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Witajcie!! W waszych rękach pierwszy
w tym roku numer szkolnej gazetki!

Rymowanki o zwierzakach
od Amelki i Wiktorii z 4b

nowa redakcja

poczet SP 36

23 października pod
tablicami Pétera Mansfelda
i Romka Strzałkowskiego
odbyły się miejskie obchody
59. rocznicy wybuchu
Powstania Węgierskiego
1956, w których
uczestniczył poczet
sztandarowy naszej szkoły 
pod opieką Pani Doroty
Boryczko. 
To była lekcja patriotyzmu,
bo należy zawsze pamiętać 
o ważnych wydarzeniach
historycznych. 

                  59. rocznica wybuchu 
          Powstania Węgierskiego 1956

Koło medialne w piątki
o godz. 13.20. Do
końca grudnia także w
czwartki o godz. 13.20.
Zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych!

W tym roku szkolnym
zmienił się niemal w całości
skład redakcji naszego
pisemka. Nowi ludzie to
nowe pomysły. Mamy
nadzieję, że spowoduje to, iż
kolejne numery pisemka
będą jeszcze ciekawsze niż
w poprzednich latach. 

W tym numerze znajdziecie
między innymi aktualności 
z życia szkoły, sylwetki
sportowców, wesoły
horoskop, wywiad z
przewodniczącą
samorządu, informacje o
zwierzakach dużych i
małych, propozycje
interesujących książek,
ciekawostki ze świata.
Wszystko zilustrowane
zdjęciami autorstwa
naszych redaktorów. 
Zapraszamy do lektury!!

Iga z 6a

Co to za małe i słodkie
rozrabiaki? To zwierzaki!

Fiku miku mik 
i chomik znika w mig! 

Ence pecne, w której żółwik
schował się ręce?

Idzie rak nieborak,
fiku mik i już robi znak!

Bym! Bym! Bym! Każda
żabka lubi rym!

Jeden, dwa, jeden, dwa, 
każdy pies skacze
hopsasa!

Każdy szczeniak o tym wie,
że swój kącik musi mieć.

Jeden, dwa, dwa, trzy,
słodkie zwierzaki to my!

Piesek robi hau, kotek robi
miau, sowa robi hu, a
krówka muuuuu!

Wszystkie zwierzaki to
rozrabiaki!

fot. red.

fot. D. Boryczko
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Witajcie
Pierwszaki!

     Narodowe Święto
       Niepodległości

      FESTIWAL NAUKI

ślubowanie

Dnia 14 października,
jak co roku w naszej
szkole, odbyło się
pasowanie na
pierwszoklasistów.
Do pięknie ustrojonej
sali gimnastycznej
przybyło wielu
zaproszonych gości i
rodzice, którzy chcieli
zobaczyć swoje dzieci
w tak ważnej chwili.
Wszyscy byli
elegancko ubrani. Trzy
klasy pierwszaków
pięknie prezentowały
się na środku sali.
Niektórym trudno było
ustać w miejscu, lecz
po pasowaniu

wszystkie dzieci były
dumne, że mogą być
uczniami naszej
szkoły. Pod koniec
było przedstawienie, w
czasie którego
zaprezentowali się
uczniowie klas
pierwszych, a nawet
kilkoro rodziców,
śpiewał również chór, 
a dzieci z klasy 4b
mówiły wierszyki.
Moim zdaniem ta
uroczystość była
bardzo udana. 

Marianka Żmidzińska

14 października odbył
się „Festiwal nauki’’.
Był to dzień wolny od
książek i
podręczników.
Liczyła się tylko dobra
zabawa, choć wielu
rzeczy też
nauczyliśmy się. W
specjalnym
planetarium ujrzeliśmy
Układ Słoneczny i
Drogę Mleczną. Było
można też zobaczyć
krótkie naukowe
pokazy, które
zorganizowały
nauczycielki. 

Eksperymenty
prowadziła pani
Skowrońska oraz pani
Szyndler. Była butelka,
która pożerała żółtka,
puszka, która sama się
zgniatała, drożdże,
które "nadmuchały"
balonik i wiele innych
ciekawych
doświadczeń. 
Oby więcej takich dni w
szkole!

