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Drodzy Uczniowie, 

Życzymy, by zbliżające się ferie zimowe były czasem zasłużonego wypoczynku. Pogoda sprzyja aktywności na
świeżym powietrzu. Warto zabrać młodsze rodzeństwo na sanki lub lodowisko. Pamiętajmy o bezpieczeństwie
podczas zabaw na śniegu.

Zachęcamy Was do nadrobienia zaległości w czytaniu książek. W tym numerze polecamy "Dziennik
cwaniaczka". Prezentujemy również ciekawe opowiadanie, którego autorką jest uczennica naszej szkoły.
Powracamy jeszcze do wydarzeń okresu przedświątecznego. Zachęcamy do udziału w Tygodniu Sudoku!

Czekamy na Wasze propozycje tematów, o których chcielibyście przeczytać w kolejnym numerze.

Zespół redakcyjny
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REDAKCJA

Drodzy Uczniowie, 

Z okazji Nowego Roku życzymy Wam spełnienia
najskrytszym marzeń! Niech czas, który spędzacie
w szkole zaowocował wspaniałymi przyjaźniami i
rozwijaniem własnych talentów.

Zespół redakcyjny

MISIA

JEŚLI LUBICIE ZWIERZĘTA, TEN ARTYKUŁ JEST
DLA WAS!

   Moim zdaniem, bardzo ważne jest, aby nie podawać kotom mleka przeznaczonego dla ludzi. Może to
spowodować u nich biegunkę. Jeśli nie wiesz, gdzie kupić karmę, która będzie stuprocentowo dobra dla twojego
kota, to poproś znajomych o adres zaufanego sklepu z żywnością dla kotów. Zawsze zwracaj uwagę czy karma,
którą wybierzesz przeznaczona jest dla kociąt czy dla dorosłych kotów.Teraz czas na kuwetę. To bardzo ważne,
bo trzeba ją systematycznie wyparzać lub dezynfekować . Gdy kot przychodzi na noc do domu, musi się gdzieś
załatwić. Z powodu brudnej kuwety, może się czymś zarazić.

Marysia Piwarska
IV a

J.S.

J.S.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Tęcza Express

PAN MARCIN FILOZOF

WYWIADOWO
NASZE DZIENNIKARKI PRZEPROWADZIŁY
WYWIAD Z PANEM MARCINEM FILOZOFEM.
 
TĘCZA EXPRESS : Dzień dobry. Czy możemy
zadać kilka pytań?

MARCIN FILOZOF: Dla jakiego pisma jest ten
wywiad?

Dla gazetki Tęcza Express.

Tak, oczywiście.

Jaki jest Pana ulubiony kolor?

Mój ulubiony kolor to niebieski.

Od kiedy interesuje się Pan sportem?

Sportem interesuję się od zawsze. Już ponoć moją
mamę kopałem w brzuchu, tak jak teraz piłkę nożną.

A inne zainteresowania?

Moją drugą życiowa pasją jest
wędkarstwo.Poświęcam jej cały wolny czas.

Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela?

To bardzo przyjemny zawód.Lubię pracować z
uczniami i lubię uczyć, szczególnie sportu.

Czy jako dziecko lubił Pan szkołę?

Muszę się Wam przyznać, że gdy byłem dzieckiem, w
szkole najbardziej lubiłem długą przerwę.

Czy interesuje się Pan filozofią?

Musiałem się interesować, bo był taki przedmiot na
studiach. Każdy musiał go zdać.

Ulubiona potrawa?

Pizza.

Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałby Pan na
bezludną wyspę?

Wędkę, bo wyspa otoczona jest wodą. Będę mógł
łowić.Zabrałbym piłkę nożną i całą rodzinę.  

Czy przeżyłby Pan miesiąc bez technologii?

Tak. Nie jest mi potrzebna.

Ulubione zwierzę?

