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DO TRZECH RAZY SZTUKA
Natalia Marcinkiewicz, Adam Bartel i Janek Trybulski to szóstoklasiści, 
którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce oraz zebrali laury 
w ważnych konkursach. Natalia, uczennica 6c, średnia ocen powyżej 
5,7; wynik sprawdzianu 100%, jej pasja to taniec współczesny. Adam 
(6c), świetny matematyk, średnia ocen 5,9; pasjonat wiedzy – interesuje 
się wszystkim. Janek (6a), nasz redaktor naczelny, średnia ocen 6,0; podpora programu 
artystycznego na 100-lecie szkoły. Odpowiadają na pytania w przededniu opuszczenia 
murów „podstawówki”.
Redakcja: Wasz największy życiowy sukces to…
Natalia: Myślę, że moim największym sukcesem związanym z nauką było zajęcie drugiego 
miejsca w międzyszkolnym dyktandzie z języka angielskiego. Natomiast tym pozaszkolnym 
było przejście eliminacji do Dance World Cup 2016. Finał tych zawodów tanecznych odbę-
dzie się na wyspie Jersey! Cieszę się też z wielu medali na zawodach ogólnopolskich.
Adam: Mój największy sukces to wielokrotne wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”.

Janek: Za swój największy sukces ostatnich lat 
uważam przełamanie mojego stresu. Dawniej, 
gdy miałem wystąpić przed większą grupą ludzi 
(nawet przed klasą), ogarniała mnie straszna 
trema. Teraz, kiedy na koncie mam tak wiele 
występów, nie czuję absolutnie żadnego stresu 
wychodząc na scenę.
Redakcja: Marzenia na przyszłość?
Adam: Moim marzeniem na przyszłość jest 
zostanie stomatologiem.
Natalia: Nie mam szczególnych marzeń i planów 
na przyszłość. Dlatego też nie wiem, co chcę 
robić gdy dorosnę.
Janek: W przyszłości chciałbym ukończyć 
jedną ze szkół filmowych (może tę w Łodzi) 
i pracować jako operator i/lub montażysta 
w wielkich wytwórniach, takich jak Warner Bros 
czy 21st Century Fox.

Redakcja: Najważniejsza nauka, jaką wynosicie z tej szkoły…
Janek: Podczas nauki w tej szkole dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy na przykład tego, że 
dla równania 7x+8=3x-13x wynosi 5,25, ale za najważniejszą naukę jaką wynoszę z tej szkoły 
uważam nabycie umiejętności do swobodnego wyrażania opinii na dany temat.
Adam: Najważniejszą nauką z szkoły podstawowej jest bycie zawsze przygotowanym na 
potencjalne zagrożenia.
Natalia: Szkoła podstawowa nauczyła mnie: życzliwości, pracowitości, zorganizowania, 
większej pewności siebie, tego jak zawierać przyjaźnie oraz jak radzić sobie z porażkami.
 W pewnym stopniu ukształtowała ona mój charakter.
Redakcja: Podziwiamy i gratulujemy sukcesów. Życzymy spełnienia marzeń i czkamy na dobre wieści o Was!

Słonecznego lata
pełnego przygód i radości 

życzy Redakcja

Natalia Marcinkiewicz, kl. 6c

Jan Trybulski, kl. 6a

Adam Bartel, kl. 6c
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Pożegnanie ze szkołą
Dzisiaj naszą szkołę już kończymy,

Przez jej próg ostatni raz przechodzimy.
O chwilach gorszych zapominamy,

a te lepsze w sercu swym zatrzymamy.
Tu nauczyliśmy się w grupie działania,

i konfliktów rozwiązywania.
Tutaj ogromną wiedzę zdobyliśmy,

i wielu nowych rzeczy się nauczyliśmy.
A to wszystko dzięki nauczycielom naszym,

którzy nas przez życie prowadzili i najlepiej jak mogli uczyli.
Pani Anna Tomczak podstaw nas nauczyła.
Pani Julita Piotrowska nasz świat ubarwiła.

