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Przed Wami
pierwszy numer
gazetki, który
wreszcie udało się
złożyć w całość.

Czekamy na
wszystkich
kreatywnych!

Przed Wami
dział
przyrodniczy i
teksty naszych
specjalistów

 Gatunki giną!
W 2015 roku na
świecie było aż 8,7
miliona gatunków
zwierząt, więc
pomyślcie, ile jest
ich teraz?! Niektóre
z nich wymierają
lub są zagrożone,
jak np. panda, wilk
i ryś. W 2018 roku
wymarły cztery
gatunki ptaków:
hawajska
czarnolica (na
zdjęciu), ara modra
(m.in. bohater filmu
„Rio”, słynny Blue
to właśnie ara
modra), cieślik
duży i liściowiec
leśny. Gatunki

z gr. trzeźwy

Kto marzy o psie?
     Kundelek kocha
najmocniej,
miłością
bezwarunkową. 
Zwierzęta te
cechuje dobre
zdrowie i
odporność.
    Od dłuższego
czasu marzę, aby
przygarnąć parę
najsmutniejszych
psich oczu.
Zofia Kwapisz
klasa 5 d

Ametyst
-minerał, fioletowa
(żelazo,
promieniowanie
radioaktywne),
przezroczysta
forma kwarcu. 
Nazwa  z języka
greckiego i oznacza
trzeźwy.

Oto dział
przyrodniczy i
ciekawostki

naszych
specjalistów.

Francuski poeta
 Remy Belleau
wymyślił legendę,
w której Ametyst to
nimfa,  zamieniona
w kryształ.

 
Natalia Gierczyk
klasa 5 b

   W 2015 roku na świecie było aż 8,7 miliona gatunków zwierząt,
więc pomyślcie, ile jest ich teraz?! Ludzie odkrywają ciągle nowe.
Niektóre z nich wymierają lub są zagrożone, jak np.
panda, wilk i ryś. W 2018 roku wymarły cztery gatunki ptaków:
hawajska czarnolica (na zdjęciu), ara modra (m.in. bohater filmu
„Rio”, słynny Blue to właśnie ara modra), cieślik duży i liściowiec
leśny. Gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce są
wymienione w Polskiej czerwonej księdze zwierząt , gdzie można
też znaleźć mapy ich występowania. Organizacja ratująca ginące
gatunki zwierząt to WWF Polska.
    Dbajmy o otaczający nas świat nie tylko 4 października!

Natalia Gierczyk klasa 5 b

Jaki będzie tytuł
gazetki? Może

twojego
autorstwa?
Czekamy na

propozycje. Progi
redakcji są

otwarte 

dla wszystkich
chętnych.

Zgłoszenia: 
Pani Dominika
Siwiec, Pani

Sonia Chmiela.

Kundel bury
Prawie każdy ma w
domu jakieś
zwierzę, np. kotka,
chomika, wielu 
jednak posiada psy
różnej rasy, małe,
duże. 

Mam kundelka,
który wabi się Filip,
ma wyjątkowe
uszy, ponieważ
dzięki nim wygląda
jak królik. 
Otylia Szczepanek
klasa 5b

Czy Bałtyk można
przepłynąć
wpław?

    Morze Bałtyckie-
płytkie,
zanieczyszczone i 
jedno z
najmłodszych. 
Woda w nim nie jest
ciepła, ale ma dużo
sympatyków, tak
jak i bursztyn
bałtycki.
    Na dnie Morza
Bałtyckiego

znajduje się ponad
100 wraków
zatopionych
podczas II wojny
światowej.     
 Człowiek, który
jako pierwszy
przepłynął Bałtyk
wpław jest
Polakiem. Dokonał
tego w 2017 roku.

Maria Szastok
klasa 5 b

Ametyst
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A oto dział POZNAJMY SIĘ LEPIEJ, przed Państwem
Samorząd Szkolny!!!

Jestem Klarysa (VIIIa) i chcę dni
tematycznych i zabaw. 

Chcemy działać
wspólnie!

Cześć!

Jestem Tomek i jak już pewnie wiecie jestem przewodniczącym szkoły. Skoro już mam taką funkcję, fajnie by
było, gdybyście o mnie coś wiedzieli.

