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Iga Benda 5f, Alicja Czyżyk 4a,  Maria Dudycz 5f, Julia 
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Izabela Rzatkiewicz 6g, Marta Surmiak 4a, Rozalia Tadaj 
4a, Mateusz Treliński 5f, Kalina Urban 4a. 
                                       

    
Opiekun: 

 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  
 

                                                      Przygotowały: Rozalia Tadaj  kl. 4a i Marcelina Górecka  kl. 5a. 

- Czemu naukowcy nie odnaleźli jeszcze 
genu nieśmiałości? 
- Bo schował się za dwoma innymi genami. 

- Opowiedz coś o swojej nowej koleżance - prosi 
mama Magdę. 
- Jest bardzo czuła. 
- Naprawdę? To bardzo miłe. A co to oznacza? 
- Na przykład wczoraj od razu czuła, że tosty się 
przypaliły. 

- Gdzie się znajduje 
ocean, w którym nie ma 
kropli wody? 
- Na mapie! 

Siedzi sroka na brzozie, a tu nagle do brzozy 
podchodzi krowa i zaczyna się wspinać. Sroka  
w szoku obserwuje, jak krowa spokojnie sadowi 
się koło niej na gałęzi. Wreszcie pyta krowę: 
- Krowa, co ty robisz? 
- No, przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi 
krowa. 
- Krowa, ale to jest brzoza, a nie wiśnia… 
- Spoko… Wisienki mam w słoiczku! 

- Co jest po rzeczce? 
- Porzeczka. 

Mrówka ciężko pracuje, niosąc do mrowi-
ska wielki liść. Idzie i stęka, aż usłyszał ją 
słoń. Schylił się i pyta:  
- Mrówko, czy mogę ci w czymś pomóc? 
Na to mrówka: 
- Przestań mi się plątać pod nogami! 

Komar pyta komara: 
- Jak ci idzie nauka latania? 
- Nieźle… Ludzie  jak mnie widzą, to klaszczą. 

- Jakie kroki należy 
poczynić, gdy spotka 
się groźnego psa? 
- Jak najdłuższe! 

Słoń i mrówka wloką się przez pustynię. Skwar, 
żar i ani kropli wody.  
- Już nie mogę - jęczy słoń - umrę z pragnienia! 
- Weź się w garść, słoniku! - pociesza go mrów-
ka. - Na najbliższym postoju dam ci łyk wody z 
mojego bidonu. 

- Jaka jest różnica między wczasami w górach a 
wczasami nad morzem? 
- W górach ceny są wysokie, a nad morzem - 
słone. 

Recenzja restauracji 
na Księżycu: 
- Dobre jedzenie, ale 
brakuje atmosfery. 

- Co zrobić, gdy 
pies gania ludzi na 
rowerze? 
- Zabrać mu rower! 

Dzwoni telefon. Pies 
odbiera i mówi: - Hau! 
- Halo? 
- Hau! 
- Nic nie rozumiem. 
- Hau! 
- Proszę mówić wyraź-
niej! 
- H jak Henryk,  A jak 
Agnieszka, U jak Urszu-
la: Hau!!! 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Kącik poetycki 
Za nami już…  
Warto zwiedzić 
Kącik pupila  
Kącik łasucha 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość i Nasza Galeria 
Warto przeczytać 
Kącik Sportowy 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy 
Gry i zabawy matematyczne 
Zagadki, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki, Humor  
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Jesień to piękna pora roku, liście 
spadają 
i dzieci się bawią. Kasztany zbierają, 
a panie nimi półki ozdabiają. 
Brrr…, ale zimno się robi 
To chyba zima nadchodzi. 
Szkoda, że jesień się kończy, 
ale każda pora roku ma swoje zalety. 

Julia Frankowska kl. 4a 

  Witajcie drodzy czytelnicy!  
  Listopad to czas zadumy, refleksji, ale także rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Jesień w pełni cieszy nas swymi kolorami, ciepła, jak na tę porę roku, zachęcająca do spacerów i 
zabaw na wolnym powietrzu.  Ale — dni już krótsze, ale za to wieczory można poświęcić na czyta-

nie, do czego zachęcamy wszystkich czytelników naszej gazetki.                                     Redakcja                                                                                                                               

Rys.  Alicja Czyżyk  kl. 4a 
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Zdj.: 
Flaga     
i Godło 
Polski 

Jesień, jesień, piękna jesień 
Kolorowa i szczęśliwa. 
Czerwień, pomarańcz, brąz i żółć – 
Tych kolorów jesieni w bród. 
Jesień liście rozdaje,  
a jabłka i gruszki na drzewach 
rosną 
jesienią, nie wiosną. 
Dzieci biegają w płaszczach i cie-
szą się. 
Liście zbierają i bukiety układają. 
Jesień jest radosna,  
ale to nie wiosna. 

Amelia Pogodzik kl. 4a  
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Przyszła szybko jesień, 
A z jesienią zmiany. 
Liście zamiast tańczyć z wiatrem, 
Nam poopadały. 
Dni są bardziej zimne, 
Słońce bardziej blade 
Już nie da promieni, 
Ale tylko światło. 
Później jeszcze zima, 
Która mrozem trzyma!  

 Wiktor Konopka kl. 5f  

Polska – moja ojczyzna 
A jak ciebie ktoś zapyta: 
- Kto ty jesteś? Skąd ty rodem?  
Co odpowiesz? 
- No przecież z Polski! To ojczyzna 
moja. 
Jedyna taka! Niezwyciężona!  
Jestem stąd, gdzie pokój panuje 
No przecież każdy to rozumie. 

