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Styczniowe święta 
nietypowe
7 stycznia– Dzień 
Dziwaka
8 stycznia– Dzień 
Elvisa Presley’a
11 stycznia– Dzień
Wegetarian
12 stycznia– Dzień
Sprzątania Biurka
14 stycznia–  
Dzień Osób 
Nieśmiałych
15 stycznia– Dzień
Wikipedii
16 stycznia– Dzień
Pikantnych Potraw
18 stycznia– Dzień
Kubusia Puchatka
23 stycznia– Dzień
bez Opakowań 
Foliowych
25 stycznia– Dzień
Sekretarki 
31 stycznia– 
Międzynarodowy 
Dzień Przytulania 

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony 

Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.

Lutowe święta 
nietypowe

3 lutego – Dzień 
Ciasta 
Marchewkowego

5 lutego – Światowy
Dzień Nutelli

9 lutego – 
Międzynarodowy 
Dzień Pizzy

14 lutego- 
Walentynki

17 lutego – Dzień 
Kota

26 lutego – Dzień 
Pozdrawiania 
Blondynek

Rys. Asia Szlachetka, klasa IVd

W tym numerze:

Wywiady z: Panią Joanną 

Ciałowicz. Panią Alicją 

Możdżeń, Zuzanną 

Wierzbowicz, Miłoszem 

Słowikiem, uczniami z 

klasy 4f

Wasze teksty

Recenzje książki i filmu

Rebusy

Komiks

Ciekawostki

Humor

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo 
potrwa zima, rzecz to niewątpliwa. 

Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok 
słotny i nieurodzaje. 

Wszystkim Czytelnikom składamy najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne! Niech 2018 rok będzie dla Was dobry, niech 
spełnią się wszystkie (albo chociaż niektóre) postanowienia! 
Bądźcie szczęśliwi! :)



Za drzwiami pokoju nauczycielskiego... 

Wywiad z Panią Joanną Ciałowicz – nauczycielką

matematyki

Od ilu lat pracuje Pani w szkole?

W szkole pracuję już bardzo długo.  Zaczęłam pracę zanim jaszcze pojawiły się

gimnazja. Najpierw pracowałam w szkole podstawowej w Krakowie, później w SP

nr 2 w Myślenicach, potem przeszłam do Gimnazjum nr 1, a teraz wróciłam  :)

Do tej pory uczyła Pani w gimnazjum. Jaka jest różnica między nauką w szkole podstawowej a 

gimnazjum?

Masz na myśli naukę czy nauczanie? Bo jeśli nauczanie to: zaczynając pracę z klasa pierwsza gimnazjum nie 

wiedziałam jakie wiadomości i umiejętności maja moi uczniowie po szkole podstawowej. Owszem wiedziałam 

co powinni wiedzieć, ale trafili do gimnazjum z różnych szkół, od różnych nauczycieli i potrzeba było czasu aby

powtórzyć czy uzupełnić pewne rzeczy. Teraz w klasie siódmej ( czyli dawnej pierwszej gimnazjum) będę 

wiedziała jak radzicie sobie z matematyką i będę za to odpowiedzialna, bo przecież uczę klas prawie od 

podstaw.

Czy lubi Pani swoja pracę? Dlaczego?

Oczywiście, że lubię. Lubię uczyć, cieszy mnie jak moi uczniowie ,, rozwijają się matematycznie” odnosząc 

sukcesy na miarę swoich możliwości. Z radością patrze jak się zmieniają  dorastając.

Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie? Dlaczego?

Zupełnie nie pamiętam kim chciałam zostać, ale zawsze lubiłam uczyć. W szkole podstawowej pomagałam w 

nauce swoim koleżankom i kolegom, a będąc w liceum i na studiach udzielałam korepetycji z matematyki.

Który przedmiot Pani lubiła, a za którym Pani nie przepadała?

Najbardziej lubiłam gimnastykę (dzisiejszy wf), a poza tym matematykę i historię. Zdecydowanie nie 

przepadałam za rysunkiem (dzisiejsza plastyka).

Jest pani wychowawcą klasy 4f. Co może Pani powiedzieć o tej klasie?

To zespół świetnych młodych ludzi, kreatywnych, zawsze chętnych do różnych działań, o różnorakich 

zainteresowaniach. Lubię z nimi rozmawiać i uczyć w tej klasie. Z ciekawością będę patrzyła jak dorastają.

Uczy Pani matematyki. Jest to dość trudny przedmiot dla uczniów. Co według Pani jest najważniejsze 

podczas nauki matematyki?

