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Witajcie drodzy czytelnicy!  
  Jesień  rozgościła się z całym bagażem pogodowym: słoty, deszczu, mgieł  i zimna. Liście prawie 
opadły z drzew, jest częściej szaro, niż słonecznie. Cóż, listopad... 
   Dla oderwania się od jesiennych „smutasów” zachęcamy Was do zapoznania się z naszą gazetką i 
życzymy miłej lektury.                                                                                                                 
                                                                                                                                        Redakcja                                                                                                                                                                                                                                                         

Jesień  
ptaszek bursztynowy  
przejrzysty  
z gałązki na gałązkę  
nosi kroplę złota.  
 

Jesień  
ptaszek rubinowy  
świetlisty  
z gałązki na gałązkę  
nosi kroplę krwi.  
 

Jesień  
ptaszek lazurowy  
umiera  
z gałązki na gałązkę  
kropla deszczu spada.     
                 Tadeusz Różewicz 
Wybrała: 
Martyna Daniszewska 

kl. 5d 

Jesienny park 
Wąską dróżką idzie Jesień 
W rękach żółte liście niesie 
W kieszonkach ma kasztany 
Park w kolory jest przybra-
ny! 
Drzewa w parku upiększa od 
rana 
Jarzębinę w koraliki ubrała 
Z trawy wiatr zwiał zwiędłe 
listki 
Żeby jesienny park był pięk-
ny i czysty :) 
             Alicja Czyżyk  kl. 7a 

Zdj. Internet 

                                             Planszówka 
     W weekend, gdy nie wiesz, co robić – zagraj w Catana. Jest to gra 

od 3 do 4 osób. Polega na rozbudowywaniu swojego „miasta” poprzez 

wymienianie się towarami z innymi graczami. Rzut kostką wybiera, 

czy dostaniesz cegłę, czy siano. Lecz strzeż się siódemki i złodzieja, 

bo możesz pożegnać się z połową swoich surowców. 

Blanka Honc kl. 6c 

Rys. Alicja Szlawska kl. 6c 

Rys. Adam Dmitruk kl. 4a 

Rys. Alicja Szlawska kl. 6c 

Jesień 
Jesień – paleta barw rozrzucona 
pośród kwiatu przyrody. 
Błyszcząca w promieniach słońca, 
złocistymi barwami świata. 
Tonąca w kroplach deszczu, 
ukrywająca się w porannej mgle. 
Znikająca w pochmurnych nocach 
jesieni. 
Walcząca z wiatrami – pokonana, 
wtula się w ramiona matki ziemi.       
                   Małgorzata Karolewska 
             Wybrała Blanka Honc kl. 6c 
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„Alcatraz kontra bibliotekarze"  
    „Alcatraz kontra bibliotekarze" to książka fantasy. Opowiada o chłopcu - 
Alcatrazie, który ze względu na niefortunne przypadki, ciągle zmienia rodzi-
ny zastępcze. Wkrótce dowiaduje się, że te „niefortunne przypadki" wcale 
nie były zbiegami okoliczności, a... tego dowiecie się w książce. Oprócz tego, 
Alcatraz poznaje swojego dziwnego dziadka, w dodatku dowiaduje się o do-
datkowych kontynentach i tajnej sekcie bibliotekarzy panującej nad większo-
ści świata.  
    Książka jest pisana w perspektywie pierwszoosobowej, gdzie główny boha-
ter rozmyśla nad różnicą miedzy paluszkami rybnymi,  a książkami i nie tylko!  
    To jest jedna z moich ulubionych historii nie tylko ze względu na fabule, 

ale i na humor! 
Alicja Szlawska kl. 6c 

„Skrzydła Ognia” 
     Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Skrzydła Ognia”. Cała akcja rozgrywa 
się na wyspie o nazwie Pyrria, która jest zamieszkiwana przez smoki. Od wielu 
lat panuje tam wojna o tron w Królestwie Piasków, jednak pewien tajemniczy 
smok przewidział nadejście Smocząt Przeznaczenia, które zakończą straszliwą 
wojnę.  
     Książka ta jest z gatunku fantasy i opowiada o przygodach danych smocząt. 
Przyznać trzeba, że jest świetnie napisana i nie da się od niej oderwać. 

Maja Lewczuk kl. 6c 

„Smocza straż”  
     Niedawno przeczytałam książkę pt. „Smocza straż” cz. 5. Jest to ostatnia 

książka z cyklu Baśniobór. Opowiada o przygodach Kendry i Setha w świecie magii. 

