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Relacja z Dnia  
Sportu

      21 marca, w naszej
szkole odbył się Dzień
Sportu . Startowali wszyscy
uczniowie i każda z klas
miała jakiś doping ze strony
swoich kolegów. 
     Szóstoklasiści wpadli na
pomysł pomponów i
piosenki, 4 a miała trąbkę i
przygrywała  na doping
swojej klasie (w tej
konkurencji zdobyli oni aż
cztery punkty). To
oczywiście tylko jedna z
wielu dzisiejszych

rywalizacji oraz okazji do
świetnej zabawy. 
Najbardziej emocjonującymi
konkurencjami były dwa
ognie oraz wyścigi rzędów.
Konkurs nadzorował pan
Łukasz Bem oraz pan
Tomasz Kruczalak. W takim
dniu nie mogło również
zabraknąć pierwszej
pomocy i pozycji bocznej
ustalonej!
      To była świetna zabawa
i już nie możemy doczekać
się przyszłorocznych
potyczek sportowych!

Kacper Zemanek  5 a

Sukces w Konkursie Gwary (nie tylko)
Śląskiej!

.

 16 marca 2017 roku dwoje
uczniów naszej szkoły:
Karol Baca (chodzący do
klasy 2 a i przygotowywany
przez p. Elżbietę
Dziendziel) i Anna Szary (z
klasy 6 a) spotkało się o
godzinie 8.00 na korytarzu.
Wraz z polonistką p.
Joanną Małysiak-Mik
ubraliśmy się i czekaliśmy
na wyjście do MDK-u w
Czechowicach-
Dziedzicach. To tam miał
się odbyć konkurs
recytatorski.
Szliśmy około pół godziny.
Było dosyć zimno. Na
miejscu okazało się , że
jesteśmy pierwsi. Ze
względu na dużą ilość
uczestników konkurs
przeniesiono z piwnicy na
scenę. Zawodnicy poszli
się przebierać w swoje
kostiumy. Rywalizowaliśmy
w trzech kategoriach:

klasy 1-3 , klasy 4-6 i
gimnazja. Przywitał nas
chór z Gimnazjum
Publicznego nr 2.
Niespodzianką było to, że
śpiewał on po śląsku.
Podczas zmagań dzieci z
klas 1-3 mogliśmy
usłyszeć takie wiersze jak :
„Psie Smutki” lub „Kociaki”.
Wszystkie utwory były
wykonane gwarą śląską .
W rywalizacji klas 4-6
królowały takie wiersze jak:
„ Uwe a Willi”, „Brele”,
„Żuraw i Czapla” i „O
Grzysiu Cygonie i jego
Ciotce”. Gimnazjaliści
opowiadali nam całe bajki .
Usłyszeliśmy o „Śląskim
Kopciuszku, czyli „Gustla a
Fridek” . Mogliśmy też
posłuchać o Pinokiu czy o
przepowiadaniu pogody. Po
obradach jury w składzie: p.
Marta Gzowska-Sawicka,
p. Ewa Kmiecik-Wronowicz

i p. Mirosław Olek podjęło
decyzję o przyznaniu
nagród.
  W kategorii klas 1-3 na
podium znalazł się uczeń
naszej szkoły Karol Baca .
Zdobył on pierwsze miejsce
mówiąc wiersz  „Psi
Smyntki”. Nagrodę
otrzymała również
uczennica szóstej klasy
Anna Szary. Wywalczyła
ona trzecie miejsce w
kategorii klas 4-6. Mówiła
ona wiersz Juliana Tuwima
„ O Grzysiu Cygonie i jego
Ciotce”.
Ten konkurs był bardzo
udany!

  Anna Szary klasa VI

Wernisaż
  W dniu 31.03.2017 o
godzinie 17.00 odbył się
wernisaż pt. ,, Zabytki
Czechowic Dziedzic-
oczami dzieci”. 
  Na wystawie można było
podziwiać rysunki dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 1 i
Szkoły Podstawowej nr 3. 
Zabytki przedstawiane
przez młodych artystów
często się powtarzały, a
jednak każdy obraz był inny.
Prace były robione różnymi
technikami np. wyklejane,
malowane pastelami
olejnymi i suchymi… itd.
Organizatorami wernisażu
była pani Agata Ruman i
pan Alojzy Markiel.

