
Co piszczy w szkole

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w Skokowej
ul. Wrocławska 9
55-110, Skokowa

Numer 5 10/14

Niech żyją Wakacje!!...Niestety wakacje się
skoczyły.1 września zaczął się rok szkolny :(

 Przedstawiamy
nowe kolegium
naszej gazetki:Skład:

Kalina Rzepka,
Aleksandra Pater,
Natalia Wilk, Hanna
Siekirka, Julia
Lewandowska, Emilia
Pospuła, Patrycja
Tobolska, Julia Freus,
Weronika Dragwa,
Weronika Bielak,

Opieka nad gazetką: 
mgr Anna Rzepka, 
mgr Marta Kalisz

Dla niektórych ta data
zwiastuje najsmutniejsze
wspomnienia, a dla drugich
nową, wspaniałą przygodę.
Tak niedawno żegnaliśmy
się ze szkołą, a teraz
znowu ją witamy. Jak co
roku, wstajemy nieco
później niż do szkoły, ale to
tylko tak jeden raz.
Najpierw wszyscy udali się
do na uroczystą mszę
świętą. Zaraz po kościele

pojechaliśmy do szkoły. Tam
odbył się apel, który
przygotowała klasa VI. Po
pięknym apelu klasy 6 głos
przejął Pan Dyrektor Andrzej
Grzegorzewicz, 
a następnie Burmistrz
naszej gminy- Pan Igor
Bandrowicz. Potem powoli
udaliśmy się do naszych
klas, w kolejności od
najmłodszych do
najstarszych. Tam nasze
wychowawczynie

bardzo miło nas przywitały.
Co prawda każdemu
podobają się wakacje, ale
nam pod koniec zaczęło się
nudzić. Teraz mamy pełno
nowych przyborów
szkolnych, plecaków,
piórników, teczek oraz
książek. I to jest fajne...

Kalina Rzepka kl.IV           
                              

Uroczysty apel

"Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów..."          B.Olewicz

AR



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 5 10/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCo piszczy w szkole

"Biedronka, ach biedronka..." Dzień Kropki w 
naszej szkole:

Cześć! Czy znacie opowieść o kropce? Jeśli nie, to opowiemy Wam. Pewna dziewczynka o imieniu
Vashti ciągle mówiła, że nie umie malować, aż pewnego dnia w szkole wychowawczyni Vashti  kazała
jej coś namalować. Dziewczynce nie chciało się być dłużej w klasie, więc na środku kartki narysowała
mini kropeczkę.  Pani kazała ją podpisać. Następnego dnia Vashti weszła do klasy i zobaczyła swoją
kropkę oprawioną w złotą ramkę, która wisiała w najważniejszym miejscu w klasie. Uczennica
pomyślała, że umie robić jeszcze więcej ładniejszych kropek. Vashti nie mogła się powstrzymać od
malowania kropek. Sześć dni później dziewczynka zobaczyła małego chłopca, który smutny przyglądał
się jej obrazom.Vashti podeszła i zapytała, dlaczego jest smutny. Chłopiec powiedział, że chciał
rysować tak jak ona , ale nie umie. Uczennica kazała mu zrobić to, co pani jej - narysować coś i
podpisać. To koniec historii o kropce i dziewczynce, która dzięki swojej wspaniałej pani uwierzyła w
swoje możliwości.

 Tacy ludzie mogą dokonać wszystkiego. Dlatego
teraz czyli 15 września w naszej szkole
obchodzić będziemy „Święto kropki”.
Kropka, jak wiemy, jest niezbędnym elementem
naszych rysunków. Warto także wspomnieć o
jednym z najpopularniejszych supermarketów o
tej samej nazwie. Jak widać ma ona duże
znaczenie dla naszego społeczeństwa.

