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Nasi dziennikarze to już 20 osób. Jesteśmy
dumni z odznaki "Młody Redaktor".

Projekt: Kompetencje
kluczowe szansą na sukces...

Wręczenie odznak Młody Redaktor

W tym numerze
prezentujemy: 
*życzenia dla naszych
kochanych babć i dziadków
*chwalimy się pięknymi
odznakami Mały Redaktor 
*psy przyjaciółmi człowieka,
jak o nie dbamy
*ważne wydarzenia z życia
szkoły
* Walentynki
* uroczysty apel Wzorowy
uczeń

Bal...

Kim jesteśmy?
Chodzimy do różnych
klas. 
Wszyscy lubimy język
polski. 
Chcemy tworzyć
naszą gazetkę i
umieszczać w niej
artykuły na tematy,
które nas ciekawią.
Szlifujemy swój język i 
bogacimy słownictwo.
Mamy swoje pasje.
Uwielbiamy szkołę!
Inspiruje nas świat.
Chcemy utrwalać
wszystko, co piękne.

Nie unikamy trudnych
tematów.
Należą do nas:      
Ewa Janas, Patrycja
Kisielewicz z klasy 6. 
Przemek Chrostek,
Konrad Szewców,
Nikola Siuta, Julia
Pastusiak, Oskar
Góral, z klasy 5. 
Ola Trzeciak, Dominik
Zyzdorf, Olaf Turek,
Nikodem Turek, Filip
Wiewióra, Filip
Kutrowski, Paweł
Kisielewicz,

Olek Grzejda, Mateusz
i Maciej Chodor, Oliwia
Dorosz, Julia
Moczydlak, Marlena
Chojnacka, radek
Ciszewski z klasy 4. 
Naszą opiekunką jest
pani Sylwia Olszak.
Strona internetowa
naszej szkoły  
spdluzyna.
szkolnastrona.pl

Jarosław Żółtański

autor K. Mazur
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21 STYCZNIA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Kochamy Babcie i
Dziadków!!!:)

BABCIA 
to ukochana osoba,
która potrafi nas
zrozumieć, przytuli,
jeśli mamy kłopoty, i
wytłumaczy, że nie ma
się czym martwić.
Babcia nigdy się nie
gniewa, nawet gdy coś
porządnie
przeskrobiemy. To ona
wciska w małą rączkę,
to co najsmaczniejsze,
ona potrafi najlepiej
wysłuchać cierpliwie
zwierzeń i marzeń
rodzących

się w małych
główkach. To Babcia
najskuteczniej ukoi
łzy. 
DZIADEK 
także daje nam swoją
miłość. Jesteśmy
zasłuchani, kiedy
zaczyna snuć
opowieści o dawnych
latach. Cieszymy się,
gdy uczy nas, jak
postępować w życiu.
Zawsze cieszy się z
naszych sukcesów i
pomaga, gdy coś nam
się nie udaje.

WIERSZYKI dla Babci i
Dziadka
Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni,
chmurkach?

Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbatka
słodka,
Śmieszne słowa w
dawnej piosence,
Suknia dla lalki i
szarlotka.
Babcia to bajka, której
nie znamy.
Pudełeczka, perfumy,
włóczka,
Babcia to mama mojej
mamy,
A ja jestem jej
wnuczka. 

Mój Dziadzio jest
dobry.
Mój Dziadzio wszystko
naprawia:
Gdy się zepsuje
światło albo maszyna
do szycia albo
dzwonek przy
drzwiach.
Mój Dziadzio umie
zrobić latawca,
a nawet łuk i strzały.

Babunia i dziadziuś

14 lutego w Oddziale
Przedszkolnym odbył
się Dzień Babci i
Dziadka. 
Były tańce, śpiewy,
wiersze i dużo, dużo
radości. Dzieci z kl. 0
pięknie recytowały,
śpiewały i tańczyły dla
swoich ukochanych
babć i dziadków. 

