrowała: Julia Śpiewak 

Przyjaźń 

Na pewno każdy z nas chciałby mieć prawdziwego przyjaciela. Przyjaźń to 

czarodziejska mikstura, która sprawia, że życie nabiera kolorowych barw. Jest 

lekarstwem na wszelkie bolączki. Przyjaźń jest jak fajerwerki, rozświetlą najbardziej 

zachmurzone niebo. Oto cechy prawdziwego przyjaciela: 

P RZYJACIEL JEST BEZINTERESOWNY. 

R OZUMIE KAŻDY NASZ BŁĄD. 

Z ATROSZCZY SIĘ O NAS W POTRZEBIE. 

Y YY… NIE ZAMIENIŁBY NAS NA NIKOGO INNEGO. 

J EST Z NAMI W DOBRYCH I ZŁYCH CHWILACH. 

A KCEPTUJE NAS TAKIMI, JAKIMI JESTEŚMY. 

C IESZY SIĘ Z NASZYCH SUKCESÓW. 

I NGERUJE W NASZE ŻYCIE, BY NAM POMÓC. 

E LIMINUJE WSZELKIE POWODY NASZEGO SMUTKU. 

L UBI SPĘDZAĆ Z NAMI CZAS. 
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Cytaty o przyjaźni: 

„Nie ten, kto z Tobą tańczy, nie ten, który się śmieje. A ten, kto z tobą płacze, jest twoim 

przyjacielem”. 

„Trzeba wiele lat, by znaleźć przyjaciela, a wystarczy chwila, by go stracić”. 

„Dobry przyjaciel to ten, który wskoczy za Tobą do wody nawet jeśli nie umie pływać, a nie 

taki który, doda ci lajka do fotki na facebooku!” 

 

 

Agata Wójcicka, kl. 4c. 

Tajemnicza lekcja polskiego 

Kolejną ciekawą lekcją, w której mogłam uczestniczyć był język polski i tworzenie 

LAPBOOKA na podstawie lektury „Opowieści z Narnii”. Nie miałam pojęcia, co to słowo 

może znaczyć i co właściwie będziemy robić. Jedynym skojarzeniem była książka.  

I to był dobry trop, bo zadaniem klasy było utworzenie pewnego rodzaju teczki, która 

mieściła w sobie różne skarby, koperty, rysunki, quizy, krzyżówki itp. Każdy z nas uczniów 

miał inny pomysł, dlatego też musieliśmy to przedyskutować. Było głośno, miło 

i WRZAWO. Praca była przyjemna i mogliśmy wykorzystać nasze zdolności plastyczne. 

Były też „spacery” po klej, taśmę czy filc i tak zwane pożyczki lub wymiana coś za coś. 

Nie wszyscy zdążyli wykonać lapbooka podczas lekcji i można było dokończyć tę 

przyjemność w domu.  Osobiście polecam. 
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Oto efekty naszej pracy: 
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Filip Halarewicz, Kacper Urban i Jan Buryś, kl. 4c 

Piłka nożna number one! 

            W piłkę nożną gra się niemal wszędzie i jest to chyba najpopularniejszy sport na 

świecie. Skąd wzięła się ta dyscyplina? Tego dokładnie nie wiadomo. Prawdopodobnie 

zaczęło się od tego, że ktoś kiedyś kopał przed sobą jakieś przedmioty, które są okrągłe np. 

pustą puszkę. Dzisiejsza piłka nożna nie ma wiele wspólnego z tą grą. W odległych czasach 

grywano w drużynach, które mogły liczyć sto osób lub np. całą wioskę. 

W dzisiejszych czasach na boisku gra 22 osoby podzielone na dwie drużyny po 11 osób 

w jednej drużynie. W skład drużyny wchodzi: bramkarz, obrońcy, pomocnicy, napastnik 

i skrzydłowi. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie gry, gdy drużyna posiada mniej niż 7 

zawodników. Mecz trwa 90 minut, jedna połowa meczu trwa 45 minut. Przerwa pomiędzy 

dwiema połowami trwa 15 minut. Do każdej połowy może zostać doliczony dodatkowy czas 

z powodu wymiany zawodników, wymuszonych przez kontuzje czasów w grze. Gra polega 

na strzelaniu bramek, bez pomocy kończyn górnych. Dopuszcza się grę nogami, głową 

i niektórymi częściami tułowia. Piłkę kopie się po ziemi, dopuszczalne jest jej przekopywanie 

za pomocą nóg. Pole do gry w piłkę nożną musi mieć kształt prostokąta. Jego krótszy bok 

nazywany jest linia bramkową i jego długość powinna wynosić od 45 do 90 metrów. Dłuższy 

z boków nosi nazwę linii bocznej, której długość waha się od 90 do 120 metrów. Jak nazwy 

boków wskazują, pole gry ograniczone jest liniami. 