Przede wszystkim systematyczność, umiejętność czytania ze zrozumieniem i

myślenie.

Dlaczego Pani zdaniem tak wielu uczniów ma problem z nauką matematyki?

Przyczyn jest kilka: nieumiejętność słuchania i brak koncentracji na lekcji oraz

brak chęci lub odwagi pytania o to czego się nie rozumie. Jak wspomniałam

matematyka wymaga systematyczności i jeśli czegoś nie rozumiemy i o to od

razu nie zapytamy, czy nie poprosimy o wyjaśnienie to problemy narastają.



Który dział w matematyce lubi Pani najbardziej?

Z działów, które uczę najbardziej lubię „Funkcje”.

A który lubią uczniowie?

Uczniowie bardzo różnie, myślę, że to pytanie do nich.

Z czym uczniowie mają największe problemy?

Potocznie mówiąc z rachunkiem, ale też z czytaniem ze zrozumieniem a co za tym idzie z rozwiązywaniem 

zadań tekstowych.

Gdyby nie była Pani nauczycielem, to w jakim zawodzie widziałaby się Pani najchętniej?

Mogłabym podróżować po świecie i pisać przewodniki turystyczne :)

Wywiad z Panią Joanną Ciałowicz przeprowadziła Maja Piesakowska kl 4f

Wywiad z Panią Alicją Możdżeń – nauczycielką plastyki

1. Ile lat uczy pani w szkole ?

W szkole uczę 35 lat.

2. Czy lubi pani pracę nauczyciela ?

Oczywiście .

3. Dlaczego wybrała pani plastykę do nauczania ?

Zawsze lubiłam malować i podróżować .

4. Co pani uważa  za swój największy sukces zawodowy ?

Wystawę prac swoich i uczniów w galerii . 

5. Jakie są wady a jakie zalety pracy nauczyciela ?

To są nerwowe chwile , ale  znacznie więcej  jest tych przyjemniejszych czyli radości tworzenia dzieł 
artystycznych .

6. Czy od zawsze chciała pani zostać nauczycielem ? 

Tak .To zostało mi po mojej  mamie nauczycielce - MATEMATYCZCE . 

7. Jak ocenia pani swoją pracę ?

To jest ciekawa i interesująca praca .

8. Czy prasa z młodzieżą sprawia pani przyjemność ?

Tak - całe życie.

9. Co najbardziej lubi pani w dziedzinie nauczania ?

Lubię prace z dziećmi od bardzo dawna.

10. Czy od początku dobrze się pracuje w tym zawodzie ?

Od początku było super, tylko teraz jest coraz trudniej

Wywiad z Panią Alicją Możdżeń przeprowadziła: Magdalena  Jagiełło 5 a



Uczniowie mają głos!

Zawody pływackie
Wywiad z Amelią Grandys uczennicą klasy 4f , która 
zajęła 2 miejsce w zawodach pływackich. 

Czy  lubisz pływać ?
Tak , ale jak ktoś mi każe przepłynąć np. dwa baseny to 
nie.
Zajęłaś 2 miejsce . Jakim stylem płynęłaś ?
Płynęłam grzbietem.
Jakie trofeum otrzymałaś za swe osiągnięcie?
Otrzymałam srebrny medal.
Czy cieszyłaś się z 2 miejsca?
Tak, bardzo się cieszyłam.
Jak się czułaś po odebraniu nagrody?
Stanęłam na podium, bardzo się cieszyłam i byłam 
dumna z siebie.
Czy zamierzasz brać udział w zawodach w przyszłym 
roku.
Tak , zamierzam brać udział w zawodach w przyszłym 
roku.
Czy po przepłynięciu basenu przypuszczałaś , że coś 
wygrasz?
Nie , nie przypuszczałam ,że zajmę 2 miejsce .
Jaki dystans musiałaś pokonać ?
Musiałam przepłynąć 25 m.

Wywiad przeprowadziła: Maja Piesakowska

Mikołaj Cienkosz 4f

Kim chcesz zostać w przyszłości ?
W przyszłości chciałbym zostać kucharzem oraz 
informatykiem.
Co lubisz robić ?
Gotować oraz oczywiście uczyć się , programować. 
Lubię też grać w piłkę nożną.
Jaki najbardziej lubisz przedmiot? 
Informatykę .
A jaki najmniej?
Nie ma takiego! Wszystkie są świetne.
Co jest twoim największym marzeniem ?
Otworzyć najbardziej znaną restaurację w Polsce i 
zaprogramować dobrą grę.
Czy masz hobby ? Jeśli tak to jakie ?
Gra w piłkę jest moim hobby , ale piłkarzem nie 
zostanę.
Dziękujemy za wywiad.