Piesek. Uwielbiam psy! Miałem kiedyś takiego
wielkiego Mastifa - Bellę. Ważyła 65 kilogramów.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Marysia Piwarska i Bianka Gruszecka

K.Ś.
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WROCŁAW

GRUDNIOWA WYCIECZKA

   W dniu 19.12.2016 r. klasy IV-VI pojechały na
wycieczkę do Wrocławia.
Wyjazd rozpoczęła wizyta w Hydropolis. Tutaj
przekonaliśmy się, jak fascynująca jest woda i
wszystko, co z nią związane np. obieg wody w
przyrodzie, ryby, statki itp. Mogliśmy sami
eksperymentować oraz obserwować przygotowane
pokazy i doświadczenia. Pobyt w Hydropolis bardzo
się wszystkim podobał. 
 Potem udaliśmy się na obiad do Galerii
Dominikańskiej. Po obiedzie poszliśmy   obejrzeć
Bożonarodzeniowy Jarmark. Były tam różne stoiska:
ze słodyczami, pamiątkami, ozdobami itp. Naszą
uwagę przykuło jedno ze stoisk – było tam mnóstwo
poduszek. Ale nie były to zwykłe poduszki, tylko z
unikatowymi kształtami: emoji, Pusheen, donuty. 
  Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.Mamy
nadzieję, że za rok znów pojedziemy na Jarmark,
który swym urokiem i gorącą atmosferą przybliża nas
do magicznych Świąt Bożego Narodzenia.

Laura Borukało, Va

MECZE

MECZE
MATEMATYCZNE

   Pewnie nie każdy z Was wie, że w naszej szkole jest
drużyna matematyczna. Czym się zajmujemy?
Spotykamy się co środę. Rozwiązujemy zadania. W
tym sezonie odbyły się dwa mecze. Pierwszy w
Pieńskiem - wygrany. Drugi z Bogatynią, niestety
przegrany. Zadania na tych meczach nie są proste.
Jak wygląda taki mecz? Dwie drużyny siadają z
rozwiązanymi zadaniami w sali. Wyznaczają
przeciwnikowi zadania. Jest ich dziesięć. Podczas
meczu można dwa razy odbić zadanie. Za "normalnie"
rozwiązane polecenie zdobywamy od 0 do 10 punktów.
Zadanie odbite ocenianie jest w skali od -10 do 10.
Wygrywa drużyna z większą ilością punktów.

Karolina Piątkowska
VI a

SP TĘCZA

SP TĘCZA
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ZABAWY

BĄDŹ AKTYWNY ZIMĄ!

Skończyłeś odrabiać lekcje? Masz czas wolny?
Więc zamiast siadać do komputera czy telewizora, lepiej spędź czas z rodziną.

   Po zrobieniu wszystkich zadań domowych, nie siadaj do komputera żeby zagrać w jakąś grę. Lepiej spędzić
ten czas aktywnie. W lecie można wyjść i np. pobiegać, ale teraz gdy jest zimno, to nie jest najlepszy pomysł. W
niektórych domach gra się w planszówki, inni spotykają się z przyjaciółmi, jeszcze inni z babcią, dziadkiem...
  Chodzi o to, aby nie psuć sobie wzroku przed ekranem coraz to nowszej maszyny elektronicznej i użalać się
nad przegraną grą, tylko spędzić czas na świeżym powietrzu. Kiedyś dzieci w naszym wieku wychodziły
częściej na dwór. Najważniejsza i najfajniejsza jest zabawa z kolegami. Teraz (niestety) większość spędza czas
przed płaskim ekranem samotnie.

Dlatego pamiętajcie, że istnieje jeszcze świat poza czterema ścianami!

Karolina Śliwińska
VI a

SP TĘCZA
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Laura Borukało

WARTO PRZECZYTAĆ!
Książki warte przeczytania poleca uczennica klasy
Va - Laura Borukało.

Serdecznie zapraszamy do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 
Znajdziecie tam zaprezentowany  "Dziennik
cwaniaczka" i wiele innych interesujących lektur.

Może macie swoje książkowe propozycje, które
chcielibyście polecić innym? Czekamy na Wasze
zgłoszenia.

