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WALENTYNKI  

Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego 

wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym 

dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Na Zachodzie, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 

Walentego jako patrona zakochanych. Jedna z legend mówi o duchownym, 

który przeciwstawił się rozkazowi Imperatora Rzymu Klaudiusza II. 

zakazującego udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako że wg 

doradców Klaudiusza, nieżonaci mężczyźni byli lepszym żołnierzami.  

Za to nieposłuszeństwo duchowny Walenty został skazany na śmierć. 

Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi 

upominkami. Walentynki są obchodzone w południowej i Zachodniej Europie 

od średniowiecza. Europa Północna         

i Wschodnia dołączyła do 

walentynkowego grona znacznie 

później.                                               

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego 

Walentego z Bawarii i Tyrolu.
 
 Stałym niemalże elementem święta 

jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych 

karteczek. Czerwone, najczęściej       w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a 

często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera 

walentynkowymi upominkami              w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również 

bardziej osobistych elementów garderoby.       

DZIEŃ BABCI 

   Święto obchodzone dla uhonorowania babć; w ten dzień wnuki     

życzenia swoim babciom. W Polsce Dzień Babci obchodzony jest 

21stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii. W Hiszpanii      

26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i obchodzone jest w 

pierwszą niedzielę marca. Pomysł powstania święta w Polsce pojawił 

się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964 roku. Już rok później to 

święto zaczął popularyzować "Express Poznański".                                                                            

W roku 1966 również "Express Wieczorny" ogłosił dzień 21 stycznia dniem Babci. Później powstała 

również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka. 

DZIEŃ DZIADKA 

Rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu 

uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają 

życzenia swoim dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach  organizowane 

są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy 

temu wręczenie laurek. Święto do Polski zostało przeniesione 

prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz 

popularniejsze. 

                   

                                                                                                                         Sara Felińczak 6c 
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                                      TO  BYŁ  BAL !!! 

 

 

 

  

 

 



 

 

R.G.SZ.: Dzień dobry,  jesteśmy z Redakcji Gazetki Szkolnej, czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panią wywiad ? 

Pani  Urszula Zamorska: Tak.                                                                                                                 

R.G.SZ.: Czy lubi Pani uczyć w szkole ? 

P.U.Z.: Bardzo, jak byłam  mała,  to bawiłam się w szkołę. Nauczyłam kuzynkę literek i kiedy poszła do szkoły to już trochę umiała. 

Bardzo lubię pracować z dziećmi. 

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

P.U.Z.: Obejrzenie komedii romantycznej, posłuchanie dobrej muzyki  i spotkanie  z przyjaciółmi na kawie i pogaduszkach. 

R.G.SZ.: Jaka albo jakie są Pani ulubione książki ? 

P.U.Z.: W wieku szkolnym nie lubiłam czytać książek, a teraz lubię powieści obyczajowe i romantyczne oraz kolorowe czasopisma.  

R.G.SZ.: Ile lat uczy Pani w naszej szkole ? 

P.U.Z.: W tej szkole uczę 7 lat, ogólnie pracuje 20. 

R.G.SZ.: Jakiej muzyki  lubi Pani słuchać,  może ma Pani ulubionych wykonawców ? 

P.U.Z.: Najbardziej lubię muzykę dyskotekową, a z wykonawców Sylwię Grzeszczak i Anię Wyszkoni. Moim ulubionym zespołem 

jest  Modern Talking. 

R.G.SZ.:  Czy lubi Pani podróżować, jakie ciekawe miejsca Pani zwiedziła? 

P.U.Z.: Najbardziej lubię nasze polskie morze, staram się raz w roku tam pojechać. W zasadzie to nie podróżuję. 

R.G.SZ.: Czy zmieniłaby Pani coś  w naszej szkole ? 

P.U.Z.: Wszystko podoba mi się, ale wprowadziłabym język niemiecki od pierwszej klasy. 

R.G.SZ.: Uprawia Pani jakiś sport ? 

P.U.Z.: Nie, nie uprawiam sportów. Od czasu do czasu  jeżdżę na rowerze. Chciałabym nauczyć się pływać. 

R.G.SZ.: Gdzie lubi Pani najbardziej wypoczywać ? 

P.U.Z.: Nad morzem  i we własnym domu. 

R.G.SZ.: Jaki lub jakie są Pani ulubione filmy ? 

P.U.Z.: Uwielbiam seriale (najbardziej „Barwy Szczęścia”), lubię komedie romantyczne i filmy przyrodnicze. 

R.G.SZ.: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie ? 

P.U.Z.: Najpierw piosenkarką, później laborantką i w końcu nauczycielem. 