Gabrysia Konopka kl. 4a 

Rys. Alicja Czyżyk kl. 4a 
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Ważna data 
Polscy są poeci, polskie są zwyczaje, 
Polskie są święta i polskie obyczaje. 
W kalendarzu bardzo ważna data – 11 Listopada 
Flagi w oknach, Orzeł w sercu – każdemu tak 
wypada. 
Święto to jest nadzwyczajne, bo nam dało wol-
ność, 
Bohaterów oraz radość, w trudnych chwilach 
jedność. 

Iga Benda i Maria Dudycz kl. 5f 
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2) 1. Tu wypożyczamy książki. 
2. Jak kłamał, to miał długi nos. 
3. Np. Andersena : „Dziewczynka z zapał-
kami” 
4. Lubimy …. Książki. 
5. Tym zajmował się patron naszej szkoły. 
6. Rosną w parku. 

Wiktor Konopka kl. 5f 

1) 1. Na drzewie jesienią zielone, żółte lub 
czerwone. 
2. Jak wieje wiatr to jest … 
3. Zielone owoce jesienne. 
4. Przeciwnie do „ciepło”. 
5. Mała, ruda jesienią zbiera zapasy. 
6. Zwierzę z porożem, biega po lesie. 

Amelka Pogodzik kl. 4a 

1. Pora roku przed jesienią. 
2. Pora roku ze spadającymi liśćmi. 
3. …. Bożego Narodzenia. 
4. Zaczynamy ją nosić, gdy robi się zimno. 
5. Następuje po jesieni. 
6. W tym miesiącu zaczyna się rok szkolny. 
                               Zuzanna Kogut kl. 5g 

3) 

1. Zwierzę, które mieszka w dziupli w drzewie. 
2. Rosną tam np. jabłonie. 
3. Jest w nim dużo drzew. 
4. Rośnie w lesie. 
5. Pojedzie po ulicy. 
6. Robi się nim zdjęcia. 
7. Inna nazwa pnia. 

Mateusz Treliński kl. 5f 

4) 

5) 
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1. Spadają z drzew jesienią. 
2. Tańczyła z nitką. 
3. Zakładamy na konia. 
4. Dziewczęta noszą ją na ramieniu. 
5. Wypożyczamy z niej książki. 
6. Chroni nas przed deszczem. 
7. Kierujemy się nią, gdy nie znamy 
drogi. 
8. Mieszkamy w nim. 
Julia Frankowska i Alicja Czyżyk kl. 4a 
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     ZAGADKA 1-3                    ZAGADKA  1-3  

Zagadka:  
Co to jest? Posługujemy się nimi w matematyce i tworzymy z nich liczby. 

Alicja Polus kl. 5a 

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania. 
 

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:   

  

 1. MNOŻENIE\DZIELENIE: 

2. Zadanie tekstowe: Hania poukładała książki na półkach. Na pierwszej półce położyła 2 razy 
mniej książek niż na drugiej. Na trzeciej o 5 więcej, niż na drugiej. Łącznie miała 305 książek. 
Ile książek było na każdej półce? 
Odpowiedź: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. Wykreśl liczby pierwsze:  

14+14= 
  

8+8= 
  

5+9= 9+7= 21+12= 18+7= 4+7= 

22-11= 
  

30-18= 30-6= 17-9= 20-5= 28-7= 42-11= 
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8x9=             3x6=             10x6=             2x2=            5x5=            7x7=            5x7=       

24:6=             21:7=              27:9=              12:4=             16:8=            36:6=            30:3=  

15x15=             18x7=             7x19=             8x15=            17x12=            6x40=            19x4=       

125:5=             4:2=              664:4=              250:10=             4,5:9=            0,217:0,5=            -6:2=  

ZAGADKA 4-7 

….. to nauka o budowie i czynnościach życiowych organizmów. 
Alicja Polus kl. 5a 

Przygotował: Mateusz 
Treliński kl. 5f 
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„Tomek Łebski” 
     Książka opowiada o szkole i o dziecięcej kapeli, ale też o nienawiści siostry 
i brata. Książka podoba mi się, bo jest śmieszna, zabawna i ciekawa, a także 
nietypowa (bo jest inna niż wszystkie). Warto ją przeczytać.        
                                                                                        Karina Królicka kl. 4a                  

„Felix , Net  i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi’’ 
     To książka science fiction Rafała Kosika, która otwiera 15-tomową serię. 
Jest lekturą szkolną, ale to na pewno nie jedyny powód, aby po nią sięgnąć. 
Myślę, że szalone przygody trójki gimnazjalistów zaciekawią każdego. Nie 
brakuje tu tajemniczych zagadek, niezwykłych wynalazków i dużej dawki 
humoru. Książki z tej serii zostały wyróżnione nagrodami literackimi. UWA-
GA, MOGĄ UZALEŻNIĆ! Ja czytam już tom 6., a w kolejce czekają następ-
ne.  Serdecznie polecam!                                       Izabela Rzatkiewicz kl. 6g 

