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DOBRA  RADA                         

ŁATWO  JEST  MÓWIĆ,                                                                

GDY  MA  SIĘ  COŚ  DO  POWIEDZENIA,                                                                

ALE  TRUDNO  JEST  MIEĆ  COŚ  DO  POWIEDZENIA,                                                                                                   

GDY  TRZEBA  MÓWIĆ.                                                             

                    Tadeusz  Kotarbiński  

 

                                                             

DRODZY  NAUCZYCIELE  I  UCZNIOWIE! 

ZAMAWIAMY  NA  JESIEŃ  DLA  DOROSŁYCH  I  DZIECI:                                    

WIATR, KTÓRY  BAŚNIE  ZA  OKNEM  PLECIE,                                                            

WARKOCZE  DESZCZU, OWOCÓW  KOSZE                                                                             

I  SNY  JESIENNE  PACHNĄCE  WRZOSEM.     

                               REDAKCJA  GAZETKI  SZKOLNEJ 

Nr 53(47) 

UROCZYSTE  PASOWANIE   NA  UCZNIA   



FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA UCZNIA. 

W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2014R. ODBYŁO SIĘ W NASZEJ SZKOLE UROCZYSTE 

PASOWANIE NA PIERWSZAKA 

 

 

 

 

 
      

  



        Nazywam się Małgosia Zdych i chodzę do klasy 

6c. Najbardziej lubię malować, rysować i działać           

w redakcji Gazetki  Szkolnej.  Moimi ulubionymi 

przedmiotami są: język angielski i plastyka. W tym roku 

będę prowadzić wywiady z nauczycielami z naszej 

Szkoły. 

 

                                 ZESPÓŁ REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ 

       2014/2015 

         

            Nazywam się Sara Felińczak i chodzę do klasy 6c. 

Najbardziej lubię tańczyć, śpiewać, słuchać muzyki i 

działać w redakcji Gazetki Szkolnej. Moimi ulubionymi 

przedmiotami są :  angielski i muzyka. W tym roku będę 

prowadzić  wywiady z nauczycielami z naszej Szkoły.  

 

 

                                              Nazywam się Paulina Chełstowska i chodzę do 

klasy 6c. Lubię słuchać różnej muzyki, rysować i działać 

w redakcji Gazetki  Szkolnej. Moje ulubione przedmioty 

to: język angielski i w-f. W tym roku w Gazetce Szkolnej 

będę zajmować się wydarzeniami kulturalnymi.  

 

             Nazywam się Tsevelmaa  Dashtseren i chodzę do     

klasy 6c. Najbardziej lubię czytać książki, słuchać muzyki    

i działać w Gazetce Szkolnej. Moimi ulubionymi 

przedmiotami są wszystkie przedmioty. W tym roku będę 

prowadziła rubrykę ,,Czy wiesz, że…” 

  

            Nazywam się  Martyna Amerek i chodzę do klasy 6c.    

Moim hobby jest jazda konna, lecz ostatnio nie zawsze 

znajduję czas na jazdę. Lubię też czytać książki i działać w 

redakcji Gazetce Szkolnej. Moimi ulubionymi 

przedmiotami są: j. angielski, przyroda i matematyka.            

W tym roku będę pisała o nowych, ciekawych książkach, 

czyli ostatnia  strona w gazetce jest „moja”.         



JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ! 
 W sierpniu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72, po rocznym udziale w programie „Szkoła  

z klasą 2.0” zdobyła „Certyfikat 2.0” oraz tytuł „Szkoły z klasą 2.0”. Dodatkowo  jako jedyna placówka we 

Wrocławiu otrzymała zaszczytny tytuł  „Szkoły eksperckiej” dzięki nauczycielom, którzy przez cały rok szkolny 

2013/2014 systematycznie uzupełniali wpisy na platformie e-coachingowej, zdobywając często odznakę „Dobra 

Praktyka”, za opisywanie  swoich działań.  

