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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 na rysowanie. Moimi ulubionymi przedmiotami są j.polski, historia i wf. 

W naszej szkolnej gazetce będę zajmować się wywiadami, działem „ Wydarzenia 

Kulturalne” 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, na 

którą poświęcam każdą wolną chwilę. Moim hobby jest dekoracja. Uwielbiam psy. 

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

szkolnej będę zajmować się stroną „Czy wiecie, że…”   oraz „Co u nas słychać?”  

 

                               

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

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

ulubionym sportem jest pływanie, a także siatkówka i piłka nożna. Lubię śpiewać 

piosenki znanych wykonawców. Moimi ulubionymi przedmiotami są j. angielski, 

pływanie, przyroda i wf. W gazetce szkolnej będę zajmowała się działem ,, Książki, 

które polecamy’’.  

                                                                                                                                                    

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

pływać, dlatego wybrałam SSP72 – klasę pływacką. Jestem wesoła, koleżeńska, 

bardzo lubię zwierzęta – szczególnie psy. Mam 6 –letniego 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. W gazetce szkolnej będę zajmowała się krzyżówkami 

  

 

Nazywam się Maja Lach. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5p. Lubię zwierzęta i mam 

kota – Jolkę. Lubię grać w piłkę ręczną i bawić się z Jolką. Jestem pełna energii i 

pomysłowa. Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi są: j. angielski i wf. Lubię 

jeść słodkości, a w szczególności lody o smaku nutelli. W gazetce szkolnej będę 

zajmować się działem „ Co u nas słychać?”, zdrową stroną, modą i urodą. 

 

 

 



 

WIECZÓR  ANDRZEJKOWY 

Wigilia świętego Andrzeja tradycyjnie zwana andrzejkami  albo śledzikiem 

przypada na ostatni dzień listopada - dzień ten kończy rok kościelny                                              

i obrzędowy, rozpoczynając adwent. 

Powiązana jest z mniej znanym świętem – katarzynkami, które obchodzone było 24 listopada. 

Zarówno andrzejki jak i katarzynki kojarzą się z wróżbami miłosnymi, laniem  wosku, puszczaniem na wodę igieł 

lub świec, wkładaniem karteczek pod poduszkę oraz proroczymi snami. 

Podczas wigilii św. Katarzyny kawalerowie wróżyli sobie, jaką dostaną żonę. Był to dzień wróżb wyłącznie 

chłopców, pewnie dlatego odeszły w zapomnienie. 

Niegasnącą popularnością cieszą się andrzejki – zabawa połączona ze wspólnym wróżeniem dziewcząt i 

chłopców. 

Uważa się, że jest to najlepszy czas na wróżby. Przyszłość przepowiadano ze znaków na ziemi i na niebie, z 

wyglądu i zachowania roślin lub zwierząt, z różnych przedmiotów codziennego użytku, wreszcie ze snów. Wróżby 

dla chłopców nie były urozmaicone. Wkładano karteczki z imionami dziewczyn pod poduszkę i gotowe. 

Całą noc śnili o ukochanej, a rankiem sięgali ręką pod poduszkę i już znali imię ukochanej, kolejną wróżbą było 

wstawienie gałązki wiśni lub czereśni do wody. Jeżeli zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia to znaczyło, że ślub 

z ukochaną już bliski. 

We wróżbach dziewcząt bardzo pomocne były woda i ogień – żywioły.   

Puszczano na wodę igły albo świece – jeżeli się spotkały, to para miała zostać skojarzona. 

Los, czasami ślepy, kierował ręką dziewczyny, która wyciągała spod talerzy ukryte przedmioty, pierścionek albo 

wstążka z czepca oznaczały szybki ożenek, natomiast różaniec czy książeczka do nabożeństwa wróżyły życie 

klasztorne. Natomiast listek albo kwiatek wróżyły staropanieństwo, lalka ze szmatek - nieślubne dziecko, a ziemia 

- śmierć. 

Przepowiadanie przyszłości odbywało się tyko w czasie odpowiednim, niezwykłym – w kulturze tradycyjnej 

uważano za taki czas przełom jesieni i zimy. Tylko wtedy obecne wśród ludzi duchy mogły odsłonić tajemnice 

przyszłości. Nie czyniły tego jednak wprost. Wszystko służyło nawiązaniu kontaktu miedzy dwoma światami, 

doczesnym i duchowym. 

Jednak to człowiek dokonywał interpretacji znaków, w ten sposób dbano o podtrzymywanie istnienia świata – 

kończył się jeden czas, a rozpoczynał następny. 

W dzisiejszych czasach też wróży się podczas andrzejek, ale wszystko ma formę zabawy. 

Najpopularniejszą z wróżb jest wystawianie butów za próg. Wszystkie buty układa się rzędem w najdalszym 

miejscu w mieszkaniu, czubkami w stronę drzwi. Następnie ostatni w kolejce but właścicielka przestawia na 

początek, a za nią następne tak, żeby buty wędrowały gęsiego w stronę drzwi wyjściowych, aż pierwszy but 

dotknie czubkiem drzwi. Dziewczyna, która jest właścicielką tego obuwia, jako pierwsza wyjdzie za mąż lub się 

zakocha. Obecnie, uznaje się, że może to oznaczać również miłe wydarzenie w nadchodzącym roku, a nie tylko 

zamążpójście. 

Losuje się karteczki z imieniem ukochanego, rysuje się ogromne serce, na nim pisze imiona chłopców albo 

dziewcząt i przebija szpilką. W jakie imię się wceluje, to tak będzie miał na imię przyszły mąż lub żona. Są też 

wróżby związane z przyszłym zawodem, bogactwem i innymi rzeczami. 

