
Na szczęście świat dorosłych to nie tylko praca i obowiązki. Jest w nim 
również miejsce na rozrywki i zainteresowania. Na przykład takie: 
Moja mama bardzo lubi pracować w ogródku. Codziennie, gdy ma zaś podlewa 
kwiatki. Wiosną pomagam mamie sadzić różne roślinki. Tato zaś w wolnych 
chwilach jeździ na rowerze. Czasami, gdy się nudzę wsiadam z nim i mkniemy w 
nieznane. Po skończonej wycieczce dziękujemy sobie i jedziemy na lody. Mój 
tata pyta, którędy jedziemy. Zawsze wybieram drogę, która ze słów tatusia 
wygląda bardziej obiecująco. Ta droga, na którą decyduje się jest trudniejsza 
UFFF!!! Jak widzicie, bardzo lubię towarzyszyć moim rodzicom w ich 
zainteresowaniach. 

Michał Zapaśnik kl.III 
 
Moja mama bardzo lubi czytać książki. Uwielbia także wyprawy za miasto, 
chętnie zwiedza stare kościoły i zabytki. Często ogląda programy przyrodnicze. 
Mój tata zbiera stare i nowe monety. Każdą wolną chwilę spędza czynnie, 
chodzi na basen, biega, jeździ na rowerze. Robi wspaniałe zdjęcia całej naszej 
rodzinie. Wspólnym zainteresowaniem naszej rodzinki są piesze wędrówki po 
górach i obserwowanie przyrody. 

Patrycja Tomaszewska kl.III 
A teraz trochę o przyszłości. 
Jak wyobraża sobie rolę rodzica Marta Ziółko z kl.III? 
 

„Jakim ja będę rodzicem” 
Dokładnie nie wiem, jakim ja będę rodzicem. Rodzic musi być odpowiedzialny i 
spędzać dużo czasu z dziećmi. Tacy są nasi tatusiowie i mamusie. Każda 
dziewczynka chciałaby mieć dziecko: chłopczyka, albo dziewczynkę. 
Najważniejsze jest, żeby było zdrowe. Rodzice nie mówią „o pryszczata”, albo 
„ciągle się przewracasz, masz krzywe nogi, czy co”. Ja będę odpowiedzialną, 
konsekwentną i kochającą mamą. To jest właśnie takie wspaniałe, że rodzice 
kochają swoje dzieci. 

Marta Ziółko kl.III 
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Numer czwarty, wydanie wyjątkowe! 
Dla rodziców, o rodzicach 

z okazji ich święta. 
 
 
 

 

„MOI RODZICE” 
 

Moi rodzice to wspaniała rodzina, 
która o wszystkim mi przypomina, 

bym do szkoły rano wstała,  
żebym o niczym nie zapomniała. 

Czy gruby, czy chudy, czy duży, czy mały 
to każdy rodzic jest kochany. 

Natalka Radziewicz Kl.III 
 

Pomysł i redakcja: Barbara Jania, Alicja Komorowska 
Grafika komputerowa: Mirosława Szostakiewicz 

Korekta: Jolanta Belka 
 

„Gazetka Dzyń Dzyń Dzyń”, Nr 4, Wrocław, maj 2006r. 



Rodzice biologiczni, adopcyjni – 
to mąż i żona, którzy decydują się 
wychowywać dziecko swoje lub 
przysposobione (adoptowane).  
Tyle nauka, a co na ten temat mówi 
sonda przeprowadzona wśród uczniów 
naszej szkoły? 
 Nasi dziennikarze zadawali 
Wam pytanie: Z czym kojarzy się 
słowo „rodzice”? 
Oto Wasze odpowiedzi: 
- Z miłością (Kaja Zapaśnik kl.I) 
- Z poczuciem bezpieczeństwa (Tomek 
Królicki kl.III) 
- Z miłością (Klaudia Fugiel kl.II) 
- Z miłością, przyjaźnią, 
bezpieczeństwem, radością (Mateusz 
Kopeć kl.III) 
- Z radością (Marta Ziółko kl.III) 
- Z bezpieczeństwem, rodziną (Natalia 
Radziewicz kl.III) 
- Z rodziną (Patryk Kolanek kl.IV) 
- Z rodziną (Kasia Basta kl.III) 
- Z miłością i z ciepłem rodzinnym (Ewa 
Pudełko kl.III) 
- Z ciepłem, rodziną i 
bezpieczeństwem (Michał Śnigucki 
kl.IV) 
- Z ciepłem (Ola Ochman kl.VB) 
- Z miłością (Ala Paradowska kl.VB) 
- Z ciepłem domem (Ela Sierociuk 
kl.II) 
- Z miłością (Monika Motak k.IV) 
- Z opieką nad dziećmi (Karolina Kempa 
kl.IV) 
- Z troską i miłością (Lidia Leśnicka 
kl.IV) 
- Z miłością (Michał Przybylski kl.III) 