 Certyfikat „Szkoły z klasą 2.0” oznacza, że jesteśmy szkołą przyjazną uczniom i nauczycielom, 

przygotowujemy do życia w nowoczesnym świecie i wychowujemy młodych ludzi na aktywnych obywateli, 

którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania, a wszystko  z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. „Szkoła z klasą 2.0” to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” prowadzonej od 2002 

roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji 

Narodowej. Inicjatywa ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK)   w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów 

nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności 

samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Koordynatorem akcji w naszej szkole była pani Anna Solska, zaś  uczestnikami  nauczyciele: Bożena Gil, Aneta 

Nowosielska, Dorota Karwath, Dominika Linke.  Na czele zespołu stanęła oczywiście pani Dyrektor Bogumiła 

Kopacka- Gajec. Uroczyste odsłonięcie okolicznościowej tabliczki certyfikatu „Szkoły z klasą 2.0” odbyło się      

1 września podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego. Teraz możemy ją z dumą podziwiać na szkolnym 

holu wśród innych wyróżnień. Dziękujemy wszystkim za angażowanie w zdobycie certyfikatu!                                                                                                                           

                                                                                                                      Dominika LINKE 

 



 

WOLONTARIAT „Mimo wszystko…” 
w 

SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr72  
 

Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może już człowiek jaskiniowy 

maczał w tym paluszki. W naszej szkole istnieje długoletnia tradycja pracy 

społecznej, tradycja wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy 

innych. Osoby działające na tym polu określa się mianem społeczników, 

altruistów itp.  

Do takich należą uczniowie, którzy chcieli być wolontariuszami - 

chcieli pomagać innym, chcieli swój wolny czas oddać do dyspozycji 

innych, potrzebujących ludzi. Celem naszego projektu wolontariatu  

w szkole, jest wypracowanie sposobu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym i wykorzystania ich umiejętności i zapału  

w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Dlatego 

zawarliśmy współpracę z Wrocławskim Centrum Wolontariatu. 

Uczniowie - wolontariusze szukali pomysłów, w jakich obszarach 

mają podjąć swoje działania. Ich entuzjazm zainspirował mnie do 

wprowadzenia na terenie naszej szkoły najczęstszej formy 

wolontariatu, jaką jest pomoc w nauce młodszym koleżankom i kolegom, którzy jej 

potrzebują. Dbamy również o los bezdomnych zwierząt mieszkający we 

wrocławskim schronisku. Włączyliśmy się w przygotowywania akcji dla 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki której jeden z naszych 

uczniów otrzymał pompę insulinową. Pomysł spodobał się zarówno 

dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom. Postanowiliśmy kontynuować to 

przedsięwzięcie do końca świata i jeden dzień dłużej….  

Wśród motywów, które nami kierują jest chęć zrobienia czegoś 

wyjątkowo dobrego i pożytecznego. Dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu na terenie 

szkoły akcji informacyjnej o ciężkim i rozpaczliwym życiu dzieci w Afryce  

i o możliwości pomocy. Przystąpiliśmy do programu Adopcja Serca. Jest to 

moralne zobowiązanie do pomocy, to indywidualny lub zbiorowy patronat 

nad sierotą lub ubogim, głodującym dzieckiem w Trzecim Świecie. 

Społeczność naszej szkoły od 2009r. obejmuje patronatem afrykańskiego 

chłopca- Pascala Mutabazi, zbierając środki na jego edukację. Dzięki nam 

wszystkim Pascal może skończyć szkołę. 

Współpracujemy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Zadaniem kampanii 

„Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także 

propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei 

hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma 

uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. 

Jestem nauczycielką tej szkoły. Prowadzę zajęcia z edukacji 

wczesnoszkolnej. Uważam, że praca w wolontariacie stanowi niezwykłe 

źródło kształtowania postaw człowieka, daje sposobność spłacenia dobra, 

które kiedyś od kogoś się otrzymało.  

 

                                                                                  Koordynator Szkolnego Wolontariatu 
                                                                                                        Dorota Świtecka 



W  NASZEJ  SZKOLE  MOŻESZ  ZAPISAĆ  SIĘ  DO ZHP 

 

TO NASZA DRUŻYNA 

 

 

Wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę w 

HARCERSKIEJ DRUŻYNIE WODNEJ zapraszam do naszego 

ośrodka RANCHO, który znajduje się we Wrocławiu przy ul. Na 

Grobli  49, więcej szczegółów o ośrodku na stronie 

www.rancho.wroclaw.pl 
Jeśli Twoi rodzice wyrażą zgodę, abyś należał/ła do ZHP, to 

zapisz się u p. GIL do drużyny  6 WWDH VENTO  

       

                                                                                      PRZYGOTOWANIA DO RANCHOSZANTU 

 

W ciepłych miesiącach (na wiosnę i jesienią) spotykać będziemy 

się w soboty na RANCHO. Zbiórki co dwa-trzy tygodnie w godz. 

