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Witamy w nowym roku szkolnym!!!

Wakacje minęły,
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niebie.
Dzieci plecaki wzięły
I biegną szkoło do
ciebie....
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W tym roku Święto Szkoły obchodziliśmy 21 września
– w Dzień Orderu Uśmiechu.

  Dzień Patrona tradycyjnie zainaugurowaliśmy pod
pomnikiem Jana Pawła II. Tu uczniowie zaśpiewali
jedną z ulubionych pieśni Papieża.
Potem cała społeczność szkolna, z transparentami i
werblami bębenków,  wyruszyła kolorowym
pochodem przez wieś, popularyzując postaci
naszych patronów. 

  Podczas spotkania uczniów na hali nie zabrakło
barwnych, rozśpiewanych występów; grupa uczniów
zainscenizowała rytuał wręczania Orderu
Uśmiechu.

  Ważnym momentem był quiz wiedzy o Kawalerach
Orderu Uśmiechu. Klasy odgadywały Kawalerów po
ich działaniach na rzecz dzieci, rozpoznawały
patronów po ich dokonaniach artystycznych; najwięcej
emocji dostarczyło zadanie związane z Krystyną
Feldman- aktorką, którą większość kojarzy z zabawną
rolą babki Kiepskiej.
  Konkurs wygrała klasa VI b, o pół punktu tylko
wyprzedzając klasę VI a.

R.J.

.

.

.

Dzień

Patrona

Z wizytą w teatrze...

W piątek, 14 października byłem z klasą na przedstawieniu teatralnym w Multikinie pt: ,,Mity Greckie”.
Przedstawienie było o dwóch bliźniakach – Kowalskich o bracie i siostrze. Cała ich klasa klasa była na
wycieczce w muzeum. Rodzeństwo postanowiło się ukryć. Szukali ich pan nauczyciel i ochroniarz. Nikt nie
znalazł dzieci, więc zamknęli muzeum i dwoje dzieci zostało tam na noc. Zaczęli panikować, szukać wyjścia i
przez przypadek zbili wazon ze stołu. Z wazonu wyłoniła się tajemnicza, zła kobieta. Znalazła Kowalskich zza
wazy. Wtedy nagle zjawił się tam rycerz. Błagał o litość dla dzieci. Namówił ją do lżejszej kary. Rodzeństwo miało
wyjść z labiryntu, zanim klepsydra dwa razy się przesypie. Wtedy wszyscy zniknęli, więc brat i siostra zaczęli
szukać wyjścia. Po drodze spotkali wiele postaci historycznych, np.: człowieka ukaranego za zdradę Bogów,
Człowieka który myślał że jest ptakiem i wielu innych. Całe przedstawienie dobrze się skończyło, ponieważ Zeus,
najważniejszy z Bogów, zlitował się nad nimi wypuszczając ich z labiryntu. Występ bardzo mi się podobał, bo
poznałem wiele postaci historycznych. Było niesamowicie.

M. Kuriata

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 12/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

Bezpieczni w drodze do
szkoły i ze szkoły

Spotkanie z policjantami w kl. 0 - III –„ Bezpieczna
droga do szkoły i ze szkoły”.

28 września 2016 r. , uczniowie klas najmłodszych
uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komendy
Powiatowej Policji w Oławie  - asp. Wiolettą
Polerowicz, asp. Mariuszem Obręckim. Tematem
spotkania była  pogadanka  „Bezpieczna droga do
szkoły”. Funkcjonariusze na podwórku szkolnym
przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków
w elementy odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych
przed zabawami w pobliżu jezdni oraz zapoznali z
charakterystyką pracy policjantów. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele
pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się
też dobrą znajomością znaków drogowych i zasad
przechodzenia przez ulicę. Po części teoretycznej
przyszła kolej na lekcję praktyczną w terenie.  Po
części teoretycznej przyszła kolej na lekcję praktyczną
w terenie. Wraz z pedagogiem szkolnym 
wychowawcami oraz maskotką policji dolnośląskiej
 Komisarzem Lwem  dzieci zademonstrowały
prawidłowe elementy przechodzenia przez jezdnię. 

Na koniec spotkania uczniowie klas 0 otrzymali
znaczki odblaskowe, natomiast klas I -III  dostali  plany
lekcji .Takie spotkania odbywają się w naszej szkole
od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i
tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie
w praktyce.

.

.

.

