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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem:

Z dzieci

Najwięcej problemów w pracy mam
z…

Hałasem

W codziennym życiu denerwuje
mnie:

Pośpiech

Po pracy w szkole: 
Spaceruję z psami 

Innym zazdroszczę:
Nie zazdroszczę niczego

Największa głupota jaką zrobiłam:
Nie wiem

Mój życiowy autorytet:
Mama

Krytyka w moim kierunku:
???????

Kocham:
Rodzinę

Lubię:
Kwiaty

Marzę o:
Domu z basenem

Jem:
Owoce i warzywa

Nienawidzę:
Głupoty 

spisała: Zuzia

Imię:  Barbara
Nazwisko:  Marchelak

Ulubiona potrawa:
Łazanki

Ulubiona książka: 
„Dzieci z Bullerbyn”

Ulubiony zespół muzyczny:
Elektryczne gitary

Ulubiony kolega z pracy:
Wszyscy

Ulubiony uczeń:
Lubię wszystkich uczniów

Cechy cenione u ludzi:
Uprzejmość, dobroć,

uczciwość

Preferuję modę:
Lata siedemdziesiąte

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy z panią 
Barbarą Marchelak, która uczy najmłodszych uczniów, czyli klasy I - III. 

Barbara Marchelak - nauczyciel nauczania zintegrowanego

NAJBARDZIEJ CENIĘ U LUDZI
UPRZEJMOŚĆ, UCZCIWOŚĆ 

I DOBROĆ 
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ANDRZEJKI
5 e

Niestety nie laliśmy wosku przez
klucz, ale opowiemy o tej zabawie.
Roztopiony, gorący wosk leje się
przez klucz do zimnej wody. 
Gasimy światło i na zastygnięty
wosk świecimy latarką. Z cienia,
który rzucał wosk, powstają różne
kształty. Z nich przepowiada się
przyszłość.

Oliwia

Kolejną wróżbą było „Wróżenie z
kopert”. Każdy losował imię płci
przeciwnej i to imię, które
wylosował, przepowiadało, jak
będzie się nazywać przyszły
mąż/żona. Było przy tym dużo
śmiechu, ponieważ były zabawne
imiona, na przykład Honorata,
Eustachy i Symeon. Nawet nie
wiem, czy istnieją takie imiona.

Zuzia

Wróżyliśmy też z butów. Polegało
to na tym, że ustawiało się buty na
końcu sali i przestawiało do drzwi.
Właściciel tego buta, który wyjdzie
pierwszy za próg, ożeni się lub
wyjdzie za mąż jako pierwszy.

Klara

Była też wróżba z czterema
kubeczkami. Przepowiadała
przyszłość. Pod poszczególnymi 
kubeczkami były: serduszko
zapowiadające prawdziwą miłość,
auto podróże, pieniądz bogactwo,
a krzyż wstąpienie do zakonu.

Patrycja 

Andrzejki obchodzone są 30 listopada.

KLASOWE ANDRZEJKI
Nasze Andrzejki, czyli klasy 5 e, odbyły się 3 grudnia, na zajęciach z
wychowawcą. Przygotowaliśmy wróżby dla dziewczynek i chłopców.
Wszyscy się świetnie bawili. Niestety, pani nie pozwoliła nam lać wosku,
najbardziej charakterystycznej wróżby tego dnia. Szczerze mówiąc,
trudno się dziwić, bo czasami jesteśmy nieobliczalni w pomysłach, więc
gorący wosk mógłby nie trafić do miski. 

Redaktorzy z 5 e

Jedną z następnych wróżb było
wróżenie z kostek do gier.
Polegało to na tym, że rzucało się
3 kostkami i sumowało się
wyrzucone oczka. Ta kostka, która
wyleciała poza stół, nie brała
udziału w sumowaniu.
Dowiedzieliśmy się, kim będziemy
w przyszłości. 

Maja



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 62 12/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plWagnerPress II

POZNAJMY KLASĘ 6 D

NAUKA I DOM
Gdyby 6 d miała tylko jeden przedmiot, byłoby to
wychowanie fizyczne.  Aż 14 uczniów najbardziej lubi
zajęcia na sali gimnastycznej. Oczywiście są też
zwolennicy polskiego, plastyki oraz matematyki, ale w
mniejszości. Po lekcjach natomiast najwięcej uczniów
chodzi na angielski. W domu też mają obowiązki.
Przede wszystkim sprzątają. Kilkoro wychodzi także z
psem, bo aż siedmioro przyznało się do posiadania
tego pupilka. Pięcioro ma rybki, ale chyba nie muszą
ich wyprowadzać na spacer. Inaczej z królikami,
których jest kilka. Te gryzonie raczej spacerują po
mieszkaniu. Trzeba tylko uważać, by nie pogryzły
kabli. Oczywiście to nie koniec zwierzątek. Są też
koty, świnki morskie, chomik, jakiś ptak, szczur i …
patyczaki. 

