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W numerze: 

Klasa VI a – klasa jak każda 

inna 

Egzaminy próbne 

szóstoklasistów 

Klasa VI b i VI c 

Co z naszą przyszłością? 

  

Klasa VI a - klasa jak każda inna   
Klasa jak każda inna - tak można określid naszą wspaniałą 

gromadkę. Grupa liczy 16 osób a konkretnie  6 dziewcząt i 10 

chłopców. Jesteśmy niepowtarzalnym rocznikiem „99”, tj. liczymy 

sobie po 13 wiosen. 

  Nasz wygląd i styl nie różni się zbytnio od siebie. 

Przeważają osoby niskie i szczupłe. Lubimy ubierad się modnie,    

ale zarazem sportowo. Często nosimy jeansy i luźne 

koszulki.              W nauce nie jesteśmy tak dobrzy jak w sporcie, 

gdzie wiedzie  nam się naprawdę dobrze. Znane są nasze 

osiągnięcia w pływaniu. Nie jesteśmy zdyscyplinowani i często 

stajemy się leniwi i ospali. Łączą nas zainteresowania dotyczące 

muzyki oraz niechęd do nauki  Ponadto jesteśmy bardzo 

wyrozumiali i zgrani. Zawsze możemy   na sobie polegad i w razie 

konieczności odpisad pracę domową ;)  

W klasie jest więcej chłopców niż dziewcząt.                       

Nie przeszkadza nam to jednak w utrzymaniu zgody i harmonii. 

Czasami dochodzi do drobnych sprzeczek z udziałem 

„najaktywniejszych” uczniów,  którzy po prostu chcą zwrócid         

na siebie uwagę. Naszą główną wadą jest nadpobudliwośd .         

Na ogół jesteśmy bardzo miłą, wesołą gromadką. Jako klasa szósta 

staramy się dawad młodszym przykład dobrego postępowania,      
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Jesteśmy bardzo wyrozumiali i zgrani. Zawsze 

możemy na sobie polegad. 



Nasza klasa nie 

odstrasza - VI a 
   

Nasza klasa nie odstrasza…  

tu zawsze się coś dzieje  

i nie raz ktoś z lekcji zwieje ;)  

Jak to zawsze w szkole bywa, 

 jedni prymusi, drudzy zgrywusy.  

Osób 16 w naszej klasie  

- zaraz wszystkich dokładnie poznacie.   

Wiktoria sympatyczna koleżanka, 

 co pomaga już od ranka,  

żyje bardzo dobrze z nami 

i zarządza finansami.   

I pojawia się Maja - autorka wierszy,  

które wymyśla nie po raz pierwszy.  

Na ich stworzenie niewiele czasu miała,  

ale się bardzo postarała.  

Janek – w samorządzie klasowym zastępca gospodarza.  

Na zarządzaniu klasą się zna 

 i w piłkę nożną gra.   

Teraz czas na Iwa 

 - ten człowiek potrafi zdziaład dziwa. 

 Jest to postad dynamiczna  

i przy tym bardzo komiczna.   

Julka dobrze się uczy, 

 na przerwach nie buczy,  

chętnie na lekcjach pomaga 

 i do każdego zagada.   

Teraz powiemy Wam o Gabrysiu,  

gdyż nie można zapomnied o tym kochanym chłopaku.  

Z nim się zawsze cudnie gada  

i o wszystkim opowiada.   

Natalia zawsze uśmiechnięta, 

 chod na polskim i matematyce często spięta.  

Ania blond dziewczyna,  

często się uśmiecha od ucha do ucha,  

radosna z niej dziewucha.  

Poznajcie Mateusza naszego drogiego.  

Chłopak z niego szczery, 

 posiada dobre maniery.  

Kamilek nasz kochany  

zawsze jest roześmiany. 

On rzadko się smuci  

i często pod nosem coś nuci.   

co przejawia się w sumienności i grzeczności. Każdy          

z nas ma swoje wady i zalety. Lubimy znajdowad się              

w centrum zainteresowania. W naszej klasie znajdziecie 

osoby ciche  i skromne, ale i osoby nerwowe, krzykliwe. 

Jest to doskonałe połączenie, gdyż dzięki temu w klasie 

jest zawsze wesoło i przyjemnie. Chociaż jesteśmy różni, 

potrafimy znaleźd wspólny język. Opiekunem klasy jest Pani 

Anna Perzyoska. Wiele zawdzięczamy  naszej 

wychowawczyni, pani Ani, która nie tylko uczy nas 

przyrody, ale i życia.  Pani Ania lubi dyscyplinę  i to dzięki 

niej mamy najlepszą frekwencję w całej szkole.  

 

Dominik po angielsku dobrze gada,  

czasem mądrze wypowiada.   

Nasza Klaudia, chociaż mała 

 to jest miła i kochana.  

Remik jak zawsze nic nie jarzy,  

ten chłopak ma wiele twarzy.   

Jego nieobecność w szkole nas nie dziwi 

 - w końcu wytłumaczeń ma wiele,  

ponieważ z MPK coś ciągle się dzieje.  

Damian chłopak to niemały,  

zawsze żwawy i wytrwały.  

Julian, co z kosmosu wybył 

 i do naszej klasy przybył,  

czasem zabawne teksty ma, 

 ale szkoda, że tak często się spóźnia.  

Nasza pani Ania z przyrody nas pyta…  

Dzięki temu każdy kontynent jest nam dobrze znany 

 i na kartkówkach nie ściągamy.  