Po przemówieniu pani
Dyrektor, każdy z obecnych
mógł udać się do sali i
spróbować pysznych
przekąsek zrobionych przez
rodziców dzieci. 
  To było wyjątkowe
wydarzenie. Szczególnie dla
młodych artystów!

Julia Kopocz VI a

. .. .

.

. .. .
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Poznaj naszą redakcję!

Mam na imię Konrad. W gazecie zajmuje się
pisaniem artykułów. Moje hobby to gra w piłkę
nożną i wędkowanie.

Jestem Kacper w gazecie zajmuje się pisaniem
artykułów i robieniem zdjęć. Interesuje się grami
komputerowymi i jestem członkiem Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Nazywam się Oskar. Chodzę do klasy szóstej i
mam 13 lat. W gazecie zajmuję się pisaniem
artykułów. Interesuje się piłką nożną i maszynami
rolniczymi. 

Nazywam się Kacper Janusz mam 13 lat .W
gazecie zajmuje się pisaniem artykułów. Moje
hobby to piłka nożna. 

Nazywam się Maja Buchtyar. Moim zadaniem w
gazecie jest pisanie artykułów o różnych
przepisach. Moje hobby to zajmowanie się
żółwiami.

Mam na imię Kamila i chodzę do klasy 6.
Interesuję się psami. W gazecie zajmuję się
opisami zwierząt naszych kolegów ze szkoły oraz
opisuję psy ze schroniska. Uczęszczam na
zajęcia grupy teatralnej ,,Kleks" i bardzo lubię na
nie chodzić. 

. . .. . .
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Dzień Kobiet Pierwszy Dzień Wiosny!

  Wiosna, nareszcie!
Od dawna nie
mogliśmy się
doczekać śpiewu
ptaków, ciepłego
słońca oraz tej świeżej
zieleni na łąkach.
Plucha, zimno, a gdy
nie ma śniegu to już w
ogóle! Każdy ma już
dość zimy.
  Pierwszy dzień
wiosny kalendarzowej
to 21 marca.
Natomiast 20 dnia tego
miesiąca rozpoczyna
się wiosna
astronomiczna. Zbiega
się ona z równonocą.
Oznacza to, że tego
dnia noc i dzień trwają
tyle samo – 12 godzin.
Od tego momentu
dzień będzie się
wydłużał.
Przestawialiśmy już
czas (czyli o godzinę
wcześniej trzeba było
wstawać do szkoły. To
chyba jedyny minus

nadchodzącej wiosny).
Z pierwszym dniem tej
pory roku wiążą się
również rozmaite
zwyczaje. Jednym z
najpopularniejszych
jest topienie marzanny.
Słowianie uznawali ją
za boginię zimy i
śmierci. Dlatego
poprzez wrzucenie jej
do wody symbolicznie
żegnamy tą mroźną
porę roku. Oczywiście
topi się wcześniej
wykonaną kukłę.
Dawniej były one
robione ze słomy,
owijane białym
płótnem i
przyozdabiane
koralikami i
wstążkami. Teraz ten
zwyczaj zanika. W
zamian pojawił się
nowy. Znany chyba
wszystkim uczniom -
dzień wagarowicza!
Tego dnia nauczyciele
patrzą trochę bardziej

przychylnym okiem na
wagarujących. Lecz
pamiętajcie, tylko w
ten jeden dzień!
  Na wagary chodźcie
dopiero po szkole. Co
do wychodzenia na
dwór. Zaczyna się
robić ciepło, więc sio z
przed komputera!
Wypoczynek na
świeżym powietrzu to
świetny pomysł.

Blanka Nizio kl. 6a

„Wiosna na galowo”
W tej ostatniej stylizacji możemy przyjść do
szkoły na ważną okazje. Modelka ma na sobie
bluzko- koszule w biało - czarne pasy. Ubrana
jest też czarne leginsy oraz okulary, które są
małym dodatkiem.

,,Wiosenna elegancja’’
Stylizacja na eleganckie przyjęcie lub dyskotekę.
Modelka ma na sobie sukienkę  z tiulu. Jednym
dodatkiem, który zaproponowałam jest opaska z
różowymi kwiatami.

