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SŁOWO
WSTĘPNE
Szkoła to nie tylko budynek, to nie tylko lekcyjne sale, to przede wszystkim ludzie, którzy na codzień tworzą jej historię.
70-lecie to dobry moment na wspomnienia,
podsumowania, podziękowania. To chwila zatrzymania się nad tymi, którzy byli w tym miejscu,
w czasie wydarzeń dla niej najważniejszych, gotowi
dbać o jej dobro i przyszłość.
Nasza szkoła to miejsce, do którego wracają
z tęsknotą absolwenci. To miejsce, w którym można
rozwijać wszechstronne zainteresowania.
W naszej szkole pracują ludzie troskliwi, kompetentni, gotowi na podjęcie różnorakich wyzwań.
Oddajemy w ręce czytelników specjalny numer gazetki i życzymy miłej lektury.

OBCHODY
70-lecia SZKOŁY
czwartek, 12 listopada 2015
dzień postaci historycznych
uroczysty apel z okazji 70-lecia szkoły
piątek, 13 listopada 2015
zajecia dla uczniów
1000 - Msza Święta w kościele
św. Michała Archanioła
1200 - uroczyste obchody (sala gimnastyczna):
wprowadzenie sztandarów szkół,
powitanie i przemówienia zaproszonych gości,
inscenizacja uczniów SP,
oglądanie wystaw przygotowanych
przez uczniów i nauczycieli
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HISTORIA SZKOŁY - KALENDARIUM
grudzień 1945 roku
otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 25
w budynku obecnego Przedszkola Nr 22
przy ul. Stanisławowskiej 90

6 maja 1977 roku
w XXXII rocznicę wyzwolenia Wrocławia
uroczyste nadanie szkole
imienia Franciszka Juszczaka
i wręczenie sztandaru

wrzesień 1954 roku
przeniesienie szkoły do obiektu
przy ulicy Stanisławowskiej 36
4 czerwca 2001 roku
powstanie Związku Szkół noszących
imiona działaczy dawnej Polonii
(SP nr 25, SP nr 63 i SP nr 72)
wrzesień 2001 roku
przystąpienie szkoły do Wrocławskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie
wrzesień 1969 roku
ukończenie budowy
nowego budynku szkoły
przy ul. Stanisławowskiej 38/44,
wybudowanego w ramach Społecznego
Funduszu Budowy Szkół i Internatów

rok 2003
otrzymanie przez Szkołę certyfikatu
„Szkoła z klasą”
rok 2006
uzyskanie certyfikatu
„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”
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20-21 października 2006 roku
uroczyste obchody 60-lecia szkoły,
otrzymanie przez szkołę nowego sztandaru

rok 2008
otrzymanie przez szkołę certyfikatu
Polskiego Towarzystwa Dysleksji
2008-2009
udział społeczności szkolnej
w ogólnopolskiej akcji
„Szkoła bez przemocy”
1 września 2009 roku
utworzenie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15,
składającego się z Przedszkola Nr 11
i Szkoły Podstawowej Nr 25
2 listopada 2009 roku
rozpoczęcie nauki dzieci z klas 0-III
w nowym budynku
oraz otwarcie przedszkola

rok 2007
przygotowanie projektu rozbudowy szkoły,
składającego się z trzech etapów,
tj. budowy nowej części placówki
z przedszkolem, budowy nowej
sali gimnastycznej z kompleksem boisk
oraz remontu starego budynku.
listopad 2008 roku
rozpoczęcie I etapu rozbudowy szkoły
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10-11 grudnia 2010 roku
uroczyste obchody 65–lecia szkoły

rok 2011
rozbudowa nowej szkoły
Nasza szkoła, mimo rozbudowy
w 2009 roku, okazała się za mała.
Postanowiono dobudować
drugie piętro w nowym budynku.
W tym czasie dzieci z klas młodszych
uczyły się w starym budynku szkoły,
a klasy IV-VI musiały się
przeprowadzić do szkoły nr 113
i Gimnazjum nr 34 przy ul. Zemskiej.
Uczyliśmy się m.in. w bibliotece.
Dziękujemy za miłe przyjęcie i gościnę.

