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 Daniił 

Ariefiew kl. II 

 

„Jesień zawitała w nasze dni, 

koszyk grzybów nam przyniesie. 

Złote liście prosto z drzew, 

Kasztanów pełno też” 

Julia Hazik kl. II 

 
 

DRODZY CZYTELNICY! 

Redakcja „Smoczego Pisemka” wita Was w jesiennym 

numerze nowego roku szkolnego 2015/2016. Mamy 

nadzieję, że w naszym pisemku znajdzie się dla każdego 

coś ciekawego. 



RUSZ GŁÓWKĄ!                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Julia Ohnista kl. II                                                                                                                                  Julia Gutek kl. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Franciszek Burek kl. II 

 

 

 

 

Wojtek Lewacki kl. II                                                                                                        Michał Pawlik kl.II 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

CO SIĘ ODBYŁO? 

W październiku klasy I – III były w teatrze Groteska na przedstawieniu pt. 

„Tańcowały dwa Michały”. Dynamiczny, roztańczony i rozśpiewany spektakl 

oparty był na znakomitej twórczości dla dzieci Juliana Tuwima. Oglądaliśmy pełną 

humoru, a równocześnie życiowej mądrości sztukę opartą na wierszach słynnego 

poety.  

Również w październiku gościliśmy w naszej szkole „Baśniowa Kapelę”, która 

uczniom z klas I – III zaprezentowała opowiadanie mówiące o właściwych 

postawach podejmowanych podczas zagrożeń. 

W jesiennym miesiącu październiku odbyło się ślubowanie klas I -szych. Życzymy 

uczniom tych klas samych sukcesów i radosnych chwil w szkolnej społeczności.  

 

● ● ● 

 

Pomóż uzupełnid tekst wyrazami: zapasy i jesieo. 

Jesieo 

Kolorowa…………………….. 

maluje liście na kolorowo. 

wiewiórce pomogła uzupełnid 

…………….. na zimę. 

Oliwia Cora kl. II 



Redakcja: 

Opiekun: p. Anna Rajczyk 

Autorzy tekstów: Uczniowie kl. II a 

Skład komputerowy i szata 

graficzna: o. Andrzej Lisiak SP 

Zakreśl dary jesieni: dynia, gruszka, jabłko, winogron, banan, 

śliwka, truskawki, maliny, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina, 

papryczka, porzeczki, aronia, ananas, arbus. Pokoloruj rzeczy, 

które wiewiórka powinna zabrać do dziupli na zimę.  

Basia Dębska kl. II 

1. Mroźna pora roku. 

2. Jemy nią zupę. 

3. Zawsze spada na cztery łapy. 

4. Gorąca pora roku. 

5. Skupisko wielu drzew. 

6. Owoc, który rośnie na drzewie. 

7. Rude zwierzę, które lubi orzechy. 

8. Wrzucamy je do skrzynki pocztowej. 

9. Gdy w nim rozpalimy to dym z komina zobaczymy. 

10. Król wszystkich zwierząt. 

11. Zwierzę na którym można jeździd. 

 

 

 

 

 Ola Oryl kl. II  

 

  

 

 

Przyszła do nas Pani Jesień 

i pomalowała liście, 

świat się wokół rozweselił, 

i zrobiło się złociście 

 

Ola Oryl kl. II 
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