Opowieść trzyma w napięciu przez wszystkie 10 części.  

    Bardzo polecam, bo ta książka zabierze czytelnika w świat wróżek, demonów    

i smoków. 

Blanka Honc kl. 6c 

 „Enola Holmes” 
     Ostatnio przeczytałam książkę pt. Enola Holmes, autorstwa Nancy Springer. 
W dniu swoich urodzin Enola odkrywa, że jej matka zaginęła, pozostawiając jej 
serie zagadek. Opieki podejmują się jej bracia - Sherlock i Mycroft, którzy za 
wszelką cenę chcą ją wysłać do szkoły z internatem. Dziewczyna jednak ucieka 
i próbuje znaleźć matkę. Po pewnym czasie odkrywa, jak trudno jest rozwiązać 
taką sprawę. 

Martyna Daniszewska kl. 5d 
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Wenecja 
    W te wakacje byłam w Wenecji. Jest to przepiękne miasto położone 
we Włoszech. Jest bardzo urokliwe, ponieważ mieści się na wodzie. 
Można tam podróżować gondolami lub tramwajami wodnymi. Wenecja 
posiada wiele muzeów wartych odwiedzenia. Warto odwiedzić tam Plac  
św. Marka  z Bazyliką i Pałacem Dożów, Most Westchnień, Most Rialto i 
Bazylikę Santa Maria Della Salute.  

Warto  odwiedzić Wenecję,  zwłaszcza że może ona w każdej chwili zatonąć. 
Martyna Daniszewska kl. 5d 

Sagrada Familia  
    Sagrada Familia - piękny kościół w Barcelonie w Hiszpanii. Posiada 
piękne, witrażowe okna. Nie jest bardzo stary - ma 140 lat, ale budowa 
nadal trwa. 
Budowę rozpoczęto 19 marca 1882 roku. Jej architektem był Gaudi. 

Adam Dmitruk kl. 4a 

RONDA 
    Ronda to miasto w Andaluzji położone po obu stronach 
wąwozu rzeki Guadalevin. Składa się z dwóch dzielnic: Ciu-
dad i Mercadillo. To niewielkie miasteczko jest jednym z 
najstarszych w całej Hiszpanii. 
    Myślę, że Rondę warto zwiedzić ze względu na jej malow-
niczość, piękne zabytki i ciekawą historię. 
    Niezwykłą malowniczość zapewnia miastu jego położenie 
po obydwu stronach przecinającego je skalistego wąwozu. 
Nazywa się Tajo de Ronda i jest głęboki na około 160 m i 
szeroki w niektórych miejscach na niemal 100 m. Po dnie wąwozu płynie wąska rzeka Guadalevín. Na 
południowej stronie urwiska znajduje się starsza, mauretańska część miasta (La Ciudad). Po jego pół-
nocnej stronie mieści się późniejsza, chrześcijańska część starówki (El Mercadillo). Łączy je "nowy" 
most Puente Nuevo będący wybitnym przykładem XVIII-wiecznej sztuki inżynieryjnej. Ma około 100 
metrów wysokości i tworzą go potężne filary z podwójnym łukiem pośrodku oraz po jednym pojedyn-
czym po każdej ze stron. Most nie tylko służył do przemieszczania się mieszkańców Rondy z jednej 
części miasta do drugiej. Nad górnym, centralnym łukiem można dostrzec okno. Okazuje się, że po-
mieszczenie wkomponowane w budowlę spełniało niegdyś rolę przemyślnego więzienia, z którego 
ucieczka zdawała się być niemożliwa. 
    Tak jak wcześniej wspominałam, miasto składa się z dzielnic, w których napotkamy zabytki będące 
w znacznej mierze dziełem dwóch cywilizacji: chrześcijańskiej i muzułmańskiej. W arabskiej La Ciu-
dad najbardziej charakterystyczny jest urokliwy plac Plaza Duquesa de Parcent. Znajduje się przy nim 
gotycki kościół Iglesia de Santa María la Mayor. Wyróżnia go masywna wieża z ośmioboczną dzwonnicą 
zbudowana na planie kwadratu. W tym samym miejscu stał wcześniej minaret, a pozostałości po me-
czecie znajdziemy we wnętrzu kolegiaty.  
     W chrześcijańskiej dzielnicy Rondy - Mercadillo - znajduje się najsłynniejsza obok Puente Nuevo 
budowla miasta - arena walk byków Real Maestranza de Caballería. To jedna z najstarszych i najzna-
komitszych "plaza de toros" na terytorium Hiszpanii. Wzniesiono ją w latach 1783-1785. Była pierwszą, 
w której zamiast drewnianych belek nośnych użyto kamienia (piaskowca). 66-metrowej średnicy arenę 
otaczają dwie kondygnacje arkad z toskańskimi kolumnami, za którymi mieszczą się zadaszone trybu-
ny mogące pomieścić około 5.000 widzów. To szczególne miejsce dla historyków oraz miłośników kor-
ridy. To właśnie tam powstały współczesne zasady tego widowiska obowiązujące do dnia dzisiejszego.  

