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szkolne 
Szkoła Podstawowa nr 23  
im. Jana Brzechwy 
w Rudzie Śląskiej 

  Ważny dzień 
Jednym z ważnych dla mnie dni  

w szkole, był dzień, kiedy pierwszy 

raz zasiadłem w szkolnej ławce.  

Już w domu było radośnie, wszyscy 

cieszyli się, że idę do pierwszej 

klasy.  

Najbardziej ucieszył mnie widok 

kolegów i koleżanek z przedszkola. 

Innych nie znałem, dopiero potem 

poznaliśmy się.  

Po powrocie do domu zajadaliśmy 

się słodyczami z ogromnej "tyty", 

jaką dostałem od rodziców.  

 

Fabian Sadowski 
  

Dzień 

       Pieczonego 

              Ziemniaka 

Kiedy byłem w 3 klasie, jak co roku we wrześniu, moja 

szkoła zorganizowała Dzień Pieczonego Ziemniaka. Po południu 

rodzice z dziećmi oraz nauczyciele spotkali się wspólnie przy 

ognisku i piekli ziemniaki, kiełbaski. Do jedzenia były również 

swojskie ogórki kiszone, chleb ze smalcem oraz domowe ciasta. 

Dodatkowo organizowane były różne gry i zabawy oraz konkursy 

z nagrodami. Było mnóstwo śmiechu i zabawy. Niestety potem 

nastała pandemia i wszystko zostało wstrzymane. Tęsknię za tymi 

beztroskimi czasami. 

Mateusz Duczek 
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Wizyta trenerów dogoterapii  
 

Najmilej wspominam dzień, w którym naszą szkołę odwiedziły trenerki dogoterapii wraz ze swoimi pupilami: Roxie i Lordem. 

Byłam wtedy uczennicą pierwszej klasy. 11 stycznia 2018 roku ja i moja klasa uczestniczyliśmy w spotkaniu, podczas którego 

panie terapeutki opowiedziały nam o ważnej roli psów w życiu ludzi. Pokazały też, jakie różne sztuczki potrafią robić Roxie 

i Lord. To bardzo kochane i mądre pieski. 

Najpopularniejsze rasy psów do dogoterapii  

to np. labladory, golden retrivery, husky lub 

cavaliery. 

 

Bardzo zaciekawiły mnie pouczające słowa 

tych pań na temat psów do dogoterapii. 

Dzisiaj bardzo miło wspominam to spotkanie. 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Julia Węglarzy 
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Zakończenie roku szkolnego 

2020/2021 

 

było dość nietypowe, ponieważ przez pandemię nie mogliśmy 

pożegnać naszej Pani Jolanty Tomeckiej w normalnych warunkach 

w klasie. 

Uczniowie wraz z rodzicami wpadli na pomysł, aby zrobić 

niespodziankę naszej Kochanej Pani Joli i zrobić zakończenie 

w plenerze. Bardzo mi się to podobało, ponieważ wszyscy byli 

wzruszeni i podekscytowani.  

Czekaliśmy na Panią z transparentami i podziękowaniami oraz 

upominkiem. Mówiliśmy różne wiersze, a rodzice dziękowali za całe 

trzy lata nauki. 

Ten dzień zapamiętam bardzo długo, bo był naprawdę bardzo 

radosny i wzruszający. 

 
 

                                                       Patryk Nowara 

 

W dniu 1 września, kiedy szedłem do szkoły, miałem dużą tytę 

i  trochę się stresowałem.  

Wcześniej nie mogłem się doczekać dnia - tego dnia. Okazało się, 

że było bardzo fajnie, poznałem dużo fajnych kolegów i koleżanek, 

a naszą wychowawczynią została bardzo miła Pani.  

Właśnie z tego dnia zapamiętałem śmieszne wydarzenie, 

kiedy Pani Jola - tak miała na imię nasza nowa Pani - chciała zabrać 

nas i pokazać szkołę. Zapytała, czy wszyscy jesteśmy, okazało się, 

że w klasie zostało dwóch uczniów, chyba trochę nie wiedzieli,  co 

się dzieje. Całe szczęście skończyło się wszystko dobrze 

i w komplecie mogliśmy zwiedzić szkołę. 

