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    OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ  
                         SZKOLE ORAZ MIEŚCIE LUBINIE

.

.

  
Polska ma piękną historię, a to święto jest jednym z
najpiękniejszych. Święto Niepodległości obchodzone jest 11
listopada. W tym roku była 98 rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W MIEŚCIE 
W mieście było wiele atrakcji. O godzinie 11:30 odbyła się Msza
Święta, na którą przyszło kilka dziewczyn, oraz chłopaków z
naszej szkoły przebranych w piękne stroje ludowe. Później
wszyscy razem przemaszerowali pod pomnik Józefa
Piłsudskiego, gdzie odbyła się krótka uroczystość.Delegacja z
naszej szkoły złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów. Od
godziny 14:00 można było przyjść na Błonia, na festyn, tam
wszyscy mogli posłuchać pieśni patriotycznych, oraz zjeść ciepłą
grochówkę, ale tylko dzieciom przypadł przywilej zobaczenia jak
czołg wygląda od środka! Na koniec o 17: 00 mogliśmy przyjść na
halę sportową RCS, aby razem z mieszkańcami Lubina
pośpiewać pieśni patriotyczne.

W SZKOLE
W szkole to święto odbyło się dzień
wcześniej, ponieważ w piątek nie było nas
w placówce. Uczniowie klas 1-3, 4-6, oraz
gimnazjum przygotowali występy
artystyczne dla swoich rówieśników.
Mogliśmy wspólnie zaśpiewać kilka pieśni
patriotycznych oraz posłuchać wierszy.
Było bardzo przyjemnie i uroczyście.
Mieliśmy odświętne stroje i biało-czerwone
kotyliony.
Na pewno za rok będzie równie ciekawie.
Na koniec chciałabym dodać, że nasi
polscy piłkarze również świętowali ten
wyjątkowy dzień, ponieważ w meczu z
Rumunią wygrali 3 do 0. 
To święto niepodległości zapamiętam na
długo!

Zredagowała: Ola Jankowska z 5a

.

.
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                      MOJE HOBBY, MOJA PASJA
                                KOCHAM KOTY!

Mój kot ma na imię Puszek i ma cztery
miesiące. Należy do rasy kotów
europejskich. Puszek jest miłym,
puszystym kotem. Jest troszeczkę
łakomym zwierzątkiem. Jada suchą i
mokrą karmę. Bardzo lubi się bawić.
Biega za piłeczką po całej łazience lub
nosi malutką zakrętkę w pyszczku i nią
się bawi. Gdy jestem w szkole, Puszek
smacznie śpi. Wieczorem budzi się do
życia. Całą noc spędza na zabawach.
Puszek jest bardzo towarzyski. Głośno
mruczy kiedy go głaszczę. 

Kocham koty za ich puszyste futerko.
Pobyt z nim wpływa na mnie relaksująco 
i uspokajająco.
Kocham koty pomimo, że przywiązują się
do miejsca, a nie do ludzi.
                       
                                            Zredagował 
                                            Marek Wertelecki z 5aPuszek

Puszek. .

MW

MW. .
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WYWIAD ZE SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA
PANIĄ AGNIESZKĄ KACZOROWSKĄ 

