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WYWIAD-ÓWKA
czyli spotkania z ciekawymi ludźmi
 

PRACA JEST MOJĄ PASJĄ
ROZMOWA Z PANIĄ ANNĄ KNAPIK
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 4
 

-

Tak, mam w domu 
psa, który wabi się 
Dżek,

że ważniejsza od 

odpowiedzialność 

mnie irytuje, gdy 
słyszę, że komuś 

pojmuję, jak można źle traktować zwierzęta.
 
- Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Tak naprawdę lubię wszystkie barwy. Moje 
upodobania zmieniają się z 
nastroju, pory roku, miejsca, w którym jestem, 
ale jeśli musiałabym wybrać jeden kolor, to 
byłby to niebieski. 
 
- Jaki jest Pani ulubiony dzień tygodnia?
Oczywiście sobota ☺ 
 
- Do jakiej szkoły Pani chodziła?
Było ich kilka, ale pierwsza, do której chodziłam 
i do której wciąż mam wielki sentyment, to 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 
Jaroszowcu. 
 
- Czy miała Pani dobre oceny w szkole?
Tak. Nauka sprawiała mi dużo przyjemności i 
nie traktowałam jej jak przykrego obowiązku, 
raczej jak przygodę. 
 
 
- Jakie Pani najbardziej lubiła przedmioty 
w szkole? 
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-Czy lubi Pani 
zwierzęta? 

Tak, mam w domu 
psa, który wabi się 
Dżek, ale uważam, 

że ważniejsza od 
sympatii dla 
zwierząt jest 

odpowiedzialność 
za nie. Bardzo 

mnie irytuje, gdy 
słyszę, że komuś 

jego „pupil” się 
znudził, a już 
zupełnie nie 

pojmuję, jak można źle traktować zwierzęta. 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Tak naprawdę lubię wszystkie barwy. Moje 

 zależności od 
nastroju, pory roku, miejsca, w którym jestem, 
ale jeśli musiałabym wybrać jeden kolor, to 

Jaki jest Pani ulubiony dzień tygodnia? 

Do jakiej szkoły Pani chodziła? 
a, do której chodziłam 

i do której wciąż mam wielki sentyment, to 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 

Czy miała Pani dobre oceny w szkole? 
Tak. Nauka sprawiała mi dużo przyjemności i 
nie traktowałam jej jak przykrego obowiązku, 

Jakie Pani najbardziej lubiła przedmioty 

W podstawówce była to matematyka i historia, 
choć  może to dziwić, bo jeden ścisły, a drugi 
humanistyczny. Tych przedmiotów uczyli mnie 
wspaniali nauczyciele, którzy potrafili tematem 
zaciekawić i byli dla mnie dużymi autorytetami. 
W liceum doszedł jeszcze jeden 
to też zasługa nauczyciela.
 
- Czy lubi Pani tu pracować?
Praca jest moją pasją. Najbardziej lubię zajęcia 
z uczniami i nie wyobrażam sobie, żebym mogła 
wykonywać inny zawód. Na lekcjach ładuję 
akumulatory☺ 
Jako dyrektor mam dużo obowiązków, które nie 
są zbyt ciekawe, ale za to mam więcej 
możliwości organizacyjnych, które pozwalają mi 
robić coś dla Was wszystkich: mogę dbać o 
estetyczny wygląd szkoły, o wyposażenie w 
nowoczesny sprzęt np. tablice multimedialne, 
pozyskanie finansów na takie cele jak plac 
zabaw. Mogę organizować ogólnoszkolne 
imprezy jak choćby ostatni „Rycerski Dzień 
Edukacji” lub zarażać nauczycieli nowymi 
pomysłami, do których należy m.in. ocenianie 
kształtujące. 
 
- Jaki jest Pani ulubiony miesiąc?
Najbardziej lubię maj, to miesiąc, w którym się 
urodziłam☺ 
 
- Może Pani powiedzieć gdzie Pani była na 
wakacjach? 
Niestety  te ostatnie wakacje spędziłam w 
domu, ale zwykle jeżdżę na Suwalszczyznę lub 
w Bieszczady.  
 