R.G.SZ.: Dlaczego wybrała Pani  zawód  nauczycielki ? 

P.U.Z.: Dlatego, że bardzo lubię pracę z dziećmi, ogromną satysfakcję sprawiają mi sukcesy zawodowe, czyli to jak dzieci szybko się 

uczą i nie przeszkadza im, że uczą się dwóch języków: j. angielskiego i j. niemieckiego. 

R.G.SZ.: Czy ma lub miała Pani jakieś zwierzę ? 

P.U.Z.: Miałam chomika, papużki faliste i rybki, a teraz  mam  kotka. 

R.G.SZ.: Bardzo dziękujemy Pani za udzielenie nam wywiadu. 

P.U.Z.: Bardzo wam dziękuję, było mi miło, że mogłam  z wami porozmawiać. 

                                 Sara Felińczak  i  Małgorzata Zdych  klasa  6c 

Wywiad z nauczycielem naszej szkoły 
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Witajcie ! 
Nawet nie zauważyliśmy, jak szybko 

minęło nam 6 miesięcy nauki i zabawy. Pod 

koniec roku kalendarzowego przeżyliśmy dużo 

ciekawych wydarzeń.   

25 listopada obchodziliśmy Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 

przynieśliśmy do Szkoły swoje ulubione pluszaki. 

28 listopada poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat zwyczajów andrzejkowych. Przy muzyce w magicznym 

nastroju wróżyliśmy z kart, przepowiadając sobie przyszłość.   

 

 

 

 

 

5 grudnia odwiedził nas niesamowity gość, na którego 

czekaliśmy z utęsknieniem cały rok. To był święty 

Mikołaj, który obdarował nas prezentami. 

19 grudnia spotkaliśmy się przy wspólnym stole podczas 

uroczystej Wigilii. Śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się 

opłatkiem, składając sobie życzenia.  

Opracowała: p. IWONA RYCZEK 

 



 

 

                      DISCIPULUS HONORIS CAUSA 
 

W holu głównym naszej Szkoły wiszą podświetlone gabloty, z których patrzą na nas 

uśmiechnięte twarze młodych ludzi. Nad nimi złotymi literami wypisane są  trudne słowa 

…DISCIPULUS HONORIS CAUSA. Zapewne czytaliście je wiele razy i być może 

zastanawialiście się, co one znaczą.  

Otóż, wszystko zaczęło się w roku szkolnym 2001/2002, kiedy to Dyrektor Szkoły, a 

zarazem inicjatorka ceremoniału, Pani Bogumiła Kopacka-Gajec powołała Kapitułę nadającą 

wybitnym absolwentom Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 tytuł DISCIPULUS 

HONORIS CAUSA.  

W dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego słowa te należy rozumieć 

następująco: UCZEŃ HONOROWEJ SPRAWY. Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane 

Absolwentom, czyli byłym uczniom, którzy sławią imię naszej Szkoły i przydają dumy 

Pedagogom. Wierzymy, że czas spędzony w jej murach zapiszą w pamięci jako szczęśliwy.  

Życzymy im dużo mądrości pod „niebem czaszki” i odwagi w sercu. 

Do chwili obecnej certyfikat potwierdzający nadanie honorowego tytułu został 

wręczony dopiero 46 Absolwentom, bo niełatwo go uzyskać. Każdego roku członkowie 

Kapituły śledzą uważnie szczególne osiągnięcia uczniów klas szóstych w konkursach 

międzynarodowych i ogólnopolskich, a także losy starszych absolwentów. Ta elitarna, w 

dobrym tego słowa znaczeniu, grupa wyróżnionych powiększa się i stanowi jeden z sekretów 

tworzenia dobrej szkoły. Do jej grona należą:  

Nina Burghardt – wielokrotna Mistrzyni Polski na dystansie 200m stylem klasycznym 

Julita Smoleń – skrzypaczka, stypendystka Samorządu Wrocławia 

Mariusz Jędra – wicemistrz świata w podnoszeniu ciężarów, olimpijczyk Sydney 2000 

Adam Kręcigłowa – wicemistrz Polski na dystansie 100m stylem klasycznym 

Magdalena Schejbal – aktorka 

Zofia Trylińska – UKOŃCZYŁA SSP 72  ZE ŚREDNIĄ 6,0 

Sebastian Hełka – wielokrotny Mistrz Polski i dwukrotny rekordzista Polski w 

pływaniu 

Jan Aleksander Wieczorek – polonista, lingwista, doktorant Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Irmina Całus – Mistrzyni Polski i Europy juniorów w pływaniu 