.
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Biblioteka szkolna poleca:

Eragon to powieść fantastyczna napisana przez piętnastoletniego w chwili
wydania,  chłopca o imieniu Christopher Paolini.
Książka opowiada o prostym chłopaku ze wsi który nazywa się jak sam
tytuł wskazuje, Eragon. Podczas polowania piętnastolatek znajduje dziwny
niebieski kamień, nie przeczuwa on jednak co się w nimznajduje. Kilka dni
później z kamienia wykluwa się smok i tak rozpoczyna się wielka
przygoda. 
Odtąd życiu Eragna zagraża wielkie niebezpieczeństwo. Tak oto chłopak
udaje się w podróż wraz ze swoim smokiem i oferującym mu pomoc
tajemniczym bajarzem Bromem. Podczas tej wędrówki uczy się jak
walczyć, posługiwać magią i współpracować ze swoim smokiem o imieniu
Saphira. A czytelnicy poznają niesamowity świat, w którym żyją różne
rasy: Elfy, Krasonludy, Ludzie i brutalne Urgale oraz wiele innych
przedziwnych istot.
Eragon jest książką naprawdę godną polecenia. Łączy ona w sobie
wiele elementów poprzez bitwy dobra ze złem do wielu przygód w które
można się wciągnąć. Książkę napisano o wiele prostszym językiem niż
cykl o Harrym Potterze czy Władcę Pierścieni.
 Po przeczytaniu opłaca się też sięgnąć po kolejne tomy sagi, czyli:
Najstarszy, Brisingr, Dziedzictwo cz. 1 i Dziedzictwo cz. 2.  

Maciej Dawidowcz

Wydaw. MAG

Pasowanie na Pierwszaka
14 października 2016 r. to pamiętna data dla uczniów
klasy I b. W tym dniu w murach Naszej Szkoły odbyło
się Pasowanie na Pierwszaka.

Reporterki – Nikola Gancarz i Zofia Zając powitały
przybyłych gości nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Szczególnie gorąco powitały bohaterów
uroczystości - uczniów klasy I b, którzy
zaprezentowali krótki program artystyczny. Wspierani
przez wychowawczynię Małgorzatę Sojka-Choptiany
recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz zdali
egzamin i tym samym udowodnili, że są gotowi do
złożenia uroczystego ślubowania na poczet
sztandarowy szkoły.
Ukoronowaniem aktu ślubowania było pasowanie na
ucznia wielkim ,,Ołówkiem" 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie z klasy
I b przygotowani pod okiem swojej pani
wychowawczyni Kamili Luch złożyli życzenia
Nauczycielom i Pracownikom Szkoły.

.

.

Wydaw MAG

arch. szk.

arch. szk.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

Tempora mutantur nos et mutamur in illis...
- wywiad z p. Agnieszką Machowską

Mikołaj:  Dzień dobry, czy mogę Pani zadać kilka    
                      pytań?
A.  M: Tak, oczywiście
Mikołaj:  Pytanie pierwsze: czy chciała być Pani w  
                   dzieciństwie nauczycielką?
A.  M.: Odpowiadając na to pytanie muszę być            
 szczera, ponieważ nie chciałam być     nauczycielką. 
Miałam całkiem inne plany, 
natomiast bardzo zachciałam już będąc osobą dorosłą.
Mikołaj: A kim chciała Pani być?
A.  M.: Policjantką, ewentualnie komandosem.
Mikołaj: Rozumiem. A co Pani lubi w pracy z            
                       dziećmi?
A.  M.:  Dzieci mnie pasjonują. Przede wszystkim tym
jakie są, tym, że są cały czas zmienne ,
nieprzewidywalne. Tym, że tak świetnie można się z
nimi dogadać oraz ponieważ są szczere i nie nabyły
cech, które mają dorośli. Są uczciwe, prawdomówne,
sympatyczne,  otwarte na otaczający świat i przede
wszystkim radosne.
Mikołaj: A w jakich innych szkołach Pani uczyła?
A.  M.:  Pracowałam w wielu miejscach, ale szkoła w
której uczę to jedynie ta w Marcinkowicach i pracuję tu
jedenasty rok.
Mikołaj:  W takim razie może teraz mniej o pracy.    
                     Jaka jest Pani ulubiona książka, film,    
                             piosenka?
A.  M.: Książek ulubionych mam mnóstwo, ale
książka, która na całe życie pozostała mi w pamięci,
jeszcze z lat wczesnej młodości  to Franky Furbo
Williama Wharton i cała seria jego pozostałych
książek.  W tej akurat książce są prawdy, które mogą
mieć zastosowanie na całe życie, także szczególnie
polecam zarówno tym najmłodszym jak i tym troszkę
starszym.
Mikołaj: Zostały jeszcze film i piosenka…
A.  M.: Z filmów tak naprawdę najbardziej lubię oglądać
bajki animowane. Odprężają mnie, relaksują i zdarza
mi się pójść do kina chociażby na Epokę Lodowcową. 