„Tajemnicza moneta”                                                        
     Książka ,, Tajemnicza moneta’’, autorstwa Jennifer Bell, opowiada o 
dwójce niezbyt zgranego i niezbyt lubiącego się rodzeństwa ( Ivy- lat je-
denaście oraz jej brata Seba-lat około czternastu), na którą - w dniu wy-
padku ich babci Sylwii - spadła fala nieszczęśliwych, a nawet przerażają-
cych zdarzeń. Ratując życie babci Sylwii, lekarz przeciął jej złotą branso-
letkę – jedyną pamiątkę po rodzicach. To pozornie nic nieznaczące zdarze-
nie, miało duży wpływ na dalsze losy dzieci…Po samodzielnym powrocie do 
domu, dzieci zastały ogromny bałagan, brud oraz… magiczne, latające pióro!  
Zza domu słychać było niepokojące dźwięki, które przyciągnęły uwagę mło-
dych bohaterów. W trakcie realizacji planu ucieczki i zbadania całej podej-

rzanej sytuacji Ivy wraz z bratem zostali porwani i wciągnięci do „niezwyczajnej” walizki… 
    Czytając dalej książkę, poznajemy wiele osób (nie zawsze miłych i zwyczajnych) oraz wraz z 
głównymi bohaterami dowiadujemy się wiele zaskakujących faktów z przeszłości ich babci. 
     Książka bardzo mi się spodobała z powodu jej fantastycznej i tym samym bardzo wciągającej 
treści. Wygodnie sią ją czyta, bo została wydana dość dużą czcionką.  
                                                                                                             Marcelina Górecka, kl. 5a     

   Warto przeczytać ,,Wojowników’’ 
     „Wojownicy” to bardzo ciekawa przygodowa seria książek napisana 
przez grupę o pseudonimie Erin Hunter. Opisuje ona przygody czterech 
dzikich kocich klanów. Pewnego dnia domowy kot Rdzawy dręczony przez 
jeden sen idzie do lasu i spotyka dzikie koty i dzięki swoim wyjątkowym 
cechom trafia do jednego z klanów, Klanu Pioruna. Tak zaczyna się jego 
ciekawa i niebezpieczna przygoda. Wraz z następnymi tomami będą poja-
wiali się inni bohaterowie i ich przygody. Bardzo was zachęcam do przeczy-
tania „Wojowników”!      
                                                                                     Marta Surmiak kl. 4a 
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Dzień Chłopca w świetlicach klas I 
     30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca. Tego dnia w świetlicach 
czekało na nas wiele atrakcji - gry i zabawy przy muzyce, słodkie po-
częstunki, drobne upominki i wiele, wiele innych! W klasie 1a braliśmy 
udział w Próbie Siły czyli dokładnym wykonywaniu pompek, Próbie Od-
wagi w formie  przejścia w butach na obcasach, a także Próbie Krea-
tywności poprzez tworzenie fryzur koleżankom z klasy.  Chłopcy otrzy-
mali drobne upominki i medale. 

    W klasie 1c wzięliśmy udział w trzech Próbach. Próba Wiedzy w formie quizu sprawdzała znajo-
mość różnych damskich gadżetów i części ubioru. Próba Odwagi polegała na zjedzeniu cytryny,     
a w Próbie Węchu rozpoznawaliśmy różne zapachy bez podglądania - m.in kakao, kawy, cynamonu   
i czosnku.  Chłopcy otrzymali własnoręcznie wykonane przez dziewczynki laurki, a na wszystkich 
czekały drobne słodkości. Na koniec wspólnie graliśmy w nowe gry edukacyjne.  
    W klasie 1e odbył się konkurs "Chłopak na medal". Chłopcy brali udział w kilku próbach: Próba 
Zawodnika - wykonywanie zadań sportowych, Próba Mądrości - odgadywanie zagadek, Próba Dżen-
telmena - zapraszanie dziewczynek do tańca, a także Próba Siły - dmuchanie balonów oraz Próba 
Odwagi - przebijanie ich. Chłopcy z największą liczbą punktów zdobyli tytuł Chłopaka na Medal.  
    Po konkursach odbyła się pyszna uczta ze zdrowymi przekąskami, które zostały przygotowane 
przez rodziców i dzieci.                                                                      Wychowawcy świetlic klas 1                                                                                                 

Dzień Głośnego Czytania w świetlicach klas I 
     27 października był w naszych świetlicach Dniem Głośnego Czytania. To święto obchodzi się   
w całej Polsce! My czytaliśmy na głos książki - swoje ulubione lub te nowe, jeszcze nam nieznane. 
Słuchaliśmy również jak czytali nam inni - nauczyciele i starsi koledzy. Na podstawie usłyszanego 
tekstu tworzyliśmy kreatywne rysunki. Odbył się również Konkurs Głośnego Czytania, w którym 
sprawdziliśmy swoje umiejętności, a także dowiedzieliśmy się, nad czym musimy jeszcze praco-
wać. Dni Głośnego Czytania powinny być codziennie! 

Wychowawcy świetlic klas 1 

Dzień Kropki w świetlicach klas 1 
     Piątek 13 września w naszych świetlicach wcale nie był pechowy :). 
Tego dnia świętowaliśmy Dzień Kropki i uczestniczyliśmy w wielu 
atrakcjach. Przez cały tydzień poznawaliśmy znaczenie i historię Dnia 
Kropki, a także tworzyliśmy prace na Kropkowy konkurs plastyczny. 
Zwycięzcami konkursu byli wszyscy, którzy przygotowali kropkowe 
prace - każdy bardzo się starał i każdy zasłużył na pochwałę!   
    W piątek wzięliśmy udział w mini warsztatach kulinarnych Masterchef Junior i przygotowywa-
liśmy pyszne, kropkowe wafle z owocami. Graliśmy w różne gry przy użyciu interaktywnego krop-
kowego obrazka, a także wykonywaliśmy różne kropkowe ćwiczenia i zadania.  
    Starsze klasy 4a i 4c przygotowały dla nas kropkowe przedstawienia teatralne, które oglądali-
śmy z zaciekawieniem.  Była także kropkowa fotobudka! Dowiedzieliśmy się też, że każdy z nas, 
bez względu na to, kim jest i co potrafi, ma talent. Trzeba go tylko odkryć próbując nowych 
rzeczy, a później wytrwale pracować, aby się rozwijał.  
    To był bardzo pouczający i atrakcyjny tydzień!                                                                                     
                                                                                                            Wychowawcy świetlic kl. 1  
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Wizyta gości z Anglii 
     W październiku do naszej szkoły przyjechali goście ze szkoły part-
nerskiej w Anglii. Byli to głównie nauczyciele. Jeżeli mieliśmy szczęście, 
byli w naszej klasie. Nasi goście uczestniczyli w apelach. Przewodniczą-
cy klas mogli wziąć udział w wideokonferencji. Czasami rozmawiali z 
uczniami w holu szkoły. Ich wizyta trwała tydzień.                                                                           
                                                                            Wiktor Konopka kl. 5f 