8 listopada 2012 roku
Nasza szkoła otrzymała złoty medal
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

12-13 listopada 2015 roku
uroczyste obchody 70-lecia szkoły
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HISTORIA GAZETKI SZKOLNEJ

Pierwszy numer naszej gazetki pojawił się w roku szkolnym 2007/2008. Kołem
dziennikarskim opiekowała się wówczas pani Barbara Boreczek-Gietz. Wyglądał zdecydowanie inaczej niż obecnie. Nie był też dostępny w sprzedaży.
Pierwszy zespół redakcyjny, liczący
4 osoby, długo zastanawiał się nad nazwą
dla gazetki szkolnej. Z pomocą przyszła
pani wicedyrektor Agnieszka Jaworowska.
Ostatecznie zwyciężyła nazwa „Muchoborskie Nowinki”.
Kolejną ważną zmianą była nowa szata
graficzna. A to już było dzieło pana Łukasza
Przyczyny. I tak z niewielkimi zmianami zostało do dziś.
Gazetka jest doskonałą kroniką wydarzeń naszej szkoły. W dziale „Ze szkolnego
podwórka” możecie przeczytać o wszystkim,
co dzieje się w naszych szkolnych murach.
Znaleźć tu można tez relacje w wycieczek,
czy konkursów, w których biora udział nasi
uczniowie.
Nie brakuje miejsca dla naszych twórców. W każdym numerze, a przede wszystkim na okładkach, znajdziecie ich prace plastyczne.
W dziale „Twórcy są wśród nas” możecie przeczytać wiersze, czy opowiadania,
a w „Małej dawce kultury” znajdziecie: recenzje filmów, przedstawień, książek i gier


oraz relacje z bieżących wydarzeń kulturalnych.
Współpracujemy również w wychowawcami klas I-III, którzy informują nas o tym,
co dzieje się w nowej części szkoły.
W każdym numerze znajdziecie też:
krzyżówkę, wyniki ankiet, wywiady, relacje
z wycieczek, czy wiadomości z biblioteki
szkolnej.
Od dwóch lat koło dziennikarskie
ma do dyspozycji kolorową drukarkę laserową, która zapewnia nam bardzo dobrą jakość
druku i zdjęć.
Do tej pory w każdym roku szkolnym
udawało nam wydać po cztery numery gazetki. Pojawiały się też wydania specjalne poświęcone realizowanym w szkole projektom.
Wszystkie archiwalne numery są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece.
Przez kilka lat działały dwa zespoły
redakcyjne pod opieką pani Barbary Boreczek-Gietz i pana Łukasza Przyczyny.
Od roku 2014/2015 koło dziennikarskie
prowadzi już tylko pani Barabra BoreczekGietz, a pan Łukasz Przyczyna zajmuje się
stroną techniczną i składem gazetki.
W 2015 roku uczniowie z koła dziennikarskiego uczestniczyli w projekcie „Forum
gazetek szkolnych” zorganizowanym w ramach program Młodzi Obywatele Kultury.
opiekunowie koła dziennikarskiego
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70-LECIE SZKOŁY
nasze konkursy
Logo szkoły i Muchoboru Wielkiego
W ramach przygotowań do obchodów 70-lecia naszej szkoły 21 maja 2015 roku
został rozstrzygnięty Konkurs Grafiki Komputerowej na „Logo Muchoboru Wielkiego”
zorganizowany przez SP nr 25 we Wrocławiu z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły
przy współudziale Parafii św. Michała Archanioła i Rady Osiedla Muchobór Wielki.
Został rozstrzygnięty również Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Logo SP nr 25”
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Logo Muchoboru Wielkiego

I miejsce
Natalia Białek z klasy V c

II miejsce
Maria Benetkiewicz z klasy V c

III miejsce
Małgorzata Zioło z klasy V b

Logo szkoły

I miejsce
Dominika Kamińska z klasy V e

II miejsce
Wiktoria Niedzielska z klasy V e

III miejsce
Amelia Brożyniak z klasy V a
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Hymn naszej szkoły
W ubiegłym roku szkolnym został rozstrzygnięty konkurs na tekst hymnu naszej szkoły.
Zdecydowanie najlepszy okazał się pomysł
Marcela Dybka (już absolwenta naszej szkoły) i jego taty Jarosława Dybka.
Muzykę do tych słów napisała pani Patrycja Ciupa.

opracowanie: Tomasz Gładysz
Spod znaku rodła Wam spiewamy,
że jesteśmy Polakami,
szczęsliwymi patriotami!
Bo w narodzie polskim wiara,
honor, siła, dar wytrwania.