- Ma Pani jakieś hobby?
Może nie do końca jest to hobby, ale z 
przyjemnością uprawiam ogródek. Bardzo lubię 
gotować i dużo czytam, gdy mam wolny czas. 
 

Dziękujemy Pani za wywiad.
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PRACA JEST MOJĄ PASJĄ 
DYREKTOR 

W podstawówce była to matematyka i historia, 
choć  może to dziwić, bo jeden ścisły, a drugi 
humanistyczny. Tych przedmiotów uczyli mnie 
wspaniali nauczyciele, którzy potrafili tematem 

awić i byli dla mnie dużymi autorytetami. 
W liceum doszedł jeszcze jeden - język polski i 
to też zasługa nauczyciela. 

Czy lubi Pani tu pracować? 
Praca jest moją pasją. Najbardziej lubię zajęcia 
z uczniami i nie wyobrażam sobie, żebym mogła 

y zawód. Na lekcjach ładuję 

Jako dyrektor mam dużo obowiązków, które nie 
są zbyt ciekawe, ale za to mam więcej 
możliwości organizacyjnych, które pozwalają mi 
robić coś dla Was wszystkich: mogę dbać o 
estetyczny wygląd szkoły, o wyposażenie w 
owoczesny sprzęt np. tablice multimedialne, 

pozyskanie finansów na takie cele jak plac 
zabaw. Mogę organizować ogólnoszkolne 
imprezy jak choćby ostatni „Rycerski Dzień 
Edukacji” lub zarażać nauczycieli nowymi 
pomysłami, do których należy m.in. ocenianie 

Jaki jest Pani ulubiony miesiąc? 
Najbardziej lubię maj, to miesiąc, w którym się 

Może Pani powiedzieć gdzie Pani była na 

Niestety  te ostatnie wakacje spędziłam w 
domu, ale zwykle jeżdżę na Suwalszczyznę lub 

Ma Pani jakieś hobby? 
Może nie do końca jest to hobby, ale z 
przyjemnością uprawiam ogródek. Bardzo lubię 
gotować i dużo czytam, gdy mam wolny czas.  

Dziękujemy Pani za wywiad. 
I ja dziękuję
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PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA… 
czyli rajdowa jesień w „czwórce” 
 

Chechło, Śnieżnica, 
Leskowiec 
SPRAWOZDANIA Z RAJDÓW

XVII Rajd Górski XVII Rajd Górski XVII Rajd Górski XVII Rajd Górski     
odbył się 18 września 2012r.  Uczniowie pojechali do miejscowości  Kasina Wielka w powiecie  
limanowskim. Tam spotkali się uczniowie ze wszystkich szkół biorących udział w rajdzie i szli na 
górę Śnieżnicę (1006m). Pogoda sprzyjała, ale wcześniej padało i nie dość, że było stromo to 
było wielkie błoto. Dzieci więc bardzo często się ślizgały i upadały. Uczniowie naszej szkoły aż 
16 razy lądowali na ziemi. Najważniejsze jednak, że doszli na samą gorę i osiągnęli kolejny 
szczyt. Opiekunami były: pani  Ewa Nycz i pani  Jolanta Fatyga. 

 
 
 
 
 
 
Rajd HardegoRajd HardegoRajd HardegoRajd Hardego    
Drugi rajd odbył się  29 września 2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Rajdzie 
Hardego. W tym roku  pojechaliśmy do Chechła, skąd przeszliśmy czarny szlakiem Partyzantów 
Ziemi Olkuskiej do Błojca, gdzie miały odbyć się uroczystości  związane z działaniami 
partyzanckimi na tym terenie. Dopisała nam pogoda, więc przeszliśmy się jeszcze do 
Grabowej. W Błojcu odbyły się konkursy sprawnościowe, w których nasi uczniowie zdobyli III 
miejsce /nagrodą były słuchawki/. Po uroczystej mszy z udziałem byłych partyzantów i władz 
samorządowych zostały rozdane nagrody dla drużyn. Na zakończenie rajdu wszyscy zajadali się 
żołnierską grochówką. Opiekunami były: pani  Ewa Nycz i pani   Jolanta Fatyga. 
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I I I I Szkolny Rajd PapieskiSzkolny Rajd PapieskiSzkolny Rajd PapieskiSzkolny Rajd Papieski    

Trzeci rajd odbył się 6 października 2012 roku. Za Wadowicami jest 

wieś Ponikiew, skąd rozpoczęliśmy wędrówkę w góry. Wyjątkowo dopisała 

nam pogoda, słońce i ciepło towarzyszyły nam przez cały dzień. Naszą 

drogę przecinały płynące potoki. Trasa była trudna i pełna kamieni. 