Rys. Gabrysia Konopka 4a 

Jeż z kartonu i liści 
Potrzebne materiały: 
kawałek kartonu albo kartka z bloku technicznego, nożyczki, klej, 
plastelina, liście, pisak albo kreatywne oczka. 
Wykonanie : 
1. Najpierw z kartonu albo kartki z bloku technicznego trzeba 
wyciąć kształt jeża i trzy półkola. 
2. Potem nacinamy półkola od dołu a jeża od góry tak, aby nacięcia na jeżu i półkolach się zgadza-
ły. 
3. Następnie na próbę składamy jeża, a potem na powrót rozkładamy go. 
4. Teraz trzeba posmarować klejem półkola i poprzyklejać na nie liście. 
5. Potem składamy jeża i z plasteliny dorabiamy mu nos i łapki, dorysowujemy oczka i buzię 
(doklejamy kreatywne oczka).                                                                       Rozalia Tadaj kl. 4a 

Siatkówka 
     Polscy siatkarze od 2014 roku są mistrzami świata. W tym 
roku dołączył do nich Wilfredo León. Kapitanem reprezentacji 
polski jest Michał Kubiak. Aktualnie trenerem jest Vital Heynen, 
którego nazwali mistrzem w Challenge. Życzymy polskim siatka-
rzom kolejnych wygranych meczów oraz dalszych sukcesów.  

Iga Benda i Maria Dudycz kl. 5f 

Rys. Marcelina Górecka 5a 
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zDolny Ślązak - kwalifikacje do etapu powiatowego 
Do etapu powiatowego w konkursie zDolny Ślązak zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

Maria Zawadzka  6d - język polski; Maksymilian Hasik  6d - język polski; Marek Rejek 7b - język 
polski, historia, matematyka; Aleksandra Bąkiewicz  7b - język angielski; Aleksander Howley 6a 
- język angielski; Adam Sawicz  6f - język angielski; Aleksandra Śliwka 7a - język angielski; 
Patryk Świtek 6i - język angielski. 

Wyniki konkursu fotograficznego "Czytam sobie" 
    Laureatką kategorii I (klasy III-IV) została Maria Ziółkowska 3a. Specjalne wyróżnienie 
otrzymał Staś Ziółkowski 1c. 
Laureaci kategorii II (klasy V-VII) to: I miejsce: Małgorzta Pacula  5h, II miejsce: Oktawia 
Straż 6d, III miejsce: Ala Polus 5a i Maja Łaszczyk 5b. Wyróżnienie: Mateusz Treliński 5f. 

Wyniki konkursu plastycznego „Zakładka do książki z motywem motyla” 
        W kategorii I – klasy I-IV: 
I miejsce: Tomasz Nowicki i Tomasz Uss 2d, II miejsce: Kamila Kaczmarek 3e i Kor-
nelia Zachert 2d, III miejsce: Zofia Frankowska i Jakub Mich 2d 
 Wyróżnienie otrzymali: Maksymilian Lempach 4c, Anna Semeniuk 3b,  Maksymilian 
Szuba 3a,  Maria Ziółkowska 3a 
        W kategorii II – klasy V-VII: 
Głównymi laureatami zostali:  Anastazja Pacula 7a i  Damian Kościelny 5g 
Wyróżnienie przyznano:  Aleksandrowi Perczakowi 5a i Marcinowi Kaczmarkowi 6e. 

Sukces sportowy naszej uczennicy! 
    Ewa Paszkiewicz 6a zajęła drugie miejsce w kategorii Młodzików (Kobiety) w biegu 
Wrocławska Dycha na dystansie 5 km!  

 Sukcesy w Konkursie Recytatorskim „ Wszystkie dzieci nasze są” 
    I miejsce Kamila Kaczmarek. 3e, wyróżnienie Adela Madej 3b.  

Konkurs głośnego czytania 
    I miejsce zdobył Michał Szumyło 2d, II - Piotr Stosio 2b, a na III miejscu uplasowała się 
Martyna Daniszewska 2d.  

