
  

Zwariowana Szkoła 
Gazetka dla każdego ucznia  

 MARZEC  2015                  Cena 2,00 zł 

DOBRA  RADA                         

WIELU  TRAKTUJE  KOMFORT  I  

LUKSUS  JAKO  NAJWAŻNIEJSZE  

W  ŻYCIU.  JEDNAK  DO  PRAWDZIWEGO  

SZCZĘŚCIA  WYSTARCZY  NAM  ODROBINA  

TEGO,  CO  MOŻE  NAS  ZACHWYCIĆ.  

CHARLES  KINGSEY 

 

 Żeby Wielkanoc w tym roku  

przyszła z sukcesem u boku. 

Aby żyło się Wam zdrowo,  

prywatnie i zawodowo.  

Wielu, wielu chwil radosnych  

i cudownej, ciepłej wiosny  

życzy  
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WIELKANOC 

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, 

Zmartwychwstanie Pańskie, w 

prawosławiu: Pascha, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i 

najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie 

wyznające Nicejskie Credo(325 r.).W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką 

zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. 

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Według nauczania 

prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tajemnica Wielkanocy nierozdzielnie 

związana jest z tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały Kościół najpierw umiera, ukrzyżowany jest z 

Chrystusem, aby z nim zmartwychwstać[3].Prawosławie celebruje Paschę (Wielkanoc) w ciągłości 

z Kościołem pierwszych wieków i jest ona w centrum jego wiary i kultu. Wokół zwycięstwa 

Chrystusa nad śmiercią, skupia się cała liturgia i cała teologia prawosławna. Poprzedzający 

Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej 

wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki 

Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są 

jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). 

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po 

zachodzie słońca. Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, podczas 

której zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która 

symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to również 

ostatni dzień Triduum Paschalnego, liczonego według 

kalendarza żydowskiego od wieczora Wielkiego Czwartku do 

wieczornych nieszporów  w Niedzielę. Świętowanie 

Wielkanocy rozciąga się na kolejne osiem dni - oktawę 

wielkanocną, a szerzej na cały okres wielkanocny, trwający 50 

dni, a którego zakończeniem jest dzień pięćdziesiątnicy - Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W 

40. dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa[5]. W tym okresie 

używa się w liturgii białego koloru szat liturgicznych. W czasie tygodnia paschalnego (który 

kończy się Niedzielą Świętego Tomasza), carskie wrota ikonostasu są cały czas otwarte, na znak 

odwalonego kamienia od grobu Chrystusa. W tym czasie codziennie sprawuje się uroczystą jutrznię 

i św. Liturgię, podobnie jak w sam Dzień Zmartwychwstania. Przez cały okres paschalny wierni 

witając się, wypowiadają paschalne pozdrowienie: "Chrystus zmartwychwstał!" – "Prawdziwie 

zmartwychwstał!". Podczas Soboru Nnicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić  

w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana 

zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz 

juliański konkretnej daty 14 nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który 

jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu 

hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia 

zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść 

najwcześniej   22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia.                        

Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych 

świąt ogólno chrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa 

Popielcowa, wielki post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie 

Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. 
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OBCHODY DNI 

              PRZEDWOJENNEJ POLONII WROCŁAWSKIEJ  

POD HONOROWYM PATRONATEM  

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA,  

PANA JACKA OSSOWSKIEGO 

 
28 lutego 2015 roku Chór Szkolny „Akcent” uświetnił swoim występem konferencję 

w sali obrad Rady Miejskiej Wrocławia. Uczniowie zaprezentowali pieśni: „Lekcje historii”, 

„Niepodległa, niepokorna”, „Marsz Polonia”, „Ojczyzna” oraz hymn Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 72, wiersz „Ziemia rodzinna” a także Pięć Prawd Polaków. Chór naszej 

Szkoły wystąpił również podczas uroczystej mszy świętej w intencji Dawnej Polonii 

Wrocławskiej w kościele świętego Marcina na Ostrowie Tumskim. W uroczystości udział 

wzięli uczniowie i nauczyciele szkół należących do Związku Szkół Noszących Imię Dawnej 

Polonii Wrocławskiej wraz z pocztami sztandarowymi: SP nr 25, SP nr 63, oraz SSP nr 72. 