Jest to bardzo miły wieczór, traktowany obecnie jako dobra zabawa z przymrużeniem oka. 

 

KAROLINA  STRUŻYK  KL.5p 



 

BOŻE NARODZENIE 

 
Boże Narodzenie jest to w tradycji chrześcijańskiej święto 

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, która to tradycja 

liturgiczna przypada na 25 grudnia. Przez pierwsze 300 lat istnienia 

chrześcijaństwa narodziny Chrystusa miały znaczenie tylko ze 

względu na jego genealogię potwierdzającą, że jest Mesjaszem.      

W niektórych kościołach chrześcijańskich święta Bożego 

Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę 

narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia) zwanej w Polsce 

także Gwiazdką. Tego dnia tradycją jest post jakościowy 

(bezmięsny), a w niektórych regionach kraju ścisły. Punktem 

kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja 

nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na 

pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. Liczba osób 

przy stole powinna być parzysta. Dodatkowo powinien być 

pozostawiony jeden talerz dla niespodziewanego przybysza. Nie ma 

wyznaczonej ilości potraw na stole wigilijnym, jednak według różnych 

źródeł powinno być ich 12. W nocy, a najczęściej o północy, w kościele 

rzymskokatolickim odbywana jest msza zwana Pasterką.  

 

 

Typowymi atrybutami dla świąt Bożego Narodzenia są : 

- kolędy 

- opłatek 

- choinka 

- szopka bożonarodzeniowa 

- prezenty przynoszone przez Świętego 

Mikołaja, Dzieciątko, Aniołka czy                      

Gwiazdora 

                                                                      

- pierogi z grzybami 

                   - kutia 

                   - kompot z suszonych                                          

                    owoców 

                   - karp 

                   - makowiec 

                   - piernik 

                   -barszcz z uszkami 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                          NATALIA JAŚKIEWICZ KL. VP 



MAŁY ARTYSTA 

KOŁO PLASTYCZNE UCZNIÓW KLASY III  A 

 
W naszej szkole od trzech lat działa koło 

plastyczne ,,Mały Artysta” prowadzone 

przez p. Małgorzatę Klarowicz.  Uczniowie  

podczas zajęć  rozwijają swoją kreatywność, 

wrażliwość estetyczną, tworzą ciekawe, bogate i pomysłowe 

prace. Twórcza praca dzieci sprzyja powstawaniu więzi w 

grupie, wyzwalała u nich  radość tworzenia i wiarę we 

własne uzdolnienia. Dzieci lubią tego typu zajęcia i bardzo 

chętnie w nich uczestniczą. Ich prace wyeksponowane są na 

tablicy na szkolnym korytarzu. Uczniowie biorą udział w 

różnych konkursach. Ostatnio wzięli udział w Konkursie 

Plastycznym ,,Empatyczny Wrocław” i otrzymali 

Wyróżnienie. 

Artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:) 

OTO NAGRODZONE PRACE: 

 

 
        

   
       

Przygotowała Małgorzata Klarowicz 



WYWIAD Z PANIĄ AGATĄ OZDOBĄ 

 
Trzykrotną Mistrzynią Polski, brązową medalistką Mistrzostw Europy 2014 w judo (indywidualnie i w drużynie )                         

i zawodniczką AZS-AWF Wrocław. 

 

NATALIA JAŚKIEWICZ redaktorka Gazetki Szkolnej „ Zwariowana Szkoła ” 

 

Dzień dobry, czy mogłabym zadać kilka pytań? 

 

Pani Agata Ozdoba : Jasne, oczywiście. 

 

N.J. : Co spowodowało, że zainteresowała się Pani judo? 

 

A.O.:  Kiedy miałam 7 lat t tańczyłam w zespole tańca nowoczesnego i po dwóch latach zrezygnowałam. Rok 

wcześniej mój brat zapisał się do sekcji judo. Nie powiem, żeby była to tradycja rodzinna, ale poszłam w ślady  brata. 

 

N.J. : Jak długo uprawia Pani judo? 

 

A.O. : 18 lat. 

 

N.J. : Jak często Pani ćwiczy? 

 

A.O. : Ćwiczymy przeważnie dwa razy dziennie po 2 godziny, wolne mamy w niedziele i w soboty po południu. 

 

N.J. : Ile zdobyła Pani medali? 

 

A.O. : Nie pamiętam, ale z tych najważniejszych  mogę wymienić zdobyty przed rokiem brązowy medal z Mistrzostw 

Europy Seniorek indywidualnie i drużynowo,  w tym roku zdobyłam srebrny medal na Mistrzostwach Świata razem z 

drużyną. 

 

N.J. : Czy judo przydało się kiedyś Pani w życiu prywatnym, mogła się Pani kiedyś obronić? 

 

A.O. : Na szczęście nie miałam takiej sytuacji. Wolałabym nie mieć zwłaszcza teraz, kiedy mam kontuzjowaną nogę. 

 

N.J. : Czy do uprawiania judo należy stosować specjalną dietę? 

 

A.O. : Nie. Aczkolwiek jeśli chce się utrzymać swoją kategorię wagową, trzeba odżywiać się jak sportowiec. 

 

N.J. : Co Pani robi w wolnym czasie? 

 

A.O. : Obecnie moim wolnym czasem jest rehabilitacja nogi, poza tym studiuję psychologię, skończyłam także inny 

kierunek, a w najwolniejszym czasie oglądam seriale. 

 

N.J. : Czy lubi Pani gotować? 

 

A.O. : Tak, bardzo lubię. 

 

N.J. : Jaka jest Pani popisowa potrawa? 

