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DOBRA  RADA                         

       NADZIEJA  JEST  ROŚLINĄ  

TRUDNĄ  DO  WYPLENIENIA.                                  

 MOŻNA  NIE  WIEM  ILE  ODRĄBAĆ       

GAŁĘZI  I  ZNISZCZYĆ,  A  ZAWSZE         

BĘDZIE  WYPUSZCZAĆ  NOWE  PĘDY.                                                                      

                        ISADORA  DUNCAN 

         

CO TAK DZWONI ? ZARAZ … ZARAZ …!  

 KOCHANI, TO NIE TELEFON, ANI BUDZIK!                                                                

TO DZWONEK SZKOLNY! ZACZĘŁO SIĘ !  

             DO PRZODU, UCZNIOWIE!                                    

PO WIEDZĘ I SZÓSTKI!  

                        I NIECH WAM CZAS SZYBKO BIEGNIE–                    

ZA DZIESIĘĆ MIESIĘCY ZNÓW WAKACJE.           
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  FOTOREPORTAŻ  Z  UROCZYSTEGO PASOWANIA NA UCZNIA  

W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2015r.  ODBYŁO SIĘ W NASZEJ SZKOLE                                              

UROCZYCTE PASOWANIE NA PIERWSZAKA. 



 

ZESPÓŁ  REDAKCJI  GAZETKI  SZKOLNEJ 

              ROK  SZKOLNY  2015/2016 

 

Nazywam się Milena Krupa i chodzę do klasy 5p. Uwielbiam pływać, szczególnie 

stylem motylkowym, oraz pisać wiersze. Interesuję się modą, a każdą wolną 

chwilę poświęcam rysowaniu. Moimi ulubionymi przedmiotami są: j. polski, 

historia i wf. W naszej szkolnej gazetce będę zajmować się wywiadami, działem 

„Co u nas słychać” oraz stroną o zdrowiu, modzie i urodzie. 

     

Nazywam się Wiktoria Kowalczuk. Jestem uczennicą klasy 5p i mam 11 lat. 

Interesuję się pływaniem, jeździectwem oraz lubię psy. W wolnych chwilach 

chętnie sięgam po ciekawą książkę. Jako dodatek do moich zainteresowań chodzę 

do szkoły muzycznej i gram na flecie poprzecznym. W naszej zwariowanej, 

szkolnej gazetce będę zajmowała się redagowaniem recenzji najciekawszych 

książek oraz stroną o zdrowiu, modzie i urodzie. 

 

Nazywam się Natalia Jaśkiewicz, mam 11 lat. Chodzę do klasy 5p. Uwielbiam 

pływać, grać w siatkówkę oraz w piłkę ręczną. Interesuję się sportem   i muzyką, 

której poświęcam każdą wolną chwilę. Moim hobby jest dekoracja. Kocham psy. 

Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi są: j. polski, wf  i j. angielski. W 

gazetce szkolnej będę zajmować się stronami „Czy wiecie, że…”   oraz „Co u nas 

słychać?”  

 

Nazywam się Victoria Rybińska, mam 11 lat. Jestem uczennicą klasy 5p . 

Pasjonuję się sportem, muzyką i tańcem. Bardzo lubię chomiki i rybki. Moim 

ulubionym sportem jest pływanie, interesuję się również siatkówkę i piłkę nożną. 

Chętnie śpiewam piosenki znanych wykonawców. Moimi ulubionymi 

przedmiotami są: j. angielski, pływanie, przyroda i wf. W gazetce szkolnej będę 

zajmowała się działem ,,Wydarzenia Kulturalne’’.  

                                                                                                                                                    

 

Nazywam  się Karolina Strużyk. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5p. Bardzo lubię 

pływać, dlatego wybrałam SSP 72 – klasę pływacką. Jestem wesoła, koleżeńska, 

bardzo lubię zwierzęta – szczególnie psy. Posiadam sześcioletniego shih tzu 

koloru czarno-białego. Moją pasją są podróże do Egiptu, gdzie mogę poznawać 

inną kulturę, czynnie wypoczywać oczywiście w wodzie – nurkując, grając w 

piłkę wodną i siatkówkę plażową. 