 



                OBCHODY  DNI 

             PRZEDWOJENNEJ  

        POLONII WROCŁAWSKIEJ 

 

      

                                 
W obu uroczystościach naszą Szkołę reprezentowali  

uczniowie z klas 4-6 wraz z rodzicami oraz  

pani Dyrektor Bogumiła Kopacka-Gajec, nauczyciele: 

Anna Wolnicka, Anna Chocaj, Urszula Zamorska,  

Renata Wilińska, Piotr Sobko i ja, Agnieszka Tańska. 

Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu  

dzieci do wystepów.  

Występ chóru dostarczył wielu wzruszeń a po  

uroczystości uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów.  
 

 

                       

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    p. AGNIESZKA TAŃSKA 



 
 
 

CZYTAJ KSIĄŻKI -  BĘDZIESZ WIELKI 

Ciekawa książka jest najlepszym sposobem spędzania wolnego czasu. Istnieją powieści, które tak 

bardzo wciągają i interesują czytelnika, że nie sposób się od nich oderwać. Oto kilka z nich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Zapraszam was do przeczytania bardzo ciekawej 

powieści pod tytułem „Wierzbowa 13. Opowieści  

z Wierzbowej 13”, którą napisała Natalia Usenko 

 i Danuta Wawiłow. Głównymi bohaterami są Windzior, 

Dorotka, Filip i Kundzia. Akcja rozgrywa się w starej 

kamienicy nr 13. Windzior to jest duch, który 

mieszkającymi w windzie. Dorotka i Filip są dziećmi 

mieszkające w kamienicy. Kundzia to zwariowana 

dziewczyna nie z tego świata. Bohaterowie przeżywają 

wiele przygód wśród dziwacznych sąsiadów, 

straszydeł, duchów, strzyg i wilkołaków. Jeśli nie 

lubicie się nudzić i chcecie zaprzyjaźnić z Dorotką, 

Filipem, Windziorem i Kundzią, przeczytajcie 

koniecznie tę ciekawą  i intrygującą książkę . 

Poleca Klara Pityńska z klasy 3b.  

 

Mikołajek, to chłopiec trochę starszy od nas, trzecioklasistów.  

Jego ulubione powiedzenie to: „ no, bo co w końcu, kurcze 

blade”. Jego najlepszym kumplem jest Alcest, który bez przerwy 

je.  Kolejne postacie to: Euzebiusz, Gotfryd, Ananiasz, Jadwinia, 

Joachim, Mama, Tata, Bunia, Pani, Rosół, Pan Bledurt i inni. 

Chłopcy tworzą fajną paczkę, która ma niesamowite pomysły, 

przez co często pakują w niezłe tarapaty. Jakie? Sami dowiecie 

się w trakcie czytania książki „Nowe przygody Mikołajka”, 

autorstwa Rene Goscinny i Jean-Jacques Sempe.  

Polecam 
 

Maksymilian Krzyszton III B. 
 

 

 

 

 

Lemony Snicket „Seria niefortunnych zdarzeń. Przykry początek” 

„Przykry początek” to pierwszy z trzynastu tomów wchodzących w skład 

„Serii niefortunnych zdarzeń”. Poznacie tu rodzeństwo Baudelaire’ów, 

którym pech depcze po piętach i którym nie jest dana nawet chwila 

wytchnienia od prześladujących ich katastrof. Czternastoletnia Wioletka, 

dwa lata młodszy od niej Klaus oraz ich maleńka siostrzyczka zwana 

Słoneczkiem muszą zmagać się z przeciwnościami losu, który 

nieustannie rzuca im pod nogi kłody. Pomimo uroku osobistego  

i inteligencji rodzeństwo Baudelaire wiedzie żywot pełen przykrości i łez.  

A wszystko to za sprawą dalekiego krewnego, hrabiego Olafa, który 

zostaje ich prawnym opiekunem po tragicznej śmierci rodziców.  

