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                        WALENTYNKI 

 

Patronem walentynek został biskup Terni, początkowo 

opiekun epileptyków, który zakochanych wziął pod opiekę 

dopiero w XIV w. Podobno to on sam wysłał pierwszą kartkę 

walentynkową do niewidomej córki strażnika więziennego, 

której przywrócił wzrok, dziękując za gorliwą modlitwę.              

W tymże więzieniu biskup znalazł się zresztą za szerzenie 

wiary chrześcijańskiej i za sprzeciw 

wobec zakazu udzielania ślubów, który 

wydał troskliwy wódz cesarz Klaudiusz 

II. Nie chciał on bowiem, by żony 

odciągały mężów od wojska i walki.  

CIEKAWOSTKA: W Japonii i Korei Płd. walentynkowe 

prezenty, najczęściej czekoladę, otrzymują chłopcy od 

dziewczynek. Dopiero miesiąc później, 14 marca z okazji White 

Day chłopcy obdarzają swoje sympatie słodyczami lub 

kwiatami.  

              

   DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 Mieć babcię i dziadka to wielkie szczęście, bo to oni mają dla dzieci 

więcej  czasu niż inni dorośli, a wnuki kochają bez granic. Chociaż 

czasem trudno to sobie wyobrazić, każda babcia była kiedyś małą 

dziewczynką, a dziadek chłopcem. Oj, pewnie niejedna dziecięca 

głupota im się przytrafiła! W dniu 

swojego święta do czegoś takiego chętnie 

się przyznają, warto więc namówić ich na 

wspomnienia, a śmiechu będzie pewnie 

niemało. Jest też coś, za co szczególnie 

ich kochamy i podziwiamy, choćby to 

była pieczona przez babcię 

najsmaczniejsza szarlotka na świecie lub 

kolekcja długopisów w dziadka 

szufladzie. Warto powiedzieć im o tym 

osobiście. Niech wiedzą, że są szczególni 

i wyjątkowi. A może przy okazji Dnia 

Babci lub Dnia Dziadka postanowicie 

kontynuować jakąś rodzinną tradycję? 

MAJA LACH  KL. V P 



   CO U NAS SŁYCHAĆ? 
 

 

W poniedziałek 16 listopada rozpoczął się tydzień z językiem niemieckim  

„ PROJEKTWOCHE 2015 ”, czyli 5 godzin intensywnej nauki języka 

niemieckiego przez 5 dni. Do naszej 

Szkoły przyjechały dwie 

nauczycielki z Wiednia : Daniela 

Skallak i Karoline Pylko. Do tego 

wyzwania zgłosili się uczniowie 

klas: 5p, 6b, 6a i 6e. Uczniowie 

uczyli się poprzez dobrą zabawę. 

Nagrywali filmy i odkrywali 

Wiedeń. 

Do etapu finałowego konkursy zDolny Ślązaczek zakwalifikowali się: 

1.Victoria Foryś, kl.6d 

2.Maksymilian Sernecki, kl.5b 

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym                           

„ Królewska Gra – Szachy ” Karolina Strużyk, uczennica 

klasy 5p, zdobyła nagrodę, a Aleksandra Skotnicka, 

uczennica klasy 5a, wyróżnienie. Na wystawie znalazły się 

również prace Emilii Pomykały, Wiktorii Władyki i 

Martyny Konefał, uczennic klasy 5a, oraz Pauliny Szałaj, 

uczennicy klasy 5p i Natalii Mazur, uczennicy klasy 6d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W II semestrze w naszej Szkole odbędą się konkursy z różnych dziedzin, m.in. : 

 VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „POŻERACZE KSIĄŻEK” 
 

 DOLNOŚLĄSKI KONKURS DZIENNIKARSKI „ WSPÓŁCZESNY DOLNY ŚLĄSK ” 
 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY EKO-PLANETA             

 

                                                                                                                  NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VP                                                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
Wigilia w naszej zerówce odbyła się 22 grudnia w miłej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy sobie życzenia oraz zasiedliśmy do wspólnego wigilijnego stołu. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu spotkania wigilijnego. 
 

28 stycznia przedstawiliśmy swoim Babciom i Dziadkom program artystyczny. Z przejęciem recytowaliśmy 
wierszyki, śpiewaliśmy piosenki oraz tańczyliśmy. Nasi bliscy byli wzruszeni i zachwyceni naszym  
występem.  Nie obyło się bez gromkich braw i podziękowań. 
 

 

 

OPRACOWAŁA  P. IWONA RYCZEK 

Następnego dnia bawiliśmy się na balu karnawałowym. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej przy 

wesołej muzyce tańczyliśmy oraz braliśmy udział w różnych konkursach. To była świetna zabawa. 

 

 

Do zobaczenia w 

następnym 

numerze gazetki !  