      Weronika Kępska
      Amanada Żurczak

w trakcie eksperymentów

.

11 Listopada

Pani Dyrektor
Katarzyna Czyż i
poczet sztandarowy
pod opieką Pani Doroty
Boryczko 
w imieniu całej
społeczności szkolnej
uczcili 

Narodowe Święto
Niepodległości
uczestnicząc w
obchodach, które
odbyły się 11 listopada
na Cmentarzu
Jeżyckim. 

Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzes
taniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu.                     /B.Britten/

Samorząd Uczniowski
zaprosił wszystkich do
zabawy w kolory. Jako
pierwszy królował
żółty. W pierwszy
piątek listopada po
naszej szkole niemal
wszyscy chodzili
ubrani na żółto. To na
pewno ożywiło 

deszczową i
pochmurną jesień.
Pamiętajcie, że
kolorowy zawrót głowy
trwa. Pierwszy piątek
grudnia też będzie pod
hasłem jakiegoś koloru.
Jakiego? czytajcie
informacje 
w holu szkoły!

12 listopada klasy
czwarte, piąte i szóste
bawiły się na szkolnej
dyskotece. Prowadził
ją DJ Krystian. Zabawa
była wyborna. Relacja
fotograficzna już w
kolejnym numerze
gazetki!

fot. J. Szkudlarz

fot. red.

fot.red.

.
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           Nazwisko już mam!
     Zostaje tylko ostry trening!

W 2008 roku trafił do Lecha Poznań, w którego
barwach zadebiutował w Ekstraklasie. W latach
2010-2014 był zawodnikiem klubu Borussia
Dortmund. Robert to król strzelców niemieckiej
Bundesligi w sezonie 2013/2014. Ambasador
dobrej woli UNICEF. W roku 2014 zajął 30.
miejsce w rankingu najlepszych piłkarzy świata
został przez magazyn piłkarski "The Guardian".
Jak będzie w tym roku? Na pewno dużo lepiej.
Jest kandydatem do otrzymania "Złotej Piłki" czyli
tytułu najlepszego piłkarza świata. trzymamy
kciuki!
                             Autorzy: Jakub Lewandowski 
                                               i Jakub Szlachta

Prawie każdy chciałby mieć zwierzę w domu. Niektóre mieszkania nie są
tak duże, by trzymać w nich psa lub kota, ale zmieści się papużka falista lub
inna mała papuga.
Rodzina papugowatych jest liczna i różnorodna. Od malutkiej niziółki (około
8 cm), przez nimfę (30-33 cm), po arę hiacyntową (ok. 120 cm). Tylko jaką
wybrać? Wszystko zależy od ilości miejsca w domu, wielkości klatki lub
woliery i od tego, czy chcesz hodować ptaki. Dla tych, co mają mało miejsca
dla papug, polecam rozellę i wcześniej wspomniane nimfy  (ogon stanowi
blisko połowę ich długości), a także papugi senegalskie, faliste i łąkówki.
Papugi duże takie jak żako, ary czy kakadu potrzebują woliery lub dostępu
do latania po całym domu.
Informacje na temat papug znajdzie w książce "Papugi i papużki", którą
można przeczytać w szkolnej czytelni.

Gabrysia Lewandowska 6a

Mam na imię Weronika
i chciałabym podzielić
się  z Wami przepisem
na moją ulubioną
sałatkę. Ona jest
naprawdę bombowa!
Ten smak
zapamiętacie na długo. 

Sałatka z pora 
i ananasa
Składniki: 2 duże pory,
puszka z ananasem,
25 dkg sera żółtego,
puszka kukurydzy,
majonez, pieprz.

Sposób przygotowania:
2 pory pokroić na
talarki, ser i ananas
pokroić w kostkę.
Wszystkie produkty
wymieszać  razem z
kukurydzą, dodać dwie
łyżki majonezu i trochę
pieprzu. Por wcześniej
można zamoczyć w
soku z ananasa, wtedy
sałatka nie jest taka
ostra.
Smacznego!

Weronika Kępska 4b

Smacznego!

w trakcie pracy

.

               "PRZYSZŁOŚĆ NA TALERZU"
             CHCEMY WIEDZIEĆ, CO JEMY!