 

 

 

. 



 NARODOWE CZYTANIE „LALKI”  BOLESŁAWA PRUSA 
       
  5 września 2015 roku uczniowie naszej Szkoły po raz czwarty uczestniczyli w 
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku w Ogrodzie Botanicznym  
przy ul. H. Sienkiewicza słuchaliśmy fragmentów "Lalki" Bolesława Prusa. Wzięliśmy 
udział w tym wydarzeniu pod opieką polonistów,  pani Elżbiety Adamowicz-Probali oraz  
pana Sławomira Bobowskiego, nowego nauczyciela w SSP 72. 
 Po dotarciu na miejsce zostaliśmy poczęstowani przepysznymi jabłkami i 
zapoznaliśmy się z programem imprezy. Pierwszym i najważniejszym jej 
punktem było czytanie fragmentów powieści przy skrzynkach do   
bookcrossingu. Czytali je dla nas między innymi Prezydent Wrocławia, 
Rafał Dutkiewicz, Dyrektor Ogrodu Botanicznego, Tomasz Nowak, członkowie Klubu 
Seniora i chętni uczniowie. Ponadto przy Instytucie Biologii 
Eksperymentalnej UWr mogliśmy podziwiać obrazy tworzone w czasie pleneru przez 
miłośników malarstwa. Najmłodsi mogli wziąć udział w konkursie  
"Moja lalka" , a starsi w konkursie "Kapelusze i parasolki". Tak jak w roku minionym 
Bractwo Kurkowe z Wrocławia zaprezentowało kolekcję broni palnej. Seniorzy i 
wolontariusze rozdawali kserokopie z fragmentami powieści B.Prusa, by można było 
delektować się pięknem literatury w niezwykłym klimacie ogrodu. Nas bardzo zachwycił 
pokaz walca wiedeńskiego w wykonaniu uczniów szkoły tańca "Stardance" (ach, te 
cudowne suknie) oraz seniorzy prezentujący się pięknie w strojach z epoki Izabeli Łęckiej. 
Mimo że czytane fragmenty powieści "Lalka" były dla nas nieco za trudne, uważamy całą 
imprezę za bardzo udaną i polecamy wszystkim udział w przyszłorocznym Narodowym 
Czytaniu. My na pewno  będziemy w nim uczestniczyć. 

                                                                           

Tekst : Aleksandra Wierzbic i Natalia Mazur z kl. 6 d 

Wsparcia udzieliła Elżbieta Adamowicz-Probala 



NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY                              

        Wywiad z panią Olgą Kaletą, nauczycielką języka angielskiego. 

MILENA KRUPA, redaktor Gazetki Szkolnej ”Zwariowana Szkoła” 

Dzień dobry. Chciałabym serdecznie Panią powitać w naszej Szkole i jeśli 

Pani pozwoli, zadam kilka pytań, aby nasi uczniowie mogli Panią poznać. 

Pani Kaleta: Dzień dobry, bardzo mi miło. 

M.K. Jak podoba się Pani w naszej Szkole? 

P.K. Bardzo podoba mi się. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 jest Szkołą 

na bardzo wysokim poziomie. 

M.K. Czy jest to Pani pierwsza praca z dziećmi? 

P.K. Nie, wcześniej pracowałam w gimnazjum. 

M.K. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela języka angielskiego? 

P.K. Odkąd pamiętam, język angielski był zawsze obecny w moim życiu. Natomiast nauczycielem 

chciałam być od dziecka. 

M.K. Jak lubi Pani spędzać wolny czas? 

P.K. W wolnym czasie lubię czytać książki, jeździć na rowerze i chodzić z psem na spacer. 

