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Gdy październik ciepły trzyma, zwykle mroźna 
bywa zima...
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Oto wyniki  naszej  sondy,  w której  pytaliśmy Was o ulubiony szkolny przedmiot.  Wychowanie
fizyczne zdecydowanie wygrało – potwierdziły się nasze przypuszczenia, że to właśnie „wu-ef”
będzie zwycięzcą.
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220 RAZEM

Wakacje  dobiegły  końca!  4.września  (w
poniedziałek)  spotkaliśmy  się  w  murach  naszej
szkoły,  aby  przywitać  nowy  rok  szkolny
2017/2018.  Wszyscy  uśmiechnięci  i  wypoczęci
jesteśmy gotowi  na  kolejne  10  miesięcy pracy i
nauki.  Życzymy wszystkim naszym czytelnikom,
aby ten rok był pełen sukcesów! 
Pamiętajcie: każdy dzień zbliża nas do wakacji!

We wrześniu mieliśmy okazję obejrzeć spektakl
pt.  „Odmieniec,  czyli  filozofia  pewnego
spotkania”. Było  to  przedstawienie  oparte  na
baśni  H.CH.  Andersena  pt.  „Brzydkie
Kaczątko”. Zaprezentowali je członkowie Grupy
Mirakl,  którą tworzą również uczniowie naszej
szkoły.  Młodzi  aktorzy  w  wzruszający  sposób
opowiedzieli  problem  odmienności,  z  którym
wielu ludzi boryka się na co dzień. 

Wrzesień to również miesiąc, kiedy przypominamy
sobie  o  bezpieczeństwie.  W  tym  celu  do  naszej
szkoły została zaproszona pani policjantka. St.asp.
Dorota  Radoń wygłosiła  prelekcję  na  temat
bezpieczeństwa.  Uczniowie  zostali  zapoznani  z
zasadami  poruszania  się  na  jezdni  oraz
przypomnieli  sobie  najważniejsze  znaki  drogowe.
Pani  policjantka  podkreśliła,  że  niezbędnym
wyposażeniem  każdego  uczestnika  ruchu
drogowego  powinny  być  odblaski.  Kolejnym
tematem było zachowanie się wobec nieznajomych.
Uczniowie  dowiedzieli  się,  jak  reagować  w
sytuacjach  zagrożenia  oraz  wiedzą,  co  robić,  aby
takich  zdarzeń  unikać.  Na  koniec  wszyscy
udowodnili,  że  znają  numery alarmowe  i  wiedzą,
kiedy ich używać. 

Ostatni  tydzień września upłynął  w naszej
szkole  pod  hasłem  tabliczki  mnożenia.
Przez cały tydzień uczniowie przypominali
sobie tę matematyczną umiejętność. Ściany,
drzwi i schody oklejone były zagadkami z
zakresu  mnożenia.  W  piątek  każdy  mógł
przystąpić  do  egzaminu  i  uzyskać  tytuł
eksperta tabliczki mnożenia. 

Być może w następnym numerze uda nam
się porozmawiać z Waszymi

nauczycielami wychowania fizycznego –
może oni zdradzą nam sekret, dlaczego tak

bardzo lubicie ten przedmiot:)



Co nas czeka w październiku? Kalendarz świąt nietypowych

1 października Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

2 października Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Trudno uciec od przemocy, jest ona bowiem wszechobecna – na ulicach, w

szkole, w telewizji. Warto więc stawić jej czoła, reagować kiedy komuś dzieje się krzywda. Święto 

zostało ustalone w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania 

przemocy.

4 października Światowy Dzień Zwierząt

6 października Światowy Dzień Uśmiechu

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego

dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi.

 

9 października Międzynarodowy Dzień

Pisania Listów

12 października Dzień Bezpiecznego

Komputera

14 paździenika Dzień Edukacji Narodowej

16 październnika Dzień Papieża Jana Pawła II

Polski Sejm ustanowił to święto w hołdzie Janowi Pawłowi II, który jako pierwszy Polak i pierwszy

po 455 latach biskup Rzymu niebędącym Włochem został wybrany na papieża. Miało to miejsce 16

października 1978 roku.