Łukasz Netczuk – architekt, laureat konkursów międzynarodowych 

Maciej Marówka – laureat prestiżowych konkursów matematycznych 

Paweł Werner – Wicemistrz Świata, wielokrotny Mistrz Polski i rekordzista Polski w 

pływaniu 

Aleksandra Niemiec – laureatka ogólnopolskich konkursów matematycznych i 

językowych, 

Dorota Krajewska – laureatka  konkursów matematycznych i polonistycznych 

Mateusz Gołębiewski – laureat międzynarodowej olimpiady matematycznej 

Anna Świątkowska – laureatka konkursów matematycznych i literackich 

Piotr Stawski – laureat międzynarodowych konkursów matematycznych 

Kinga Cichowska – wielokrotna Mistrzyni Polski w pływaniu stylem klasycznym 

Nicole Olender - wicemistrzyni Polski w pływaniu stylem motylkowym 

Joanna Piętka – wicemistrzyni Polski w pływaniu 

Maciej Gajos –  autor książki „Młody pirat albo władca mórz” 

Magdalena Warzyńska – laureatka międzynarodowych konkursów matematycznych 

Stanisław Wilczyński – laureat międzynarodowych konkursów matematycznych 



Michał Tomkiewicz – laureat ogólnopolskich konkursów językowych i literackich 

Maria Chojnacka – laureatka ogólnopolskich konkursów językowych                            

i matematycznych 

Bartłomiej Oczko – brązowy medalista Mistrzostw Polski w pływaniu 

Małgorzata Zieleń – najlepsza biegaczka w historii Szkoły 

Jakub Michalak – laureat konkursów matematycznych, polonistycznych i językowych 

Olga Malich – poetka, laureatka ogólnopolskich konkursów polonistycznych 

Jakub Zadrożny – laureat ogólnopolskich konkursów matematycznych  i językowych 

Paweł Tański – brązowy medalista Mistrzostw Polski w pływaniu 

Aleksandra Woytoń – laureatka międzynarodowych konkursów tańca klasycznego 

Marek Długosz – mistrz  gitary klasycznej 

Tomek Kobel – mistrz gry na skrzypcach  

Piotr Świątkowski – Wicemistrz Polski w stylu Latynoamerykańskim 2012 

Martyna Koczan – SPORTOWIEC ROKU i NAJLEPSZY ZAWODNIK w SZKOLE 

2011/2012 

Justyna Karbowiak – laureatka konkursów matematycznych i literackich 

Monika Bieńkowska– laureatka konkursów matematycznych i literackich 

Marta Probala– laureatka konkursów matematycznych i literackich 

Adam Ciszyński – laureat ogólnopolskich konkursów językowych 

Zofia Pukało - UKOŃCZYŁA SSP 72  ZE ŚREDNIĄ 6,0 

Mateusz Dylewicz - UKOŃCZYŁ SSP 72  ZE ŚREDNIĄ 6,0 

Julia Katnik– laureatka konkursów matematycznych i polonistycznych 

Anna Lazopoulos - wicemistrzyni Polski w pływaniu stylem motylkowym 

Julia Cichowska – stypendystka Fundacji Międzynarodowej Programu „zDolny Śląsk” 

Aleksandra Wrońska – stypendystka Uczniowskiego Programu Stypendialnego 

 

W tej grupie jest miejsce dla Ciebie. Zapraszamy! 

 

   p. BEATA WIECZOREK 



 

KRZYŻÓWKA DLA KLAS 4-6 

Rozwiąż krzyżówkę, wypełnij drukowanymi literami kartkę poniżej, wytnij i przynieś do biblioteki szkolnej do dnia 

16.03.2014r.               POWODZENIA !!! 

Zwycięzcami ostatniej krzyżówki zostali: Zuzanna Kokoł, Agata Raczyk, Emilia Korzekwa, Borys Hiczuk, Krystian 

Chrzan, Julia Morawska 

 

IMIĘ:…………………………………. NAZWISKO:………………………………....  

KLASA:……………. WYCHOWAWCA:…………………………………………  

HASŁO:……………………………………………… 

 

1. Główny bohater „ Akademii Pana Kleksa” ……… Niezgódka.                           

2. Jak nazywał się potwór w książce „Bracia Lwie Serce”? 

3. Imię czarodzieja z książki Tolkiena „Hobbit”. 

4. Jak nazywał się słoń, którym opiekowali się bohaterowie „W pustyni i w puszczy”? 

5. Imię kolegi Mikołajka, który był gruby i ciągle jadł. 

6. Nazwisko autora książki „Sposób na Alcybiadesa”. 

7. Imię autora serii książek „Baśniobór” .                          

8. Jak się nazywał tata Pinokia ?          

9. Imię jednej z „Sióstr wampirek” Franziski Gehm. Zaczyna się na „D”. 

10. Czym była Młynówka w powieści „Ten obcy”? 

11. Na jaki kolor ufarbowała sobie włosy bohaterka powieści L.M.Montgomery ? 

12. Jak nazywał się jeden z bohaterów serii książek Rafała Kosika.  „Felix,...... i Nika”? 

13. Główny bohater serii książek „Zwiadowcy”. 

14. Jak miał na imię najstarszy brat z czwórki rodzeństwa z serii książek „Opowieści z Narni"? 

 



CZY WIECIE, ŻE... 

