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DZIEŃ ZIEMI 

Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano                    

w Stanach Zjednoczonych. Z upływem lat skromne 

uroczystości rozwijały się i rozprzestrzeniały na inne 

kraje świata. W czasie, gdy święto było znane już w 

ponad 140 krajach świata, w Polsce świętowano je po raz 

pierwszy. Było to 22 kwietnia 1990 roku.                                         

Dzień Ziemi przypomina, że na naszej planecie 

jesteśmy ,,na chwilę’’ i tak,  jak na porządnych gości 

przystało, powinniśmy zostawić po sobie porządek                                  

i dobre wspomnienia dla przyszłych pokoleń.                                          

W związku  z postępem, 

rozwijającym się 

przemysłem, agresywnym wykorzystywaniem zasobów Ziemi                    

o potrzebach naszej planety, naprawie tego, co zdążyliśmy zepsuć                 

i opiece nad naszym środowiskiem naturalnym, nigdy dość!                     

A niestety jest o czym mówić. Człowiek jest przecież autorem 

dziury ozonowej, kwaśnego deszczu, efektu cieplarnianego, 

topienia lodowców, zmiany klimatu, zniszczenia różnych 

gatunków roślin i zwierząt. Pamiętajmy, że nawet najmniejsza 

troska o środowisko, najbliższe otoczenie to ratunek dla Ziemi: 

utrzymywanie porządku, segregowanie śmieci i wyrzucanie ich do 

odpowiednich pojemników, ograniczanie hałasu, pamiętanie o gaszeniu światła, chodzenie na 

zakupy z własną torbą zamiast gromadzenia wielu plastikowych reklamówek, powstrzymywanie 

się od malowania budynków sprayami, niszczenie mrowisk i ptasich gniazd, podpalanie suchej 

trawy na wiosnę, zakręcanie kranu z kapiącą wodą. Te małe sprawy to nasza wielka pomoc                                

i ratunek dla Ziemi. 

Być może nie wiecie 

Być może nie wiecie, 

że gdzieś na tym świecie istnieją rzeczy, 

o które dbać możecie. 

Pomyślcie o trudzie, 

jaki wszyscy ludzie będą przeżywać, 

gdy na zaśmieconej planecie będą przebywać. 

Rośliny, zwierzęta, lasy, łąki i pola, podniebne przestworza. 

jak będą wyglądać, gdy je przysłoni czarna zorza? 

Wiec już teraz przed domem stańcie i wyzbierajcie wszystkie śmieci,  

niech słońce swobodnie świeci. 

Jeżeli każdy człowiek z kanapy wstanie,  

przecież nic mu się nie stanie,  

a tryb życia odmieni, wtedy bardzo przyjemnie będzie żyć 

na naszej planecie - Ziemi. 

MAJA LACH 5P 



CZY WIECIE, ŻE… 

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) to gatunek drapieżnego 

ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje Azję, Europę 

Północną i Amerykę Północną. Nie jest zagrożony wyginięciem, 

ale chroniony na terenie całej Polski. Niedźwiedź brunatny 

posiada duże, masywne ciało z nieznacznie wydłużoną głową. 

Szyja jest gruba i krótka, a ogon krótki, niewidoczny wśród futra. 

Sierść niedźwiedzia brunatnego ma barwę ciemnobrązową, choć 

niektóre jego podgatunki mogą mieć futro jaśniejsze. W pozycji 

wyprostowanej zwierzę mierzy w zależności od płci od 1,8 m do 

3 m. Masa ciała poszczególnych osobników waha się między 200 

a 780 kg. Niedźwiedź brunatny żyje średnio 20-25 lat, w niewoli 

do 40. Jest wszystkożerny. Żywi się nasionami, grzybami, 

dżdżownicami, ślimakami, jajami ptaków, miodem, poluje także 

na zwierzynę leśną, łowi też ryby. Środowisko życia stanowią 

puszcze, tajga oraz zalesione rejony górzyste. W Polsce 

występuje w Karpatach, na Podkarpaciu, w Tatrach i Beskidach. 

Na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą. Przebywa 

w nim od końca listopada do końca lutego. Żyje samotnie, tylko 

w okresie godowym w parach. W zimie samica rodzi zwykle 2 

do 3 młodych, którymi opiekuje się aż do następnego miotu.  

   Jeż zachodni, jeż europejski jest gatunkiem ssaka łożyskowego                                

z rzędu Erinaceomorpha. Występuje w klimacie umiarkowanym na 

terenie od zachodniej Europy po zachodnią Polskę, Skandynawię                                

i północno-zachodni obszar europejskiej części Rosji. Mierzy do 

35 cm, a długość ogona to 4-5 cm. Waży od 400 do 1900 gram. 