                          Z MUZYKĄ JEST NAM PO DRODZE  

 

          ZAPOMNIJ MI 

Debiutancka płyta Sarsy, artystki o wyjątkowej barwie głosu, 

niezwykle wszechstronnej kompozytorki i autorki tekstów, 

multiinstrumentalistki, która swoją twórczością zrobiła 

ogromne wrażenie m.in. na Kasi Nosowskiej czy Wojciechu 

Waglewskim. Kilkanaście piosenek na debiucie Sarsy to 

połączenie jej alternatywnych korzeni muzycznych ze 

szlachetnym popem. Do tego dochodzą ciekawe teksty, 

których autorką jest artystka i śpiewa je charakterystycznym 

niskim głosem. Lokomotywą płyty „Zapomnij mi” jest m.in. 

megahit „Naucz mnie”. Numer przez kilka tygodni 

znajdował się na szczycie najczęściej granych piosenek przez 

stacje radiowe. Dzięki niemu Sarsa otrzymała aż trzy nominacje do Eska Music Awards w kategoriach: Najlepszy 

hit, Najlepsza artystka i Najlepszy radiowy debiut. Do piosenki powstał teledysk, który do tej pory odtworzono na 

YouTubie ponad 22 mln razy! Sarsa jest pierwszą artystką w Polsce, która w tak krótkim czasie zyskała taką ilość 

wyświetleń autorskiego numeru! Dodajmy jeszcze, że Sarsa to również projektantka ubrań Fake Fashion by Sarsa, a 

także muzykoterapeutka, pomagająca dzieciom upośledzonym oraz relaksująca pacjentów u stomatologa autorską 

techniką terapii akustyczno-wibracyjnej. Sarsa obok działań artystycznych stara się nie zaniedbywać swoich badań 

naukowych z zakresu kamertonoterapii. 

 

                PŁYTA ADELE-25 

Wielbiciele brytyjskiej piosenkarki czekali aż cztery lata na jej 

nowy album. Jaki jest? Przede wszystkim mnóstwo na nim 

ballad. Jest w im 11 utworów. Właściwie najlepszą dostaliśmy 

na singlu – bo jest nią "Hello". Zdystansowana aranżacja, 

epicka melodia, potężny wokal. Wszystko jak trzeba. Druga 

najlepsza kompozycja w tym zestawie kończy album. "Sweetest 

Devotion" to właściwie nowoczesne country – i Adele świetnie 

odnajduje się w tej estetyce ze swym przejmującym, ale 

melodyjnym śpiewem. Już promujący album singiel "Hello" 

ustanowił serię rekordów. W Wielkiej Brytanii piosenka w 

tydzień miała ponad 7 mln odsłuchań. W USA "Hello" stało się 

pierwszym singlem, który przebił granicę miliona plików 

kupionych w internecie. Adele jest obecnie jedną z 

najumiejętniej wykorzystujących swój niesamowity wokal 

artystek. Skradła miliony serc, a przy tym szturmem podbiła listy przebojów i sprzedaży na całym świecie. 

Przygotowano na podstawie informacji z internetu.. 

 

                                                                                    

                                                                                                 NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VP 



ZDROWA STRONA, MODA I URODA 

Siódma część sagi „Gwiezdnych Wojen – Przebudzenie Mocy” robi furorę w sieci. 

Popularność tego filmu zapoczątkowała stworzenie nowej kolekcji ubrań – Galaxy. 

Ciekawe, galaktyczne motywy na strojach zbierają coraz większe poparcie wśród 

młodzieży. Mroczna czerń, namiętny fiolet, 

delikatnie pobłyskujący błękit, jaskrawa 

zieleń, lśniąca biel oraz uroczy róż to 

idealny zestaw kolorów na dyskotekę. 

 

 

Pastelowe kolory, serduszka, 

kwiatki, gwiazdki i chmurki na swetrach o delikatnych 

odcieniach oraz koszule z podwiniętymi rękawkami to 

prawdziwy wschodzący hit!!!Matowe barwy na butach wyglądają naprawdę 

bosko, a pudrowy róż czy neutralny beż zapewnią Wam najmodniejszy 

look!!! 

 

Ciemne, ostre koszule w duże kratki to 

najnowsza moda dla nastoletnich chłopców. 

Spodnie ze zniżonym krokiem lub w 

interesujące wzory coraz częściej przyciągają 

uwagę!   

