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DZIEŃ   UNII                                           

EUROPEJSKIEJ 

Z okazji zakończenia roku szkolnego              

i rozpoczęcia wakacji składamy 

wszystkim Nauczycielom i  Uczniom 

serdeczne         podziękowania za 

całoroczną współpracę          i szczere 

życzenia udanego wypoczynku. Życzymy 

dobrego zdrowia                               i 

niczym niezmąconej radości, bezpiecznych 

podróży, słonecznej pogody                 i 

niezapomnianych wrażeń przeżytych         

podczas wszystkich niezwykłych                             

wakacyjnych przygód.                                       



DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ 

       Dnia 8 maja w naszej Szkole zorganizowany został Dzień Unii Europejskiej. Każda z klas 4-6 losowała 

wcześniej kraj Unii Europejskiej, który miała za zadanie zaprezentować. Jury w składzie: p. Aneta Nowosielska- 

nauczyciel języka angielskiego i p. Aleksandra Kotrys- nauczyciel języka angielskiego oceniały ogólne wrażenie 

stanowiska (dekoracje, rekwizyty), specjały kulinarne (pycha!!!), mapy, zabytki i atrakcje turystyczne oraz inne 

ciekawostki dotyczące danego kraju i wiedzę prezenterów. Efekty Waszej pracy przerosły wszelkie oczekiwania!  

 

  



                                              DZIEŃ  UNII  EUROPEJSKIEJ 
 
             Dnia 8.05.2015 r. w naszej Szkole po raz kolejny odbył się  ,,Turniej  Wiedzy o Unii Europejskiej”  

dla uczniów klas II. Konkurs został  przygotowany i  przeprowadzony  przez nauczycielki edukacji 

wczesnoszkolnej:  p . Elżbietę  Trubiłło  i p. Małgorzatę  Klarowicz.                  

         W konkursie wzięły udział 4 drużyny z poszczególnych klas. Konkurs składał się                                               

z różnorodnych zadań, które miały na celu zachęcić uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii 

Europejskiej i skierować uwagę najmłodszych uczniów na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 2004 r. 

          Rywalizacja między poszczególnymi drużynami była bardzo zacięta do ostatniej konkurencji. Zwyciężyła 

klasa II c , II miejsce zajęła klasa II a, III miejsce-  klasa II d i IV miejsce -  klasa II b.  Konkurs zakończył się 

wspólnym odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej i rozdaniem pamiątkowych dyplomów oraz nagród 

rzeczowych dla każdego uczestnika. 

                                                            Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  p. Małgorzata Klarowicz 

 

 

                                                                             

 



PIPI W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72 

  23 kwietnia 2015 r. z okazji Światowego Dnia Książki i obchodów 70 rocznicy wydania książki o mnie odbył się zabawny 

konkurs. Wszystkie dziewczyny tak zwariowane jak ja przebrały się za mnie. Żebyście wiedzieli, ile ich było. Aż 12. Oddano 

ponad 150 głosów i wybrano najciekawsze przebranie za Pipi. Oto wyniki: 

1miejsce: Karolina Szymańska kl. 4c, 36 głosów 

2 miejsce: Małgorzata Markowicz kl. 4tk, 32 głosy 

3 miejsce: Paulina Chełstowska kl. 6c, 25 głosów 

Wyróżnienie: Sara Felińczak kl. 6c, 15 głosów 

Gratuluję wszystkim Pipi. Nawet nie wiecie, jak mi jest miło. Dziękuję!!! 

  Oprócz konkursu odbyło się także czytanie książki, oczywiście o mnie pt. „Pipi Pończoszanka”. Dziewczyny w stroju Pipi 

czytały najciekawsze fragmenty z książki uczniom klas 1-3. Wiecie przecież, że moje przygody są niezwykłe. Później 

dziewczęta wybrały się do Sky Tower, by uwolnić książki*. 

Zachęcam do czytania książki Astrid Lindgren pt. „Pipi Pończoszanka”. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że z okazji 

rocznicy wydania powieści o mnie miałyście ochotę się za mnie przebrać! - Pipi 

*uwolnić książki to znaczy oddać do bookcrosingu, aby inni mogli je przeczytać i przekazać dalej.             Napisały: Paulina Chełstowska, Sara Felińczak    

( wsparcia udzieliła p. Elżbieta Adamowicz- Probala, nauczyciel języka polskiego). 

 



               

         CZYTAJ KSIĄŻKI – BĘDZIESZ WIELKI 

Tytuł: Poranek wśród mumii  

      Autor: Mary Pope Osborne 

            Wydawnictwo: Egmont Polska Sp.z.o.o. 