Ta wspaniała 

antylopa, z 

czarnymi plamami 

na głowie i nogach, 

jest bardzo odporna 

na zmęczenie. 

Potrafi na przykład 

w poszukiwaniu pożywienia iść przez 18 godzin bez 

zatrzymywania się i przebyć ponad sto kilometrów! Oryks 

żywi się trawą, owocami i korzeniami, w których znajduje również potrzebną mu wodę. Jego głównym 

wrogiem jest lampart. Ale uwaga, zaatakowanie oryksa jest przedsięwzięciem ryzykownym! Jest on bowiem 

zdolny pokonać swoich przeciwników, przebijając ich na wylot swoimi długimi, ostrymi jak miecze 

rogami(rogi te mogą mieć 1m długości). Żyje w stadach od 10 do 20 osobników, w których jest tyle samo 

samic co i samców. Dawniej oryks zamieszkiwał rozległe obszary Afryki, od Sahary po południe kontynentu 

oraz Półwysep Arabski. Dziś na wielu terytoriach już wyginął. 

Mangusta eipska, nazywana również ichneumonem, ma około 1m 

długości (wraz z ogonem). Ten ruchliwy ssak jest zawzięty i nie daruje 

swojej zdobyczy. Mangusta jest najsławniejszym wrogiem straszliwej 

kobry. Nie obawia się stawić jej czoła i zazwyczaj wychodzi zwycięsko 

z tego pojedynku. Broni się przed zębami węża i zręcznie wymyka się 

jego atakom, dopóki nie uda się jej skoczyć i chwycić kobry za kark. 

Chroniona jest zresztą przez gęste futro i dużą odporność na jad. 

Egipcjanie w czasach faraonów czcili to zwierzę, o czym świadczą 

znajdowane w grobowcach zmumifikowane szczątki mangust. Bo rzeczywiście mieli ku temu powody: 

mangusta tak lubiła wyjadać zniesione jaja krokodyli, że nie dopuściła, by te niebezpieczne gady opanowały 

brzegi Nilu. 

 

Piesiec, nazywany także lisem polarnym, nosi w zimie grubą białą 

sierść, którą latem zmienia na cieńszą brunatną. Jego wspaniałe futro 

jest oczywiście bardzo łakomym kąskiem dla polujących nań traperów. 

Piesiec używa swojego długiego gęstego ogona jako szalika lub koldry, 

owijając się nim, gdy układa się do snu podczas siarczystych mrozów. 

Ze zmysłów najlepiej rozwinięty ma węch. Jest szybkim biegaczem i 

dobrym pływakiem. Często widuje się go na krach, daleko od 

wybrzeża. Na początku arktycznej zimy, między marcem a 

kwietniem, pieśce łączą się w pary i przygotowują nory na przyjęcie 

przyszłego potomstwa. Nora jest uzywana z pokolenia na pokolenie i 

może istnieć nawet 300 lat! W jej wnętrzu, po około 8 tygodniach, 

samica rodzi na świat młode. W rodzinie psowatych piesiec jest 

rekordzistą pod względem ilości noworodków w miocie. Najczęściej 

rodzi się od 4 aż do 11 lisiąt, a czasami więcej. Samiec poluje i 

dostarcza żywność (małe gryzonie, ptaki i padlinę), a samica zajmuje 

się młodymi. Para lisów pozostaje razem około 4 miesięcy, aż do chwili, kiedy ostatnie młode opuści 

norę. Poza człowiekiem, głównymi wrogami lisa polarnego są: wilk, ryś i niedźwiedź polarny. 

                                                                                                      TSEVELMAA  DASHTSEREN  VIC 

 



WYDARZENIA KULTURALNE 
                                             

 Annie 

    Wspaniały film dla całej rodziny. Pewnego dnia 

mieszkająca w domu dziecka Annie zostaje wybrana, aby 

spędzić trochę czasu w rezydencji bogacza Benjamina 

Stacksa. Benjamin, który do tej pory był oschłym i 

zimnym człowiekiem, przy dziewczynce się zmienia. 

