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Było, minęło. Kalendarium 

Świętowanie w .... bibliotece!

Październik  w  naszej  szkole  upłynął
pod hasłem świętowania w bibliotece.
Przez  cały  miesiąc  na  czytelników
czekały  niespodzianki.  Największą
radość  sprawiły  wszystkim  nowości,
jakie  zostały zakupione do biblioteki.
Jest ich naprawdę bardzo dużo i każdy
może znaleźć coś dla siebie. Poza tym
nasze Panie bibliotekarki przygotowały
dla każdego odwiedzającego bibliotekę
–  słodki  poczęstunek  –  w zamian  za
wypożyczenie ksiażki otrzymywało się
coś słodkiego. 

Już  nie  możemy  się  doczekać
przyszłorocznych  obchodów  tego
święta. 

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Październik to miesiąc, kiedy obchodzimy
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W naszej
szkole w ramach tych obchodów, uczniowie

wzięli udział w wykładzie p. Ewy Łazoryk na
temat Jerozolimy. Prelekcja okraszona była

ciekawą wystawą zdjęć. 

Święto Edukacji Narodowej

14  października  obchodzimy  Dzień
Edukacji Narodowej. W związku z tym, że
w tym roku dzień ten przypadał w sobotę,
w piątek – 13 października świętowaliśmy
tę  uroczystość.  W  południe  odbyła  się
uroczysta  akademia,  podczas  której
uczniowie zaprezentowali przygotwany na
tę  okazję  program  artystyczny.
Podziękowań  i  życzeń  tego  dnia  nie
brakowało.  Pani  dyrektor,  rodzice,
przewodniczący  składali  wszystkim
uczącym serdeczne życzenia.

Co  nas  czeka  w  listopadzie?  Kalendarz  świąt

zwykłych i niezwykłych:) 

1 listopada – Wszystkich Świętych

5 listopada- Dzień Postaci z Bajek

10 listoada – Dzień Jeża

11  listopada  –  Święto  odzyskania  przez  Polskę

niepodległości

12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów

13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych

16 listopada- Dzień Tolerancji

17 listopada- Dzień Czarnego Kota

20 listopada – Dzień Praw Dziecka

21 listopada – Dzień Życzliwości

24 listopada – Katarzynki

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia

26 listopada – Dzień Bez Zakupów

30 listopada – Andrzejki

Bicie rekordu RKO

W październiku w naszej szkole odbyło się bicie rekordu w udzielaniu pomocy RKO (czyli
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Tego dnia uczniwie brali udział w szkoleniach i

przypomnieli sobie zasady postępowania w przypadku ratowania ludzkiego życia. Następnie
na sali gimnastycznej odbyło się bicie rekordu. Do jednoczesnej akcji przystąpili wszyscy

chętni uczniowie naszej szkoły. Czy udało się pobić rekord i jaka była liczba biorących udział
w akcji, dowiemy się, kiedy zostaną podliczone wszystkie raporty. 



U wegetarianina na talerzu....
W październiku obchodziliśmy Światowy Dzień Wegetarianizmu. Nasza reporterka – Ania, kiedy
tylko się o tym dowiedziała, od razu zdecydowała, że należy o tym porozmawiać z jej mamą, która
jest  wegetarianką  i  może  Wam o  tym opowiedzieć.  Zapraszamy  zatem  do  lektury  rozmowy
z panią Katarzyną Gąsienicą-Sieczką. 

1. Jak długo jest Pani wegetarianką?
Wegetarianką zostałam cztery lata temu.
2. Dlaczego zdecydowała się Pani, aby nie jeść mięsa?
To nie była nagła i nie spodziewana decyzja, dojrzewałam do niej stosunkowo
długo. Jako dziecko wychowywałam się w domu, w którym było gospodarstwo
rolne z niewielką ilością zwierząt hodowlanych. Byłam bardzo zżyta z każdym z
tych zwierzaków, traktowałam je jak moich przyjaciół i za każdym razem kiedy któreś zostawało zabite lub
umierało czułam wewnętrzny sprzeciw i olbrzymi żal.  Kiedy stałam się dorosłym człowiekiem, dotarło do
mnie, że żeby żyć wcale nie musimy zjadać mięsa, a jego produkcja jest związana z olbrzymim cierpieniem
zwierząt, oraz zanieczyszczeniem środowiska.  Wszystko to, moje wspomnienia, informacje które docierały do
mnie z gazet czy internetu spowodowały, że postanowiłam na zawsze usunąć z mojej diety produkty mięsne.
3. Co według Pani jest najtrudniejsze w byciu wegetarianinem?
Początki mojego przejścia na dietę wegetariańską były trudne, wiązało się to z całkowitą  zmianą mojego
menu, Musiałam zaprzyjaźnić się z nowymi produktami roślinnymi, które są bogate w składniki  odżywcze
jakie do tej pory dostarczało mi mięso. Do tej pory jadłam to co cała rodzina, więc nie musiałam osobno
martwic sie co zjem np. na obiad. Po przejściu na wegetarianizm nagle zdałam sobie sprawę, że tradycyjna
kuchnia polska w dużej mierze opiera sie na daniach zawierających mięso. Wszystkie spotkania rodzinne,
święta, uroczystości, grille wiążą się poczęstunkiem w którego skład wchodzi jakieś danie mięsne. Musiałam
się w tym odnaleźć na nowo... 
4. Prosimy o podanie przykładowego  dziennego jadłospisu.
Dieta wegetariańska jest z założenia dieta urozmaiconą. Osoba przechodząca na ta dietę zaczyna zwracać
baczniej uwagę na to co je. 
Ja staram sie dostarczać organizmowi wszystkich składników potrzebnych do zdrowego funkcjonowania. Na
śniadanie  często  zjadam  płatki  owsiane  z  owocami,  orzechami,  ziarnami  słonecznika  lub  kromki  z
pełnoziarnistych zbóż, z np. jajkiem, białym serem z dodatkiem warzyw zielonych , pomidorów, kiszonych
ogórków.  Na  przekąskę  zjadam  jogurt,  lub  kefir  z  płatkami  zbożowymi.  Jestem  łasuchem  więc  często
pozwalam sobie na jakieś słodycze, ciasteczka, lub gorzką czekoladę. Na obiad w zależności od pory roku
zjadam dostępne warzywa sezonowe w formie sałatek lub moich ulubionych zup. Zupy mogłabym jeść na
okrągło czy to w formie kremu czy gęstych potraw z dużymi i różnorodnymi kawałkami warzyw, z dodatkiem
kasz, ryżu czy makaronu. Jeśli czas mi na to pozwala to przygotowuję tarty warzywno-serowe lub zapiekanki z
ziemniaków, cukinii, bakłażana, pomidorów i wielu innych przepysznych roślin. Kolacje jadam lekkie lub w
ogóle, kolorowe kanapki lub jakiś owoc np. jabłko, banan . Bardzo lubię również  wszelkiego rodzaju soki
owocowo-warzywne, które poza pysznym smakiem są b. bogate w składniki odżywcze.
5. Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Trudno powiedzieć; lubię tarty z cukinią, pomidorami i masą jajeczno-serową, oczywiście lubię też pizzę,
przepyszne placuszki,  które można zrobić z dyni,  lub cukinii.  Czasami udaje mi sie odwiedzić restauracje
wegetariańską np. w Krakowie i tam zjadam burgera warzywnego, który w smaku przewyższa wszystkie znane
mi kiedyś hamburgery z mięsem ;-)
6. Czy coś zmieniło się w Pani życiu (zdrowie, wygląd) od momentu, kiedy jest Pani wegetarianką?
Eliminując mięso z mojej diety, jem znacznie zdrowiej. Rzadko boli mnie żołądek z przejedzenia, potrawy
które zjadam nie są smażone na tłuszczu, sa lekkostrawne, w związku z tym znacznie lepiej funkcjonuje mój
układ trawienny. Nie mam specjalnie kłopotów ze zdrowiem. 
Nie  jedzenie  mięsa  poprawia  moje  ogólne  samopoczucie,  wiem,  że  dzięki  temu mogę  przyczynić  się  do
zmniejszenia ilości cierpiących zwierząt. Mam nadzieje, że nadal na świecie będzie przybywać osób, które ze
względu na dobro naszych zwierzęcych przyjaciół , świadomie zrezygnują z jedzenia mięsa.  