11.00–13.00. Podwożą Was rodzice, a zimą w NASZEJ SZKOLE 

w sali nr 47 budynek A, najprawdopodobniej w poniedziałek w 

godz. 15.00-17.00.  

 

 

 

 

 

 TAK WYGLĄDA BIWAK 

 

Na zbiórkach, biwakach, rajdach  i obozach poznamy zasady ZHP, nauczymy 

się pływać na żaglówkach, kajakach i wpław. Będzie również możliwe 

zdobycie patentu żeglarza.  

 

  SAMI SZYKUJEMY SOBIE KOLACJĘ 
Gry (nie tylko terenowe) 

oraz zabawy i praca na 

świeżym powietrzu umilą 

nam czas spędzony wśród 

drużynowych żaglówek, o 

które sami zadbamy, ucząc 

się przy okazji szkutnictwa.  

Więcej informacji u druhny 

Bożeny Gil (nauczyciel 

przyrody). 

PŁYWAMY NA ŻAGLÓWKACH 

   

        ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

 

    
SPRZĄTAMY   i   ZAPRASZAMY !!! 

http://www.rancho.wroclaw.pl/


,,POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH ‘’ JANA MATEJKI 

Jan Alojzy Matejko 

to polski malarz, twórca obrazów  historycznych i batalistycznych. Urodził się  24. 

czerwca 1838 w Krakowie, a zmarł 1. listopada 1893r. Studiował w Krakowie,          

w Monachium i  we Wiedniu. W 1887r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa na 

Uniwersytecie Jagiellońskim                                                                                            

Jan Matejko był najwybitniejszym portrecistą historycznym.                                                              

W młodości przeżył bombardowanie Krakowa przez Austriaków w 1848 r. oraz 

powstanie styczniowe. Pod wpływem narodowych klęsk postanowił porzucić 

malarstwo religijne, które uważał za swoje powołanie, i poświęcił się prawie 

wyłącznie malarstwu historycznemu. Sama historia była jego obsesją. Nie potrafił    

o niej pisać ani opowiadać, więc ją malował. Zarzucano mu swobodne podejście do historii. Sam Matejko 

traktował swoje obrazy jako głos w polemice dotyczącej przeszłości i przyszłości kraju, a nie wyraz ideologii. 

Drugą pasją Matejki był kraj. Był on zagorzałym patriotą. Dofinansowywał miasto, biednych i kulturę, 

pokazując swoje obrazy za darmo lub przekazując je państwu. Prace jego były od tej pory analizowane              

w ramach przekazu ideowego. Matejko często umieszczał na swoich płótnach osoby, których w danym miejscu 

nie było (np. Kołłątaj i gen. Wodzicki na obrazie Bitwa pod Racławicami), bo nie chodziło mu o przedstawienie 

faktu, lecz danie syntezy historiozoficznej. Mimo krytyki historyków, wiele wydarzeń historycznych w publicznej 

świadomości funkcjonuje tak, jak przedstawił je na swych dziełach malarz. 

 

W czasie rozbiorów, gdy naród polski zagrożony był wynarodowieniem, artyści przypominali            

w swoich dziełach sławę i siłę polskiego państwa. Pisarze pisali ku pokrzepieniu serc, a mistrz Jan 

Matejko namalował wiele obrazów ukazujących potęgę naszego narodu. Narysował też ołówkiem cały 

poczet, czyli portrety naszych władców od Mieszka I, założyciela państwa, do Stanisława 

Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Ponieważ nie wiemy, jak wyglądali pierwsi władcy, Matejko 

kierował się wyobraźnią co do urody portretowanych, lecz dbał     o rekwizyty i stroje odpowiednie do 

epoki w której żyli. Poczet znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, lecz 

wystawiany jest tylko raz na osiemnaście lat. Właśnie skorzystaliśmy z okazji i uczniowie wraz            

z wychowawcami odwiedzili wystawę i wzięli udział  w muzealnej lekcji historii. Przypominamy, że 

w każdą sobotę zbiory muzeum dostępne są dla zwiedzających bezpłatnie. Może zaprosicie rodziców 

na wspólne zwiedzanie? 