Alicja Czyżyk kl. 7a 



5 

Czy wiesz, że:  

- 10 tysięcy lat temu żyły leniwce wielkości dzisiejszego słonia. 
- W Chinach zakazane jest przytulanie drzew. 
- Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie. 
- Leonardo Da Vinci potrafił malować jedną ręką i jednocześnie pisać drugą. 

Amelia Urbaniak kl. 5a 
- Istnieje meduza, która jest niemal nieśmiertelna. 
- Lamparty mogą biec z prędkością 58 km/h. 
- Słonie potrafią znaleźć wodę z odległości 3 mil. 
- Mrówki nie posiadają płuc i nie jest im potrzebny sen. 
- Język żyrafy jest niebiesko-czarny.      

                                                                                                                      Blanka Honc kl. 6c 

Ciasto marchewkowe 
    Składniki: 
- 2 jajka, 200 g drobnego cukru, 150 ml oleju roślinnego, 200 g drobno startej 
marchewki, 50 g posiekanych orzechów, 75 g drobno pokrojonego ananasa, 50 
g wiórków kokosowych, 200 g mąki, ½ łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżecz-
ka sody, 1 łyżeczka cynamonu, szczypta soli. 
    Przygotowanie: 
       Ubić jajka z cukrem, aż masa będzie gładka. Wciąż ubijać i ciągłym, cie-
niutkim strumieniem dodać olej. Dodać marchewkę, ananasa, wiórki, orzechy i delikatnie wymieszać. 
Piekarnik rozgrzać do 150  stopni C. Do osobnej miski przesiać mąkę, dodać proszek do pieczenia, 
sodę, cynamon i sól. Przesypać do miski z marchewką i wymieszać.  
       Piec przez 1 godzinę lub do czasu, kiedy włożony patyczek będzie suchy. 

Blanka Honc kl. 6c 

Błyskawica 
     Moim zdaniem warto zwiedzić polski okręt wojenny – Błyskawicę. W 
środku można zobaczyć wszystkie silniki statku. Na zewnątrz kotwicę i 
liny. Statek znajduje się w Gdyni, nad morzem. Bardzo Wam polecam. 

Paulina Kruk kl. 4f 

Omlet na słodko 

    Składniki 
- 2 jajka, 3 łyżki mąki, 1 łyżka cukru, 4 łyżki mleka, 1 łyżeczka cukru wani-
liowego. 
    Przygotowanie: 
- Żółtka oddzielić od białek. 
- Do żółtek dodać wszystkie składniki i wymieszać. 
- Ubić białka. 

- Ubitą pianę przekładać łyżką do masy i delikatnie mieszać. 
- Rozpuścić łyżkę masła na patelni.  
- Wylać masę na patelnię. 

Paulina Kruk kl. 4f 
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Camilca 
    Camilca jest maści gniadej, ma czarną grzywę i czarny ogon. 
Camilka jest moim ukochanym koniem. Kupiłam dla niej sprzęt. 
Jeździ mi się na niej cudownie i teraz łączy nas silna więź. Lubię 
Camilcę, dlatego, że od pierwszej jazdy słuchała mnie, nie gryzła, 
nie kopała  i dała mi się ładnie oporządzić. 