 

         W książce, którą Wam chce polecić autorka opowiada o przygodach dwojga  dzieci: Jacka i Ani, 

które dzięki magicznemu domkowi odbywają podróż w czasie. Miejscem ich pobytu 

jest starożytny Egipt, gdzie spotykają królową, która choć umarła bardzo dawno 

temu, teraz potrzebuje ich pomocy.                                                                                                 

Czy bohaterowie rozwiążą zagadkę ukrytą w piramidzie, czy też sami staną się 

mumiami?                                                                                                                                         

Tego Wam nie zdradzę. Musicie przeczytać tę książkę, a wszystko będzie dla Was 

jasne.  

                                              Na podstawie wiadomości z Internetu przygotował Mikołaj Karczmarek kl.3 c 

                                     Tytuł: Oto jest Kasia 

                                   Autor: Mira Jaworczakowa 

                                          Wydawnictwo: Nasza Księgarnia  

                    W   książce tej autorka opowiada historię ośmioletniej dziewczynki   o imieniu       

Kasia. Ma ona starszego brata – Jurka. Jest najmłodsza w rodzinie, więc rodzice trochę  ją 

rozpieszczają. Kasia jest dobrą uczennicą i ma wiele koleżanek. 

Pewnego dnia w życiu Kasi pojawiła się młodsza siostrzyczka- Agnieszka. Kasia przestaje być „oczkiem 

w głowie” rodziców.  Malutka Agnieszka wymaga ciągłej troski, opieki i uwagi rodziców. Kasia staje 

się o to zazdrosna. Przestaje być w centrum zainteresowania, więc dąsa się, obraża i niegrzecznie 

zachowuje. Zaczyna się nawet także źle uczyć Koleżanki Kasi, widząc jaka stała się złośliwa, przestają 

ją lubić.  Pewnego dnia Agnieszka została w domu pod opieką Kasi. Niestety, Kasia nie opiekuje  się 

siostrą  jak należy i Agnieszka zachorowała na zapalenie płuc. Kasia czuje się winna. Czy od tej pory 

się poprawi? Tego Wam nie powiem. Dowiedzcie się sami i koniecznie przeczytajcie tę książkę!  

Na podstawie informacji z Internetu    

 przygotowała  Kinga Suwała  kl.3 c 

Tytuł: Bazgroły ze szkoły 

     Autor: Anna Sójka 

         Wydawnictwo: Papilon 

     Autorka zaprasza czytelników do szkoły Marcina. Marcin postanowił zostać 

Bardzo Znanym Pisarzem. W klasie chłopca dzieją się przygody, które uczą jak 

być dobrym kolegą, jak pomagać słabszym, jak postępować uczciwie… 

Polecam                                                                  Kamil  Kucharczyk kl. 3 c 

 



NIE NUDZIMY SIĘ NA LEKCJACH PRZYRODY 
 

       Uczniowie mają różne talenty, w każdym z nich tkwi twórczy potencjał. Wystarczy tylko dać im 

szansę, stworzyć odpowiednią okazję. Szczególnie podczas lekcji przyrody nauczyciel może pozwolić sobie 

na takie różnicowanie form i metod pracy, aby każdy  

z uczniów mógł znaleźć „coś dla siebie”, „zaistnieć” w swojej małej społeczności. Można tak przeprowadzić 

zajęcia, aby dzieci poszerzały swoją wiedzę, przy okazji świetnie się bawiąc. 

W klasach IV, z którymi pracuję, podczas lekcji poświęconych bakteriom członkowie koła 

przyrodniczego prezentowali swoim kolegom i koleżankom inscenizację pt.: „Ufoludki wśród bakterii”. 

(Tekst inscenizacji napisały przed paroma laty także dzieci – moi uczniowie z kl. VI, a ja go tylko 

zredagowałam). W przedstawieniu występowali: narrator, ufoludki, dziewczynka, tatuś i bakterie. Ważną 

funkcję do spełnienia mieli również reżyser  

i dekoratorzy. Wcześniej odbywały się próby. Należało zaprojektować scenografię i stroje, nauczyć się 

tekstu inscenizacji na pamięć. Dzieci czuły, że będą współautorami lekcji. 

Dnia 22.04.2015 r. w przygotowanej odpowiednio sali lekcyjnej narrator zapowiedział 

przedstawienie w kl. IVa. Aktorzy wcielali się w swoje role, dekoratorzy sprawnie przestawiali dekoracje. 

Widzowie obserwowali i zapisywali najważniejsze informacje. Nawet wyłoniła się samorzutnie ekipa 

reporterów, która wykonywała dokumentację zdjęciową.  

Po przedstawieniu, zarówno przygotowujący inscenizację jak i widzowie, mówili o swoich odczuciach, 

dzielili się wrażeniami. Potem dokonywali samooceny oraz oceny koleżanek  

i kolegów zgodnie z kryteriami. Trzeba przyznać, że starali się być bardzo obiektywni.  