 

 

Zimowy poranek najlepiej rozpocząć od ciepłego posiłku. Śniadanie powinno być 

wartościowe i sycące. Następny posiłek zjesz dopiero za trzy godziny, a przecież nie 

chcesz zmarznąć, stojąc na przystanku w oczekiwaniu na autobus. Najlepiej 

przyrządzić sobie energetyczną mieszankę z płatków pszennych, owsianych i 

jęczmiennych. Dodać do tego pokrojony banan, kilka rodzynek, łyżeczkę siemienia lnianego, szczyptę cynamonu i 

łyżkę miodu. Zawartość miseczki należy zalać ciepłym chudym mlekiem. Jeżeli ktoś nie przepada za słodkim 

śniadaniem, może zjeść omlet przygotowany z dwóch jaj na parze. Do tego warto dołączyć ciemne pieczywo oraz 

sałatkę warzywną z pomidora, ogórka, papryki oraz zielonego groszku.  Sycący obiad powinien stanowić główny 

posiłek dnia. W jego skład musi wchodzić produkt wysokobiałkowy, np. mięso drobiowe lub ryby oraz duża porcja 

warzyw. Mięso najlepiej jeść gotowane, pieczone w folii lub grillowane, warzywa natomiast na surowo, w formie 

surówki lub ewentualnie ugotować je na parze. Do picia możesz przygotować sobie szklankę czystej, nie zaprawionej 

śmietaną ani mąką ,zupy. Kolację komponuj  tak, by nie obciążała przewodu pokarmowego. Powinna być zatem lekko 

strawna i na tyle zaspokajała głód, żeby w nocy nie budziło cię burczenie w brzuchu. Może to być, np. twarożek z 

jogurtem i pieczywem tostowym. Inną propozycją jest ciemny ryż zapiekany z jabłkiem i cynamonem. Przed pójściem 

spać możesz wypić szklankę ciepłego mleka z łyżeczką miodu.     

 

              Informacje zaczerpnięte z internetu. 

.                                                                                                                                           MILENA KRUPA  KL.VP     
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CZY WIECIE, ŻE… 

 

Hieny cętkowate, czy hieny plamiste to gatunek drapieżnych 

ssaków z rodziny hienowatych. Występują one na Sawannach i 

pustyniach Afryki na południe od Sahary. Hieny cętkowate mają 

gęstą sierść od szarej do brązowej z cętkami, które bledną wraz z 

wiekiem. Młode hieny zaś rodzą się czarne, z wiekiem jaśnieją i 

pojawiają się u nich cętki. Zwierzęta te występują w stadach, w 

których przewodniczką zazwyczaj jest starsza samica. Wielkość 

stada i jego rewiru zależą od zamieszkiwanego środowiska. 

Zazwyczaj w stadzie jest od 15 do 80 hien. Terytorium zajmuje około 50 kilometrów kwadratowych. Zdarzają się hieny żyjące 

samotnie lub w stadach. Stado wspólnie broni terytorium i pożywienie przed wrogami. Dużą rolę w życiu tych zwierząt 

odgrywa kontakt fizyczny i sygnały wzrokowe i zapachowe. Hierarchia w stadzie jest najbardziej zauważana podczas 

jedzenia. Dominująca samica jest pierwsza, a następnie inne samice i ich 

młode, dopiero na końcu samce. Wszystkie hieny muszą reagować na gniew 

przywódczyni zgodnie z ich pozycją. Inaczej załamie się porządek społeczny 

stada. Nieposłuszeństwo władczyni karze gryzieniem. Hieny cętkowane 

żywią się nie tylko padliną, ale także aktywnie polują na antylopy, zebry i 

inne średniej wielkości zwierzęta, a czasami na młode żyrafy, słonie i 

nosorożce. Potrafią wyczuć pożywienie z odległości wielu kilometrów. 

Hiena zjada wszystko, co się da strawić. Ma bardzo silne szczęki zdolne 

skruszyć kość słonia. Zwierzęta te mają od 75 do 90 cm wzrostu , od 110 do 

150 cm długości, a długość ich ogona wynosi od 25 do 30 cm. Samice są 

silniejsze od samców. Ważą od 55 do 76 kg, a samce od 35 do 60 kg. Do głównych wrogów hieny cętkowanej należą lwy. 

Innymi naturalnymi wrogami hieny cętkowatej są lamparty lub inne 

hieny.  

Słoń indyjski to ssak z rzędu trąbowców i jeden z trzech żyjących 

gatunków rodziny słoniowatych, zamieszkujący lasy i zarośla Azji 

Południowej i Południowo-Wschodniej. Ma od 5,5 do 6,4 metrów 

długości ciała, do 1,5 metra długości ogona, a waży do 5 ton. Słonie 

indyjskie mają dużą głowę, płaskie czoło, a nad oczami po obydwu 

stronach dwa półokrągłe guzy kostne. Uszy słoni indyjskich są 

znacznie mniejsze niż uszy słonia afrykańskiego, trąba zakończona 

jest jednym wyrostkiem chwytnym. Szyja jest krótka, tułów krępy, 

masywny, kończyny słupowate, zakończone szeroką, okrągłą stopą, 

zawierającą warstwę amortyzacyjną zbudowaną z tkanki chrzęstnej i 

tłuszczowej. Słonie chodzą na czubkach palców zakończonych pięcioma 

paznokciami w kończynach przednich, trzema lub czterema w tylnych. 