Konkursy w ramach szkolnego projektu ekologicznego „Drzewa – cuda natury” 
    W  Szkolnym Konkursie na Plakat "Życie w koronach drzew" dla uczniów klas IV: 
I miejsce - Tatiana Bołkowska 4c, II miejsce - Maciej Aszkiełowicz 4a, Ignacy Jacak  4b 
III miejsce - Michał Kościucha 4b, Sebastian Tomaszewicz 4c. 
W Szkolnym Konkursie na Prezentację Multimedialną "Drzewo jako środowisko życia" dla uczniów 
klas V: 
 I miejsce - Małgorzata Pacula 5h, Natalia Chwalisz 5f, II miejsce - Mikołaj Kowalski 5e, Marceli-
na Klisowska 5f, III miejsce - Konrad Woszczyk 5g 
W Szkolnym Konkursie na Ulotkę "Rola drzew w ekosystemie” dla uczniów klas VI: 
I miejsce - Hanna Siudzińska 6g, II miejsce - Martyna Mazurek 6a, Beniamin Pac 6g, III miejsce 
- Emilia Wójcikowska 6c, Anna Żuk 6g. Wyróżnienie - Emilia Rotko 6a, Gabriela Rotko 6a, Maksy-
milian Jacak 6g. 
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Bułki z cynamonem 
            Produkty:  
- 60 dag mąki 
- 6 dag drożdży 
- 1 szklanka mleka 
- 8 dag cukru 
- 4 żółtka 
- 20 dag margaryny 
- Sól, cukier, cynamon, margaryna do smarowania (10 dag) 
            Sposób przygotowania: 
    Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku z dodatkiem 4 dag cukru, odstawić do wyrośnięcia. Do 
mąki dodać pozostałe składniki i wyrośnięte drożdże oraz rozpuszczoną margarynę. Ciasto do-
kładnie wyrobić i pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto przełożyć na stolnicę, wałkować, 
formować kształt prostokąta, posmarować rozpuszczoną margaryną (10 dag) i posypać cukrem z 
cynamonem. Następnie zwinąć ciasto w rulon i pokroić na 8 cm kawałki. Ułożyć na posmarowanej 
tłuszczem blasze tak, aby cynamon był widoczny (w kształcie ślimaka). Piec w temperaturze 200 
°C. Cukier i cynamon dodać wg uznania. 
Smacznego!                                                                                               Julia Frankowska kl. 4a 

Przepis na tortillę z kurczakiem 
Składniki: 
- 70 dag piersi z kurczaka, 4 ząbki czosnku, ogórek, 2 pomidory, 10 pieczarek, 6 tortilli, śmieta-
na „osiemnastka”, ser żółty, ok. 6 plastrów, gotowa przyprawa do gyrosa, sól, pieprz, oliwa 
Sposób przygotowania: 
    Pokroić kurczaka w małą kostkę i usmażyć na oliwie, posypując przyprawą gyros. Pokrojone 
pieczarki dorzucić do kurczaka i smażyć wszystko, aż pieczarki będą miękkie. Pokroić ogórka i 
pomidory, odstawić. Przygotować sos czosnkowy: śmietanę wymieszać z wyciśniętym czosnkiem, 
posolić, dodać pieprz (można użyć blendera). Podgrzać placki – w mikrofali lub piekarniku, żeby 
łatwiej można było je zwinąć. Nałożyć na placki: sos czosnkowy (posmarować), kurczak i pieczarki, 
ogórek i pomidory, znowu sos i ser żółty. 
Smacznego!                                                                                                       Kalina Urban kl. 4a 
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Wywiad z  Panem Pawłem Mazurkiewiczem, nauczycielem muzyki. 
                               Muzyczny poliglota 
- Jak długo pracuje Pan w naszej szkole? 
- Jako nauczyciel pracuje już 10 lat, a w naszej szkole dopiero od marca tego roku. 
- Na ilu instrumentach umie pan grać? 
- W szkołach muzycznych uczyłem się gry na akordeonie oraz fortepianie i to na tych dwóch instru-
mentach potrafię grać najlepiej. Z nauką gry na instrumentach jest podobnie, jak z nauką języków 
obcych. Jeśli opanuje się dobrze 2-3 języki, to każdego kolejnego można nauczyć się szybciej i 
łatwiej. Podobnie jest u mnie z umiejętnością gry. Potrafię grać również na: gitarze, ukulele, gita-
rze basowej, perkusji, dzwonkach, flecie prostym i puzonie.   
- Czy prowadzi Pan koło dodatkowe i czy cieszy się ono popularnością wśród uczniów? 
- Od tego roku prowadzę 3 zespoły instrumentalne - w klasach 3, klasach 4-5 oraz klasach 6-7. 
 Ideą zespołu jest wspólne muzykowanie. Dopiero poznajemy się wzajemnie i być może w niedługim 
czasie zaprezentujemy swoje umiejętności. 
- Czy ma Pan jakieś inne zainteresowania oprócz muzyki, czy też ta pasja pochłania Pana 
całkowicie? 
- Muzyka towarzyszyła mi od zawsze i to głównie ona była i jest moją pasją. Oprócz gry na instru-
mentach interesuję się również nowymi technologiami i możliwością ich wykorzystania na lekcjach 
muzyki. Każdą lekcję, którą prowadzę, przygotowuję w formie strony internetowej, a ostatnio na-
wet spróbowałem swoich sił w przygotowywaniu webcastów. 
- Co lubi Pan najbardziej w swojej pracy? 
- W pracy nauczyciela bardzo lubię kontakt z dziećmi i młodzieżą, wspólne odkrywanie tajemnic 
muzyki i przygotowywanie z uczniami repertuaru muzycznego. Bardzo lubię, gdy uczniowie dzielą 
się ze mną swoimi pasjami, opowiadają o ulubionych utworach muzycznych i zaskakują umiejętno-
ścią gry czy śpiewu piosenek, których nie uczyli się w szkole. Oprócz kontaktu z uczniami bardzo 
lubię pracę z innymi nauczycielami - moimi kolegami i koleżankami. 
- Czy w naszej szkole są uczniowie szczególnie uzdolnieni muzycznie? 
- W naszej szkole jest wielu uzdolnionych muzycznie uczniów. Część z nich uczęszcza do szkół 
muzycznych lub uczy się prywatnie. Są uczniowie, którzy śpiewają w chórach, grają w zespołach 
muzycznych, ale są też tacy, którzy tworzą muzykę lub też zajmują się miksowaniem utworów i 
umieszczaniem ich na YouTube. Część uczniów ma też kontakt z muzyką uczęszczając na zajęcia 
taneczne i w tej dziedzinie również osiągają sukcesy. 
- Dziękuję za rozmowę.                                                          Rozmawiała Izabela Rzatkiewicz kl.6 g 