M.K. Jak się wabi Pani pies? 

P.K. Nazywa się Burbon. 

M.K. Bardzo ładnie. A jaka jest Pani ulubiona książka? 

P.K. Moją ulubioną książką jest „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego. 

M.K. Czy lubi Pani gotować? 

P.K. Tak, uwielbiam. Moją popisową potrawą jest curry z kurczakiem. 

M.K. Gdyby wygrała Pani „szóstkę” w totolotka, jakie marzenie spełniłaby Pani? 

P.K. Wyjechałabym do Australii na wakacje. 

M.K. Czy nauka języka angielskiego zawsze przychodziła Pani z łatwością, czy były czasami jakieś 

problemy? 

P.K. Uczę się języka angielskiego od 9 roku życia. Zawsze był to mój ulubiony przedmiot. 

M.K. Czy mogłaby Pani podpowiedzieć naszym uczniom, jak w prosty sposób nauczyć się języka 

angielskiego? 

P.K. Należy czytać dużo książek i gazet w języku angielskim, słuchać piosenek, uczyć się 

regularnie oraz przynajmniej raz w roku wyjeżdżać na kolonie językowe. 

M.K. Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu, do widzenia. 

 

                                                                                                                    MILENA  KRUPA KL.VP 



 

PIŁKA NOŻNA MOIM HOBBY 

Cześć, mam na imię Filip. Chodzę do klasy 2C. Moja przygoda z piłką nożną 

rozpoczęła się, jak miałem 5 lat. Bardzo lubię oglądać mecze razem z tatą i z wujkiem. 

Dlatego postawiłem sobie cel – zostać piłkarzem. 

Jestem fanem Śląska Wrocław. Często chodzę 

również na mecze mojej ulubionej drużyny we 

Wrocławiu. Poznałem osobiście zawodników 

wrocławskiej drużyny. Moja pasja pozwoliła mi 

być bliżej wielu znanych piłkarzy. Spotkałem 

Roberta Lewandowskiego, który gra w Bayernie 

Monachium i Reprezentacji Polski. Bardzo lubię 

grać w piłkę nożną, dlatego rozpocząłem  

regularnie chodzić na treningi do Akademii 

Piłkarskiej. Na treningach uczymy się dyscypliny, 

taktyki i doskonalimy swoje umiejętności. Dzięki 

treningom poznałem bardzo dobrych kolegów z 

drużyny, z którymi spotykam się, nawet gdy mamy 

wolne. Trener zawsze daje nam ciekawe zadania 

do wykonania. Często biegamy z piłką miedzy 

pachołkami, trenujemy strzały, podania i nowe 

zwody. Dzięki treningom stajemy się coraz lepsi     

i sprawniejsi, co pokazujemy 

podczas turniejów. Trener pozwala 

nam grać na różnych pozycjach. Ja, 

oprócz gry jako napastnik, bardzo 

lubię również grać jako bramkarz.  

Oprócz treningów często spotykamy 

się również na sparingach, gdzie 

rozgrywamy mecze między różnymi 

drużynami z innych szkół 

piłkarskich. Poznaję wielu chłopców, którzy tak jak ja lubią grać w piłkę nożną.           

W okresie wakacji wyjeżdżamy również na obóz piłkarski, gdzie doskonalimy nasze 

umiejętności. W tym roku obóz piłkarski odbył się nad morzem, tam oprócz treningów 

spędzaliśmy czas na zabawie.  

Piłka nożna oprócz dobrej zabawy i pasji wpływa bardzo dobrze na zdrowie. Dzięki 

temu, że trenuję, mam dobrą kondycję i koordynację ruchową. Potwierdza się, że sport 

to zdrowie.                                              

 

        FILIP ZAWADZKI KL. II C 

 



 

 
 
 

W dniach 4-11 
września 2015 
odbył się obóz 
sportowy klasy 
4TK, 5TK i 6E. 