                                                                                                             nauczyciel historii                          

Anna Chocaj 

                                                     

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MFEJKEZbU2MtQM&tbnid=GKZQ6im26yaL3M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.wikiart.org/en/jan-matejko/self-portrait&ei=jVcuVOj3DozVPLCsgagC&psig=AFQjCNGCVv-oE5QqCh7yb5UWtjtZF55p9A&ust=1412409613346768


       NARODOWE 

                       CZYTANIE 

 
 

 

6 września 2014 r. uczniowie SSP 72 po raz trzeci wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczna edycja 

poświęcona była „Trylogii” H. Sienkiewicza, a na miejsce spotkania wyznaczono Ogród Botaniczny przy ulicy            

H. Sienkiewicza. W pięknym otoczeniu 17 uczniów pod opieką p. E. Adamowicz-Probali i p. A. Chocaj słuchało 

fragmentów „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”, a niektórzy  sami spróbowali sił w głośnym 

czytaniu  przed niemałą publicznością. 

 Uczniowie mieli okazję podziwiać szlacheckie stroje z czasów potopu szwedzkiego prezentowane przez 

gimnazjalistów i licealistów. Wśród nich byli m. in. absolwenci naszej szkoły, którzy również co roku włączają się do 

akcji.  Prezentację strojów historycznych, z nieco późniejszej epoki, przygotowały także Panie z Akademii Rozwoju 

Seniora. Przechadzając się po alejkach ogrodu, sprawiały, że poczuliśmy klimat  minionych wieków. 

Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fechtunku, przeciąganie liny zwolenników i przeciwników 

„Trylogii”, rozmowy z przedstawicielami Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia, spożywanie pysznych jabłek             

z „Maciejowego sadu”. 

 Spotkanie z Sienkiewiczem dostarczyło wielu wrażeń. A może ktoś wie, czyje książki poczytamy za rok?   

Do zobaczenia w czasie IV edycji Narodowego Czytania !!! 

p. Elżbieta Adamowicz-Probala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Witajcie ! 
To my, uczniowie z klasy 0 „a” - najmłodsi  w naszej Szkole, bo mamy tylko 5 lub 6 lat. Szybko nam 

minął pierwszy miesiąc nauki i zabawy w klasie, którą bardzo polubiliśmy. Będziemy gościć na 

stronach Gazetki Szkolnej i opowiadać o tym, co się u nas dzieje.  

                                               U  NAS  DUŻO  SIĘ  DZIEJE  KAŻDEGO  DNIA. 

W klasie  0 „a” codziennie jest wspaniała zabawa.  

Pilnie się uczymy. Bawimy się w teatr z p. Małgosią. 

Uroczyście obchodzimy urodziny. 

urodziny. 

Opracowała: p. IWONA RYCZEK 

Do zobaczenia 

w następnym 

numerze ! 

w 



 

 

   

 

  

   

Płynęliśmy  żaglówką. 

Było bardzo przyjemnie.  

Jednocześnie mogliśmy 

odpocząć po meczącym 

marszu. 

Takie obozy to 

rewelacyjna przygoda. 

Zachęcamy do jej 

przeżycia! 

 

 

Po szaleńczej jeździe na rowerach mieliśmy chwilę 

wytchnienia na placu zabaw. 

Były również marszobiegi, więcej marszu niż biegu :-), 

ale wydolność nasza rosła z każdym krokiem. 

 

Zdobyliśmy również sprawność budowniczych szałasu - 

w lesie już nie zginiemy ;-) 

FOTOREPORTAŻ  Z OBOZU 

LETNIEGO KLASY V B 

Rokrocznie klasy sportowe wyruszają na obozy 

sportowe.  W tym roku byliśmy w Wieleniu.  

 

Zdobyliśmy również sprawność budowniczych szałasu.        W  lesie już nie zginiemy, bo grzyby rozpoznajemy. 