Pytania zadały : Maja Piesakowska i 
Oliwia Góralik

Dagmara Szymska 4f

Kim chcesz zostać w przyszłości?
Tego jeszcze nie wiem, ale się okaże.
Co lubisz robić ?
Lubię rysować, malować i śpiewać .
Jaki najbardziej lubisz przedmiot?
Najbardziej lubię język polski.
A jaki najmniej?
Nie przepadam za informatyką.
Co jest twoim największym marzeniem ?
Spotkać się z jakąś znaną osobą.
Czy masz hobby ? Jeśli tak to jakie?
Tak, mam hobby. Moim hobby jest rysowanie.
Dziękujemy za wywiad.

Pytania zadały : Maja Piesakowska i Oliwia Góralik



Sportowiec roku – Kamil Stoch
Kamil Wiktor Stoch urodził się 25 maja 1987 roku w Zakopanem. Polski skoczek narciarski i
dwukrotny mistrz olimpijski  w 2014 r. oraz indywidualny   mistrz świata z 2013. Najdłuższy skok,
czyli 251,5 m, wykonał 25 marca 2017 r. w Letanicy położonej w Planicy. 

Miejsca na podium

Sezon PŚ 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Razem

2010/2011 3 – – 3
2011/2012 2 2 3 7

2012/2013 2 2 1 5
2013/2014 6 3 3 12

2014/2015 2 2 1 5
2015/2016 – – – –

2016/2017 7 3 2 12
2017/2018 4 2 1 7

Suma 26 14 11 51

P  uchar Świata w lotach   -   Miejsca w klasyfikacji generalnej

Sezon Miejsce
2008/2009 22.

2010/2011 9.
2011/2012 6.

2012/2013 9.
2013/2014 7.

2014/2015 16.
2015/2016 19.

2016/2017 3.

Turniej Czterech Skoczni - Miejsca w klasyfikacji generalnej

Sezon Miejsce
2005/2006 34.

2006/2007 15.
2007/2008 21.

2008/2009 36.
2009/2010 30.

2010/2011 15.
2011/2012 8.

2012/2013 4.
2013/2014 7.

2014/2015 10.
2015/2016 23.

2016/2017 1.
2017/2018 1.[bh]

Kasia Górnik, klasa IVD
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Śmiech to zdrowie!

Żarty wybrały dla Was Oliwia Góralik i Maja
Piesakowska z klasy 4f

Jaś z tatą są w filharmonii. Jaś pyta:
-Tato czemu ten pan grozi tej pani kijem?
-On jej nie grozi , on dyryguje.'
- To czemu ta pani krzyczy?

-Jasiu , dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla Kasi ?
-Bo nie wierzę w przeznaczenie.

-Jak nazywa się dziecko urodzone dziś?
-Zdziś.

-Po co kotu telefon?
-Żeby miau.

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia.
-Co to za jedynka z historii?
-Niestety , historia lubi się powtarzać.

-Jak nazywają się ładne kobiety w Niemczech?
-Turystki.

-Synku kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?
-Nie wiem, mamo, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk.

-Mamo, dziś na lekcji matematyki pan mnie pochwalił!
-To bardzo ładnie , a co powiedział?
-Że wszyscy jesteśmy idiotami ,a ja największym!

-Jasiu, kim jest twój tata?
-On jest chory.
-Ale co on robi?
-Kaszle.

-Jasiu jeśli powiem: ,, Jestem piękna”, to jaki to będzie czas?
-Czas przeszły, proszę pani!

-Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za karę wysłała do domu.
-I co , pomogło?
-Tak , dziś cała klasa przyszła brudna.

.

- Jaki jest ulubiony owoc żołnierza?

- Granat

- Jakie są ulubione ryby matematyka?

- Sumy.

- Jaka jest ulubiona ryba rolnika?

- Orka

- Co mówi ogrodnik do kumpla?

- Przesadziłeś.

- Jak nazywa się lekarz leczący pandy?

- Pandoktor

- Dlaczego choinka nie jest głodna?

- Bo jodła.

- Ulubiony baton informatyka?

- 3 bit.

- Co robi piłkarz na ulicy?

- Stoi w korkach.



WASI LUDZIE W SAMORZĄDZIE 

Zuzanna Wierzbowicz

Jesteś nowa w naszej szkole,a już podbiłaś serca naszych uczniów świętym wynikiem do samorządu, 
jak Ty to robisz ? 

Nie wiem , po prostu jestem sobą i to mi pomaga

Czy lubisz swoją szkołę i klasę? 