Pani Katarzyna Ziomek w świat muzyki nas wprowadziła.
Pani Ewa Zawadka przyrodę nam ukazała 

i wiele chemikaliów  nam pokazała.
Pani Bożena Michalska nauczyła nas rymować

i wiersze ładnie recytować.
Pan Tomasz Grzegorczyk nauczył nas dzielić i mnożyć 

i trójkąty różne tworzyć.
Pani Beata Bernat w Power Poincie prezentacje robiła 

i nas tego nauczyła.

Szanowni Nauczyciele!
Zanim opuścimy mury tej szkoły pragniemy się z Wami pożegnać 
i serdecznie Wam podziękować. 
Dziękujemy Pani Beacie Bernat za codzienny optymizm i uśmiech, 
a także za trud włożony w przekazywanie nam wiedzy. Dziękujemy 
również za dobroć oraz wyrozumiałość w stosunku do nas. 
Pani Elżbiecie Gniewek dziękujemy za wprowadzenie nas w świat 
nauki i za cierpliwość, której czasem mogło zabraknąć. 
Dziękujemy Pani Katarzynie Ziomek za stulecie i te wszystkie: 
“Tego nie słyszeliście”  oraz za przekazanie nam wiedzy o sztuce. 
Dziękujemy Pani Katarzynie Zając za dwa lata wspólnej nauki 
języka angielskiego oraz za wyrozumiałość.
Dziękujemy Panu Dariuszowi Różańskiemu za to, że dzięki Panu 
byliśmy aktywni i  że pozwalał nam Pan na grę w piłkę. 
Dziękujemy Pani Julicie Piotrkowskiej za ciekawe i magiczne 
chwile, które spędzaliśmy razem oraz za wiedzę i umiejętności, 
które nam przekazała.
Dziękujemy Pani Bożenie Świgoń, za okazaną cierpliwość 
w nauczaniu nas swojego przedmiotu. Dziękujemy za przekazaną 
nam wiedzę na temat życia Pana Jezusa. 

Drodzy Nauczyciele!
Zanim opuścimy mury naszej ukochanej szkoły, pragniemy 
wszystkim Państwu podziękować za siedem wspólnych lat. Zdajemy 
sobie sprawę, że nie było z nami łatwo, że często tylko Wasza 
anielska cierpliwość i benedyktyńska praca, strzegły nas od 
katastrofy. Szkoda, że tak późno to dostrzegliśmy. Tym bardziej 
prosimy o przyjęcie naszych słów wdzięczności.
Z całego serca dziękujemy naszej wychowawczyni, Pani Marzenie 
Gąsior, za troskę i wspieranie nas w każdej sytuacji, za organizowanie 
Zielonych Szkół, które zostaną na długo w naszej pamięci.
Panu Tomaszowi Grzegorczykowi, że pozwalał nam nie na niby 
prezentować nasze niby matematyczne umiejętności.
Pani Jadwidze Popiel za dbałość o naszą dykcję, prostą postawę 
(tę fizyczną i moralną!) oraz za pomoc w osiąganiu sukcesów.
Pani Ewie Zawadce za przedstawianie nam świata przyrody nie 
tylko w teorii, ale i w praktyce.
Pani Katarzynie Ziomek za optymizm.
Pani Julicie Piotrowskiej za to, że świat na jej lekcjach stawał się 
weselszy i kolorowy.
Pani Elżbiecie Gomule za wszystkie lekcje angielskiego.
Pani Beacie Bernat za to, że zdradziła nam tajemnice komputera. 
Najlepiej zapamiętaliśmy jej słowa: „Lekcja, temat, data dzisiejsza.”
Pani Małgorzacie Filipiak za ukazanie prawdziwej historii Polski.