Charakterystyczna dla jeża jest okrywa z kolców, powstałych z 

przekształconych włosów. Kolce są prążkowane przemiennie biało                     

i czarno. U młodych zaraz po urodzeniu są miękkie, mają biały 

kolor i ukryte są pod skórą. Wraz z wiekiem twardnieją i stają się 

ciemniejsze. Jeże występujące w Europie Zachodniej mają stronę 

brzuszną pokrytą brązowymi włosami, zaś  jeże z Europy 

Wschodniej-białymi. Silny podskórny mięsień okrężny umożliwia 

zwijanie się w kulę i pionowe ustawienie kolców, co w znacznym 

stopniu zabezpiecza jeże przed naturalnymi wrogami. Wydłużony 

pysk jest zaopatrzony w ostre zęby, za pomocą których jeż radzi 

sobie nie tylko z dżdżownicami, również zagryza węże. Oczy małe 

i wypukłe, część twarzowa w kształcie stożka zakończona jest 

zawsze wilgotnym nosem stanowiącym narząd dotyku. Jeż 

europejski zamieszkuje widne lasy z bogatym podszyciem, zarośla, 

obrzeża obszarów zabudowanych, także parki miejskie i ogrody. 

Wiele jeży ginie na drogach, gdyż chętnie przebywają one na 

obrzeżach wsi i małych miasteczek, gdzie znajdują pożywienie, a 

także wykorzystują pryzmy kompostowe i inne kryjówki do przezimowania. Budzą się na wiosnę, gdy 

temperatura otoczenia podniesie się do ok. 15 °C. Niekiedy nagły wzrost temperatury zimą myli je i wyrywa ze 

snu. Może to być bardzo szkodliwe, gdyż tracą wtedy zasoby energetyczne, które mogą się okazać niezbędne dla 

przetrwania przedłużającego się okresu zimowego.                                                                                         

  Informacje zaczerpnięte z Internetu.                                                      NATALIA   JAŚKIEWICZ KL.VP                                                                                                                                                                                                                                               



 

CO U NAS SŁYCHAĆ? 

W dniu 10.03.2016 r. mieliśmy zaszczyt gościć w 

Sportowej Szkole Podstawowej nr 72 przedstawicieli mało 

znanej w naszym kraju dyscypliny sportowej, czyli 

zawodników z drużyny Phanters Wrocław uczestniczącej  

w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.   

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas V oraz 

sportowych. Można śmiało stwierdzić, że cieszyło się ono 

ogromnym zainteresowaniem, bo i sami zawodnicy byli 

egzotyczni. Trzech z nich przyjechało ze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki na staż do wrocławskiej drużyny, 

dlatego mieliśmy szczęście zobaczyć ich w akcji. 

Na początku spotkania obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną Panthersów. Podczas jej projekcji w sali 

zapanowała absolutna cisza, ponieważ graczy porównano 

do czarnej pantery, która bezszelestnie wychodzi z ukrycia, 

błyskawicznie atakuje  i … zwycięża swoich 

przeciwników. 

Oczywiście część praktyczna, podczas której uczniowie 

mogli spróbować swoich sił z graczami, sprawiła widzom 

najwięcej przyjemności. Pierwszym ćwiczeniem były rzuty 

i łapanie specyficznej piłki, kształtem przypominającej 

jajko J. Okazało się, że rzut tą piłką na wprost nie jest 

wcale taki łatwy. 

Kolejnym zadaniem, które wywołało ogromne emocje, był 

atak na zawodnika trzymającego specjalną tarczę. Należało 

z całym impetem uderzyć w niego swoim ciałem. Dzieci wspaniale atakowały, więc zawodnik trzymający tarczę 

miał problem ze złapaniem równowagi. 

Ostatnie ćwiczenie polegało na przewróceniu gumowego 

wałka, uderzając w niego z rozpędu. To ćwiczenie nie 

sprawiało problemu i każdy mógł obalić „przeciwnika”.                           

Całe szczęście, że po odbiciu od wałka lądowało się miękko  

na materacach. W rzeczywistej grze na boisku mogłoby to 

skończyć się kontuzją. 

Na zakończenie wizyty naszych miłych gości wspólnym 

pamiątkowym zdjęciom i rozdawaniu autografów nie było 

końca. Wicemistrzowie Polski Phanters Wrocław byli bardzo 

zaskoczeni ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów                   

i bardzo trudno było im opuścić mury naszej Szkoły. Zagrali 

więc towarzyski mecz w koszykówkę z kadrą nauczycielską,  

ale wynik pozostanie tajemnicą… Ponieważ staropolska 

gościnność uczy, że gości trzeba zawsze uprzejmie traktować, 

więc jednak uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że udało im się 

wygrać.  

 

 

Opracował: p. Artur Borowiecki 

                                                                                          Fotorelacja: p. Dorota Serafin 



 
 

 NASZE  SUKCESY  
W KONKURSIE RECYTATORSKIM 
 
16 marca 2016 r. w naszej Szkole odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. 