My patrona z Baranowa mamy,
jego czyny dla Polonii znamy,
z dumą dziś go wspominamy
i z radością tak śpiewamy.

Dwudziestka piątka całym sercem woła:
jaka wspaniała jest nasza szkoła!
Wszyscy razem spiewamy z wiwatem,
że Polak Polakowi bratem!
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Czy znasz to miejsce
na Muchoborze Wielkim?
konkurs fotograficzny
W ramach przygotowań do obchodów 70-lecia naszej szkoły został ogłoszony
Szkolny Konkurs Fotograficzny „Czy znasz to miejsce na Muchoborze?”.
Wiosna jest najlepszą porą roku, która zachęca nas do rodzinnych spacerów,
przyglądania się przyrodzie, odkrywania urokliwych miejsc.
Zdjęcia uczniów miały przedstawiać fragment krajobrazu na naszym osiedlu, miejsca,
w których chętnie spędzają czas i które według nich są najładniejsze i najciekawsze.
Może ktoś inny też je rozpozna. Przedstawiamy najlepsze zdjęcia:

I miejsce
Mateusz Dejewski z klasy VI a

III miejsce
Michał Rogacki - absolwent

praca konkursowa
Iga Chatys z klasy VI c

praca konkursowa
Marcel Muszyński z klasy V d
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Opowiem Ci historię nazwy Muchobór Wielki

Coś

logo Muchoboru Wielkiego
praca konkursowa
Anna Schoepp z klasy V e
Dawno, dawno temu, bo jeszcze w Starożytnym Egipcie faraon znalazł coś tajemniczego. Coś, co jak mówił pomoże mu odbudować złote więzy trzymające Egipt. Coś,
co było cenniejsze nawet od kruszca. Coś,
co zapobiegnie zbliżającym się wojnom. Było
to małe ziarenko znalezione przy krzewie
Mochbern. Słowo „małe” tu niezbyt pasuje.
Natomiast „wszechmocne” już bardziej.
Ziarno było silniejsze od samego faraona! Jeden niewłaściwy ruch i wszystko mogło być zniszczone lub wręcz przeciwnie…
Tego właśnie nikt nie wiedział. Nikt!
„To ziarenko jest bardzo silne,
ja to wiem! Tylko do czego je wykorzystać?
- faraon nie wiedział co robić. Wszyscy myśleli, że władca oszalał lub po prostu upał mu
zaszkodził. Tak dużo uwagi dla jednego zwykłego ziarenka, z którego nie wiadomo nawet
co wyrośnie. Bez przesady! Faraon był jednak przekonany, że nie bez powodu znalazł je
przy krzewie Mochbern. Ono wtedy jakby…
szeptało do niego „Zabierz mnie”, „tu jestem”, „to ja”. Trzymając je w ręce czuł jego
moc. Była ogromna. Faraon to wiedział.
Postanowił jakoś nazwać tajemnicze ziarenko. W swojej księdze zapisał słowo ozna10