             
        Fabian Mierzwa 

MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE 
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MÓJ MAŁY SUKCES 

Na początku czwartej klasy, na lekcji 

wf-u byłem najlepszy 

w przebiegnięciu  boiska w ciągu 

dwunastu minut. Byłem z siebie 

bardzo dumny i zadowolony, że 

udało mi się wykonać dwadzieścia 

dwa okrążenia w tak krótkim czasie. 

Pan Alan, nauczyciel wf-u, pochwalił 

mnie przy całej klasie. Był to dzień 

pełen dobrych wrażeń i mój „ mały” 

sukces dał mi powód do bycia 

z siebie dumnym. 

 

Gabriel Smaga  

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Jednym z moich ulubionych dni w szkole był 
dzień „Pluszowego Misia”. 
Z uwagą słuchaliśmy jak Pani Małgorzata 
Czeleń czytała fragmenty „Przygód Kubusia 
Puchatka”. 
W tym dniu każdy mógł przynieść do szkoły 
swojego ulubionego pluszaka. 
Był to bardzo miły dzień, gdy patrzę na mojego 
misia, wracają piękne wspomnienia 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosia Skrzypczyk 

 

 

 

PRZERWY SĄ SUPER 

Moją ulubioną chwilą w szkole jest 

przerwa. Można się pobawić na 

podwórku szkolnym w berka, albo zjeść 

drugie śniadanie. Jest to również 

odpoczynek od obowiązków szkolnych.  

Lubię przerwy  i wolałbym, żeby każda 

przerwa trwała minimum 15 minut,  

a najdłużej 25 minut, a lekcja tylko 35 

minut.  

Antoni Bednarek 

 

BASEN JEST OK 

Moim ulubionym dniem w szkole, był każdy 

dzień, kiedy jeździliśmy na basen. W ten dzień 

mogłam popływać i powygłupiać się 

w wodzie. Obecnie baseny są zamknięte 

i bardzo tęsknię za tamtymi czasami 

i przyjaciółmi. 

Viktoria Siwik 
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,,Dzień Pieczonego ziemniaka”    

Moim ulubionym dniem w szkole jest   
,,Dzień Ziemniaka”,  

ponieważ lubię grilowane kiełbaski i ziemniaki. 
Jest tam dużo zabawy i frajdy. 

                                                                                 
Małgorzata Kucharska  

 

Mój ulubiony dzień w szkole 

Pamiętam swój pierwszy dzień w szkole 

dlatego, że podobało mi się, jak dostaliśmy 

cytrynę i mieliśmy ją zjeść, po to żebyśmy 

mieli śmieszne kwaśne miny 

 

Dzień Ziemniaka 

Moją ulubioną imprezą szkolną jest  

„Dzień Ziemniaka”  

dlatego, że zawsze mi smakowały 

grilowane ziemniaki i kiełbaski oraz można 

było pograć w piłkę nożną,  

była muzyka i były fajne zabawy 

Bartek Kuzioła 

Mój pierwszy dzień w szkole  
 

Wyglądało to tak: szedłem z rodzicami do 
szkoły, weszliśmy do sali gimnastycznej 
i wtedy się zaczęło… 
miałem pierwsze lekcje i pierwszą Panią, 
aż do czwartej klasy.  
Potem przybyła pandemia, ale mam 
nadzieję, że jak najszybciej wrócę do 
szkoły i spotkam się z kolegami 
i koleżankami. Było fajnie mieć lekcje 
w szkole, ale jak na razie, mam lekcje 
online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 

 Przemysław Goj 
 

Nowa szkoła 

Mój pierwszy dzień w nowej szkole był 

trochę dziwny, ponieważ byłam bardzo 

przerażona. 