Bardzo lubię moją nową szkołę i klasę, ponieważ poznałam wiele wspaniałych 
ludzi, którzy miło mnie przyjęli do siebie.

Jak zostałaś przyjęta do nowej klasy? 

Przyjęli mnie niezbyt fajnie, na początku jakoś mi nie szło, dopiero teraz się 
zaczyna rozkręcać (wypowiedź z listopada).

Dlaczego chciałaś wziąć udział w wyborach do samorządu? 

Chciałam zrealizować moje pomysły,których mam dość dużo.

Jaki przedmiot najbardziej lubisz a jakiego nie i dlaczego ?

Lubię wszystkie przedmioty nie mam ulubionego ani takiego, którego bym nie 
lubiła.

Co chciałabyś zmienić w naszej szkole? Na której obietnicy wyborczej najbardziej Ci zależy?

Na każdej obietnicy wyborczej mi zależy.

Co robisz w wolnym czasie? Czym się interesujesz?

Interesuję się sportem. W wolnym czasie chodzę z
przyjaciółmi na boisko lub do parku.

Czy wiesz już, co chciałabyś robić, jak będziesz dorosła?

Gdy trafię do dobrego liceum, mam nadzieję, że zostanę
weterynarzem bo bardzo lubię zwierzęta.



MIŁOSZ SŁOWIK

Dlaczego zdecydowałeś się zostać przewodniczącym ? 

To jest rodzinne powołanie. Ponieważ tata i mama byli w swoich szkołach przewodniczącymi 
samorządu, mój brat też, to i ja spróbowałem   Jako siódmoklasista niewiele wiedziałem o tej 
szkole . Chciałem wprowadzić dobre rozwiązania które znałem oraz wprowadzić własne dwa pomysły 
czyli dzień suchara i dzień z telefonem jednak nie powiodło się to. 

Jak myślisz, dlaczego uczniowie zdecydowali się oddać na ciebie głos?

Osobiście nie mam pojęcia. Jednak uważam, że konkurenci zaprezentowali się naprawdę dobrze, ale ja 
też byłem dobrym wyborem. Wydaje mi się, że mój wynik był tak dobry, ponieważ uczniowie zaufali 
mi. 

Czy cieszysz się ze swojego stanowiska? Jakie są Twoje obowiązki? 

Tak, bardzo się cieszę i było mi miło, gdy osiągnąłem tak dużą liczbę punktów. To pokazało, jak 
bardzo ludzie we mnie uwierzyli. 

Co lubisz robić w wolnym czasie?

W wolnym czasie, którego nie mam zbyt dużo, lubię czytać książki, rozmyślać, wylegiwać się, 
leniuchować oraz grać w gry i rozwijać się w różnych dziedzinach. 

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? 

Rozglądam się w wielu kierunkach , lecz nie wiem, kim dane mi będzie zostać lub kim zdecyduję 
się zostać. Mam wiele pomysłów, jednak nie mam jednego silnego postanowienia. 

Czym się interesujesz? 

Głównymi moimi zainteresowaniami są militaria z okresu średniowiecza oraz współczesnego i kultura 
Japonii - szeroko rozumiana - w tym anime. Pasjonuje mnie rozgrywka na wysokim poziomie w gry 
komputerowe. 

Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Dlaczego? 

Moim ulubionym przedmiotem jest język angielski, ponieważ jest to przedmiot dla mnie łatwy i wiem, 
że znajomość języka angielskiego przyda mi się w dalszym życiu, dzięki czemu będę mógł się 
porozumieć oraz łatwiej znaleźć pracę. 

Za czym nie przepadasz? 

Nie lubię irytujących ludzi , gdy coś idzie nie po mojej myśli, gdy świat jest przeciwko mnie, gdy ktoś 
mnie nie rozumie, gdy ktoś mi nie wierzy oraz... wątróbki. 

Wywiad przeprowadziła: Alicja Kois, klasa IVd



Ciekawostki

To nas kręci – spinnery

Fidget spinner – zabawka zręcznościowa 
służąca do wprowadzania w ruch obrotowy
 tak, aby kręciła się długo i swobodnie 
wokół własnej osi. Fidget spinner w formie
spopularyzowanej w 2017 roku składa się z
czterech lub z trzech łożysk, połączonych 
wytrzymałym plastikiem
lub metalem,  przypomina
kształtem trójkąt.

Judyta Kuczera, klasa IVd

CZY WIESZ WSZYSTKO O …. ŚWINKACH 
MORSKICH?