A.M: Natomiast jeśli chodzi o piosenki… piosenki lubię
polskie. W zależności od tego jaki mam nastrój
słucham różnorodnej  muzyki: melancholilnej,
refleksyjnej, a czasami bardzo dynamicznej, bo taka
akurat jest potrzeba mojej natury, żeby posłuchać 
czegoś bardzo głośnego i pogodnego.
Mikołaj.: Jakie jest Pani hobby?
A.  M.: Moje hobby to przede wszystkim wyprawy w
góry.  Niestety nie mam zbyt wiele czasu na te
wyprawy, ale to jest to to co sprawia mi najwięcej
radości i satysfakcji. Wyjazd w góry , przemierzanie
górskich szlaków…  jestem zachwycona
Karkonoszami, jest tam wiele tajemnic do odkrycia .
Niestety nie mogę w pełni realizować tego hobby ze
względu na pracy i rodzinę.
Mikołaj: Ostatnie pytanie, jakie jest Pani motto?
A.  M:  Tempora mutantur nos et mutamur in illis jak
mawiano w starożytnym Rzymie, czyli „czasy się
zmnieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. 
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Z wizytą u zerówek, czyli ......

DZIEŃ DYNI

      Dynia to niezwykłe warzywo, które
przywędrowało do nas z Ameryki.
Pierwsze ciasto dyniowe zostało
przyrządzone przez jednych z pierwszych
osadników w Ameryce, a była nim
wydrążona dynia wypełniona miodem,
mlekiem i przyprawami. Jest symbolem
Halloween i to właśnie przy jej pomocy
wróżka chrzestna zdołała wysłać
Kopciuszka na bal.
W piątek 30 października zerówki w
naszej szkole świętowały Dzień Dyni.  Z
tej szczególnej okazji najważniejszym
kolorem w każdej z sal był kolor
pomarańczowy. 
Dzieci wykonały liczne place plastyczne ,
których tematem przewodnim była dynia,
wzięły udział w zajęciach ruchowych oraz
nauczyły się odróżniać  spośród różnych
ziaren pestki dyni. 

Oddział 0a

Oddział 0c

Oddział 0b
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Bez imienia i nazwiska
Ja Cię mocno ściskam
I przesyłam kilka słów
na tym kończę
BYWAJ ZDRÓW

czyli zapraszamy na POZDROWIENIA
(zebrała i oprac. Laura Rzepka kl. V a)

Od Mikołaja dla Kuby i Huberta:
Kuba, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji dnia
urodzin i Tobie też Hubert.
Od Koli dla dziewczyn z IV c:
Jak Wam się podobała niespodzianka dla chłopców na
Dzień Chłopaka? Udała się? Nic nie wygadałyście?
Odpiszcie w następnym numerze

Wzorowe wypracowania
Prezentujemy nasze dokonania literackie –
wypracowania, które uczniowie napisali po omówieniu
lektury „Ten obcy” I. Jurgielewiczowej.

Julia Taraziewicz kl. VI a
Temat pracy: W imieniu Zenka  napisz list do
mamy, w którym opisze on Ulę.