 

A.O. : Lubię robić naleśniki i omlety. Może to nie jest gotowanie, ale ostatnio kupiłam wyciskarkę do soków i robię 

bardzo zdrowe soki oraz zielone koktajle. 

 

N.J. : Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

 

A.O. : Proszę i również dziękuję.                                                              

 

 

     NATALIA  JAŚKIEWICZ  KL.VP 



 

 

              NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY 

Wywiad z Panią Elżbietą Kraszkiewicz,                              

wychowawczynią klasy 1cj                                                                                           

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. 

Elżbieta Kraszkiewicz: Dzień dobry, proszę bardzo. 

R.G. Jest Pani osobą nową w gronie nauczycielskim. Jak się Pani współpracuje z uczniami                

i pracownikami  naszej Szkoły?                                                                                       

P.E. Fantastycznie. Jestem bardzo zadowolona.  Bardzo dobrze odnajduję się w roli nauczyciela.       

R.G. Jakie cechy, według Pani, powinien mieć nauczyciel pracujący z dziećmi w najmłodszych klasach?  

P.E. Przede wszystkim powinien mieć dużo cierpliwości, być otwartym, wyrozumiałym, ale  i stanowczym oraz konsekwentnym. 

Nauczyciel powinien umieć nawiązać kontakt z uczniem. Pracując z dziećmi w młodszym wieku, należy indywidualnie podejść 

do każdego dziecka .                

R.G. Czy według Pani system oceniania uczniów w klasach 0-3, różnymi znakami i literkami, sprawdza się.  Może powinien być 

taki, jak w klasach starszych? 

R.E. Moim zdaniem sprawdza się, ponieważ dzieci w wieku wczesnoszkolnym lepiej reagują na buźki w zeszytach i kartach 

pracy. Taki przekaz jest dla dzieci jasny i bardziej zrozumiały. Uważam, że przygodę z  typowymi ocenami spokojnie mogą 

zacząć od  czwartej klasy. 

R.G. Jak można nauczyć dzieci systematyczności w nauce, czy ma Pani na to jakiś sposób?                                                                                                                                                             

R.E. Bardzo ważne jest uczenie systematyczności na różnych przykładach podczas zajęć. Dzieci powinny uczyć się tego także 

w domu z rodzicami, dlatego należy  i  trzeba im o tym często przypominać. 

R.G. Jakie są wady i zalety wykonywania zawodu nauczyciela, co jest w tej pracy najtrudniejsze? 

P.E. Praca nauczyciela nie jest łatwa, ponieważ wymaga specyficznych predyspozycji. Nauczyciel musi być osobą pewną siebie, 

rzetelną i, co najważniejsze, asertywną. Najtrudniejsze w tym zawodzie jest to, że do każdego ucznia trzeba podejść 

indywidualnie, zrozumieć i dziecko, i rodziców. Nowe doświadczenia, które zdobywamy z każdym dniem pracy, udoskonalają nas 

zawodowo. To często prowokuje z kolei do zdobywania nowych kwalifikacji. Bycie nauczycielem to nieustanna potrzeba 

kształcenia. 

R.G. Czy pamięta Pani, jakie było Pani dziecięce marzenie? 

   P.E. Kiedy byłam małą dziewczynką, marzyłam, żeby startować w wyścigach konnych. Trenowałam ten sport, ale nie  miałam 

możliwości uczestniczenia w wyścigach. 

R.G. Jak spędza Pani wolny czas? 

P.E. Bardzo lubię podróżować i zwiedzać nowe miejsca, więc kiedy tylko mam chwilę wsiadam w auto i jadę przed siebie. 

Poznawanie nowych miejsc jest dla mnie fascynujące, dlatego każde wspomnienie uwieczniam w  aparacie fotograficznym. 

R.G. Jaki tytuł nosi Pani ulubiony film? 

P.E. Mój ulubiony film to „ Nietykalni” .Pokazuje on,  jak ważne jest w życiu zaufanie do drugiego człowieka. 

R.G. Jakie jest Pani motto życiowe? 

P.E. „ Nigdy nie mów nigdy” i „ Nic nie dzieje się bez przyczyny”. To drugie jest mi szczególnie bliskie. 

R.G. Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu, do widzenia. 

                                                                                                                                             MILENA  KRUPA KL.VP 



    WYDARZENIA    SPORTOWE  

 

Cześć, 

nazywam się Bartosz Kruszona, chodzę do naszej Szkoły, do klasy IV A i chciałbym opowiedzieć o dyscyplinie sportowej, 

którą uprawiam już od pięciu lat, a jest nią szermierka.  

Szermierka jest sportem walki, który polega na tym, by przy użyciu sportowej broni trafić przeciwnika, nie będąc 

jednocześnie przez niego trafionym. 

 Umiejętność  władania  białą  bronią  towarzyszyła  ludzkości  niemal  od  zarania dziejów. Najpierw walczono 

prymitywnymi pałkami i maczugami, potem od starożytności do średniowiecza używano toporów, pik, kopii i mieczy, a ciał 

broniły tarcze i ciężkie zbroje.  Dziś szermierka jest sportem, w którym rozgrywa się zawody zarówno kobiet jak i mężczyzn 

w trzech broniach – szpadzie, florecie i szabli. Szpada i floret to bronie kolne, zadaje się nimi trafienia przy pomocy pchnięć. 

Szabla jest bronią sieczno-kolną, tu trafia się zarówno cięciami jak i pchnięciami.   

 Szermierze toczą pojedynki na metalizowanej planszy, a ich broń podłączona jest do 

aparatu  elektrycznego  sygnalizującego  trafienia.   Organizuje   się   zawody  indywidualne  i  drużynowe.  W turnieju 

indywidualnym  przeprowadza  się  najpierw  eliminacje  grupowe, a potem walki pucharowe. 