Bianka Mielnikiewicz kl. 4a     

  Turkuć Podjadek 
     Turkuć podjadek to owad zaliczający do prostoskrzydłych długo-
czułkowych, czyli można powiedzieć, że jest kuzynem świerszcza. 
Zwierzęta te żyją pod ziemią i posiadają bardzo charakterystyczne 
kończyny grzebne. Ich ciało jest częściowo opancerzone, a żuwaczki 
grube i silne, jednak nie trzeba się ich bać, gdyż nie są jadowite. Nie-
stety przez to, że lubią podgryzać warzywa, zostały dość mocno wytę-
pione i nie są tak pospolitym gatunkiem. Do tego, przydałoby się po-
wiedzieć, że owady te mają zdolność wydawania dźwięków oraz latania. Uwielbiam te stworzenia! 
                                                                                                    Tekst i rys. Maja Lewczuk kl. 6c 

Jeż 
     Do dziś każdy z nas pamięta obrazek jeża niosącego czerwone 
jabłko na grzbiecie. Można je znaleźć w wielu książkach dla dzieci 
czy podręcznikach. Mało kto, jednak zdaje sobie sprawę, że jeże nie 
jedzą jabłek i ich dieta jest zupełnie inna! 
     Obrazek jeża, który na kolcach niesie czerwone jabłko, zna chyba 
każdy, z resztą nic dziwnego! Pierwszy raz taka scenka pojawiła się w 
dziełach rzymskiego historyka i pisarza- Pliniusza Starszego, który żył 
w I wieku naszej ery. Prawdopodobnie Pliniusz zobaczył jeża, które-

mu na kolce spadło i nabiło się jabłko i uznał, że jeżyk robi sobie zapasy, które później zje! Nie mógł 
bardziej się mylić. 
     Jak wygląda jeż? Jeżyki to zwierzęta o dość krępej budowie ciała. Grzbiet i boczne partie są po-
kryte charakterystycznymi jeżowymi kolcami, pod względem budowy mogą przypominać zwyczajne 
włosy- przede wszystkich są zbudowane z keratyny. W przeciwieństwie do innych gatunków jeżowa-
tych, mają kolce bardzo solidnie wbite w ciało! 
Do czego jeżykowi służą kolce? Same kolce jeża mają nie tylko odstraszać drapieżniki, lecz pełnią też 
funkcję termoregulacyjną! 
     Jak bronią się jeże? Dzięki dobrze rozwiniętym mięśniom grzbietowym i brzusznym jeże opanowały 
specyficzną metodę ochrony przed drapieżnikami, zwijanie się w kulkę. 
Jak duże mogą być? Ich ciało osiąga długość ok. 23 cm, kolejne 4 cm stanowi ogon! Ogonek u jeża nie 
jest widoczny na pierwszy rzut oka, gdyż jest on niewielki. 
Czym faktycznie żywią się jeże? Co ciekawe, nasze małe słodziaki są mięsożerne! Ich dieta jednak jest 
bardzo bogata. Jeże jedzą myszy lub niewielkie gryzonie, pisklęta, jaja ptaków, dżdżownice, ślimaki, 
jaszczurki, padlinę oraz różnego rodzaju odpadki po ludzkich posiłkach!  
     Co może być niebezpieczne dla jeża?  Większość jeży jest zdroworozsądkowa, ale niektóre rzeczy 
mogą zjeść nieumyślnie i sobie zaszkodzić! Choć wcześniej wspomniałam, że jeże jedzą odpadki po 
ludziach, może to być dla nich niebezpieczne. Niektóre pokarmy jak np. czekolada, winogrona, ro-
dzynki, mleko lub inne mleczne produkty mogą być śmiertelne dla jeża, dlatego jakbyś spotkał/
spotkała głodnego jeża, nie dawaj mu tych produktów! 

Alicja Czyżyk kl. 7a 
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Łowczyni 
    Nazywam się May. Jestem dziewczyną, która od około dwóch tysięcy lat ma 14 lat.  Zapytacie pew-

nie, jak to możliwe.  

    Otóż moje 14 urodziny bardzo pokłóciłam się z moją siostrą, Zoe. Zoe powiedziała mi wtedy, że 

ukradłam jej świnkę-skarbonkę, do której odkładała pieniądze od około 3 lat. Zaprzeczyłam, ponieważ 

nic jej nie zabrałam. Lecz ona była uparta. Zaczęła na mnie krzyczeć, że jestem najgorszą siostrą, 

jaką mogłaby mieć. Próbowałam jej wyjaśnić, że nic nie zrobiłam, ale ona nie słuchała. W końcu nie 

wytrzymałam i wybiegłam z domu.  