Klasa 4b uczestniczy 
w projekcie
„Przyszłość na talerzu”
organizowanym przez
Tesco.
Pierwszym naszym
zadaniem było
zrobienie plakatu o
tym, co dzieje się z
wybranymi produktami
(herbatą, ziemniakiem,
oliwą, ryżem) zanim
trafią na nasz talerz.
Pracowaliśmy w kilku
grupach i
dowiedzieliśmy się
wielu nowych rzeczy.
Drugie zadanie było
trudniejsze.
Analizowaliśmy
etykiety produktów.
Staraliśmy się odkryć,
co kryje się pod
tajemniczymi skrótami

rozpoczynającymi się
od E, np. E 951 czyli
bardzo niezdrowy
słodzik aspartam. Na
koniec sami
zaprojektowaliśmy
etykiety ulubionych
produktów. Po tych
lekcjach będziemy
bardziej analizować
skład tego, co
wrzucamy w sklepie do
koszyka. Będziemy
zdrowsi!

Marianna Żmidzińska
z klasy 4b

papuga nimfa

.

Robert Lewandowski to aktualnie najlepszy polski piłkarz. Bramki strzela
ostatnio jak szalony! Zna go już cały świat. Warto, abyśmy wszyscy
przypomnieli sobie kilka faktów z jego życia. 
Urodził się 21 sierpnia 1988 w Warszawie. Aktualnie występuje na pozycji
napastnika w Bayernie Monachium. Gra też w  reprezentacji Polski, jest
członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta. W reprezentacji pełni funkcję
kapitana. Jest uczestnikiem finałów Mistrzostw Europy 2012. Wychowanek
Varsovii Warszawa, reprezentował także barwy Delty Warszawa, rezerw
Legii Warszawa oraz Znicza Pruszków. 

.

fot.red.

fot. red.

.

fot. internet
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         60-lecie Polskich Skrzydeł w Krzesinach

szefowa SU

OKO W OKO Z SZEFOWĄ SU

W tym roku szkolnym przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została
Amelia Niegolewska z klasy 5b. Postanowiliśmy zadać jej kilka pytań. 

Co zabrałabyś na bezludną wyspę?
Wodę, jedzenie, narzędzia, aby zbudować dom i ubrania.
Gdybyś miała magiczną różdżkę, co wyczarowałabyś dla szkoły?
Na pewno nowoczesny sprzęt multimedialny.
Czy lubisz gotować?
Oj, niestety nie. Może kiedyś jeszcze polubię.  
Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
Moja ulubiona potrawa to spaghetti.

Kim chciałabyś być w przyszłości?
Nawet o tym nie myślałam, nie wiem. Jeszcze
mam czas na podjęcie decyzji. 
Gdzie chciałabyś pojechać? Jaki zakątek
świata zwiedzić?
Na pewno do Rzymu, stolicy Włoch.
Co zmieniłabyś w szkole?
Krótsze lekcje, dłuższe przerwy ha,ha żartuję.
Marzę, by każdy uczeń miał swoją szafkę.  
Dziękuję za wywiad.

                                   Rozmowę przeprowadziła 
                                   Dominika Biernacka z 5b

Pragniesz sprawić
przyjemność
swojej przyjaciółce
lub kumplowi?
Chcesz zaskoczyć
przystojniaka
z klasy obok?
Mamy na to
rozwiązanie,
możesz wrzucić
wiadomość
do pudełka z
pozdrowieniami,
która pojawi się w
gazetce szkolnej.
Pudełko znajduje się
w holu szkoły 
u Pani woźnej.

Nie czekaj
ani chwili dłużej! 
Pozdrów znajomych
już dziś!

Pozdrawiam panią
Justynę (studentkę) -
Jakub Lewandowski,
Iga Przynoga
Uściski dla uczniów 
z klasy 4b od
wychowawczyni.
Pozdrawiamy Zuzię
Sauer – Kółko
Medialne
Klasa 4b pozdrawia
panią Magdalenę
Kaczmarek.