  
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych z koszykówki,  

tenisa ziemnego i pływania. 

  
Do dyspozycji uczestników obozu były wspaniałe obiekty Centrum Turystyczno-

Sportowego Nowa Ruda - Słupiec: stadion, korty, hale sportowe, basen. 



Obóz był też okazją do wzmocnienia 
ogólnej kondycji fizycznej. 

 
 

 

Nie dało się zapomnieć o nauce - lekcje matematyki, j. polskiego,  
j. niemieckiego, przyrody i plastyki odbywały się mimo nietypowych warunków. 

  
Był też 
czas  
na 

kibico-
wanie 

„naszym”  
i  

„waszym” 
...  

 
 ... oraz zawieranie bliższych znajomości 

przy 
muzyce 
i 
pizzy.  
 
 
 
 
DISCO-
PIZZA-
DAY 



  
W Mistrzostwach Świata w Piłce 
Nożnej Drużyn „poMieszanych” 
uczestniczyło wiele zespołów,  
m.in. FC Pogoń za Chlebem, Szybkie 
Smoki, Gang Gandalfa. 
 
 
Ale zwycięzca turnieju mógł być 
tylko jeden: 

Bambusy we Fiatach! 

 
 

Mimo ciężkiej pracy mieliśmy wiele 
powodów do uśmiechu i radości,  
a obóz możemy zaliczyć do wyjątkowo 
udanych.  

 
 
Zapraszamy do obejrzenia szerszej 
relacji z obozu na szkolnej stronie 
internetowej www.ssp72.pl w zakładce 
SPORT-WYDARZENIA. 

 

  
 
Nad całością przedsięwzięcia czuwała 
nasza świetna KADRA  
- młoda, przystojna, zadowolona, pełna 
zapału do pracy, zawsze zwarta i 
gotowa ;) 
 
Od lewej: p. Joanna Zmyślona ,  
p. Małgorzata Jędrzejuk, p. Beata 
Zysiak-Christ, p. Sandra Litwin,  
p. Piotr Sobko, p. Grzegorz Sajewicz i 
p. Maksym Papacz. 
 

OPRACOWAŁA P.SANDRA LITWIN 
 

http://www.ssp72.pl/


 

  

  

   

Jak zawsze na początku roku 

szkolnego klasy sportowe 

wyjechały na obóz sportowy do 

Wielenia. 

Klasa V I b chętnie podzieli się  

z czytelnikami Gazetki 

Szkolnej swoimi przeżyciami.  

Na zdjęciu u góry – idziemy  

z trenerem na marszobieg ;-) 

Innego dnia dopłynęliśmy 

kajakami do przystani w 

Olejnicy. Tego dnia w sumie 

pokonaliśmy 12 km. 

 



WYCIECZKA DO PISKORZYNY 

 

     28 września, w piękny dzień złotej jesieni, uczniowie klasy 2 B i 2 D wybrali się w odwiedziny do schroniska dla koni               

w Piskorzynie. W tym zacisznym i urokliwie położonym miejscu mieszka Killer - koń, którym opiekuje się nasza Szkoła. Od ponad 

2 lat zbieramy makulaturę, którą sprzedajemy, a uzyskane pieniądze przekazujemy Fundacji „Tara” prowadzonej przez Panią 

Scarlett Szyłogalis i jej męża Piotra. W zabudowaniach dawnego folwarku schronienie znajdują konie wykupione z transportów do 

rzeźni, ale też inne zwierzęta: owce, krowy, świnki, kozy, a także psy i koty. „Tara” to miejsce, w którym zwierzęta dożywają 

szczęśliwej starości. 

Ale wróćmy do naszej wycieczki… 

     Na miejsce dojechaliśmy o godzinie 10, witani od samej bramy przez gościnne i przyjacielskie psy. Wśród zabudowań 

folwarcznych czekał już na nas Pan Piotr z wolontariuszami, którym przekazaliśmy zebrane wśród klas drugich jabłka i marchewki. 