 „Dziennik cwaniaczka”

   Książki z serii „Dziennik cwaniaczka” są pełne
przygód i humoru. Napisane są słowami zrozumiałymi
dla dzieci i młodzieży. Czcionka jest bardzo przyjazna
dla oka, a ilustracje są zabawne i dodają komiksowego
efektu.
   Książka ta przedstawia losy gimnazjalisty, Grega
Heffleya. Ma on dwóch braci: starszego - Rodricka,
który bez przerwy uprzykrza mu życie i młodszego -
Manny’ego, który jest rozpieszczany przez rodziców.
Gregowi przydarzają się rzeczy typowe dla
nastolatków m.in.: chodzenie do dentysty, podrywanie
dziewczyn, wycieczki szkolne, urodziny najlepszego
przyjaciela czy nawet zamknięcie w piwnicy przez
starszego brata.
   Według mnie najlepszą przygodą opisaną w tej
książce była ta, w której  Greg i Rodrick sprzątali dom
po imprezie, żeby rodzice się nie zdenerwowali. 
   Moim zdaniem warto przeczytać te książki, bo
pozwalają nam one pośmiać się z samych siebie i
sytuacji, które zdarzają się nam na co dzień.

Gorąco polecam
Laura Borukało
Va

DZIENNIK CWANIACZKA

SP TĘCZA

SP TĘCZA
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OPOWIADANIE

"Pamiętnik Piesełka"

30.09.2016
   Dzisiaj obudziłem się jak zwykle o 7:20. Mogłem robić wtedy różne rzeczy, o których ludzie nie mają pojęcia.
Zostałem sam, dlatego że Laura pojechała z Panią do szkoły, a Pan był w pracy. Zjadłem sobie udko, które Pani
mi łaskawie włożyła do lodówki, żeby się nie zepsuło.
    Wskoczyłem na biurko Pana, podjechałem krzesłem do okna i szczekałem na całe miasto. Zaprosiłem
kolegów na mały bankiecik. Jedliśmy sobie udka, piliśmy kranówkę z pianą i graliśmy w gry.
Nagle zobaczyłem ładnego, czekoladowego cukierka! Pisali, że karmelowy, krówkowy czy inny, ale chcieliśmy
go zdobyć. Jednak doszliśmy do wniosku, że jeden cukierek na czterech nie wystarczy. Horacy wymyślił, że
pójdziemy do marketu po więcej cukierków, ale jesteśmy psami i nie mamy w ogóle jak tam pójść. Cukierek w
naszych oczach był rzeczą świętą.
   Ustaliliśmy wspólnie, że pójdziemy do dyskontu koło kościoła. Kuba powiedział, że mogą nas złapać. Wezmą
za bezdomne psy i trafimy do schroniska. Godzinę myśleliśmy jak zdobyć te cukierki. Nagle pojawiło się
światełko w tunelu. Mam kilka ubranek na zimę, które mogłyby się przydać do naszej operacji: „Zjeść cukierka”.
   Wywąchałem, że sąsiedzi z naprzeciwka mają masę cukierków. Włożyliśmy stroje i ruszyliśmy do akcji.
Wydostaliśmy się z domu jednym sposobem: Wygrzebałem Laurze wsuwki z szuflady i otworzyliśmy drzwi.
Wyszedłem na klatkę i zobaczyłem 10 cukierków w foliowej torebce. Wróciliśmy do domu i zjedliśmy te
czekoladki.
   Myślałem, że skoro ludzie to lubią, oznacza to, że jest smaczne. Pomyliłem się. Cukierki były okropne.
Mieliśmy inne zmartwienie... Pani wróciła wcześniej ,więc musieliśmy posprzątać. Gdy skończyliśmy, koledzy
wrócili do domów. Zapomniałem jednak o zrzuconej poduszce u Laury.
Pan, Pani i Laura wrócili do domu i nigdy się nie dowiedzą, co robiłem…
Laura Borukało
Vb