Pozdrawiamy
Mariankę – koleżanki
z 4b
Pozdrawiamy Panią
Dyrektor - Julia Pięta,
Jakub Lewandowski
Pozdrawiamy Panią
Wicedyrektor - Jakub
Lewandowski, Julia
Pięta
Pozdrawiam panią
Agnieszkę z 1c –
Ania Rudner, Amelia
Lewczuk
Pozdrawiam Panią
Renatę Maciejewską
– Jakub
Lewandowski

Całus dla Michała
Leśniaka od
tajemniczej
nieznajomej.
Pozdrowienia dla
Pani Ani z biblioteki -
wierni czytelnicy.
Pozdrowienia dla 4b
5b i 6a przesyła pani
Justyna
Pozdrawiamy panią
Justynę - klasa 4b
Pozdrawiam klasę
6a- Ania Rudner,
Amelia Lewczuk
Pozdrawiamy Panią
Ewę Zbierską- cała
klasa 6a i 4b

Pozdrawiamy całą
szkołę - 4b, 6a, 6c
Pozdrawiamy
wszystkich
nauczycieli uczących
w klasie 6a.
Pozdrowienia dla
przystojniaków z 4b.

We wrześniu
uczestniczyłam w
pokazie samolotów w
Krzesinach. Podobało
mi się, gdy samoloty
zrobiły serce z dymu, a
potem je przebiły,
przelatując przez jego
sam środek. Widziałam
również samolot, na
którym był
namalowany tygrys.
Jedna z maszyn
puszczała iskry.
Pierwszy raz byłam na

takim pokazie, ale
podobało mi się tak
bardzo, że na pewno
jeszcze się wybiorę.
Sama nigdy nie
leciałam samolotem.
Może kiedyś mi się
uda chociaż być
pasażerem, bo pewnie
pilotem nie zostanę!

Julia Pięta z 4b

Jedna z atrakcji pokazu

Czy wiesz, że
największa pizza
świata ma1172 metry 
i 97 centymetrów? To
dopiero byłaby
"wyżerka".  Kto ją
upiekł? Kto wcześniej
był rekordzistą? O tym
już w kolejnym
numerze. Zaskoczymy
was!

Czy wiesz, że wakame
to odmiana
wodorostów, która jest
bardzo dobrze znana w
kuchni japońskiej?
Powoli zyskują one
także popularność w
kuchni europejskiej.
Zawierają wiele
minerałów. Są zdrowe!

     Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się 
              z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. 

fot.red.

.
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redakcja w jesiennych barwach

.

.

.

.

fot. Weronika Kępska

fot. Weronika Kępska

fot. red.

fot. W. Kępska

fot. red.

fot. red.
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Skorpion           
(23.10-21.11) 
SZKOŁA: Uśmiechnij
się do przyjaciół,
nawet jak masz
kiepski dzień.
ZDROWIE: Zjedz
kawałek ziemi, bo
grunt to zdrowie.
MIŁOŚĆ: W czwartki o
10.40 uważaj na
spojrzenie nieznajomej
lub nieznajomego. To
może coś oznaczać.

Strzelec
(22.11- 21.12)      
SZKOŁA: Każdy jest
nauczycielem. Im
częściej spotkamy
ludzi i z nimi
rozmawiamy, tym
więcej się uczymy.
Dziecko z ulicy, które
się do mnie uśmiecha,
jest nauczycielem, bo
przypomina o tym, aby
się uśmiechać.
ZDROWIE: Nie
denerwuj się, nerwy
powodują

stres. MIŁOŚĆ:
Musisz mieć siłę, by
utrzymać w rękach to,
co zdobyłeś.

Koziorożec 
(22.12- 19.01)     
SZKOŁA: Jedz
cytrynę, a szóstki
gwarantowane.
ZDROWIE: W  piątek
nie jedz naleśników, bo
cię gardło rozboli.
MIŁOŚĆ: Nie zapomnij
o swojej drugiej
połówce, bo będzie jej
przykro.

Wodnik 
(20.01- 18.02)       
SZKOŁA: Nie
porównuj swojego
życia do życia innych.
To ty jesteś kowalem
swojego losu!
ZDROWIE: Nie
zapomnij o
witaminach. Czas
przeziębień, ciebie też
może dopaść choroba.