Nie cofnie się on przed niczym, by położyć łapę na fortunie, którą 

odziedziczyły dzieci. Co stanie się z dziećmi? Tego dowiecie się po 

przeczytaniu książki.  

Gorąco polecam) Ania Binek kl. III b 

Dzisiaj chcę wam polecić książkę  Astrid 

Lindgren  "Mio, mój Mio". Bohaterem  powieści 

jest Bo Wilhelm Olsson, który jest sierotą. 

Wychowują go opiekunowie – ciotka Edla i wuj 

Sixten. Są dla chłopca nieprzyjemni, 

dokuczają mu, sugerują, że świat byłby lepszy 

bez niego, upokarzają go. Bo ma przyjaciela 

Benkę, a ten wspaniałego ojca. Bo bardzo 

tęskni za rodzicami. Pewnego dnia, wysłany 

przez ciotkę Edlę po sucharki, siada na ławce 

w parku Tegnera… magiczne okoliczności 

sprawiają, że trafia do Krainy Dalekiej, 

gdzie królem jest jego własny ojciec. Bo nie 

nazywa się odtąd Bo. Jego imię to Mio.  Jeśli 

chcecie się dowiedzieć, jakie przygody  miał 

chłopiec, to koniecznie wypożyczcie książkę  

w naszej bibliotece. Jest jedną z najlepszych 

książek, jakie czytałam! 

Amelia Kulwicka kl. III b  

 

OPRACOWAŁA p. E. TRUBIŁŁO 

WYCHOWAWCA KLASY III B 

http://lubimyczytac.pl/autor/6242/lemony-snicket


 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
To znowu my – dziewczynki i chłopcy z zerówki. U nas jak zwykle wciąż coś nowego się dzieje. 

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. Na początku lutego przygotowaliśmy dla  

nich  program artystyczny oraz drobne upominki.  Nasz występ sprawił dużo radości i wzruszeń  

zaproszonym gościom. 

 

 

 

 

8 marca obchodziliśmy Dzień Dziewczynek. Chłopcy złożyli koleżankom życzenia i wręczyli im małe pluszaki. 

10 marca zamieniliśmy się w małych naukowców. Poznawaliśmy tajniki wiedzy z zakresu chemii.  

W trzyosobowych zespołach pracowaliśmy przy produkcji kolorowych pian. Była to świetna zabawa,  

a przy tym bardzo pouczająca. 

Opracowała:  
p. IWONA RYCZEK 

Ciekawe jaki  smak 

ma ta piana ???  



     WYDARZENIE KULTURALNE 
PINGWINY Z MADAGASKARU 
Superszpiedzy nie rodzą się ot tak sobie, wykluwają się z 

jaj. Poznajcie historię najwspanialszych ptasich szpiegów 

wszech czasów: Skippera, Kowalskiego, Rico i 

Szeregowego. Ci elitarni tajni agenci łączą siły z tajną 

organizacją Północny Wiatr, którą dowodzi Agent 

Utajniony (moglibyśmy zdradzić jego prawdziwe imię, 

ale sami rozumiecie...) Razem stawią czoło doktorowi 

Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który chce zniszczyć 

świat. Najnowszy film twórców „Madagaskaru” to wielka 

przygoda Pingwinów, które odwiedzą Antarktykę, 

Wenecję, pustynię, Szanghaj, Nowy Jork i Kentucky. 

Podczas tajnej misji stawią czoło złemu naukowcowi, 

skosztują pysznych chrupek serowych i zrobią to, czego 

nie zrobiły żadne inne pingwiny. (opis dystrybutora) 
Na tym zdjęciu widzimy cztery małe pingwinki, 

które wyglądają jak:  

(od lewej) Kowalski, Skipper, Szeregowy i Rico. 