 Naszym ulubionym sportem jest piłka nożna, ponieważ świetnie spędza się czas grając 

w nią.  Bardzo lubimy kluby takie jak FC Barcelona i Borussia Dortmund.  
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Tekst: Alicja Sobieszek, kl. 4c Rysunek: Mateusz Sobieszek, grupa II przedszkola nr 130  

Czy można nie lubić wakacji? 

Jeszcze tylko chwila, chwileczka i nadejdą upragnione, wyczekane,  uwielbiane, 

wymarzone, odliczane przez wszystkich WAKACJE!!! 

Z czym kojarzy się ten czas? Co wtedy robią dzieci? Czy można nie kochać wakacji? 

Zapytałam dzieci z grupy I i II przedszkola za co najbardziej lubią wakacje? Oto 

najciekawsze odpowiedzi: 

Antosia-lubię wakacje za to, że można wtedy budować zamki z piasku, 

Gosia–lubię, gdy jest ciepło i świeci słońce, 

Sebastian-ja w wakacje zawsze gram z dziadkiem w piłkę i jeździmy razem na ryby, 

Hania-uwielbiam kąpać się w morzu, 

Alinka -kiedy jadę na wakacje, to zawsze są jakieś atrakcje: zjeżdżalnie, trampoliny i piasek, 

Mateusz- w wakacje jest bardzo ciepło i można jeść duuużo lodów, 

Igor-lubię wakacje, bo wtedy zawsze jeżdżę nad morze i zakopuję nogi w piasku, 

Bianka–ja w wakacje jem dużo lodów i watę cukrową, 

Julia–już nie mogę się doczekać, gdy będę opalać się na plaży. 

Dzieci ze starszych grup przedszkola miały wymienić trzy rzeczy, bez których nie 

wyobrażają sobie wakacji. Oto one: 

Oliwka-lody, sukienki i zamki z piasku – będę budować ogromny zamek z moją siostrą, 

Basia –morze, plaża i okulary przeciwsłoneczne – w wakacje zawsze świeci słońce, 

Gosia–klapki, leżak i słońce – można wylegiwać się na plaży bez końca, 

Wiktor-płetwy, maska do nurkowania i okulary-w wakacje pływam w morzu, basenie,  

jeziorze. 

Na koniec zadałam dzieciom jeszcze jedno pytanie: czy można nie lubić wakacji? 

Odpowiedź była tylko jedna: nieeeee!!!!!! Jak widać sprawa jest jasna.  

Wszyscy – mali i duzi, uwielbiają ten czas. Zatem zaczynamy odliczanie……. 
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Marcin Laskowski, kl. 4c 

                                                                 Żarty, żarciki, żartusie… 

 Pani pyta Jasia: 

-Jasiu powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym. 

-Koń ciągnie wóz.  

-Brawo. A teraz przekształć to zdanie w trybie rozkazującym 

-Wio! 

 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta: 

-Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

-A co cię boli chłopcze? 

-Jeszcze nic, ale mój tata ogląda moje świadectwo.  

 

Pani na lekcji biologii pyta Stasia: 

-Proszę wymienić 5 zwierząt mieszkających w Afryce. 

-Dwie małpy i trzy słonie-odpowiada Staś. 

 

Jasiu powiedz nam – pyta ksiądz na lekcji religii – Co musimy zrobić, aby otrzymać 

rozgrzeszenie? 

-Musimy grzeszyć proszę księdza – pada odpowiedź.    

 

Mały Jasio pyta mamy: 

-Mamo, po co ty się malujesz? 

- Żeby ładnie wyglądać. 

-A kiedy to zacznie działać? Ha! Ha! Ha! 