Na zakończenie
uroczystości dzieci
wręczyły swoim
bliskim piękną
niespodziankę-
drewniane serca z
życzeniami.To nie
pierwsza taka
uroczystość, swoje
najukochańsze babcie
i dziadków uczcili

również
pierwszoklasiści oraz
uczniowie klas 2 i 3.
Przygotowali
wspaniałe
przedstawienia,
tańczyli, recytowali i
na koniec zaśpiewali
100 lat dla
wszystkich.  

Taniec meduz

Babunia...

Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, w
chmurkach?
Dla kogo każda
wnuczka,
Dla kogo każdy
wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo jest ten
wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie?
Oczywiście!
Dla wszystkich Babć i
Dziadków

Na świecie.

K. Świderska

K. Świderska

K. Świderska
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WALENTYNKI
14 lutego - WALENTYNKI-DZIEŃ PRZYJAŹNI. POCZTA WALENTYNKOWA.  W
rolę  listonoszy wcielili się uczniowie należący do SU.  W  szkole dominował
kolor czerwony  oraz serca pełne: dobroci i  miłości.

Dzień przyjaźni

Szkolenie pierwszej
pomocy w naszej
szkole

Termin "pierwsza
pomoc" obejmuje
zespół czynności
podejmowanych w
celu ratowania osoby
w stanie nagłego
zagrożenia
zdrowotnego.
Czynności te
podejmuje osoba
znajdująca się na
miejscu zdarzenia,
wykorzystując
powszechnie
dostępny sprzęt
medyczny oraz leki.
Stan nagłego
zagrożenia
zdrowotnego polega
na nagłym

lub możliwym do
przewidzenia w
krótkim czasie
pogorszeniu się
stanu zdrowia, które
może prowadzić do
poważnego
zakłócenia funkcji
organizmu bądź
uszkodzenia ciała lub
utraty życia i
wymaga podjęcia
natychmiastowych
medycznych
czynności
ratunkowych i
leczenia.
Polskie prawo
(Ustawa o
Państwowym
Ratownictwie
Medycznym, Kodeks
Karny) nakłada na
świadka zdarzenia

obowiązek
powiadomienia o
nagłym zagrożeniu
zdrowotnym
pogotowia
ratunkowego lub
innych służb
ratowniczych (straż
pożarna, policja), a
także udzielenia
pierwszej pomocy
poszkodowanemu.

Lubimy strażaków!

Naszą szkołę
odwiedzili strażacy z
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dłużynie
Dolnej.

Opowiadali o swojej
pracy i mówili jak
zachowywać się w
trudnych sytuacjach.

Straż pożarna,
dawniej straż
ogniowa –
zorganizowana
formacja zajmująca
się prewencją i walką
z pożarami oraz
pozostałymi
zagrożeniami (innymi
niż przestępczość)
dla zdrowia i życia
ludzkiego, dobytku
oraz środowiska
naturalnego. Do
zadań straży
pożarnej należy
także usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych i
katastrof. Dni
Ochrony
Przeciwpożarowej
odbywają się w maju.
Najwyższy stopień w
korpusie oficerów

PSP to generał
brygadier. W 1926
roku ustanowiono
medal "Za Zasługi dla
Pożarnictwa".
Zachowując zdrowy
rozsądek możemy
utrzymać naszego
czworonożnego
przyjaciela w bardzo
estetycznym i
przyjemnym dla nas
stanie, bez
nadmiernego stresu
dla niego.
  

J. Żółtański
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Jak należy dbać o swojego pieska? Porady.

Oczy należy przecierać
bardzo delikatnie. 

Posiadanie psa, może
być wspaniałe, ale
musisz zdawać sobie
z odpowiedzialności,
jaka za tym idzie
zanim zdecydujesz
się na jego posiadanie.
Pies jest żywą istotą
dlatego nie możemy
zapominać o tym, że
czuje i ma swoje

potrzeby. Właściciele
tych zwierzaków
wiedzą, że pies to
przede wszystkim
odpowiedzialność, a
nie zabawka, którą
można się pobawić,
odstawić w kąt, kiedy
się znudzi
Każdy pies oprócz
odpowiedniej

ilości ruchu, zabawy,
przyjaźni i kontaktu z
człowiekiem ma także
potrzeby
kosmetyczne.Psy
żyjące dawniej w
naturze, w stadzie,
radziły sobie z tym
same, pomagając
sobie wzajemnie.  