 

SPONGEBOB NA SUCHYM          

LĄDZIE 

Jedyny sposób, by pokonać Superłotra to zmienić się w 

Superbohaterów! Przebiegły pirat Burgerobrody 

wykrada ze skarbca SpongeBoba i jego przyjaciół 

ostatnią stronę magicznej księgi, na której widnieje 

tajemniczy przepis. Dzięki niemu Burgerobrody będzie 

mógł wcielić w życie swój okrutny plan. Bikini Dolne 

jest zagrożone. Ale SpongeBob, Patryk Rozgwiazda, 

Skalmar Obłynos, Sandy Pysia, Pan Eugeniusz Krab i 

przyjaciele tak tego nie zostawią. Wybierają 

się więc do świata ludzi, by odzyskać 

utracony skarb. SpongeBob nigdy nie był tak 

zabawny. (opis dystrybutora)    

Informacje o filmach wyszukała dla Was  

                    Paulina Chełstowska klasa 6c 

 

                                                                     



WYWIAD Z NAUCZYCIELEM NASZEJ SZKOŁY 

 

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

Pani Katarzyna Cichosz: Tak, proszę. 

R.G.SZ.: Jak podoba się Pani praca w naszej szkole? 

P.K.C.: Bardzo lubię uczyć w naszej szkole. Praca tu sprawia mi wiele satysfakcji.  

R.G.SZ.: Czy pracowała Pani już w szkole? 

P.K.C.: Nie, w SSP 72 rozpoczęłam pierwszą  pracę na stanowisku nauczyciela. 

R.G.SZ.: Czy lubi Pani podróżować, zwiedzać nowe miejsca? 

P.K.C.: Tak, uwielbiam podróżować i odkrywać nowe miejsca. 

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

P.K.C.: Ponieważ bardzo lubię uczyć i pracować z dziećmi. Cenię ich szczerość, pomysłowość i entuzjazm. 

R.G.SZ.: Co robi Pani najczęściej w swoim czasie wolnym? 

P.K.C.: Spotykam się z przyjaciółmi, czytam, a jeżeli pogoda na to pozwala, odpoczywam w otoczeniu przyrody 

R.G.SZ.: Czy czyta Pani książki?  Jaki rodzaj literatury lubi pani najbardziej? 

P.K.C.: Tak, czytam codziennie, na szafce nocnej zawsze czeka na mnie jakaś lektura. Jedną z moich ulubionych 

książek jest „Mistrz i Małgorzata”, lubię też inteligentny humor z serii Świat Dysku Terry’ego Pratchetta. Całym 

sercem zgadzam się z myślą Umberta Eco „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. 

R.G.SZ.: Kim chciała Pani zostać, będąc dzieckiem? 

P.K.C.: Nie pamiętam, prawdopodobnie interesowało mnie tyle rzeczy, że nie mogłam się na nic zdecydować. 

R.G.SZ.: Gdzie lubi Pani wypoczywać? 

P.K.C.: Najbardziej lubię wypoczywać na plaży, słuchając szumu morskich fal. 

R.G.SZ.: Jaki rodzaj filmów Pani ogląda, ma Pani swoje ulubione? 

P.K.C.: Lubię filmy psychologiczne,  dokumentalne, thrillery. 

R.G.SZ.: Czy uprawia Pani jakiś sport? 

P.K.C.:  Staram się, wiosną i latem jeżdżę  na rolkach i na rowerze.   

R.G.SZ.: Czy lubi Pani gotować? 

P.K.C.: Lubię, ale nie zawsze mam na to czas. 

R.G.SZ.: Czy słucha Pani muzyki, może ma Pani ulubionych wykonawców? 

P.K.C.: Oczywiście, że tak. Słucham różnej muzyki, w zależności od nastroju. Bardzo lubię zespoły Kings of Leon 

i Coldplay. 

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

P.K.C.: Ponieważ na lekcjach języka polskiego uczniowie nie tylko rozwijają kompetencje językowe, ale także 

uczą się wyrażać swoje myśli i uczucia, lepiej rozumieć siebie, innych i świat. 

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

P.K.C.: Ja również dziękuje, było mi bardzo miło z wami porozmawiać. 

