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Kibicujemy naszym
młodym piłkarkom!

13 października nasze pociechy
rywalizowały w turnieju "Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku". Nasze
dziewczęta wygrały w powiecie, a teraz
sprawdzą się na poziomie wojewódzkim. 

Pierwszoklasiści

20.10.2017 r. nasi
pierwszoklasiści
zostali pasowani na
uczniów przez
dyrektor Annę Lach.
Uroczystą
akademię
zwieńczoną
polonezem
przygotowała
wychowawczyni
Jadwiga Szlufik.

Uroczyste obchody dnia KEN

16 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie
w żartobliwy sposób zaprezentowali lekcje, pokazali stroje nauczycieli. Na koniec
zaśpiewali serdeczne "sto lat" dla wszystkich nauczycieli. Mieliśmy zaszczyt gościć
Nauczycieli, którzy wcześniej uczyli w naszej szkole. Podczas występów dzieci,
poczęstunku oraz podczas rozmów towarzyszyły nam łzy wzruszenia. Dziękujemy
przybyłym gościom i zapraszamy ponownie.

         Uroczyste ślubowanie   
             pierwszoklasistów

            
                 Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela

DL

DL
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           Nasze hobby

Quiz piłkarski Wiersz "W klasie"
A. Grochowina  

W klasie bardzo
jest zabawnie.
Mamy wiele
przyjaciół.
Przyjaciele i
przyjaciółki
zawsze się
wspierają.
Matematyka jest
bardzo fajna.
Uczymy się
mnożenia i
dzielenia. To jest
nasza cała
klasa. nasza
pani cieszy

się, kiedy sobie
pomagamy.
nasza klasa lubi
uczyć się
wszystkiego, a
zwłaszcza
matematyki,
języków:
polskiego,
niemieckiego i
angielskiego. 

Gitara

Quiz

1. który piłkarz zarabia najwięcej?
   a) Neymar            b) Messi           
 c) Lewandowski   d) Ronaldo

2. Ile trwa przerwa w meczu?
   a) różnie        b) 15min                 
 c) 50min        d) 5min

3. Jaki numer ma na koszulce  
    Kamil Glik? 
   a) 9     b) 15    c) 5     d) 3

4. Ile minut trwa mecz?
   a) 100   b) 90   c) 45   d) 60

Martyna Kolarz

W.Gawlik, Sz.Nowicki
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Zupa krem Taniec

Sonda Piłka nożna

Julia Piras Zosia Lech

Marcel Janicki Aleksander Janik
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              Opowiadanie "W elfickim lesie"
W odległym lesie żył elf o imieniu Jonasz. Miał on rude, kręcone włosy, niebieskie
oczy i piegi na nosie. Mieszkał w chatce w samym środku dębowego lasu. Po kilku
dniach zobaczył, że ktoś wprowadza się do chatki obok. Była to elfka o imieniu Flora.
Miała czarne, długie, kręcone włosy i piękne, brązowe oczy. Kiedy Jonasz zobaczył
Florę...

nap.Gabrysia Skwark

W eflickim lesie Andżelika Majecka
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Kostium na przyjęcie

Mój ulubiony wojownik

                  Mój ulubiony wojownik z anime
Son Goku (kakaroto) to główny bohater anime "Dragon
Ball" Akiry Toriyama. Na poniższym rysunku
przedstawiłem Son Goku w najwyższej formie
wojownika, czyli Ultra Instynkt. Poziom jego mocy na
razie jest nieznany, ponieważ dopiero ta forma została
odkryta w walce z Jirenem. 
oprac. Maciej Wiśniewski

                Żarty ze szkolnej ławki
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: "Czym
będzie wyraz <chętnie> w zdaniu: Uczniowie
chętnie wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Dyzio:

       "Kłamstwem, Panie profesorze" 
"Halo, sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu
synowi zadanie z matematyki?"                       
"Tak , przed chwilą."                                            "A
da pan spisać?"
Na lekcji geografii odpowiada uczeń: "Większą
połowę Ziemi zajmują wody." Odpowiada pani
nauczyciel: "Tyle razy wam mówiłam, że nie ma
większej i mniejszej połowy, ale jak zwykle,
większa połowa klasy nie uważała."                     
 oprac. Wiktor Justyniarski

Nikola Duda

Maciej Wiśniewski
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Reprezentacja Francji

Grzyby niejadalne Zwierzęta

Maja Nowicka

Maja Radoś Natalia Lasia



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 2 11/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nasze Pasje

Crossword Animals

Jak się pływa motylkiem

 Jeżeli wiesz jak kręcić hula-hop,
to poradzisz sobie z tym stylem
pływackim. Na początku
poćwicz "na sucho". Połóż się
na brzuchu i wymachuj nogami
w taki sposób jakbyś kręcił hula-
hop. Tylko, że musisz
wykonywać ruchy nogami w
górę i w dół. Jeżeli pływasz
pierwszy raz tym stylem,
polecam pływać z deską dla
większego komfortu i
utrzymania się na wodzie.
Powodzenia!                                   
oprac. Franek Gawlik

Drzewo zrzucające liście jesienią

       English Corner
Witamy wszystkich! Tym działem w naszej gazetce
będzie zajmować się dwóch uczniów: Szymon i
Miłosz. Szymon opracował dla nas krzyżówkę, w
której musimy wykazać się znajomością
angielskiego nazewnictwa zwierząt. Natomiast
Miłosz przygotował dla nas quiz o osobach od nas
ze szkoły. Czy będziecie potrafili odgadnąć, o kim
jest mowa?

1. He likes motorbikes. He is in 5th class. He is 11.
2. He is in 3rd class. He likes to be a goalkeeper.  
    He is 8. 
3. This person is very important in school. She 
    does every contest. She is an adult. 
4. She is very important in the school's      
    newspaper. Without her, there wouldn't be a 
    newspaper.
5. He is in 3rd class. He goes to football training      
  regulary. He lives in Słabkowice. 

oprac. Miłosz Czapla
 

Szymon Gawlik

Patryk Majecki
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Ptaki polskie - Czapla

Konkurs Wzorowa Łazienka

Udział w konkursie
"Wzorowa Łazienka"
Nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Wzorowa
Łazienka" organizowanego przez markę Domestos.
Stawka jest wysoka, bowiem na zwycięską szkołę
czeka 30 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone
na remont łazienki. Jednym z warunków przystąpienia
do konkursu było stworzenie projektów wymarzonej
łazienki szkolnej. Aby móc zagłosować na projekty
naszej szkoły, należy wejść na
stronę: https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/10809 i
postępować zgodnie ze wskazówkami. Dzięki państwa
głosom będziemy bliżej wygranej, a co za tym idzie
zwiększymy bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie
wśród naszych uczniów. DZIĘKUJEMY!!!

Motocykle

Suzuki V Storm 650
To motor z marki Suzuki, który jest
kompleksowo udoskonalony. Na każdym
rodzaju nawierzchni prowadzi się go
komfortowo, gdyż posiada on
nowoczesny ABS i system kontroli
trakcji. Spełnia normy czystości spalin
Euro4 bez kompromisu mocy silnika.
Cena bez dodatkowego wyposażenia
zaczyna się od 35 500 zł. 
przygotował Mateusz Równiak

Jaś Pabis

DL

Mateusz Równiak



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 2 11/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nasze Pasje

Przygody Pana Cukra
Kacper Jędrszczyk
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