 

 

 

   



AKTUALNOŚCI  SPORTOWE 

     ROK SZKOLNY 2014/2015   

                                                  ( WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK) 

                                               

 

 

 

                                                 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

1. 17 września 2014 r. na Stadionie Olimpijskim przy ul. Paderewskiego odbyła się Inauguracja 

Wrocławskiego Sportowego Roku Szkolnego 2014/2015 połączona z ogłoszeniem wyników 

rywalizacji sportowej szkół wrocławskich.  

 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 zajęła V miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół 

miasta Wrocławia w roku szkolnym 2013/2014; 

2. W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Dwuboju Nowoczesnym, które 

odbyły się 2 października 2014 r. w Nowej Rudzie w  finale wojewódzkim dziewcząt i chłopców,                    

pod opieką trenera Jacka Lelewskiego nasza Szkoła zajęła następujące miejsca: 

W rywalizacji  drużynowej dziewcząt  na 16 startujących w finale szkół: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 zajęła I miejsce, zdobywając 4147 pkt.  

Szkołę reprezentowały: Joanna Baj i Inga Olejnik. 

W rywalizacji indywidualnej:  

 I miejsce zajęła Joanna Baj, uczennica klasy VI b, zdobywając 2087 pkt. 

 III miejsce zajęła Inga Olejnik, uczennica klasy VI b, zdobywając 2060 pkt.  

w rywalizacji drużynowej chłopców na 14 startujących w finale szkół: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 zajęła I miejsce, zdobywając 3691 pkt. 

              Szkołę reprezentowali: Michał Doroba i Krystian Węgrowski. 

W rywalizacji indywidualnej:  

 II miejsce zajął Michał Doroba, uczeń klasy VI b, zdobywając 2087 pkt. 

 

3.  W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ,Kolarstwie Górskim MTB, które 

odbyły się 4 października 2014 r. w Chojnowie, w  finale wojewódzkim  dziewcząt i chłopców nasza 

Szkoła pod opieką trenera Jacka Lelewskiego zajęła następujące miejsca: 

w rywalizacji drużynowej dziewcząt na 14 startujących w finale szkół: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 zajęła IV miejsce, zdobywając 122 pkt. 

Dziewczęta startowały w następującym składzie: Oliwia Lelewska, Inga Olejnik, Aleksandra 

Palikowska, Aleksandra Paź, Adrianna Przeczek wszystkie są uczennicami klasy VI b. 

W rywalizacji drużynowej chłopców na 19 startujących w finale szkół: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 zajęła VIII miejsce, zdobywając 72 pkt 

Chłopcy startowali w następującym składzie: Krzysztof Dobrucki, Tyberiusz Iwanicki, Jakub Musiał, 

Mikołaj Nowak wszyscy z klasy VI b oraz Roman Domagała uczeń klasy V b. 



4. W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych,  

które odbyły się 30 września 2014 r. na „Morskim Oku” przy ul. Szopena, rywalizowały reprezentacje 

dziewcząt i chłopców wrocławskich szkół podstawowych.  W kategorii chłopców: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 zajęła I miejsce, zdobywając Mistrzostwo Wrocławia. 

Reprezentacje dziewcząt i chłopców awansowały na tych zawodach do finałów dolnośląskich. 

Opiekunem uczniów startujących w tych zawodach była pani Roletta Duczmalewska –Sienkiewicz. 

 

5. W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych,   

które odbyły się 9 października 2014 r. w Olszynie w  finale wojewódzkim  dziewcząt i chłopców nasza 

Szkoła pod opieką nauczyciela w-f pani Roletty Duczmalewskiej-Sienkiewicz i wicedyrektora ds. sportu 

pana Janusz Świteckiego zajęła następujące miejsca: 

sztafeta chłopców biegnąca w składzie: Wojciech Skrzypiec kl. VI a, Konrad Grudziński kl. VI c, 

Krystian Węgrowski, Krzysztof Dobrucki, Mateusz Siwka, Michał Doroba, Maksymilian Mosejko 

wszyscy kl. VI b, Radosław Sajewicz kl. V e,  Dawid Matuszkiewicz kl. IV tk, Jan Karkulowski kl. IV p 

zajęła bardzo wysokie V miejsce w województwie dolnośląskim ( pierwszy raz w historii startów ). 