Radek Górzyński: Dzień dobry, bardzo Pani gratuluję wygranych wyborów.
Pani Kaczorowska: Dzień doby, bardzo się cieszę.
R G: Na czym polega praca rzecznika praw ucznia?
P K: Rzecznik praw ucznia pomaga uczniom rozwiązywać różne sytuacje trudne, na przykład, gdy uważasz, że
zostałeś niesprawiedliwie oceniony lub ktoś naruszył twoją nietykalność cielesną, bądź zrobił ci krzywdę, wtedy
zwracasz się do rzecznika praw ucznia o pomoc.
R G: Czy zdarzyły się już Pani jakieś interwencje w związku z pełnioną funkcją?
P K: Nie, do tej pory nie było takiej sytuacji, gdzie musiałabym interweniować. Okazuje się, że współpraca
nauczycieli z uczniami przebiega bardzo dobrze.
R G: Jakie cechy musi posiadać nauczyciel będący rzecznikiem praw ucznia?
P K: Wydaje się mi, że przede wszystkim musi lubić uczniów, musi umieć z nimi rozmawiać, respektować
prawa, być tolerancyjny, ale też pamiętać, że uczniowie mają obowiązki i też je egzekwować. Musi być osobą,
która jest słowna i potrafi dotrzymywać tajemnic.
R G: Gdzie, kiedy i w jakich sprawach można się do Pani zgłaszać?
P K: Codziennie jestem na terenie szkoły, przeważnie mam zajęcia w sali nr 36, jestem dostępna w pokoju
nauczycielskim. Tak jak już wspominałam jeżeli uważasz, że ktoś cię potraktował niesłusznie, to znaczy
nieuczciwie ocenił,  np. nauczyciel postawił ci uwagę, dał gorszą ocenę z zachowania,  a ty uważasz, że jest
nieadekwatna do sytuacji, bądź są jakieś sytuacje konfliktowe np. z kolegami i koleżankami i po interwencji
wychowawcy, czy też pedagoga, sytuacja nie ulega poprawie, wtedy przychodzisz do mnie z takimi sprawami i
ja je pomagam rozwiązać.
R G: Czy będąc uczennicą pełniła Pani ważne funkcje w samorządzie szkolnym lub klasowym?
P K: Tak, każdego roku byłam wybierana na skarbnika, bo byłam bardzo dobra z matematyki.
R G: Jak lubi Pani spędzać wolny czas, jakie są Pani zainteresowania?
P K: Moją pasją są podróże. Podróżuję od  szkoły podstawowej,  już będąc uczennicą piętnastoletnią
podróżowałam,  a pierwszym krajem, jaki zwiedziłam, była ówczesna Czechosłowacja. To kraj, który już dzisiaj
nie istnieje, bo został podzielony na Czechy i Słowację. Moją drugą pasją jest czytanie książek, bardzo interesuję
się psychologią i coachingiem.
R G: Dziękuję Pani za wywiad. Do widzenia.
P K: Do widzenia.

.
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    ZASTĘPCA
   RADOSŁAW
   GÓRZYŃSKI

.

           POZNAJCIE TRÓJKĘ KLASOWĄ  5a
Przedstawia: Julka Kulczycka z 5a

Wysoka brunetka o kręconych
włosach. Szybka, mądra i
zabawna. Ma wiele obowiązków,
a mimo to jest szczęśliwa i
radosna każdego dnia. Potrafi
rozśmieszyć, a co najważniejsze
pomóc w każdej sytuacji. Jej
obowiązki to: zgłaszanie
nieprzyjemnych sytuacji
wychowawcy, pomaganie nam
oraz informowanie o sprawach
klasy. Klaaudia jest wspaniała,
ponieważ  wywiązuje się ze
wszystkich rzeczy i daje nam
znakomity przykład.

Fajny, wysoki i przystojny
chłopak. Zbiera najlepsze oceny i
pomaga całej klasie. Interesuje
go pływanie i gra w tenisa.
Często lubi rzucić jakiś żart  i być
w centrum uwagi. Jego
obowiązki to: zastępowanie
przewodniczącej gdy jej nie ma,
udzielanie nam pomocy i
dawanie  dobrego  przykładu.
Nasz przewodniczący jest
niezwykły, ponieważ jest
punktualny i ma znakomite
metody, by nas uciszać, gdy
rozmawiamy.

Ciemnowłosy chłopak z
uśmiechniętą twarzą i
czadowymi okularami. Lubi piłkę
nożną i często po lekcjach idzie
na boisko, by w nią pograć. Jest
bardzo wesołym i miłym kolegą.
Potrafi szybko oraz dobrze
liczyć. Jego obowiązkiem jest
bardzo dokładnie przeliczać
pieniądze klasowe oraz dawać
nam dobry przykład. Można na
nim zawsze polegać.