Szymon Wincenciak – nasz przewodniczący
Szymonie, przede wszystkim gratulujemy świetnego wyniku w wyborach do samorządu. Zdradź nam

proszę, dlaczego chciałeś zostać przewodniczącym?

Bardzo  dziękuję  !Korzystając  z  okazji  chciałem  podziękować  za  wsparcie  dobrym słowem,  za  wszystkie

przybite „piątki” i  za oddany głos. Stanowisko przewodniczącego niesie ze sobą obowiązki  i  zadania, ja

jednak  lubię  czuć  się  potrzebny,  czuć  że  działam.   Chcę  się  rozwijać  zwłaszcza  w  wystąpieniach  ,  a  to

stanowisko niesie ze sobą takie możliwości.  Wiadomo przewodniczący wiąże się z dużą renomą czy nawet

popularnością , z wszystkich uczniów ma największe możliwości działania. Mam też swoje poglądy na temat

polskiego  systemu  oświaty.  Chciałbym  wykorzystać  to  stanowisko  do  przypomnienia  jak  ważne  jest

zainteresowanie  ucznia  przedmiotem,  korzystanie  z  niestandardowych  metod  pedagogicznych.  Tak  więc

możliwość działania, próby zmienienia czegoś na lepsze, nabrania doświadczenia i pewna popularność były

dla mnie na tyle pociągające aby jednak spróbować sił i rozpocząć kampanię

Przypomnij nam wszystkim, jakie były Twoje najważniejsze postulaty.

Dzień bez mundurka, Zielona Noc, Szczęśliwy Numerek, Turnieje Międzyklasowe, Szczęśliwy Dzień   oraz

Spotkania  z  ciekawymi  ludźmi  .  Od razu  pragnę zaznaczyć,  że  pozwoliłem sobie  pominąć  dwa pierwsze

postulaty w mojej kampanii w budynku Szkoły Podstawowej, gdyż są one skierowane do klas gimnazjalnych.

Na którym najbardziej Ci zależy?

Na spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Jako, że niezmiernie mnie poruszyło mnie to, że zechcieliście ze mną

przeprowadzić wywiad, postarałbym się zorganizować spotkanie z dziennikarzem. Jest to dla mnie szczególnie

ważny postulat, gdyż oddaje moje spojrzenie na edukację - trzeba szukać innych sposobów przekazywania

wiedzy uczniom od tych zbyt tradycyjnych. Wielu uczniów się oburzy, bo najważniejsze powinny być postulaty

Dnia bez mundurka i Szczęśliwy Numerek - uspokajam te postulaty JUŻ wchodzą w życie. Pozostałe jeszcze

nie zostały poruszone na spotkaniu z Panią Dyrektor.

Czy wiesz już, czego nie uda Ci się zrobić?

Tak, Zielona Noc zostanie zastąpiona Nocą Filmową, zgodnie z wolą uczniów.

Jak myślisz, co zdecydowało, że uczniowie oddali na Ciebie głos?

Co do tego nie mam wątpliwości- debaty i osobiste spotkania z wyborcami. Przyznam, że nie miałem wybitnie

porywających  plakatów  czy  programu.  Największą  wagę  przyłożyłem  do  swojego  przemówienia,  które

sumienie przygotowałem. Podczas mojego wystąpienia, ale także między debatami byłem wśród uczniów i

rozmawiałem z nimi. Były  głosy krytyki ale znacznie więcej wsparcia. Po trzech godzinach debat w Szkole

Podstawowej aż bolały mnie policzki od uśmiechania się. A za najbardziej udaną uważam ostatnią debatę w

gimnazjum, po prostu żal było kończyć. 

Czy w przeszłości robiłeś już coś tak poważnego?