 

Lena Olszewska kl. 5a 

Mazury najpiękniejsze miejsce w Polsce 

Kraina 1000 jezior, dziewicza puszcz, piękna przyroda i miejsca, których nie można 

znaleźć innych częściach Polski - Mazury są jedyne w swoim rodzaju.  

Na szczególną uwagę zasługuje małe miasteczko – Mikołajki. O popularności tej 

miejscowości można się przekonać w szczycie sezonu letniego, kiedy port jachtowy wypełnia  

się po brzegi łodziami, kawiarnie i restauracje, w których można zjeść świeżo smażoną rybę. 
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Nie brakuje tu też hoteli, pensjonatów, jest wiele kiosków z pamiątkami i sklepików, 

w których można kupić biżuterię z bursztynami. Przez całe lato odbywa się tu wiele imprez 

i festiwali piosenki żeglarskiej. 

Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie. 

Park znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Park jest własnością prywatną, zajmuje obszar 

około 100 hektarów i założony został kilka lat temu. Żyją, jak w naturalnym środowisku: 

bobry, daniele, wilki, tarpany, bizony, żubry, żurawie, sarny, dziki, łajki syberyjskie, a także 

wiele gatunków ptaków. Większość zwierząt żyje z człowiekiem w zgodzie, a nawet się z nim 

przyjaźni. Odwiedzający mogą karmić zwierzęta, wchodzić do zagród, głaskać i podziwiać je 

z bliska. W Kadzidłowie znajdziemy dużą grupę zwierząt z terenów Syberii i Wschodu. 

 

 

 

Maja Cybulska, kl.5a i Iga Lis, kl. 6b                                                                                                            

Doceniać to, co się ma 

W tym artykule chciałybyśmy opisać życie biednych dzieci oraz takich, którym nic nie 

brakuje. Nasz artykuł ma na celu pokazanie polskim dzieciom, ile one mają 

w porównaniu do tych z odległej Afryki. 

W Afryce są takie dzieci, które chciałyby mieć choć jedną szklankę wody. Byłyby 

bardzo zadowolone, gdyby mogły codziennie zjeść obiad dwudaniowy albo chociaż chodzić 

do szkoły, rozwijać swoje zainteresowania. Nam nie zawsze chce się chodzić do szkoły. 

Ciągle na coś narzekamy, a że wcześnie zaczynamy, że późno kończymy. Nie zdajemy sobie 

sprawy,  ile jej, czyli szkole, zawdzięczamy, dzięki niej wiemy, jak poradzić sobie w różnych 

sytucjach, osiągamy sukcesy, znajdujemy przyjaciół. Nie doceniamy tego. Dzieci z Afryki  

mieszkają w rozpadających się domach z gliny, blach, a czasami i tektury. My nie 

wyobrażamy sobie takiego życia… Mamy w porównaniu do nich wielkie wymagania. 

Umielibyście wytrzymać tydzień bez prądu i telefonu, tableta, laptopa, X-boxa? Dorośli też  
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 mieliby problem z kompletnym wyłączeniem prądu i odrzuceniem komórek. A widzicie 

plusy w sytuacji biednych dzieci z Afryki? Na pewno więcej czasu spędzają w gronie 

rodzinnym, rozwijają wyobraźnię bardziej niż my. Czemu? Ponieważ mają mało rzeczy do 

zabawy. Muszą więc polegać na swojej wyobraźni. Uważamy dla nich wielką szansą byłoby 

życie takie, jak nasze...Ale 

czy chciałyby stracić tamto 

życie wspólnie z rodziną ? 

Czemu my nie 

zachowujemy się jak oni? 

Czemu my nie doceniamy 

tego, co mamy, tylko 

chcemy więcej? W takich 

momentach powinniśmy 

przypomnieć sobie sytuację 

tych dzieci i doceniać każdą 

drobnostkę. Dla dzieci z Afryki życie w luksusie to marzenia, a my? My mamy to na co dzień , 

w zasadzie mamy wszystko. Biedne dzieci chciałyby móc chociaż jeden dzień przeżyć tu w 

normalnej szkole. A my? Nam się nie chce chodzić do szkoły i odrabiać lekcji. Mamy 

nadzieję, że ten artykuł zmusił Was do chwili reflekcji. 