Każdej wychowawczej godziny doczekać się nie możemy,  

zawsze na nią chętnie wszyscy dotrzemy… 



 

Klasa VIc 

 

 

 

Spotkanie z Jarosławem Figlem 

O Indianach i ich kulturze, 

wulkanie Chimborazo, Ojos Del Salado, 

Kilimandżaro, Górze Elbrus i Ararat —       

o tych i wielu innych zagadnieniach 

niezwykle ciekawie opowiadał uczniom 

klasy 6 A Jarosław Figiel — doświadczony 

przewodnik tatrzaoski, lider wypraw, 

instruktor wspinaczki i narciarz 

wysokogórski. 

 22 listopada br. na godzinie 

wychowawczej     nasz klasa 6A wraz           

z wychowawczynią panią Anną Perzyoską     

z zapartym tchem wysłuchała opowiadao 

o dziesiątkach wypraw, podczas których 

pan Jarosław poznał liczne łaocuchy 

górskie pięciu kontynentów.  Ulubionymi 

górami przewodnika są „Dolomity”. 

Dlaczego? Mają niezwykłą i 

niepowtarzalną rzeźbę w skali światowej, 

są dobrze dostępne, trasy dla każdego, 

ponadto zabytki, historia, ludzie …  

Poznaliśmy niektóre zwroty w języku 

suahili.    I tak np. „dzieo dobry” – 

„hujambo” (dżambo), „śpij dobrze” – „lala 

salama” oraz nasze polskie powiedzenie 

„spiesz się powoli” -  „haraka haraka 

haina baraka”  Opowiadania dostarczyły 

nam sporą dawkę emocji, zwłaszcza 

fragment o tym, że wulkan Chimborazo 

jest wyższy od Mount Everestu (licząc od 

środka Ziemi). Na zakooczenie zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcie                             

i z niecierpliwością czekamy na kolejne 

spotkanie z p. Jarosławem.  

 

tekst  Wiktoria Skała, kl. 6 A 

 

Pamiątkowe zdjęcie z Jarosławem Figlem 

 



Moja klasa – VI b 

W mojej klasie są bardzo ciekawe osoby. Przedstawię wam teraz 

wszystkich  w kilku słowach. 

Marianna  -  lubi zbierad zielone kapselki z napojów „Tymbark”.                

Ola - ma młodszego brata, gra w siatkówkę i znana jest z poczucia stylu. 

Stasiu  -  jest  harcerzem   i interesuje się historią Polski.                      

Klaudia  - lubi króliki, a jej ulubieocem jest Kicuś.                                     

Michał  -  trenuje piłkę ręczną.                                                                     

Piotrek  -  gra w siatkówkę, a „ Władca Pierścieni’’ to jego ulubiona książka. 

Martyna  -  gra w siatkówkę i bardzo ładnie pisze.                                          

Iza -  posiada  psa Kapiego, jej ulubiona dyscyplina sportu to  badminton.                       

Sandra -  jest bardzo zabawna i ma pięknego pieska.                                  

Anita -  trenuje  siatkówkę i ma wyczucie stylu.                                             

Eliza - taoczy hip - hop i bardzo lubi zwierzęta.                                        

Marysia  -  ma trzy zwierzaki: chomika - Robusia, świnkę morską - Pusię i 

pieska - Mikę.                                                                                                                    

Krzysiu -  jeździ na nartach i i bierze udział w licznych zawodach.               

Wiktoria  -  jest bardzo zabawna i uwielbia Hello Kity.                                 

Bartek -  gra w tenisa  i bierze udział w zawodach.                                          

Kinga - uwielbia  gotowad, robid  zdjęcia, opiekuje się  trzema  szczurkami. 

Patryk -  jest bardzo  miły i sympatyczny.                                                                 

Magda -  lubi śpiewad i taoczyd, a przy wyborze muzyki nie ma sobie 

równych.                                                                                                              

Maks - lubi grad na komputerze   i posiada kota.                                            

Marek  -  dobrze się zna na elektronice, jest właścicielem kota.                

Andrzej  -  gra na gitarze, komputer to jego pasja.                                                 

Amelia  - ma młodszego brata, jeździ konno , a zimą na snowboardzie 

śmiga.  
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Jak powstają gwiazdy, ile 

energii zawiera kropla wody, jaka 

przyszłośd czeka naszą planetę                  

i co zaobserwowała Polska 

ekspedycja w Meksyku podczas 

zadmienia Słooca — o tych     i wielu 

innych zagadnieniach niezwykle 

ciekawie opowiadał uczniom SP       

nr 29  dr Aleksander Trębacz — 

astronomem         z Obserwatorium 

Astronomicznego                                 

w Niepołomicach.  

24 listopada 

br.                  w Multikinie 51, 

podczas trzyKgodzinnej prelekcji 

uczniowie klas szóstych podziwiał      

z bliska Wszechświat — mgławice,      

w których rodzą się gwiazdy, 

wybuchły gwiazd supernowych            

i inne, równie spektakularne 

zjawiska. Jak udowadniał astronom, 

wszystkimi procesami, które 

zachodzą na Ziemi i pod                    

jej płaszczem, kieruje jeden 

precyzyjny kosmiczny mechanizm, a 

wszystko co nas otacza, to jedna 

kosmiczna materia. Wykład 

dostarczył słuchaczom sporą dawkę 

wiedzy i emocji, zwłaszcza fragment 

dotyczący ewolucji gwiazd                  

i przyszłości Słooca oraz całego 

Układu Słonecznego.  

Autor zachęcał również do 

samodzielnego zgłębiania tajemnic 

Wszechświata.  

 

Tekst: Anna Graeser, 

           kl. 6 A 

 

 