Aż tak bardzo poważnego to nie. Byłem i jestem  przewodniczącym klasy, więc mam już pewne doświadczenie

w realizowaniu wszelakich wydarzeń.  Uczestniczyłem też w XXXIII  Sympozjum Klubu Szkół  Westerplatte,

gdzie miałem lekcje prezentacji wystąpień. 

Wiążesz swoje plany z polityką? Kim chciałbyś być w przyszłości?

Tak. Bardzo interesuje się polityką, nawet  w bardzo bliskiej przyszłości zamierzam mieć z nią coś wspólnego.

Planuję dostać się do Sejmu Dzieci i Młodzieży, gdzie mógłbym poruszyć kwestie polskiego sytemu oświaty.



Polityki nie można traktować jako zawodu dlatego też, chciałbym dostać się na prawo, a następnie skończyć

aplikacje sędziowską, by wykonywać zawód sędziego. Oczywiście wiem, że połączenie tych zawodów jest na

tą chwilę niemożliwe, więc pragnę skupić się najpierw na dostaniu się to zawodu sędziego, a to jest jeszcze

jakieś 15 lat edukacji.  

Gdybyś to nie Ty był przewodniczącym... na którego kontrkandydata oddałbyś swój głos? Dlaczego?

Zdecydowanie  na  Julkę  Nosal.  Pomijając  już  kwestię  doskonałej  kampanii,  najbardziej  mnie  ujęło  jej

zachowanie  po ogłoszeniu wyników.  Mało tego,  że  pogratulowała mi  zwycięstwa (  warto w tym miejscu

podkreślić, że wyniki mieliśmy niemalże identyczne)  to jeszcze sama z własnej woli namówiła swojego kolegę

na to aby zgodził się prowadzić nasze dyskoteki. Naprawdę zachowanie na najwyższym poziomie. Uważam, że

mogła by być dobrym przewodniczącym.

Przewodniczący prywatnie. Czym się interesujesz?

Historią, o czym wielu z Was zapewne wie. Polityką i prawem, oczywiście w granicach rozsądku na czytanie

kodeksów mam jeszcze czas. Zamiast tego uważnie śledzę wszystkie zmiany w polskim systemie prawnym i

wydarzenia polityczne. Myślę że oglądanie debat na ten temat, a zwłaszcza przemówień Pani I Prezes SN

prof.  M. Gersdorf pomogło mi przy pisaniu własnego wystąpienia. Uwielbiam Książki,  autorem który ,ze

względu na tematy swych książek, został przeze mnie szczególnie upodobany jest Remigiusz Mróz. Wracając

do tematu polityki to przeczytałem autobiografię Margaret Thatcher. Żeby dorzucić coś nowego to ze sportu,

czysto hobbystycznie- nie wiąże z tym żadnych planów, chodzę na zajęcia z tańca towarzyskiego. Przy czym

„chodzę’’ jest tu bardzo adekwatne, bo tańczeniem bym tego nie nazwał . 

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? Dlaczego?

Ze wskazaniem ulubionego przedmiotu mam duży problem. Wcale nie jest oczywiste, że to historia, którą

uwielbiam ale  nie  jako  przedmiot  szkolny.  Za  to  z  wymieniem przedmiotu,  którego nie  znoszę  nie  mam

problemu, ale nie o to było pytanie. Może powiem tyle, że jeśli  chodzi o liceum to zastanawiam się nad

rozszerzeniem z takich nauk jak WOS, historia może matematyka i geografia    

Czy chciałbyś coś przekazać naszym czytelnikom/swoim wyborcom?

Tak. Przede wszystkim apeluje o zgłaszanie ciekawych pomysłów do mnie lub do mojej zastępczyni na Szkołę

Podstawową  Zuzanny  Wierzbowicz.  Już  jeden  pomysł  uczennicy  został  przeze  mnie  przedstawiony  Pani

Dyrektor  i  został  bardzo  dobrze  przyjęty,  można powiedzieć,  że  entuzjastycznie.  Mieliśmy zatańczyć  tzw.

belgijkę na naszych szkolnych boiskach, a Panie Dyrektor stwierdziły, iż można spróbować zorganizować tę

imprezę na myślenickim Rynku. Polecam ten przykład uwadze innych i zachęcam do zgłaszania pomysłów bo

cytując fragment mojego przemówienia „ Z Waszych umysłów mogą wyjść świetne pomysły (…) Wy możecie

sprawić, że nauka może stać się przyjemna albo chociażby znośna.

Dokończ zdania:

Nigdy.....się nie poddaję 

Zawsze....daję odpisać ;)

Wszędzie...można zmieniać na lepsze, wystarczy chcieć 

Na bezludną wyspę zabrałbym...pewną drogą mi osobę,  kogo? Zostawię w tej kwestii pewien niedosyt

Redakcja dziękuje za rozmowę i życzy sukcesów w realizacji planów!

Pytania zadała Asia Szlachetka, kl.4d



Są wśród nas pisarze.... 
Czy wiecie, że niektórzy nasi uczniowie piszą bajki, opowiadania,
wiersze? Dziś zapraszamy Was do przeczytania pierwszej części

opowiadania, które napisała Amelia Polar – uczennica klasy 4h. 