czające nazwę krzewu, przy którym je odnalazł. Mochbern, od tej pory tak je właśnie
nazywano.
Nie zwlekając faraon postanowił zasiać
ziarenko. Jednak na wszelki wypadek daleko
od Egiptu, by kraj nie był zagrożony. Popłynął więc na północ. Gdy znalazł odpowiednie
miejsce, zakopał Mochbern i podlał złotem.
Czekał, czekał... Ziarenko jednak nie wykiełkowało. Nic się nie działo. Przypływał
w to samo miejsce co roku i nie dość, że marzł
przy tym straszliwie, to wszystko było na nic.
Ziarenko nie kiełkowało.
Po kilku latach stracił już nadzieję na jakąkolwiek zmianę. Wszyscy w Egipcie zapomnieli o tajemniczym nasionku. Kilkadziesiąt
tysięcy lat później jednak wyrosło coś z Mochbernu. Było to małe miasto, a raczej wieś.
Na początku nazywano je Mochbern. Kilka lat później dodano do tego słowo „Wielki”, a ponieważ ziemie, na których wyrosło
miasto zamieszkiwali Słowianie, wymyślili
jego polską wersję, czyli Muchobór Wielki.
Teraz na Muchoborze mieszka mnóstwo ludzi. Są szczęśliwi, że faraon znalazł ziarno
- to małe coś, gdyż nie chcieliby mieszkać nigdzie indziej.
Iga Chatys

logo Muchoboru Wielkiego
praca konkursowa
Patrycja Cieślak z klasy V c
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Opowiem Ci historię nazwy Muchobór Wielki

Przygody Stanisławka

Skąd się wzięła nazwa Muchobór Wielki? Nasza dzielnica istnieje bardzo długo,
ale czy tak naprawdę wiemy skąd pochodzi jej
nazwa? Dlaczego akurat Muchobór Wielki?
Pewnie wiecie, że przed naszym Przedszkolem nr 11 został postawiony pomnik Krasnala
Stanisławka. Dlaczego właśnie jego pomnik?
Wiąże się z nim pewna historia , która Wam
wszystko wytłumaczy…
We Wrocławiu do dnia dzisiejszego
mieszka ponad dwieście krasnali i wśród nich
nasz Stanisławek. Jest on jednym z najmądrzejszych krasnali. Jest bardzo miły, przyjazny, uwielbia się uczyć i czytać książki.
Ma on niebieskie oczy, zieloną czapeczkę,
niebieski kubraczek i żółte spodnie. Często
podróżuje.
Historia, którą chcę opowiedzieć wydarzyła się dawno temu, kiedy Wrocław był jeszcze małą wioską, a krasnale pomagały w pracy
w polu. Stanisławek nie przepadał za żniwami więc postanowił niezauważony udać się
na zwiedzanie okolicy. Wybrał się do wielkiego boru obok Wrocławia, aby w spokoju
oddać się lekturze. Stanisławek usiadł na kamieniu obok rzeczki i zaczął czytać książkę.
Przeszkadzała mu w tym ogromna ilość much,
ale szybko się z nimi zaprzyjaźnił. One mogły wygrzewać się bezpiecznie w słońcu, a on
nie czuł się samotny.
Stanisławek tak się zaczytał, że mijała
godzina za godziną i już zaczęło się ściemniać.
Wtedy zauważył jak jest późno. Nie mógł się
zorientować jak wrócić do domu i w końcu
zabłądził. Postanowił przenocować pod korzeniem zwalonego dębu. Zrobił sobie posłanie na mchu i przykrył się paprocią. Gdy się
obudził i zobaczył jak piękna jest ta okolica,
postanowił się tutaj przeprowadzić.
Nadal jednak miał problem jak wrócić
do Wrocławia. Bór był bardzo gęsty, więc