Organizatorami konkursu, który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów, 

były:  p. Roma Wojtuś, p. Ola Szafron i p. Ela Trubiłło. W konkursie udział wzięło kilkunastu recytatorów 

z kl. 0 – III. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe                  

i barwnie zaprezentowane. 

 

Dyplomy za zajęcie I miejsca otrzymali: 

Nikola Szarek kl. 1 cj , Ola Rekowska kl. I fi, Leon Fischer kl. 2a, Jan Dobrucki kl. 3a,                                                 

Martyna Piątek kl. 3d, Hanna Kozina kl. 3d.  

 

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły recytacje wierszy  przygotowane przez : 

Biancę Strzelczyk kl. I bu, Neli Ryter kl. 2e, Laurę Pałkę kl. 2c, Natalię Lizoń kl. 2d,                                       

Adama Grabowskiego kl. 2d, Martynę Chącel kl. 3b, Olę Widawską kl. 3d,                                                        

Weronikę Kurczewską kl. 0. 

Występy uczniów ubarwiły przygotowane przez nich stroje i rekwizyty. Wszyscy uczestnicy konkursu 

zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i dyplomami z podziękowaniami za pięknie przygotowaną 

recytację.   

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Opracowała p. Roma Wojtuś 

 

http://www.google.pl/url?url=http://www.area51.strefa.pl/emotikony.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqibPVo67MAhUEliwKHWsTCYEQwW4IIzAH&usg=AFQjCNF2qL8ab37C3flehHTjCFB0eWVW1g
http://www.google.pl/url?url=http://www.area51.strefa.pl/emotikony.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqibPVo67MAhUEliwKHWsTCYEQwW4IIzAH&usg=AFQjCNF2qL8ab37C3flehHTjCFB0eWVW1g
http://www.google.pl/url?url=http://www.area51.strefa.pl/emotikony.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqibPVo67MAhUEliwKHWsTCYEQwW4IIzAH&usg=AFQjCNF2qL8ab37C3flehHTjCFB0eWVW1g


                         FOTOREPORTAŻ Z OBCHODÓW DNIA EUROPY 

 



Witajcie! Pamiętacie nasz pociąg do przyszłości? 
Właśnie kończymy II klasę i dojeżdżamy do stacji 

wakacje. Przygotowaliśmy dla Was fotoreportaż 

z wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 

Sztabowej. Tematem spotkania byli Pionierzy. 

Jednym z nich był Kazimierz Nowak – podróżnik, 

który na rowerze przejechał Afrykę z góry w dół i 

z powrotem, pionier polskiego reportażu. 

Z zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści o nim. 

Zainspirowani ludźmi, którzy na stałe, dzięki 

swoim dokonaniom zapisali się w pamięci, 

próbowaliśmy stworzyć coś odkrywczego. Do dyspozycji mieliśmy kółka, flamastry i klej. 

Oto efekty. 

 

 

Musicie przyznać, że wyszło całkiem nieźle. 
         Opracowała: p.Agnieszka Aleksanderek 



FOTOREPORTAŻ Z WYJŚCIA KLASY IIIC DO CZEKOLADZIARNI 

Dnia 20.04.2016r. uczniowie z klasy III c udali się do CZEKOLADZIARNI w ramach projektu SZKOŁA W MIEŚCIE… 

… dowiedzieli się, z czego i jak powstaje czekolada. 

 

Był pyszny, czekoladowy poczęstunek… 

…następnie odbyły się warsztaty. 

Było interesująco, słodko i smacznie                                                                                                                       Opracowała 

                                       p. Katarzyna Sowa-Bakuła 



           MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

W dniach 18-19.03.2016 r. na pływalni Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Rudzie 

odbyła się I runda najważniejszych zawodów pływackich klas V i VI. Były to Międzywojewódzkie 

Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w Pływaniu – 12, 13 lat (strefa lubuska i dolnośląska). 

Przez dwa dni reprezentacja naszej Szkoły dzielnie walczyła o każdą setną sekundy, a w 

rezultacie o punkty do klasyfikacji końcowej drużyn, a także do klasyfikacji indywidualnej.  

Podczas tych zawodów świetny występ zanotował Aleksy Caliński, który został najlepszym 

zawodnikiem imprezy w swojej kategorii wiekowej. Natomiast Oliwia Sikorska zajęła bardzo 

wysokie II miejsce w rywalizacji na najlepszą zawodniczkę w kategorii 12 lat! Gratulujemy 

zawodnikom jak i trenerowi Panu Arturowi Borowieckiemu. 