  Wywiad z  Panią Klaudią Zasłonką, nauczycielką języka polskiego 
- Jaki jest Pani ulubiony mit grecki? 
- Moim ulubionym jest mit o Heraklesie. Wykazywał się on odwagą, ale mimo wszystko był nie do 
końca uczciwy. 
- Od ilu lat Pani uczy? 
- Od dwóch miesięcy. 
- Co Pani najbardziej lubi w swoim zawodzie? 
- To, że codziennie mam kontakt z takimi fajnymi dzieciakami, codziennie jest coś nowego i nie 
czuję się, jakbym była wśród dorosłych.  
- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 
- Jak byłam mała, to myślałam, że to jest to, co chcę robić i jest to bardzo ciekawy zawód na 
zasadzie przyjemnej pracy z dużą ilością wolnego czasu. 
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Henio poznaje jesień 
    Gdzieś za lasem, gdzieś za rzeką żył sobie mały Henio. Miał 
pięć lat i był elfem. Chodził codziennie do szkoły i dowiadywał 
się dużo rzeczy. Nagle zdarzyła się rzecz niesłychana, bo 
wszystko się zmieniło. Zamiast ciepłych strumyków były lodo-
wate rzeki, zamiast zielonych drzew były jakieś dziwne, bo 
pomarańczowe. Henio był tak zdziwiony, że się spytał pani 

wychowawczyni o tę dziwną sprawę. Pani mu opowiedziała, czym są pory roku.  
- „Heniu, ta dziwna zmiana pogody nastąpiła przez zmiany pór roku. Teraz jest jesień, a przedtem 
było lato. Pory roku się zmieniają. Teraz opowiem ci o jesieni. Jesienią zmieniają się kolory liści, 
które po pewnym czasie spadają. Zwierzęta zbierają zapasy przed zimą, kolejną porą roku po je-
sieni. Zaczyna być chłodniej. Właśnie taka jest jesień”.  
- „Dziękuję, że mi pani opowiedziała o jesieni” – odpowiedział Henio. 
                                                                                                                      Amelia Pogodzik kl. 4a 

Zd
j. 
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Odkrywcy szczytów Ziemi (cz.1) 
    Pewien człowiek o imieniu Antoni prowadził przez całe swoje życie ba-
dania na temat zwierząt. Czytał mnóstwo książek na ten temat. Kiedy 
skończył czytać jedną z książek, Antoni postawił sobie pytanie: Czy w 
jaskiniach na ośmiotysięcznikach żyją zwierzęta? 
    Antoni podzielił się spostrzeżeniem ze znajomymi, ale oni go wyśmiali. 
Mówili, że tam jest za zimno, żeby coś mogło żyć. Jednak Antoni nie pod-
dał się. Jeden z jego kolegów, Stanisław, uwierzył mu. Za swoje dawniej-
sze odkrycia uzyskał pieniądze, które zainwestował w wyprawę. A więc 
Antoni i Stanisław wyruszyli na Mount Everest z profesjonalnym sprzę-
tem do wspinaczki.  
                                                             Tekst i rys. Wiktor Konopka kl. 5f 

           Psie życie 
     Otworzyłem oczy. Zobaczyłem moją mamę oraz ro-
dzeństwo. Wszyscy pchali się do brzucha mamy. Ja odda-
lałem się powoli od reszty. Wkrótce tego pożałowałem, 
ponieważ zaczepił mnie duży kot.  
- Czego tu szukasz?! – zasyczał. 
- Moja mama jest …- nie zdążyłem dokończyć, ponieważ 
mnie zaatakował. Pobiegłem w stronę świateł. Uciekłem mu! 

Nagle coś mnie podniosło.  
- Mamusiu, patrz! Słodki szczeniaczek – była to istota z dwoma nogami. – Weźmiemy go? 
- Możemy – odpowiedziała druga, większa istota.  
Zabrali mnie. Szczekałem, wyrywałem się, ale nic z tego …Nic na nie nie działało! 
- Nazwę tego psiaka Oskar lub Abi.  
- To teraz twój piesek, nazwij go jak chcesz.  
- Od dziś jesteś Oskar – mała istota spojrzała na mnie.  
     Czułem żal, słysząc smutne szczekanie mamy. Znów się wyrywałem. Weszliśmy do budynku 
zwanego przez istoty „domem”. Dostałem jedzenie i picie, a później zabawki. Żyło mi się świetnie! 
c.d.n.                                                                                                              Zuzanna Kogut kl. 5g 
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Czy wiesz, że:  
- W dniu 15 V 2018 r. na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie odbyła się największa na świecie 
lekcja matematyki. Wszyscy uczestnicy rekordowej próby zostali dokładnie policzeni przy pomo-
cy profesjonalnych klikerów. Końcowy wynik, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa to do-
kładnie 4598 osób. 
- Cassandra de Pekol to 27-letnia miłośniczka podróży. Jako pierwsza kobieta przez 18 miesięcy i 
26 dni odwiedziła wszystkie kraje świata. 
- Najcięższą dynię w Polsce wyhodował pan Grzegorz Zołotucha. Rekord Polski zatwierdzono 
oficjalnie 13 X 2019 r. we Wrocławiu podczas XVI Dolnośląskiego Festiwalu Dyni. Rekordowa 
dynia waży 870 kg. Nad prawidłowością pomiarów czuwali specjaliści z urzędu wag i miar, którzy 
wydali również stosowne oświadczenie. 