  „Wiosenny luz”
Jest to stylizacja na spotkanie z kolegami,
koleżankami. Nasza modelka ma na sobie 
T- shirt z nadrukiem, czarne leginsy oraz bluzę.
Dodatkami tej stylizacji są okulary
przeciwsłoneczne i czapka z daszkiem.

                                Wiosenna moda

W tym miesiącu zaproponuję trzy stylizacje wiosenne dla dziewczyn.
autor: Julia Folek                           modelka: Aleksandra Konopka

        W dniu
06.03.2017r. odbył się
klasowy Dzień Kobiet
w klasach 4-6. 
   Po dzwonku na
lekcję, chłopcy złożyli
życzenia
dziewczynom i dali im
drobne podarunki. 
Po tym zaczęły się
rozmowy i
ucztowanie.
 Po skończeniu
uroczystości każda
klasa musiała
przywrócić salę 
do porządku.
  Natomiast dwa dni
później, ósmego
marca odbył się
uroczysty Dzień
Kobiet. Na 5 lekcji
chłopcy z klasy 6
(Oskar Guzdek,

Szymon Neter i
Dawid Skrbeński)
roznosili tulipany
 dla dziewcząt i pań
pracujących w szkole.
  W tym roku dzień
kobiet był bardzo
dobrze
zorganizowany, 
a chłopcy starali się
być wyjątkowo mili
dla dziewczyn!

  Julia Kopocz, kl. 6

.

.

.
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Zagrożenia (nie tylko) w sieci!

.

.

Drogi Czytelniku!
  Myślę, że nie
pamiętasz jakie
czyhają na ciebie
zagrożenia w
Internecie, dlatego
przypomnę je.
  Pierwszym
zagrożeniem w sieci
jest zastraszanie.
Jeśli jesteś
zastraszany, czy
namawiany do
zrobienia czegoś
czego nigdy nie robiłeś
i się tego boisz
powinieneś jak
najszybciej zgłosić to
osobie dorosłej np.
mamie, tacie,
nauczycielowi,

czy po prostu komuś
do kogo masz
zaufanie. On na pewno
będzie wiedział, co
zrobić w tej sytuacji.
Kolejne zagrożenie, to
wyłudzanie danych
osobowych i haseł.  
Nigdy nie podawaj
nikomu informacji o
sobie, gdyż może
skończyć się to
kradzieżą , porwaniem
lub np. dostaniem się
do twojej  poczty.
Innym znanymi
zagrożeniami są
wirusy komputerowe.
Musisz zabezpieczyć
swój sprzęt (nie tylko
komputer, ale także

telefon) programem
antywirusowym.
Ponadto co miesiąc go
sprawdzaj.
  Myślę, że
przypomniałem ci
zagrożenia, które
możesz spotkać w
Internecie. 
Gdy będziesz wiedział
co zrobić w takich
sytuacjach twoje życie
stanie się prostsze.

Dawid Skrbeński  6 a

.

.
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Przyłapani na... czytaniu!

. .

   Will jest chłopcem,
którego spotyka wiele
przygód i także wiele
niebezpieczeństw, ale
zawsze udaje mu się
jakoś z nich wymigać
dzięki Haltowi.
  Książka została
napisana przez Johna
Flangana (ur. 22 maj
1944 r. ) Autor od
dzieciństwa marzył o
tym, by zostać
pisarzem. Na
początku pracował w
agencji reklamowej.
Pewnego dnia napisał
wiersz o swoim
paskudnym koledze i
zwrócono uwagę na
jego talent.

   Książka opowiada o
przygodach i
niebezpieczeństwach,
które spotykały Willa i
Halta, który jako
nauczyciel Willa,
sprawiał się wzorowo,
choć nauka ciężko 
szła Willowi.  Należeli
oni do korpusu
Zwiadowców, którzy
cechują się
niesamowitymi
zdolnościami
strzelania z łuku i
poruszania się po
cichu, a nawet
bezszelestnie. 
    W książce znajduje
się wiele

niespodziewanych
zwrotów akcji  i  jeżeli
się wczujesz to
poczujesz jakbyś sam
tam był.
    Uważam że książka
jest warta przeczytania
ponieważ jest ona
ekscytująca i bardzo
przyjemna  ze względu
na wciągającą akcje i
opisy pobudzające
wyobraźnię.