KROPEK L.B.
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DZIEŃ ADWENTOWY

     Pierwszego grudnia  w naszej szkole odbył się
Dzień Adwentowy. Dzień, w którym przyjechało do nas
dużo gości z kraju i z zagranicy. Wszystkie klasy
przygotowały swoje występy. Było także kółko
muzyczne, które pięknie zaśpiewało. Wielu uczniów
grało na instrumentach różnej barwy i rodzaju. Jestem
miłośniczką muzyki i nie jestem w stanie stwierdzić,
który był najlepszy. Myślę, że każdy miał swoje pięć
minut.
      Na samym początku warto powiedzieć, że impreza
nie udałaby się bez zaangażowania wszystkich
uczniów i nauczycieli. Wspaniale było zobaczyć
cudowny efekt końcowy naszej pracy. 
     No, ale jak to wszystko wyglądało? Najpierw
przywitali nas  prowadzący. Następnie były ciekawe
pokazy uczniów i występ kółka muzycznego,
teatralnego. Prowadzący  zaprezentowali perfekcyjną
dykcję oraz  tempo mówienia. Wspomniano również o
 Szlachetnej Paczce.
     Całe wydarzenie przebiegało w ciepłej, rodzinnej
atmosferze. Każdy mógł skosztować przepysznych
wypieków, które zrobiły nasze mamy.

Karolina Piątkowska VI a

SZLACHETNA PACZKA

DZIEŃ ADWENTOWY

KÓŁKO TEATRALNEKlara Zagórska

SP TĘCZA

EG

SP TĘCZASP TĘCZA
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TYDZIEŃ  Z SUDOKU !

Drodzy Uczniowie, 

16 stycznia rozpoczął się Tydzień Sudoku. Na
wybranych lekcjach weźmiecie udział w
rozwiązywaniu kwadratów. 

19.01.2017r. odbędzie się  KONKURS RODZINNY
SUDOKU.ZAPROŚCIE DO ZABAWY MAMĘ, TATĘ
LUB BABCIĘ!

Do 20.01. 2017r. możecie brać udział w konkursie na
"Nietypowe Sudoku".

"NIETYPOWE SUDOKU" w IV B

IV B

POZDROWIENIA
Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią
 sport - SUSHI.

Pozdrawiam wszystkich jeźdźców. Nie poddawajcie
się! - Caro Mari.

Pozdrawiam wszystkich tancerzy! - Winogrono.

Pozdrawiam moją BFF Nicolę!
Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółkami do
końca świata! - Winogrono.

UWAGA!

JEŻELI CHCECIE  PRZESŁAĆ KOMUŚ KILKA
MIŁYCH SŁÓW , TO PRZEKAŻCIE SWOJE

POZDROWIENIA W FORMIE PISEMNEJ
DZIEWCZYNKOM Z KLASY 6 A - KAROLINIE

PIĄTKOWSKIEJ LUB KAROLINIE ŚLIWIŃSKIEJ.

KĄCIK ŁASUCHA

Gofry Czekoladowe
              Składniki:
- 3 jajka (żółtka oddzielone od białka)
- 1 opakowanie cukru waniliowego
-  2 łyżki miodu
- 80 g masła (stopionego)
- 150 g mąki pszennej
- 30 g prawdziwego kakao
- 250 ml mleka 3,2%
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Jak zrobić:
Białka wlewamy do wysokiego naczynia i ubijamy z
cukrem waniliowym.  Żółtka przekładamy do innego
naczynia, ucieramy z miodem. Powoli dodajemy
masło. Do żółtek z miodem i masłem  dodajemy
przesianą mąkę z kakao, proszek do pieczenia, cukier
waniliowy. Na końcu   dodajemy ubite na sztywno
 białka. Rozgrzewamy gorfownicę i pieczemy gofry na
rumiany kolor. Można udekorować bitą śmietaną i
kawałkami brzoskwiń.
źródło: www.polki.pl
Zuzanna Mielnik , VIa

J.S.

J.S.
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