logo Muchoboru Wielkiego
praca konkursowa
Natalia Białek z klasy V c
postanowił iść wzdłuż strumienia. Idąc podziwiał okolice i tak dotarł na obrzeża wioski, gdzie odnalazł swoich przyjaciół. Opowiedział im swoją przygodę oraz przedstawił
im swój plan. Zaprosił inne krasnale do zamieszkania z nim, jednak one wolały zostać
na swoim miejscu we Wrocławiu. Krasnalom
zrobiło się smutno bez Stanisławka. Postanowiły go regularnie odwiedzać. W ten sposób
nigdy nasz krasnal nie był samotny. Stanisławek zastanawiał się długo jak nazwać swój
nowy dom. Zdecydował się na nazwę Muchobór Wielki, od wielkiego boru i na pamiątkę
mieszkających tam much.
Po wielu latach na Muchobór Wielki
zaczęło przybywać coraz więcej ludzi. Wybudowali oni: domy, kościół, sklepy, pocztę czy warsztaty. Gdy w tak szybkim tempie rozrastał się Muchobór, postanowiono
go dołączyć do Wrocławia. Wybudowano
drogi, szkołę, a z czasem zaczęły powstawać
osiedla. Dla najmłodszych dzieci, aby nigdy
nie zapomniały o Stanisławku, postawiono
jego pomnik przed wejściem do Przedszkola nr 11. Jest to też podziękowanie dla Stanisławka, że wybrał właśnie Muchobór za swój
dom, nadał mu nazwę i mieszka nadal z nami.
Tylko gdzie jest jego siedziba? Tego nadal
nie wiemy.
Maria Benetkiewicz
11
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Makieta naszej szkoły
konkurs plastyczny
W poprzednim roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły na lekcjach plastyki
podzielili się na grupy i pod czujnym okiem pani Moniki Ostrowskiej podjęli się zadania
przygotowania makiety naszej szkoły. Na poczatku miał to byc tylko jeden budybek,
ale zapał uczniów był tak wielki, ze powstały makiety całego terenu naszej szkoły.
Utrudnieniem wrealizacji zadania były wakacje, w czasie których makiety
trzeba było przechować, by móc je dokończyc w tym roku szkolnym.
Oto najlepsze z nich:

wykonały: Natalia Białek i Maria Benetkiewicz (klasa V c)

wykonały: Aleksandra Gaweł, Dominika Kamińska,
Anna Dejnak, Karolina Miąso (klasa V e)

wykonali absolwenci - była klasa VI c
12
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TRADYCJE SZKOŁY

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
to przede wszystkim przywitanie przez panią dyrektor
wszystkich uczniów, a w szczególności najmłodszych
uczniów zerówki i pierwszoklasistów.

W Dniu Papieskim zawsze pamiętamy
o rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża.

W Dniu Patrona Szkoły uczniowie
uczestniczą w uroczystym apelu, składają kwiaty
pod pamiątkową tablicą i na Cmentarzu Osobowickim
gdzie jest pochowany Franciszek Juszczak.

Pasowanie na ucznia
to uroczysty dzień dla pierwszoklasistów.
Pani dyrektor wielkim piórem
mianuje ich na uczniów naszej szkoły.

W Dniu Edukacji Narodowej
uczniowie spotykają się ze swoimi nauczycielami
na zajęciach wychowawczych i na apelu,
na którym prezentują swoje talenty.

Od wielu lat z okazji Święta Niepodległości
spotykamy się na apelu, przypominamy jak wyglądała
droga Polski do wolności. Uczniowie pod kierunkiem
swoich nauczycieli przygotowują przedstawienie.
Na wieczornicy nie brakuje wspólnych śpiewów
pieśni historycznych z okresu I wojny światowej.
Przyłączają się do nas zaproszeni goście i rodzice.
W dniu 11 listopada uczniowie uczestniczą
w Radosnej Paradzie Niepodległości.

Dzień Życzliwości obchodziliśmy po raz trzeci.
W tym dniu rozmawiamy o tym, że warto być
życzliwym dla innych, wybieramy najbardziej życzliwych uczniów i nauczyciela. Uczniowie uczestniczą
też w akcjach, w których przychodzą z pomocą najbardziej potrzebującym.

13
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Tradycyjnie w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną
uczniowie w galowych strojach i w świątecznym nastroju spotykają się na klasowych wigiliach, składają sobie
życzenia, wspólnie śpiewają kolędy, a także oglądają
jasełka przygotowane przez rówieśników.

Bal szóstoklasisty to okazja do wspólnej zabawy
szóstoklasistów z rodzicami, nauczycielami
i wychowawcami. Rozpoczyna go uroczysty polonez.

Na bale karnawałowe niecierpliwie czekają przde
wszystkim najmłodsi uczniowie. W szkole robi się
kolorowo od barwnych strojów księżniczek, piratów,
Batmanów i muszkieterów. Starsi uczniowie bawią się
natomiast na karnawałowej dyskotece.