Ciało pokrywa gruba, marszczona skóra o grubości 2-4 cm, prawie 

bezwłosa, rzadkie włosy występują na grzbiecie i karku, dłuższe stanowią 

zakończenie ogona. Słonie porozumiewają się ze sobą dźwiękami o bardzo 

niskiej częstotliwości, niesłyszalnymi dla ucha ludzkiego, które są 

odbierane przez te zwierzęta na duże odległości (ponad 2 km). Słonie żyją 

w stadach złożonych przeważnie z 8-10 samic z młodymi, a w ich obrębie 

panuje ścisła hierarchia. W terenie górzystym poruszają się nadzwyczaj 

sprawnie (w marszu osiągają 7-15 km/h). Doskonale pływają i chętnie 

kąpią się w błotnistych sadzawkach. Pożywienie słoni indyjskich stanowią 

trawy, liście, kora, miękkie drewno, pędy bambusa i owoce, szczególnie dzikie figi. W warunkach 

hodowlanych słoń żyje przeciętnie 40-60 lat.  

Przygotowano na podstawie wiadomości z Wikipedii.     

                                                                                                               NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VP       



                            NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY 

   Wywiad z Panem Jackiem Lelewskim , nauczycielem pływania oraz instruktorem ratownictwa 

wodnego.  

MILENA KRUPA , redaktor Gazetki Szkolnej „ Zwariowana Szkoła”  

Dzień dobry. Czy mogłabym przeprowadzić z Panem wywiad?  

Jacek Lelewski : Tak, oczywiście. 

R.G. Od ilu lat pracuje Pan w naszej Szkole? 

P.J. Od 24 lat. 

R.G. Dlaczego został Pan nauczycielem pływania? 

P.J. Przez przypadek. W czasie studiów zrobiłem kurs instruktora pływania, a po studiach 

dostałem ofertę pracy w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu i w Młodzieżowym Domu Kultury, którą przyjąłem. I 

tak to się zaczęło. 

R.G. Jakie cechy, według Pana, powinien mieć pływak? 

P.J. Musi być ambitny, pracowity, zdyscyplinowany i mieć odrobinę błysku w oczach oraz inteligencję. 

R.G. Czy przez te wszystkie lata pracy z uczniami ktoś „utknął” w Pana pamięci? 

P.J. Tak. Marcin Migurski rocznik 1992, dlatego, że był niezwykle ambitnym rozrabiaką, choć oczywiście tych 

niezwykłych było bardzo wielu. Nie  sposób wszystkich wymienić. 

R.G. Jak ocenia Pan zdolności uczniów naszej Szkoły? 

P.J. W każdej klasie sportowej znajdą się jednostki uzdolnione, ale poziom sprawności fizycznej jest gorszy niż 10 lat 

temu. 

R.G. Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa, oczywiście poza pływaniem? 

P.J. Ratownictwo sportowe w wersji nadmorskiej. Jest to ekstremalna dyscyplina. 

R.G. W jaki sposób najchętniej spędza Pan wolny czas? 

P.J. Czytam książki. 

R.G. Czy mógłby Pan w kilku słowach zachęcić uczniów do uprawiania sportu? 

P.J. Sport dostarczy Wam dreszczyku emocji i pomoże w życiu codziennym. 

R.G. Proszę dokończyć zdanie: ”Gdybym nie był nauczycielem pływania, zostałbym…” 

P.J.”…zostałbym pisarzem książek historyczno-sensacyjnych. Przynajmniej bym spróbował.” 

R.G. Kto jest Pana ulubionym sportowcem i dlaczego? 

P.J. Muhammad Ali –lat 60-70 mistrz świata wagi ciężkiej w boksie. 

R.G. Jakie trudności napotyka Pan w swojej pracy? 

P.J. Największą trudność sprawia mi wytłumaczenie dzieciom, aby słuchały, co się do nich mówi.  

R.G. Czy łatwo nauczyć się pływać? 

P.J. Niektórym przychodzi to łatwo, a innym trochę gorzej. 

R.G. Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

P.J. Proszę bardzo.                                     

                                                                                                                                      MILENA KRUPA KL.VP 



 
Obóz zimowy  
w Stroniu Śląskim 2016 

 W pierwszych dniach stycznia kl. VI E 

przebywała na swoim ostatnim obozie sportowym 

zorganizowanym w Stroniu Śląskim.  

Obóz rozpoczął się 4.01. Po rozpakowaniu się 

uczniów w pokojach nauczyciele zawołali 

wszystkich na obiad. Trzeba przyznać, że jedzenie 

w ośrodku było naprawdę dobre. Po obiedzie 

dokończyliśmy  rozpakowywanie się oraz odpoczęliśmy po podróży. Potem wraz z nauczycielami  

i trenerami wybraliśmy się na spacer po Stroniu 

Śląskim. Gdy wróciliśmy do ośrodka, nauczyciele 

zawołali nas na kolację. Po kolacji wróciliśmy do 

pokoi. Codziennie wychowawcy zabierali nas na 

stok, mieliśmy również zajęcia w hali i na basenie. 