Pani Wiesławie Makuch, że nawet gdy była bardzo zdenerwowana, 
nigdy na nas nie krzyknęła.
Pani Tamarze Strzałkowskiej za doping i pomoc w nauce oraz 
wywalczenie boiska dla naszej szkoły.
Pani Annie Moczyńskiej, naszej pierwszej wychowawczyni, za 
świetne przygotowanie do klas 4 – 6, za miłą i ciepłą atmosferę na 
początku naszej edukacji.
Dziękujemy wszystkim pracownikom naszej szkoły. Liczymy na 
Państwa duchowe wsparcie i obiecujemy Was nie zawieść!

Uczniowie klasy 6a

Tu wrócimy sprawdzić, co z naszym boiskiem!

Jak dobrze być dzieckiem! Pani Małgorzata Filipiak historię do głowy nam wpajała,
i jej tajemnice zgłębiała.

Pani Wiesława Makuch jak każda święta,
zawsze chodzi uśmiechnięta.

Z Panią Marzeną Gąsior nic się nie rymuje,
więc mówimy jej ładnie: Dziękuję.

Za te wszystkie lata spędzone z nami,
dziś dziękujemy naszej Pani.

Pani Elżbieta Gomuła wspaniała była,
i angielskiego nas nauczyła.

Dziękujemy kadrze nauczycielskiej za bycie z nami,
i wspomaganie swoimi siłami.

Życzymy Wam zdrowia, bo to najważniejsze 
oraz szczęścia i dalszych sukcesów w nauczaniu.

Uczniowie klasy 6b

Cd. na str. 3

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS
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Dziękujemy Pani Małgorzacie Filipiak za to, że przez trzy lata 
uczyła nas historii naszego państwa. 
Dziękujemy Pani Ewie Zawadce za przekazanie nam wielkiej 
wiedzy o przyrodzie. Za koło przyrodnicze, za zawsze ciekawe 
lekcje, za Pani cierpliwość, za to, że uśmiech nie schodził Pani 
z twarzy. Serdecznie dziękujemy za wszystko!
Dziękujemy Pani Agnieszce Stępień za cierpliwość do nas, gdy 
trójkąt równoboczny miał boki różnej długości, za uśmiech, który 
zawsze o siódmej rano nas witał. Będziemy Panią wspominać do 
sześcianu!
Dziękujemy Pani Marzenie Gąsior za to, że zawsze odpowiadała 
na wszystkie zadane przez uczniów pytania, dziękujemy również 
za przekazanie nam wiadomości na temat dojrzewania.
Dziękujemy Pani Jadwidze Popiel za trud włożony w nauczanie nas 
ojczystego języka, za przekazywanie nam wartości, którymi po-
winniśmy się kierować. Za skromność i wyrozumiałość wobec nas. 
Mamy nadzieję, że będziemy często Was widywać, Nasi Drodzy 
Nauczyciele i że Was nie zawiedziemy pod żadnym względem.

 Uczniowie klasy 6c

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

Będziemy też na 150-leciu naszej szkoły!

A publiczność (w tym ja) była z lekka nieruchliwa i po części 
(w całości, tylko że “po części” ładniej brzmi) ich rozumiem, bo do tej 
muzyki raczej tańczyć się nie dało. Ze wszystkich uczestników 
konkursu urodą i dziennikarskimi umiejętnościami wyróżniała się 
Anna Karaś, która z resztą całość wygrała.
Podsumowując tę relację w jednym zdaniu, mogę powiedzieć to 
samo, co zwykle mówię rodzicom, kiedy pytają mnie, jak było 
w szkole: Było dobrze.