Psy mieszkając z nami
pod jednym dachem,
coraz częściej mają
wstęp do sypialni
swoich opiekunów i
wszystkich innych
domowych
pomieszczeń z
kuchnią i jadalnią
włącznie. Chcemy
zatem, aby były jak
najczystsze i
najprzyjemniejsze dla
nas, ludzi. Przesada
we wszystkim nie jest
wskazana, jednak
trochę higieny

nie zaszkodzi. Niektóre
psy wymagają tylko
czesania, inne
trymowania, jeszcze
inne strzyżenia. Zabiegi
te wbrew pozorom
dotyczą nie tylko psów
rasowych, ale też
wskazane są dla
mieszańców o
konkretnym rodzaju
włosa. Służą nie tylko
eleganckiemu
wyglądowi, ale i
oczyszczeniu skóry z
martwego włosa i
odświeżeniu.

Uszy
Jeśli uszy naszego psa
są w środku czyste nie
trzeba ich nadgorliwie
oczyszczać. Jeśli
jednak co jakiś czas
robią się na nich lekko
widoczne brudne ślady,
należy to zrobić. 
Preparaty (w płynie,
piance lub żelu)
wpuszcza się do
kanału słuchowego
psa. Potem chwilkę
masujemy delikatnie od
zewnątrz podstawę
ucha, a na końcu
wycieramy wacikiem
pozostałą substancję z
wnętrza ucha. Ucho

psa zbudowane jest
tak, że nie musimy
wycierać go
szczególnie głęboko.
Resztki nieusuniętego
preparatu wypłyną
same. Gdy ucho jest
zaczerwienione, pełne
ciemnej wydzieliny i
brzydko pachnące nie
należy nic robić
samemu. W takiej
sytuacji powinniśmy
szybko pokazać je
lekarzowi.

Pazury
Psy, które mają za
mało ruchu biegają
tylko po miękkich
powierzchniach lub
mają nieprawidłowo
zbudowane łapy nie
ścierają wystarczająco
pazurów. Wewnątrz
pazura jest naczynko
krwionośne, a zbyt
krótkie obcięcie
spowoduje przecięcie
tego naczynka. 
Zęby

 Do codziennej higieny
możemy używać
specjalnych past i
szczoteczek dla psów, 
produkowanych
specjalnie do higieny
jamy ustnej naszych
czworonogów. Jednak
przy większym
kamieniu konieczna
będzie wizyta u psiego
stomatologa.

:)

:)

:) :)

www.gumtree.pl

psy-pies.com

http://www.arapisz.pl psy-pies.com



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 1 03/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dłużyniaki spod Topoli

wzorowi z 6a wzorowi z 5 a

wzorowi z 4 a wzorowi z 3 a

wzorowi z 2 a

wzorowi z 1 a

"Mały patriota" "Młody redaktor"

J. Żółtański S.Olszak

J.Żółtański J.Żółtański

J.Żółtański

J. Żółtański

J.Żółtański J.Żółtański
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24 stycznia w naszej szkole Samorząd Uczniowski
zorganizował apel podsumowujący pierwszy semestr nauki.
Tego dnia niemal cała społeczność szkolna została
nagrodzona za bardzo dobre wyniki w nauce, 100%
frekwencję, uczestnictwo w kołach zainteresowań  oraz za
udział w  konkursach. Podana została klasyfikacja
poszczególnych klas, średnie ocen oraz frekwencja. Wszyscy
mogli się przekonać, że solidna nauka owocuje nagrodą-
odznaką oraz  uznaniem całej społeczności szkolnej. Pani
Dyrektor Aleksandra Rybaczuk podziękowała wszystkim za
ciężką pracę i zachęciła do jeszcze bardziej wytężonej nauki w
drugim semestrze. Uznanie należy się także dumnym
rodzicom, którzy przybyli na apel, by wspólnie z dziećmi
cieszyć się z ich osiągnięć.  Uroczystość wspaniale prowadzili
uczniowie klasy V:  Zuzanna Miśta i Michał Wojtasiński. 
Radości, uśmiechów, gratulacji, oklasków nie było końca i
przez całe trwanie uroczystości nie opuszczał wszystkich
dobry humor! DZIĘKUJEMY p. Małgorzacie Żak-Rybaczuk i p.
Sylwii Grabowskiej za przygotowanie pięknych dekoracji.