Olszyny, 28.VIII.1980 r.
Kochana Mamo!
Poznałem bardzo fajną dziewczynę. Ma na imię Ula i
ma 13 lat. Przyjechała tu, do Olsztyna, żeby odwiedzić
ojca. Zazwyczaj mieszka w Warszawie u swoich
ciotek, ale na wakacje przyjeżdża tutaj.
  Polubiłem ją od naszego pierwszego spotkania na
wyspie, gdy pomogła mi przy skaleczonej nodze. Ula
ogólnie jest bardzo miła, pomocna, ale też cicha. Ma
koleżankę o imieniu Pestka.
  Ula jest dosyć ładna, szczupła i ma przepiękne
włosy. Jej oczy również, są według mnie, cudowne. Jej
przyjaciółka od początku chce mi pokazać, że jest
lepsza od niej, ale ja i tak wolę Ulę.
  Ta dziewczyna ma wielkie serce dla innych, lecz nie
dla swojego taty, choć ostatnio sytuacja między nimi
się polepszyła. Pomaga takiemu jednemu psu, którego
znalazła na tej samej wyspie, gdzie mnie spotkała.
Dała mu na imię Dunaj. Ja trochę jej pomogłem w
oswojeniu go, ale to jednak jej pies.
  Teraz jestem u Uli w domu, bo jej tata znalazł wujka
Antoniego. Jutro po mnie przyjedzie. Cieszę się, że go
odnalazłem, ale nie chcę rozstawać się z tą
dziewczyną, bo czuję, że się zakochałem. Muszę już
kończyć, bo chyba już czas, by wyznać Uli co czuję.

  Kocham Cię, Mamo.
  Zenek

Martyna Rubik kl. VI a
Temat pracy: W imieniu Uli napisz list do mamy, w
którym opisze ona Zenka.

Olszyny, 20 VIII 1970r.
  Kochana Mamo! 
  Te wakacje były dla mnie wyjątkowe. Jak co roku
wyjechałam do ojca na wieś. Spotkałam tam Pestkę,
moją przyjaciółkę, Julka i Mariana. Jednak na wyspie
pojawiła się nowa i nieznana nam osoba, był to Zenek.
  Chłopak jest starszy i silniejszy od nas. Ma brązowe
włosy i ciemne oczy. Kiedy go spotkałam, miał na
sobie szarą bluzę oraz czarne spodnie. Skaleczył się
w nogę, więc przez długi czas utykał. Jeśli chodzi o
charakter, jest bardzo wyjątkową osobą. Na początku
był arogancki i skryty. Jak go zaprowadziłam do
lekarza, uciekł od niego. Z czasem, kiedy poznał co to
przyjaźń, stawał się bardziej otwarty i coraz więcej
mówił o swoich problemach. Pewnego dnia nawet
wyznał mi miłość!
  Wyjątkowo znał się na ptakach. Potrafił rozpoznać je
po głosie! Kochał zwierzęta i uratował dziecko. Jednak
były rzeczy, które nas trochę niepokoiły. Skłamał,
kiedy mówił sklepikarzowi o swoim nazwisku. Ukradł
pieniądze i ścigała go milicja. Przez pewien czas
pracowałam przy owocach, aby spłacić jego dług.
Potem on podjął pracę i oddał mi pieniądze. Powiedział
mi pewnego wieczoru, że stracił matkę, a jego ojciec
jest alkoholikiem i nie zajmuję się nim. Pomógł mi
oswoić Dunaja. Szukał swojego wuja, mój ojciec mu w
tym pomógł i Zenek mógł wyjechać do krewnego.
  Moim zdaniem ten chłopak był bardzo wyjątkowy i
jeśli on czuł coś do mnie, to ja jestem z tego dumna.
Podczas tych wakacji poznałam naprawdę fajnego
chłopca..
  

Twoja kochająca córka Ula
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Pozdrawiam moją kochaną dziewczynkę
Dobrusię. Kokainka
Baju to … domyśl się :* Kokainka
Pozdrawiam moją BFF Kornela. Antek C:
Nikodem moim życiem <3
Pozdrawiam Marcelinę
Pozdro dla Dobiska
Pozdrowienia dla Mikołaja Popielewskiego
Pozdrawiam wszystkich nauczycieli w szkole
oraz mojego kumpla Szymona Banasiewicza
Maciek

Od Gabrysi Siatkowskiejdla Gosi Piwonki.
Dziękuję Ci za to, że zawsze mi pomagasz.
Do Martyny Dziękuję za wyrozumiałość. Od Anii
Jadczyk
Życzę klasie 4a dużo szóstek. Nikola
Dla Oskara od Jasia Świętacha. Życzę Ci: zdrowia,
szczęścia i dużo nowych przyjaciół w tej szkole.
Serdeczne pozdrowienia dla Natki, Poli, Szymona
Czerniawskiego i Kamila. Pandka<3
Pozdrawiam Amelkę, moją najlepszą przyjaciółkę.
Karolina z IV c