W pewnej chwili do sali weszła pani Ania Wolnicka, która przyniosła mapę. Powiedziała, że to naprawdę 

niezwykłe zajęcia i warto je opisać. (Stąd ten krótki artykuł). Po lekcji kółkowicze, wraz ze mną, udali się w 

okolice Szkoły, aby obserwować przyrodę w terenie. Tam również towarzyszyła nam ekipa reporterów 

(Jakub Stawczyk, Tomek Szlemer). Kubę i Tomka przy pracy oraz efekty ich działalności można podziwiać 

na zdjęciach poniżej. Mam nadzieję, że wiedza przyswojona w taki właśnie sposób pozostanie na dłużej w 

uczniowskich głowach. 

 

Anna Solska – nauczyciel przyrody 

 

 

 



CZY WIECIE, ŻE... 

Kinkażu - krewny szopa pracza – zamieszkuje dżungle od Meksyku po Brazylię. Ma wielkość kota domowego i 

ogon długości ciała. Ogon jest chwytny, co oznacza, że może się nim przyczepić do gałęzi. Kinkażu spędza 

zresztą większość czasu na drzewach i bardzo rzadko schodzi na ziemię. Kinkażu odgrywa ważną rolę w 

reprodukcji niektórych drzew. Kiedy posila się nektarem kwiatów, pyłek przylepia się do sierści głowy. Gdy 

następnie spija nektar na innym drzewie, zebrany poprzednio pyłek przenosi się na słupek nowych kwiatów. W 

ten sposób kwiat zostaje zapylony. Kinkażu zjada owoce, owady, jaja ptaków i żaby. Jego ulubionym 

przysmakiem jest miód i z tej racji jest głównym wrogiem dzikich pszczół. Z kolei jego wrogami są jaguar i lis. 

 

 

 

 

 

 

Meduzy są kuzynkami korali i ukwiałów. Unoszą się swobodnie w toni morskiej i zdane są na kaprysy morskich 

prądów. Meduzy mają bardzo zróżnicowane formy i barwy, ale ogólnie rzec biorąc meduza ma postać parasola z 

otworem gębowym skierowanym do dołu. Otwór gębowy otaczją ramiona z licznymi parzydełkai. Wnętrze parasola 

wypełnia elastyczna galareta. Ciało meduzy zawiera 95% wody! To dlatego meduza, wyrzucona na plażę, po kilku 

godzinach „ topnieje’’. Parzydełka niektórych meduz zawierają tak silny jad, że jest on niebezpieczny dla 

człowieka. Dla małych zwierząt, którymi żywią się meduzy, jad jest śmiertelny. Ale te największe meduzy 

niekoniecznie są tymi najbardziej niebezpiecznymi.W Bałtyku żyje chełbia modra zupełnie nieszkodliwa dla ludzi. 

Szpringbok żyje w stadach liczących od 10 do 200, a nawet więcej osobników. Zamieszkuje tereny otwarte na 

południu Afryki. Do tej smukłej gazeli należy rekord skoku w dal 15 metrów! Szpringbok potrafi długo obejść się 

bez picia, wystarcza mu woda zawarta w pożywieniu. Żywi się owocami, kwiatami, liśćmi, bulwami. Jest to zresztą 

jedyna gazela, która może jeść niektóre trujące rośliny. Kiedy zbliża się drapieżnik, to często właśnie szpringbok 

alarmuje inne zwierzęta, podskakując w miejscu z wyprężonymi nogami i wygiętym grzbietem na wysokośc 3 

metrów. Szpringbok na ogół nie polega na swoich małych rogach i woli ratować się ucieczką. Potrafi uciekać przed 

hienami i lwami z niebywałą szybkością.  

 
 TSEVELMAA DASHTSEREN 

KLASA VIC 



PRZYJACIEL WŁADKA 

ZAREMBOWICZA 

    
          O tym, jak ważna jest pamięć o naszej przeszłości, 

wie każdy z nas. 

Rodzice, rozmawiając z dziećmi, odpowiadają na wiele 

pytań związanych z rodzinną historią : 

Kim był dziadek ? Co lubiła jeść babcia ? Czy 

pradziadkowie jeździli autem ? Czym się zajmowali i gdzie 

mieszkali ? To „mała tradycja” wyniesiona z domu w trosce 

o to, by nie zanikła pamięć 

o minionych latach. 

 W naszej Szkole kultywujemy pamięć o znamienitym 

mieszkańcu naszego miasta, przedwojennym harcerzu, 

patronie Szkoły, Władku Zarembowiczu. Szkoda, że tak niewiele wiemy o nim jako młodym człowieku, 

który w szkolnych latach żył troskami i radościami, tymi małymi, codziennymi i tymi wielkimi, które nie są 

obce również współczesnym młodym wrocławianom. Pamięć o tych odległych latach obecna była jednakże 

w słowach ostatniego z przyjaciół Władka, Rudolfa Tauera.   