 PRZEWODNICZĄCA

     KLAUDIA
      MUSIOŁ

     SKARBNIK
      KORNEL 
     BUKRABA

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 2 11/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazeta Piątaków

KATEGORIA 1 - O SZKOLE
1.  Ile lat pracuje pan w szkole ?
Odp. Ponad 3 lata.
2.Dlaczego wybrał pan akurat ten przedmiot nauczania?
Odp. Bo historia pomaga zrozumieć kim jest człowiek i jaki jest cel jego życia.
3.Czy od zawsze myślał pan, że będzie nauczycielem?
Odp. Nie, najpierw miałem być piłkarzem, później księdzem, a na studiach nauczycielem.
4.Co najbardziej lubi pan w pracy nauczyciela?
Odp. Kontakt z młodzieżą, dziećmi, którzy przypominają mi czym jest radość i swoboda życia.
5.Jaką pamięta pan najśmieszniejszą sytuację w szkole?
Odp. Pamiętam jak klasa 3(gimnazjum) żeby przełożyć sprawdzian napisała do mnie petycję.
6.Gdy był pan w naszym wieku jaki był pana ulubiony przedmiot?
Odp. Wychowanie fizyczne.
7.Czy lubił pan chodzić do szkoły?
Odp. To zależy, nie lubiłem chodzić na lekcje, ale bardzo lubiłem chodzić na WF i SKS .
KATEGORIA 2 – O WSZYSTKIM
1.  Jaka jest pana ulubiona potrawa?
Odp. Nie mam ulubionej potrawy.
2.Co lubi pan robić w wolnym czasie?
Odp. W wolnym czasie… lubię czytać książki.
2.  Czy lubi pan sport, a jak tak to jaki?
Odp. Bardzo lubię sport. Najbardziej piłkę nożną i ręczną, w którą kiedyś grałem.
4.Jakby miał się pan opisać 3 przymiotnikami to jakimi ?
Odp. Poważny, poważny, poważny.
5.Czy lubi pan swoją klasę?

Odp. UWIELBIAM !!!

WYWIAD Z PANEM PAWŁEM CHUDYM -
NAUCZYCIELEM HISTORII, WOS-U ORAZ

WYCHOWAWCĄ KLASY 5a
ROZMAWIAŁA: OLIWIA OSSOWSKA

. .
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 SONDA CZYTELNICZA w 5a
Przeprowadziły: Edyta Mańka i Dominika Kaleta z 5a

1.  Czy lubisz czytać?
a.  tak 
b.  nie
c.  tak sobie
2.  Co kojarzy ci się ze słowem KSIĄŻKA?
a.  ……………………………………………………
b.  ……………………………………………………
3.  Ile książek czytasz w ciągu roku (oprócz lektur)?
a.  żadnej
b.  1-2
c.  3-4
d.  5 i więcej
4.  Czym się kierujesz przy wyborze książki?
a.  tytułem
b.  autorem
c.  okładką
d.  opinią / recenzją innych
e.  niczym, czytam co mi wpadnie w ręce
5.  Czy lubisz czytać lektury szkolne?
a.  tak
b.  nie
c.  tak sobie
d.  nienawidzę
6.  Gdzie najczęściej czytasz książki?
a.  w domu
b.  w szkole
c.  na podwórku
d.  u dziadków / u rodziny
e.  w bibliotece
f.  ………………………………………….
7.  Kiedy najczęściej czytasz?
a.  rano
b.  podczas lekcji
c.  popołudniu
d.  przed snem
e.  w nocy
8.  Co lubisz czytać najbardziej?
a.  lektury szkolne
b.  komiksy
c.  gazety
d.  książki przygodowe
e.  książki fantastyczne
f.  wiersze
g.  inne, jakie?...............................
9.  Napisz tytuł twojej ulubionej książki:
………………………………………………………………………..

Ciekawe opinii na temat czytania książek,
przeprowadziłyśmy w naszej klasie sondę. 20 osób z
kl. 5a odpowiedziało na 9 przygotowanych przez nas
pytań. Okazuje się, że większość osób (14) lubi czytać
książki, a książka kojarzy im się z czymś
pozytywnym: przyjemnością, radością, wiedzą,
mądrością, fantastycznym światem, spokojem,
czasem wolnym, relaksem i ulubioną rzeczą. Tym
którzy książek nie lubią czytać (3) raczej z nudą. Aż
połowa osób czyta w ciągu roku 5 lub więcej książek, 8
osób znalazło się w przedziale 1 do 4 przeczytanych
książek, tylko 2 osoby nie przeczytały żadnej.
Najczęściej czytamy książki w domu i u rodziny (17),
zdarza się również, że w bibliotece (1), a nawet na
podwórku (1). Czas poświęcony na czytanie to
popołudnia (10) oraz wieczory przed snem (9). Z
sondy wynika, że najbardziej lubimy czytać książki
fantastyczne (9), komiksy (6), przygodowe (2), nie
lubimy natomiast  lektur - aż 11 osób odpowiedziało, że
nie lubi, tak sobie, a nawet nienawidzi. Przy wyborze
książki kierujemy się często opinią innych (7), okładką
(3) i tytułem (3), lub czytamy co nam wpadnie w ręce
(4). Tytuły naszych ulubionych książek to: Harry
Potter, Dziennik Cwaniaczka, Hobbit, Opowieści z
Narnii, Skrzydła Ognia, Następcy, Tajemniczy ogród,
Pamiętnik nastolatki, Tomek Łebski, Dream a litle
dream.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 2 11/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazeta Piątaków