25 października Dzień Kundelka

25 października Dzień Młodzieży PCK

Dziś młodzi bohaterowie z Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy bezinteresownie pomagają innym

mają swoje święto. Warto więc im za to podziękować i życzyć zdrowia, wytrwałości oraz radości z

podejmowanych wyzwań.

https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wegetarianizmu
https://www.kalbi.pl/dzien-mlodziezy-pck
https://www.kalbi.pl/dzien-papieza-jana-pawla-ii
https://www.kalbi.pl/dzien-bezpiecznego-komputera
https://www.kalbi.pl/dzien-bezpiecznego-komputera
https://www.kalbi.pl/dzien-bezpiecznego-komputera
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pisania-listow
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pisania-listow
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pisania-listow
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pisania-listow
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-usmiechu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zwierzat


Za drzwiami pokoju nauczycielskiego. Rozmowa z nauczycielem

Wywiad z panią Alicją Wróblewską - nauczycielką języka polskiego                                                               

              

K.K-Jak długo pracuje pani jako nauczyciel?

A.W -Jedyne 21 lat.

K.K-Czy pracowała pani gdzieś przed pracą w naszej szkole?

A.W-Tak, pracowałam wcześniej w Szkole Podstawowej w Sieprawiu oraz w szkole średniej na 

Zarabiu.

K.K-Co najbardziej lubi Pani w zawodzie nauczyciela?

A.W-Oczywiście, że w tym zawodzie lubię uczniów. Mniej poważnie- dzwonek i wakacje.

K.K-Wrócimy do czasów szkolnych. Jakim była Pani uczniem?

A.W-Nie potrafię siebie ocenić, jaka byłam wtedy. Pamiętam, że dużo czytałam. (Pozwolę sobie 

odpowiedzieć trochę humorystycznie: geniusz - gen i już).

K.K-Który przedmiot najbardziej Pani lubiła?A który był prawdziwym utrapieniem?

A.W- Najbardziej lubiłam matematykę, bo zgodnie z Łacińską sentencją jest królową nauk. To ona 

uczy logicznego myślenia,uzasadniania,czy sprawdzania tego, co wydaje się być rozwiązane. Kto 

zrozumie matematyczne reguły i mechanizmy, dla tego żaden przedmiot nie będzie utrapieniem- nawet

język polski.

K.K- Czy od dziecka marzyła Pani, aby być nauczycielem?

A.W- Nie!!! Zawód nauczyciela nie jest atrakcyjny, dla dziecka. Sam zaś nauczyciel kojarzył mi się 

jedynie z kimś, kto ocenia i zawsze wie lepiej.

K.K- Jak najchętniej Pani odpoczywa?

A.W- odpoczywam najlepiej na spacerze (z psem i mężem), czytając ciekawą (czyli wciągającą) 

książkę i słuchając muzyki.

K.K- Czego życzy Pani nauczycielom i uczniom w nowym roku szkolnym?

A.W-Uczniom życzę, aby inteligencja i poczucie humoru prowadziło ich przez cały rok szkolny. A 

nauczycielom i sobie, abyśmy Wam w tym pomagali. Alicja Munro (pisarka) powiedziała: Nie 

rozumiem pojęcia „zwykli ludzie”. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. I uwierzenia w tę wyjątkowość życzę 

uczniom oraz nauczycielom.

Krótkie pytania:

Gdybym nie była nauczycielem …...to spałabym do godziny 10:00

Nie wychodzą z domu bez....komórki.

Kiedy pada deszcz...."pod niebem pełnym cudów nieruchomieje z nudów. Właśnie pod takim niebem 

wciąż nie wiem,czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem..."

Uwielbiam jeść....owoce i.... słodycze.

Nigdy....nie mów nigdy!

Zawsze....jest dobra chwila na odpoczynek.