Szliśmy z przewodnikiem niebieskim szlakiem. Niestety z powodu wycięcia 

drzew  z oznakowaniami szlaku nie udało nam się zdobyć szczytu. Dużą 

niespodzianką były grzyby (dorodne borowiki) rosnące przy szlaku, 

osłodziły one trud wędrówki. Równie słodkie były „papieskie” kremówki, 

na które pojechaliśmy do Wadowic na zakończenie rajdu. Opiekunkami 

były: pani  Ewa Nycz, pani  Jolanta Fatyga i pani  Joanna Ziarko.   
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 

 
RYCERSKI DZIEŃ EDUKACJI 

12 października 2012 roku świętowaliśmy 
Dzień Nauczyciela pod hasłem ,,Rycerski Dzień 
Edukacji”. Po przemówieniu pani dyrektor Anny 
Knapik i wręczeniu nagród zasłużonym 
pracownikom naszej szkoły odbyła się uroczysta 
akademia, podczas której dwóch krakowskich 
żaków zostało przeniesionych do współczesnych 
czasów Na zakończenie programu artystycznego 
żacy, a my wraz z nimi, trafiliśmy do czasów 
średniowiecza. Bractwo Rycerskie ,,Kruk” 
zawładnęło salą gimnastyczną. Na początku dzieci 

wysłuchały opowiadania o dawnych, rycerskich 
czasach, poznały szczegóły stroju rycerza, 
obejrzały tarczę oraz miecze wojowników. Dużą 
atrakcją był pokaz walk rycerzy z użyciem broni. 
Po części teoretycznej przystąpiono do konkursów 
dla uczniów: były próby gry na rogu, walki na 
worki, wyścigi w chodzeniu po desce, przeciąganie 
liny, przecinanie toporkiem ziemniaka. Chętnych 
do poszczególnych konkurencji nie brakowało, ale 
najbardziej obleganą konkurencją była ta ostatnia. 
Spotkanie z Bractwem Rycerskim zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem, a dzieci jeszcze długo 
wspominały ten dzień. Zajęcia były 
przeprowadzone w ramach projektu pn. „Rycerski 
Dzień Dziecka” sfinansowanego przez Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu. 

Serdecznie dziękujemy Bractwu 
Rycerskiemu „Kruk” za zorganizowanie tej 
wspaniałej uroczystości, która  była ważnym 
akcentem wychowawczym i potwierdzeniem 
powszechnie panującej opinii, że w „Czwórce” 
nigdy nie jest nudno. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PIERWSZAKI W SZKOLE 
Dnia 16.10.2012. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4. W tym bowiem dniu odbyło się 
 uroczyste pasowanie na ucznia.   
W roku szkolnym 2012/13 zostało utworzone 2 klasy:  

 
Klasa 1a- wychowawczyni p. Agata Tomsia 
Klasa 1b- wychowawczyni p. Aneta Bugaj 
 
Nowym uczniom życzymy samych sukcesów !!! 
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 

Cztery pory roku  
„Jesień” 

 
23 października 2012roku rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej nr 

4 w Olkuszu cykliczne zajęcia dla przedszkolaków w ramach projektu ,,Cztery pory roku w 
Czwórce dla przedszkolaków”. Pierwsze spotkanie przebiegało pod hasłem ,,Jesień”. Wzięło w 
nim udział  ponad 120 dzieci: pięcio- i sześciolatki z Przedszkola nr 7, Przedszkola Językowego 
oraz uczniowie klasy Ia  i Ib. 