                       KĄCIK BIBLIOTECZNY
                                                             Zredagowała: Klaudia Musioł z 5a

.

W naszej szkole jest wspaniała biblioteka. Mieści się ona
na parterze, koło czytelni. W jej zbiorze znajduje się dużo
ciekawych książek, czasopism i lektur. W bibliotece
znajdują się też komputery, z których mogą korzystać
uczniowie. Od kilku lat także wypożyczamy tam
podręczniki szkolne do nauki. Musimy o nie dbać, aby
inni uczniowie mogli po Nas też z nich korzystać. Pani w
bibliotece jest bardzo miła, chętnie służy radą i pomocą
w wyborze książek. Bibliotekę odwiedza wielu uczniów,
każdy znajduje w niej coś dla siebie. Na koniec roku
szkolnego najwierniejsi czytelnicy otrzymują od Pani
bibliotekarki nagrody i wyróżnienia. Nasza biblioteka jest
bardzo dobrze zaopatrzona w pozycje książkowe,
zasługuje na uwagę czytelnika, który na pewno znajdzie
w niej interesującą lekturę. Gorąco polecamy
korzystanie z naszej biblioteki i życzymy przyjemnego
czytania. Znajdziecie tam wiele nowości i bestselerów,
ciekawe tytuły i interesujące nowinki. W bibliotece
dokonacie też przeglądu prasy przedmiotowej.
ZAPRASZAMY WAS WSZYSTKICH DO NASZEJ
SZKOLNEJ BIBLIOTEKI!

Oto niektóre nowości
książkowe które można
przeczytać w naszej
bibliotece: Bear Grylls
,,Kurz, pot i łzy", ,,Wilczy
szlak" Ursula K. Leguin
,,Lawina" Magdalena
Grochowska ,,Rama" Jack
Higgins ,,Nagła Śmierć " ,
,,Próba Ognia" Stephenie
Meyer ,,Zmierzch" ,
,,Księżyc w nowiu"
,,Zaćmienie" , ,,Przed
świtem" A to niektóre
nowości gazetowe: ,,H2o" ,
,,Koziołek matołek" ,
,,Tajne agentki" , ,,Życie
zwierząt".

.
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,,Harry Potter" i Kamień Filozoficzny jest pierwszą
częścią z siedmiotomowego cyklu. Autorką tej
bestsellerowej powieści jest Joane Kathleen Rowling.
Książka opowiada  o przygodach młodego czarodzieja
Harry’go Pottera. Uważam, że warto zapoznać się z
powieścią. Jest to książka pełna przygód,
niespodzianek, a także humoru. Czytając ją,
przenosimy się w świat Harry’ego, oczyma wyobraźni
widzimy dokładny zarys miejsc i postaci
przedstawionych w książce. Pozwala nam ona
oderwać się od codziennych problemów, chociaż na
chwile być „w innym świecie”. Trzyma w napięciu do
samego końca tak, że nie można się od niej oderwać.
Polecam ją przeczytać każdemu z Was!
                                              Klaudia Musioł z 5a

       KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ            
           FILM, KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ

Film ,,Król Maciuś Pierwszy" opowiada historię
chłopca, Maciusia mającego zostać królem w wieku 8
lat. Postanawia on udowodnić innym, iż nie jest tylko
małym rozpieszczonym dzieckiem, ale dzielnym
władcą dbającym o swych poddanych. Za cel postawił
sobie spełnienie marzeń każdego dziecka i pozwolenie
na decydowanie o sobie, co – jak można się domyślić
– doprowadza do zamieszania w całym królestwie.
Maciuś musi stawić teraz czoła złemu Generałowi.Tę
niesamowitą historię trzeba koniecznie zobaczyć. Do
oglądania zapraszam zarówno tych najmłodszych
kilkuletnich widzów, jak i osoby starsze, które powieści
Korczaka nadal uważają za istotny element
dzieciństwa.
                                               Klaudia Musioł z 5a

.