1. Świnki odróżniają 4 kolory :

- zielony

- niebieski   

- brązowy

- żółty 

2. Przez całe życie rosną im zęby.

3. Język świnki waży tylko 3 gramy.

4. Świnki morskie, ludzie i małpy są jedynymi ssakami, 

które nie potrafią produkować witaminy C. Niedobór może

doprowadzić nawet do paraliżu

5. Żołądek świnki morskiej mieści ok. 15-20 ml jedzenia 

(1 łyżka to ok. 15ml).

6. Małe świnki morskie widzą zanim się urodzą, gdyż 

otwierają oczy 14 dni przed urodzeniem.

7. Największa świnka morska na świecie liczy 55cm.

8. Samce świnek morskich są większe.

9. Samice świnek morskich mają lepszą przeminę materii, 

jedzą więcej, a są chudsze.

10. Świnki umieją rozpoznać właściciela po zapachu. 

Kiedy ktoś chodzi po domu, świnki rozpoznają go po 

tempie poruszania się.

11. Te gryzonie jedzą wszystko, nie wybrzydzają tak jak, 

np. króliki.

12. Wielkość świnki zależy od rasy. W prawdzie są to 

minimalne różnice, ale jednak są.

13. Kończyna piersiowa świnki morskiej zaopatrzona jest 

w cztery palce, podczas gdy w kończynie miednicznej są 

trzy palce.

14. Świnki morskie mają cztery siekacze, cztery zęby 

przedtrzonowe, i dwanaście zębów trzonowych, nie 

posiadają kłów

15. Uspokojona świnka oddycha w tempie 90 oddechów na

minutę, przy lekkim pobudzeniu liczba oddechów może 

wzrosnąć do 150 w ciągu minuty.

Emilia Kruszec, klasa IVd

Szczur- może wytrzymać bez wody dłużej niż 
wielbłąd.

Żyrafa –ma nie tylko długą szyję , ale również 
długi język, który mierzy do 46cm długości.

Wróbel –potrafi pływać, by uciekać przed 
drapieżnikami.

Płetwal błękitny- to najgłośniejsze zwierzę na 
Ziemi.

Mrówka-odwłok mrówki zawiera dwa żołądki.

Chow-chow- jedyny pies , który nie posiada 
różowego języka to chow-chow (ma niebiesko-
czarny język )

Koliber- to jedyny ptak, który potrafi latać do 
tyłu.

Kondor – kondor kalifornijski potrafi przelecieć 
16km bez machnięcia skrzydłami.

Kiwi- jedynym bezskrzydłym ptakiem jest ptak 
kiwi z Nowej Zelandii

Sowa – potrafi obracać swoją głowę o 180 stopni 
w obie strony.

Oliwia Góralik, klasa 4f

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81o%C5%BCysko_(mechanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_obrotowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabawka


NASZE ZAINTERESOWANIA
Marika Janicka – nasza redaktorka i uczennica klasy 4d ma kilka ciekawych zainteresowań. 
Jednym z nich jest tworzenie komiksów. Zapraszamy do lektury. W kolejnym numerze ciąg dalszy!

Innym zainteresowaniem Mariki są konie. Oto co powinniście wiedzieć o tym sporcie. 

Nazywam się Marika Janicka i interesuję
się końmi i jazdą konną. Jest dużo
rodzajów maści koni, np. maść bułana,
kara, srokata, gniada, myszata. Konie też są
różne. Może być konik bośniacki, Nonius,
Mustang(nie ten z filmu).  Jeśli
chcielibyście jeździć konno, to trzeba się
wyposażyć w:
BRYCZESY – specjalne spodnie
CZAPSY – ochraniacze na nogi jeźdźca
SZTYBLETY – buty zakładane pod czapsy
TOCZEK – specjalny kask, który chroni
głowę przed urazami podczas upadku

W kolejnych numerach opowiem
szczegółowo  o wybranych rodzajach koni.

Polecam wszystkim ten sport!



Uwolnij pióro!  Nasze teksty

Warto przeczytać! Recenzja książki

Głównym bohaterem książki pt. „Dziennik cwaniaczka. 
Zezowate szczęście” jest chłopiec o imieniu Greg. Większość 
swojego czasu spędzał ze swoim najlepszym przyjacielem 
Rowleyem. Jednak przyjaciel zostawia go dla swojej nowej 
podłej dziewczyny Abigail. Zycie towarzyskie Grega rozpada się
na małe kawałeczki. Jak pozbyć się notorycznego pecha? Jednak 
po dłuższym czasie wszystko się zmienia bohater zauważa pod 
łóżkiem brata magiczną kulę numer osiem…. Czy bohater 
pogodzi się ze swoim przyjacielem? Czy kula numer osiem jest 
naprawdę magiczna? Polecam Ci tę książkę bo jest bardzo 
ciekawa i wciągająca.