Jestem uczniem klasy 6b.

 Interesuję się grami komputerowymi w które bardzo lubię grać. Interesuję się również rybami akwariowymi,
sam mam akwarium i kilka ryb. Lubię też jeździć na rowerze i pływać.

Mam nadzieję, że w tych kilku zdaniach przybliżyłem wam moją osobę.

Z Samorządem Uczniowskim oraz z pomocą pani Brewko i pani Bem przeprowadziliśmy już wiele akcji samorządu,
m.in.akcję pod nazwą „Dzień Uśmiechu”. 

Polegała ona na tym, że każda osoba , która się śmiesznie przebrała nie była pytana i dostała od nas słodką 
nagrodę w postaci cukierka oraz  naklejkę. Pomysłów nie brakowało, wszyscy spisali się świetnie.

Myślę, że cała szkoła dobrze się bawiła.

Cześć!
Nazywam się
Judyta Sapa i
chodzę do klasy
8b. Mam 13 lat i
mieszkam w
Radzionkowie.
Jestem
zastępcą
przewodniczą-
cego w
samorządzie
uczniowskim.
Chciałbym żeby
w tym roku w
naszej szkole

odbywało się
więcej akcji
charytatywnych,
bo kocham
pomagać
innym. Mam
nadzieję, że
wspólnie
sprawimy, że
społeczność
szkolna zmieni
się na lepsze.
Jeszcze
lepsze:)

Cześć! Jestem
Natalia, mam 14
lat i chodzę do
klasy VIIIa.
Lubię śpiewać,
grać na gitarze i
na ukulele. W
tym roku
szkolnym
postaram się
zrealizować
dzień kolorów,
konkurs
talentów,
zabawę
andrzejkową,

dni tematyczne i
wiele innych
ciekawych
rzeczy.
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A O CZYM MARZYLI NASI NAUCZYCIELE
- KIM CHCIELI ZOSTAĆ?

Pan Dyrektor Grzegorz Kłaczek- sportowcem
Pani Wicedyrektor Justyna Urbańska- -nauczycielką

Pani Anna Dobras- lekarzem lub tancerką
Pani Justyna Kozłowska- chciała pracować w szkole
Pani Joanna Czech- nauczycielką historii
Pani Magdalena Siwiec- chciała być muzykiem (grać
na flecie)
Pan Adam Staś- księdzem, astronautą, maszynistą i
żołnierzem
Pani Iwona Bem-Poźniak- słynną malarką
Pani Sabina Andruszyn- naukowcem
Pani Ewa Biskup- bibliotekarką
Pani Grażyna Brewko- przedszkolanką
Pani Anna Buroń- dziennikarką
 Pani Wioletta Chudyka- agronomem
Pani Monika Dyszy- kucharką
Pan Lesław Gutwiński- elektronikiem
Pan Robert Tobór- nauczycielem w-f
Pani Anna Vogt- nauczycielką
Pani Krystyna Ważyńska – nauczycielką
Pani Jolanta Wieczorek – nauczycielką
Pani Weronika Wiśniewska- siostrą zakonną
Pani Anna Włodek- nauczycielką, dziennikarką
Pani Barbara Zdebel- nauczycielką
Pani Joanna Kitel- chciała mieć swoją drogerię
Pani Zielińska- chciała pracować w kwiaciarni
Pani Sonia Chmiela – pracować na poczcie
Pani Dominika Siwiec- projektantką wnętrz
Pani Justyna Kowalska- nauczycielką przedszkola
Pani Małgorzata Ligoń- nauczycielką plastyki
Pani Róża Lizurek- nauczycielką przedszkola
Pani Katarzyna Michalska- nauczycielką
Pani Dominika Nowak- nauczycielką
Pani Marta Pankiewicz-Rymiorz- weterynarzem
Pani Weronika Sitarz- baletnicą
Pani Danuta Synoś- projektantką mody
Pani Karolina Szłapka- weterynarzem