Punktualnie o godzinie 10.00  małych gości 
przywitała na sali gimnastycznej pani dyrektor Anna Knapik i 
życzyła miłego pobytu oraz udanej zabawy. Po powitaniu 
podzielono dzieci na 
dwie grupy. Pierwsza 
grupa udała się na 
jadalnię, gdzie 
uczestniczyła w 

zajęciach 
plastycznych. Drogą 

losowania przedszkolaki pracowały w 5-osobowych 
zespołach. Każdy zespół wykonywał jesienną wyklejankę 
na szarym papierze z suszonych liści, kwiatów traw. Można było również wykorzystać pastele. 
 
Druga grupa dzieci pozostała na sali gimnastycznej. Po wylosowaniu kolorowego znaczka i 
utworzeniu zespołów rozpoczęły się sportowe zmagania: było noszenie woreczka na głowie, 
toczenie piłeczki kijem hokejowym w slalomie oraz wyścigi z przeplotem przez szarfę. Oj, nie 
było łatwo, ale przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i poradziły sobie wyśmienicie.
Zajęcia plastyczne i sportowe trwały po 40 minut. Po wykonaniu zadań nastąpiła zamiana grup 
tak, aby wszystkie dzieci uczestniczyły w przygotowanych zajęciach. 
 Na końcu pani dyrektor podsumowała zmagania sportowe i artystyczne 
przedszkolaków, podziękowała za zaangażowanie w zajęciach oraz wręczyła paniom i ich 
podopiecznym pamiątkowe dyplomy oraz znaczki dla dzieci. 
 Całość opracowała i przygotowała pani Jolanta Fatyga z pomocą nauczycieli klas 1-3. 
Dzieci świetnie się bawiły. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania . Do zobaczenia 
w grudniu! 
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 

NASI MALI ULUBIEŃCY 
czyli słów kilka o … psach 
 

Podobno pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Z tego 
powodu psem należy się opiekować najbardziej ze wszystkich 
zwierząt. Wiem coś o tym, ponieważ mam psa. Nazywa się 
Lusia i jest jamnikiem krótkowłosym.   
 
 

 

Aby pies był zdrowy, należy go 

odpowiednio i regularnie karmić, zapewnić 

mu dobre warunki, wychodzić z nim na 

spacery, a także regularnie go czyścić. 

Szczególnie ostatnia z tych czynności jest 

dla zwierzaka dużą przyjemnością. Nie 

tylko kojarzy się ona z miłą pieszczotą, ale 

jest również formą spędzania czasu z 

opiekunem. W czasie czesania sprawdza się 

także obecność insektów w futrze 

zwierzęcia oraz obserwuje, czy nic się z nim 

nie dzieje niepokojącego. Gdy wracamy z 

psem ze spaceru, musimy również wycierać 

mu ubrudzone łapy, aby pozbyć się 

wszystkich nieprzyjemnych substancji, 

które mogły do nich przylgnąć. Należy 

także przemywać zwierzętom oczy. Można 

do tego użyć herbacianej esencji bądź 

preparatu kupionego w sklepie 

zoologicznym. Jeżeli chodzi o spacery, 

powinny się one odbywać przynajmniej 3 

razy dziennie, a jeden z nich musi być dość 

długi, aby zwierzę mogło się wyszaleć. W 

innym wypadku jego energia zostanie 

rozładowana w inny sposób, który może się 

okazać nieprzyjemny w skutkach dla nas 

oraz dla naszego mieszkania.  

 
http://porady.kotypsy.pl/porada,945,Jak_dbac_o_psa.html 

 

Konkurs: (klasy 1-3) 

 Co to za zwierzę ? Odpowiedzi prosimy oddawać do Julii Ziarnik z klasy 5b. 3 pierwsze 

osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają słodkie nagrody. ☺ 
 
 
          1.…………………………… 
          2. …………………………… 
          3. …………………………… 
          4. …………………………… 
          5. …………………………… 
          6. …………………………… 
          7. …………………………… 
          8. …………………………… 
          9.…………………………… 
          10. ………………………… 
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ZGADUJ ZGADULA
czyli łamigłówki mądrej główki
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na lekcji języka polskiego pani pyta :
-Kiedy była I wojna światowa ? 
-Nie wiem.  
-Kiedy była II wojna światowa? Nie 
pamiętam . 
-Kiedy był I rozbiór Polski ?  
-Nie wiem.  
-Jak ty chcesz zdać do następnej 
klasy ?  
-Nie wiem, ja tu tylko kaloryfer 
naprawiam. 
 