Polecam wszystkim! Naprawdę warto przeczytać tę książkę. 
(Pozycja dostępna w naszej szkolnej bibliotece)

Ala Kois, klasa IVd

KIM JEST PRZYJACIEL?

Przyjaciel to ktoś, kto zawsze Cię wysłucha, komu powierzasz 
swoje najskrytsze tajemnice i zawsze jesteś z nim. Masz do 
niego szczególne zaufanie, które nigdy nie zgaśnie. Zawsze Ci 
pomoże i zawsze Ci uwierzy. Przyjaciela się nie wybiera, lecz 
przychodzi niespodziewanie. Można mieć wielu kolegów i 
koleżanek, ale przyjaciel jest tylko jeden i jedyny i nikt go 
nigdy nie zastąpi.

Ala Kois, klasa IVd

Opowiadanie „Dromki”

 Wstęp
Cześć, mam na imię Kajtek i 

jestem Dromkiem. Posiadam 13200004 
rodzeństwa. Jestem bardzo młody, liczę 
niecałe 8586 lat. Najstarszy Dromek 
(mój dziadzio) ma 1000000000000 lat. 
My, Dromki jesteśmy długowiecznymi 
grzybkami. Opowiem wam, co się 
wydarzyło ostatnio w Królestwie 
Dromków …

Przeniosłem się do świata ludzi, 
aby znaleźć składniki do eliksiru, który 
uleczy wszystkie Dromki...

Rozdział 1
Żyję w starym dębowym lesie. 

Pokój w naszej krainie trwał do pewnego
dnia...

Dzień ten zapowiadał się 
wyśmienicie. Było słonecznie, lecz nagle
mój stary dziadzio Henryk zauważył coś 
niepokojącego. Jeden Dromek, przybiegł 
z głębi lasu z płaczem, cały w czarno-
białe paski i krzyknął:
-Epidemia! Choroba! Ratujcie się 
grzyby, kto może! O Boże!!!
Mój drogi dziadzio (trochę zbyt 
przesądny) jakby potwierdzając jego 
słowa wykrzyknął:
- Znowu!
- Jak to znowu! - oburzyłem się - Żyję aż
8586 lat i nigdy czegoś takiego nie 
widziałem!
- Tak, bo ta zaraza była 8589 lat temu - 
orzekł dziadek.
- To pomożesz nam przerwać epidemię? 
- spytał zarażony Dromek. 

autorki:Rita Przekwas, Amelia 
Grandys, Maja Piesakowska, 
Dagmara Szymska, Aleksandra 
Boryczko i Oliwia Góralik, klasa 4f

Dlaczego Bałtyk jest słony? Legenda.

Dawno, dawno temu podczas słonecznego dnia w Darłówku nad
morzem Bałtyckim mieszkali Kuba i Zosia. Byli rodzeństwem.

Kuba miał 13 lat, a Zosia była o dwa lata młodsza. Dzieci bardzo
lubiły spędzać czas nad wodą.  Ich tata był  zawodowym nurkiem, więc
dzieci się od niego uczyły sztuki nurkowania. Pewnego dnia postanowili
popłynąć na dno morza. A musicie wiedzieć, że wtedy morze było słodkie
–  jak  jezioro  czy  staw.  Kuba  i  Zosia  ujrzeli  na  dnie  stary  wrak.  Tata
powiadomił  dzieci,  aby  zostały  na  swoich  miejscach,  a  on  podpłynął
bliżej. Upewnił się, że jest bezpiecznie i dopiero wtedy pozwolił dzieciom
się zbliżyć. Razem odnaleźli stare skrzynie. Bez namysłu je otworzyli. Im
oczom ukazał  się  biały proszek.  Była to  sól.  Nie  wiedzieli,  że otwarte
skrzynie  zaczęły  bez  przerwy  produkować  sól.  Odpłynęli  do  domu
niczego nieświadomi. 

Po  kilku  miesiącach  wypłynęli  z  dziadkiem  na  ryby.  Kiedy
poczuli pragnienie, chcieli napić się wody z morza i okazało się, że woda
nie nadaje się do picia, bo jest słona!

Dzieci  przypomniały sobie wydarzenie,  które ich spotkało i  już
wiedziały, dlaczego Bałtyk jest słony.