    Obok nas rósł las, w którym jesienią było dużo grzybów. Teraz jednak była zima, a dokładnie gru-

dzień. Biegłam przez las aż do mojego ulubionego miejsca – Doliny Świetlików. Kiedy nasi rodzice żyli, 

często chodziłam tam z tatą. Moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym rok temu. Od tamtego 

wydarzenia mieszkamy z Zoe u dziadków. Nie rozpiesz-

czają nas, ale wiem, że w głębi duszy nas kochają.  

    Gdy dotarłam do Doliny Świetlików było ciemno, bo 

świetlików nie ma zimą. Kocham to miejsce nie tylko 

dlatego, że jest piękne, ale też dlatego, że mój tata 

oświadczył się tutaj mojej mamie. Usiadłam pod drze-

wem i wsłuchiwałam się w szum strumienia. Wyciągnę-

łam z kieszeni książkę, którą zawsze miałam przy sobie.  

    Była to mitologia grecka. Zainteresowałam się nią po 

śmierci rodziców. Czytałam mity o herosach, ponieważ poprawiało mi to humor. Wtedy wiedziałam, 

że nie mam najgorzej w życiu. Przeglądałam opowieści o Artemidzie, bogini księżyca, leśnych zwie-

rząt i łowów. Bardzo ją wtedy podziwiałam, bo również kochałam księżyc i las.     

    Nagle księżyc zaczął mocno świecić. Usłyszałam wycie i poderwałam się na nogi. To były wilki. 

Byłam przerażona, ale zachowałam zimną krew i zaczęłam wspinać się na drzewo. Po minucie usia-

dłam na najwyższej gałęzi, która mogła mnie utrzymać. W tej samej chwili na polankę wpadły około 

dwa tuziny wilków i tyle samo młodych dziewcząt w wieku od 10 do 16 lat. Przewodziła im dziewczy-

na w moim wieku. Miała rude włosy, masę piegów na lekko zadartym nosie i oczy, które wskazywały 

na to, że ta osoba jest starsza, niż na to wygląda. 

Cdn.                                                                                                                 Blanka Honc kl. 6c 

Szczury 
    Są to małe i mądre zwierzęta. Lubią się między sobą bić. Są to zwie-
rzęta stadne, znaczy to, że potrzebują do życia innych szczurków. Gdy 
nasz szczur jest śnieżnobiały, a jego oczy są czerwone, nie ma to  wpły-
wu na jego charakter. 
    To zwierzątko jest idealne dla osób, które często wyjeżdżają, bo 
żyje w klatce. Należy pamiętać, że klatka nawet dla jednego szczura 
powinna być duża. Zwierzęta te są bardzo śmieszne.  

Paulina Kruk kl. 4f 
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          Zakończyła się akcja charytatywna CAŁY WROCŁAW CZYTA 
„Wędrujące książki”, której celem było wsparcie polskich i ukraińskich 
dzieci w Kołomyi w Ukrainie. Było to wspólne przedsięwzięcie Wrocław-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, firmy Kaufland oraz Polskiego 
Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w Ukrainie. Nasza szkoła wzięła 
w tej akcji czynny udział. Ilość zebranych książek przewyższyła nasze 
oczekiwania. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za hojne dary książ-
kowe. 
 
     Z przyjemnością informujemy, 
że książki dla dzieci z Ukrainy trafi-
ły już do naszej biblioteki. Zapew-
nią one uczniom kontakt z książka-

mi napisanymi w ich języku ojczystym. Zapraszamy do bibliote-
ki. Akcja została dofinansowana w ramach Funduszu Narodów 

Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
(UNICEF). 
 
    W październiku gościłyśmy w naszej bibliotece klasy drugie na lekcji 
bibliotecznej -"Książka moim przyjacielem". Nasi uczniowie wykazali się 
ogromną wiedzą na temat bajek i baśni. Pięknie wypowiadali się na 
temat przyjaźni. Dzięki pracy i zaangażowaniu 
naszych drugoklasistów powstała tablica, która 
jest ozdobą naszej biblioteki. 
 
    W dniu 24.10.2022 odbył się w naszej bibliotece 
konkurs czytelniczy „Hobbit”, dla uczniów kl. 6     
i 7. Laureatkami konkursu zostały: 
I miejsce – Blanka z kl. 6c, II miejsce – Alicja z kl. 