                                                                                      SARA  FELIŃCZAK  I  MAŁGORZATA  ZDYCH  6C 



KRZYŻÓWKA DLA KLAS 1-3 

Rozwiąż krzyżówkę, wytnij oraz wypełnij drukowanymi literami 

kartkę poniżej i zanieś do Biblioteki szkolnej do 23.04.2015 r. Wyniki 

zostaną ogłoszone do 27.04.2015 r.   POWODZENIA!!!   

      Zwycięzcami ostatniej krzyżówki zostali: Kacper Korzeniowski, 

Borys Hiczuk, Iwo Lizurej, Zosia Zamorska i Michał Rybak.                                        

 

 

 

1. Jak nazywał się osiołek z serii książek o Kubusiu Puchatku  A.A.Milne ?               

2. Dokąd ciągle zmierzał Koziołek Matołek ? 

3. Podaj nazwisko dwóch braci piszących baśnie dla dzieci m.in.: „Żabi Król” i 

„Kopciuszek”. 

4. Jak miała na imię właścicielka  Plastusia z książki Marii Kownackiej ? 

5. Imię wiernego psa z książki Erica Knighta. 

6. Nazwisko autora książki „Miś Uszatek”. 

7. Nazwisko autorki książki „Piątki z Zakątka”. 

8. Jak miała na nazwisko Pippi z książek Astrid Lindgren ? 

     Imię :………………………..    Nazwisko:………………………….. 

     Klasa:………….   Wychowawca:……………………………………. 

     Hasło:……………………………… 

 



CZY WIECIE, ŻE ... 

Małe gorylątko ma jedną z najlepszych mam na świecie. Dorosły goryl może wydawać się przerażający, lecz 

goryla mama bardzo kocha swe dzieci i dba o nie. Karmi je, dopóki nie skończą trzech lat, a chroni jeszcze 

dłużej. Goryle to małpy człekokształtne, podobnie jak szympansy, gibony i orangutany.  

DLACZEGO GEKONY OBLIZUJĄ SOBIE OCZY?  

Większość jaszczurek ma powieki, które wycierają im oczy, ale gekon ich 

nie ma. Tak jak wąż, ma oko pokryte łuską. Aby utrzymać swoje oczy 

wilgotne i nieskazitelnie czyste, gekon je oblizuje, używając swojego 

długiego języka jak podręcznej chusteczki. Większość jaszczurek żyje na 

lądzie. Morska iguana z wysp Galapagos jest jedyną jaszczurką, która żyje w 

morzu. 

CZY NA ZIEMI ŻYJĄ JESZCZE SMOKI?  

Może wara nie ma skrzydeł i nie zieje ogniem, ale jest naprawdę niesamowity. Jest największą jaszczurką na 

świecie-dłuższą niż samochód i cięższą niż zawodowy pięściarz. Kiedy ludzie zobaczyli go po raz pierwszy 

około 100 lat temu, pomyśleli, że patrzą na smoka. 

KTÓRE ZWIERZĘ PIJE NAJGĘSTRSZE MLEKO ? 

Mleko foki grenlandzkiej jest tak gęste i tłuste, że przypomina majonez. Jest 

około 12 razy gęstsze od mleka krowiego i tak pożywne, że widać niemal 

gołym okiem, jak karmiona nim foka przybiera na wadze! Foczka musi szybko 

rosnąć, by jej mama mogła ją w końcu zostawić na jakiś czas samą i zająć się 

łowieniem ryb. Przez trzy tygodnie focza mama tylko karmi swe młode- potem 

sama niemal umiera z głodu! Wiele fok rodzi się w najzimniejszych częściach 

świata. Małe foczki nie zamarzają jednak, bo przed zimnem chroni je gruba warstwa tłuszczu i ciepłe futro. 

DLACZEGO ZEBRY SĄ W  PASKI? 

Nikt do końca nie wie, dlaczego zebry mają prążkowata sierść, z pewnością 

jednak pomaga im to dostrzec się nawzajem i utrzymać w stadzie. Tylko w 

stadzie zebry mogą czuć się bezpiecznie, zwłaszcza gdy w pobliżu czaja się 

głodne lwy. Nie ma dwóch zebr, które miałyby taki sam układ pasków, tak 

jak nie ma dwóch osób, które miałyby takie same odciski palców. Gdybyś 

patrzył na stado galopujących zebr, przed oczami przesuwałyby ci się 

czarno-biało pasy. Lwu w takiej sytuacji tez niełatwo wybrać zebrę, na którą 

chciałby zapolować. 