W finale biegów sztafetowych 10x800m wystartowały najlepsze zespoły ze szkół Dolnego Śląska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sztafeta dziewcząt biegnąca w składzie: Oliwia Lelewska, Nikola Klenk,  Adrianna Przeczek, Oliwia 

Kohl, Joanna Baj wszystkie kl. VI b, Małgorzata Zdych, Patrycja Szymańska kl. VI c, Karolina Wojnar, 

Karolina Gruszka kl. V b, Milena Krupa kl. IV p. zajęła XI miejsce. 

Po biegach sztafetowych odbyła się  Inauguracja Dolnośląskiego Sportowego Roku Szkolnego 

2014/2015. Nastąpiło podsumowanie rywalizacji sportowej szkół z Dolnego Śląska za rok szkolny 

2013/2014. 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 w rywalizacji  z  547 szkołami  z Dolnego Śląska 

zajęła VI miejsce. 

 Puchar z rąk  Marszałka Województwa Dolnośląskiego  pana Cezarego Przybylskiego za to wspaniałe 

osiągnięcie sportowe uczniów i nauczycieli naszej Szkoły odebrał pan Janusz Świtecki. 

 

Opracował  Janusz Świtecki  

 

 



            WYWIAD  Z PANIĄ  AGNIESZKĄ ALEKSANDEREK 

Dzień Dobry! Jesteśmy z Redakcji Gazetki Szkolnej. Chciałybyśmy 

przeprowadzić z panią wywiad. Czy poświęci nam Pani kilka chwil? 

 Pani Agnieszka  Aleksanderek: Oczywiście, z dużą przyjemnością 

porozmawiam z Wami. Bardzo cenię sobie pracę redaktorów naszej Gazetki. 

Sama w ubiegłym roku współpracowałam z redaktorem naczelnym, p. Anią 

Wolnicką i pisałam comiesięczne historie związane z życiem klas „O”. 

Redakcja Gazetki Szkolnej: Od kiedy pracuje Pani w naszej szkole? 

Pani Agnieszka  Aleksanderek : To jest mój szósty rok. 

R.G.SZ: Co Pani robiła, zanim rozpoczęła Pani pracę  w SSP 72? 

P.A.A: Przedtem  pracowałam w przedszkolu i w Centrum Języków Obcych. 

Później urodziłam dzieci i w końcu szczęśliwie trafiłam tutaj.  

R.G.SZ: Czy lubi Pani pracować z dziećmi? 

P.A.A: Bardzo lubię pracować z dziećmi. Po prostu nie wyobrażam sobie lepszej pracy  niż ta, którą wykonuję 

teraz. 

R.G.SZ: Pani pomysł na miłe spędzanie czasu , to…? 

P.A.A: Lubię słuchać muzyki, aktywnie spędzać czas z własnymi dziećmi. Uwielbiam nasze polskie morze i 

tam realizuję to, na co nie mam czasu we Wrocławiu: biegam, biegam, biegam i…słucham muzyki. Słucham 

muzyki reggae, hip-hop i rytmy latynoskie. 

 R.G.SZ: Czy lubi Pani czytać książki? 

P.A.A: Tak, lubię czytać książki, a najbardziej autobiograficzne. Książki często poleca mi p. Ania Wolnicka, 

nasz nauczyciel bibliotekarz. To są książki, od których nie można się oderwać! 

R.G.SZ: Czy lubi Pani gotować?  

P.A.A : Gotuję, bo muszę, ale bardzo lubię smacznie zjeść. 

R.G.SZ: Jaki jest Pani ulubiony film? 

P.A.A: Uwielbiam musicale, moim ulubionym filmem jest „Grease”         

R.G.SZ: Czy będąc  uczennicą uprawiała Pani jakiś sport? 

P.A.A: Trzy lata grałam w koszykówkę w BKS Bolesławia, do dziś  uwielbiam grać w  

siatkówkę .       

R.G.SZ: Ma Pani jakieś zwierzę? 

P.A.A: Mam świnkę morską, na  imię jej Harry Potter. 

R.G.SZ: Co Pani sprawia przyjemność w kontaktach z Pani uczniami? 

P.A.A: Radość z faktu, że dzieci cieszą się, gdy przychodzą do szkoły. Bardzo cieszą mnie  

efekty, jakie osiągają. Obserwuję ich rozwój, kolejne etapy nabywania  umiejętności. To fascynujące! 