A.Pater, J.Lewandowska kl.IV

KĄCIK ŚMIECHU W NASZEJ SZKOLE:
Witam. W naszej szkolnej gazetce wymyśliliśmy
nowy punkt. Mianowicie są to najśmieszniejsze
historie i kawały. Dziś zaczynamy od…
Paranormalnej Teściowej.  „ Teściowa ” jest
znana z czytania w myślach. Opowiemy Wam
Historię, jak zaczynała nową pracę w swoim
dziale. Było to kilka lat temu. 
Teściowa siedziała w pokoju przy biurku z
kilkoma współpracownikami. Po jakimś czasie
zrobiło się głośno, ponieważ  były pilne
poszukiwania zszywacza. Każda osoba
twierdziła, że go nie widziała, w tym Teściowa.
Chcąc nie chcąc, wszyscy wrócili do pracy. W
pewnym monecie główna bohaterka usłyszała, jak
siedzący za nią mężczyzna cicho do siebie
powiedział „Kurczę, ten zszywacz był jednak cały
czas u mnie, głupio się będzie teraz przyznać.
Dlaczego mi zawsze zdarza się coś takiego?” 
Teściowa, słysząc to, odwróciła się do niego i
powiedziała: „ Nie martw się, każdemu mogło się
to przytrafić”!! Wtedy popatrzył się na nią
zdziwiony i stwierdził, że nic nie mówił. Nic
dziwnego w tym wszystkim, przecież Teściowa
jest znana w swojej pracy z tego, że „kradnie”
czyjeś myśli. Może nie dzieje się to tak
codziennie, lecz tylko czasami. Bywali ludzie,
którzy nie dają czytać teściowej w swoich
myślach. Zazwyczaj bywa to dlatego, że
niektórzy mają za mocną osobowość i tak jakby
kontrolują swoje myśli. Ciekawe, co by też ona
wyczytała z moich myśli, czy może mam za
mocną osobowość. Tego nie wiem...
Ale jestem bardzo tego ciekawa. Koniec  o
Teściowej. To jedna opowieść z tych
„Najlepszych” jak dla mnie. 

Kalina Rzepka kl.IV

Śpiewające biedroneczki...

W imprezie brała udział cała szkoła

AR
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  WYCIECZKA DO BISKUPINA KLAS IV-VI

Artykuł opracowały:
Kalina Rzepka kl.IV
p.Katarzyna Bagińska-
opiekun wycieczki

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO: 
Dnia 26 września został wybrany szkolny samorząd. 

Niedawno byliśmy
świadkami wspaniałej
historii w Biskupinie.
Byliśmy tam na
wycieczce 1 dniowej.
Najpierw była zbiórka
o 6:00 przed szkołą.
Następnie wsiedliśmy
do autobusu i
jechaliśmy około 4
godzin.
Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od
pawilonu
muzealnego, w
którym obejrzeliśmy
wystawę

poświęconą
badaniom
wykopaliskowym w
Biskupinie. Następnie
udaliśmy się do
wioski rzemieślników,
w której można było
odwiedzić barda i
zobaczyć, jak
wykonać gwizdki z
gałęzi. Odwiedziliśmy
również mennicę, , w
której można było się
dowiedzieć jak
wyglądały i jak
produkowało się
denary polskie.

Następnie
przeszliśmy przez
drewniany most,
ponad torami kolejki
wąskotorowej, i
dotarliśmy do części
rezerwatu z młodszej
epoki kamienia.
Obejrzeliśmy tam
rekonstrukcję
„długiego domu”, w
którym można znaleź
ć wszystko od
zagrody dla zwierząt
po "lodówkę" - dziurę
wykopaną w ziemi.
Niedaleko

chaty zatrzymaliśmy
się przy niewielkim
oczku wodnym, które
powstało, gdy
mieszkańcy długich
domów wykopywali
glinę potrzebną do
uszczelniania ścian
domów i lepienia
garnków. My też na
chwilę zamieniliśmy
się w garncarzy. Po
krótkim wstępie
teoretycznym każdy
z nas dostał kulę
gliny. Lepiliśmy kubki,
miski, czerpaki,

koszyczki. Okazało
się, że jest wśród nas
sporo ukrytych
talentów.
Zwiedziliśmy również
słynne na całym
świecie stanowisko
archeologiczne
zwane polskimi
Pompejami, do
którego wchodzi się
poprzez
charakterystyczną
bramę z wałem i
falochronem. Tutaj
zrobiliśmy grupowe
zdjęcie pamiątkowe.
Naprzeciw bramy 

W osadzie

zwiedziliśmy dwa rzędy domów pokrytych
trzciną, w których zobaczyliśmy pełne wnętrza:
ogromne łoże dla 10-12 osobowej rodziny z
miejscem dla zwierząt pod spodem, ognisko,
stanowisko do tkania itp.Po przerwie na obiad
wszyscy zapakowaliśmy się go wagoników
kolejki wąskotorowej, która zawiozła nas do
Wenecji. Tam przewodnik oprowadził nas po
Muzeum Kolei Wąskotorowej i bardzo ciekawie
opowiadał o historii starych pociągów.
Dowiedzieliśmy się, jak działa lokomotywa
parowa, z jaką prędkością jeździła (uwaga 30
km/h!!!) i jak podróżowali ludzie dawno temu. W
Wenecji zwiedziliśmy również ruiny zamku. 

Ponownie
przejechaliśmy się
kolejką do Żnina, a
stamtąd już autobusem
do domu. Wszyscy byli
zmęczeni, ale
zadowoleni, bo to była
naprawdę ciekawa
lekcja historii. 