Jakub Staroń 6 a

   Dziś chciałbym
przedstawić wam moją
krótką refleksję nad
książką „Zwiadowcy
Ziemia Skuta Lodem”
Johna Flanagana. 
  Jest to 3 tom  sagi
zatytułowanej
„Zwiadowcy”, która na
dzień dzisiejszy liczy
już 12 tytułów.
Książka opisuje dalsze
przygody Willa, który
został porwany przez
Skandian - 
wojowniczy ród
walczący tylko dla
zysku . Płyną oni
przez morze Białych
Sztormów. Niestety

muszą zatrzymać się
w miejscu zwanym
Skorghijl. Willowi przez
cały ten czas
towarzyszy
dziewczyna o imieniu
Evanlyn, która jak się
potem okazuje jest
córką Duncana- króla,
któremu służy Will.
Tymczasem
nauczyciel Willa- Halt
zostaje skazany przez
Duncana na banicje
czyli roczne wygnanie.
Jak dowiadujemy się z
dalszych stronnic
książki Halt zrobił to
umyślnie, ponieważ
chciał ratować

swojego ucznia  Willa.
Przed czym? Tego nie
zdradzę! Dowiecie się
sami kiedy sięgnięcie
po książkę!
    Powieść Johna
Flanagana bardzo mi
się podoba, ponieważ
zawiera w sobie wiele
ciekawych i
zaskakujących
zwrotów akcji.
Polecam tę książkę
szczególnie fanom
fantasy!

Dawid Skrbeński 6 a

Recenzja
                         Zwiadowcy cz. 3

          Ziemia skuta lodem

           Recenzja       
                            Zwiadowcy cz. 1

             Ruiny Gorlanu

Oryginalna

. .

Okładka
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Jak Być Współczesnym
Gentlemanem ?          Ekologia- co to takiego?

Kangur matematyczny!

    Ekologia to nauka o
przyrodzie i o jej
obronie, o segregacji i o
odnawianiu starych
rzeczy, by ich nie
wyrzucać, bo mogą się
przydać.
   Przykładami działań
ekologicznych jest
choćby
sortowanie śmieci, na

plastik, szkło i
mieszane;
oszczędzanie prądu,
gazu i wody; nie
wyrzucanie śmieci do
miejsc do tego
nieprzystosowanych
oraz ekologiczne
uprawianie roślin.

Oskar Guzdek VI a

.

.

.

    Zanim matematycy
weszli do klasy, każdy
musiał wylosować
numerek
odpowiadający
miejscu, na którym
miał usiąść. Gdy już
wszyscy mieli swój
stolik zaczął się
następny etap
konkursu, czyli
kodowanie kart. 
   Na karcie trzeba
umieścić swoje dane,
kod szkoły, a później
zaznacza się na niej
odpowiedzi. Cały
proces jest dość
trudny i nie można się
przy tym pomylić.
Dobrze, że pani

Zemanek miała w
zapasie kilka
egzemplarzy,
ponieważ bardzo się
przydały. Zanim
wszyscy zakodowali
karty, minęło trochę
czasu. Następnie
zostały rozdane testy.
Klasy 3 i 4 miały takie
same zadania. Tak
samo klasy 5 oraz 6.
Klasa 2 miała inny
arkusz. Potem
wszyscy wyciągnęli
czarne długopisy i
zaczęli matematyczną
bitwę. Kangur to nie
byle jaki konkurs, więc
zadanie nie były łatwe.
Na rozwiązanie

ich wszystkich
uczestnicy mieli 75
minut. Niektórzy
skończyli wcześniej i
udali się na swoje
lekcje. Znalazło się też
kilku, którym ledwo
udało się zdążyć przed
końcem. Zanim
uczniowie wyszli z
sali, każdy otrzymał
małą nagrodę –
układankę w formie
sześcianu.
  Konkurs zakończył
się o 10.29.
Uczestnicy po
wszystkim pytali się
wzajemnie jak komu
poszło. Odpowiedzi
bardzo się od siebie
różniły.