Film, który warto obejrzeć to polski film animowany w
reżyserii Mariusza Paleja pt. "Za niebieskimi
drzwiami". Film ten jest na podstawie książki Marcina
Szczygielskiego. Może go obejrzeć każdy widz, bez
względu na wiek. 
Film opowiada o chłopcu, który podczas podróży na
wakacje miał wypadek. Są tam sceny sceny
fantastyczne i zarazem straszne. Film jest realny,
ekscytujący i tak tajemniczy, że można się
przestraszyć! Jeśli chcecie się dowiedzieć jak
skończyła się historia chłopca to zapraszam Was do
kin!
Ważne informacje o filmie:

Przygodowy
Czas trwania: 84 min. 
Od lat: 12
Produkcja: Polska [2016]
Premiera: 04.11.2016 (Polska)

 Mikołaj Błażków z 5b

.
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PIŁKA NOŻNA-MOJA
MIŁOŚĆ

Patryk

   Moją wielką miłością jest piłka nożna.Kocham ją
za to,że dostarcza mnóstwo emocji.Jest grą
zespołową,która daje dużo kontaktów z innymi
zawodnikami. Kiedy tylko mogę, uwielbiam
grać.Często spotykamy się z kolegami na boisku i
rozgrywamy mecze.Mamy swój mały klub.
  Interesuję się też piłkarzami i ich klubami. Moim
ulubionym polskim piłkarzem jest Robert
Lewandowski, grający w klubie BAYERN
MONACHIUM, a zagranicznym Neymar z FC
BARCELONA. 
  Mam sporą kolekcję kart i albumów z gwiazdami
futbolu. 
  Bardzo interesują mnie również legendy piłki
nożnej. Do największch należą:
Pele,Maradonna,Zidane,Zico,Boniek i wielu innych.
  Oczywiście jestem też fanem naszego Zagłębia
Lubin.Uważam,że są dobrą drużyną,grającą coraz
lepiej.Wśród zawodników mam również swoich
idoli,np.:Arkadiusz Woźniak,Filip Starzyński,Martin
Polaček i inni.Zawsze kiedy mogę chodzę na mecze
i kibicuję naszym piłkarzom.
  Oglądam też mecze w telewizji,a także gram na PS
3 i tworzę własne drużyny.
  Moim największym marzeniem jest możliwość
spotkania ze swoimi ulubieńcami.W przyszłości
chciałbym grać w piłkę tak dobrze jak oni.

Zredagował: Patryk Paszut z 5a

SPORTOWE WYDARZENIA
MIESIĄCA

Zredagował: 
Jakub Kucharski z 5b

IX integracyjny turniej unihokeja

19 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX integracyjnym
turnieju unihokeja. W zawodach brali również udział uczniowie ZSI z Legnicy
oraz ZS nr 3 w Lubinie. Spośród uczniów klas piątych naszą szkołę
reprezentowali fenomenalni Patryk Paszut oraz Marek Wertelecki. Gratulujemy
sportowej postawy!

XXXI bieg barbórkowy

16 października odbył się XXXI bieg barbórkowy o lampkę górniczą. Nasz
starszy kolega z gimnazjum, Szymon Buras, zajął II miejsce na dystansie 500
metrów. Gratulujemy!

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt

27 października odbyły się mistrzostwa powiatu w koszykówce dziewcząt ze
szkół gimnazjalnych. Reprezentacja naszej szkoły zajęła IV miejsce. Brawo
dziewczyny!

Zredagował: Kuba Kucharski z 5b

.

Patryk Paszut

.
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Polonistka
pyta Kazia:
- Kaziu, jaki
to czas -
wszystkie
dzieci śpią?
- Noc,
proszę pani.