Weronika Motyka, Magdalena Latosiewicz, klasa 5e



Mini słowniczek
Język  włoski

Tak- si 
Nie- no
Dzień dobry- buongiorno( błondziorno)
Proszę –prego
Dziękuję –grazie 
Do widzenia- arrivederci

ŁAMIGŁÓWKI  MATEMATYCZNE

1. Ile lat ma Marek , jeśli wiemy , że za 4 lata będzie dokładnie dwa razy starszy niż dziś ?
2. Ile par butów potrzebuje stonoga (jeśli naprawdę ma sto nóg)?
3. Ile jest takich miesięcy w roku , które mają ponad 30 dni?
SUPER ŁAMIGŁÓWKA
Jaka jest kolejna liczba ?
2,3,5,8,12,17....

Maja Piesakowska 

Recenzja filmu „Krudowie”

Chciałabym  zachęcić  Was  do  obejrzenia

animowanego filmu pt. „Krudowie”. Chociaż jest  to

opowieść animowana, nie jest pozycją dla maluchów.

Wręcz przeciwnie, może stać się jednym z Waszych

ulubionych  filmów,  a  nawet  filmem  chętnie

oglądanym  przez  dorosłych  widzów.  Dlaczego?

Ponieważ jest to film o marzeniach, miłości, zaufaniu

i  przezwyciężaniu  swoich  słabości  i  ograniczeń.

Sympatyczna rodzina  Krudów, którzy  żyją  w epoce

kamienia,  musi  walczyć  o  przeżycie  w wyniku trzęsienia  ziemi,  które  jest  początkiem nowej  ery.

Wszyscy muszą sobie zaufać aby dotrzeć w bezpieczne miejsce. Ścigani przez śmieszne i dziwaczne

zwierzaki oraz rośliny wymyślają różne sposoby aby przetrwać. Nie chcę Wam zdradzić zbyt wiele, ale

historia jest tak wciągająca, że z pewnością znajdziecie w niej to, co ja w niej znalazłam – dużo dobrej

zabawy, udział w przygodzie i niesamowite przeżycia. 

Emilia Jąkała, klasa IVd



Rusz głową!

Hasło: ....……….…………….…………….. Autor krzyżówki: Wiktoria Kotecka, klasa Va

1. Przedmiot szkolny, podczas którego używamy komputerów.

2. Nazwisko Pani od przyrody

3. Zwierzę z kolcami

4. Język, którego uczy Pani Ada Słowik

5. Nazwisko Pani uczącej historii

6. Imię przewodniczącej klasy Va

7. Miejsce, gdzie wypożyczamy książki

8. Ostatni dzień roku

9. Okrągła figura geometryczna

10. Nazwisko jednego z królów Polski i uczennicy z klasy 5a



Ziemia Myślenicka – nasi uczniowie tu tańczą!

Mam na imię Emilka i opowiem wam o 30-leciu naszego myślenickiego zespołu pieśni i tańca „Ziemia 
Myślenicka”, które odbyło się 8 i 9 grudnia w MOKIS-ie. W koncertach wzięło udział blisko 220 wykonawców 
w różnym wieku – w tym uczniowie z naszej szkoły. Pierwszy dzień zaczął się od próby, nie tylko mojej grupy, 
która nazywa się Kujawiak, ale także innych wchodzących w skład zespołu i biorących udział w jubileuszowych
koncertach. Zebraliśmy się już o 15:30 ponieważ każda z grup miała tylko pół godziny na próbę. Po próbie 
każdy zespół poszedł do swojej garderoby. Nasza grupa tańczyła tańce góralskie, więc mieliśmy stroje góralskie 
i dziewczyny miały zapleciony jeden warkocz.  Oprócz tańca góralskiego były wykonywane jeszcze tańce Starej
Warszawy, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, krakowiak  i dużo innych układów. 

Koncert rozpoczął się o 17:00. Trwał on blisko cztery godziny. My, czyli grupa Kujawiak, tańczyliśmy 
dopiero w drugiej części koncertu. Drugi dzień jubileuszowego koncertu był trochę trudniejszy. Chociaż nie 
mieliśmy próby i przyszliśmy dopiero o 17:00, bo koncert rozpoczynał się o 18:00, pewnym utrudnieniem było 
dodatkowe światło z tyłu sceny. Tego dnia koncert nagrywała telewizja i potrzebowała mocniejszego światła, 
które, gdy się w nie popatrzyło, oślepiało na chwileczkę. Jednym z gości specjalnych koncertu była pani Ewa, 
która przyjechała z USA. Pani Ewa ufundowała bardzo drogie stroje ludowe, które można było podziwiać w 
czasie trwania tańców beskidzkich. Zresztą wszyscy tancerze prezentowali się elegancko i widzowie mogli 
podziwiać stroje ludowe z różnych części Polski.