Biała ma niesamowitą moc!
Pewnego dnia wykluła się mała sówka. Miała na imię Biała. Kiedy już była samodzielna, odeszła od mamy i
taty. Wraz ze swoją siostrą wyruszyły w świat. Leciały przed siebie, aż zobaczyły coś  niesamowitego, to było
Sowie Królestwo! Niestety w oddali było słychać grzmoty… Po chwili rozpętała się burza. – Nie martw się –
powiedziała Biała do swojej siostry . Popatrzyła się w jej stronę, ale siostry już nie było! -Na pewno porwała
ją burza! – pomyślała Biała. Próbowała ją znaleźć, lecz chmury były zbyt gęste. Kiedy skończyła się burza,
zobaczyła, że leci dokładnie nad Sowim Królestwem! Zleciała w dół i zobaczyła samą królową!!! Dopiero
teraz zobaczyła ją na własne oczy i  zapytała, czy może nie widziała jej siostry.  Niestety królowa jej nie
widziała. Biała zapytała jeszcze królowej jak ma na imię, bo rodzice jej nigdy tego nie powiedzieli. Królowa
odpowiedziała - mam na imię Białko. – A ja Biała i poszukuję domu. – Hmmm mam dla ciebie idealny dom.
Poszły w stronę wielkiego drzewa, a jak doszły na miejsce, królowa dała jej klucze i powiedziała: - Twoje
mieszkanie ma numer 15, do widzenia. I odleciała. Biała weszła do drzewa, a jak weszła na 5 piętro, to
otworzyła swój pokój i okazało się, że było tam wszystko, czego potrzebowała. Pewnie królowa przewidziała,
że przyleci, bo przecież królowa ma wszystkie moce a przede wszystkim moc Feniksa. Biała wyszła z drzewa
i poszła do pałacu. Jak weszła, to ujrzała kryształowy tron, na którym siedziała królowa. Powiedziała jej, że
chce chodzić na lekcje szybkiego latania. Królowa odpowiedziała - Nie musisz się uczyć. Mówiąc to uniosła
nad jej głowę swoje skrzydła i w tej samej chwili… na jej głowie
pojawił się jasno niebieski kryształ, który jasno błyszczał. Biała zapytała królowej: - Co to jest? - To kryształ,
który daje ci moc wiatru. Dzięki niemu możesz znikać, przechodzić przez ściany, szybko latać i lewitować. -
Dziękuję! Bardzo mi się przyda. Królowa rzekła: - A teraz poznaj moją córkę. Ma na imię Rashida i ma moc
ognia, ale uważaj,bo może się zapalić i jak się przybliży może cię zabić! Ale raczej tego nie zrobi. Kiedy
Biała wyszła z pałacu, to wypróbowała swoje moce. Rzeczywiście mogła znikać, przechodzić przez ściany,
szybko latać i lewitować. Po chwili niebo zaczęło robić się czarne, to zła kryształowa sowa, która ma na imię
Zira. 

Co będzie dalej ? Co się stanie ze wszystkimi sowami? Dowiecie się tego w drugiej części.

Nowości w naszej szkolnej bibliotece

Nasza reporterka – Judyta Kuczera z klasy 4d przygotowałam Wam spis kilku nowości, które 
znajdziecie w szkolnej bibliotece. Zapraszamy do biblioteki! Spieszcie się, zanim ktoś wypożyczy 
Waszą książkę:)
Klasy I-III Bartek Koniczynka, Detektyw łodyga , Pamiętnik czarnego noska, Ząb czarownicy , 
Poznaję świat z kropką, Zwierzęta Oliwii, Tajemnica cyrku, Kto z was chciałby rozweselić pewnego 
nosorożca, Pan Mamutko i zwierzęta, Nie taki smok straszny... . 
Klasy lV -Vl  Zwiadowcy - wszystkie części, Dziewczynka z parku, Zuzia i zagadka pani Labiryntu. 
Zapiski nastolatka, Ciumkowe historie, Tajemnica zaginionej kotki, Strach to za mało, Ewa i idealna 
opiekunka, Zaczarowany dom Matyldy, M jak dżem , Asiunia. 

Warto przeczytać – polecam Ci tę książkę!
Jedną z tych książek przeczytała nasza dziennikarka – Kasia Górnik z klasy 4D. Kasia zaprasza

Was do lektury książki pt. "Asiunia". 
Książkę napisała Joanna Papuzińska. Są to losy małej dziewczynki, która musiała zmierzyć

się z okrutnym czasem wojny. Tytułowa Asiunia ma tylko pięć lat i stara się zrozumieć otaczający ją
świat. Według mnie warto przeczytać tę książkę, bo jest bardzo ciekawa i wzruszająca. 



Uczniowie maja głos! 

Dziś przedstawiamy Wam dwie uczennice klasy 4h. Pytania zadała Ala Kois z klasy 4d

                      KLAUDIA DEPTA    ZUZANNA OPYDO
1. Gdzie  byłaś / byłeś na wakacjach i gdzie 

chciałbyś / chciałabyś jechać w następnym 
roku ?

W  wakacje  byłam  z  rodzicami  w   Zakopanem.  
W  następnym  roku  bardzo  chciałabym  pojechać
nad  morze, ponieważ  nigdy  tam  nie  byłam.

2. Czym się interesujesz i dlaczego ?

Interesuję  się  fryzjerstwem, 
ponieważ  bardzo podobają mi się 
różne fryzury i bardzo   lubię   
czesać włosy.

3.  Jakiego przedmiotu 
najbardziej nie lubisz się 
uczyć ?

Lubię  uczyć  się  wszystkich  
przedmiotów,  chociaż  gdy czegoś  nie  rozumiem ,
to  niezbyt chętnie się uczę.

4. Co  lubisz  robić  w  wolnym  czasie ? 

W  wolnym   czasie  lubię   jeździć  na  rowerze, 
bawić  się   z   koleżankami  i oglądać  telewizję.

5. Który dzień  tygodnia najbardziej  lubisz  i 
dlaczego ?

Najbardziej  lubię  sobotę,   ponieważ   mogę   
długo  pospać,  iść  na  zakupy  i  pobawić  się  z  
braciszkiem. 

6.  Czy  uprawiasz  jakiś   sport?

Tak.  Biegam,  jeżdżę  na  rolkach,  rowerze,  gram
w  siatkówkę  i  pływam.

7. Jakie  zwierzę  najbardziej   Ci  się  
podoba?  Masz  jakieś  zwierzę?

Najbardziej  podobają   mi  się  małe  pieski  i  
kotki.  Nie  mam   żadnego  zwierzątka,  ale  
bardzo   bym   chciała mieć. 

1.  Gdzie  byłaś / byłeś na wakacjach i gdzie
chciałabyś / chciałbyś
jechać w następnym  roku?

W  tym  roku  wakacje  spędziłam  w  domu.  W  
następnym  roku  chciałabym jechać  do 
Hiszpanii.