Redaktor naczelny: Janek Trybulski

14 kwietnia - Zuzanna Zarychta (5b) zdobyła 
wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Matema-
tyczno-Przyrodniczym “Radom - moje miasto”. 
Brawo!
25 kwietnia - Krystian Zagrodnik (0c), Piotr 
Markowicz (0b) i Dominik Socha (1b) zdobyli 
wyróżnienia w IV Międzyszkolnym Logopedycznym 
Konkursie Recytatorskim.
27 kwietnia - Natalia Marcinkiewicz (6c) zdobyła 
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
Mistrzowskiego Pisania “Masters of English - 
2016”.
6 maja – Michał Heda (6a) został laureatem ogól-
nopolskiego konkursu “Z poprawną polszczyzną na 
co dzień”. Gratulujemy!
12 maja - Adam Bartel (6c), Agnieszka 
Jabłońska (2a) i Jan Porzyczka (2b) otrzymali 
wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie 
“Kangur Matematyczny”.
13 maja – “Szczęśliwa 13” zajęła I miejsce 
w międzyszkolnym konkursie „Gazeta Szkolna”. 
Jesteśmy dumni! (Relacja poniżej)
24 maja – Redaktorzy naszej gazety (Janek 
Trybulski, Maciej Adamczyk, Michał Heda)  
wystąpili w PG nr 5 jako goście specjalni na  
XXIV Międzygimnazjalnym Konkursie Dzienni-
karskim. Ich prezentacja wywołała entuzjazm! 
Pisały o nich radomskie gazety! Wciąż jesteśmy 
dumni!
26 maja – Dzień Matki, najpiękniejszy dzień 
w roku. My kochamy nasze Mamy!
1 czerwca – Dzień Dziecka w naszej szkole jest 
zawsze radosny. W tym roku upłynął pod znakiem 
wycieczek bliższych i dalszych… Tylko dlaczego 
był taki krótki??? 
20 czerwca – Początek astronomicznego lata. 
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie 
przesilenia letniego — na półkuli północnej 
dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, 
a w latach przestępnych o jeden dzień wcześniej, 
czyli między 20 a 21 czerwca. Koniec lata na-
stępuje w momencie równonocy jesiennej, czyli 
między 22 a 23 września (również na półkuli 
północnej). Pierwszy dzień lata jest jedno-
cześnie najdłuższym dniem w roku, a następująca 
po nim noc — najkrótszą. Noc Świętojańska, która 
czasem bywa mylona z najkrótszą nocą, przypada 
zawsze w wigilię św. Jana, a więc z 23 na 24 
czerwca. Wraz z początkiem lata każdy kolejny 
dzień jest nieco krótszy, a kolejne noce dłuż-
sze, co trwa aż do przesilenia zimowego (21 lub 
22 grudnia). 
24 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkol-
nego. Początek wakacji!!! Do zobaczenia 
1 września!

KLASPRESS

CHWALIMY SIĘ

We wtorek 24 maja byliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 5 na XXIV 
Międzygimnazjalnym Konkursie Dziennikarskim. Poszliśmy tam, 
a właściwie pojechaliśmy autobusem naszej wspaniałej 
komunikacji miejskiej, aby wystąpić przed gimnazjalistami 
(i oczywiście gimnazjalistkami). Nasz występ miał posłużyć 
uczestnikom do jednego z zadań konkursowych. I wszystko byłoby 
świetnie, tylko że tym  zadaniem  okazał się wywiad z nami. 
A o wywiadzie wcześniej (to jest: przy uzgadnianiu warunków 
naszego występu w PG 5 w obecności dobrego  prawnika) nikt nam 
nie powiedział. Kiedy przyszło co do czego, zostaliśmy poproszeni 
na środek, aby uczestnicy mogli zadać nam pytania, których 
dziennikarską jakość oceniało jury (nie byle jakie: przedstawiciele 
radomskich mediów!). I to chyba nie był dobry pomysł, bo swoimi 
odpowiedziami “zabiliśmy” wszystkich będących tam wtedy. Nie 
wiem jednak, dlaczego uczestnikom było z nami tak ciężko, bo 
nasze odpowiedzi były niczego sobie. Oto kilka przykładów: tak, 
nie. W zasadzie to były wszystkie warianty. Cała impreza była 
nawet dobrze zorganizowana i udźwiękowiona. W tym miejscu 
pragnę zwrócić uwagę na DJ-a KaZo i jego kolegę DJ-a SeBoNa, 
którzy mają swój zespół oraz zapewniali muzykę na wtorkowym 
konkursie. Jeden z nich skakał i tańczył jak opętany, zachęcając 
oglądających do równie żywiołowych reakcji. Uczestnicy jednak 
mieli co innego do roboty – usiłowali przekonać jury, że są najlepsi. 
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Niezwykła lekcja „ożywiania” kleksów odbyła się w klasie 4b 
w trakcie omawiania „Akademii pana Kleksa” Jana Brzechwy. Oto 
jej efekty!