6c,  III miejsce – Zofia z kl. 7c. Gratulujemy!    
                                   

                     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   
 

    Nasza szkoła przystąpiła do realizacji 
rządowego projektu w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 
– Priorytet 3. Celem tego programu jest 
stworzenie warunków dla wzrostu czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży. Opracowany 
został szkolny projekt, zgodny z wymogami 
postawionymi przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki, który został zatwierdzony i szkole 
przyznano łącznie 15000 zł na zakup nowych 
książek. 
    Priorytetem projektu jest wzmocnienie 

potencjału    i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydaw-
niczych pozostających w sferze zainteresowań  uczniów. Dzięki temu  
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Wywiad z  Panią  Mają Żyłajtys-Wrońską 

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad? 

- Tak. 

- Dziękuję. Pierwsze pytanie – dlaczego wybrała Pani pracę nauczyciela? 

- Bo nadarzyła się okazja na studiach. 

- Dlaczego Pani uczy akurat plastyki? 

- Bo zawsze interesowałam się sztuką. 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Tak. 

- Dlaczego? 

- Bo lubię być w ruchu i mieć kontakt z fajnymi ludźmi. 

- Czy ma Pani jakieś hobby? 

- Tak. Gram w golfa i w tenisa.  

- Czy ma Pani jakieś zwierzę? 

- Mam psa, kota i dwa szczury. 

- Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. 

- Do widzenia.                                                            

                                                                Wywiad przeprowadziła Blanka Honc kl. 6c 

uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji 
książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Książki 
zostały zakupione zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowania-
mi użytkowników biblioteki naszej szkoły. 
W związku z tym bibliotekarze zwrócili się do rodziców, nau-
czycieli i uczniów   o zaproponowanie tytułów książek, które 
byłyby dostępne w naszej bibliotece.  
Wszystkie opinie 
oraz sugestie były 
podstawą do stwo-

rzenia listy książek, które zostały zakupione do biblioteki w 
ramach tego projektu. 
     Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki po nowości, 
zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. Każdy znajdzie coś dla siebie :) 

Bibliotekarki 

Rys. Internet 
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Przedstawiamy prace plastyczne Waszych kolegów i koleżanek.   

Rys. Adam Dmitruk kl. 4a 
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Rys. Alicja Szlawska kl. 6c 
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Rys. Martyna Daniszewska kl. 5d 
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Rys. Paulina Kruk  kl. 4f 
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RUNMAGEDDON - piekielny bieg z przeszko-
dami 

   Runmageddon to forma wyścigu biegowego, w któ-
rym trzeba jak najszybciej przebiec wyznaczoną 
trasę z przeszkodami, których nie da się ominąć.     
  Często, żeby pokonać przeszkodę, trzeba się czoł-
gać w błocie, wspinać po linie, przedzierać się przez 
krzaki, czy skakać przez przeszkodę, jednym sło-
wem, fantastyczna zabawa! :) 

    Jest to świetna alternatywa dla zwyczajnych biegów, oferuje zawodnikom niezapomniane wrażenia 
i dobrą zabawę, a także pozwala pokonywać swoje słabości! Ponadto organizatorzy kolejnych edycji 
biegów dbają o różnorodność przeszkód, więc można startować wiele razy i nie będzie to nudne. We-
dług mnie to świetny pomysł na ucieczkę od rutyny i nową przygodę :)  

Alicja Czyżyk kl. 7a 
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Sport dla odważnych 
     Ci, którzy lubią wyzwania, odnajdą się w 
skokach przez przeszkody. To najpopularniejsza 
dyscyplina jeździecka. Zadaniem jeźdźca jest 
bezbłędne (bez zrzutek) lub jak najszybsze 
pokonanie toru przeszkód (parkuru). Na co trze-
ba uważać? Na dobry dosiad, znajomość trasy. 
Dodatkowo, koń       
w każdej chwili może się spłoszyć i wysadzić 
jeźdźca     z siodła.  
    Zawodnik musi założyć białe bryczesy 
(specjalne spodnie do jazdy konnej) oraz białą koszulę   z krawatem lub plastronem (część ubioru 
konkursowego). Na wierzch zakłada się ciemną marynarkę, białe rękawiczki, kask i czyste oficerki. 
Koń musi mieć biały czaprak (wkłada się pod siodło), ochraniacze, siodło skokowe, ogłowie skokowe 
(można zrobić fryzurę z białych gumek). 