                       HUMOR SZKOLNY
Rozśmieszają: Oliwia i Zuzia z 5a

Na lekcji;
- Jasiu gdzie jest twoja
praca domowa?
- Pies ją zjadł.
-Myślisz ,że ci uwierzę?
-Przysięgam! Najpierw
nie chciał, ale w końcu
mu ją jakoś wepchnąłem
do pyska.

Nauczyciel na lekcji
matematyki:
- Zosiu, skoro w jednej dłoni
mam 9 jabłek, a w drugiej mam
7 jabłek to znaczy, że...?
Zosia odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo
duże dłonie, proszę pana.

Nauczyciel języka
polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do

rzeczownika "niedziela"?

- Wakacje, proszę pani!

Mama krzyczy na Jasia:
-Jasiu dlaczego dostałeś 1 z
historii?!
-Historia lubi się powtarzać.

Przed
egzaminem
uczeń pyta
ucznia: 
-
Powtarzałeś
coś? 
- Tak. 
- A co? 
- Będzie
dobrze, 
będzie
 dobrze!

:-)

.

.

.

.

.

.
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 WYWIAD Z WYCHOWAWCZYNIĄ KLASY 5B
PANIĄ DOROTĄ KUROWSKĄ

.

Dzień dobry, moim zadaniem dziennikarskim w tym
wydaniu naszej gazety było przeprowadzić wywiad z
moją wychowawczynią, tyflopedagogiem, panią Dorotą
Kurowską. 

1.Dziękuję, że zgodziła się Pani na krótką rozmowę.
Czy od zawsze chciała Pani pracować w szkole?
Odpowiedź: Zawsze chciałam pracować w szkole,
ponieważ bardzo lubię dzieci oraz młodzież i jest to
praca, która daje mi satysfakcję.

2.Co Pani lubi najbardziej w swojej pracy?
Odp.: Najbardziej lubię w mojej pracy: godziny
wychowawcze z klasą 5b, pomysłowość uczniów i
wspólne wyjścia, a przede wszystkim wycieczki.

3. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Odp.: Moim ulubionym przedmiotem była matematyka.

4.Co Pani robiła po zakończonych lekcjach?
Odp.: Po zakończonych lekcjach wychodziłam na
dwór z moimi kolegami i koleżankami z osiedla, a tam
graliśmy w gry, najczęściej w podchody.

5.Czy była Pani dobrą uczennicą?
Odp.: Uczyłam się bardzo dobrze i byłam wzorową
uczennicą.

6.Co Pani robi w wolnym  czasie?
Odp.: W wolnym czasie czytam książki i gotuję.

7. Jaką potrawę lubi Pani najbardziej?
Odp.: Najbardziej lubię pierogi ruskie i kuchnię włoską. 

8.Jakie jest Pani ulubione zwierzę?
Odp.: Moje ulubione zwierzę to koń.

9. Czego Pani sobie życzy w swojej pracy?
Odp.: Życzę sobie, aby moi wychowankowie
uzyskiwali jak najlepsze oceny, co pozwoli im zdobyć
w przyszłości dobry zawód i spełniać swoje marzenia.

10.Jakie jest Pani największe marzenie?
Odp.: Moje marzenie to być zdrową, szczęśliwą i móc
zwiedzać świat.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Martyna Chojecka z 5b

.
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                 II SZKOLNY KONKURS LITERACKI 
                     "JESIENNE WIERSZOWANIE"

NAJLEPSZA KLASA
Najlepsza na świecie jest nasza klasa
I żadna inna nie sięga jej do pasa
„Co za łobuzy!” – mówią nauczyciele
Ale co my poradzimy, że jesteśmy figlowania
przyjaciele.
Wychowawca to przywódca grupy
Który znosi wszystkie nasze wygłupy
Stawia nam pewne wymagania
Dotyczące kultury zachowania.
Najlepsza na świecie jest nasza klasa
Bo w niej nie ma żadnego cieniasa
Nauczyciele do naszego gadulstwa się nie
przyzwyczaili
I jeszcze długo będą się z nami męczyli.
Teraz mojej klasy krótki opis
Tak mi się zdaje….
Ale pod koniec wypisał mi się długopis.
Dziewczyny górują nad chłopakami
Liczebnością, wzrostem i myślami
Chłopcy są zaś bardzo mili
Pomocą służą nam w każdej chwili
Najpierw opis chłopaków
Piłki nożnej maniaków:
Łukasz i Antek sprinterzy najszybsi
I każdy z nich na swój sposób myśli
Marek kocha przyrodę
A może też modę…?
Radek i Dawid bardzo lubią szachy
I to są nasze klasowe zdolniachy