Od razu, nie tracąc chwili, przystąpiliśmy do zwiedzania gospodarstwa i zapoznania się z czworonożnymi podopiecznymi „Tary”. 

     W międzyczasie Pan Piotr przygotował dla nas ognisko i smaczną niespodziankę: kartofle z masłem i czosnkiem. W trakcie 

spaceru po schronisku poznawaliśmy historię każdego zwierzaka. Główną atrakcją naszego pobytu było spotkanie na padoku           

z Killerem. Koń, patrząc na naszą liczną grupę, wolał przywitać się z nami w pewnej odległości, nie dając się skusić nawet 

marchewką. Ale to nic, nawet takie spotkanie było dla nas wielkim przeżyciem. Po obejrzeniu całego terenu Fundacji szybkim 

krokiem udaliśmy się w stronę ogniska, gdzie zajadaliśmy ze smakiem pieczone kartofle. Pokrzepieni posiłkiem i wzmocnieni 

krótkim odpoczynkiem pojechaliśmy na pobliski wypas, na którym od maja do listopada ponad sto koni wczasuje się, ciesząc się 

słońcem i soczystą trawą. Tu pożegnaliśmy się z „Tarą” i jej gospodarzami. 

     Wczesnym popołudniem wróciliśmy do Wrocławia szczęśliwi, pełni wrażeń i z mocnym postanowieniem, by kontynuować 

naszą akcję pomocy dla pięknego Killera.                                                                          

                                                                                                                                                       P. MICHAŁ PRZYBYLSKI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
To my, Zerówkowicze, najmłodsi spośród wszystkich w naszej Szkole. Za nami pierwsze tygodnie nauki 

i zabawy w zerówce. W każdym numerze gazetki będziemy Was informować, co u nas się dzieje.  

Poznaliśmy siebie oraz swoich nauczycieli. Lubimy przychodzić do naszej zerówki. 

Oto nasza klasa 0 i pani wychowawczyni Iwona Ryczek. 

 

 

 

 

Opracowała:  p. IWONA RYCZEK 

Do zobaczenia w 

następnym 

numerze gazetki !  

Pani Małgosia Wąsowicz uczy nas religii. 

 

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego mamy z panią                  

Gabrysią Brzozowską. 

 

 

 

 

W świetlicy z panią Elą  Badowską- Tarassow                            

ćwiczymy ładną wymowę… 

…a  z panią Dorotą  Świtecką lubimy się bawić. 



          CZY WIECIE, ŻE… 
 

 
Ocelot tygrysi nazywany także leopardus tigrinus. Ma około 1m długości, a waży 

około 16 kg. Ocelot posiada krótką jedwabistą sierść zależną od otoczenia, w którym 

żyje. Nieregularny wzór z ciemnych plam i pręg zdobi futro ocelota. Koty żyjące w 

lasach mają żółtą lub rudą sierść, a zamieszkujące krzaki szarą. Na grzbiecie i bokach 

plamy tworzą rozety, na głowie, ogonie i łapach 

przechodzą w ciemne pasy. Brzuch jest jasny, uszy 

czarne z białymi plamami i zaokrąglone są osadzone 

na niewielkiej głowie. Ocelot ma silne łapy z ostrymi 

pazurami. Koty te żywią się świnkami morskimi, małpami, szczurami, 

pancernikami, mrówkojadami, aguti, młodymi pekari, różnymi jeleniowatymi, 

jaszczurkami, wężami, żółwiami i różnymi ptakami. Oceloty prowadzą nocny 

tryb życia. Dzień spędzają na drzewach, a w nocy polują. 