Bianka Mielnikiewicz, kl. 4a 
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Windsurfing 
    Windsurfing to sport wodny, uprawiany przy uży-
ciu żagla i deski. Jest on zaliczany do sportów że-
glarskich, dyscyplina rozgrywana na igrzyskach olim-
pijskich od 1984 roku w konkurencji mężczyzn i od 
1992 roku w konkurencji kobiet). Podczas pływania 
np. po jeziorze łapie się wiatr w żagiel    i wykonuje 
się różne zwroty.  

    Cały zestaw windsurfingowy składa się z deski, masz-
tu, żagla, palety, do której przymocowuje się maszt 

i boom, który służy do trzymania żagla.  
    Windsurfing to ekstremalny sport wodny. 

Martyna Daniszewska kl. 5d 
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Rys. Maja Lewczuk kl. 6c 

    11 listopada świętujemy dzień niepodległości. Tego 

dnia w 1918 roku mocarstwa toczące między sobą I 

Wojnę Światową podpisały rozejm. Jest do data umow-

na odzyskania niepodległości, ponieważ Polska walczy-

ła jeszcze z Niemcami w powstaniach Wielkopolskim i 

Śląskich oraz z Rosją w wojnie zakończonej w 1920 

roku.  

    Po 123 latach Polska znów pojawiła się na mapach. 

Ala Szlawska kl. 6c 

    W dniu 10 listopada obchodziliśmy w szkole Naro-

dowe święto Niepodległości.      

    Prawie wszyscy byli ubrani w galowe stroje, dużo 

uczniów i nauczycieli miało kotyliony. O godzinie 

11:11 wszystkie klasy wraz z nauczycielami odśpie-

wały Hymn Polski. W tym samym czasie szkolna or-

kiestra, przygotowana przez pana Pawła Mazurkiewi-

cza, odegrała Mazurka Dąbrowskiego.  

    W holu szkoły przygotowano prezentacje, a ucz-

niowie podczas przerw śpiewali pieśni patriotyczne. Szkoła była odświętnie przystrojona. Samorząd 

Uczniowski zorganizował patriotyczne karaoke oraz animacje, wykonane przez uczniów.  

    Uczniowie klas młodszych, jak co roku, przygotowani zostali przez wychowawców do parady     z 

okazji Święta Niepodległości: niosąc flagi, plakaty i kotyliony. Niestety, z przyczyn niezależnych, para-

da nie odbyła się na zewnątrz szkoły, ale w hali sportowej.  

 Maja Lewczuk kl. 6c 
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Odpowiedzi na zagadki: 
1. Cisza. 
2. Drzwi. 
3. Lewą dłoń. 
4. Jesień. 

5. Na jarzębinie. 
6. Liście. 

 

 
1. Co jest tak delikatnego i kruchego, że nawet wypowiedzenie jego nazwy to przerywa? 
2. Co zapewnia siłę i moc do przechodzenia przez ściany? 
3. Co można trzymać w prawej dłoni, a nie można trzymać w lewej dłoni? 

Amelia Urbaniak kl. 5a 
4. Jak się nazywa pora roku, co ścieli liściasty dywan wokół? 
5. Na jakich drzewach jesienią koraliki się czerwienią? 
6. Wiosną się pojawiają, a jesienią opadają.                                                
                                                                                                                           Blanka Honc kl. 6c 

HASŁO: 

1)……………………………………………………… 

2) …………………………………………………….. 
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2) 

1) 
1. Mały kolczasty ssak. 

2. Zdrobnienie od „lis”. 

3. Żółty i ma dziury. 
4. Jesienią spadają w dół. 

5. Charakterystyczna drapieżna ryba, popularna 
w filmach akcji. 
6. Gdy ktoś nic nie robi, mówimy o nim … 

Maja Lewczuk kl. 6c 

Fot. Internet 

3) 

1. Czerwone kuleczki, 

które pojawiają się 
jesienią. 
2. Chroni się kolcami na 
grzbiecie. 
3. Rudy oraz chytry to… 
4. Spadają jesienią. 
5. Rosną na dębie i nie 
są to liście. 
6. Kolor, w jakim lis ma 

futro. 
Blanka Honc kl. 6c 

1. Opadają jesienią. 
2. Dom z lodu. 
3. Pakuje się do niego 
przetwory. 
4. Ma kolce. 
5. Syn wujka 
     Ala Szlawska kl. 6c 