Blanka Nizio  6a

Drodzy Panowie!
  W owym tekście
chce przekazać wam
kilka rad i sposobów
jak zostać
współczesnym
gentelmanem. Nie jest
to tak łatwe jak wam
się wydaje!
  Dziewczyny mają
pierwszeństwo wejścia
do sali lekcyjnej, więc
spokojnie poczekajcie
na wszystkie.
Powinniście, także
ustąpić im miejsca w
autobusie

czy tramwaju. A gdy
autobus się zatrzyma
wyjdźcie z niego
pierwsi i pomóżcie 
dziewczynie zejść na
chodnik poprzez
podanie ręki. Ponadto
powinniście być
sympatyczni i uprzejmi
dla nich. Gdy
przykładowo potrącicie
jedną z dziewcząt
przeproście i spytajcie
czy wszystko w
porządku . 
  Gdy będziecie
stosować

się do podanych rad
staniecie się młodymi
gentelmanami.
Pamiętajcie
dziewczyny lubią i
cenią chłopców
uprzejmych i
pogodnych. Na koniec
dodam, że możecie
odzywać się do
dziewczyn takimi
zwrotami jak np. młoda
damo.

Dawid Skrbeński  6 a

.

 

Zrób To Sam!
                            - Zofia Raś VI a

. .

.

.

.

.

. .
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       Nasi zwierzęcy ulubieńcy!

   Oto Dżeki. Jest to
pies naszego kolegi z
klasy 6 – Dawida
Skrbeńskiego.
    Dżeki jest psem
rasy Husky.  Dawid
opowiadał mi, że kiedy
kupił tego pieska miał
6 lat, a jego przyjaciel
około 1 miesiąc. Kupił
akurat jego, ponieważ
bardzo wyróżniał się
od innych psów w tym
schronisku,

ze względu na
zachowanie i wygląd.
Dżeki jest ulubieńcem
domu, jego właścicieli.
Pies ten nie jest
otwarty na znajomości
z innymi psami, lecz
nowych ludzi chętnie
poznaje. Miałam kilka
miłych okazji  spotkać
się z tym
sympatycznym psem i
byłam mile
zaskoczona

jego nastawieniem do
ludzi. Według
właściciela ma kilka
zalet m.in.
energiczność, ale nie
ma żadnych wad.
Dawid twierdzi, że nie
wyobraża sobie życia
bez pupila. 

Kamila Świąder 6 a

Oto Kuba. Został do
oddany schroniska, 
gdyż jego właścicielka 
jest bardzo ciężko
chora  i już nie może
się nim opiekować.
Bardzo kochała
swojego pupila,
bardziej dbała o niego
niż o siebie samą. Ale
niestety, jej stan już nie
pozwala na opiekę nad
nim. Dlatego teraz, to
schronisko przejmuje
nad Kubą opiekę.

Nr. Tel. 33 814 18 18
E-mail:  schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Psy, które szukają przyjaciela

Tę suczkę znaleziono 
w Bielsku-Białej przy
ulicy Sobieskiego w
dniu 24.03.2017r.
Właściciela prosimy o
kontakt ze
schroniskiem.

Kora ma około 5-6 lat.
Bardzo pogodna,
wesoła, przyjacielska.
Potrzebuje jednak
stałego kontaktu z
człowiekiem oraz jego
stałej obecności.
Właściciel musi być
wobec niej stanowczy,
ponieważ inaczej ona
przejmie kontrolę.

zdj. Schronisko

zdj. Schronisko
.

           Nasza gazetka nawiązała współpracę ze
schroniskiem w Bielsku. W tym numerze opiszę wam dwa
psy, które poszukują domu oraz jednego, którego
znaleziono i został oddany pod opiekę schroniska.

w Bielsku Białej

w Bielsku- Białej

.
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Prosto z szuflady pisarza...

  Mama nie pozwoliła
mi wychodzić na pole.
Sama poszła do
sklepu. Kwasior
pognał zagrać w piłkę,
a Pomarańcza była u
Pomidora. Musiałem
opiekować się Dynią!
  Jak się później
okazało nie musiałem
się opiekować tylko
Dynią, ale też 134
muchami (mama
zbiera muchy na
konkurs), rybkami,
psem Mastkiem
(ślicznym beaglem),
kanarkiem i krowami
(mamy 2 krowy na
dachu). Z tego całego

zoo (Dynia czasami
też zachowuje się jak
zwierzę) lubię tylko 1
krowę nazywającą się
Baboricolania, 2
muchy Kacpra i
Trąbę, no i oczywiście
Mastusia, któremu na
początku dałem wodę.
Nagle usłyszałem
jakieś dźwięki z
dużego pokoju.
Sprawdzam, a tu
Dynia otwiera klatkę
kanarka. Na
szczęście w porę
zdążyłem
zainterweniować, bo
zawsze kiedy kanarek
ucieka z klatki zdarza
się jakieś
nieszczęście.