Kalina Urban kl. 4a 
- Największy hot-dog mierzy nawet 41 cm długości i waży ponad 3,18 kg w Chicago (czytaj 
„szikago”) i kosztuje „jedyne” 120 zł, a to tylko bułka z parówką… 
- Najstarszy człowiek świata o kobieta, która ma obecnie 116 lat! Nazywa się Kane Tanaka i żyje 
w Japonii. 
- Największy „irokez” świata ma Japończyk Kazuhiro Watanabe. Fryzura ma ponad 113 cm! 

Gabrysia Konopka kl. 4a 
- Ziemia jest jedyną planetą w naszym układzie słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia 
boga. 
- W Chinach zakazane jest przytulanie drzew. 
- Kichnięcie podróżuje z prędkością około 44 m/s. 

Iga Benda i Maria Dudycz kl. 5f 

Wycieczka do Kleinwelki 
    Gdy przyjechaliśmy do Niemiec ok. 10.00-11.00 godziny, byłam 
trochę zestresowana. Jak wyszłam z autokaru, zobaczyłam mały 
budynek w kształcie półkola, przypominające Luwr we Francji. We-
szliśmy do budynku, gdzie była okrągła sala, a na górze był wielki 
dinozaur. Oprócz kasy były też tam pamiątki i bar. Zwiedziliśmy 

Park Dinozaurów. Polecam przyjazd do Kleinwelki. 
Gabrysia Konopka kl. 4a 

Labirynt Kleinwelka 
    Do Kleinwelki jechaliśmy na początku czerwca, o godzinie 
6:30. Kleinwelka to małe miasto w Niemczech i dużo w nim atrak-
cji. Atrakcją, w której brałam udział z klasą był labirynt. Jest on 
dosyć nietypowy, ponieważ gdy wyjdzie się z pierwszego labiryn-
tu, wchodzi się na most, a z mostu wchodzi się do drugiego, za-
gadkowego. To świetna zabawa i nauka, bo zagadki są po nie-
miecku. Wróciliśmy tego samego dnia o godzinie 21:30. Wyjazd mi się bardzo podobał i zachęcam 
was do odwiedzenia labiryntu, to świetna zabawa. Żeby dowiedzieć się więcej, trzeba wpisać w 
przeglądarce ,,labirynt Kleinwelka’’.                                                              Marta Surmiak kl. 4a 
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                    Maltańczyk  
     Maltańczyk to jedna z najstarszych ras psów na świecie, wyhodowa-
na prawdopodobnie ok.   6000 r. p.n.e.  Znali ją i cenili starożytni Egip-
cjanie, Grecy i Rzymianie. Rasa może pochodzić z terenów azjatyckich 
lub Sycylii. Pojawiła się ponownie na dworach angielskich ok. 1520 r. 
Turcy kładli je pod kołdrą u stóp wierząc, że wyleczy chorych z bólów 
reumatycznych. Maltańczyki to psy niewielkich rozmiarów i dosyć wydłużonym ciele, okryte bia-
łymi włosami. Sierść tych psów jest bardzo gęsta, biała, czasami koloru kości słoniowej. Włos u 
nich niemal wcale nie jest gubiony. Maltańczyki mają duże, okrągłe oczy, mały, czarny nos i wyso-
ko osadzone, trójkątne uszka.                                                                         Kalina Urban kl. 4a                                                                                                      

       Gra planszowa „Sen” zdobyła wiele nagród min. Nagroda Mensa select 
(USA). Gra polega na zdobyciu jak najmniejszej ilości kruków (punktów), gracz 
który uważa, że ma najmilszy sen (najmniej kruków) mówi „pobudka”, jeżeli 
jednak ktoś inny ma mniej kruków, dodaje się 5 kruków osobie, która powie-
działa „pobudka”. Gra zawiera piękne ilustracje na kartach. Polecamy! 
                                                                         Iga Benda i Maria Dudycz kl. 5f  

Ośmiornice kokosowe 
     Ośmiornice kokosowe nie są bardzo duże, a ich macki są pokryte przy-
ssawkami. Mieszkają w bardzo ciepłych obszarach Oceanu Spokojnego. Te 
głowonogi jedzą krewetki, kraby, małże. Ta rasa ośmiornic buduje schro-
nienie z łupin kokosów. 

Ciekawostka: Ośmiornice potrafią otwierać muszle, małże i słoiki. Potrafią otworzyć słój też wte-
dy, kiedy są w nim zamknięte.                                                                          Rozalia Tadaj kl. 4a                                                                                                         

- Dlaczego wybrała Pani język polski? 
- Nigdy nie byłam dobra w językach obcych, to nie była moja droga. A od języka polskiego mia-
łam w podstawówce bardzo dobrą nauczycielkę i dość łatwa była dla mnie ta nauka. Chciałam do-
skonalić swój język, a nie obcy. 
- Jaka jest Pani ulubiona książka? 
- Zdecydowanie Harry Potter. 
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
- Pizza oczywiście :) 
- Jaki jest Pani ulubiony wykonawca muzyczny? 
- Robert Gawliński z polskiego zespołu Wilki. 
- Czy ma Pani zwierzątko domowe, jeśli tak, to jakie i jak się wabi? 
- Tak, mam psa. Wabi się Nala. 
- Do jakiego kraju by Pani najchętniej pojechała/poleciała? 
- Najchętniej poleciałabym do Włoch. 
- Jakie jest Pani hobby? 
- Zajmowanie się psami, taka psia psychologia.  
             Dziękujemy za rozmowę. 
                                              Wywiad przeprowadziły: Hania Konewka i Marcelina Górecka kl. 5a 
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                         Postojna jama 
    Jeżeli jesteś w Słowenii albo w Chorwacji polecam wy-
cieczkę do Postojnej Jamy. Możesz wypożyczyć przewodniki 
po polsku. Najpierw jedzie się przez chwilę  kolejką i wysia-
da. Co jakiś  czas wsiada się do kolejki i wysiada po jakimś 
czasie . Jednak więcej drogi pokonuje się pieszo. Można robić 
zdjęcia i oglądać wielkie jaskinie. Są tam takie jaskinie, jak 
np. Sala makaronowa albo Sala Balowa. W sali balowej mieści się bardzo dużo osób. W  Postojnej 
Jamie jest  także sklepik z pamiątkami. W tych jaskiniach żyją  również małe stworki, które są 
nazywane Baby Dragon.  Te zwierzątka są małe i mają skórę bez pigmentu. Kiedy już są dorosłe, 
nie mają oczu.                                                                                                Rozalia Tadaj kl. 4a 