Finał  tworzy  ósemka   zawodników,  którzy  walczą o miejsca na podium. Zawody kończy walka o pierwsze miejsce 

toczona przez dwóch najlepszych zawodników  turnieju. 

Szermierka jest jedną z nielicznych dyscyplin sportowych towarzyszących od początku zmaganiom olimpijskim i 

nieprzerwanie znajdującą się w programie igrzysk. Jest uprawiana prawie na całym globie, a polscy szermierze od lat 

należą  do  światowej  czołówki.                                                                        

  Moim największym dotychczasowym osiągnięciem jest zajęcie 3 miejsca indywidualnie i 1 drużynowo na VIII 

Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży. W tegorocznych zawodach „Wratislavia  Challenge” zająłem 22 miejsce na 250 

zawodników startujących w mojej kategorii wiekowej. W ogólnopolskim rankingu Polskiego Związku Szermierczego, w 

kategorii dzieci, zajmuję 15 miejsce . 

Aktualnie przygotowuję się do największych zawodów  na świecie organizowanych dla dzieci „Wratislavia Challenge”, które 

odbędą się 23 marca 2016r. we Wrocławiu w Hali Orbita. Swoją obecność potwierdziło już 2100 zawodników z całego 

świata. Organizatorem  zawodów, które będą trwały 5 dni, jest klub, w którym trenuję KS WROCŁAWIANIE. Serdecznie 

zapraszam do kibicowania.                                                                            

Bartosz Kruszona kl.IV a 

Na zdjęciach od góry: 

1. Ja z bratem Adamem, 

2. Z kolegami udzielamy wywiadu dla TVP podczas zawodów „Wratislavia Challenge” 

3. Moja zwycięska drużyna VIII WOM 2015 

 



CZY WIECIE, ŻE 
 

Koniki morskie (inaczej Pławikoniki) występują w oceanach strefy 

tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej wśród zarośli podwodnych. 

Niektóre koniki morskie spotyka się w wodach słonawych i słodkich. 

Zwierzęta te mają około 4-20 cm długości. Kształtem przednia część ciała 

przypomina konika szachowego. Ogon pozbawiony płetwy ogonowej jest 

ruchliwy i czepny. Ich esowaty kształt 

ciała umożliwia polowanie z dystansu, a 

oczy działają niezależnie. Łatwo jest 

rozróżnić samca od samicy, ponieważ 

samiec posiada pod brzusza trwałą torbę 

lęgową, do której samica składa ziarna ikry. Żywią się 

planktonem. Koniki morskie większość czasu spędzają 

przytwierdzone czepnym ogonem do roślinnej łodygi. Pobierają 

pokarm poprzez całkowicie wyspecjalizowane ruchy ssąco-

wciągające pyszczka. Te ruchy ssące podczas pobierania pokarmu są tak silne, że w ich wyniku 

powstają wyraźne odgłosy, sam pokarm jest również widoczny, przechodząc poprzez średnicę 

otworu gębowego. Po wciągnięciu znienacka swojej ofiary, wydobywa się tylko mgiełka ze skrzeli 

konika. Jednak zanim konik morski schwyta pokarm, może potrwać to chwilę, ponieważ koniki 

morskie oglądają swoją ofiarę. Później starają się ją schwytać. Bardzo rzadko ściągają swoją 

zdobycz, raczej same czekają, aż ofiara się zbliży. 

 

Niedźwiedź polarny (Ursus martinus) jest gatunkiem ssaka drapieżnego z 

rodziny niedźwiedziowatych zamieszkujących Arktykę. Samce ważą 

około 300-700 kg i osiągają 2,3 lub 4 metry długości. Grube futro i 

warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem. Włosy tworzące sierść 

niedźwiedzia są półprzezroczyste, sierść jako całość ma zazwyczaj kolor 

biały lub kremowy, przez co umożliwia 

zwierzęciu dobry kamuflaż. Skóra ma 

barwę czarną. Niedźwiedź polarny ma 

krótki ogon i małe uszy, co pomaga mu redukować utratę ciepła. Jego 

stosunkowo opływowe ciało jest przydatne do pływania. Jest ssakiem 

prowadzącym niemal morski tryb życia, potrzebującym do przetrwania 

jedynie kawałka pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie oraz 

miejsca do urodzenia i odchowania młodych.  

 

 

 

Szynszyla mała (Chinchilla lanigera) jest gatunkiem gryzonia. Posiada ona 

piękne futro, które na przestrzeni ostatnich 200 lat było głównym 

powodem masowych polowań na te zwierzęta. Dzika, rabunkowa 

gospodarka łowiecka doprowadziła do wybicia niemal całej populacji 

szynszyli na wolności. Szynszyle żyją obecnie na terenie Rezerwatu 

Narodowego Las Chinchillas  

(Reserva Nacional Las Chinchillas) w 

Hiszpanii położonego w okolicy miasta Illapel w chilijskiej prowincji 

Choapa oraz 42 koloniach rozsianych w jego okolicy. Szynszyla mała jest 

zaliczana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody ( IUCN) do 

gatunków krytycznie zagrożonych na wolności. 