Postanawia pomóc Annie w odnalezieniu zaginionej 

rodziny. Czy Annie odnajdzie swoich prawdziwych 

rodziców? Tego dowiecie się po obejrzeniu tego 

wspaniałego filmu. 

Scena z filmu:  Zaraz po tym gdy 

pan Benjamin uratował Annie, 

dziewczynka poznaje życie 

swojego bohatera. 

 

 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii    

   Po nieudanej próbie zabicia smoka Smauga przez 

kompanię Thorina, potwór atakuje miasto Esgaroth; 

podpala miasto, lecz zostaje zabity. Thorin  nie chce 

dzielić się złotem z Ereboru. Bilbo próbuje go przekonać, 

lecz wydarzenia zmuszają hobbita do niebezpiecznego 

wyboru. Nadchodzą większe niebezpieczeństwa, 

niewidoczne dla nikogo innego poza Gandalfem. Sauron 

wysyła swoją armię, by zaatakować Samotną Górę. Gdy 

dochodzi do eskalacji konfliktu, krasnoludy, elfy i ludzie 

muszą zdecydować – albo się zjednoczą, albo zginą. Bilbo 

walczy o życie w Bitwie Pięciu Armii.          
Scena z filmu: Smaug podpala 

 miasto Esgaroth.     

                                                                                                                         
PAULINA CHEŁSTOWSKA KL.VI C 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Esgaroth
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samotna_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gandalf_(%C5%9Ar%C3%B3dziemie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krasnolud_(%C5%9Ar%C3%B3dziemie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Quendi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Pi%C4%99ciu_Armii


   

                

   

Fotoreportaż z obozu 

zimowego klasy V b          

- Murzasichle, styczeń 2015  

Jak widać pogoda nam dopisała. Mieliśmy okazję pojeździć 

na nartach zjazdowych i biegowych. 

W czasie między zajęciami sportowymi były spacery i bitwy 

na śnieżki  



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY 
 

,,Kłamczucha” 
To jedna z książek z serii pt. ,,Jeżycjada” . Pełna jest komicznych 

sytuacji, które potrafią rozweselić każdego.  Bohaterką jest 

piętnastoletnia dziewczyna o imieniu ,,Aniela” nazwana 

kłamczuchą przez małych Tomcia i Romcię dlatego, że nie  zawsze 

mówiła prawdę, gdyż uważała, że o wiele lepiej jest kłamać. 

Niestety po jakimś czasie wszystkie jej drobne kłamstewka wyszły 

na jaw i miały nieprzyjemne skutki. Natomiast takie kłopoty to 

jeszcze nic w porównaniu z zagmatwaną sytuacją pomiędzy Anielą 

i Pawełkiem, do której doszło kiedy ,,Kłamczucha” poznała 

Roberta i Danusię-przyjaciółkę Pawełka, która zdawała się być 

jego dziewczyną. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to 

radzę wam wybrać się po tę książkę do biblioteki szkolnej. 

 

,,Nils Paluszek” 
To opowieść o chłopcu  imieniem Bertil, który po śmierci swojej 

siostry jest wyjątkowo samotny. Jednak Pewnego dnia Bertil 

spotyka malutkiego chłopczyka, który nazywa się Nils Karlsson 

Paluszek, mieszkającego w norze wynajętej od myszy. 

Zaprzyjaźnia się z nim i dowiaduje, że kiedy zechce, również 

może być mały, a najlepsze jest to, że może się z powrotem stać 

duży. Wystarczy dotknąć gwoździa i wypowiedzieć zaklęcie 

,,Killevippen”. Bertil przeżywa z Nilsem wesołe przygody. 

Między innymi pomaga Nilsowi zagospodarować przestrzeń w 

mieszkaniu, podarowuje mu drewno na opał oraz jedzenie i sprząta 

wraz z nim jego mieszkanie. Od tej pory Bertil nie nudzi się, kiedy 

zostaje w domu bez rodziców i nie czuje się samotny. Ta wesoła i 

godna polecenia książka czeka na was w naszej bibliotece 

szkolnej.  
 

                    MARTYNA AMEREK  KL.6C 

 

 

 

 

Mama z małym dzieckiem 

przychodzi do lekarza pediatry. 

Lekarz pyta: 

-Czy pani dziecko przechodziło 

Odrę? 

-Nie, panie doktorze- 

odpowiada mama- my jesteśmy 

znad Wisły. 

-Jasiu- pyta mama- zjadłeś cały 

talerz zupy? 

-Talerz cały, mamo. Ale bez 

zupy. 
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