Karolina

BEZLUDNA WYSPA
Czy poradziliby sobie na bezludnej wyspie? Być
może, bo zabraliby przede wszystkim jedzenie i picie.
Głównym posiłkiem byłaby pizza. No, w warunkach
leśnych można by ją przyrządzić, ale nie mogłaby
mieć pomidorów, papryki i owoców morza. Z
nauczycieli, których wzięliby ze sobą, pierwsze
miejsce zajęła pani wychowawczyni. Świetny wybór,
świadczący nie tylko o zaufaniu, ale również ze
względu na umiejętności i wiedzę. Pani Agnieszka
uczy geografii, więc na pewno nie zginęliby w
puszczy. Drugą bardzo cenioną osobą jest pani
ucząca biologii. Mądry wybór – nie zatruliby się,
zjadając jakieś niekoniecznie znane korzonki lub inne
roślinki.

Emilka

KOLORY I ROZMIARY
Najwięcej uczniów w 6 d ma niebieskie oczy. Nic więc
dziwnego, że lubią różne odcienie tego koloru. Ich 
strój szkolny byłby w barwach: miętowej, białej,
czarnej i niebieskiej. Mieliby czarne spodnie,
niebieskie koszule z białymi kołnierzykami oraz
miętowy krawat lub muszkę. Co do rozmiaru butów,
zaczynają od 35 a kończą na 41. Najpopularniejszy
jest numer 37. 

Emilka

ZGRANA KLASA
Liderkami w klasie są trzy dziewczyny. Pierwsze
miejsce zajmuje Zuzia. Tuż za nią są: Magda i Laura.
Prawie wszyscy mają też dobre zdanie o swojej
klasie. Przymiotniki, którymi ją określają, to: wesoła,
kochana, zabawna, najlepsza, miła, świetna. Pojawiły
się także inne określenia, jak: głośna, dziwna i …
gruba. 
O tym, że są zgraną klasa, świadczą też ich
zainteresowania związane z oglądaniem podobnych
programów w telewizji. "Rodzinka pl" zajęła pierwsze
miejsce. Tuż za nią "Riverdale" oraz bardzo
intelektualny program "Milionerzy". Oprócz "Roblox" i
"Minecraft" lubią też grać w "Monopoly". Natomiast
hobby mają bardzo różne. 

Karolina

Szósta d ma bardzo aktywne dłonie. Wystarczy
spojrzeć na to, co wyczyniają ich palce na zdjęciu.
Widać, że uczniowie tej klasy są twórczy i
kreatywni.
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ŚWIĘTO MISIA
część 2

Pan Gustaw
jest naprawdę 
miłym  i
zabawnym
pluszakiem.

Mam dwie szafki, w których mieszkają moje pluszaki. Nigdy nie oddałam
żadnego pluszaka. Każdy to inne wspomnienie. Na przykład mam misia
w niebieskiej sukience. Dostałam go od „przyszywanej” babci, która
niestety już nie żyje. Mam jeszcze czarnego psa, nazywa się Sara. Jego
historia też jest ciekawa. Dostałam go od mamy. Znalazła go w sklepie.
Moja kuzynka miała podobnego, a mi się on bardzo podobał, więc mi go
kupiła. Do dzisiaj jest to mój ulubiony pluszak. To jest miła pamiątka po
znajomych, rodzinie i wycieczkach. Niektórzy zbierają znaczki, niektórzy
monety. A ja pluszaki! 

Kasia

Jest biały w czarne plamki. Ma też wielki czarny nos
i lekko wyłupiaste oczy. Jeśli byłem smutny i na
niego popatrzyłem, od razu poprawiał mi się humor.
Bardzo go lubię. Trzymam go w szafce. 

Uczniowie z
koła

literackiego i
pluszaki...

Mój pluszak ma na imię Mopsik. Jest psem, który ma
strasznie dużą głowę. Dostałem gdy, gdy miałem 6 lat.
Zawsze brałem go do zabawy. Był zawsze ulubionym
towarzyszem przygód, potem chowałem go gdzieś i
kazałem mamie szukać.

Choć mam
wiele innych
pluszaków,
Mopsik jest
nadal moim
ulubionym.