  

 

 

Wilki szare mają około 1,5 m długości, ważą około 60 kg. Wilki szare 

mają długie oraz gęste włosy. Występują w lasach, na 

równinach, pustyniach, w terenach górskich i 

bagiennych. Polują w watahach. Żywią się jeleniami, 

karibu, łosiami, domowymi zwierzętami kopytnymi, 

małymi ssakami, padliną, ptakami, jajami a także 

jagodami. Wilcze szczekanie służy do ostrzeżenia 

obcych osobników, że zbliżyły się zbyt blisko nory lub zdobyczy. Warczenie jest 

oznaką agresji. Wycie służy do komunikacji między osobnikami. Wilki w ten 

sposób odnajmują swoje położenie. 

 

 

Konie Arabskie są bardzo wytrzymałe, niewymagające w hodowli i bardzo 

szybkie w galopie. Na długich dystansach nie mają sobie równych.. 

Obecnie jest to najstarsza rasa hodowlanych  koni, gdyż pojawiły się one 

na Półwyspie Arabskim 2500 lat temu. Araby to konie o 

żywym temperamencie, lecz zawsze posłuszne. Konie te 

są eleganckie, szlachetne, miłe, życzliwe, inteligentne, 

wrażliwe, przywiązane do człowieka i o lekkiej budowie. 

Ich sylwetkę można wpisać w kwadrat. Mała, sucha 

głowa o profilu wklęsłym lub prostym. Nogi są suche i doskonałej jakości, choć 

zdarzają się lekkie wady postawy. Zad jest krótki i poziomy, ogon wysoko osadzony 

noszony z charakterystyczną obsadą. Kopyta są twarde i wytrzymałe. Wysokość tych 

koni wynosi około 150 cm. Najczęściej konie te 

są siwe, kasztanowe i gniade, bardzo rzadko kare. 

Chód tych koni jest lekki, galop szybki                           

i wytrzymały, kłus bardzo szlachetny. Poza klasycznym pięknem 

konia Arabskiego jest to również koń użytkowy. W przeszłości 

używany był jako koń bojowy, umożliwiał wojownikom 

pokonywanie dużych dystansów. Pomimo lekkiej budowy, bywał 

wykorzystywany nawet jako koń roboczy. Obecnie przoduje w 

dyscyplinie rajdów długodystansowych, wyścigów, nawet w 

klasach „pleasure” ( w rekreacji ). Coraz więcej koni rabskich pojawia się w klasach western, w 

ujeżdżaniu i skokach. Są to konie bardzo wszechstronne oraz chętne do pracy i nauki. 

 

 

 

                                                                                 NATALIA  JAŚKIEWICZ  KL. VP 



WYDARZENIA KULTURALNE 

Hotel Transylwania 2 

Fantastyczny film animowany dla dzieci i dorosłych. 

Dracula namawia swoją córkę Krwineczkę i jej męża do 

wyjazdu  na wakacje. Podczas ich nieobecności Drak 

łączy siły ze swoimi przyjaciółmi: Frankiem, Murrayem 

oraz Griffinem i wspólnie podejmują próbę nauczenia 

wnuka Draka wampirzego instynktu. Świetnie się przy 

tym bawią i razem przeżywają mnóstwo przygód, lecz z 

czasem pojawiają się między nimi konflikty. Dracula 

chce wychowywać swojego wnuka staroświeckimi 

metodami. Niestety jego pomocnicy nie popierają tego 

zdania. Świat horroru z upływem lat złagodniał i 

przyjaciele Draka nie pamiętają starych metod 

wychowawczych. Szybko przemiana wnuka Draki z     

człowieka w wampira staje się ich jedynym konfliktem. 

Czy tej ekipie uda się we wnuku Draka obudzić 

wampirzą naturę? Dowiecie się w kinie. 

 

Hugo i łowcy duchów 

Film dla całej rodziny o wspaniałej i bezgranicznej przyjaźni. 