W punktacji drużynowej klasa V wraz z Oliwią Sikorską, Aleksym Calińskim i Wiktorem 

Przeczkiem zajęła, z dużą przewagą punktową, I miejsce w zawodach, a klasa VI uplasowała się na 

wysokim II miejscu! Oto medaliści tych zawodów: 

Złote medale zdobyli: 

Oliwia Sikorska – 100 m stylem klasycznym 

Oliwia Sikorska – 200 m stylem klasycznym 

.Oliwia Sikorska – 100 m stylem dowolnym 

Aleksy Caliński – 100 m stylem dowolnym 

Aleksy Caliński – 100 m stylem motylkowym 

Srebrne medale zdobyli: 

Aleksy Caliński – 400 m stylem dowolnym 

Aleksy Caliński - 200 m stylem zmiennym 

Milena Krupa – 100 m stylem motylkowym 

Michał Cygan-Duszyński– 100 m stylem klasycznym 

Cezary Leiman– 100 m stylem klasycznym 

Wiktor Przeczek – 100 m stylem grzbietowym 

Brązowe medale zdobyli: 

Milena Krupa– 400 m stylem dowolnym 

Milena Krupa– 100 m stylem dowolnym 

Michał Cygan-Duszyński– 200 m stylem klasycznym 

Wiktor Pityński – 100 m stylem klasycznym 

 

 

Opracowała Dorota Serafin 



WYWIAD Z PANIĄ KAROLINĄ JANAS 

z działu marketingu drużyny futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław  

Redaktor Gazetki Szkolnej „Zwariowana Szkoła” NATALIA JAŚKIEWICZ 

Dzień dobry, czy mogłabym zadać Pani kilka pytań? 

Pani Karolina Janas: Oczywiście, słucham.  

N.J.: Co spowodowało, że została utworzona drużyna Panthers Wrocław? 

K.J.: Ponieważ uznaliśmy, że dużo więcej możemy osiągnąć, kiedy połączymy dwie, naprawdę dobre, drużyny. 

N.J.: Od ilu lat trenują Panthersi?  

K.J.: Sama drużyna Panthers od 3 lat, natomiast niektórzy zawodnicy trenują nawet od 11 lat. 

N.J.: Czy do trenowania futbolu amerykańskiego potrzebna jest jakaś specjalna dieta? 

K.J.: Ogólnie warto, po prostu, o siebie dbać. 

N.J.: Czy jest to trudny sport? 

K.J.: Myślę, że jak każdy sport, chwilami bywa naprawdę ciężki, kiedy trzeba trenować, wylewać pot i łzy, ale są 

też takie momenty, kiedy jest lżej. 

N.J.: O co walczą Panthersi? 

K.J.: W tym sezonie na pewno będziemy, jak rok temu, próbowali zdobyć Mistrzostwo Polski. Obecnie sezon 2016 

rozpoczynamy z tytułem Wicemistrza Polski. 

N.J.: Czy kobiety też grają w futbol amerykański? 

K.J.: We Wrocławiu niestety nie. Zachęcamy dziewczyny do uczestnictwa w footballu flagowym. Natomiast w 

Polsce są przede wszystkim 2 drużyny, w których grają kobiety, są to Vixens Opole i Syreny Warszawa. 

N.J.: Co robią zawodnicy w wolnym czasie? 

K.J.: Nasi polscy zawodnicy pracują, mają rodziny, dzieci, a zawodnicy amerykańscy przygotowują takie 

prezentacje i przede wszystkim trenują. 

N.J.: Jaki jest największy sukces Panthersów? 

K.J.: Mamy 3 Mistrzostwa Polski Juniorów i nadzieję, że w tym roku również tak będzie 

N.J.: Dziękuję za wywiad. 

K.J.: Dziękuję ślicznie.                                                                                                                     NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VP 



 

 

NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY 

Wywiad z Panią Anną Chocaj-nauczycielką historii naszej Szkoły. 

MILENA KRUPA, redaktor Gazetki Szkolnej ”Zwariowana Szkoła”  

R.G. Dzień dobry, czy mogłabym zadać Pani kilka pytań?   

P.A. Tak oczywiście.  

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

P.A. W SSP 72 pracuję od 17 lat. 

R.G. Co najbardziej ceni sobie Pani w swojej pracy? 

P.A. To, że dzieci przychodzą po latach i doceniają moje starania. Pamiętają to, co opowiadałam. 

R.G. Jakie cechy, według Pani, powinien mieć każdy nauczyciel? 

P.A. Powinien być przede wszystkim cierpliwy. Powinien lubić dzieci i umieć przekazywać wiedzę. Nauczyciel musi się 

poświęcać. 

R.G. Czego oczekuje Pani od uczniów naszej Szkoły?  

P.A. Spodziewam się, że będą korzystać z wiedzy, którą im podaję, bo „historia jest nauczycielką życia” i historia rozwija 

logiczne myślenie. 

R.G. Jaki zawód chciała Pani wykonywać, gdy była w naszym wieku?  

P.A. Bawiłam się w szkołę, sadzałam lalki i misie. To była moja klasa, bo bardzo lubiłam zajęcia w szkole i panią. W szkole 

czułam się najlepiej, ponieważ rodzice dużo pracowali i nie mieli dla mnie czasu. W domu po prostu nudziłam się.  

R.G. Czy lubi Pani swoją pracę? 

P.A. Bardzo lubię, staram się, jak mogę, żeby dzieci polubiły historię. 