 

Amelka Zając i Milena Parka kl. 5a 

Wiosenne pojazdy 

Wyróżniamy różne pojazdy wiosenne, my wybrałyśmy 4 najciekawsze pojazdy: rolki, 

hulajnogę, rower i deskorolkę. 

Rolkito, to buty na czterech kółkach. Jak zaczynacie się uczyć jeździć na rolkach, najlepiej 

wziąć kask i ochraniacze na kolana, i łokcie. Na rolkach najlepiej się jeździć po płaskiej 

powierzchni. Podobne do rolek też są wrotki. Rolki hamulec mają z tyłu buta, a wrotki 

z przodu. Rolki dla skaterów, które mają 2 kółka i łatwiej na nich robić sztuczki np. 

w skateparku. Polecam rolki. Hulajnoga może mieć trzy lub dwa kółka, kierownicę oraz 

hamulec. Na hulajnodze można jeździć po drodze lub robić sztuczki. 

Można oczywiście jeździć na hulajnodze w skateparku. Na hulajnodze, tak jak na rolkach, 

lepiej się jeździ na równej powierzchni. Polecam hulajnogę, ponieważ jest to świetny 

uniwersalny sprzęt. 
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Rower to najbardziej popularny pojazd wiosenny. Najczęściej jeździ się nim na wycieczki 

rowerowe z rodziną i bliskimi. Są różne rodzaje rowerów: górski, miejski, bez pedałów dla 

małych dzieci  i inne. Są też rowery wyczynowe, czyli do sztuczek, takie rowery mają bardzo 

nisko siodełko. Rower to taki pojazd, którym można pokonać  bardzo dużo kilometrów, jeśli 

chodzi o pojazdy, które nie mają silnika. 

Deskorolka to deska, do której są przyczepione cztery kółka. Są różne rodzaje deskorolek: 

deskorolka zwykła drewniana, fiszka, waveboard, czyli deska na dwóch kołkach. Na 

deskorolce lepiej jeździć na płaskiej powierzchni. W skateparku można robić na deskorolce 

triki. A to my z pojazdami wiosennymi. 

Miłego jeżdżenia. Pamiętajcie 

o bezpieczeństwie na drodze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Łukaczyk, Adam Kaflowski, kl.5b 

Koszykówka to jego drugie imię 

Uśmiechnięty, sprawiedliwy – na pewno, wymagający, nauczyciel wychowania 

fizycznego, siłownia, kosz i żart to jego ulubione słowa, jest tatą dwóch dziewczynek, 

pracuje w SP 10 i nie tylko. Chodzi o Pana Filipa Gryszko, wymarzony wychowawca. 

Skąd Pana zainteresowanie sportem? 

Sportem interesuje się od dzieciństwa, dzięki moim rodzicom. 

Od ilu lat jest Pan nauczycielem w-fu? Ile lat Pan pracuje w SP 10? 
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Nauczycielem w-fu jestem od 11 lat, w SP 10 pracuję 9. 

Czy w Pana pracy w szkole zdarzyła się jakaś niezręczna sytuacja? Jeśli tak to proszę 

powiedzieć. 

Nic takiego nie miało miejsca, nie przypominam sobie. 

Jakie ma Pan sposoby na utrzymywanie dobrej formy? 

Trenuję przynajmniej 3 razy w tygodniu i zdrowo się odżywiam. 

Czy w swojej karierze sportowca miał Pan jakąś poważną kontuzję? 

Całe szczęście obeszło się bez kontuzji. 

Co sprawia Panu satysfakcję w tej pracy? 

Postępy moich wychowanków. 

Jak spędza Pan czas wolny? 

Aktywnie. 

Za co lubi Pan klasę 5b? 

Za ich otwartość i zaangażowanie. 

Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela w-fu? 

Ponieważ jest związany ze sportem i możliwością pracy w sposób aktywny. 

3 życzenia do złotej rybki, gdyby udało się ją Panu złowić. 

Wystarczy tylko jedno życzenie – zdrowie dla całej rodziny. 

Jaki sport uprawia Pan na co dzień? 

Przede wszystkim koszykówkę. 

Jaki jest Pana ulubiony kolor? Dlaczego? 

Niebieski – po prostu go lubię. 

Jaką markę samochodów lubi Pan najbardziej? 

Przede wszystkim marki japońskie. 

Gdybyśmy przyszli na obiad do Pana Filipa Gryszko, to co by nam Pan zaserwował? 