 Mały Rudolf wychowywał się w polsko - niemieckiej rodzinie w jednej z robotniczych kamienic 

przy ul. Ścinawskiej we Wrocławiu. Niedziela w kościele polskim św. Marcina na Ostrowie Tumskim, 

spacer po ukochanym Rynku, lody na pl. Bema, czy szkolne lata spędzone wraz z Władkiem w 

„podstawówce” przy ul. Młodych Techników i wspólna działalność 

w 1. Wrocławskiej Drużynie Harcerskiej to całe życie i dawny świat Rudka i Władka. Wrocław był ich 

domem, miejscem zabaw, tajemnic i przygód.  Te i inne opowieści przetrwały dzięki panu Rudolfowi 

Tauerowi, który już jako dorosła osoba, świadek historii dawnego Wrocławia dołożył wszelkich starań, by 

pamięć o ukochanym mieście i żyjących tu niegdyś Polakach nie zginęła, nie zatarła się w wirze i natłoku 

codziennych zdarzeń. Wywiady, artykuły prasowe, czy też audycje 

w TVP Wrocław, w których pan Rudolf Tauer snuł gawędy o nieistniejącym już mieście, do dziś są trwałą 

pamięcią o dawnych losach miasta, jego mieszkańców i naszego Władka. Pamięcią, której cząstką jest 

opieka jaką otoczyliśmy grób p.Tauera, zmarłego jesienią ubiegłego roku 

i pochowanego w rodzinnym grobowcu na cmentarzu na Sępolnie. Pamięcią, której przesłaniem jest również 

troska i dbałość o nasze wspólne ukochane miasto, Wrocław , i którą będziemy krzewić, 

by nie uległa zapomnieniu. 

                                                                                                              Pamięci Rudolfa Tauera (1928-2012) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  Michał Przybylski 

 

 



  

SPOTKANIE WIELKANOCNE DLA MIŁOSNIKÓW LWOWA 

I KRESÓW POŁUDNIOWO- WSCHODNICH 

Dnia 11 kwietnia 2015 roku gościliśmy w naszej Szkole Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Chór szkolny zaprezentował krótki program artystyczny składajacy się z wierszy i piosenek  o tematyce lwowskiej.  

Młodym artystom akompaniowali: pani Agnieszka Taoska –pianino i pan Piotr Sobko- akordeon. Program artystyczny 

przygotowany przez uczniów SSPnr 72 dostarczył wielu wzruszeo, chór nagrodzony został oklaskami i słodyczami, 

pochwałom nie było kooca.                                                                                         Nauczyciel muzyki, Agnieszka Tańska 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
To już nasze ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym. Wielkimi krokami zbliżają się upragnione wakacje! 

20 kwietnia odbył się konkurs recytatorski dla klasy 0.  Laureaci konkursu: 1 miejsce – Ola Rekowska i Staś 

Mucha;  2 miejsce – Zosia Drobczyńska i Ewelina Kaszycka;  3 miejsce – Jagoda Broś i Ania Szabla. 

 

 

 

 

W ramach akcji „Cały Wrocław czyta” słuchaliśmy bajek czytanych przez koleżanki ze starszych klas. 

Podejmowaliśmy też skuteczne próby samodzielnego czytania.  

.  

Pod koniec kwietnia odwiedziliśmy Bibliotekę Szkolną. Pani Ania Wolnicka - 

nauczyciel bibliotekarz -  zaprezentowała nam dział z bajkami i baśniami dla 

dzieci.  W klasie pierwszej nauczymy się czytać i będziemy tu systematycznie 

przychodzić! 

Opracowała:  
p. IWONA RYCZEK 

A my już 

potrafimy 

czytać !  



WYDARZENIE KULTURALNE 

                                                                   

CINDERELLA  

 Czyli inaczej KOPCIUSZEK. Film opowiada o dziewczynie, 

która ma na imię Ella. Po śmierci ojca dziewczyna musi 

wytrzymać z macochą i jej dwoma córkami. Staje się służącą, 

złośliwie nazywaną Kopciuszkiem. W poszukiwaniach 

najlepszej żony, książę szykuje bal.  Czy Ella do końca 

swojego życia  będzie musiała służyć?  Która dziewczyna 

będzie  żoną księcia?  

Tego dowiecie się po obejrzeniu filmu pt. „Cinderella” .                            

SCENA  Z FILMU:  Ella 

wysiada z karocy  stworzonej przez               

Wróżkę Chrzestną 

 

 

DOM- zderzenie światów                                          

Kiedy Och, uroczy przybysz z innej planety, trafia na Ziemię       

i ucieka przed swoimi rodakami, nawiązuje przyjaźń z Tip, która 

przeżywa własną przygodę. Dzięki niej Och uświadamia sobie, 

że nie ma nic złego w byciu innym i każdy popełnia błędy. (opis 

dystrybutora)    

Och chce zorganizować imprezę  powitalną. Niestety, przez 

przypadek wysyła maila do wszystkich zamiast do wybranych 

osób. Między innymi wysyła do Gorga, wielkiego wroga 

Buwów. Nie podoba się to innym Buwom. Nie ukrywając swojej 

złości,  inne Buwy gonią  za Och. 