R.G.SZ:  Miło nam się z Panią rozmawiało. Bardzo dziękujemy  za  poświęcony czas. 

P.A.A: Mnie też miło się z Wami rozmawiało. Pozdrawiam wszystkich czytelników Gazetki Szkolnej. 

 

MAŁGOSIA ZDYCH  KL. 6C                 SARA FELIŃCZAK  KL. 6C  



 

 

    Dzwoneczek i tajemnica piratów  

 Główną bohaterką tej opowieści jest Zarina, 

inteligentna i ambitna wróżka z zastępu strażniczek 

magicznego błękitnego pyłku, którego właściwości 

zawracają jej nieco w głowie. Dzwoneczek i jej 

utalentowane przyjaciółki wyruszają na pełną przygód 

wyprawę, by odzyskać  magiczny pył, skradziony z 

Przystani Elfów przez tajemniczą Zarinę. W trakcie 

poszukiwań cały świat Cynki, Jelonki, Widii, 

Różyczki, Mgiełki i Iskierki staje na głowie, kiedy pod 

wpływem zaklęcia zostają zamienione ich talenty. A to 

jeszcze nie wszystko…wróżki czeka bowiem spotkanie 

z piratami .  

 

   

 

WYDARZENIA KULTURALNE 
                          Wakacje Mikołajka 

Koniec szkoły to najszczęśliwszy dzień w roku dla 

Mikołajka i paczki jego oddanych przyjaciół. Wystarczy 

spakować walizki i można ruszać w wymarzoną 

wakacyjną podróż. A ta zaprowadzi bohatera i jego 

przyjaciół w sam środek malowniczej Bretanii. Od 

partyjki golfa w urokliwym pensjonacie, przez rejs do 

Wyspy Mgieł, na harcerskim obozie skończywszy – 

wszędzie, gdzie pojawi się Mikołajek, czeka go moc 

niezapomnianych przygód. 

„Wakacje Mikołajka” to ciekawa i zarazem zabawna 

opowieść o paczce przyjaciół, którzy przeżywają różne 

wspaniałe przygody. Dobre kino zarówno dla 

dziewczyn jak i chłopców. Polecam obejrzeć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sceny z filmu : jedna z wróżek dowiaduje się,    

że jest wróżką. 

PAULINA CHEŁSTOWSKA KLASA VI C 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kultura.mazury.pl/kino/wp-content/uploads/2014/05/W8y8VUAs.png&imgrefurl=http://kultura.mazury.pl/kino/ai1ec_event/czarownica-3d-dubbing-2-2-2-3-2-3-2-2/?instance_id=1303&h=720&w=1280&tbnid=ycS0n7UzNkz_JM:&zoom=1&docid=mlUaBjvDpuccdM&ei=MzYpVJG1KuXGygOOt4GwDQ&tbm=isch&ved=0CDEQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1026&page=2&start=16&ndsp=17


 
 

CZY WIECIE, ŻE... 

Antarktyda z powodu swego oddalenia oraz 

ekstremalnych warunków klimatycznych, kontynent 

został odkryty dopiero w 2 połowie 19 wieku. 

Lodowiec znajdujący się na Antarktydzie stanowi 

90% rezerw słodkiej wody na naszej planecie. Jego 

całkowita powierzchnia wynosi 14 milionów km 

kwadratowych. Niektóre ekspedycje na Antarktydę kończyły się tragicznie. Do bieguna jako 

pierwszy dotarł Amundsen w 1911 roku. Pokrywa lodowa stale zalegająca kontynent ma grubość 

ponad 200 metrów. Temperatury wahają się od -20stopni Celsjusza do -70 stopni Celsjusza. 

Prędkość wiatru może dochodzić do 90m/s. Wśród zwierząt , niezbyt licznych z racji 

ekstremalnego klimatu, nie spotka się 

żadnego kręgowca lądowego. Występuje 

natomiast kilka gatunków pingwinów i fok, 

a w okolicznych wodach wieloryby. 

Obecnie badania Antarktydy prowadzą 

naukowcy wielu krajów. Między innymi 

działa tam, od 1977 roku, polska stacja 

naukowa imienia H. Arctowskiego. Znajduje się na południowej półkuli Ziemi, prawie w całości 

w strefie podbiegunowej. Antarktyda jest jedynym kontynentem, na terenie którego nie ma 

żadnego państwa. 