Na pewno coś zdrowego.  

 

Dziękujemy za poświęcony nam czas, życzymy Panu miłych wakacji. 

Konkurs wakacyjny: 

Jaki koszykarz zdobywał Mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław osiem razy w latach: 

1991, 1992, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002? 

Podpowiedź: Zawodnik ten po zakończeniu zawodowej kariery koszykarskiej, wystartował 

w wyborach samorządowych, uzyskując mandat radnego wrocławskiej rady miejskiej. 
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Do wygrania autograf  byłego znanego koszykarza! 

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres e-mail: k.lukaczyk@wp.pl 

Odpowiedzi należy przesyłać do końca czerwca. Wyniki konkursu pojawią się 

w następnym wydaniu gazetki. Pierwsza osoba, która wyśle poprawną odpowiedź 

otrzyma nagrodę. 

 

 

Marcysia Fedoryszyn, kl. 4c 

Wyruszamy na podbój Lasówki 

7 maja punk 8.00 zbiórka na Dworcu PKP. Pani J. Kearney i Pani A. Zakrzewska 

sprawdzają listę obecności kl. 4c i 4g. Łukasz zbiera legitymacje. Czułe pożegnania 

z rodzicami. Nadszedł długo oczekiwany moment – tak, tak dwudniowa wycieczka do  

Lasówki . Dziękujemy Rodzicom, że pomagali naszym Wychowawczyniom opiekować 

się nami. Wsiadamy do pociągu, kierunek Bystrzyca Kłodzka. 8.16 startujemy. O 10.50 

jesteśmy na miejscu. Teraz przydział pokoi, potem obiad i wyruszamy na torfowiska. 

Czas wędrówki – 4 godziny, pokonaliśmy 10 km. Co chwilę ktoś pyta: ile jeszcze? Długo 

jeszcze? Kiedy będziemy? Gofry znad ogniska, pieczone ziemniaki, kiełbasa, paintball. 

Jest wybornie. Nic więcej nam nie trzeba. Jest bosko!  

Zapraszamy do obejrzenia naszej mini galerii zdjęć z zielonej szkoły „Birkut”. 
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Każdy lubi się chować, choć wygibasy też są ok.             Te opowieści są ciekawe. 
 

 

Troszkę nam ciasno, ale dla zdjęcia zrobimy wszystko. Pozdrawiamy Was!!! 
 

 

Każdy wędrowiec potrzebuje chwili wytchnienia.           Czekamy, czekamy i czekamy… 
 
 

Joanna Kearney – opiekun gazety szkolnej                                                                                                        

Redaktorzy:  
kl. 4c - Amelia Walenciejczyk, Alicja Sobieszek, Dominika Majcher, Marcjanna Fedoryszyn, 
Agata Wójcicka, Wiktor Pandey, Igor Bujacz, Marcin Laskowski, Amelia Szymańska, Filip 
Halarewicz, Hanna Starczewska, Natalia Pakos, Julia Śpiewak, Kuba Płóciniczak 
kl. 4e - Jakub Juszczak 
kl. 5a - Lena Olszewska, Milena Parka, Amelia Zając, Maja Cybulska 
kl. 5b - Kamil Łukaczyk, Adam Kaflowski 
 
numer zamknięto 9 maja 2018 r. 
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Amelka Walenciejczyk i Amelka Szymańska, kl. 4c 

Mistrzostwa Polski Tańca Nowoczesnego 

Niedawno uczestniczyłyśmy w Mistrzostwach Polski w Tańcu Nowoczesnym. 

 Zbiórkę miałyśmy o godzinie trzeciej w nocy. Czekał tam na nas autokar, którym 

wyruszyliśmy z zespołem do Inowrocławia. Jechaliśmy cztery i pół godziny. Byliśmy 

zmęczeni podróżą, ale wiedzieliśmy, że czeka nas trudny, a jednocześnie pełen wrażeń dzień.  

Kiedy dotarliśmy do Inowrocławia, poszliśmy do szatni i przygotowywaliśmy się do 

występów. Przebrałyśmy się w stroje taneczne i czesałyśmy się. Trener zaprowadził nas na 

salę, aby pokazać nam, gdzie będziemy występować. 