2. Czym się interesujesz i dlaczego?

Interesuję  się   jeżdżeniem  deskorolką,   
ponieważ  sprawia  mi  to      przyjemność.

3.  Jakiego przedmiotu najbardziej nie lubisz
się  uczyć?

Najbardziej  nie  lubię  matematyki.

4. Co  lubisz  robić  w  wolnym  czasie? 

Lubię  jeździć  na  deskorolce i  rowerze.

5. Który dzień  tygodnia najbardziej  lubisz i
dlaczego?

Najbardziej  lubię  piątek,  ponieważ   jest  
koniec  tygodnia  i  idę  do  szkoły  na  8:55.

6. Czy  uprawiasz  jakiś  sport?
Nie  uprawiam  żadnego  sportu.

7. Jakie  zwierzę najbardziej  Ci  się 
podoba?  Masz  jakieś  zwierzę?

Najbardziej  mi  się  podoba  pies. Tak,  mam  psa.



Rozrywka 
Wykreślanka. Ukryliśmy nazwiska Pań, które uczą w klasach I-III. Ciekawe, czy uda Wam się znaleźć

wszystkie. Powodzenia:) (podpowiedź: jest ich 14)

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE według MAI :)

1.Ala miała 5 batonów .Od Gosi dostała 6,a od Oli jeszcze 3 .Ile teraz ma batonów? 

Obliczenia

Odp

2.Paweł i Piotr chcą podzielić między siebie 140 zł .Piotr ma dostać 20zł więcej od Pawła . Ile dostanie każdy 

z nich?

Obliczenia

Odp

3.W sadzie dziadka Jana są grusze i jabłonie . Razem jest 80 drzew .Jabłoni jest 4 razy więcej niż grusz .Ile 

jest jabłoni ,a ile grusz ?

Obliczenia

Odp

4.Kopciuszek miał 5 miseczek i 100 ziaren .Do pierwszej miski wsypał 10 ziaren .Do drugiej o 5 mniej niż do

pierwszej .W trzeciej misce było tyle co w drugiej .Do czwartej wsypał 20 .  Ile musiał wsypać do piątej?

Obliczenia

Odp

SUPER-ŁAMIGŁÓWKA

Jaka powinna być kolejna liczba?

3  5  8  12  23 ...

Obliczenia

Odp

(odpowiedzi znajdziecie w następnym numerze gazetki) Maja Piesakowska, kl.4f



Krzyżówka konkursowa

1. Imię Pani dyrektor

2. Miejsce obok szkoły, gdzie gramy w piłkę

3.
Miejsce w szkole, gdzie znajduje się replik
a pomnika Westerplatte

4. Nazwisko jednej z Pań uczącej matematyki

5. Imię pana uczącego informatyki i techniki

6. Pomiędzy lekcjami

7. Nazwisko pani uczącej j.niemieckiego

8. Przedmiot do szkicowania

9. Chowamy w nim buty

10.
Nazwisko pani Ady - nauczycielki j.angiel
skiego

11. Nazwisko pani uczącej historii

12. Nazwisko przewodniczącego naszej szkoły

13. Nazwisko jednej z pań bibliotekarek

14.
Przedmiot przydatny na przyrodzie. Służy 
do obserwowania małych rzeczy

15. Piszemy na niej kredą

16. Imię naszej pani logopedy

17. Gotują nam pyszne obiady

18. Chowasz w nim kredki, długopisy i ołówki

19.
Język........ - uczysz się na nim m.in.o litera
turze

20. Nazwisko pani od plastyki

21. Nazwisko naszego katechety

22. Przedmiot, na którym liczysz

23.
Miejsce, gdzie możesz kupić drugie
 śniadanie

Hasło: ...............................................
..........................................................

Konkurs: Każdy, kto kupi naszą gazetkę i wypełni 
załączony kupon konkursowy, weźmie udział w 
losowaniu nagrody niespodzianki. Wypełniony kupon 
należy wrzucić do skrzynki umieszczonej u pań 
sprzątających na portierni. 



 

List to pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Sztuka
pisania listów (zgodnie z panującymi obyczajami) to epistolografia. 

Dziś zaprezentujemy Wam list uczennicy klasy 4F – Oli Boryczko, która w swojej pracy
opisała pierwszy miesiąc w roli czwartoklasistki. 

Myślenice, 12.10.2017r.

Drogi Igorze!

Piszę  do  Ciebie  ten  list,  by  opisać  jak  tu  w  czwartej  klasie  minął  mi  wrzesień.

Na początku umierałam z ciekawości, kto będzie naszym wychowawcą. Okazało się, że ta

Pani uczy matematyki i jest bardzo miła. Ponieważ zlikwidowali gimnazja, nasza szkoła "wchłonęła"

gimnazjum  i  teraz  wszyscy  nauczyciele  biegają  to  do  jednej,  to  do  drugiej  szkoły.  Mamy

zdecydowanie więcej lekcji - po pięć albo sześć dziennie. Niektóre przedmioty lubię mniej, niektóre

więcej. Najlepsza jest matematyka i historia. Mniej lubię angielski. Muzyki uczy nas mama kolegi

Radka. Z niektórych przedmiotów mamy kartkówki. Czasem łatwe, czasem trudne. Każdą lekcje

mamy w innej sali. Co tydzień jeździmy na basen. Mam trochę problem z wysuszeniem włosów.

Chodzę też na kółka zainteresowań. Chciałabym chodzić na wszystkie, ale wybrałam tylko dwa:

teatralne i historyczne. Obiady na stołówce są nawet znośne. Z jednej strony cieszę się, że chodzę do

czwartej klasy, ale trochę tęsknie za Panią Małgosią. 

Na tym kończę już mój list. Czekam na relację z Twojej szkoły. 

Pozdrawiam serdecznie

                                                                                                                      Ola

PS Nie za bardzo się wysypiam. 