DLACZEGO FLAMINGI SĄ RÓŻOWE? 

Flamingi są różowe, bo jedzą dużo różówych krewetek, które są ich ulubionym pokarmem. Kiedy te długonogie 

ptaki nie mają pod dostatkiem krewetek, robią się szare. 

KTÓRA RYBA POTRAFI WSPINAĆ SIĘ NA DRZEWA? 

 Chyba ostatnim miejscem, w którym spodziewałbyś się ujrzeć rybę, jest drzewo , ale też poskoczek mułowy jest 

bardzo dziwną rybą. Wspina się na drzewo za pomocą płetw przypominających łapy, przywierając po 

powierzchni drzewa brzuchem, który pełni funkcję przyssawki. 

  TSEVELMAA  DASHTSEREN  VIC 



 "Aniołkowe Granie" w Teatrze Lalek 

 Okres Bożego Narodzenia to najważniejsza chwila w roku, kiedy to możemy podzielić się          

z innymi darem serca – szczególnie zaś z tymi, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się 

w rodzinnych domach dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. Szkolny 

Wolontariat "Mimo wszystko..." zaprosił całą społeczność szkolną do udział w dobroczynnej akcji 

charytatywnej, której finałem był XI koncert pt. "Aniołkowe Granie". Uroczystość zorganizowana 

przez Przedszkole nr 56 "Niezapominajka" oraz Przedszkole nr 31 im. J. Porozińskiej odbyła się           

12 lutego w Teatrze Lalek.  Dzięki wsparciu rodziców i sponsorów wrocławskie przedszkola i 

szkoły przygotowywały paczki dla losowo wybranych placówek, które zgłosiły się do udziału w 

koncercie. 
 Wspaniała oprawa artystyczna, zapewniona przez 

organizatorów i MDK Krzyki, zrobiła wiekie wrażenie           

na widzach. Po uroczystości nasi wolonariusze  

(Agnieszka Zielińska i Kaja Robaszyńska) przekazali 

paczkę Specjalistycznej Rodzinie Zastępczej. Zebraliśmy 

m. in.: laptop, tablet, telefon, odtwarzacz MP3 i 

słuchawki stereo – dwa komplety, buty narciarskie oraz 

lokówkę. 

 Dyrekcja, zaangażowani nauczyciele oraz 

członkowie wolontariatu, składają serdeczne 

podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli za 

okazane serce  i gotowość niesienia pomocy.  

p. MARTA  MARCHEWKA    

                             

   

 

 

 

 

 

  

 



NONSENS MA SENS ! 

Dnia 13 marca 2015 roku uczniowie klas szóstych naszej szkoły 

wraz   z nauczycielami uczestniczyli w ogłoszeniu  wyników konkursu 

„Nonsens ma sens” zorganizowanego przez Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 

we Wrocławiu.  Konkurs polegał na tym, aby spróbować swoich sił w 

tworzeniu alfabetonów, onanagramów lub palindromederów. Brzmi 

tajemniczo, prawda? Pomysł zaczerpnięty został z książki „Pegaz zdębiał” 

polskiego poety i tłumacza Stanisława Barańczaka. Nadał on własne nazwy 

znanym zabawom językowym, takim jak anagramy i palindromy. 

ALFABETON to zdanie, które zawiera wszystkie litery alfabetu polskiego. 

ONANAGRAM polega na przestawienie liter czyjegoś imienia i nazwiska 

tak, by powstało nowe imię i nazwisko. PALINDROMADER to zdanie, 

które czyta się tak samo od początku i od końca. 

Udział w konkursie dla naszych uczniów  okazał się pasmem sukcesów. 1. miejsce zdobył 

Gracjan Ciupa z kl. 6a, 2. Małgorzata Zdych z 6c i Aleksandra Mlak z 6a. Wyróżnienia 

otrzymały: Tsevelmaa  Dashtseren z 6c i Wiktoria Srebrnyz 5d. 