Rozmowę przeprowadziła: Kamila Korczyk (k.5a)



Co Ty wiesz o naszej szkole? Rozwiąż krzyżówkę! 

1. Znajdują się w nim mapy

2. W kratkę lub w linie

3. Inaczej sala lekcyjna.

4. Wpisywane do dziennika

5. Siedzimy w niej na lekcji

6. W nim nosimy książki i zeszyty. 

Autor krzyżówki: Alicja Brzęcka (kl.5a)

1. Przedmiot szkolny, podczas którego tworzysz piękne rysunki.

2. Imię przewodniczącej klasy 4d.

3. Imię pani sekretarki.

4. Nazwisko pana uczącego wychowania fizycznego.

5. Najważniejsza  osoba  w

szkole.

6. Katecheta w naszej szkole.

7. …...............Dziurdzia  –

nauczyciel wychowania fizycznego  

8. Miejsce  w  szkole,  gdzie

jesz pyszne obiady

9. Bohaterowie

…..........................  -  to  patroni

naszej szkoły

10. Piszesz na niej kredą.

11. Przedmiot,  na  którym

mówisz „good morning”

12. Uczeń dbający o porządek

w klasie.

13. Numer  sali  lekcyjnej,  w

której jest plastyka.

Autor  krzyżówki:  redakcja

gazetki

Hasło ….........................................................................................  (rozwiązanie  tworzą  hasła  z
dwóch krzyżówek)



Śmiech to zdrowie!

Humor wybrała dla Was Wiktoria Kotecka z klasy 5a oraz Łukasz Gruchacz z klasy 4d

Ze szkolnych zeszytów...
1. Wars i Sawa zbudowali Warszawę z 
jednej i z drugiej strony stolicy.
2. Hitler był najgroźniejszym z 
hitlerowców
3. Kolumb odkrył Amerykę a kura 
jajko. Dlatego mówi się jajko 
Kolumba.
4. Góral ma muszelki na kapeluszu, bo 
żyje daleko od morza.
5. Dni w zimie są krótsze, bo kurczą 
się pod wpływem zimna.
6. Wilki zaliczamy do zwierząt 
zębatych.
7. Planetami Układu Słonecznego są 
Mars i Snikers.
8. Gdy wiosną umarła babcia , 
automatycznie powiększył się metraż 
w mieszkaniu.
9. Całka całki to jak córka córki, czyli 
wnuczka.
10. Linijka, kątomierz i cyrkiel to 
narządy matematyczne.
11. Wczoraj braliśmy na lekcji 
twierdzenie Pita Golasa.
12. Nauczyciel matematyki: Narysujcie
kółko tylko od linijki.
13. Środek koła można łatwo znaleźć 
po dziurce od cyrkla.
14. Prostokąt rożni się o kwadratu tym,
że raz jest wyższy a raz szerszy.
15. Dobry rosół ma na wierzchu oczy.
16. Cezary wszedł do okrągłego pokoju
i usiadł w kącie.
17. Czytałem sztuki SZEKSPIRA. 
Dwie zapamiętałem: ROMEO I 
JULIA.
18. Zeusowi z głowy wyskoczyła 
Atena.
19. Zeus przywiązał Prometeusza do 
sępa i wyjadł mu wątrobę.
20. CHOPIN – to najprawdopodobniej
największy gracz na świecie.

Psychiatra: Co panu dolega?

Pacjent: Wydaje mi się, że jestem kurczakiem.

Psychiatra: Od kiedy?

Pacjent: Od wyklucia...

Wandzia: Moja uroda jest ponadczasowa.

Czesia: Tak, nawet zegarom opadają wskazówki.

-  Słyszeliście  o blondynce,  która chciała  tańczyć
walca?

- Walec w końcu ją przejechał.

- Jak blondynka zabija rybę?

- Topi ją.

Dumna mama: Moja córeczka jest bardzo zdolna.
Potrafi już przeliterować swoje imię wspak, a ma
dopiero dwa latka.