Z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski
organizauje różne konkursy integrujące klasę.
Organizowane są też festyny, podczas których
dzieci z rodzicami biorą udział
w różnych konkurencjach sportowych.

Przegląd Młodych Talentów to organizowana
od kilku lat impreza, na którą z niecierpliwością
czekają wszyscy uczniowie. Co roku coraz liczniejsza
grupa prezentuje swoje różnorodne talenty, często zaskakujące i niezwykłe. Finaliści występują później
przed całą społecznością szkolną.

Bardzo uroczyście żegnamy szóstoklasistów,
którzy kończą naukę w naszej szkole.
Jest ślubowanie, przekazanie sztandaru, życzenia sukcesów w nowej szkole. A później jeszcze wręczenie
świadectw, podziękowania dla rodziców, pożegnania
z wychowawcami i nauczycielami.

W Dniu Otwartym Szkoły gościmy w naszych murach
przedszkolaków i ich rodziców. Pokazujemy im szkołę.
Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych,
językowych, gimnastycznych,
oglądają wystawy prac uczniowskich.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
to czas podsumowania całorocznej pracy.
W tym dniu cieszymy się z naszych sukcesów,
nagradzamy najbardziej pilnych uczniów i oczywiście
życzymy słonecznych i udanych wakacji.
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SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓW
W nasze szkole podoba mi się to, że codziennie jest losowany szczęśliwy numerek,
który chroni między innymi przed niezapowiedzianą kartkówką. Lubię też różne święta organizowane zawsze w bardzo ciekawy sposób.
Na przykład w tym roku w ramach obchodów
Święta Niepodległości przychodzimy do szkoły
przebrani za postać historyczną z tamtych lat.
Według mnie jest u nas trochę za dużo
sprawdzianów i kartkówek, ale w sumie da się
wytrzymać.
Podoba mi się, że w naszej szkole jest dużo
ciekawych kółek zainteresowań. Sama chodzę
na kilka z nich. Lubię naszą szkołę pod prawie
każdym względem.
Paulina Piesch (klasa V d)
Moja wymarzona szkoła (gimnazjum?)
Jakby wyglądała? Szczerze mówiąc nie różniłaby się zbytnio od Szkoły Podstawowej nr 25
im. Franciszka Juszczaka.
A co bym zmienił? Hmmmm. Salę gimnastyczną? Tak to jest dobry pomysł. Byłaby wielka, ze świetnym sprzętem sportowym. Obok niej
byłoby boisko piłkarskie i plac lekkoatletyczny.
Nauczycieli bym na pewno nie zmienił. No może
żeby nic do domu nie zadawali. W końcu to nie
rzeczywistość, a marzenie. Ta szkoła byłaby kilka metrów od mojego domu i byłyby 5-minutowe przerwy. Wydaje się to Wam dziwne? Dla
mnie tyle czasu, a wystarczy. Poza tym zobaczcie: zaczynając lekcje o 800 i mając 6 lekcji kończylibyśmy o 1255, a nie o 1330. Tudzież można
by również skrócić lekcje do 40 minut, co daje
nam koniec lekcji o 1225. He he, takie proste. A
matematyka niby taka trudna. Złota myśl: „Matematyka jest królową nauk” - Arystoteles. No,
a reszty bym nie zmieniał gdyż nasza szkoła jest
prawie idealna.
Kacper Błasiak (absolwent)