Głównym jurorem konkursu był 

wykładowca      z Uniwersytetu 

Wrocławskiego profesor Adam Poprawa. 

Szóstoklasiści wysłuchali wykładu Pana 

Profesora         pt. „Zabawy językowe w 

literaturze” i poczuli atmosferę sali 

wykładowej, wsłuchując się m. in. w rytm 

wiersza Mirona Białoszewskiego 

pt.„Pociągola” i fragmenty dzieła pt. 

„Ulisses”.                                               

Profesor A. Poprawa z wielkim uznaniem 

wypowiadał się o konkursowych tekstach 

uczniów naszej szkoły. Przeczytajcie i oceńcie 

je sami. Poniżej niektóre przykłady z twórczości Laureatów. Wszystkich 

zachęcamy do zabawy i tworzenia własnych alfabetonów, ononagramów           

i palindromaderów i dostarczanie ich do p. Elżbiety Adamowicz-Probali.                                                                                    

ALFABETONY Gracjana : 

Foks, bądź ćma, chętne w próg, śliń już łzy. 

Łkam żrąc, blef huty, pójdź śnić, węsz goń. 

Wszy błądź, ślę żart, u, pech, koń ćmi gnój. 

ONANAGRAMY: 

Małgorzata Zdych - Zyta Gorzda- Chłam 

Gracjan Ciupa- Jan Grapaciuc 

PALINDROMADERY Gracjana: 

Ma Ada radar a da am ? 

Szok, ale łał- Ela kosz. 

PALINDROMADER Gosi: 

Mam, a na pyłku? – Kły pana mam! 

                                          PALINDROMADERY Oli: 

                                           Jula myte parapety maluj! 

                        Kobyła ma miły tułów, a bawół utył i ma mały bok.  

Opracowały: Sara Felińczak , Paulina Chełstowska i Elżbieta Adamowicz-Probala  

 



  
 Volleymania to projekt organizowany prze fundację Młoda Gwardia oraz Urząd 

Miasta Wrocławia. Jej zadaniem jest promocja piłki siatkowej wśród chłopców                        

i dziewczynek. Bierze w niej też udział nasza Szkoła, czyli uczniowie IV, V i VI. SSP 72 

spośród szóstych klas wystawia dwie drużyny chłopców oraz jedną drużynę dziewcząt. 

Szkołę reprezentuje również jedna drużyna chłopców klas piątych. 

Zawody odbywają się co dwa miesiące. Reprezentanci klas szóstych rozgrywają swoje 

mecze w październiku, grudniu, marcu i maju, a uczniowie klas czwartych i piątych                  

w listopadzie, lutym, kwietniu i czerwcu.  

System gier Volleymanii opiera się na rozgrywkach ligowych. W każdej lidze gra 

około siedmiu drużyn, niekoniecznie z różnych szkół. Zdarzają się również tzw. „bratobójcze 

pojedynki”. Ostatni taki zdarzył się na marcowym turnieju, gdy I drużyna klas szóstych 

zmierzyła się z II drużyną. Po zaciętym pojedynku wygrała I drużyna klas szóstych. Trenerką 

wszystkich zespołów SSP 72 jest Pani Roletta Duczmalewska–Sienkiewicz. Bardzo angażuje 

się w grę trenowanych drużyn. Przekazuje też cenne uwagi w trakcie meczu, które często 

wpływają na wynik spotkania. 

W lidze gra około 6 -7 drużyn. Rozgrywki toczone są do wygrania jednego seta do 15 

punktów. Spotkania sędziują uczniowie Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu. Aktualnie pierwsza 

drużyna chłopców klas szóstych gra w pierwszej lidze, druga drużyna gra na drugim poziomie 

rozgrywek. Drużyna chłopców klas piątych jest również w najwyższej lidze. Dziewczyny, 

które dopiero na ostatnim turnieju rozpoczęły przygodę z Volleymanią, musiały zacząć start 

od najniższej klasy rozgrywek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ GRACJAN CIUPA 



DLA  WAS  UCZYMY   SIĘ  OD NAJLEPSZYCH… 

        Pan Grzegorz Sajewicz, nauczyciel wychowania fizycznego, był uczestnikiem stażu „Kompetencje 

trenerskie na miarę SL Benefica”, w ramach programu Erasmus +, który odbył się w Portugalii. 