Zadanie 2 

Kasia ma 10 cukierków , Karolina 
mniej niż Kasia a Magda ma 3 razy więcej niż 
Karolina zaś Kamila ma 2 razy więcej cukierków 
niż Magda. 
Która dziewczynka ma najwięcej cukierków?
Jak sądzisz, czy gdyby wszystkie się złożyły 
cukierkami to mogły by oddać po jednym 
każdemu uczniowi w klasie, która liczy 22 
osoby? A czy zostało by im coś? 
 
Zadanie 1, to zadanie dla klas 1-3. Zadanie 2 i 3 to zadania dla klas 4
osoby z klas 4-6, które prawidłowo rozwiążą zadania otrzymają
przynosić do p. J.Ziarko. 
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 Kupon na „niepytanie”

Kupon ten może być wykorzystany przez ucznia tylko w jednym dniu, na 
wszystkich godzinach lekcyjnych.  Nauczyciel, któremu uczeń 
zobowiązany jest wpisać datę i podpisać się po lewej stronie „kuponu”. 

Kupon można wykorzystać tylko raz w okresie od 
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ZGADUJ ZGADULA 
łamigłówki mądrej główki 

      Zadanie 1

      Znajdź 5 różnic

Na lekcji języka polskiego pani pyta :  
- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z 
matematyki? 
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie 
wypuszcza dziennika z rak. 
 
 
 
 
 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj 
przyszedł brudny do szkoły i pani go 
za karę wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła 
brudna. 
 
 
 
 
 

Kasia ma 10 cukierków , Karolina ma o 2 razy 
mniej niż Kasia a Magda ma 3 razy więcej niż 
Karolina zaś Kamila ma 2 razy więcej cukierków 

Która dziewczynka ma najwięcej cukierków? 
Jak sądzisz, czy gdyby wszystkie się złożyły 
cukierkami to mogły by oddać po jednym 

i w klasie, która liczy 22 
 

Zadanie 3 

Które zdania są prawdziwe?
bądź "X" (nie) 
1. Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe 
mianowniki, to większy jest ten uła
ma większy licznik - 
2. Iloraz to wynik dodawania 
3. Różnica to wynik odejmowania 
4. Przez 0 się nie dzieli -  

3. Zadanie 2 i 3 to zadania dla klas 4-6. Pierwsze 3 osoby z klas 1
6, które prawidłowo rozwiążą zadania otrzymają słodki upominek. Rozwiązania zadań prosimy 

Kupon na „niepytanie” 
Kupon ten może być wykorzystany przez ucznia tylko w jednym dniu, na 
wszystkich godzinach lekcyjnych.  Nauczyciel, któremu uczeń okaże „kupon” 
zobowiązany jest wpisać datę i podpisać się po lewej stronie „kuponu”. 

Kupon można wykorzystać tylko raz w okresie od 1.11.12. do 30.11.12.
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Zadanie 1 

Znajdź 5 różnic 

Wiesz, mamo, Kazio wczoraj 
przyszedł brudny do szkoły i pani go 
za karę wysłała do domu! 

I co pomogło? 
Tak, dzisiaj cala klasa przyszła 

Które zdania są prawdziwe?   Zaznacz "V" (tak) 

1. Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe 
mianowniki, to większy jest ten ułamek, który 

awania -  
3. Różnica to wynik odejmowania -  

 

6. Pierwsze 3 osoby z klas 1-3 i pierwsze 3 
słodki upominek. Rozwiązania zadań prosimy 

Kupon ten może być wykorzystany przez ucznia tylko w jednym dniu, na 
okaże „kupon” 

zobowiązany jest wpisać datę i podpisać się po lewej stronie „kuponu”.  