MIŁOŚĆ: Ubierz się
na czarno, a spotkasz
swoją drugą połówkę
na trzecim  piętrze.

Ryby
(19.02- 20.03)        
SZKOŁA: Nie
rozmyślaj zbyt długo,
odpowiedzi same się
pojawią. 
ZDROWIE: Śmiech to
zdrowie. Znajdź więc
powód, by się śmiać.
MIŁOŚĆ: To, kogo
masz w głowie nigdy
nie będzie ważniejsze
od tego, kogo masz w
życiu. Pamiętaj! 

Z gwiazd czytały:
Zuzia Sauer z 6b

HOROSKOP,
CZYLI TWOJA
PRZYSZŁOŚĆ Z
PRZYMRUŻENIEM
OKA...  
            
Baran         
(21.03-19.04)     
SZKOŁA: Ucz się, bo
nie przejdziesz do
następnej klasy, a
chyba nie chcesz
opuścić swoich
kolegów. 
ZDROWIE: Uważaj! 
W każdej chwili
możesz zachorować.
MIŁOŚĆ: Swoją drugą
połówkę spotkasz na
drugim piętrze.
Byk         
(20.04-22.05)     
SZKOŁA: Między salą
30 a 33 roi się od
dobrych ocen.
ZDROWIE: W
poniedziałki nie jedz
ogórków, bo skręcisz
kostkę. 
MIŁOŚĆ: W środę o

godzinie 12:15 na
boisku potrąci cię
nieznajomy w
czerwonej koszuli.
BLIŹNIĘTA       
(23.05-21.06)     
SZKOŁA: Przygotuj
się na dobre oceny.
ZDROWIE: Nie jedz w
środę kapusty, bo
będziesz miał
wzdęcia. MIŁOŚĆ:
kochaj sercem, a nie
oczami.
Rak           
(23.06-22.07)        
SZKOŁA: Nie jedz
masła, bo jedynka
gwarantowana.
ZDROWIE: Jedz ryby
to zmądrzejesz i
przełoży się to na dużo
lepsze oceny.
MIŁOŚĆ: Po
zobaczeniu chłopaka z
zielony oczami,
pokochasz myszy.
Lew       
( 23.07-23.08)    
SZKOŁA: Na przerwie

o godzinie 10.25
przydarzy Ci się
koszmarna sytuacja.
ZDROWIE: Przytyłeś!
Może powinieneś
ubierać się na czarno,
czarny wyszczupla.
MIŁOŚĆ: Jeśli kogoś
kochasz, powiedz mu
to. Jeśli będziesz
zwlekał, ktoś może cię
uprzedzić. 
Panna        
(24.08- 22.09)      
SZKOŁA: „Tak młody
jak dziś nie będziesz
już nigdy. Wykorzystaj
to z myślą o twoim
jutrze”. 
ZDROWIE: Jedz dużo
mięsa, a będziesz
duży. 
MIŁOŚĆ: Czasami lubi
się kogoś za mocno... 
I to się nazywa miłość.

Książki na
deszczowe,
jesienne
wieczory...
Witajcie! Pora roku nie
zachęca do
wieczornych
spacerów. Szybko robi
się ciemno, jest
chłodno, często z
nieba siąpi deszcz. To
dobry moment, by
chwycić za książki.

One na pewno
wprowadzą w nasze
życie wiele przygód i
kolorów. Chcemy wam
polecić dwie książki.
Pierwszej nie trzeba
nikomu przedstawiać.
"Harrego Pottera" 
J. Rowling znają
wszyscy. Ale czy
każdy z was spróbowa
ł przeczytać tę książkę
? Świat magii i czarów
na pewno spodoba

się wszystkim. 
Kolejna książka to
"Zdrowa kuchnia
Lamelii Szczęśliwej".
Znajdziecie tu wiele
zdrowych przepisów
na różne dania, ale
poznacie też wesołą
Lamelię, która oprócz
gotowania kocha...
komputery! Polecamy!
Magda i Marysia z 4b

"Zdrowa kuchnia Lamelii Szczęśliwej"

uroki jesieni

jesienny spacer z psem

.

fot. W. Kępska

Fot. W. Kępska