 

        

Najlepsi przyjaciele: Och i Tip  

 

 

Informacje o filmach wyszukała dla Was                              

Paulina Chełstowska kl.6c                                               

 



       TAMBORRADA 

    Na placu Nowy Targ zagrała  

największa orkiestra Wrocławia -                            

I WROCŁAWSKA TAMBORRADA.  

Od godziny 12.00 można było  

usłyszed dźwieki setek 

instrumentów perkusyjnych, 

często wykonanych przez samych 

uczniów.   Nazwę imprezy 

zaczerpnięto ze święta bębnów, które co roku obchodzone jest w baskijskim San Sebastian. To miasto wraz                      

z Wrocławiem będzie w przyszłym roku Europejską Stolicą Kultury. W Tamborradzie udział wzięło 37 uczniów 

naszej Szkoły wraz z opiekunami: panią Agatą Miniach Jerzyk, panią Beatą Konieczną  i panią Agnieszką Taoską. 

Wcześniej nasza Redakcja zaproszona została na konferencję prasową poświęconą Tamborradzie. 

Uczennice: Agnieszka Zdych, Paulina Chełstowska, Sara Felioczak i Małgorzata Zdych miały możliwośd zadania 

pytao organizatorom Tamborrady, a nastepnie przekazały ważne informacje społeczności szkolnej. 

                                                                                                                               Nauczyciel muzyki, p. Agnieszka Taoska 

 



ZBIERAJĄC MAKULATURĘ,    

RATUJEMY KONIE 

       Tematem niniejszego artykułu będzie pewien koń, a 

poniekąd też poznanie nowego i trudnego słowa - empatia. Czym 

byłaby szkoła, gdyby nie nauczała ? Zatem i taka mała rola przypadła 

temu wydaniu gazetki szkolnej. Ale do rzeczy. Czym jest ta empatia ? 

Wyjaśniając krótko i treściwie, to zdolność, czy też umiejętność 

odczuwania stanu uczuć drugiej istoty, zrozumienie trudnej sytuacji w 

jakiej ona się znajduje. Może nie każdy z Was spotkał się wcześniej z 

tym terminem, poznał to słowo,  jednak odruch Waszych serc i idące za tym czyny świadczą, że doskonale 

wpisujecie się w jego  definicję. To właśnie dzięki uczniowskiemu zaangażowaniu realizujemy od marca 2013 r. 

wspaniałą akcję zbiórki makulatury. Dlaczego wspaniałą ? Już wyjaśniam. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 

makulatury przekazujemy schronisku "Tara" w Piskorzynie ( gm. Wińsko ) jako pomoc  na utrzymanie 

przebywających tam koni ( dotychczas wpłaciliśmy już ok. 600 zł ). Żyjące w schronisku zwierzęta, wcześniej 

skrzywdzone przez los i ludzi, mają w tym magicznym miejscu swój dom. Jedyny i prawdziwy dom, w którym - 

radosne i szczęśliwe - otoczone są opieką i miłością p. Scarlett, jej męża Piotra i grupy wolontariuszy. Jednym z tych 

zwierzaków jest Killer, kasztanowaty wałach, którego opiekunem jest nasza Szkoła. 

 Historia jego życia nie była szczęśliwa. W zamyśle miał być koniem sportowym. Niestety, podczas jednego 

z treningów z właścicielką uległ wypadkowi i złamał guz biodrowy. Unieruchomiony na wiele miesięcy w boksie źle 

znosił takie warunki, schudł, stał się smutny    i przygnębiony. Właścicielka sprawiła sobie nowego konia, a Killer 

został przewieziony do miejsca, gdzie czekała go długa rehabilitacja. Gdy odzyskał formę, były trener odebrał 

Killera pod pozorem sprzedaży jako konia do rekreacji. Okazało się jednak, że odwiózł zwierzę do bazy 

transportowej koni rzeźnych. Dowiedziała się o tym Pani Krystyna, pod której pieczą przechodził leczenie i 

wykupiła konia. W ten sposób Killer trafił do „Tary”. Z powodu zwyrodnienia stawu pęcinowego trwale kuleje, ale 

mimo to w schronisku cieszy się życiem, biega po pastwisku, bryka i dokazuje jak źrebak. 

 Jak przystało na dobrych opiekunów, odwiedziliśmy naszego podopiecznego we wrześniu 2013 r. 

Trzecioklasiści reprezentujący Naszą szkołę poznali wspaniałych ludzi - p. Scarlett i p. Piotra Szyłłogalis, którzy 

mieszkają w schronisku, opiekując się jego zwierzętami. Wielkie wrażenie na dzieciach wywarło spotkanie z 

przeróżnymi zwierzakami żyjącymi w "Tarze", ale przede wszystkim z ukochanym Killerem, pięknym, żywiołowym 

i radosnym koniem. Uczniowie mogli  w ten sposób przekonać się, ile znaczy ich pomoc.  