Pod bramą

Oto kandydaci:
Klasa IV: Patrycja
Brusiło, Kalina Rzepka
oraz Hanna Siekirka.
Klasa V: Alicja Miler,
Dominika Hovagymian,
Oliwia Moskal i
Patrycja
Lewandowska.
Klasa VI: Weronika
Bielak, Patrycja
Tobolska, Ewelina
Tomaszek, Weronika
Dragwa, Konrad
Czech, Dariusz
Suwada.

Następnego dnia
odbyło się głosowanie i
znajome nam były już
wyniki. Wyglądały one
tak:
Przewodniczący:
Weronika Bielak
Zastępca: Patrycja
Tobolska
Pomocnik
Przewodniczącego:
Kalina Rzepka

Nowy samorząd

KB
KB
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NASZE SZKOLNE TALENTY...udział uczniów klasy czwartej w konkursie
literackim na temat ulubionych postaci bajkowych

Moja przygoda z Lolkiem”

 Moją ulubioną postacią bajkową jest Lolek z bajki „Bolek i Lolek”. Gdybym mogła, cofnęłabym się w czasie, kiedy bajka była jeszcze
produkowana, abym mogła co kilka dni oglądać nowe odcinki. Dlaczego on jest moim bohaterem ulubionym? Dlatego, że można się z niego
pośmiać, ma zabawną, malutką posturę i prawie zawsze to samo ubranko. Według mnie jest fajniejszy od Bolka przez to, że jest niższy, a więc tak
jakby jest młodszy. Ja też jestem młodsza od mojego brata i właśnie dlatego Lolek jest mi bliższy. Z Bolkiem i Lolkiem w roli głównej oglądałam też
dłuższe filmy, np.: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” czy też „Wielka Przygoda Bolka i Lolka”.  W ich przygodach często bierze udział również
ich koleżanka- Tola. Szczególnie zapamiętałam ją z odcinka, w którym bohaterowie spali w lesie, pod namiotem. Tola wzięła ze sobą małą
paczuszkę, a tak naprawdę był to mały, dmuchany domek. Domek ten miał ogródek i mały płotek wokół siebie. W tym czasie, gdy dziewczynka
dmuchała swój dom, Bolek i Lolek męczyli się z rozłożeniem namiotu. Namiot raz zawiewał wiatr, raz chłopcy źle przybili gwoździe. Po jakimś
czasie na szczęście udało im się go rozłożyć. Innym razem chłopcy pojechali na wakacje nad jezioro, bez Tosi. Lolek odpoczywał sobie w łódce,
powoli kołysany na wodzie. W tym czasie jego brat bawił się w „Nurka”.  Starał się złapać małą rybkę, którą mogliby później upiec i zjeść. Goniąc
ją pod wodą, Bolek zaplątał się w  sieć rybacką. Wyglądał wtedy jak mała główka wystająca z podłużnej tuby. Następnie glony poprzyczepiały się
do niego i wyglądał jak smok morski. Tak wyobraził go sobie Lolek, widząc go w trakcie tej przygody. Brakowało mu tlenu, więc co chwilę
wychylał się  z wody, łapiąc powietrze. Wyglądało to tak, jakby po prostu wskakiwał i wyskakiwał z wody. Za którymś razem wpłynął na Lolka.
Wtedy on zdenerwował się na brata, że go zrzucił z łódki(...)Bajkę tę po raz pierwszy obejrzałam, gdy miałam 6 lat. Kupiła mi ją mama na DVD.
Pamiętam, że nie mogłam się doczekać, by ją obejrzeć, gdyż zaciekawiły mnie ilustracje na opakowaniu. Jego wnętrze również mnie nie
rozczarowało. Przez wiele lat była to moja ulubiona kreskówka. Niestety, płyty mają to do siebie, że podczas częstego używania zużywają się i
rysują. Wiec od pewnego czasu oglądam „Bolka i Lolka” w Internecie. Jest to jednak miejsce, gdzie nie ma wszystkich odcinków.   Dlatego bardzo
się cieszę, że powstał kanał TVP ABC, ponieważ dzięki temu kanałowi mam okazje spotykać się z nimi codziennie i to w telewizji, co jest
wygodniejsze, niż siedzenie przed komputerem...
Kalina Rzepka