R.G. Gdyby mogła się Pani przenieść  się w czasie, to który okres historyczny by Pani wybrała i dlaczego?  

P.A. Nie chciałabym się przenosić, bo dawniej nie było lekarstw i bałabym się, że jak zachoruję, to mi nie pomogą tamtejsi 

lekarze. 

R.G. Jak spędza Pani wolny czas? Jakie jest Pani hobby?  

P.A. Bardzo lubię zwierzęta i opiekę nad nimi. W wolnym czasie spaceruję sobie z moim pieskiem-Api. Równie bardzo lubię 

czytać. Uwielbiam wszystkie książki, które poszerzają moją wiedzę.                                                                                                                       

R.G. Kto jest dla Pani największym autorytetem? 

P.A. Chyba Jezus, bo leczył ludzi, pocieszał, karmił, panował nad przyrodą i wskrzeszał zmarłych. 

R.G. Czy ma Pani jakieś motto życiowe? 

P.A. „Nie oceniaj ludzi pochopnie’’ i „Przemyśl wszystko to, co było, żeby się nie powtórzyło”. 

R.G. Proszę dokończyć zdanie: Moim marzeniem jest…. 

P.A. Żeby ludzie nie dręczyli zwierząt, żeby zniknęły te żywe fabryki mięsa, mleka, futer. Żeby nikt nikogo na świecie nie 

dręczył. 

R.G. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Do widzenia!                                                         Milena Krupa kl. 5p 



 

 

 

13 kwietnia 

o godzinie 11.30 zaczęły 

się we Wrocławiu główne 

uroczystości związane z 

72 rocznicą zbrodni 

katyńskiej. 

Pod pomnikiem Ofiar 

Katynia złożono kwiaty, 

odbyła się modlitwa 

ekumeniczna i apel 

poległych. Wcześniej            

w Bazylice Mniejszej 

Kościoła Garnizonowego 

pw. św. Elżbiety odbyła 

się msza święta w intencji 

ofiar. 

Reprezentanci naszej 

Szkoły i Poczet 

Sztandarowy wraz z Panią 

Dyrektor Bogumiłą 

Kopacką-Gajec oraz 

opiekunkami SU  

p. Urszulą Zamorską  

i p. Renatą Wilińską 

uczestniczyli w tych 

uroczystościach. 

Opracowała p. R.Wilińska 
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DO WŁADKA 

ZAREMBOWICZA 

 

Drogi Władku! Zostawiłeś 

nam w spadku: 

Pamięć o Twym bohaterstwie i męstwie, 

Choć nie było mowy o Twym zwycięstwie. 

Lecz w swych przekonaniach  byłeś wytrwały, 

A Twoje ideały były twarde jak skały. 

Walczyłeś za nas, odważny byłeś! 

Tyle dla nas zrobiłeś, 

Byśmy mogli spokojnie śnić 

I bez lęku dzisiaj żyć! 

Za wolną Polskę oddałeś w cierpieniu życie! 

Nie milczałeś, nie siedziałeś skrycie, 

Nie uciekłeś za granicę. 

Twe słowa i czyny były jawne, 

A Twe postępowanie bardzo odważne! 

Ty i Tobie podobni- 

Nie jesteśmy Was godni. 

Gdy Twa matka płakała, Ty w więzieniu 

siedziałeś. 

Za waszą i naszą przyszłość walczyć chciałeś! 

Beztroskiego życia, Władku, Ty nie miałeś… 

Młodość Twa to krwawe ulice… 

Patrz! Dziś są zielone i piękne dzielnice! 

Życie nasze jest zupełnie inne, 

Dziś nie ginie się niewinnie. 

Do szkoły chodzimy, o Tobie się uczymy 

I o dobre oceny walczymy. 

My, dzieci, mamy spokojne życie. 

Nie wiemy, co to tortury, więzienie i bicie! 

Wojna była podła i okrutna! 

A rzeczywistość Wasza żmudna i smutna! 

Nie jesteśmy często też harcerzami, 

 

 

O swej przyszłości decydujemy sami. 

Dziś panuje pokój na świecie, 

A informacje o Tobie można znaleźć w necie. 

Minęły czasy, gdy było się ściganym, 

Nawet za bycie harcerzem - prześladowanym. 

Kolejne dni i noce, świat nadal się kręci, 

Ale Ty, Władku, zostaniesz w naszej pamięci! 

Śmierć Twa była bezwzględna i mętna, 

Żywcem zostałeś spalony, zniszczony! 

My o Tobie pamiętamy i z wielką czcią hołd 

Ci składamy! 

Zostałeś wielkim bohaterem, 

Jesteś dla nas najlepszym przyjacielem! 

Nasza szkoła nosi Twe imię i nazwisko, 

Jesteś wciąż pośród nas, blisko. 

Choć Twe życie skończyło się, gdy urodzili się 

moi dziadkowie, 

Obiecuję Ci, że o Twych czynach mym 

dzieciom opowiem. 