Sobota była lekkim dniem - rano, po zjedzeniu 

śniadania, poszliśmy na halę sportową. Gdy 

wróciliśmy do ośrodka, zjedliśmy obiad  

i pojechaliśmy na wycieczkę do Jaskini 

Niedźwiedziej, która wszystkim się podobała.  

Na koniec wycieczki poszliśmy do sklepiku  

z pamiątkami. Po powrocie poszliśmy na kolację. Po kolacji Nauczyciele zrobili nam miłą 

niespodziankę i zorganizowali  dyskotekę, na której 

wszyscy dobrze się bawili. Po dyskotece przyjechała 

wcześniej zamówiona pizza. Wszyscy odebrali 

zamówione pizze i zjedli je w ośrodku.  Następnego 

dnia mieliśmy równie dużo atrakcji, a mianowicie 

poszliśmy do Muzeum Kamieni i Minerałów, gdzie 

było bardzo fajnie. Wszyscy sobie kupili pamiątki. 

Gdy wróciliśmy, mieliśmy lekcje, a potem był obiad. 

Jak zjedliśmy obiad, poszliśmy na spacer i do sklepu. 

Po powrocie do ośrodka chętne osoby szły do 

kościoła. Następnie pakowaliśmy się.  

 Nadszedł 11.01. - dzień wyjazdu. Gdy się 

obudziliśmy, poszliśmy na śniadanie. Po śniadaniu  

umieściliśmy wszystkie rzeczy w autokarze. Potem 

wsiedliśmy w autokar i pożegnaliśmy Stronie Śląskie. 

Tak się zakończył nasz ostatni obóz.                                              

Jagoda Gieroń i Łucja Barańska kl. VI e 



OBÓZ SPORTOWY  IV TK STRONIE ŚLĄSKIE 4-11 I 2016 
- JAK NIE STRACIĆ 7 DNI Z ŻYCIA :-) 

Są takie chwile , kiedy jesteśmy pewni swoich umiejętności. Pniemy się wtedy w górę i zdobywamy 

szczyty. Ale bywa też ,że myślami jesteśmy w chmurach , prawie w niebie. Wówczas są przy nas nasi 

Trenerzy , którzy niczym Anioły pokazują nam drogę. Sport i Niebo . Pomyślicie , że to dziwne. 

Jednak w duszy bardzo łatwo odnaleźć wspólną radość. 

Na długo przed obozem zaczęło się kompletowanie rzeczy niezbędnych. Lista powiększyła się o 

sprzęt narciarski , bo atrakcją tego wyjazdu miała być nauka i doskonalenie jazdy na nartach. 

Wyjazd na obóz sportowy to marzenie wielu , jednak tylko nieliczni mają to szczęście i mogą wyjechać. W tym 

roku wybraliśmy się z klasą V TK i VI E do Stronia Śląskiego . Na 7 dni naszym domem stał się Ośrodek Turystyczny 

Menos. Założeniem planu treningowego był wysiłek fizyczny . Znalazł się także czas na naukę , a nawet na 

sprawdzian z matematyki. Najwięcej wspomnień pozostawi wspólnie spędzony czas .Powiemy Wam w tajemnicy , 

że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać do nocy … ale ciii… o tym wiedzą tylko wtajemniczeni :-) 

Atrakcji było wiele . Jedna z nich- zdobywanie ścianki wspinaczkowej. Każdy z nas chciał wejść jak najwyżej . 

Niestety, mieliśmy ograniczenia. Może to i dobrze…Bo co by było, gdyby jakiś spiderman wdrapał się na szczyt                  

i nie wiedział, jak zejść ? 

Potem muzeum. Lubicie? Nam też 

wydawało się nudnym pomysłem. 

Ale to wzbudziło ciekawość już samą 

nazwą. W Stroniu Śląskim jest  

Muzeum Kamieni i  Minerałów i nie 

chodzi tu o minerały , które 

spożywamy. Odwiedzając muzeum 

mogliśmy zobaczyć fajne rzeczy. 

Kamienie i skamieliny tak fantazyjne, 

że niejeden czarodziej by się  

zachwycił ich magicznymi kolorami              

i kształtami . Kamień może też  

mówić do nas i my możemy poznać 

jego historię.  

Czym jednak jest obóz sportowy bez 

tej znakomitej formy spędzania 

czasu? Narty , pływanie , biegi , koszykówka , gorąca czekolada… ups to na końcu. Jeździliśmy na nartach, było 

biało i mroźnie. Można powiedzieć , że zaliczyliśmy kilka twardych lądowań , lecz koniec końców wróciliśmy cali       

i zdrowi . Nasi Trenerzy spisali się na medal i wszyscy opanowaliśmy tę trudną umiejętność-jazdę na nartach.        

Po narciarskich wyczynach czas był również na gorącą czekoladę za 10 zł , których nikt nie uznał za stracone.                                                                                                                                                                                                 

W sobotę odbyła się dyskoteka. Tradycyjnie zamówiliśmy wielką pizzę, a w tle przygrywał nam nasz  DJ Sobko. 