Plastuś i ja

          ... Gdy nadszedł dzień moich urodzin zażyczyłam sobie aby Plastuś z książki,którą niedawno przeczytałam, ożył. Rankiem jak zwykle musiałam
wstać, zjeść śniadanie i jechać  do szkoły. Pierwszą lekcją była plastyka. Pani zadała  zadanie do domu, mieliśmy ulepić z plasteliny swoją ulubioną postać
z książki. Oczywiście ja i Tosia byłyśmy zachwycone. Wróciłam do domu, wzięłam plastelinę i zabrałam się do pracy. Starałam się jak nigdy dotąd. Praca
nie poszła na marne,Plastuś był przepiękny! W tym samym czasie mama zawołała mnie na kolację , odłożyłam go więc i wyszeptałam,że chciałabym aby
ożył.Poczekałamchwilę,ale nic się nie działo.Zawiedziona,że życzenie się nie spełiło  poszłam na kolację. Wróciłam do pokoju ,lecz nie mogłam znaleść
Plastusia! Szukałam go bardzo długo, aż usłyszałam cieniutki głosik który wołał ratunku. Dochodził on  z mojej szuflady na półpiętrze. Na początku
przestraszyłam się ale potem zaintrygowałam. Zajżałam rodka i okazało się, że to Plastuś!Po prostu nie mogłam w to uwierzyć, moje życzenie się
spełniło!Wzięłam go na dół do mamy,ale ona jak zwykle nie miała czasu,uśmiechnęła się tylko udając,że mnie słucha...W końcu powiedziała ,żebym poszła
się myć bo za chwilę będzie dziewiąta.Ach ci dorośli! Pobiegłam na górę z Plastusiem i powiedziałam ,żeby na mnie zaczekał i nie wychodził poza biórko.
Wróciłam i znowu go nie było! Wyszłam z pokoju i zobaczyłam, że Plastuś ucieka przed moim kotem Frodem. Wzięłam szybko Plastusia i schowałam  do
pokoju i zatrzaskując za sobą drzwi. Na szczęście nic mu się nie stało. Byłam bardzo zdenerwowana. Mówiłam mu ,żeby nie wychodził poza biurko a on się
nie posłuchał!Wtedy zaczął  tłumaczyć ,że to Frodo wszedł do pokoju. To może być prawda,Frodo to strasznie ciekawski kot, a drzwi były uchylone.Ale to i
tak nie było ważne, najgorsze było to, że kot zranił  Plastusia i musiałam to szybko zakleić. Nagle usłyszałam głos mamy który kazał mi już iść spać,bo jest
naprawdę póżno. Dałam Plastusiowi małą poduszeczkę i kawałek matierału i poszliśmy spać. Następnego dnia wzięłam Plastusia do szkoły na lekcje
plastyki. Postawiłam go i poszłam po swoje farbki. Wracam,a tego urwipołcia  znowu go nie ma! Szukałam go i szukałam, ale nigdzie go nie było .Nagle
zobaczyłam, że trzyma go Tosia . Podbiegłam do niej wyrwałam Plastusia z jej ręki. Byłam na nią bardzo zdenerwowana, oczywiście domagałam się
wyjaśnienia dlaczego  mi go zabrała ,przecież się przyjaźniłyśmy! Wyjaśniła,że pani od plastyki zabierała wszystkie postacie a ja nie zauważyłam. Policzki
mi się zaczerwieniły, przeprosiłam Tosię i wzięłam ją na chwilkę tam, gdzie nikt nas nie słyszał. Wyjawiłam jej tajemnicę. Niemogła w to uwierzyć! Plastuś
pomachał do niej ręką, była zachwycona. Poszłyśmy razem z Tosią i Plastusiem do pani od plastyki. Wyszeptałam tylko do niego, żeby się nie bał i że 
spróbujemy namówić panią ,żeby dała mi ocenę  i pozwoliła zabrać stworka do domu. Na szczęście udało się.Plastuś został ze mną na pozostałych
lekcjach. Na lekcji polskiego  usłyszał o Krakowie, Warszawie, Poznaniu i o wielu innych miastach i krajach,był bardzo zafascynowany. Gdy wracaliśmy ze
szkoły, poprosił mnie o to, abym zaniosła go następnego dnia na pociąg do Torunia. Byłam bardzo smutna ponieważ przywiązałałam się do niego.
Następnego dnia gdy z Tosią szłyśmy do szkoły zatrzymałyśmy się przy stacji kolejowej. Wyjęłam Plastusia z plecaka, dałam mu małą walizeczkę i
poszliśmy kupić bilet na pociąg . Kiedy już kupiliśmy bilet i czekaliś my na pociąg, ze łzami w oczach dałam mu malutki  samochodzik na baterie z
przyczepką z i zapasem baterii na cały rok.Jego pociąg przyjechał. Porzegnaliśmy się, wsadziłam Plastusia do pociągu a Tosia wsadziła samochodzik.
Pociąg zatrąbił. Wysiadłyśmy z pociągu, a on odjechał razem z moim Plastusiem. Strasznie za nim płakałam, ale Tosia mnie pocieszyła i powiedziała; jeżeli
kogoś kochasz daj mu wolność.
Patrycja Brusiło