Miejsce i data

Zwrot do adresata

Pierwszy akapit: jeśli odpisujesz na list,
 to w tym miejscu za to dziękujesz i krótko opisujesz, 

o czym będziesz pisać

Drugi akapit: 
treść listu

Trzeci akapit: 
zakończenie

Pozdrowienie

Podpis

Dopisek do listu 
(nie jest on konieczny)

Jak napisać list?

Mamy dla Was zadanie: Wiecie już, jak napisać list. W następnym numerze gazetki możemy umieścić Wasz
list (dowolna tematyka). Jest tylko jeden warunek: list musi być napisany poprawnie, według naszych

wskazówek.Listy możecie wysyłać na adres: redakcja.szkolnej.gazetki@gmail.com, oddać p. Magdalenie
Tobolewicz albo jednemu z naszych dziennikarzy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adresat
mailto:redakcja.szkolnej.gazetki@gmail.com
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epistolografia


Ciekawostki
Mówią, że ciekawemu nos urwali, ale my się tego
nie boimy i przedstawiamy Wam kolejną dawkę

ciekawostek ze świata:)

Humor

Nie mówi się podczas jedzenia - poucza matka Jasia, gdy
zauważyła (przy zupie) że Jasio chce coś powiedzieć -
powiesz jak zjesz. - no i co chciałeś powiedzieć? - pyta
matka gdy zjedli zupę, drugie danie i deser. - chciałem
powiedzieć, że na tatusia koszuli zostawiłaś włączone

żelazko 

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu. Tata się go
pyta: - Jasiu, gdzie masz świadectwo? - Pożyczyłem

koledze bo chciał nastraszyć rodziców. 

Jasiu stoi przed salą i wykrzykuje: - To nielogiczne i
niesprawiedliwe. Podchodzi do niego dyrektor i pyta: -

Jasiu co jest niesprawiedliwe i nielogiczne? - Bo ja
puściłem bąka i musiałem wyjść z sali, a oni siedzą w tym

smrodzie

Przychodzi Jaś do ojca i mówi: - Tato, ja ożenię się z moją
babcią. - Synu, nie możesz ożenić się z moją matką - A Ty

z moją to mogłeś? 

Jasiu jedzie na rowerze do kościoła a ksiądz do Jasia:
-dlaczego nie wchodzisz do kościoła? Jasiu na to: -bo nie
ma kto mi popilnować roweru. ksiądz odpowiada: -duch
święty ci popilnuje. Jasiu wchodzi do kościoła i żegna się
przed krzyżem "w imię ojca i syna amen". Ksiądz się go
pyta: -a gdzie duch święty? Jasiu odpowiada: -pilnuje mi

roweru. 

Jasiu chwali się Sebastianowi co dostał na gwiazdkę: -
Sebastianie zgadnij co dostałem na gwiazdkę? - Nie, nie

wiem co? - Trąbkę, ona jest super! - Mówiłeś, że
dostaniesz coś lepszego niż trąbkę. - Ale ona jest super,
dzięki niej zarabiam 10 zł dziennie. - W jaki sposób? -

Tata daje mi żebym przestał trąbić. 

W klasie Jasia wychowawczyni pyta: - Jaka waszym
zdaniem powinna być idealna szkoła? A klasa zgodnym

chórem: - Zamknięta! 

Trwa sprawdzian, Nauczyciel chodzi po sali i sprawdza,
czy nikt nie ściąga.

Nagle mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty.

Na to głos z sali:
- Mnie też, ale ja się leczę 

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że
jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł,

to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?

- Tak, ale dopiero za piątym razem 

Łukasz Gruchacz, klasa IV d

1. Kichnięcie ,,podróżuje” z prędkością

około 44m/s.

2. Ludzkie oczy nie zmieniają swojego

rozmiaru od urodzenia.

3.  Rakiety  do  tenisa  były  kiedyś

wykonywane z krowich i owczych jelit.

4. W Chinach zakazane jest przytulanie

drzew.

5.  W Singapurze zabronione jest  żucie

gum.

6. Ziemia jest jedyną planetą w naszym

układzie  słonecznym, której  nazwa nie

pochodzi od imienia boga.

7. Leonardo da Vinci  potrafił  malować

jedną ręką i jednocześnie pisać drugą.

8. Woda kokosowa może być stosowana

jako osocze krwi.

9.  W trakcie  oddychania  żebra  ruszają

się 5000000 razy.

10.  Przeciętny  czterolatek  zadaje  400

pytań dziennie.

11. Drugi września to międzynarodowy

dzień lodów o smaku borówki.

Ala Brzęcka, klasa 5a



Sport to zdrowie! 