Smutno mi było, że musiałam opuścić 

starą szkołę, tam miałam już dużo 

koleżanek i kolegów. Ale nowa szkoła 

okazała się bardzo fajna, dzieci oraz 

nauczyciele przywitali mnie bardzo miło. 

Emilia Michalska 

 

Mój pierwszy dzień w szkole był bardzo 

stresujący. Kiedy pierwszy raz 

zobaczyłem swoją klasę, minął cały 

stres. Koledzy byli mili i koleżeńscy, 

a koleżanki bardzo pomocne.              

Pani Ewa, moja  wychowawczyni, to 

pedagog z prawdziwego zdarzenia, 

super nauczyciel. Już wtedy wiedziałem, 

że w szkole będzie super. 

 Borys Warzybok 
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Mój pierwszy dzień w szkole 

Mój pierwszy dzień w szkole, pamiętam tak, 

jakby to było wczoraj.  

Czułam lekki strach i niepokój przed nowym 

i nieznanym mi miejscem. Dzień zaczął się od 

apelu, na którym zostałam pasowana na ucznia 

Szkoły Podstawowej nr 23, byłam bardzo 

zadowolona. Później poszłam do klasy, gdzie 

spotkałam moją wychowawczynię panią Jolantę 

Tomecką-Rodzoch. Na początku wszyscy byli 

dla mnie obcy. Znałam tylko Lilę i Laurę moje 

koleżanki z przedszkola. Dopiero później 

poznałam resztę klasy.  

Teraz już znam wszystkich, bo jestem 

w 4 klasie, ale i tak było fajne do tego powrócić. 

                                   Kinga Wilkoszyńska 

W 2017 roku zacząłem chodzi do Szkoły Podstawowej nr 23 w Rudzie 

Śląskiej. Ten dzień pamiętam jak dziś, wstałem bardzo wcześnie, aby się 

przygotować. Byłem bardzo zdenerwowany, nie wiedziałem, jak to będzie. 

Ubrałem się odświętnie - biała koszula, granatowe spodnie. 

W rozpoczęciu roku w szkole towarzyszyli mi rodzice.    

    Gdy dotarliśmy do szkoły, udaliśmy się do sali gimnastycznej i pierwszy 

raz zobaczyłem swoja klasę i Panią. Po uroczystym rozpoczęciu roku na 

sali gimnastycznej udaliśmy się do swojej klasy i tam poznałem swoją 

Panią, imiona swoich kolegów i koleżanek, niektóre osoby znałem już 

z przedszkola. Wtedy już widziałem, że mam super klasę i że będę miło 

spędzał czas w szkole.  

Pierwszy dzień w szkole był idealny. 

 

Kacper Ignacy 
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Pierwszy dzień 4 klasy 

Pierwszy dzień 4 klasy był ekscytujący.  

Stresowałam się trochę,  

ale też się cieszyłam,  

ponieważ dawno nie widziałam mojej klasy. 

 

Oczywiście miałam z niektórymi kontakt i czasem 

się z nimi widziałam, ale fajnie było zobaczyć całą 

klasę razem. Tęskniłam za codziennym berkiem 

i różnymi zabawami na boisku. 

Niestety, po niecałych dwóch miesiącach, znów 

rozpoczęło się zdalne nauczanie, ale te niecałe dwa 

miesiące minęły mi bardzo szczęśliwie i ciekawie. 

Po szkole zostawiałam plecak w domu 

i wychodziłam na podwórko. Doświadczyłam wielu 

przygód. 

 

Emilia Motylewska 

 

Mój pierwszy dzień w szkole 

Mój pierwszy dzień w szkole zaczął się od apelu, potem 

było pasowanie na ucznia, byłam bardzo wesoła. Następnie 

udaliśmy się do klas, poznałam moją wychowawczynię 

Panią Jolantę Tomecką - Rodzoch i całą klasę. Było nas ponad 

20, niektórych znałam już z przedszkola, a innych wcale. Teraz 

jestem już w 4 klasie i znam wszystkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zofia Pozimska 
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W dniu 1 września, kiedy poszłam po 

raz pierwszy do szkoły, bardzo się 

bałam. Wcześniej nie mogłam się 

doczekać tego dnia, lecz kiedy 

nastąpił, wydawało mi się, że sobie 

nie poradzę - w końcu szkoła, to nie 

jest to samo co przedszkole. 