 

 

 

 

 

     Przygotowane na podstawie wiadomości z Wikipedii.        NATALIA JAŚKIEWICZ KL. VP 



LEGNICA  2015 
 

               24 października 2015r. odbyły się XII Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w pływaniu. Na zawody 

pojechały klasy: 4P, 5P oraz 6B. Zawody były bardzo udane pod każdym względem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ustanowiony został nowy rekord Okręgowego Związku Pływackiego w konkurencji 4x50 m stylem    

dowolnym z czasem 2:11,17, oczywiście przez uczennice SSP72 : 

                                                                Milenę Krupę  

                                                                Justynę Borowiak  

                                                                Julię Kamińską  

                                                                Oliwię Sikorską  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasłużony posiłek po dużym wysiłku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Złote medale zdobyli:  

 

Aleksy Caliński – 50 m stylem motylkowy 

Aleksy Caliński – 100 m stylem dowolnym 

     Aleksy Caliński – 200 m stylem zmiennym 

     Milena Krupa – 100 m stylem dowolnym 

     Oliwia Sikorska – 100 m stylem klasycznym 

     Kalina Stawarz – 50 m stylem grzbietowym 

  

     Srebrne medale zdobyli: 

 

     Oliwia Sikorska – 100 m stylem dowolnym 

     Justyna Borowiak – 100 m stylem klasycznym 

     Milena Krupa – 50 m stylem motylkowym 

     Maja Makuszewska – 50 m stylem klasycznym 

     Wiktor Przeczek – 100 m stylem grzbietowym 

     Aleksander Wojsław – 50 m stylem grzbietowym 

 

    Brązowe medale zdobyli: 

 

    Oliwia Sikorska – 200 m stylem zmiennym 

    Wiktoria Kowalczyk – 50 m stylem dowolnym 

    Wiktoria Kowalczuk – 50 m stylem grzbietowym 

    Hanna Bilińska – 50 m stylem klasycznym 

    Aleksander Wojsław – 100 m stylem zmiennym  

 

  TRENERZY : Małgorzata Gembicka, Dorota 

Serafin, Artur  Borowiecki 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                 Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 
                                                                                          NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VP 

 
                                                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
Z okazji Dnia Życzliwości obchodzonego 21 listopada w naszej Szkole każda klasa 

 przygotowała plakat oraz wybrała najżyczliwszego kolegę i najżyczliwszą koleżankę.  

U nas w zerówce ten zaszczytny tytuł otrzymali:  Ala Barańska i Filip Suliński. II miejsce w wyborach  

na najżyczliwszych  zajęli: Julia Zielińska oraz Bartek Ostrowski. Zwycięzcom gratulujemy ! 

 

 

 

 

Opracowała:  
p. IWONA RYCZEK 

Ale świetna   

zabawa ! 

Od października uczestniczymy w zajęciach tanecznych. Pani Joanna Strzyżewska – instruktor tańca 

z Małego Artysty uczy  nas różnych tańców oraz nowych zabaw.  

 

 

 

 
Ja też tak 

potrafię !  

Do zobaczenia w 

następnym 

numerze gazetki !  

To nie jest takie 

trudne !  



     

                                 PAMIĘTAMY O DAWNYCH WROCŁAWIANACH 

        Listopad jako miesiąc jesienny i słotny sprzyja zadumie nad minionym czasem. Często w tych dniach  odsłaniamy, 

wydobywamy z pamięci zaszłe zdarzenia, postaci, któryE otacza jedynie mgła wspomnień. Przekazywanie pamięci jest istotną 

rolą wychowawczą w kształtowaniu poczucia własnej tożsamości, własnego miejsca. Własne miejsce to nie tylko nasz dom, nasze 

podwórko, ale to nasze miasto i jego historia, która tworzy nasze korzenie.            

        Jak ważna jest znajomość i znaczenie poczucia swojej „małej ojczyzny” wiedzą uczniowie kółka regionalno – plastycznego 

kl. II „b”. Dwa razy w roku uczestniczą oni w akcji porządkowania grobu p. Rudolfa Tauera,  Przyjaciela naszej Szkoły i jej 

patrona – Władka Zarembowicza. Wczesną wiosną i jesienią dzieci wraz z wychowawcą sprzątają grób p. Tauera, składając 

okolicznościową wiązankę i zapalając znicze. Jest to symboliczny wymiar szacunku dla osoby i miasta, wychowania w szacunku 

do jego wielokulturowości, co niejako będzie procentować w dorosłym życiu.                                                                   

        W tym miejscu należą się szczególne podziękowania p. Izabelli Ciszyńskiej, która uczestniczy od ponad dwóch lat w 

inicjatywie, zapewniając własny transport i zaangażowanie. P. Ciszyńska, niestety już była wiceprzewiodnicząca Rady Rodziców,  

jest przyjacielem naszej Szkoły, na której pomoc możemy zawsze liczyć. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRZESKIE GĘSI 

        Zbliża się czas świątecznych przygotowań i magii bożonarodzeniowego drzewka. Tradycje bożonarodzeniowe znane były  na 

Śląsku, ciesząc każde dziecko, ale i niejednego starca. Niegdyś  mieszkańcy nadodrzańskich miast i wsi wierzyli, że za zakolem 

Odry, w okolicach Opola, wśród dębowych lasów jest siedziba św. Mikołaja. Nikt nie widział jego domu, nie potrafił wskazać 

tego miejsca okrytego tajemnicą, ale wiadomo było, że stamtąd wyruszał z workiem pełnym prezentów. Stamtąd też, z ciemnych 

otchłani leśnych, którymi płynęła Odra, wyfruwały „brzeskie gęsi”. Tak niosła wieść ludowa, podawana z ust do ust w rozmowach  

prowadzonych późnojesiennymi wieczorami w wiejskich izbach. Gdy nadchodziła grudniowa pora, wychodzono na mosty nad 