 Na koniec szczególne podziękowania. Całe przedsięwzięcie nie mogłoby dojść do skutku, gdyby nie zgoda 

i życzliwość Pani Bogumiły Kopackiej-Gajec, Dyrektor SSP nr 72, a także wsparcie i pomoc wszystkich 

Nauczycieli. Dzięki takim Nauczycielom i Uczniom można zmieniać świat na lepsze, w czym każdy  z nas ma swoją 

cegiełkę.                                                

 

 

 

 

Nauczyciel 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

 Michał 

Przybylski 

 

  



KRZYŻÓWKA DLA KLAS 4-6 

Rozwiąż krzyżówkę, wytnij oraz wypełnij drukowanymi literami kartkę poniżej i zanieś do 

Biblioteki szkolnej do 17.05.2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 20.05.2015 r.   

POWODZENIA!!!        

Zwycięzcami ostatniej krzyżówki zostali: Zuzanna Kokot 1d, Kasia Stawiarska 3b,          

Marta Suwała 1e, Hubert Drobczyński 2c, Adam Grabowiecki 1d, Ania Binek 3b,                      

Borys Hiczuk kl.2a, Anna Korzeniowska kl.1c, Kinga Suwała kl. 3c. 

                       

 

                     

Imię: …………………………….   

Nazwisko:………………………………………………… 

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

Hasło:…………………………………….. 

1. Jak miał na imię syn wujka Mary z powieści „Tajemniczy ogród” ? 

2. Jak miała na imię niewidoma koleżanka Danusi z książki „Spotkanie nad morzem” ? 

3. Jak miał na imię koń Pippi Langstrumpf ? 

4. Nad jaką rzeką toczy się akcja powieści pt. „Przygody Tomka Sawyera” ? 

5. Jakiego imienia używała księżniczka Cassandra z serii „Zwiadowcy” (imię jej pokojówki) ? 

6. Jak miał na nazwisko autor baśni pt. „Opowieści z Narnii” ? 

7. Jak miał na imię służący, który towarzyszył Stasiowi oraz Nel w części ich podróży i przyczynił się do ich porwania ? 

8. Jak miała na imię papuga doktora Dolittle ? 

9. Imię tytułowego bohatera powieści „Ten Obcy” Ireny Jurgielewiczowej. 

10.  Jak miał na imię szpak Pana Kleksa ? 



Wywiad z nauczycielem naszej szkoły 
Redaktorki Gazetki Szkolnej: Dzień dobry, jesteśmy z Redakcji Gazetki Szkolnej, czy mogłybyśmy 

przeprowadzić z Panem wywiad? 

Pan Artur Zalewski: Tak. Będzie mi bardzo miło.                     

R.G.Z.: Od ilu lat uczy Pan w naszej Szkole ?  

P.A.Z: Uczę tutaj już 21 lat. 

R.G.Z.: Jak to się stało, że został Pan nauczycielem ?  

P.A.Z.: Nigdy nie myślałem, że zostanę nauczycielem, choć tradycje nauczycielskie są pokoleniowe. Głównym 

powodem mogło być to, że uprawiałem sport i po zdaniu matury przyjechał do mnie trener z AZS  AWF                     

i zachęcił mnie. 

R.G.Z.: Czy wcześniej uczył Pan jeszcze w jakiejś szkole ? 

P.A.Z.: SSP 72 jest moją pierwszą szkołą, w której uczę. Był okres w moim życiu, gdy uczyłem w przedszkolu, 

szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie uczę w podstawówce i gimnazjum. 

R.G.Z.: Jaką dyscyplinę sportu lubi Pan najbardziej?  

P.A.Z.: Najbardziej lekkoatletykę. 

R.G.Z.: Czy uważa Pan, że sport jest ważny w życiu ? 

P.A.Z.: Uważam, że sport jest jednym z najważniejszych elementów w kształtowaniu charakteru i osobowości.  

R.G.Z.: Czy miał Pan jakąś kontuzję podczas uprawiania sportu ? 

P.A.Z.: Tak, miałem potem operację kolana, ale to mnie nie zniechęciło do dalszego uprawiania sportu, raczej 

zmotywowało. 

R.G.Z.: Czy czyta Pan książki ? 

P.A.Z.: Tylko te, które mnie interesują, z przymusu żadnych. 

R.G.Z.: Czy ma Pan w domu zwierzę ? 

P.A.Z.: Tak, psa sznaucera miniaturkę. 

R.G.Z.: Gdy był Pan dzieckiem, kim chciał Pan zostać ? 

P.A.Z.: Chciałem zostać weterynarzem. 

R.G.Z.:  Co robi Pan w swoim czasie wolnym ? 

P.A.Z.: Relaksuję się, dbając o rośliny w ogrodzie i otoczeniu miejsca zamieszkania. 

R.G.Z.: Bardzo dziękujemy Panu za udzielenie nam wywiadu. 