Drogi Władku, jesteś jak inni święci, 

Dlatego pozostaniesz w naszej pamięci! 

 

 

WIKTORIA ŚWIOKŁO, KL. V TK 

I MIEJSCE W SZKOLNYM KONKURSIE   

NA WIERSZ O PATRONIE SZKOŁY 

WŁADKU ZAREMBOWICZU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
To już nasze ostatnie spotkanie. Bardzo szybko minął nam pierwszy rok pobytu w naszej Szkole. Staraliśmy 

się jak najwięcej nauczyć, aby zaskoczyć wszystkich naszą wiedzą i umiejętnościami.  

Lubimy słuchać bajek czytanych przez starsze koleżanki. Chętnie uczestniczymy w zajęciach tanecznych,  
 

 

Opracowała:  
p. IWONA RYCZEK 

Przy dobrej koleżeńskiej współpracy powstają  ciekawe prace plastyczne.  

  Potrafimy budować wysokie konstrukcje z klocków.   

Będziemy miło 

wspominać naszą 

zeróweczkę.                                   



Z MUZYKĄ JEST NAM PO DRODZE 

 

 

                This is acting 

Sia jest jedną z największych i wszechstronnie 

utalentowanych współczesnych gwiazd muzyki rozrywkowej 

- śpiewa, pisze, produkuje i tworzy wielkie hity. Po sukcesie 

jej ostatniego krążka, artystka powraca z nową płytą o 

przewrotnym tytule „This Is Acting”, która została wydana 29 

stycznia 2016 roku. Wydawnictwo promują hity „Alive”, 

„Bird Set Free” oraz „One Million Bullets”. Płyta  zawiera 12 

piosnek, są to kompozycje napisane przez nią pierwotnie dla 

m.in. Adele, Beyonce czy Rihanny, a które ostatecznie SIA 

postanowiła zaśpiewać i wydać pod własnym nazwiskiem.Sia 

komponowała dla takich ikon muzyki pop, jak: Rihanna 

(„Diamonds”), Katy Perry („Double Rainbow”), Britney 

Spears („Perfume”), Beyonce („Pretty Hurts”) czy Celine 

Dion („Love Me Back To Life”). Dyskografię Sii zamyka 

przełomowy w jej karierze album „1000 Forms of Fear” z 

2014 roku. Krążek zdobył w Polsce status Platynowej Płyty. 

Pochodzą z niego hity „Chandelier” oraz „Elastic Heart”.  

 

 

 

Mind of mine 

Zayn Malik wydaje pierwszą solową płytę – „Mind Of Mine”. 

Jej premiera, zaplanowana na 25 marca zbiega się z datą, 

kiedy to rok temu artysta postanowił opuścić popularny 

boysband  „One Direction” i skupić się na solowej karierze. 

Płyta „Mind Of Mine” dostępna jest w wersji podstawowej, w 

której  znajduje się 18 piosenek. Debiutancki singiel - 

„Pillowtalk”, zadebiutował na pierwszym miejscu  zestawienia 

Billboard Hot 100 Chart,  iTunes oraz Spotify w większości 

krajów na świecie, w tym w Polsce. Zayn ujawnił kolejny 

utwór z płyty, balladę “It's You”. „Czuję, że po jej 

przesłuchaniu, trochę lepiej mnie zrozumiecie” – zdradził 

ostatnio Zayn w wywiadzie do FADER – „Od 10 lat ta płyta 

chodziła mi po głowie, była tam, siedziała ze mną, czekając na 

ujawnienie”. Producent Malay (Frank Ocean), który pracował 

z Zaynem nad płytą, mówi o nim: „To czysty geniusz. 

Prawdziwy artysta. Jaśniejąca gwiazda z wielkim sercem”. 

 

  Informacje zaczerpnięto z Internetu. 

                 

                                                                                                                    NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VP 



WYDARZENIA  KULTURALNE 

 

"Ratchet & Clank" to ekranizacja popularnej serii gier wideo z konsoli 

PlayStation. Film opowiada o dwóch nieprawdopodobnych bohaterach 

usiłujących powstrzymać nikczemnego kosmitę, nazywanego "Chairman 

Drek" przed zniszczeniem każdej planety w galaktyce Solana. Po 

zdewastowaniu własnej planety złoczyńca Drek wraz z armią 

posłusznych mu Blargów wyrusza na podbój kolejnych światów. 

Nieoczekiwanie na jego drodze staje para najbardziej zdumiewających 

bohaterów, jakich kiedykolwiek widział kosmos. To przedstawiciel 

legendarnej rasy Lombaxów – Ratchet oraz jego wierny druh Clank – 

mały robot o wielkim sercu i potężnym intelekcie. Aby ocalić 

wszechświat Ratchet i Clank dołączą do Strażników Galaktyki, grupy 

śmiałków dowodzonych przez samozwańczego superbohatera – Kapitana 

Qwarka. Razem zrobią wszystko, by powstrzymać Dreka przed 

podbojem malowniczej Galaktyki Solana. A przy okazji odkryją, czym są 

przyjaźń, honor i prawdziwa odwaga. 