Odrą i wyglądano pierwszych zwiastunów nadchodzącej zimy. Były nią płynące rzeką płaty lodu, sryżu,  (przybierającego 

charakterystyczny okrągły kształt ), który wśród śląskiego ludu nosił właśnie miano „brzeskich gęsi”. Nazwę tę nadali mieszkańcy 

Wrocławia, którzy obserwowali krę płynącą Odrą od strony Brzegu. Mawiano wtedy : „Już płyną brzeskie gęsi, to Viadrus – bóg 

Odry – ubiera swoje zimowe szaty, zatem czas na przygotowania do świąt”. Był to sygnał do rozpoczęcia adwentu i pieczenia 

bożonarodzeniowych pierników wg starej receptury pochodzącej z sudeckich dolin Nysy Kłodzkiej. Zwyczaj obserwowania 

„brzeskich gęsi” znany był wzdłuż całego biegu Odry.                                                                           

       Już od blisko osiemdziesięciu lat „brzeskie gęsi” nie chcą wyfruwać ze swoich legowisk, co wiąże się z łagodnymi zimami, 

ale warto pamiętać o tej pięknej przypowieści. Dajmy się nią oczarować, spacerując  po nadodrzańskich bulwarach  w tym 

nadchodzącym  przedświątecznym okresie.                                                                                                                                                       

       Takie i inne podania oraz legendy, tajemnice Śląska i Wrocławia, poznają uczniowie podczas zajęć kółka regionalno-

plastycznego. 

                          wych. kl. II b Michał Przybylski 



NASZE  PIĘKNE  PISANIE …   

A TAK SOBIE TWORZYMY … 

PRZEPIS NA SZKOLNY SUKCES 

 

1. SKŁADNIKI: 

- szklanka wsparcia rodziców i przyjaciół, 

- codzienna dawka ciekawych lekcji, 

- kilo systematycznej nauki, 

- w dużej ilości obowiązkowość, dobre chęci,  

- tabliczka odstresowującej czekolady, 

- szczypta koncentracji, 

- łyżka wiary w siebie i konsekwencji, 

- krople nauczycielskich wskazówek, cennych rad    ,   

uśmiechu, życzliwości kolegów. 

 

2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Najpierw wsyp do miski kilo systematycznej nauki przesianej 

przez sito. Dodaj świeżą, codzienną dawkę ciekawych lekcji i 

szczyptę koncentracji. Dodaj garść obowiązkowości i chęci. 

Następnie odmierz czubatą szklankę odsączonego z wody 

wsparcia rodziców, przyjaciół i dodaj do miski. Płaską łyżkę 

dojrzałej wiary w siebie i koncentracji utrzyj z kroplą 

nauczycielskich wskazówek, cennych rad, uśmiechu i 

życzliwości kolegów. Wlej to do miski i całość dokładnie 

wymieszaj. Przełóż do głupotoodpornego naczynia. Posyp 

tabliczką utartej odstresowującej czekolady.  Nie zaszkodzi 

skropić olejem - koniecznie przez lejek.  

Naczynie wstaw pod własną poduszkę na noc. Wypowiedz 

magiczne zaklęcie "SUKCES" i połóż głowę na poduszkę. 

Trzymaj naczynie pod poduszką co najmniej przez osiem 

godzin w temperaturze pokojowej.  

Jest to przepis wypróbowany i gwarantuje murowany sukces. 

Korzystaj z niego codziennie. W razie potrzeby przygotuj 

świeży. 

POWODZENIA! 

    MOJE SPOTKANIE Z DUCHEM …

Zaczęło się od wielkiego sprzątania w naszym pokoju.  

Pewnego dnia mama powiedziała, że jeżeli nie 

posprzątamy, to wyrzuci wszystkie nasze porozwalane 

rzeczy do śmieci. Co było robić? Zabrałyśmy się z 

siostrą do porządków. Porozrzucane pluszaki 

ułożyłyśmy na półce, ubrania włożyłyśmy do szafy, a 

zabawki do pudełek. Najgorzej było z resztą 

drobiazgów. Gumki, spinki i opaski do włosów leżały 

dotąd gdzie bądź. Teraz zebrałyśmy je wszystkie do 

wiklinowego koszyka i położyłyśmy go na półce, obok 

pluszków. To był męczący dzień, więc szybko 

położyłyśmy się spać. 

Po przebudzeniu okazało się, że cała nasza 

ciężka praca poszła na marne. Wszystkie pluszaki 

leżały na podłodze, a zebrane wcześniej ozdoby do 

włosów poniewierały się po całym pokoju. Mama nie 

chciała nam uwierzyć, że wieczorem wszystko ładnie 

poukładałyśmy. Zrobiłyśmy więc to znowu, ale tym 

razem w obecności mamy.                                                                

Następnego ranka sytuacja się powtórzyła. 

Znowu wszystko było porozrzucane. Mama 

powiedziała, że albo lunatykujemy, albo w nocy 

odwiedza nas duch. Tylko tego nam brakowało!                     

To było akurat Halloween. Wieczorem wszystko 

znowu było poukładane, ale tym razem postanowiłam 

nie spać. Długo czuwałam, lecz  w końcu zasnęłam. 

 Obudził mnie jakiś szelest. Otworzyłam oczy        

i spojrzałam na zegarek - była akurat północ. 

Rozejrzałam się po pokoju i zobaczyłam w ciemności 

żółte ślepia. Krzyknęłam tak głośno, że aż mama 

przybiegła i zapaliła światło. W miejscu żółtych oczu 

siedział teraz mój kot  i w najlepsze bawił się 

gumkami. Pluszaki znowu leżały na podłodze, bo kot 

nie mógł się inaczej dostać do gumek.  