P.A.Z.: Również bardzo dziękuję.                                                                                                                                                              

                                                                                                   Małgorzata Zdych i Sara Felińczak klasa 6c 
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WYDARZENIA    SPORTOWE  

Pierwsze sukcesy Naszych tenisistów i koszykarzy. 

Uczniowie klasy tenisowo-koszykarskiej rozpoczęli zmagania na różnych zawodach 

sportowych. Piotr Siekanowicz zdobył 1. miejsce w wojewódzkim turnieju tenisowym do lat 12. o Puchar 

Family Tennis Camp, który odbył się w Karpaczu. Wcześciej wygrał Wrocławski Wielki Szlem składający się 

z 4 turniejów. Pozostałych tenisistów czekają turnieje z cyklu Tennis10, który odbędzie się 16 maja 2015 r. i 13 

czerwca 2015 r. Życzymy im sukcesów! 

Nasi koszykarze z roczniku 2004 rozpoczęli zmagania w minikoszykówce chłopców rocznik 2003                   

i młodszej młodzieży. Mimo młodszego wieku już zaznaczyli swoją obecność, zajmując 7. miejsce z 

pozostałych dziesięciu drużyn. Wygrali m.in. z: Górnikiem-Wałbrzych i MKS Nysa-Kłodzko. Nie udało się 

pokonać: KS Sudety-Jelenia Góra, WKK Wrocław,WKS Śląsk-Wrocław, UKS Zgorzelec i UKS Żary. Mamy 

nadzieję, że w następnym roku po ciężkich treningach nasi zawodnicy osiągną górne miejsca w tabeli 

wyników. W turnieju w Kobierzycach Basket Cup 2015 zajęli I miejsce! Godnie reprezentowali naszą Szkołę.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Trener koszykówki i tenisa ziemnego, Piotr  Sobko 

 

 

 

 

 

 

 

 

W SSP 72 we Wrocławiu działają trzy klasy sportowe pływackie: IVB, VB, VIB. Trenerami prowadzącymi są 

odpowiednio: Pani Dorota Serafin, Pan Artur Borowiecki, Pan Jacek Lelewski. Wszyscy wymienieni trenerzy mają 

wieloletnie doświadczenie i liczne sukcesy na koncie. Klasy sportowe w ciągu roku szkolnego startują na wielu 

zawodach pływackich. 

     Najważniejsze starty to Dolnośląska Liga Pływacka, podczas  której wszystkie dzieci ścigają się na tych samych 

dystansach, pływając różnymi stylami. Cztery razy w roku odbywają się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa 

Młodzików, gdzie już pływając indywidualnie, można walczyć z rywalami z całego kraju. Drużynowy Wielobój 

Pływacki Dzieci to pierwszy bardzo ważny mityng, na którym  IV klasa może ścigać się nawet na dłuższych dystansach 

niż 50 czy 100 metrów. 

     Cyklicznie co roku pod koniec maja wyjeżdżamy na dwudniowe zawody pływackie  do miejscowości Wels w 

Austrii. Start na tych zawodach jest dosyć trudny, ponieważ pływamy na 50 metrowym basenie i to odkrytym! Woda w 

nim potrafi być zimna i często nasi uczniowie marzną-brrrrr! Mimo tego wszyscy są bardzo zadowoleni.  

     Nasi najlepsi zawodnicy z klasy IVB to: Milena Krupa, Wiktoria Kowalczuk, Victoria Rybińska, Hanna Bilińska, 

Paweł Diłaj, Jan Karkulowski, Justyna Borowiak, Julia Kamińska, Marcin Caliński, Michał Zielonka. Najlepsi z klasy 

VB to: Oliwia Sikorska, Emilia Szczęch, Anita Pawłowska, Martyna Fereńczuk, Aleksy Caliński, Cezary Leiman. 

Najlepsi z klasy VIB to: Filip Ferenc, Joanna Baj, Hanna Ciszyńska, Krzystof Dobrucki, Michał Doroba. 

    Trening pływacki to bardzo ciężka i monotonna praca. Trzeba przepłynąć setki kilometrów w basenie, aby 

wypracować technikę pływania, która pozwoli nam osiągnąć wysokie rezultaty. Dlatego każdy zawodnik powinien 

posiadać odpowiednie cechy charakteru, jak: wytrwałośc, cierpliwość, ambicja oraz - przede wszystkim - talent, ale 

talent do ciężkiej pracy!!! Leniwi i gadatliwi nic nie osiągną.                                                                                                             

                                                                                             Trener pływania, Artur Borowiecki 



ODYSEJA  UMYSŁU 

Zuzanna Pacholarz, uczennica SSP 72, jest członkiem drużyny biorącej udział w 

programie edukacyjnym Odyseja Umysłu. Jest to program realizowany w formie 

międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy 

uczniów i studentów z całego świata.  Odyseusze – bo tak nazywani są członkowie 

drużyny -  pracują w grupach liczących 5-7 osób.  Opiekę mad każdym zespołem 

sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje 

pracę, ale nie narzuca własnych pomysłów. Jesienią każdego roku 

publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna 

wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie 

projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Wiosną 

zespół prezentuje sędziom i publiczności efekty swojej pracy w formie 

8 minutowej prezentacji . Podczas konkursu zespół musi się zmierzyć z 

Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem -

niespodzianką, którego treści wcześniej nikt nie zna.  Drużyny, które w 

poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na 

Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. 

Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę w Finałach 

Światowych w USA. 

Na początku roku szkolnego Zuzia i jej drużyna zdecydowali się 

podjąć zadania pt: „Odlećcie w kulki”. Zadanie polegało na 

zaprojektowaniu i zbudowaniu, wyłącznie z drewna balsa i kleju – struktury, która poddana zostaje próbie 

udźwignięcia jak największego ciężaru. Struktura stworzona przez Zuzię i jej kolegów, ważąca zaledwie 18 gramów, 

utrzymała ciężar 150 kilogramów podczas Eliminacji Regionalnych we Wrocławiu, zapewniając im zwycięstwo i 

awans do Finału. W finale Ogólnopolskim ich struktura, po drobnych modyfikacjach, udźwignęła ciężar 235 

kilogramów, co zapewniło im tytuł wicemistrza Polski i tym samym prawo reprezentacji naszego kraju na Finałach 

Światowych w Stanach Zjednoczonych!                                                                                                                   

Gratulujemy! 

                         DANCE  WORLD  CUP 

Nazywam się Salomea Jasiczek, jestem uczennicą klasy IV tk. W marcu reprezentowałam Szkołę Baletową przy 

Fundacji Capitol na eliminacjach do Konkursu Dance World Cup. Rywalizowałam w układach 

baletowych grupowych oraz solo w kategorii Showdance do lat 13. Już w czerwcu wybieramy się 

na finał konkursu do Bukaresztu, gdzie tancerze z 38 krajów powalczą o medale.   



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY: 
Wolni Ciutludzie 

Książka autorstwa Terry- ego Pratchett- a o dziewczynce o 

imieniu Akwila, która z całego serca pragnie być czarownicą. 

Pewnego dnia dziewczynie zaczynają przytrafiać się dziwne 

rzeczy, np. uderza patelnią w głowę zielonego potwora 

wyskakującego z rzeki lub też patrzy w oczy jeźdźcowi bez 

głowy. Spotyka też Wolnych Ciutludzi, czyli malutkich 

błękitnych ludzików wyrzuconych z Krainy Baśni za złe 

zachowanie. Na dodatek Królowa porywa młodszego brata 

Akwili -Bywarta. Dziewczyna postanawia wraz z Wolnymi 

Ciutludźmi wykraść go Królowej. Po chwili dochodzi do 

tego, że Akwila unosi się kilka cali nad ziemią, mając 

ropucha na głowie. W tej opowieści dzieje się tyle, że nie 

sposób zapisać tego w tak małym fragmencie. Książka jest 

naprawdę niezwykła i warto ją przeczytać choćby tylko 

dlatego, żeby się pośmiać. 

 

Rasmus, rycerz Białej Róży 

Książka napisana przez Astrid Lindgren. Autorka opowiada 

w niej o przygodach trzynastoletniego Kallego- detektywa 

Blomkvista, który wraz z przyjaciółmi (innymi członkami 

Białej Róży) toczy wojnę przeciwko Czerwonym o 

Stormumriken. Wszystko byłoby tak jak zwykle, gdyby nie 

to, że Białe Róże wracały z pola bitwy drogą wiodącą obok 

domku letniskowego pewnego wynalazcy i jego synka. 

Zupełnie przypadkiem zauważyli, jak tajemniczy kidnaperzy 

porywają wynalazcę wraz z synem. Kalle i jego przyjaciele 

postanawiają ich uratować, co wcale nie jest proste. Będą 

musieli wiele poświęcić, aby się to udało. Dlaczego porwano 

profesora z synkiem? Czy Białym Różom uda się ich 

odnaleźć? I czy pokonają niebezpiecznych kidnaperów? Na 

te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w tej 

niesamowitej i zapierającej dech w piersiach lekturze.  

 

      MARTYNA AMEREK KL.6C  
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Córka pyta matkę: 

-Mamo, od czego ci siwieją włosy?                                                                                
-Od tego, że często się denerwuję. 

-A dlaczego się denerwujesz? 

-Bo jesteś niegrzeczna. Kiedy dziecko jest  

niegrzeczne, to mama musi się denerwować. 

-Mamo, to ty byłaś wyjątkowo niegrzeczna, 

skoro babcia jest całkiem siwa.  

 

 

-Jasiu, dlaczego twój kot nie ma ogona? 

-Bo jest głuchy. 

-Jak to? 

-Leżał na trawniku i nie słyszał kosiarki. 