- Z bezpieczeństwem i miłością 
(Krzysiek Krysiak kl.III) 
- Z ciepłem rodziny (Żaneta Michalska 
kl.VIb) 
- Z troską, szczęściem i miłością 
(Maciek Basta kl.VIb) 
- Z mamą i tatą (Ola Wiencławska 
kl.VIb) 
- Z mamą i tatą (Martyna Dębska 
kl.VIB) 
- Z radością, czułością i największym 
skarbem (Ola Królicka kl.I) 
Wniosek nasuwa się sam. Wszystkie 
odpowiedzi na pewno spodobają się 
naszym RODZICOM ☺☺☺☺ 

 
 

Wszystko zaczęło się tak... 
Moi rodzice będąc nastolatkami 
należeli do Związku Harcerstwa 
Polskiego. Podczas wakacji wyjeżdżali 
na obozy harcerskie. Młodzież, oprócz 
przyjemności, miała szereg 
obowiązków: stali nocą na warcie, myli 
menażki, obierali ziemniaki. Podczas 
takiego wyjazdu do Pobierowa w roku 
1987 poznali się moi rodzice. 
Zaprzyjaźnili się. Z czasem ich 
przyjaźń przerodziła się w miłość. Od 
11 lat są małżeństwem. Wstąpienie do 
ZHP polecają wszystkim młodym 
ludziom. 

Dagmara Dzirba kl.III 
Albo tak... 
Moi rodzice poznali się w 
Karkonoszach całkiem przypadkowo. 
Tata urodził się w Lesznie, a mama w 
Oleśnicy. Pojechali w to samo miejsce, 

czyli w góry. Wędrowali razem 
szlakiem, w gronie przyjaciół. 
Przygoda, którą razem spędzili, 
sprawiła, że mój tato zapragnął umówić 
się z mamą we Wrocławiu. Przyszedł do 
jej pracy niespodziewanie z bukietem 
czerwonych róż – ale nie były to 
jeszcze oświadczyny. Po tym 
wydarzeniu mama wyraziła zgodę na 
pierwszą randkę... Za półtora roku 
odbył się ślub i huczne wesele, a za 10 
miesięcy urodziłem się ja. 

Tomek Królicki kl.III  
 
Tak swoje pierwsze chwile na tym 
świecie zapamiętali: Asia Kaleta i 
Michał Zapaśnik. 
Dzień moich narodzin to 11.05.1996. 
Moja siostra i mój brat cieszyli się, że 
będą mieli młodsze rodzeństwo. 
Rodzice także nie mogli doczekać się 
tego dnia. W końcu nadszedł. Gdy 
wyszłam ze szpitala i dojechaliśmy 
domu, tato pokazał mi wszystkie 
pomieszczenia. Patrzyłam z 
zainteresowaniem. W moim pokoju 
czekało już na mnie śliczne łóżko z 
kratkami. Nad nim wisiały zabawki na 
sznurkach z pozytywką. Miałam pokój z 
rodzicami. Mój brat powiedział, że 
będzie zawsze bronił mnie przed 
niebezpieczeństwem. Zaś moja siostra 
obiecała, że zawsze będzie miała dla 
mnie czas. Taki był mój dzień narodzin. 

Asia Kaleta kl.III 
Urodziłem się 25.06.1996 roku, gdy 
moja mama smacznie spała, około 
godziny 23. Następnego dnia wszyscy 

przyjechali mnie zobaczyć i każdy 
mówił, że jestem podobny do brata i 
taty. Później wszyscy się rozeszli, a ja 
zostałem z mamą, ponieważ okazało się, 
że mam żółtaczkę. Minął miesiąc. W 
domu jako pierwszy przywitał mnie 
pies Sunia. Następnego dnia tato kupił 
mi piękne łóżeczko i już pierwszej nocy 
wyłamałem 2 szczeble. Rodzice się 
zbudzili, a ja zacząłem płakać, wtedy 
włączyli śpiewającą karuzelę. Te dni 
pamiętam do dzisiaj. 

Michał Zapaśnik kl.III 
 
Jacy wspaniali, mili, kochani, 
mądrzy, przystojni, pracowici i ... 
są nasi rodzice – opisały nam: Kasia 
Basta i Kamila Erd. 
Moja mama ma na imię Iwona. Ma 
blond włosy. Lubi jeździć na rowerze i 
spędzać z nami czas. W wolnych 
chwilach czyta książki. Gdy jedziemy 
na wakacje robi na drutach i szydełku. 

Kasia Basta kl.III 
Mój tato ma na imię Artur, ma czarne 
włosy i jeszcze niedawno nosił okulary. 
Jest bardzo pracowity i obowiązkowy. 
Nigdy się nie spóźnia i lubi, gdy jest 
porządek. Bardzo dużo pracuje, ale 
gdy ma wolną chwilę, to spędza czas z 
rodziną. Jest wtedy wesoły i żartuje. 
Lubi jeździć na nartach. W każdy 
piątek gra z kolegami w piłkę nożną. 
Interesują go różne rozrywki 
sportowe. Kilka razy organizował ze 
szkołą festyn środowiskowy. 
Kamila Erd kl.III 

 