Teraz razem z mamą już wiedziałyśmy, kto 

nocą bałaganił w naszym pokoju. Podarowałyśmy 

razem z siostrą kotu kilka gumek i odtąd "duch" 

przestał nam robić psikusy.  

 
Kalina  Stawarz kl. 4p 



 

 

SKARBY JAKUBA 
 

Mam na imię Jakub. Za trzy dni skończę siedem lat, a dziś … Dziś zrozumiałem coś bardzo ważnego. 

- Odrobiłeś już lekcje, Kubo ? - spytała mama, nalewając mi na talerz zupę pomidorową. 

 - Mamo, nie lubię pomidorówki! Ojej … 

- Odrobiłeś lekcje? - głos mamy zdradzał zniecierpliwienie. 

- Nie … Pani prosiła o przyniesienie na jutro czegoś, co jest dla nas największym skarbem, a ja nie chcę zabierać swojej 

różowej świnki-skarbonki! Chłopaki będą pękać ze śmiechu! Będę skończony. 

Mama powoli odłożyła chochlę. Spojrzała na mnie, pogłaskała po głowie i powiedziała: 

- Chodź głuptasie, pokażę ci coś. 

Otworzyła największą szafę w swoim pokoju. Z górnej półki zdjęła niebieskie pudełko przewiązane czerwoną 

sznurówką. 

- To jest pudełko z moimi skarbami. Ta czerwona sznurówka pochodzi z moich pierwszych bucików do stepowania, które 

podarowała mi mama. Ta muszelka przypomina pierwsze spotkanie z ogromnym morzem. Tata trzymał mnie mocno za 

rękę, bo fale były ogromne. Tę jednogroszówkę dostałam od babci na szczęście, a ten guzik jest od wojskowego munduru 

dziadka. A to opakowanie po czekoladzie, którą dostałam od mojego brata, Filipa, twojego wuja. Była taka pyszna … 

A ten szklany koralik jest czarodziejski i spełnia marzenia. 

- I co? Spełnił twoje? 

Mama odłożyła pudełko i przytuliła mnie mocno. 

- No jasne, głuptasie! Zawsze marzyłam o takiej kochanej rodzinie i o takim chłopcu jak ty. 

Pocałowałem mamę w policzek, a ona zaczęła łaskotać mnie po brzuchu. Śmialiśmy się tak dobrych parę chwil! 

Do szkoły zaniosłem zdjęcie mojej rodziny: mamy, taty, brata, no i Katka oczywiście – mojego psa. 

 Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, jest moim największym skarbem. 

 

Maria Janicka kl. 4p 
 

ZDROWA STRONA, MODA I URODA 

 

Nasza skóra narażona jest w chłodne dni na niekorzystne działania niskiej 

temperatury i zimnego wiatru. Aby ją chronić, należy codziennie stosować 

tłusty krem o gęstszej konsystencji (np. Nivea Baby lub Bambino ochronny). 

Pamiętać o tym powinni wszyscy, a pływacy szczególnie!  

Dlatego wybierajmy kremy odżywcze i regenerujące, które  będą  dodatkową 

ochroną przed zimową pogodą.  

Aby zimą cera i włosy były zdrowe, trzeba  jeść  dużo warzyw, owoców i odżywczych produktów 

zbożowych takich jak owsianka , pieczywo razowe, kasze.  

Ale kto nie lubi słodyczy?                                                                                                                  

Jeśli lubisz słodkie rzeczy i nie możesz bez nich żyć - wybieraj te bez 

syropu glukozowo-fruktozowego. To on sprzyja nadwadze, tak samo 

jak brak ruchu. 

              Maja Lach   i   Milena Krupa  
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WYDARZENIA KULTURALNE 

  Sawa Mały Wielki Bohater  
     Animowany film dla dzieci twórcy dziecięcego hitu - 

Króla Lwa. Sawa to 10 letni chłopiec, który musi obronić 

swoją rodzinną wioskę przed magicznymi istotami  z innego 

świata. Na tego zupełnie niepozornego chłopca spada 

niewiarygodnie odpowiedzialne zadanie, które zaczyna 

zagrażać życiu mieszkańców wioski, jemu i jego rodzinie. 

Sawa wraz ze swoimi przyjaciółmi wyrusza w podróż, pełną 

niebezpiecznych, zapierających dech w piersiach przygód 

przez zaczarowaną krainę. Dzięki białej wilczycy Angi, 

stworkom Pafiku i Nanti-córce miejscowego szamana i 

swojej najlepszej przyjaciółce udaje mu się dotrzec do 

tajemniczego magika, mającego zdolność do niszczenia zła. 

Sawa prosi magika o pomoc w uratowaniu wioski, ale nie 

wie, że wszyscy jego przyjaciele czerpią korzyści z tej 

podróży.  

Jak wyjaśni się ta sytuacja? Czy Sawa wybaczy kłamstwa 

swoim przyjaciołom? I czy magik zgodzi się pomóc naszemu 

bohaterowi?   

                       Może spotkamy się w kinie!                                        

Dobry Dinozaur                                                                          

Dobry Dinozaur to animowany film studia Pixar, za którego 

reżyserię odpowiada Peter Sohn, znany z animacji takich 

jak: Gdzie jest Nemo czy Ratatuj. Główny bohater Dobrego 

Dinozaura, Arlo, wykluwa się na naszych oczach jako jeden                  

z trojga rodzeństwa. Jest słaby, nieporadny i wszystkiego się 

boi. Podczas gdy jego brat i siostra osiągają kolejne poziomy 

wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju, on wciąż nie radzi 

sobie z najprostszymi czynnościami i własnym strachem. 