 

Koniec i bomba , kto nie był, ten trąba! 

Zofia Santorowska i Maria Tometczak z kl. IV TK  



Do Stronia Śląskiego? 

Dlaczego nie! 

 Zimowy obóz sportowy klasy 5TK

 Wyjechaliśmy na obóz 4 stycznia,  

a wróciliśmy 11. Każdy bardzo cieszył się z wyjazdu 

(mam nadzieję, że nie dlatego, że nie było szkoły). 

Po niedługiej podróży, zakwaterowaniu i rozpako-

waniu się poszliśmy na spacer, aby poznać okolicę. 

  Każdy dzień zaczynał się pysznym śnia-

daniem, przygotowanym przez kucharki hotelu MENOS. 

Następnie odbywały się lekcje oraz treningi koszykówki, 

tenisa i pływania. Po równie dobrym obiedzie jechaliśmy 

doskonalić jazdę na 

nartach w Czarnej Górze. 

Na stokach byliśmy 

ponad dwie godziny 

(codziennie) ucząc się, 

bawiąc i spędzając miło 

czas.  Oprócz codziennych zajęć mieliśmy także wiele atrakcji, 

m.in.: basen, Muzeum Kamieni i Minerałów oraz spacery po 

tym pięknym miasteczku. Nie zabrakło też dyskoteki, na której 

tańczyliśmy i zajadaliśmy się wielkimi pizzami. Podczas imprezy nasi 

chłopcy nie siedzieli (w większości wypadków), tylko zapraszali 

dziewczyny do wspólnego 

tańca. Bardzo miło spędzi-

liśmy czas na sportowym 

obozie zimowym!   

DZIĘKUJEMY NASZYM 

OPIEKUNOM ZA 

POŚWIĘCONY NAM CZAS 

Małgorzata Markowicz i Emilia Zalewa 



OBÓZ SPORTOWY MURZASICHLE STYCZEŃ 2016 KLASA IV P 

 

Na obozie najwięcej frajdy 

czerpaliśmy z nauki jazdy na 

nartach. Na szczęście pogoda 

dopisała i mieliśmy dużo śniegu. 

Jeździliśmy również wieczorem 

przy sztucznym oświetleniu.  

 

Nie tylko sportem człowiek 

żyje Byliśmy w Izbie 

Regionalnej  

w Murzasichle, gdzie 

prawdziwy Góral opowiadał 

nam o historii regionu. Grał 

na różnych instrumentach   

i ciągle żartował. To była 

bardzo wesoła i ciekawa 

lekcja. W poszerzaniu 

horyzontów pomogła też 

wycieczka do Zakopanego.  

„Snowtubing” dostarczył nam 

ekstremalnych emocji  

i podniósł poziom adrenaliny. 

Polegało to na zjeździe 

pontonem  

w śnieżnej rynnie z zawrotną 

prędkością.  

Jak przystało na klasę 

pływacką stęskniliśmy się 

troszkę za wodą, więc 

pojechaliśmy do kompleksu 

Term do Bukowiny 

Tatrzańskiej, gdzie 

pływaliśmy, zjeżdżaliśmy                 

ze zjeżdżalni i zażywaliśmy 

wodnych masaży. 

Obóz minął zdecydowanie                  

za szybko. Długo będziemy 

wspominać narciarskie szusy, 

pieczenie kiełbasek, 

dyskotekę, wycieczki, piękne 

widoki, wspaniały czas                      

z kolegami i koleżankami. 

Przygotowała Małgorzata Gembicka 
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OBÓZ ZIMOWY KLAS: IV p, V p, VI b 

MURZASICHLE, 4 -11 STYCZNIA 2016 r. 

 

Tuż po zakończeniu zimowej przerwy świątecznej młodzież z klas sportowych wyjechała na obozy zimowe 

do Stronia Śląskiego i Murzasichla. 

Pływacy oraz ich opiekunowie udali się autokarem do pięknie położonej u stóp Tatr miejscowości 

Murzasichle. Mróz siarczysty przyszedł z Nowym Rokiem i powitał nas także tam, w górach. Potem było już tylko 

cieplej i lepiej… 

Dni upływały nam na różnych zajęciach sportowych: jeździe na nartach zjazdowych, podczas których 

uczyliśmy się i doskonaliliśmy technikę jazdy, pieszych wycieczkach i marszobiegach (Twardziele z klasy VI b). 

Był też czas na naukę pod bacznym okiem p. Józefa Malaka, p. Renaty Wilińskiej i p. Arlety Gabryl. 