zahartowani- 100% frekwencji

Prowadzący- Zuzia i Michał

Kółko teatralno- religijne taneczny "Pląsik"

Informatycy Plastycy

J.Żółtański

J.Żółtański

J.Żółtański J.Żółtański

J.Żółtański J. Żółtański
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Wydawca studio Roblox
Corporation USA

Uczniowskie zainteresowania- gry komputerowe Fortnite
właśnie
dobiło do
swojego
kolejnego
rekordu!

Tryb
Drifto-
wanie 
przejdzie
zmiany!

Roblox – edukacyjna gra
internetowa 

Uczestnicy gry
samodzielnie kształtują
rozgrywkę poprzez
tworzenie
przedmiotów, miejsc
akcji itp. Możliwe

jest udostępnianie
własnych map
zbudowanych z
klocków  Lego.

Fortnite to, podobnie jak jego główny
konkurent, PUBG, fenomen. Gracze na
całym świecie pokochali gry typu battle
royale. W przypadku Fortnite to już
ponad 200 milionów graczy.Społeczność
tej gry rośnie niesamowicie szybko.
Jeszcze w czerwcu sięgała 125
milionów.

Bohaterowie

16 lutego padł kolejny
rekord. Tym razem
chodzi o osoby
zalogowane w grze.
Wówczas w grze było
najwięcej osób w
historii, bo aż 7.6
miliona!

Podwodna
lokacja w
trybie
Kreatywnym! 
Wyobraźcie
sobie, że w
Fortnite
dodano
mechanikę
pływania pod
wodą z bronią
w ręku,
można się
strzelać
będąc
zanurzonym
w wodzie!

Wyspa
wygląda
idealnie.

Roblox

Rozgrywka opiera się
na modelu free-to-play,
ale gracze mogą też
płacić za zakup
wirtualnej waluty
zwanej „robuxem”.
Według danych z 2017
roku w grę każdego
miesiąca gra średnio
50 milionów graczy.
Do tworzenia i
edytowania miejsc
służy program o
nazwie „Roblox
Studio”, który pozwala
na tworzenie różnych
map i symulacji.
Przedmioty używane

w grze podlegają
prawom fizyki,
zbliżonym do praw
naturalnych. Do
odtwarzania gier
przygotowanych na
platformie służy
„Roblox Client”.

Akcja gry toczy się w
świecie wykreowanym
przez graczy – tworzą
postacie, budynki.
Producenci udostępnili
do dyspozycji program
Roblox Studio, który
umożliwia tworzenie
scenariuszy gry oraz
wykorzystania
skryptów Lua. W
Roblox dostępna jest
wirtualna waluta
„robux” umożliwiająca
kupno dodatkowych
przedmiotów. Kupuje
się ją za „prawdziwe”
pieniądze.

Użytkownicy mogą też
zapisać się do
„Builders Club” poprzez
wykupienie jednego z
trzech typów
abonamentu.

www.microsoft.com

www.amazon.com



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 03/2019 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDłużyniaki spod Topoli

5 pytań do...Pani Beaty Kowalskiej           
nauczycielki matematyki

Sprostowanie do
artykułu z nr 2/3/2018/9

W naszym poprzednim
numerze błędnie został
dodany podpis pod
artykułem o higienie.
Oczywiście troska o
schludny i czysty
wygląd dotyczy
wszystkich naszych
uczniów, chłopców i
dziewczynki. Mamy
nadzieję, że nikt nie
poczuł się dotknięty. 
Redakcja