Nadciąga potop i wkrótce całą Ziemię zaleje woda. Jedynym ratunkiem dla 

zwierząt jest miejsce na Arce Noego, której kapitanem został wyniosły Król Lew. 

Niestety, paru nieboraków nie znalazło się na liście upoważniającej do wejścia na 

pokład i teraz mają… przechlapane. Uroczy stwór o imieniu Fini, przedstawiciel 

tajemniczego gatunku pluszczaków, wspierany przez trójkę innych pechowców 

bez biletu wstępu na Arkę, zmaga się z nadciągającą powodzią oraz stadem 

gryfów-głodomorów, które… mają smaka na 

pluszczaka. 

 

Odświeżona ,, Księga Dżungli’’ powraca na ekrany kin. Już 15 kwietnia 

2016 roku zapowiada się świetne widowisko ze wspaniałymi efektami 

specjalnymi. Film, fantastycznie wyreżyserowany przez Jona Favreaua i z 

doskonale dopracowanym scenariuszem Justina Marksa, już teraz zbiera 

najwyższe noty. Mowgli (Neel Sethi) jest sierotą, wychowywanym przez 

wilki. Ale dżungla przestaje być bezpieczna dla chłopca, gdy pojawiają się 

pogłoski o tym, że w puszczy znowu grasuje tygrys Shere Khan (Idris 

Elba), który poprzysiągł zemstę na ludziach za dawno wyrządzone 

krzywdy. Wilki, chcąc ratować Mowgliego przed śmiercią, wysyłają go do 

wioski człowieka. W wyprawie towarzyszy chłopcu jego nauczyciel, czarna 

pantera Bagheera (Ben Kingsley) i nieco ekscentryczny niedźwiedź Baloo (Bill Murray). Podczas 

wędrówki Mowgli przeżywa mnóstwo przygód, spotyka hipnotyzującego węża Kaa (Scarlett Johansson), 

plemię małp oraz jego władcę, króla Louie (Christopher Walken), który ponad wszystko pragnie pojąć 

tajemnicę rozniecania ognia znaną jedynie ludzkości.        

                  ZAPRASZAM DO KIN! 

                                                                                                                                      Milena Krupa kl. 5p                      

 

Informacje zaczerpnięte z Internetu.  



 

WROCŁAW MÓWI „NIE”                          

CYRKOM ZE ZWIERZĘTAMI ! 

    Podziwiamy przyrodę i jej piękno, zachwycamy się i rozczulamy 

naszymi domowymi, czworonożnymi pupilami. Ileż wrażeń dają nam 

obserwacje dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Natura 

zdumiewa nas, wprowadza w zachwyt, kiedy patrzymy i zastanawiamy 

się nad jej dziełem i mądrością, rozbudza w nas wrażliwość, kształtuje 

empatię. Dlaczego zatem mają istnieć miejsca, w których zwierzęta, 

wyuczone od oseska nienaturalnych zachowań, żyją po to, aby cieszyć 

ludzi swoimi umiejętnościami, które jednak nie leżą w ich naturze ? 

Mówimy tu o cyrkach, gdzie poprzez okrutne metody tresuje się 

zwierzęta, uczy wyszukanych sztuczek, by zaspokajały ludzką próżność. 

Oklaski rozbawionej publiczności na cyrkowej arenie to ból i cierpienie 

cyrkowych zwierząt za kulisami, w klatkach i 

podczas tresury.  

     Na szczęście nadchodzą lepsze czasy. W 2001 r., na wniosek organizacji 

zajmujących się prawami zwierząt, wojewódzkie kuratoria oświaty wydały 

zakaz kolportowania na terenie szkół i przedszkoli ulotek reklamujących 

występy cyrków ze zwierzętami. Uznano ich działalność za szkodliwą w 

procesie wychowania i rozwoju u dzieci wrażliwości, kształtowania norm 

postępowania, zasad moralnych.  Jednocześnie zawiązała się w Polsce akcja 

„Stop cyrkom ze zwierzętami !”, w której uczestniczą organizacje ekologiczne i 

władze miast. Powstała koalicja miast mówiących „nie” cyrkom, zakazując im 

występów na swoim terenie. W tym roku do akcji dołączył Wrocław, co 

napawa nas dumą i radością.  

    Jaka jest alternatywa, mądra ewentualność dla istnienia cyrków ? 

Jednym z pomysłów jest przekształcenie ich w objazdowe ZOO lub 

w schroniska, gdzie moglibyśmy oglądać zagrożone wyginięciem 

gatunki egzotycznych zwierząt. Inne rozwiązanie to już istniejący i 

osiągający sukcesy kanadyjski „Cyrk Słońca” („ Cirque du Soleil”). 