Nasi idole – Robert Lewandowski

Robert Lewandowski (ur. 21 sierpnia 1988 w Warszawie) –
polski  piłkarz,  Jeden  z  najlepszych  napastników  świata
grający  w niemieckim klubie  Bayern  Monachium oraz  w
reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Karierę zaczął od
klubu  Varsovii następni Delcie, aż doczekał się gry w takich
klubach jak   Legia Warszawa, Lech Poznań, aż do Borussii
Dortmund  w  2010  przed  rozpoczęciem  sezonu  2014/15
przeniósł  się  do  wroga  dawnej  drużyny  czyli   Bayernu
Monachium i gra tam do teraz . Myślę że powinniśmy być z
niego  dumni  ponieważ  robi  niesamowite  postępy.  Został
rekordzistą  reprezentacji  Polski,  jako  pierwszy  w  historii,
zdobywając bramkę w sześciu kolejnych spotkaniach kadry.
Ponadto  Lewandowski,  dokonał  tego  wyłącznie  w
spotkaniach o stawkę. Wspomnianą bramką wyrównał także
rekord  8  goli  strzelonych  przez  Polaka,  w  jednej  edycji
kwalifikacji  do  mundialu,  ustanowiony
w 2001 przez Emmanuela Olisadebe. Gol strzelony w meczu
z Czarnogórą był także pierwszą jego bramką w reprezentacji
Polski  zdobytą  bezpośrednio  z  rzutu  wolnego.  10  czerwca
2017, w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata, przeciwko
Rumunii  (3:1),  strzelił  trzy  bramki  czym  poprawił  swoje
indywidualne  rekordy  ustanowione  w  poprzednim  meczu
kadry.  Lewandowski  został  pierwszym  piłkarzem,  który
zdobywał  bramki  w  siedmiu  kolejnych  spotkaniach
reprezentacji (ogólnie oraz w spotkaniach o punkty), a także z
11  bramkami,  został  rekordzistą  reprezentacji  Polski  pod
względem goli  strzelonych w jednej  edycji  kwalifikacji  do
Mistrzostw Świata]. Hat-trick w meczu z Rumunią, pozwolił
mu również wyprzedzić o jedną bramkę, zdobywcę 45 goli
dla Polski, Grzegorza Lato, w klasyfikacji strzelców wszech
czasów  reprezentacji  Polski  i  awansować  na  pozycję
wicelidera  tego  rankingu  –  za  zdobywcą  48
goli, Włodzimierzem  Lubańskim.  5  października  2017,
podczas  rozgrywanego  w Erywaniu  meczu Eliminacji
Mistrzostw  Świata2018z Armenią (6:1),  Robert
Lewandowski  zanotował  swoje  48,  49  i  50.  trafienie  w
narodowych  barwach  i  pobił  tym  samym,  wynoszący  48
bramek,  rekord Włodzimierza  Lubańskiego,  zostając
najlepszym  strzelcem  w  historii  reprezentacji  Polski.  8
października  2017,  odnosząc  zwycięstwo  4:2  w  meczu
z Czarnogórą,  awansował  z  reprezentacją  Polski
na Mistrzostwa  Świata  2018,  natomiast  sam  w  tamtym
spotkaniu  strzelił  swoją  16  bramkę  w  eliminacjach  do
Mistrzostw Świata 2018, osiągając taki wynik jako pierwszy
zawodnik w historii europejskiej edycji eliminacji

Jakub Murzyn, klasa VIe

Sportowcy są wśród nas – nasza szkolna
gimnastyczka – Joanna Szlachetka.

Asia jest uczennicą klasy 4d. Pewnie już
słyszeliście o jej sukcesach, jakie odnosi

w dziedzinie gimnastyki. Dziś
zapraszamy Was do lektury rozmowy z

Asią, która opowiada o swojej pasji.

.Asiu, jak długo zajmujesz się sportem.?

Zajmuję się sportem ogólnie od piątego 
roku życia.
Dlaczeago zaczęłaś ćwiczyć? 
Zaczęłam ćwiczyć, bo moja siostra Iza 
zaczęła osiągać duże sukcesy i to mnie 
zmobilizowało.
Czym teraz konkretnie się zajmujesz?
Ćwiczę cherlederki i Fitness 
Gimnastyczny.
Jaki jest Twój największy sukces?
Moim największym sukcesem jest 
pierwsze miejsce na Mistrzostwach 
Polski w cherlederkach 
Jak często trenujesz?
Trenuję około czterech do pięciu razy na
tydzień. Treningi mam w Szkole u 
Osińskich.
Czy musisz mieć jakąś specjalną dietę?
Specjalną dietę mam głównie przed 

zawodami z Fitnessu. 

Jakie jest Twoje marzenie związane ze 
sportem?
W dziedzinie sportu chciałabym 
pojechać kiedyś na Mistrzostwa świata
Co chciałabyś robić w przyszłości?
W przyszłości tak jak moja trenerka 
chciałabym uczyć dzieci tańca

Asiu, życzymy Ci, aby wszystkie 
Twoje marzenia się spełniły! Na 
pewno jeszcze o Tobie usłyszymy!



Niespodzianka dla naszych najmłodszych(i nie tylko) czytelników

POKOLORUJ OBRAZEK!

                                            



 Podróże małe i duże                    

                                                                                                             tu byłam!
Weekend w Kazimierzu

Podczas  pewnego  słonecznego  weekendu  października  wybrałam się  z  moją
rodziną do Kazimierza Dolnego. Jest to miasto położone w województwie lubelskim. 

Jechaliśmy tam ok. 5 godzin. Przybyliśmy na miejsce wieczorem, więc pierwszego dnia niewiele
zobaczyłam.  Z  samego  rana  wyruszyliśmy do  miasta.  Najpierw  poszliśmy do  Muzeum Przyrodniczego.
Dowiedziałam się tam, jak liczy się wiek drzewa. Potem zwiedziliśmy zamek i basztę, z której było widać
całe miasto oraz Wisłę. Kolejnym miejscem, jakie zwiedziłam, była Góra Trzech Krzyży. Roztaczał się z niej
przepiękny widok na góry. Ostatnim miejscem na mapie naszej wycieczki był wąwóz. Największe wrażenie
zrobiły na  mnie  ogromne korzenie.  Na koniec pobytu  oczywiście  zakupiliśmy pamiątki  i  wróciliśmy do
domu. 

Bardzo miło wspominam ten wyjazd.  Polecam Kazimierz Dolny każdemu: małemu i dużemu. To
miasto, które warto zobaczyć!

Emilia Kruszec, klasa 4d

Nela – mała podróżniczka. Fragment książki wybrała dla Was Wiktoria Rożek z 
klasy 5a. Zachęcamy do lektury serii o małej podróżniczce. 

Postanowi am dotrze  na na s siedni  wysp  Jawa. Czyta am, e w a nie tam znajduje si  ł ć ą ą ę ł ż ł ś ę
jeden z najpi kniejszych wulkanów w Indonezji - wulkan Kawah Ijen. On jest aktywny, dymi, aę
z wn trza jego krateru górnicy wydobywaj  siatk . To musi by  niesamowite, pomy la am i ę ą ę ć ś ł
za adowa am plecak na plecy. Sta am na brzegu wyspy Bali. W oddali wida  by o Jaw . ł ł ł ć ł ę

Niestety dzieli  mnie od niej morze. Na pewno kursuj  promy, pomy la am i skierowa a si  w stron  dziwnej przystani, na ł ą ś ł ł ę ę
której ustawione by y w rz dach samochody. Pieszych raczej nie by o. Stawia am spokojne kroki i omija am ka u e b ota, ł ę ł ł ł ł ż ł
smarów i olejów silnikowych. Czy ja na pewno id  dobrze ? - pomy la am. Nie by o adnych innych turystów... Czy to na ę ś ł ł ż

pewno statek do przeprawy na drug  stron  ? Czy mo e po prostu odp yn  w podró  dooko a wiata? ą ę ż ł ę ż ł ś  To by mog o ł

by  fajne, ale nie tym razem. Mam pewien cel, który chc  zrealizowa  : wspinaczka na wulkan.ć ę ć  

Ciekawostka geograficzna
Czy wiecie, że w Polsce jest pustynia?!