wyznań wysłuchała Julia Kołodziej i Milena
Michalska z  kl. 6a

W ŚWIECIE MARZEŃ

    Marzenie jest piękną zdolnością każdego
człowieka.
Czemu więc tak często ludzie boją się marzyć, 
a jeszcze bardziej boją się realizować swoje
marzenia, pasje?
    Warto dziś, choć chwilę  poświęcić na to, aby
pomarzyć. Podstawą jest to, aby nie bać się własnych
pragnień, bo marzenia są tym, co trzyma w nadziei, 
a spełnianie marzeń tym, co uszczęśliwia. Oprócz
spełniania własnych marzeń, wielką radość  może
sprawić spełnienie czyjegoś marzenia. To, co dla
jednych jest banalne, czy nic nie kosztuje, dla drugich
może być szczytem marzeń.
     W codziennej pogoni za własnymi sprawami,
często można nie zwrócić uwagi na to, o czym marzą
osoby z najbliższego otoczenia. Czasem wystarczy
przytulenie kogoś, poświęcenie czasu,
zaangażowanie. Może właśnie dziś uda Ci się spełnić
czyjeś marzenie?

Emilia Wyleżałek klasa 6c

Marzenia według Otylii

    Ósmego października obchodzimy Dzień
Marzyciela, czyli święto wszystkich osób, które marzą,
a na świecie takich osób nie brakuje. Każdy ma jakieś
marzenia, małe czy duże, bo życie bez marzeń jest po
prosty bez sensu, a ponieważ mamy tylko jedno, więc
w życiu trzeba spełniać swoje marzenia.     Ja mam
dwa dowody na to, że marzenia się spełniają. Dowód
pierwszy- dwa lata temu marzyłam o piesku i …
dostałem go na święta. Dowód drugi- w trzeciej klasie
marzyłam, by mieć BFF i w wakacje ją znalazłam!
Więc warto marzyć!

Otylia Szczepanek klasa 5b
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SPÓDNICA ELEMENTEM MĘSKIEJ
GARDEROBY?

Oto nasza redakcja

Opinie po mojemu

-część zadebiutuje w
kolejnym numerze

Klasa 6c:
Paulina
Wilczek, 
Jagoda Siwy

Oto nasz
dział
rozmaitości

Przyszłość 15-
letniego Willa

zależy od
możnego
barona.

Najchętniej
zostałby

rycerzem, ale
nie odznacza
się tężyzną

fizyczną
niezbędną do

władania

mieczem.
Tajemniczy Halt

proponuje
chłopakowi

przystanie do
zwiadowców,

ludzi owianych
legendą to
początek
przygody i

męskiej
przyjaźni.

John Flanagan
Zwiadowcy.
Ruiny Gorlanu
-to powieść dla
młodzieży oraz
interesujący
początek serii.
Uniwersum jest
świetnie
wykreowane,
akcja, trzyma w
napięciu .
  Lektura

jest lekka i
wciągająca
(podczas
pisania recenzji
jestem już na
szóstym tomie).

Katarzyna
Urbańczyk
klasa 7a

W epoce
lodowcowej była
futrzana. Dla
Egipcjan i
Sumerów była
szalem
zawiązanym
wokół bioder. W
średniowieczu 
to  rodzaj halki,
z pończochami-

była
elementem...
męskiego
ubioru. Dzisiaj
jest symbolem
kobiecości.
Katarzyna
Urbańczyk
klasa 7a

Klasa 5b: 
Natalia
Gierczyk 
Maria Szastok 
Otylia
Szczepanek 
Klasa 5d:
Zofia Kwapisz, 

Malwina
Bigielmajer 

Klasa 6 b:
Blanka Bryk

Klasa 7a:
Katarzyna
Urbańczyk 

DOWCIPY
SZKOLNE
Ile górnik ma
urlopu po
śmierci?
3, a potem
pod ziemię.

DOWCIPY 
Czemu owca
płacze?
Bo beczy.
Co mówi ksiądz
na ślubie
informatyków?
Pobieranie
zakończone.

Klasa 5 b:
Natalia
Gierczyk, 
Maria Szastok, 
Otylia
Szczepanek 

Klasa 6a:
Julia Kołodziej,
Laura Lubos,
Milena
Michalska

Klasa 5 d:

Zofia Kwapisz, 
Malwina
Bigielmajer 

Klasa 6c:
Kinga
Szymaszek,
Kinga Kitel, 
Zuzanna Buroń,
Marta Mazur