Arktyka to ogromny obszar kuli ziemskiej, w którego centrum  znajduje się biegun północny. W 

skład tego obszaru wchodzi Morze Arktyczne z dryfującymi 

górami lodowymi oraz płytkie morza przy lądach. Ich wybrzeża 

stanowi wieczna zmarzlina.  W  roku 1937 grupa uczonych 

radzieckich, z J.D. Papaninem na czele, opuściła statek i założyła 

bazę na krze lodowej. Została stworzona w ten sposób pierwsza           

w historii stacja dryfująca ,,Biegun Północny-1”. Jako kraina 

przyrodniczo-geograficzna obejmuje Ocean Arktyczny oraz 

znajdujące się na nim wyspy. Arktykę zamieszkują foki, 

karibu(obszary okołobiegunowe Ameryki Północnej), niedźwiedzie 

polarne i lisy. Ocean Arktyczny ma powierzchnię 14056000 km 

kwadratowych. Góry lodowe są fragmentami lodowców, które się od 

niego oderwały   i pływają po morzu lub oceanie w postaci bryły 

lodowej. 

                                                                                                 

TSEVELMAA DASHTSEREN KLASA VIC 



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY       ,,SEPRON 
WĄŻ MORSKI” 

Jest to jedna z wielu książek z serii pt. ,,Na tropie bestii”. Jej 

zaletami jest m.in. to, że szybko się ją czyta, dlatego to jest 

ciekawa i ,,wciągająca”. Autor opowiada w niej o przygodach 

chłopca o imieniu Tom oraz jego przyjaciołach: Elennie, psie 

Srebrnym i koniu Piorunie. Akcja toczy się w królestwie 

Avantii, któremu zagrażają niebezpieczne bestie, oszalałe od 

zaklęcia złego czarodzieja Malvela. Tom odszukuje te 

magiczne stworzenia i próbuje uwolnić je od zaklęcia. Poza 

tym próbuje dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu, którego 

nawet nie zna. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to sięgnijcie po 

tę książkę do biblioteki szkolnej. Jest warta przeczytania. 

           

„…Witajcie w królestwie Avantii. Mam na imię 

Aduro i jestem dobrym czarodziejem. Mieszkam 

na zamku króla Hugona. Spotykacie nas w 

trudnym momencie…”  - fragment książki   

pt.”Na tropie bestii. Sepron wąż morski” 

 

 

                     ,,DYNASTIA MIZIOŁKÓW” 
Książka ta jest napisana w formie dziennika chłopca nazywanego 

Miziołkiem. Są w niej zabawnie opisane przygody pięcioosobowej 

rodziny: Papiszona, Mamiszona, Miziołka, Kaszydła i Małego 

Potwora. Chłopiec opisuje wesołe zdarzenia, które mają miejsce w 

szkole, w domu i innych miejscach często odwiedzanych nawet 

przez was. Szczerze polecam tę książkę. Niektórzy bohaterowie 

mogą przypominać wam waszych kolegów i koleżanki z klasy. 

Zamiast siadać przed telewizorem możecie znaleźć sobie idealne 

miejsce w domu i zanurzyć się na chwilę w ciekawej i szczególnie 

zaskakującej lekturze, takiej jak ta. Książka czeka na was w 

bibliotece szkolnej i aż prosi się o przeczytanie. 

 

MARTYNA AMEREK kl.6 C 

 
 

Mąż żyrafy zwierza się mężowi stonogi: 

-Moja żona jest okropnie rozrzutna. Wydaje mnóstwo pieniędzy na naszyjniki i szale. 

-A co ja mam powiedzieć-odpiera mąż stonogi.-Wiesz, ile moja żona wydaje w sklepie 

obuwniczym? 

 

-Moja pani od polskiego to straszna kłamczucha-oznajmia Jaś swojej mamie. 

-Dlaczego tak uważasz?-pyta mama. 

-Bo powiedziała, że jakiś Sienkiewicz napisał coś ogniem i mieczem. A przecież pisze się długopisem. 

 
PIENIĄDZE  ZE  SPRZEDAŻY  GAZETKI  SZKOLNEJ  WSPOMAGAJĄ  BIBLIOTEKĘ  SZKOLNĄ 
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