Pani: A jak córeczka ma na imię?

Dumna mama: Ala

Suchary

- Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?

- Bo się wypisały

- Kto najbardziej lubi pić colę?

- Kolarz.

- Jak nazywa się książka, która szpanuje?

- Bukszpan



Ciekawostki ze świata przyrody

Koliber

Szybki ruch ich skrzydeł może dochodzić do 200 uderzeń na sekundę. Są mistrzami podniebnych
akrobacji.  Najmniejszy z kolibrów to (Koliberek Hawańczyk) mierzy 5 cm i jest najmniejszym
ptakiem na  Świecie.  Największym z  kolibrów jest  (Gigancik)mierzy  21  cm.  Jajko  kolibra  ma
wielkość TicTac'a.

Które ssaki mają najlepszy węch?
Niedźwiedzie. Ilość receptorów w nosie niedźwiedzia jest 7 razy większa, niż u psa i około sto
razy większa,  niż  u człowieka.  Znane są przypadki  niedźwiedzi  polarnych,  które  ruszały na
polowanie za ofiarą zwietrzoną z odległości ponad 60 kilometrów.

Co Ty wiesz o przyrodzie? Sprawdź się!

1. Co to jest rosiczka?

Odp. Roślina owadożerna chwytająca owady za
pomocą lepkich liści. Rośnie na torfowiskach.

2. Co to jest kobuz?

Odp. To niewielki sokół zamieszkujący Europę. Potrafi w locie upolować jaskółkę czy też 
jerzyka.

3. Co to jest bonzai?

Odp. Japońska sztuka uprawy w doniczkach specjalnie kształtowanych drzew.

4. Ile nóg ma owad?

Odp. Sześć.

5. Jaki ptak ma najdłuższy dziób?

Odp. Pelikan z Australii. Jego dziób ma do 47 cm długości.

6. Czy wszystkie sowy polują w nocy? 

Odp. Nie. Niektóre np. sowy błotne polują za dnia.

Marika Janicka, klasa IVd



Nie kupuj, adoptuj! 

Święto zwierzaków ustanowiono w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Dzień obchodów 4

października odnosi się do wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt,

ekologów i  ekologii.  Cele  święta  są  od  lat  niezmienne:  mają  zmienić  zachowanie  ludzi  w  stosunku do

zwierząt.  Wiele państw, w tym Polska, świętuje Dzień Psa, niemniej u nas swojego nieformalnego święta

doczekały się również wszystkie nierasowe czworonogi. Data nie jest przypadkowa – 25 października to

wszak Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Mieszańce to potomkowie dwóch odrębnych ras, klasyczny kundel

natomiast jest wynikiem skrzyżowania psów nieokreślonego pochodzenia. Istotnie kundel, jako że nie należy

do żadnej konkretnej rasy, jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. W całej Polsce jest około 70 tysięcy

bezdomnych  psów  –  większość  z  nich  straciła  dom  wskutek  ludzkiej  bezduszności  i  bezmyślności.  Na

szczęście część z nich ma szansę na znalezienie nowych rodzin i miłości. O tym, że warto adoptować psa,

opowie Ania Podczerwińska z klasy 4d. 

Hej! Mam na imię Ania i pracuję w szkolnej gazetce. Będę zajmować się różnymi tematami, ale

najbliższe mojemu sercu są zwierzęta, dlatego dziś opowiem Wam o psach ze schronisk. Mam takie

zwierzęta w domu i chciałabym zachęcić wszystkich do adopcji zwierząt ze schronisk i przytulisk.

Pewnie zastanawiacie się, jakie problemu sprawiają takie psiaki i co je odróżnia od psów rasowych.

Problemy są takie jak ze wszystkimi psami. W moim przypadku piesek był bardzo strachliwy i

nieśmiały. Bał się podejść do miski, straszyła go nawet spadająca na podłogę poduszka. Jednak po

pewnym czasie wszystko się uspokoiło. Zaczął grzecznie chodzić na spacer, je z miski, ale... nadal

boi się spadających poduszek. 