Pojawienie się w gospodarstwie szkodnika wyjadającego 

zapasy na zimę stanie się dla Arlo szansą na zyskanie 

aprobaty ojca – bohater ma złapać intruza i go zabić. Ale i to 

zadanie okaże się ponad jego siły. Kiedy splot niefortunnych 

wydarzeń sprawi, że Arlo znajdzie się daleko od domu, 

zdobędzie  w końcu niepowtarzalną okazję do pokonania 

swoich słabości i zawiązania nowych, nieoczekiwanych 

przyjaźni.                                                                                         

Szykuje się niezła zabawa pełna śmiechu i wzruszeń. 

Przekonajcie się  sami!                

Korzystano z Internetu                                                                    

                                                                                       Milena Krupa 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSc65fHhckCFQamcgodsGENPA&url=http://www.filmweb.pl/film/Sawa.+Ma%C5%82y+wielki+bohater-2015-732166&psig=AFQjCNE7G9dll8ecoJSUdTdaUe0G7mixHA&ust=1447234524294567
http://www.bing.com/images/search?q=dobry+dinozaur+grafika&view=detailv2&&id=E9E12CA97989BD71AA09ECDD63113C61EA6FCD65&selectedIndex=3&ccid=4g9p80uw&simid=608049662038639412&thid=OIP.Me20f69f34bb0f1f219eae26ec6cdadddo0
http://www.filmweb.pl/film/Dobry+dinozaur-2015-657170
http://www.filmweb.pl/film/Dobry+dinozaur-2015-657170
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Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło. Wytnij oraz wypełnij drukowanymi literami kupon 

konkursowy i zanieś do biblioteki szkolnej do 11.01.16.Wyniki zostaną ogłoszone w kolejnym 

wydaniu Gazetki Szkolnej. 
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1 DRZEWO O BIAŁEJ KORZE 

2 AUTOR M.IN. "W PUSTYNI I W PUSZCZY" 

3 NP. MIANOWNIK, DOPEŁNIACZ, CELOWNIK 

4 PATRON NASZEJ SZKOŁY 

5 LICZBY, KTÓRE NIE DZIELĄ SIĘ PRZEZ 2 

6 ŚREDNIOWIECZNE BUTY 

7 GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ, TAM NIE MA CO … 

8 INACZEJ BATERIE 

9 … POLARNA 
 

 
 

10 MOŻE BYĆ ENERGOOSZCZĘDNA 

11 PROCES POLEGAJĄCY NA PRZETWARZANIU DWUTLENKU WĘGLA,  

 

ENERGII SŁONECZNEJ I WODY W TLEN, CUKRY, TŁUSZCZE  
I BIAŁKO 

12 SŁYNNY STADION W LONDYNIE 

13 JACK SPARROW 

14 PROSTE NIE PRZECINAJĄCE SIĘ 

15 TRZEBA KUĆ, PÓKI GORĄCE 

16 WYPOŻYCZYSZ TAM KSIĄŻKĘ 

17 WSZYSTKO CO NAS OTACZA        

 

 
 
ZWYCIĘZCY Z POPRZEDNIEJ KRZYŻÓWKI 

1. JULKA ŻUKOWSKA II c 
2. MADZIA BIAŁAS II c 
3. NATASHA MIKOŁAJCZAK II c 
4. ZUZIA KOKOT II d 
5. ZOSIA NOSAL III b 

 
     

 

 

KUPON KONKURSOWY 

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

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



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                       Victoria  Rybińska kl. 5p 
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                     Tajemnica kempingu 

Tajemnica kempingu jest jedną z książek serii Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai, których autorami są Martin 

Widmark i Hellena Willis. Akcja tej opowieści rozgrywa się nad 

jeziorem w ostatnie dni wakacji. Troje bohaterów spędza tam 

czas: Lasse, Maja i Miranda. Nad jeziorem panuje spokój i 

cisza. Wkrótce jednak nie jest tu tak miło, ponieważ zaczynają 

mieć miejsce  drobne kradzieże i coraz bardziej tajemniczo 

zachowują się  inni mieszkańcy kempingu.  Jakby tego było 

mało, znika cały połów raków. Lasse i Maja wiedzą, że dla nich 

już nie ma wakacji, czas działać.  Jeśli chcecie wiedzieć, jak 

Lasse i Maja rozwiązali tę zagadkę, to przeczytajcie tę  książkę. 

Bardzo ją  polecam, ponieważ jest  ciekawa i tajemnicza.   

                                   
 

                     Bazgroły ze szkoły 

Bazgroły ze szkoły Anny Sójki jest to książka o przygodach, 

które uczą, jak być dobrym kolegą, jak pomagać słabszym, jak 

postępować sprawiedliwie i uczciwie, jak zachować się w 

niespodziewanych i trudnych  sytuacjach. Książka składa się z 

23. opowiadań, w których autorka w zabawny sposób opisuje  

różne sytuacje, które zdarzyły się w szkole małym bohaterom. 

Bohaterami są dzieci: Krzysiek, Marcin i Julka oraz ich koledzy i 

koleżanki. Ciekawe przygody sprawiają, że szybko ich lubimy 

oraz odkrywamy, że również w naszej Szkole jest wiele sytuacji, 

na podstawie których mogłyby powstać kolejne opowiadania. 

Może po przeczytaniu tej zabawnej książki, ktoś z naszej Szkoły 

postanowi zostać poetą tak jak Marcin i opisze, co się dzieje 
ciekawego w naszej Szkole :)  

Pani pyta Jasia:                                                                                             

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missipi?                                                    

- Missipi.                                                                                                         

- Dobrze Jasiu. A o ile jest dłuższa?                                                            

- O sześć liter. 

 

 

 