   1         
2              

   3         

  4             
  5            
 6           

 1             
 2           

 3            
4           

 5            

       1                   
      2              

     3               

      4                 
5                         

 6                            

1.Rudy ogon, ruda kita, za drzewa-
mi gdzieś pomyka. Nie zapada w sen 
zimowy, często chodzi więc na ło-
wy. 
2.Ma on nóżkę - nie ma buta, ma 
kapelusz – nie ma głowy, czasem 
smaczny jest i zdrowy. 
3.Upadł nagle z drzewa, leży na 
trawniku, w brązowym ubranku, w 
kolczastym płaszczyku. 
4. Lecą Jesienią z drzewa, żółte i 
czerwone, wiatr roznosi je to w 
prawą, to w lewą stronę. 
5.Na przybycie września, wszystko 
już gotowe. Przystroiła się ziemia w 
dywany liliowe. 
6.Czerwona, żółta, zielona, na stole 
surowa lub mielona.  
7.Na jakim drzewie jesienią, korali-
ki się czerwienią? 
8.Okrągła, pękata, rumiana jak 
słońce, w środku chowa pestki, jak 
grosze w skarbonce.                                                                          
                       Alicja Czyżyk kl. 7a 

      1              
2                      

    3                   

   4                  

   5                  

      6                
     7                   
      8              

4) 
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Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu 
wołają: - Mamo, mamo, wygrałaś kon-
kurs! 
- Jaki konkurs? 
- „Czyja mama jest najpiękniejsza”. 
Głosowaliśmy wszyscy w klasie. Tylko 
ty dostałaś dwa głosy! 

- Jasiu, dlaczego nigdy nie 
jeździsz windą? – pyta 
mama. – Bo tam pisze 
„Winda na sześć osób”, a 
mnie się nie chce czekać 
na pięć pozostałych. 

– Jaś mówi do mamy: 
- Mamo dostałem 6 w szkole. 
- Mama na to- Tak, a z czego? 
- 3 z matmy, 2 z polskiego a 1 z angielskiego. 

 Pan od matematyki pyta Jasia:  
- Co to jest kąt? 
- To najbrudniejsza część mojego 
pokoju. 

- Dlaczego słonie mają 
czerwone oczy?  
- Żeby mogły się schować 
w jarzębinie. 

Dlaczego Jesień to naj-
bardziej niebezpieczna 
pora roku? 
Bo można dostać z liścia! 

- Jak nie spać 20 dni? 
- Trzeba spać w nocy! 

- Zabawmy się w szkołę – prosi Jasia młodszy 
brat, przedszkolak. 
 – Dobrze, ale ja będę nieobecny - mówi Jaś. 

- W gęstym lesie rosło 
samotne drzewo….:) 

- Jak powinni rozu-
mieć się piloci? 
- W lot. 

-Nauczyciel pyta się Jasia: 
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
-Róże. 
-Proszę, napisz to na tablicy. 
-Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 

- Dostałem dzisiaj jedynkę – 
mówi synek. - Ale dlaczego? – 
pyta mama. 
- Bo gadałem na lekcji i pani 
powiedziała, żebym był cicho, 
a potem wezwała mnie do 
odpowiedzi, to nic nie powie-
działem, bo miałem być cicho. 

Jaś pisze list do Małgosi –  
„Nie jem śniadania, bo myślę o 
tobie. Nie jem obiadu, bo my-
ślę o tobie. Nie jem kolacji, bo 
myślę o tobie. Nie śpię w nocy, 
bo… jestem głodny!” 

- Dlaczego wulkan dostał piątkę na 
lekcji? 
- Bo był aktywny! 

- Dlaczego złodziej nie używa indyj-
skich przypraw? 
- Bo chce uniknąć curry (kary). 

Klient wchodzi do warzywniaka z zamiarem kupna 
arbuza. Patrzy na cennik, a tam:  
1 arbuz - 3 zł, 3 arbuzy - 10 zł. Uśmiecha się pod 
nosem i prosi o arbuza. Zapłacił 3 zł. Następnie 
znów poprosił o arbuza i zapłacił 3 zł. Sytuacja 
powtarza się jeszcze raz. Klient wychodząc ze 
sklepu, powiedział:  
- Panie, za 3 arbuzy zapłaciłem 9 zł, a pan sprze-
daje je za 10 zł. Kto pana uczył biznes robić? 
- Na co sprzedawca pod nosem: - Chciał 1 arbuza, 
kupił 3, a mnie chce biznesu uczyć! 