Prezentuje on spektakle i pokazy sztuki cyrkowej, jednak tylko z 

udziałem ludzi, artystów, którzy wykonują zapierające dech w 

piersiach ewolucje powietrzne, pokazy umiejętności i sztuki 

teatralnej, czy ulicznej. Wszystko dzieje się przy muzyce 

wykonywanej na żywo przez muzyków. Cyrk ten odwiedzał już 

Polskę wielokrotnie, zatem warto wybrać się na jeden choćby 

spektakl tej unikatowej grupy artystów. 

    Każdy z nas może powiedzieć „nie” cyrkom ze zwierzętami, 

odmawiając choćby osobom rozdającym bilety, czy foldery 

reklamowe. Nie żądajmy od rodziców i dziadków, by zabierali nas  na 

występy zwierząt na cyrkowych arenach.  Starajmy się przekonać, 

rozmawiać o tym z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami. 

Nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata, ale naprawiając 

zło w swoim najbliższym otoczeniu, sprawiamy, że staje się on              

lepszy. 

      p. Michał Przybylski 



            

KRZYŻÓWKA DLA KLASY 2-3 

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

konkursowy i zanieś do biblioteki szkolnej do 30 maja 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone w 

kolejnym wydaniu Gazetki Szkolnej. 
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                              ZWYCIĘZCY POPRZEDNIEJ KRZYŻÓWKI 

                                  Magda Sobko kl. 3a i Łukasz Podolski kl. 3c 

                                  G R A T U L U J E M Y 

KUPON KONKURSOWY 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………… 

Klasa: …………………….  

Hasło: ………………………………………………………. 

1. Kwitną na łące  

2. Przylatują do Polski po zimie   

3. Czerwone warzywo-owoc, rośnie na krzaku  

4. Kupisz je w każdym sklepie ogrodniczym  

5. Topimy ją w 1 dzień wiosny  

6. Rosną w nim drzewa owocowe  

http://www.google.pl/url?url=http://szczyptaomnie.blogspot.com/2014/03/wiosna-wiosna-ach-to-ty.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXwIeTp67MAhVGDCwKHTE8Bcw4PBDBbgg1MBA&usg=AFQjCNEn34QLviZ6z__l9TsCWrfbHE0rSQ


 

 

Książki, które polecam… 
        

         KIEDY OSTATNIO BYŁAM SZCZĘŚLIWA 

 

Autorki Rose Lagercrantz i Evy Eriksson opowiadają w 

powieści o dziewczynie Duni, która kończy pierwszą klasę i 

jest taka szczęśliwa, że aż zaczęła pisać książkę. Brakuje tylko 

ostatniego rozdziału.  

W chwili kiedy Dunia zaczynała pisać szczęśliwe zakończenie,  

dowiedziała się, że jej tata miał wypadek, leży w szpitalu  

i jest w śpiączce. Nagle radość i uśmiech znikają. Na szczęście  

tata powraca do zdrowia. Dunia jedzie ze swoją najlepszą  

przyjaciółką na wakacje. Może dokończyć pisanie książki,  

gdyż znowu jest szczęśliwa. Pamiętajmy, że nawet w trudnych 

chwilach, które mogą przydarzyć się każdemu w  życiu, 

starajmy się patrzeć pozytywnie w przyszłość.  

Czytanie tej powieści ułatwią prosty język i świetne rysunki  

Evy Eriksson. Zapraszam do przeczytania. 

  

               13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII  

       DLA DUŻYCH I MAŁYCH ORAZ INNE BAJKI 

 

13 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego to  

naprawdę bajki ,,dla dużych i małych’’- przedziwne 

 i zaskakujące historyjki napisane z humorem.  

Autor w przystępny sposób przedstawia czytelnikom zagadnienia 

 i problemy filozoficzne świetnie połączone z bajką.  

Dzięki temu można się przekonać, że filozofia nie jest taka 

straszna.  

W bajkach wszystko jest możliwe i każda historia ma morał.  

W książce przeczytamy takie opowiadania 

 jak: Jak szukaliśmy Lailonii ; Garby 

; Opowiadanie o zabawkach dla dzieci ; Piękna twarz ; 

 Jak Gyom został strasznym panem ; O sławnym człowieku ; 

 Jak bóg Maior utracił tron ; Czerwona łata ; Wojna z rzeczami ; 

Jak rozwiązano sprawę długowieczności ; Oburzające dropsy ;  

Opowieść o największej kłótni ; Opowieść o największym wstydzi ; 

Wielki głód ; Bajka syryjska o wróblu i łasiczce ;  Bajka koptyjska 

o wężu logiku ; Bajka perska o sprzedawcy osła ; ,Wojna u 

lemurów ; Legenda o cesarzu Kennedym: nowa dyskusja 

antropologiczna ; Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu. 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej. 
                Wykorzystano informacje z Internetu                                                     
Victoria  Rybińska kl. V p  
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