Kornel i Patryk najwięksi piłki fani
I chętnie by z Lewandowskim zagrali
Igor się wojskiej interesuje
I to go bardzo rajcuje
Natalia i Klaudia to nasze plotkarki
Ja myślę, że w przyszłości będą z nich dziennikarki
Ola w konkursach naszą klasę reprezentuje
A Julia medale z pływania otrzymuje
Edyta i Dominika bardzo się lubią
I bardzo dużo mówią
Najcichsze myszki to Nadia i Patrycja
To jest ich klasowa pozycja
Martyna i Weronika noszą okulary
I one im tak pasują, NIEDOWIARY!
Bo jak ja je założę…
To szybko na nos Weroniki odłożę
No i wreszcie ja i Zuzia
Nam to się nigdy nie zamyka buzia
Mamy wspólne zainteresowania
Między innymi książek czytania
To jest moja najlepsza przyjaciółka
Która każdą kłótnie traktuje jak pierdółki
To wszystko o uczniach 5a
I ich wszystkich serdecznie pozdrawiam!

Oliwia Ossowska
I miejsce w kategorii dla szkoły podstawowej

Z wielką pasją do rymowania i ogromnym zaangażowaniem, wszyscy uczniowie klasy 5a i 5b wzięli udział w II
szkolnym konkursie literackim. W tym roku szkolnym konkurs miał tytuł "Jesienne wierszowanie", a zadaniem
uczniów klas 4-6 było napisać wiersz o swojej klasie. 
Nasza nauczycielka języka polskiego, pani Anna Jankowska , wyróżniła w każdej klasie po 3 wiersze:

w klasie 5a szóstki za swój wiersz otrzymali: Oliwia Ossowska, Natalia Borkowska, Łukasz Olek
w klasie 5b na szóstki zasłużyli: Jakub Garbacz, Julia Holeniewska, Jakub Kucharski

Wszystkie wyróżnione wiersze wzięły udział w konkursie szkolnym.

I miejsce w kategorii dla uczniów szkoły podstawowej otrzymała uczennica 5a - Oliwia Ossowska. 
Gratulacje!

Zwycięski wiersz Oliwki możecie przeczytać na wystawie, która znajduje się w holu szkoły oraz
poniżej, 

w naszej gazetce.
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       DYNIA - KRÓLOWA JESIENI

Dynia jest wspaniałym
warzywem
sezonowym. Ma
przepiękny wygląd i
wyborny smak. 
Pochodzi z tropikalnych
regionów Afryki, Azji i
Ameryki. Człowiek odkrył
ją dawno temu i nadal nie
straciła popularności.
Można wykorzystywać do
potraw ciepłych i zimnych
na śniadanie, obiad oraz
kolację.

Miąższ dyni zawiera
minerały (wapń, żelazo,
fosfor, magnez), witaminy
E i C oraz beta-karoten.
Składniki te wpływają na
włosy, skórę, paznokcie.
Opóźniają procesy
starzenia,wspomagają
układ odpornościowy oraz
pomagają zwalczać
zaburzenia krzepnięcia
krwi.

Miąższ dyni można
spożywać pod każdą
postacią np zup, puree,
farszu do naleśników
lub ciast, musów.
Jedzcie dynię, jest pyszna!