Po chwili z góry
usłyszałem muczenie.
„O nie!- pomyślałem-
Muszę wydoić krowy.”
Wziąłem ze sobą
Dynie, bo bałem się,
że rozbije słoik z
muchami. Gdy doiłem
krowy Dynia już
chciała skakać z
dachu na bombę, ale
w locie ją złapałem
zanim spadła. Na
szczęście przyszła
mama i spytała się
-Gdzie jest Mastek?
Przestraszyłem się,
ponieważ po
pierwsze: będzie na
mnie jak zaginie,

a po drugie Mastka
bardzo kocham. 
  Zrobiło mi się
smutno, ale nie
mogłem go nigdzie
znaleźć.

Mateusz Sermak 6 a

  Arim i Miriam weszli
do stajni. Stała ona po
przeciwnej stronie
podwórka. Była
zbudowana z
kamienia. W środku
były cztery boksy, a
w nich cztery konie,
które powitały swoich
właścicieli radosnym
rżeniem.
  Ale nie były to
zwykłe konie...
To była rzecz, z
której Caracan było
znane prawie na
całym świecie. Konie
tego miasta były
mądrzejsze,
piękniejsze i
wytrzymalsze od
zwykłych.
Potrafiły biec w
pełnym galopie przez
całą noc i cały dzień
bez przerwy. Ich
sierść błyszczała w
słońcu niczym złoto.

Kiedy się rozpędziły,
były szybsze od
wiatru. To silne i rosłe
rumaki, a przy tym
łagodne, więc
ujeżdżały je nawet
małe dzieci. Konie te
nigdy nie chorowały i
żyły tyle, co człowiek.
Ludzie traktowali je
jak swoją rodzinę.
Kiedy miało urodzić
się dziecko, rodzice
kupowali mu źrebię, z
którym niemowlak
dorastał. Między
koniem a
człowiekiem rosła
więź, która była
czymś więcej niż
zwykłą przyjaźnią.
Uroczyście
obchodzono dzień,
kiedy właściciel miał
po raz pierwszy
dosiąść swojego
wierzchowca. Ludzie
natomiast

jazdę konną mieli we
krwi. Jeśli koń
niestety zdechł, nie
płakał po nim tylko
jego właściciel, ale
też jego przyjaciele,
rodzina, sąsiedzi i
znajomi.
Bliscy Arima, też
oczywiście mieli
swoje cztery konie.
Koń chlopca nazywał
się Fariam. Był kary,
miał silne nogi i duże,
mądre, czarne oczy.
W słońcu jego sierść
połyskiwała
granatem.
Klacz Miriam
nazywała się Lirin.
Była siwa i, jak na te
długowieczne konie,
jeszcze dość młoda.
Tułów i nogi miała
trochę krótkie, oczy
duże i ciemne. Przez
te cechy była
uroczym koniem.

Wierzchowce
rodziców były gniade.
Koń ojca nazywał się
Galafad i był
wyjątkowo rosłym
ogierem. Z całej
rodziny bez niczyjej
pomocy potrafił
dosiąść go tylko jego
właściciel. Klacz
matki nazywała się
Dalas. Była smukła i
piękna. Miała długie
nogi, na których
potrafiła bardzo
szybko galopować.
Arim podniósł Miriam,
aby mogła wsypać
owies do żłobu Lirin, a
potem pomógł jej
wdrapać się na
grzbiet konia.
Następnie poszedł
dosypać jeszcze
trochę Galafadowi,
który pochłaniał
olbrzymie ilości
zboża.

- Pomyśl Arimie, co
by było gdybyśmy nie
mieli naszych
kochanych koni!? -
powiedziała Miriam
przytulając się do
szyi Lirin.
- Nie wiem i wolę
nawet o tym nie
myśleć. Ważne, że
są teraz i oby były jak
najdłużej. -
odpowiedział Arim.

Blanka Nizio 6 a 
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