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18.11.2013r. odbył się mecz drużyny „Agrykola” z 

drużyną „MKS Ochota”. W jednej z nich grali 

chłopcy, w drugiej dziewczęta. „MKS Ochota” 

wygrała jednym punktem. Dziewczynki bardzo 

ucieszyły się ze swojej, niestety niewielkiej, 

przewagi. „MKS Ochota” rządzi! 

Stefcia, 5s 

 

Kiedy szedłem do szkoły, w moim bloku na 

schodach 9. piętra, pan sprzątacz pięknie wymył 

schody. Było to o godz. 7.30 dnia 18.11.2013r. Pan 

sprzątacz pięknie wymył schody po to, żeby były 

bardzo czyste. Wymył je na błysk. Pan sprzątacz był 

ubrany w niebieski kombinezon i wyposażony w 

mop oraz wiadro z wodą. Jest to sprzątacz na 

medal, który sprząta w moim bloku od jakiegoś 

roku. 

Karol, 5s 

 

14.10.2013 r. odbył się występ na Dzień 

Nauczyciela. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas 5 

s i I a gimnazjum. Występ odbył się na sali 

gimnastycznej w szkole podstawowej nr 152  

w Warszawie. Dzieci z klasy 5 śpiewały piosenki,  

a młodzież z gimnazjum mówiła swoje role.  Występ 

odbył się, by uczcić wszystkich nauczycieli tej 

szkoły. 

Stefcia, 5s 

 

W 2012 r. odbyło się 40-lecie szkoły. Przygotowały 

to dzieci z klasy I gimnazjum i nauczyciele w Szkole 

Podstawowej numer 152. Na 40-leciu szkoły odbył 

się występ taneczny. Taniec, który tańczyli 

uczniowie z klasy 4, nazywał się „Wyginam śmiało 

ciało.” 

Kacper, 5 s 

 

 

Jak szłyśmy do sklepu (Ja i Karolina), spotkałyśmy 

panią (Karoliny Ciocię). Natomiast po wyjściu ze 

sklepu na Alejach Jerozolimskich, poszłyśmy do 

parku Szczęśliwieckiego. Wróciłyśmy do domu po 

godzinie 17.00, 22 października 2013 r. 

Natalia  

 

Jak wracałam ze szkoły, to spotkałam moją ciocię, 

której dawno nie widziałam. To było na przystanku 

tramwajowym. Było to 21 października 2013 r. o 

godz. 14.45. Stałam po prostu na przystanku, a tu 

nagle moja ciocia przyszła. Jak dobrze, że ją 

zobaczyłam, nie widziałam jej 5 lat i bardzo ją 

kocham. Cieszę się, że ją spotkałam. 

Karolina  

 

Stowarzyszenie Q Zmianom zorganizowało zajęcia 

dla Szkoły Podstawowej numer 152 w Warszawie. 

Uczestniczą w nim uczniowie klasy 5 s. Zajęcia 

odbywają się we wtorki od godz. 14.30 do godz. 

16.30 w sali 24. Można dowiedzieć się, jak być 

dziennikarzem i innych różnych, fajnych rzeczy (do 

tego na zajęciach są ciasteczka, sok i woda). 

PATYK 

 

W zajęciach dziennikarskich, prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Q Zmianom mogą uczestniczyć 

uczniowie klas 5 i gimnazjalnych. Zajęcia odbywają 

się w Szkole Podstawowej nr 152 w Warszawie  

o godzinie 14.30 w poniedziałki. 

Zuzia 
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