Zredagował:
 Marek Wertelecki z 5a

Dynia Placki dyniowe

STOPKA REDAKCYJNA

REDAKTOR NACZELNA: Pani Anna Jankowska
REDAKTORZY TEMATYCZNI: Aleksandra Jankowska, Radosław Górzyński, Oliwia Ossowska, Marek
Wertelecki, Julia Kulczycka, Dominika Kaleta, Edyta Mańka, Klaudia Musioł, Mikołaj Błażków, Jakub
Kucharski, Patryk Paszut, Zuzanna Sieradzka, Martyna Chojecka
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	Polska ma piękną historię, a to święto jest jednym z najpiękniejszych. Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada. W tym roku była 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
	Mój kot ma na imię Puszek i ma cztery miesiące. Należy do rasy kotów europejskich. Puszek jest miłym, puszystym kotem. Jest troszeczkę łakomym zwierzątkiem. Jada suchą i mokrą karmę. Bardzo lubi się bawić. Biega za piłeczką po całej łazience lub nosi malutką zakrętkę w pyszczku i nią się bawi. Gdy jestem w szkole, Puszek smacznie śpi. Wieczorem budzi się do życia. Całą noc spędza na zabawach. Puszek jest bardzo towarzyski. Głośno mruczy kiedy go głaszczę.
	Kocham koty za ich puszyste futerko. Pobyt z nim wpływa na mnie relaksująco  i uspokajająco.
	Kocham koty pomimo, że przywiązują się do miejsca, a nie do ludzi.
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	KĄCIK BIBLIOTECZNY                                                              Zredagowała: Klaudia Musioł z 5a
	W naszej szkole jest wspaniała biblioteka. Mieści się ona na parterze, koło czytelni. W jej zbiorze znajduje się dużo ciekawych książek, czasopism i lektur. W bibliotece znajdują się też komputery, z których mogą korzystać uczniowie. Od kilku lat także wypożyczamy tam podręczniki szkolne do nauki. Musimy o nie dbać, aby inni uczniowie mogli po Nas też z nich korzystać. Pani w bibliotece jest bardzo miła, chętnie służy radą i pomocą w wyborze książek. Bibliotekę odwiedza wielu uczniów, każdy znajduje w niej coś dla siebie. Na koniec roku szkolnego najwierniejsi czytelnicy otrzymują od Pani bibliotekarki nagrody i wyróżnienia. Nasza biblioteka jest bardzo dobrze zaopatrzona w pozycje książkowe, zasługuje na uwagę czytelnika, który na pewno znajdzie w niej interesującą lekturę. Gorąco polecamy korzystanie z naszej biblioteki i życzymy przyjemnego czytania. Znajdziecie tam wiele nowości i bestselerów, ciekawe tytuły i interesujące nowinki. W bibliotece dokonacie też przeglądu prasy przedmiotowej. ZAPRASZAMY WAS WSZYSTKICH DO NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI!
	Oto niektóre nowości książkowe które można przeczytać w naszej bibliotece: Bear Grylls ,,Kurz, pot i łzy", ,,Wilczy szlak" Ursula K. Leguin ,,Lawina" Magdalena Grochowska ,,Rama" Jack Higgins ,,Nagła Śmierć " , ,,Próba Ognia" Stephenie Meyer ,,Zmierzch" , ,,Księżyc w nowiu" ,,Zaćmienie" , ,,Przed świtem" A to niektóre nowości gazetowe: ,,H2o" , ,,Koziołek matołek" , ,,Tajne agentki" , ,,Życie zwierząt".
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	Zredagował:  Jakub Kucharski z 5b
	Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: - Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? - Wakacje, proszę pani!
	Na lekcji; - Jasiu gdzie jest twoja praca domowa? - Pies ją zjadł. -Myślisz ,że ci uwierzę? -Przysięgam! Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś wepchnąłem do pyska.
	Nauczyciel na lekcji matematyki: - Zosiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...? Zosia odpowiada: - To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.
	Mama krzyczy na Jasia: -Jasiu dlaczego dostałeś 1 z historii?! -Historia lubi się powtarzać.
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	DYNIA - KRÓLOWA JESIENI
	Dynia jest wspaniałym warzywem sezonowym. Ma przepiękny wygląd i wyborny smak.  Pochodzi z tropikalnych regionów Afryki, Azji i Ameryki. Człowiek odkrył ją dawno temu i nadal nie straciła popularności. Można wykorzystywać do potraw ciepłych i zimnych na śniadanie, obiad oraz kolację.
	Miąższ dyni zawiera minerały (wapń, żelazo, fosfor, magnez), witaminy E i C oraz beta-karoten. Składniki te wpływają na włosy, skórę, paznokcie. Opóźniają procesy starzenia,wspomagają układ odpornościowy oraz pomagają zwalczać zaburzenia krzepnięcia krwi.
	Miąższ dyni można spożywać pod każdą postacią np zup, puree, farszu do naleśników lub ciast, musów.