Nie mogło zabraknąć także czasu, aby zwiedzić  stolicę Tatr – Zakopane. Zobaczyliśmy m.in. Krzeptówki, 

Kościółek pod Jaszczurówkami, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Willę ,,Koliba” oraz Muzeum Tatrzańskie. Ale to 

nie koniec atrakcji! Klasa IV p była w Izbie Regionalnej "U Gąsienicy". Można w niej obejrzeć stroje i elementy 

związane z kulturą tatrzańską. Dopełnieniem wizyty była niezwykła prelekcja z tańcem i śpiewem góralskim 

poprowadzona przez rodowitego Górala w bardzo profesjonalny, ale i zabawny sposób. Pośród ciekawych 

informacji, przeplatanych legendami i dowcipami, Pan Adam prezentował przyśpiewki góralskie, przygrywając 

m.in. na skrzypcach, gęślach, kozie i końcówce. 

W myśl zasady, że dzień bez wody to dzień stracony, wszystkie grupy pływackie ruszyły do Bukowiny 

Tatrzańskiej na Baseny Termalne. Spędziły tam mile czas (i nie miały dosyć wody, oj przypomnimy im to na 

treningach!!!). 

Nie zabrakło czasu na dyskotekę. Najlepszymi tancerzami okazali się chłopcy z klasy IV p. Najmłodsi i 

najodważniejsi rozkręcili zabawę na dyskotece! Brawo za odwagę i umiejętności taneczne! Tak trzymać!  

         Dwa dni przed wyjazdem, w sobotni wieczór, spędziliśmy czas przy ognisku, zajadając się kiełbaskami z  

grilla i popijając ciepłą herbatę 

                   
Tak minął nam czas na obozie zimowym Murzasichle 2016! 

Relacja: Dorota Serafin 

 



WYDARZENIA KULTURALNE 

     FISTASZKI 

Film ukazuje przygody cieszących się niesłabnącą popularnością od 

ponad pół wieku bohaterów opowieści rysunkowych Charlesa   M. 

Schulza: Charliego Browna, psa Snoopy'ego i ich przyjaciół. Charlie 

Brown zakochuje się w nowo poznanej dziewczynie, która dołączyła 

do jego do klasy. Tymczasem psi kumpel Snoopy chce wytropić 

swojego największego wroga, Czerwonego Barona. Jak zakończą się 

perypetie znanych i lubianych przyjaciół przekonacie się  w kinie. 

Wybierzcie się koniecznie z całą rodziną!  Piękny, niebywale 

plastyczny i kolorowy świat Fistaszków możemy oglądać już od  

01.01.2016r.  

 

BELLA I SEBASTIAN 2                                         

Sebastian i jego wierna czworonożna towarzyszka znowu zachwycą 

widzów swoją odwagą. Niezwykła przyjaźń chłopca i psa wkroczy na 

nowy etap – to będzie ich pełna emocjonujących zdarzeń                                            

i wzruszających odkryć przygoda. 

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z 

niecierpliwością czeka na powrót swej ciotki Angeliny. Na wieść o 

tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, zaginęła gdzieś w 

górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszają jej na pomoc. 

Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale i 

zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z 

niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim 

spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca i jego psa 

początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie 

Sebastian trafi na ślad swego zaginionego 

ojca.                                  

                                      OPERACJA ARKTYKA  

Trzynastoletnia Julia wraz z matką i ośmioletnimi bliźniakami, Idą                                   

i Sindre przeprowadzają się. To mroźna północ Norwegii. Ich ojciec 

pracuje jeszcze dalej, prawie pod biegunem. Dzieciaki postanawiają w 

tajemnicy odwiedzić ojca. Zakradają się do helikoptera ratowniczego, 

ale trasa lotu zostaje zmieniona i rodzeństwo ląduje na opuszczonej 

wyspie na dalekiej północy. Niewielki zapas jedzenia, dzika przyroda i 

brak kontaktu z cywilizacją sprawiają, że Julia i jej młodsze rodzeństwo 

będą musieli połączyć siły, aby przetrwać. Okazuje się bowiem, że 

oprócz małego domku, służącego za ośrodek badawczy miejsce nie nosi 

śladów cywilizacji. Rozpoczyna się ich przygoda, pośród zapierających 
dech w piersiach krajobrazów.                      

                          ZAPRASZAM DO KIN!                                                                                                                                        

                                                                                                                   MILENA KRUPA KL.VP                  
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SPOTKANIE Z PSAMI 

14 grudnia 2015 roku. Kolejny dzień w szkole…. Idąc na język polski, spodziewaliśmy się zwykłej lekcji.  Po wejściu 

do sali z wielkim zdziwieniem zobaczyliśmy, że oprócz Pani Elżbiety Probali  jest nasza Pani od przyrody Anna   Solska  i są 

jeszcze jacyś Państwo oraz dwa psy. Bardzo  nas to zdziwiło. Okazało się, że była to Pani Barbara Borzymowska i Pan Marcin 

Wierzba z organizacji Przyjazne Relacje Ludzie-Zwierzęta zaproszeni przez  P. A. Solską. Jeden z psów był mieszańcem i wabił 

się Waldi, drugim był border colli o imieniu Sharon. Opiekunowie opowiedzieli nam historię życia tych piesków. 