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²) leżący na po-
graniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górni-
czej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na
południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szero-
kość do 4 km. Przez pustynię, ze wschodu na zachód, przepływa rzeka Biała Przemsza. W Polsce 
jest tylko jedyna pustynia. 

Czy wiesz, że...
 Warszawa po angielsku to Warsaw, czyli w dosłownym tłumaczeniu "widziała wojnę". To 

określenie jest o tyle trafne, że po upadku powstania warszawskiego i dalszych 
działaniach wojennych 85 proc. budynków stolicy leżało w gruzach 

 Radom leży w województwie mazowieckim. Okazuje się, że to niewielkie polskie miasto 
ma powierzchnię większą niż stolica Francji, mimo że na jego terenie mieszka 10 razy 
mniej ludzi. Powierzchnia Radomia to 111,8 km², natomiast Paryża 105,4 km². 

 We wsi Piątek, 33 km na północ od Łodzi, znajduje się geometryczny środek Polski. W 
centrum wsi znajduje się pomnik, który ma to symbolizować. 



Rozmowy z ciekawymi ludźmi

Czy wiecie, co dzieje się w szkole, kiedy zabrzmi już ostatni

dzwonek, sale pustoszeją, a za oknem robi się ciemno? Nasza

szkoła zostaje wtedy pod opieką pań sprzątających. To

właśnie one dbają o to, abyśmy kolejnego dnia uczyli się w

czystych salach. Wiktoria Kotecka z klasy 5a porozmawiała

ze swoją ciocią – panią Grażyną Pitalą,która dba o porządek

w naszej szkole. 

Jak długo pracujesz w naszej szkole ?

Pracuję tu już 10 lat.

Kim chciałaś zostać jak byłaś młodsza?

Chciałam zostać piosenkarką.

Jaki przedmiot lubiłaś najbardziej  ?

Najbardziej lubiłam matematykę.

Jakiego przedmiotu nie lubiłaś ?

Nie lubiłam chemii.

Co mogłabyś powiedzieć o naszej szkole ?

Szkoła jest duża, no więc jest bardzo dużo dzieci, nauczyciele są uprzejmi, dobrzy, inteligentni. Szkoła

ma bardzo dobrą opinię. 

Czy nasi uczniowie umieją zachować czystość w szkole? 

Z tym jest dużo gorzej.

Czy podoba ci się swój zawód ?

Zawód jest jak każda praca, czasem jest ciężko, ale na ogół jest dobrze.

A co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Najbardziej  lubię  kontakt  z  dziećmi,  uprzejmych nauczycieli  i  kiedy  po  skończeniu pracy  jest  tak

czysto, że aż oczy bolą.

Co chciałabyś zmienić w naszej szkole ?

Chciałabym prosić nauczycieli, żeby przypilnowali dzieci przy pozostawianiu czystości za sobą tzn. żeby

wszyscy sprzątali po sobie – duże  śmieci, nie rysowali po ławkach (po każdej lekcji zostawiając za sobą

czystość )

Co chciałabyś przekazać dzieciom ?

Przekazała bym dzieciom, że  nie wolno niszczyć cudzego mienia tzn. –ławek, krzeseł, itd. , nie wolno po

nich rysować, ani odrywać listw na ławkach, bo potem dużo to kosztuje i pieniędzy, i zachodu, żeby

każda klasa wyglądała pięknie. Dzieci rysują nawet cyrklem i długopisem po ławkach, jest to moim

zadaniem (delikatnie mówiąc) niefajne i złe.



Poznajcie nas – dziennikarze "Dwójki" cz.1

Dziś  przedstawimy  Wam  część  redakcji  naszej  gazetki.  W

następnym  numerze  –  kolejna  odsłona!  To  ci  uczniowie

wymyślają tematy i  piszą dla Was teksty.  Gdybyście  chcieli  o

czymś poczytać lub uważacie, że nasi redaktorzy powinni zająć

się  jakimś  tematem,  to  możecie  ich  śmiało  zaczepiać  w  tej

sprawie:)

MAJA PIESAKOWSKA, kl. 4f. Interesuje si  ksi kami i rysowaniem. Zajmujeę ąż

si  ciekawostkami oraz chce opowiada  o ciekawych lekturach i rysowaę ć ć

JUDYTA KUCZERA, kl.4d Interesuje si  siatkówk . Zajmuje się ą ę

aktualno ciami z ycia szko yś ż ł

WIKTORIA KOTECKA, kl.5a. Interesuje si  ta cem ludowym Zajmuje się ń ę

pisaniem dowcipów i ciekawostek.

ALICJA BRZ CKAĘ , kl.5a Interesuje si  zwierz tami. Zajmuje się ę ę

ciekawostkami ze wiata przyrody.ś

ASIA SZLACHETKA, kl.4d Interesuje si  ta cem i gimnastyk . Zajmuje się ń ą ę

wywiadami.

ANIA PODCZERWI SKA, Ń kl. 4d – to ja zebra am te informacje. Interesuj  sił ę ę

rysowaniem. W gazetce nie mam konkretnego zadania. Robi  wszystko, coę

trzeba:)

MARIKA JANICKA, kl. 4d. Interesuje si  jazd  konn . Zajmuje się ą ą ę

ciekawostkami, rekordami i wiatem przyrody.ś

JAKUB MURZYN, kl. 6e Interesuj  si  pi k  no n . Zajmuje si  sportem ę ę ł ą ż ą ę