Ten mój psiak ze schroniska na imię ma Tofik. Przytył u nas, jest szczęśliwy i bardzo go kochamy. 

Moim zdaniem kundelki od psów rasowych różnią się tylko tym, że psy ze schroniska pokochają

Was jeszcze bardziej. Będą bardzo wdzięczne, że podarowaliście im miłość i cieplutki oraz miły

dom. 

Ania Podczerwińska, klasa IVd

 



Na języku polskim: Jak będzie wyglądał świat za 20 lat?

Zapraszamy do lektury  pracy pisemnej,  jaką  Emilia  Jąkała  z  klasy 4d  napisała  na  temat  „Jak
wyobrażasz sobie świat za 20 lat”.

         Choć mam tylko 10 lat, myślę, że za 20 lat będą się działy niesamowite rzeczy.

     Rosyjscy  naukowcy  odrodzą mamuta,  który  będzie  żył,  chodził  i  rozmnażał  się.  Mamuty

opanują tereny Rosji, na których nikt nie mieszka. Będą bardzo znane na całym świecie.

      Następną rzeczą jest podróż w Kosmos. Już dzisiaj  próbuje się testować różne skafandry,

które muszą wytrzymać napięcie wlatywania i wylatywania w atmosferę  ziemską. Mam nadzieję,

że to się uda.

       Byłoby fajnie, gdyby istniały roboty i androidy, które wyglądają jak ludzie. Będą mogły jeść,

pić, rosnąć i chorować. Każdy człowiek będzie miał swojego androida.

      W domu wszystkie  sprzęty będą reagowały na nasze uczucia. Kiedy będziemy smutni podadzą

nam  chustki,  włączą  ulubiony  serial  albo  film,  zrobią  ulubione  jedzenie,  pocieszą  i  pomogą

podnieść się na duchu. Jednym słowem pomogą we wszystkim.

        Mój ostatni pomysł to komputerowa szkoła.  Chodzi o to,  że zamiast noszenia ciężkich

tornistrów,  będziemy  mieli  tablety,  w  których  będą  wszystkie  książki,  podręczniki  i  zeszyty.

Niezmiernie fajnie wtedy by było. To by była najlepsza szkoła na świecie!

     Mam nadzieję, że chociaż dwa moje pomysły zostaną zrealizowane.

Tekst. Emilia Jąkała

Po lekcjach: warto obejrzeć! Polecam Ci film... 

W domu siedmioletniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający

bobasa szef-dzidziuś przybył na ziemię z tajemniczą misją.

W tym numerze gazetki chciałam polecić Wam film pt.  „Dzieciak

rządzi”. Jest to film, podczas którego nie powstrzymacie śmiechu! Wyobraźcie sobie taką sytuację,

że  pewnego dnia  w domu małego Toma zjawia  się  nowy współlokator.  Udaje  on  bobasa.  Tom

dowiaduje się, że ten dziwny dzieciak w garniturze przybył z organizacji „Bobas” na tajną misję. 

Jeśli jesteście ciekawi, co to za misja i jaką rolę odegrał w niej Tom – koniecznie obejrzyjcie ten

film!

Serdecznie polecam! - Emilia Kruszec, klasa 4d



Wytęż umysł – łamigłówki i zagadki

1. Weź trzy litery z Belgii, jedną z Włoch, jedną z Estonii, 
jedną z Danii, jedną z Egiptu, jedną z Rumunii, a całość 
znajdziesz w Warszawie. 

2. Zawsze opowiada 
niestworzone dzieje. Bogata
jest w króle, czary, 
czarodzieje. 

3. Kto ma na półkach książek bez liku i dba o książki i 
czytelników?

4. Czerwone ma nogi i ma białe 
pióra. Do wody przed nim żaby 
dają nura. 

Odpowiedzi:

1. Belweder 2. Bajka 3. Bibliotekarz 4. Bocian



Uczniowie mają głos! Kilka pytań do.... 