Po dwóch godzinach zaczął się turniej. Pierwsze odbywała się konkurencja solo. W nich brała 

udział  Amelia Walenciejczyk.  

Drugie były duety, gdzie razem 

zaprezentowałyśmy nasz układ.  

Jako trzecie prezentowały się 

miniformacje, gdzie wspólnie z pięcioma 

innymi koleżankami zaprezentowałyśmy 

nasz występ. Następnie całą grupą, 

wspólnie z chłopcami, zatańczyliśmy 

formację.  

Występy, choć męczące szybko minęły. 

Najtrudniejszy był czas oczekiwania na 

wyniki. Jako jedyne z grupy przeszłyśmy 

do finału Mistrzostw Polski. Na dwieście 

duetów, my dwie Amelki byłyśmy ósme. To bardzo dobre miejsce, ale mimo wszystko 

czułyśmy lekki niedosyt. W formacji nasza grupa zajęła piąte miejsce. 

Do domu wracałyśmy zmęczone, ale dumne i bardzo z siebie zadowolone.  

 

Hania Starczewska i Dominika Majcher klasa 4c 

Odżywianie z jajkiem 

Kilka dni temu zapytałyśmy dietetyczkę, panią Annę Zdrówko, jak powinniśmy się odżywiać, 

co powinniśmy jeść i co powinniśmy pić. Odpowiedziała stanowczo, że zawsze są dla niej 

ważne produkty, które są zdrowe i zawierają w sobie witaminy oraz cenne substancje 

odżywcze. Pani Ania nienawidzi cukru, zawsze odmawia, gdy ktoś zaproponuje jej ciastko.  
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Uważa, że cukier prowadzi do otyłości. Codziennie je warzywa i owoce. Jeśli chce coś 

naprawdę zjeść, spożywa produkty bogate w białko, np. fasolę, ryby nabiał. Codziennie pije 

dużo wody, a w pracy wyjątkowo pije jedną szklankę soku jabłkowego, który jest w 100 

procentach wyciskany z jabłek. Anna pije także zdrowe koktajle. Ma słabość do suszonych 

wiśni i pestek z dyni. Anna Zdrówko jest sportowcem, tańczy, gra w koszykówkę i w piłkę 

ręczną, a także prowadzi fitness. Nie korzysta z windy, choć mieszka na 7 piętrze. Oglądając 

swój ulubiony serial, ćwiczy przysłowiowe brzuszki. Mówi,  że to najlepsze lekarstwo na ból 

kręgosłupa. Pani  Anna, jednym słowem, jest piękną i zdrową kobietą, która marzy o jednej 

rzeczy, aby być zdrową i nie chorować. 

Tutaj wymieniła kilka zasad zdrowego żywienia się: 

1. Spożywaj posiłki regularnie (4-5 posiłków dziennie, co 3-4 godziny). 

2. Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 

3. Pij minimum 2 szklanki mleka dziennie. 

4. Tłuszcze zwierzęce zastępuj olejami roślinnymi. 

5. Unikaj cukru i słodyczy. Zastępuj je owocami i orzechami. 

6. Pij wodę- co najmniej 1,5 l dziennie. 

7. Używaj mniej soli, zastępuj ją ziołami i kupuj produkty z mniejszą jej zawartością. 

8. Ruszaj się. W nowej piramidzie  żywieniowej eksperci postawili na ruch. Naukowcy 

wnioskują, że stosunek aktywności fizycznej do jedzenia powinien wynosić nawet 50 : 50. 

 

 

Igor Bujacz I Wiktor Pandey, kl. 4c 

Wady i zalety bycia czwartakiem 

Postanowiliśmy podsumować nasze szkolne życie w klasie 4. I tak:  

zalety: dużo lekcji w-f, można chodzić na przerwie po całej szkole, często wychodzimy na 

dwór, mamy własną szafkę.  

Trochę mniej nam się podoba to, że codziennie mamy dużo lekcji, ciekawych, ale dużo, 

zadania domowe prawie z każdego przedmiotu, dosyć ciężki plecak, zaczynamy lekcje 

wcześniej niż w klasie 3, no i mamy mniej czasu dla siebie i na rozrywki po lekcjach. 

Ciekawi jesteśmy, jaki los czeka nas w klasie 5, ale to dopiero po wakacjach, na które bardzo, 

ale to bardzo czekamy. 
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