Pozdrawiam całą  moją klasę wraz z Panią
Agnieszką Rutkowską, a w szczególności:
Babcię, Justynę, Kornela, Karolinę i
Wojtasa. Cichy Wielbiciel.
Pozdrawiam moją małą siatkareczkę Dobrusię
Pozdrawiam Evę Paige i Newta z klasy 6a.
Minho
Przesyłam najserdeczniejsze życzenia dla Mai,
Justyny i Mikołaja W. Madzia

DRODZY NAUCZYCIELE. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela
2016 roku. Życzy: Basia Lubkiewicz z 4 b

Dla Pani Grażyny Cieśli!Życzę Pani zdrowia i
cierpliwości. Postaramy się być grzeczni!!! Najlepsza
Pani na świecie!!! Karolina 4b
Lista osób z urodzin Olka:Grzesiu Kopeć, Piotr
Cieciorko, Piotr Jopek Pozdrawiam!!!!!!!
Serdecznie pozdrawiam moją wychowawczynię
Grażynę Cieślę i moją koleżankę Natalie Telep. Alicja
Chrząszcz 
Od Oli  Żyłajtys do nauczycieli. Chciałabym pozdrowić:
P. Cieślę, P. Kołodziej, P. Biadalską, P.Skoczylas,
P.Haczkowski, P.Golec, P. Dyrektor, P. Pelc
Pozdrowienia dla wszystkich moichnaj...: Żyłci, Bogusi,
Wiki Wilczek, Dżunik i Rogalika!!! Jesteście super!!!
Gabi Wilku 5b
Dla Nauczycieli Wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Nauczyciela!  Administrator
Pozdrawiam Alę Pankiewicz, ponieważ
jest ładna i mądra
Chciałabym, aby dzieci się ze mnie nie śmiały z
powodu, którego nie podam. Pozdro<3
Do Karoliny Bieleckiej. Jesteś miła, fajna, wesoła zawsze i w ogóle

jesteś super

Od Amelii Sobotki

Życzę wszystkim uczniom i pracownikom
szkoły,którzy mają urodziny w październiku, w
listopadzie i w grudniu, wszystkiego najlepszego.
Karolina IV b
Dla Weroniki Styś, Huberta Kordeusza i
Olka Nawrota z okazji urodzin. Maria Kucharska
Życzę zdrowia i radości wszystkim uczniom
pracownikom szkoły. Dużo, dużo zdrowia
wszystkim życzę!!! Karolina IV b
Od Leona Nawrota do Dawida Sebzdy. Pozdrawiam
cię
Od Julii Kwiecień do Huberta Kordeusza i Weroniki
Styś Wszystkiego najlepszego
Od Dawida Sebzdy do Leona Nawrota.Pozdrawiam
Leona Nawrota.
Dla Weroniki Styś!!! Serdeczne życzenia Ci
składam z okazji Twych 10 urodzin. Dużo zdrowia i
szczęścia. Karolina IV b
Pozdrawiam mojego brata Bartka, kolegę Olka i
koleżankę Hanię J. Piotr Jopek
Nawrota z okazji urodzin. Maria Kucharska
Pozdrawiam moje najlepsze przyjaciółki: Kingę i
Vanessę. Maja 4b
Wysyłam pozdrowienia dla Pani Grażyny Cieśli
z okazji Dnia Nauczyciela  Martyna Mołkowska
Pozdrawiam Olka z IV b, z okazji urodzin dnia 
17października życzę zdrowia, szczęścia, szóstek
Gracjan z IV b
Pozdrawiam moje koleżanki: Vanesse i Maję. <333
Kinga klasa IV b
Wysyłam serdeczne pozdrowienia dla Mai i Kingi z
IV b. Vanessa z IV b
Od Czarnego Księcia do Laury Rzepki! Kocham
Cię, Laura!!! Czarny Książę
Pozdrawiam panią Agnieszkę Rutkowską. Nikola
Va

... ...



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 12/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

Baśnie, naturalnie! Uczniowie klas III uczęszczający na świetlicę wzięli udział w konkursie, którego tematem
była praca plastyczna  ilustrując ulubioną baśń, wykona przy pomocy naturalnych materiałów. W ruch poszły
więc suszone liście, jarzębina,muszelki,soczewica, kwiaty, pestki i nasiona.
Trzy wybrane prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie,którego wyniki poznamy w styczniu. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom, jednocześnie prezentując wykonane prace. 
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