Albania      
     Albania to bardzo ciekawe miejsce. 
Stolicą tego państwa jest Tirana, ludzie 
posługują się językiem albańskim, a walu-
tą jest lek. W tym kraju jest dużo 
miejsc, które warto zwiedzić. Jedno z 
nich to źródło Blue Eye, o którym wam 

opowiem. Źródło Blue Eye jest jednym z ciekawszych miejsc w  Albanii, bogatym w piękne widoki. 
Źródło jest bardzo piękne, przejrzyste i połyskujące w świetle słońca. Mówię wam, naprawdę świet-
ny efekt, sama widziałam:). Też ciekawe jest starożytne greckie miasto Butrint, w którym można 
zobaczyć stare budowle, amfiteatr i różne tym podobne obiekty.        
    Lecz nic nie pobije słonecznych albańskich plaży. Zachęcam was, żebyście pojechali do Alba-
nii:)                                                                                                             Marta Surmiak kl. 4a 

Mazury 
Na wakacjach byłam na Mazurach. Jedzie się tam od Wrocławia 
kilka godzin. Mazury to jedyne takie miejsce w Polsce, w którym 
jest tyle jezior. Byłam w Giżycku, gdzie człowiek obraca most. W 
Mikołajkach widziałam jezioro Śniardwy. W Wilczym Szańcu są 
bunkry, byłam także w Mamerkach – miejscu podobnym do Wil-
czego Szańca oraz zwiedziła twierdzę Boyen. W trakcie pobytu 

na Mazurach spałam w uroczym domku jak z bajki. Przed domkiem mieliśmy jezioro, a około 100 
m dalej mieściła się kładka, na którą wchodziłam razem z kuzynkami. Pobyt na Mazurach był 
świetny!                                                                                                            Zuzia Kogut kl. 5g 

TORUŃ 
     Naszym zdaniem Toruń warto zwiedzić, bo jest tam np. 
krzywa wieża, która znajduje się na skraju Rynku. Jest 
tam też Muzeum Toruńskiego Piernika, w którym piecze 
się pyszne pierniki. Można zwiedzać w Toruniu stare za-
bytki, jest tam bardzo ładny Rynek, w którym stoi pomnik 
Mikołaja Kopernika. Są tam też ciasne uliczki.  
Podoba nam się Toruń i polecamy go zwiedzić i spróbować 
pierników.                                                                        Amelia Pogodzik i Karina Królicka kl. 4a 
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   Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
      Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto ustanowione przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarians-

hip) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, 
a od 2008 r. - cały październik. Święto ma na 
celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblio-
teki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych.  
"Wyobraź sobie!" to hasło tegorocznych ob-
chodów święta. W bieżącym roku w ramach 
tego święta nauczyciele-bibliotekarze zapro-
ponowali uczniom udział w następujących 
przedsięwzięciach: 
- „Bestseller uczniów 118” – głosowanie na 
ulubioną książkę. Puszka, do której wrzucano 

głosy była dostępna w bibliotece w dniach od 7 do 25 października. Głos można było oddać tylko 
jeden raz i tylko na jedną książkę. 
- Konkurs na zakładkę do książki z motywem motyla – konkurs dla klas I-VII 
- Konkurs fotograficzny „Czytam sobie” – dla klas III-VII 
- Sesja fotograficzna z ulubioną książką - przyjmowano zgłoszenia indywidualne w bibliotece w 
dniach 7-15 października lub klasowe po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem biblioteka-
rzem. 

- Lekcja biblioteczna w klasach 
2 pt. „Książka moim przyjacie-
lem”. 
- Kiermasz książki bibliotecz-
nej – 30-31 października 2019. 
- „Bajkowo-zagadkowo” – lote-
ria z pytaniami z klasyki litera-
tury dziecięcej.   
 

W dniach 30-31 października 2019 w holu szkoły odbył się  kiermasz książki bibliotecznej, na 
którym można było zakupić używane książki w bardzo atrakcyjnych cenach (do 0,50 gr do 2 zł). 

Kiermasz odbywał się na przerwach międzylekcyjnych do 6 przerwy włącz-
nie (do godz. 13:40) w środę i do  godz. 14:35 w czwartek. 
Podczas kiermaszu można było wziąć udział w: 
- loterii  „Bajkowo-zagadkowo” (pytania z klasyki literatury dziecię-
cej).  Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymał cukierka. Los kosztuje 
tylko 0,20 gr. 
- "Bestseller literacki" - głosowanie na ulubioną książkę. 
     Fundusze uzyskane z kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup nowo-
ści książkowych, które zostaną wybrane na podstawie wyników głosowania 
na ulubioną książkę. 
     Z kiermaszu książki i loterii zgromadzono sumę 188 zł.  

     Dziękujemy!                                                                                     Nauczyciele-bibliotekarze 