Nasz reporterka – Alicja Kois (klasa 4d) pytania zadała nowo-wybranym przewodniczącym z trzech
klas. Przeczytajcie, co ciekawego mają do powiedzenia!

Co  chciałbyś / chciałabyś   zmienić  w szkole?

Nic.

Jakiego   przedmiotu  najbardziej  lubisz  się  uczyć?

Przyrody

Kim chciałbyś / chciałabyś   być  w  przyszłości?

Przyrodnikiem

Czy  lubisz  wycieczki  szkolne  i  gdzie   chciałbyś / chciałabyś jechać?

Lubię, chciałabym   jechać  do  parku  linowego.

Klasa 4a – Sara Suder

Co  chciałbyś / chciałabyś   zmienić  w szkole?                                                                                   

Zmieniłabym toalety, chciałabym, żeby był wyższy  sufit w sali od  W-F, i dobrze, żeby było 

miejsce na  rowery obok szkoły.

Jakiego   przedmiotu  najbardziej  lubisz  się  uczyć?

Wychowanie fizyczne

Kim chciałbyś / chciałabyś   być  w  przyszłości?

Jeszcze nie wiem

Czy  lubisz  wycieczki  szkolne  i  gdzie   chciałbyś / chciałabyś jechać?

Lubię,  chciałabym  pojechać do  parku linowego.

Klasa 5a  - Wiktoria Rożek

Co  chciałbyś / chciałabyś   zmienić  w szkole?

Wprowadziłabym Dzień  zwierzaka.

Jakiego  przedmiotu  najbardziej  lubisz  się  uczyć?

Najbardziej lubię plastykę, przyrodę i wychowanie fizyczne. 

Kim chciałbyś / chciałabyś   być  w  przyszłości?

Kosmetyczką

Czy  lubisz  wycieczki  szkolne  i  gdzie   chciałbyś / chciałabyś jechać?

Tak i chciałabym  jechać do Warszawy.

Klasa 6b – Kamila Stec



Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do współpracy z gazetką.

Jeżeli chcesz, aby Twój tekst (recenzja filmu lub książki, wypracowanie z

języka polskiego, ciekawostki ze świata przyrody czy historii, dowcipy,

łamigłówki, krzyżówka) znalazł się w naszym miesięczniku, to koniecznie

skontaktuj się z jednym z naszych dziennikarzy lub wyślij tekst na adres:

redakcja.szkolnej.gazetki@gmail.com

W piątek (29.09) w dwóch budynkach naszej szkoły (przy ul. Żeromskiego oraz Sobieskiego)
odbyły  się  wybory  do  Samorządu  Uczniowskiego.  Uczniowie  z  klas  III-VII  szkoły
podstawowej  oraz  z  klas  II  i  III  oddziałów  gimnazjalnych  oddawali  głosy  na  swoich
kandydatów.  Komisje  wyborcze  czekały  z  listami  uczniów  uprawnionych  do  głosowania  i
wydawały  karty.  Poszczególne  klasy  w  wyznaczonym  terminie  zgłaszały  się  do  wyborów,
zaznaczały na karcie swoich kandydatów i  głos  umieszczały  w specjalnie przygotowanych
urnach.

Kiedy już  wszyscy  zagłosowali,  nadszedł  długo  wyczekiwany przez  wszystkich  moment  –
nastąpiło komisyjne otwarcie urn i liczenie głosów.

Najwięcej  głosów na  przewodniczącego  zdobyli:  Julia  Nosal  i  Szymon  Wincenciak i  to
właśnie między nimi rozegrała się dogrywka. Jaki będzie jej wynik, Wy już zapewne wiecie, a
my obiecujemy,  że  z  przewodniczącym przeprowadzimy wyczerpujący  wywiad w kolejnym
numerze! 

Gratulujemy  zastępcom  przewodniczącego:  Miłoszowi  Słowikowi oraz  Zuzannie
Wierzbowicz – z nimi też niebawem porozmawiamy!:)
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