Uczy tolerancji wobec innych. Kumpelska relacja między 

duchem z równoległego świata, chłopcem, a starzejącą się 

kobietą. Strachliwy jedenastolatek w piwnicy odnajduje 

galaretowatego ducha. Szybko zaprzyjaźniają się, ale sprawa 

ukrywania ducha w domu wymknęła się chłopcu spod 

kontroli. Na Ziemię zstępuje demon i ludzkość jest 

zagrożona. Jedenastoletni Tom wraz ze swymi przyjaciółmi 

staje naprzeciw wszystkim problemom i postanawia uratować 

planetę Ziemię. Chcecie wiedzieć, jak to się skończy?  

ZAPRASZAM DO KIN! 

 

                                                           MILENA  KRUPA  



KRZYŻÓWKA DLA KLASY 2-3 
Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło- pionowo w miejscu czarnej kratki. Wytnij oraz wypełnij 

drukowanymi literami kupon konkursowy i zanieś do biblioteki szkolnej do dnia 10 listopada. Wyniki 

zostaną ogłoszone w kolejnym wydaniu Gazetki Szkolnej. Pierwsze 5 osób otrzyma nagrodę- 

niespodziankę. 
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1 SŁYNNA MAJA 

2 DZIEDZINA OTYLII JĘDRZEJCZAK 

3 BUDOWNICZY I KAPITAN ARKI 

4 INSTRUMENT MUZYCZNY LUB … POWIETRZNA 
5 … DRUŻYNY. MOŻE BYĆ PLUSZOWA 

6 MĄDRZEJSZE OD KURY 

7 JEŻDŻĄ NA NIM KOLARZE I NIE TYLKO 

8 AKADEMIA PANA … 

9 KOPIE SIĘ JĄ LUB RZUCA 

10 SŁYNNE KLOCKI 
11 OSTATNI MIESIĄC ROKU 

 

KUPON  KONKURSOWY 

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

Klasa: ……………………  

Hasło: ……………………………………………………………………………………………………………. 



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY 

              Ala Betka 

 To powieść o przygodach małej dziewczynki, która dziwnym 

trafem przyciąga do siebie same kłopoty i zadziwiające 

historie. Ala uczęszcza do podstawówki, nad którą pieczę 

sprawuje dyrektorka, pani Kamienna. Jednym z nauczycieli 

jest znienawidzony przez Alę, pan Niezgulak, nauczyciel 

plastyki. Podczas trwania powieści Ala przeżywa różne 

niesamowite historie. 

Co było dalej, przekonajcie się sami. Mogę wam jedynie 

powiedzieć, że takiego rozwiązania sprawy nikt by się nie 

spodziewał. 

Nasza mama  czarodziejka 

"Nasza mama czarodziejka" jest pełnym magii zbiorem 

opowiadań, w których główną rolę odgrywa nie nikt inny, jak 

mama czarodziejka. Każde z opowiadań niesie ze sobą                                                                                          

wciągającą  młodych czytelników treść, a każda z nich 

zakończona jest morałem. Finał niektórych historii zawiera dla 

nas przydatne rady. Na przykład gdybyśmy stali się nazbyt 

nadęci, musimy jak najszybciej znaleźć jakieś pudełko z 

bańkami mydlanymi i puszczać je przez jakiś czas, aż 

przestaniemy być nadęci. Mądre, a zarazem magiczne, 

nieprawdaż?  

 
Przygotowane na podstawie wiadomości z Wikipedii 

 

 

Pani w szkole pyta Jasia:                                                              

- Wymień zwierzę na literę A.                                                            

Jasiu odpowiada:                                                                                                                                                           

- A może szczypawka?                                                                                                                                            

- Źle, Jasiu. A teraz zwierzę na literę B.                                                                                                                                      

Jasiu  wyrywa się do odpowiedzi:                                                                                                                                  

- Będzie druga szczypawka!                                                                                                                                           

- Źle, Jasiu, wyjdź za drzwi. Dzieci, proszę wymienić zwierzę na literę C.                                                                                         

Jasiu zza drzwi krzyczy:                                                                                                                                               

– Czyżby jeszcze jedna szczypawka? 
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