Pani Beata Kowalska

5 PYTAŃ DO ......... PANI BEATY KOWALSKIEJ, KTÓRA UCZY MATEMATYKI
1] Jakie jest Pani ulubione zwierzę?
Lubię wszystkie zwierzęta. 
2] Jakie jest Pani ulubione danie?
Zupa pomidorowa. 
3] Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie?
Oczywiście nauczycielem matematyki.
4] Czy ma Pani przyjaciółki, które zostały do dziś?
Tak, mam przyjaciółkę, z którą przyjaźnię się od szkoły podstawowej. 
5] Czy lubi Pani uczyć matematyki?
Tak, praca, którą wykonuję, daje mi wiele satysfakcji, 

Kącik żartów

Wędkarz złowił złotą
rybkę, a ta przemówiła
ludzkim głosem:
- Jestem zaklętą
księżniczką, pocałuj
mnie, a spełnię twoje 3
życzenia.
Wędkarz pocałował
rybkę i po chwili
stanęła przed nim
piękna księżniczka.
- Jakie są twoje 3
życzenia?
- Mam jedno życzenie,
ale trzy razy!

Pani do Jasia:
- Jasiu znasz
Mickiewicza,
Sienkiewicza i
Makuszyńskiego?
- A czy pani zna
Łysego, Grubego lub
Zenka?
- Nie...
- To co mnie pani
straszy swoją bandą?!

Przygotowanie
  Kurczaka z wierzchu i od środka natrzeć oliwą,
oprószyć pieprzem, do wnętrza włożyć cytrynę i
tymianek. Ułożyć kurczaka w dużej brytfannie
grzbietem do góry. Piec 30 minut w temp. 190°C.
Wyjąć i oprószyć solą.
  Odwrócić piersią do góry i polać powstałym
sosem. Wokół ułożyć obrane ziemniaki i polać je
sosem. Wstawić brytfannę do piekarnika i piec 30
minut.
  Dodać pokrojone: cukinię, paprykę,
oczyszczone pieczarki, obrane szalotki i
nieobrane ząbki czosnku. Polać resztą oliwy,
oprószyć solą i pieprzem. Pozostały tymianek
dodać do warzyw.
  Piec 40 minut, polewając sosem i obracając
warzywa: powinny być miękkie i lekko
przypieczone, a kurczak soczysty i rumiany.
Smacznego!

Z bibliotecznej półki...

Czytelniczka Ewa
poleca.....

Roald Dahl "Matylda"

Dziś polecam do
przeczytania
kolejną fantastyczną
książkę autora
"Charliego i fabryki
czekolady". Wprowadzi
Was ona w pełen
przygód świat Matyldy,
bohaterki filmu o tym
samym tytule.

Nie ma tu zwykłej
szkoły – jest za to
dyrektorka, która w
wolnym czasie… rzuca
uczniami na odległość.
Nie ma troskliwych
rodziców – tylko mama
i tata zajęci oglądaniem
telewizji. Ale jest za to
prawdziwy geniusz,
Matylda, która
przeczytała wszystkie
książki w bibliotece i
wie, jak dać nauczkę
niedobrym dorosłym!

Dla mnie rewelacja! 
Polecam!

Przepis na pyszne co nieco!

Bardzo lubię jeść kurczaki. Zawsze zjadam całe
danie.
Dlatego podam Wam przepis na mojego
ulubionego kurczaka.
Składniki
  kurczak (1,50–1,70 kg)
  2/3 szklanki oliwy
  pieprz
  1/2 cytryny
  kilka gałązek świeżego tymianku
  sól
  45 dag małych ziemniaków
  cukinia
  czerwona papryka
  20 dag małych pieczarek
  3 szalotki
  8 dużych ząbków czosnku

J.Żółtański


	Fortnite właśnie dobiło do swojego kolejnego rekordu!
	Podwodna lokacja w trybie Kreatywnym!  Wyobraźcie sobie, że w Fortnite dodano mechanikę pływania pod wodą z bronią w ręku, można się strzelać będąc zanurzonym w wodzie!
	Wyspa wygląda idealnie.
	Tryb Drifto-
	wanie  przejdzie zmiany!