Maciek  

Mój pluszak mieszka ze mną od
kilku miesięcy. Dostałam go od
mojej ukochanej mamy chrzestnej,
bez żadnej okazji. Jest dosyć
malutki, mięciutki w dotyku oraz
uroczy. Nadałam mu imię Gustaw.
Często zostaje sam w domu,
zawsze leży u mnie na łóżku,
pomaga mi w usypianiu. Przy nim
mam zawsze miłe i zabawne sny, 
czasami oglądamy razem filmy,
uczestniczy  często w rozmowach,
jeździ ze mną na zakupy. Gdy go
nie dopilnuję, mój kociak wskazuje
na niego i bawi się z nim. Jest to
mój ulubiony miś i nie oddałabym
go za nic.

Zuzia

W wieku 2 lat z rodzicami pojechałam na wycieczkę z okazji moich
urodzin. Wtedy dostałam mojego misia. Nazwałam go Króliś, bo byłam
mała i to było pierwsze słowo, jakie przyszło mi do głowy. Obiecałam, że
nigdy go nie opuszczę. Towarzyszył mi na wycieczkach, wakacjach,
obozach sportowych. I do dziś pamiętam, jak rodzice mi mówili, że to
właśnie Króliś przynosi mi jajka na Wielkanoc.
Mój miś jest bardzo miły w dotyku, puszysty i miękki, ma czarne oczy i
jedno duże jajko wielkanocne w okolicy brzuszka. Dzięki niemu szybko
naprawdę szybko zasypiam.

Amelka
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RECENZJE
redaktorek z klasy 5

TRZEBA BYĆ SOBĄ
„#Jestem M. Misfit” to film, na który bilety wyprzedają się jak świeże bułeczki. Nie brak chętnych do jego
obejrzenia. W filmie występują znani Instagramersi i równie popularni YouTuberzy. To film młodzieżowy z
pięknym przesłaniem, że zawsze trzeba być sobą.

Główną bohaterką tego filmu jest
Julia Morska (Sylwia Lipka), która
przeprowadziła się ze Stanów
Zjednoczonych do Polski.
Kolejnymi bohaterami są
przyjaciele Julii: Kuba i Magenta.
Julia zaczyna nową szkołę. To
szkoła, w której są ekipy (czyli coś
takiego jak drużyny), np. My 3,
Ekipa VIP i sportowcy.

reżyser: Marcin Ziębiński
gatunek: komedia

produkcja: Polska
premiera: 8 listopada 2019

Najważniejsze dla uczniów jest
należenie do jakiejś grupy, bo jak
nie, to nic nie znaczysz. Ekipa VIP
to 3 straszne dziewczyny, myślące,
że wygląd jest najważniejszy. Są
zazdrosne o to, że Julia jest od
nich lepsza.

Zaczynają robić jej żarty. Julii jest przykro z tego powodu, ale przyjaciele pomagają jej odegrać się na Ekipie
VIP i wtedy zaczyna się wojna między ekipą VIP a Misfitami.
Film kończy się szkolnym Mam Talent. 
To moim zdaniem najlepszy film młodzieżowy jaki widziałam. Był śmieszny i smutny jednocześnie.

Zuzia

Na jej drodze pojawia się małe lwiątko o imieniu Charlie. Dziewczynka i lew stają się nierozłączni. Jednak małe
lwiątko rośnie i zmienia się w wielkiego drapieżnika. W książce można odnaleźć starą prawdę, że życie zwierząt
zależy od ludzi i jak bardzo zwierzęta są zagrożone we współczesnym świecie. Opowieść jest ilustrowana
zdjęciami z filmu, przedstawia dziką Afrykę Południową. 
Czy przyjaźń między dziewczynką a lwiątkiem przetrwa? O tym musicie przekonać się sami czytając książkę
,,Mia i biały lew”. 

Karolina

HISTORIA O PRZYJAŹNI I ODWADZE
Książka ,,Mia i biały lew’’ to jedna z tych, które ostatnio przeczytałam.
Została napisana na podstawie filmu, którego niestety nie mogłam
obejrzeć w kinie. Będąc w księgarni, zauważyłam tę książkę i poprosiłam
rodziców o kupienie mi jej. Wydawcą książki jest wydawnictwo ,,Media
Rodzina’’. 
To powieść bardzo ciekawa, ale troszkę smutna.
Jest to wzruszająca historia o przyjaźni i odwadze, zarówno dla
młodszych dzieci jak i dla nastolatków. 

Dziesięcioletnia Mia przeżywa wielką przygodę, gdy cała rodzina
przeprowadza się z Londynu do Afryki.
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