Obawiałam się nowych nauczycieli. 

Myślałam że będą surowsi niż panie 

przedszkolanki. Bałam się także 

starszych kolegów, przecież on byli 

wyżsi, więksi ode mnie, a ja taka 

mała. Z czasem ten strach i obawy 

minęły. Z chęcią każdego ranka 

wstawałam do szkoły. 

EMILIA SEKUŁA 

 

Mój pierwszy dzień w szkole 

Te zdjęcia przedstawiają pierwszy dzień szkoły  

1 września 2017 roku. 

W tamtym dniu poznałem szkołę, do której będę  

chodził i również poznałem swoich kolegów, 

 z którymi będę się uczył. Zdziwiłem się, jak 

Pani Dyrektor wyciągnęła wielki ołówek i nas 

pasowała na Ucznia SP 23. Bardzo mile 

wspominam ten czas. 

Maciej Kramarczyk 
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Powitanie Pierwszoklasistów 
 

Zawsze, kiedy dochodzi nowa klasa 

pierwsza, trzecia klasa robi dla nich 

przedstawienie, żeby ich zachęcić do 

nauki i pokazać, że szkoła jest fajna 

i ciekawa.  

Rok temu to MY robiliśmy takie 

przedstawienie,  mówiłem wierszyk 

i śpiewaliśmy piosenki. Zawsze, kiedy 

jest powitanie, jest też rozpoczęcie roku 

szkolnego i ósma klasa robi przywitanie 

dla wszystkich. W tym roku przywitanie 

wyglądało trochę inaczej, ale i tak było 

fajnie. Niestety, ten rok szkolny wygląda 

zupełnie inaczej.  

 

Fabian Goldau  

 

 

Przyjaźń z Kingą 

Zaczęło się tak: przyszłam do 

szkoły przedstawialiśmy się, tak 

oto zaczęła się nasza przyjaźń 

z Kingą.  

Kinga to moja przyjaciółka 

z przedszkola, ale wtedy mało 

rozmawiałyśmy. W pierwszym 

dniu szkoły nikogo nie znałam 

poza Kingą. Później poznałam inne 

koleżanki jak Emilkę, Julkę i Zosię.  

Obecnie w klasie jest nas 24. Teraz 

mamy lekcje online na Teams. 

Każdy pewnie tęskni za szkołą i nie 

może się doczekać powrotu. 

Laura Krawczyk 

 

 

 

Jak poznałam 

 moją najlepszą koleżankę 

W pierwszym dniu szkoły czułam się dziwnie, 

bo nikogo nie znałam, ale pamiętałam jedno 

imię – Julka. Podeszłam do niej 

i powiedziałam: „Cześć, jesteś Julka? Choć 

się pobawić”… i tak się poznałyśmy. 

W drugiej klasie już zaczęłyśmy ze sobą 

siedzieć w jednej ławce, bawiłyśmy się razem 

na przerwach, co było bardzo fajne i zabawne. 

W trzeciej klasie zaczęłyśmy dostawać uwagi 

za gadanie na lekcji. W czwartej klasie już 

była epidemia i nie mogłyśmy chodzić do 

szkoły to powiedziałyśmy, że pójdziemy na 

sanki i jak powiedziałyśmy, tak zrobiłyśmy. 

Właśnie tak została moją najlepszą 

przyjaciółką. Do tej pory cały czas piszemy 

na WhatsApp, cały czas wysyła mi naklejki 

i zdjęcia jej chomika Pestki np. jak jest 

w labiryncie, jak robi obrót. 

Ale jedno wiem na pewno - obie chcemy 

wrócić do szkoły.  

 

Lilianna Krawczyk 