„Podróż Cytrynka”
Na dnie oceanu mieszkał żółty krab. Nazywał się Cytrynek. Całe 
dnie siedział przed swoim domkiem z muszli i marzył o podróży na 
ląd. Nie wiedział, jak się tam dostać. Pewnego ranka odwiedził go 
żółwik Brudek. Po dłuższej rozmowie zaproponował Cytrynkowi 
pomoc. Wziął go na swój grzbiecik i popłynął na powierzchnię. 
Ujrzeli pelikana, ale ten zażądał zapłaty i zabrał ich na ląd dopiero, 
gdy Cytrynek dał mu piękną perłę. Po wylądowaniu na brzegu 
pożegnali się z pelikanem i udali się w głąb lądu w poszukiwaniu 
przygód.

Rafał Molga

ZAPISKI Z LEKCJI… KLEKSOGRAFII

POEZJA ŁAGODZI OBYCZAJE

„Różowy szerszeń”
Latał sobie pewien szerszeń,

Który jadał tylko żeńszeń.
Gdy był bardzo ciepły ranek,
Wszedł do sklepiku „Janek”.

Jak się szerszeń wkurzał,
To się żeńszeń na półce wzburzał.

Gdy zobaczył to sprzedawca,
Już nie znalazł się wybawca!
Szerszeń dostał tęgie lanie

I  zaczął jadać płatki z mlekiem na śniadanie.
A na przyszłość tą i ową

Musiał gadać tylko z fioletową krową! 
 Dominik Twarowski

Pewna pani z Wejherowa 
Pojechała do Krakowa.
Oglądała Sukiennice 

I chwaliła okolicę.
Bo smok do jamy się schował!

(Ola Bańkowska)

Na Borkach przy stawie
Spacerują pawie.

Ogony swe puszą,
Wybranki nimi kuszą.
Bo radomskie pawie 

pięknie tańczą na trawie! 
(Iza Maleta)

W wiosce Młotowo
Kopano studnię głębinową.

Maszyny hałasują,
A ludzie nie protestują.

Od jutra będą pić wodę zdrową! 
(Adam Szymański)

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika „niedziela”?
- Wakacje, proszę pani!

UŚMIECHNIJ SiĘ!

Z przyjemnością prezentujemy wybór limeryków, których autorami 
są uczniowie klasy 6c. Limeryki to bardzo wyszukane i wymagające 
kunsztu poetyckiego wiersze, nie pozbawione humoru. I koniecznie 
musi w nich pojawić się jakaś nazwa miasta, kraju lub 
miejscowości. Przed nami wakacje, więc może będą inspiracją do 
wakacyjnej podróży?

Pewna pani ze Szczecina
Poznała przystojnego wegetarianina.

Pełna gracji
Poszła z nim do restauracji,

A tam w menu tylko baranina! 
(Julia Górka)

Pewien Chińczyk w Paryżu
Szukał w sklepach ryżu.

Wreszcie znalazł go w „Biedronce”
I podarował go swojej żonce.

Poszli go zjeść w wieży Eiffla pobliżu! 
(Matylda Kotowicz )

Krysia mieszka w Łodzi,
Do szkoły pieszo chodzi.
I choć jej się to znudziło,

To w nauce nie przeszkodziło.
Bo Krysia z dobrego domu pochodzi. 

(Natalia Wojciechowska)
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