Zdecydowana większośd stażu odbywała się na terenie ośrodka treningowego Caixa Futebol Campus 

w Seixal, w którym szkoleni są najlepsi zawodnicy Benefica w wieku 13-19 lat oraz trenują zawodnicy 

1 zespołu SL Benefica. W czasie stażu Pan Sajewicz m.in. nabywał nowe umiejętności w procesie 

szkolenia zawodników, miał bezpośredni kontakt z nowym środowiskiem kulturowym – 

profesjonalnym klubem piłkarskim,  pogłębiał wiedzę ogólną o skautingu, pracy na siłowni, 

psychologii i żywieniu, uczestniczył w codziennych treningach i spotkaniach z trenerami SL Benefica 

Caixa Futebol Campus, brał udział w meczach wyjazdowych z młodzieżowymi zespołami SL Benefica, 

obserwował mecz pucharowy na stadionie SL Benefica oraz odwiedził tamtejsze muzeum SL Benefica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Tralhão - trener U-19 

 

           Jorge Jesus - trener Pierwszego Zespolu 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Luisao - obrooca i kapitan 

 

 

Julio Cesar - bramkarz 

 



  KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY: 

 
                                 ,,DYWAN” 
Jest to książka autorstwa Terry-ego Pratchett-a, który niestety 

niedawno zmarł. Jest to zabawna opowieść o niezwykłych 

stworzeniach mieszkających, jak wskazuje tytuł, w dywanie, 

którego stolicą jest miasto Ware. Głównymi bohaterami są: 

Glurk, jego młodszy brat- Snibril, czarodziej Pismire oraz jego 

tajemniczy towarzysz- Bane. Wszyscy wiodą spokojne życie 

dopóki nie nastaje trzęsienie ziemi nazywane przez 

mieszkańców dywanu ,,Tąpnięciem”. Na miasta i podróżujących 

zaczynają napadać groźne bestie: moule dosiadające snargów, 

poruszające się całymi stadami. Jakby tego było mało 

mieszkańcy wioski Glurka decydują się na wyruszenie w daleką 

podróż do stolicy, podczas której napotkają między innymi 

niesamowitych Wightów i termaganty. Lektura ta zawiera tyle 

ciekawych opisów i komicznych sytuacji, że aż trudno się od 

niej oderwać. 

 

,,OPIUM W ROSOLE” 
Jest to piąta z kolei książka z serii pt. ,,Jeżycjada” autorstwa 

Małgorzaty Musierowicz. Jak każda powieść z tego cyklu jest 

wesoła i ,,wciągająca”. Ta wyjątkowo wyraźnie opowiada o 

często spotykanych w życiu problemach. Tym razem główne 

role odgrywają Kreska i Maciek oraz mała Genowefa o 

niezliczonych nazwiskach, mająca zwyczaj przychodzić do ludzi 

na ,,obiadek” i niezwykle często angażująca się w cudze sprawy. 

Główną fabułą jest to, że Kreska jest zakochana w Maćku, który 

znowuż kocha niejaką Matyldę- spotkaną przypadkowo na 

chodniku. Gdy Kreska to zauważa, zaczyna zadawać się z 

Lelujką i w końcu zostają dobrymi przyjaciółmi. Jeżeli chcecie 

wiedzieć, jak to wszystko się skończy, to wypożyczcie tę książkę 

w bibliotece szkolnej.  

 

Jaś wraca ze szkoły i woła do mamy:                                      MARTYNA AMEREK KL.6C 

 - Mamo, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której zacząć? 

 - Od dobrej. 

 - Nie dostałem dzisiaj żadnej jedynki. 

 - Świetnie, Jasiu! A jaka jest ta zła wiadomość? 

 - Prima Aprilis! 
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