Dowiedzieliśmy się m. in., że  Waldi był w schronisku i stamtąd został zabrany. 

W czasie spotkania dowiedzieliśmy się także, w czym psy mogą pomagać  ludziom. Są wykorzystywane w policji 

przy szukaniu narkotyków, bomb, łapaniu złodziei i przestępców. Pomagają również strażakom ratować ludzi z pożarów i 

odszukiwać ich w zawalonych budynkach, np. po trzęsieniu ziemi lub po katastrofach czy obsunięciu lawiny. Psy w medycynie 

i leczeniu pomagają rozpoznawać objawy ataków cukrzycowych i padaczkowych. 

Następnie Pan M. Wierzba przeprowadził pokaz umiejętności Sharona. Był to pokaz posłuszeństwa, skoków i 

chodzenia przy nodze. Drugiego psa, czyli Waldiego,  mogliśmy karmić specjalną karmą. Obydwa pieski głaskaliśmy 

i przytulaliśmy. A one okazywały nam swoją wdzięczność. 

Byliśmy zachwyceni lekcją i pokazem umiejętności Sharona. Jeszcze bardziej zadowoleni byliśmy z wiedzy, jaką 

zdobyliśmy o psach i ich wykorzystaniu w życiu ludzi. A najcudowniejsze było głaskanie i przytulanie psów. 

                                                                                                                               Tekst: Jonatan Li i Mikołaj Siwulski z klasy IV B                                                                                                                                           

Wsparcia udzieliła Elżbieta Adamowicz-Probala                                                                                                                         

Zdjęcia: Anna Solska 

 

 



KRZYŻÓWKA DLA KLASY 2-3 

Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło. Wytnij oraz wypełnij drukowanymi literami kupon 

konkursowy i zanieś do biblioteki szkolnej do 7 marca. Wyniki zostaną ogłoszone w kolejnym 

wydaniu Gazetki Szkolnej. 
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   1 MOŻE BYĆ GENEALOGICZNE 

2 POZNAJESZ GO W BIEDZIE 

3 NAJWYŻSZE GÓRY W EUROPIE DUŻO OSÓB JEŹDZI TAM NA NARTY 

4 PRZEDSTAWIENIE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI POŁĄCZONE ZE ŚPIEWANIEM KOLĘD 

5 JEDNO ZE ZBÓŻ 

6 PODŁĄCZONA DO KOMPUTERA POZWALA NA NIM PISAĆ 

7 SPORT WODNY 

8 MIESZKANIEC STOLICY WŁOCH 

9 TORUŃSKIE … 

10 OBECNA PORA ROKU 

 

ZWYCIĘZCY POPRZEDNIEJ KRZYŻÓWKI 

KORNELIA IŻYKOWSKA VIa   HUBERT DROBCZYŃSKI IIIc 

MARIA TOMETCZAK IVtk   LAURA KRAWIEC VIb 

ANNA KLOCEK VId 

 

KUPON KONKURSOWY 

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

Klasa: ……………………  

Hasło: …………………………………………………… 



       Książki, które polecamy… 
                  

               Kati we Włoszech 
 
Kati we Włoszech Astrid Lindgren to książka o Kati, która 

wraz z koleżanką Evą po wygranej w totolotka postanowiły 

wybrać się na wyprawę do Włoch. Jednak dziewczyny  

szybko musiały nauczyć się  włoskiego. Najbardziej  

spodobał mi się rozdział, w którym przyjaciółki studiowały  

rozmówki włoskie. Było w nim dużo humoru i ironii. 

Autorka w ciekawy sposób przedstawia nam piękno 

włoskich miast i ich zabytki. Dziewczyny przeżywają  

niezwykłe chwile, a  Kati  zakochuje się.  

Z dziewczynami na pewno nie można się nudzić.  

Zapraszam  Was do przeczytania tej książki. 

Astrid Lindgren napisała również  Kati w Ameryce 

 i Kati  w Paryżu.   

 

         

        Niezwykłe Wakacje  
 

Niezwykłe Wakacje  Beaty Ostrowickiej   książka, w której                                                                               

autorka   opowiada o wakacjach piątki dzieci. Na początku                                                                                

wakacje zapowiadały się ciekawie aż do dnia, w którym                                                                             

dziewczynka znajduje  kamień, spełniający wszystkie                                                                                         

życzenia. Bohaterowie nieoczekiwanie przeżywają  niesamowite 

 Przygody, odbywają podróże w czasie i przestrzeni. Są  nawet  

świadkami niecodziennych wypadków oraz poznają   tajemnice   

sprzed  wieków.  

Książka jest bardzo interesująca. Trzyma w napięciu                                                                                       

czytelnika  już od pierwszych jej stron.  

Uwielbiam przygody i chciałabym przeżyć też takie niezwykłe  

Wakacje, tak jak dziewczynki. A Wy?  

          Zachęcam  wszystkich do przeczytania tych książek. 
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