Moim zdaniem nasza szkoła jest wesoła, wyposażona we wszystki potrzebna
nam rzeczy. Jest w niej jasno, ma dużo mądrych i miłych nauczycieli. Panie i panowie, którzy tu pracują, dobrze nas oceniają
i odpowiednio się o nas troszczą. W naszej
szkole jest dużo zabaw i konkursów, które pozwalają dobrze się bawić i zdobywać
nowe osiągnięcia. Szkoła pomaga nam
w życiu.
Kamila Łuczyszyn (klasa V e)
Lubię moją szkołę za to, że lekcje są
wesołe i cikawe, a nauczyciele są życzliwi
i potrafią wesoło prowadzić lekcje. W moje szkole lubię również konkursy oraz dni
tematyczne.
W szkole zmieniłabym np. ławki
w klasach i boisko. Chciałabym, aby było wiecej miejsca do gry w piłkę nożną
oraz innych gier, a ławki były dopasowane
do wzrostu oraz nie były popisane i pomazane. W moje szkole nie podoba mi się zakaz dotyczący używani telefonów.
Lubię moją szkołę.
Małgorzata Zioło (klasa V b)
Lubię moją szkołę ponieważ nauczyciele są mili i życzliwi. Na lekcjach
jest miło i ciekawie. Lubię moją szkołę,
bo wiem, że mam tu koleżanki, które mnie
wysłuchają.
Chciałabym by w mojej szkole było
wiecej konkursów. Chciałabym też, żeby
ławki w kalsach były inne, by boisko
było z bramkami do piłki nożnej i koszami.Chciałabym jeszcze, żeby można było
korzystać z telefonu, a biblioteka miała
wczesniejsze godziny otwarcia.
Izabela Grochowska (klasa V b)
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Moja szkoła jest fajna, bo jest plastyka
i muzyka. Brakuje tylko używania telefonów.
Jest też fajnie, bo jest WF.
Matylda Konarska (klasa IV a)
Moja szkoła podoba mi się, bo jest kolorowa, jest duża i są w niej mili nauczyciele.
Chciałbym w niej zmienić zmienić to, by były
niej krótsze lekcje i trochę dłuższe przerwy.
Chciałbym też, żeby było w niej mniej polskiego, a więcej historii i oczywiście mniej
lekcji. Fajnie, by było jakby by było więcej
świąt i żeby książki zostawiało się w szkole.
Jakub Kwaśniewski (klasa IV a)
Chcę, żeby w mojej szkole było większe boisko, by było mniej dzieci i by dzieci
nie biegały, żeby w klasach były nowsze ławki, żeby przerwy były dłuższe, żeby można
było korzystać z telefonów.
Antoni Gazda (klasa IV a)

Lubię naszą szkołę, ponieważ mogę się
w niej duzo nauczyć. W szkole mogę poznać
wielu przyjaciół. Cieszę się, że w naszej szkole jest dużo imprez.
Chciałbym aby było więcej konkursów.
Zmieniłabym niektóre elementy, jak np. ławki, krzesła do pracy. Chciałabym, żeby nauczyeiel zgodzili sie na używanie telefonów.
Zuzanna Kębłowska (klasa V b)
Moją szkołę lubię za to, że jest dużo
do robienia np. często jak jest ciepło otwierany jest dwór i biegam z koleżankami. Ja bym
nic nie zmieniła w mojej szkole, ponieważ
nauczyciele są mili, przerwy mijają mi szybko i dowiaduję się nowych, ciekawych rzeczy
na lekcjach. Najbardziej w moej szkole podoba mi się to, że są organizowane różne konkursy mp. plastyczne, matematyczne. Mam
nadzieję, że innym uczniom też podab się nasza szkoła.
Kornelia Chmiel (klasa V b)
Moja szkoła jest wyjątkowa, ponieważ
co roku co raz więej osób chce się do niej zapisać. Z tego względu powstają nowe klasy.
Najbardziej lubię w niej to, że nauczyciele są
bardzo mili i dobrze uczą. Nie wiem, czy można byłoby coś zmienić, dlatego że bardzo mi
się w niej podoba. Wiele osób uważa tak samo.
Noemi Bogusławska (klasa V b)
W mojej szkole podoba mi się to, że są
długie przerwy i można coś zjeść, a w innych
szkołach przerwy są o wiele krótsze. Podoba
mi się też to, że są szczęśliwe numerki i każdy ma własną zamykaną szafkę. Chciałbym,
aby było więcej lekcji WF.
Lubię moją szkołą za to, że można do niej
przyjechać na hulajnodze i w lecie można
wyjść na dwór podczas przerw. W innych
szkołach trzeba nosić idetyfikatory i dlatego
też wybrałem tę szkołę.
Adam Dejewski (klasa V b)
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