1.11.12. do 30.11.12.  
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Jak co roku uczniowie naszej szko

uczestniczyli  w zabawach z okazji  Halloween. W

tym roku szkolnym sala multimedialna nr 45 na 

kilka godzin zamieniła się w pokój grozy i 

strachu. Przy zasuniętych roletach, w ciemnym 

pomieszczeniu, przy palących się ś

uczniowie mieli okazję poczuć się 

Brytanii. Tuż przy wejściu do sali wisia

straszny szkielet, zaś wejście osnuwa

pajęczyny. Cała sala była „przystrojona” w 

dynie, szkielety, duchy, pająki  i tym podobne 
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Jak co roku uczniowie naszej szkoły czynnie 

uczestniczyli  w zabawach z okazji  Halloween. W 

tym roku szkolnym sala multimedialna nr 45 na 

w pokój grozy i 

tych roletach, w ciemnym 

świeczkach 

 jak w Wielkiej 

do sali wisiał 

cie osnuwały sztuczne 

a „przystrojona” w 

ki  i tym podobne 

ozdoby. Nie zawiodły równie

przyniósł rzeczy związane z halloween, za

dziewczynki poprzebierały si

lekcji dzieci czekały niełatwe zadania do 

wykonania.  Złośliwa wied

słowa przy pomocy szyfru. Dzieci musia

rozszyfrować i nauczyć się

następnym zadaniu rozwią

Najszybsze pary otrzymywa

dzieci musiały odczytywać 

przez różne postacie i  zgadn

wypowiadał. Na koniec zaj

wyciągnąć  z dyni  halloween’ow

przepowiednię. Wszyscy dobrze si

okazji w miły sposób przyswoili sobie s

związane z halloween oraz poznali tradycje 

obchodzenia tego święta w krajach 

anglojęzycznych.  Wychodz

dodatkowo otrzymał po 2 cukierki zgodnie z 

tradycją „trick or treat”.  

 HAPPY HALLOWEEN 
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y również dzieci.  Każdy 

zane z halloween, zaś  

y się za czarownice.  Na 

atwe zadania do 

liwa wiedźma Zola zamieniła 

owa przy pomocy szyfru. Dzieci musiały słowa 

ę ich, aby móc  w 

ązać krzyżówkę. 

bsze pary otrzymywały cukierki.  Później 

 słowa wypowiedziany 

ne postacie i  zgadnąć, kto te słowa 

. Na koniec zajęć każdy mógł 

z dyni  halloween’ową  

. Wszyscy dobrze się bawili, a przy 

y sposób przyswoili sobie słowa 

zane z halloween oraz poznali tradycje 

ta w krajach 

zycznych.  Wychodząc z klasy każdy uczeń 

po 2 cukierki zgodnie z 

 

HAPPY HALLOWEEN !!! 
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O NAS SAMYCH … 
 

SZKOLNA LIGA MISTRZÓW 

Bieg przełajowy 
18 września 2012r w 

lesie przy Szkole 

podstawowej nr 9 w 

Olkuszu odbył się 

bieg przełajowy. 

Naszą szkołę 

reprezentowało 13 uczniów z klas 5 i 6.  

Dwie uczennice Martyna Knapik i 

Martyna Kwiecień dostały się do etapu 

powiatowego. Pobiegły tam 25 września 

. Martyna Knapik która dobiegła jako 

trzecia i dostała się do etapu 

ogólnopolskiego. Drugiej uczennicy 

która reprezentowała naszą szkołę 

Martynie Kwiecień nie dopisało 

szczęście i biegła na ostatnich 

pozycjach. W etapie ogólnopolskim 

Martynie Knapik nie poszło już tak 

dobrze ponieważ inni zawodnicy nie 

grali fair-play. Ale i tak gratulujemy i 

życzymy kolejnych sukcesów.☺

 

A to miejsce na Twój artykuł  
Masz hobby? Uprawiasz sport? Grasz na instrumencie? Chodzisz na fajne zajęcia 

pozaszkolne? Masz ciekawe zainteresowania? Chcesz zarazić swoją pasją innych?  

To właśnie na Ciebie czekamy!!!  Podziel się z nami swoimi doświadczeniami. Napisz o 

tym, co robisz, dodaj zdjęcia i skontaktuj się z naszymi redaktorami. Może w 

następnym numerze naszego pisma pojawisz się właśnie Ty? Zachęcamy ☺    

 
 