Tak upłynęły dwa dni świętowania 30-lecia Ziemi Myślenickiej. Mam nadzieję, że wszystkim obecnym 
na koncertach podobały się występy zespołu. A ja zapraszam już na następny koncert Ziemi Myślenickiej, który 
odbędzie się w maju.

Emilia Jąkała, klasa IVd

Uwolnij swoją wyobraźnię! Pokoloruj obrazek zainspirowany folklorem. 



CO W DWÓJCE PISZCZY? Kalendarium wydarzeń

Nim zabłyśnie pierwsza
gwiazdka – dzień tematyczny

Tak jak zawsze, w ostatni dzień przed
zimową przerwą świąteczną (w tym
roku 22.grudnia), w naszej szkole
obchodzony jest dzień tematyczny

„Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka”.
Tego dnia, wszyscy poczuli magię

zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, dzięki wspólnemu

kolędowaniu, klasowym spotkaniom
wigilijnym oraz jasełkom.

Kolędowe karaoke rozbrzmiewało w 
murach naszej szkoły, niosąc słowa 
tych najbardziej znanych utworów, ale
niektórzy dali się zaskoczyć 
nowościami, które mieli okazję 
słyszeć i zaśpiewać po raz pierwszy.

W salach lekcyjnych każda klasa 
zasiadła do wspólnego, wigilijnego 
stołu. Łamiąc się opłatkiem, 
składaliśmy naszym kolegom i 
nauczycielom najserdeczniejsze 
życzenia.

Jasełka, przygotowane przez uczniów
z klas 5c i 6c  pod opieką p. Anny 
Woźniak, pozwoliły powrócić do 
wydarzeń sprzed ponad 2000lat i 
przy wspaniałym akompaniamencie 
zespołu muzycznego któremu 
przewodził p. Piotr Gablankowski, 
odkryć tajemnicę narodzenia Bożego 
Dzieciątka.

Wspieramy WOŚP

Tegoroczny Kiermasz Ciasteczek
Świątecznej Pomocy był rekordowy
pod wieloma względami. Rekordowa
był ilość ciast, ciasteczek, babeczek i

galaretek. Rekordowa była ilość
nowości cukierniczych. Rekordowa

ilość osób pomagała przy
przygotowaniu i organizacji

kiermaszu. I na koniec – rekordowa
jest suma zebrana do puszki. To

4001,52 zł !

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
dar serca przekazany na wyrównanie 
szans w leczeniu noworodków.

Jasełka W JĘZYKU
ANGIELSKIM

W środę 10.01.2018 roku w
naszej szkole odbyło się

kolejne ciekawe wydarzenia
w ramach obchodów

Światowego Dnia Języków
Obcych. Tym razem

uczniowie mieli okazję
obejrzenia jasełek. Myliłby
się jednak ten, kto sądziłby,

że to kolejna opowieść o
Bożym Narodzeniu, której

przebieg łatwo przewidzieć,
bo… przedstawienie

zagrano w języku
ANGIELSKIM. 

Stroik
bożonarodzeniowy

Przed przerwą świąteczną
rozstrzygnięty został w

naszej szkole konkurs na
RODZINNY STROIK

BOŻONARODZENIOWY
zorganizowany przez

Samorząd Uczniowski i
Wolontariat.

Komisja miała możliwość
oglądnięcia 22 przepięknych

prac konkursowych, w
których można było

zobaczyć zaangażowanie
całych rodzin. Serdecznie

dziękujemy wszystkim
uczniom i ich najbliższym.
Stroiki zostały przekazane
do Caritas Betania dla osób
samotnych i potrzebujących.

Kartki z życzeniami dla chorych
dzieci

Przed Świętami Bożego
Narodzenia uczniowie klas II d,

II c, III a i III b postanowili
wykonać kartki świąteczne dla

Dzieci przebywających w
Wojewódzkim

Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym im. Św. Ludwika w
Krakowie w okresie świąteczno

– noworocznym.

Kolorowe kartki z życzeniami
miały wywołać uśmiech na

buziach dzieci, a jednocześnie
przypomnieć im, że jest ktoś,

kto o nich myśli i pamięta.



Redakcja „Dwójki” życzy wszystkim czytelnikom bezpiecznego wypoczynku!
Pamiętajcie, aby spędzić ten czas bezpiecznie. Wróćcie po feriach cali i zdrowi!

NUMER ALARMOWY: 112
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