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wazne wydarzenia
.

Cześć, witajcie po wakacjach w pierw-
szym numerze naszej gazetki. Za oknami po-
goda jesienna – chłodna i deszczowa. W tym 
numerze znajdziecie artykuły o różnej tematy-
ce. Będzie coś o grach, o modzie i coś z życia 
szkoły, a dla wesołków będą żarty. Ogółem 
rzecz biorąc dla każdego znajdzie się coś cieka-
wego. A więc zapraszam do czytania.

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy VIa

14 pażdziernika Dzień Edukacji 
   Narodowej

11 listopada  Święto Odzyskania
   Niepodległości

21 listopada  Dzień Życzliwości

W listopadzie obchodzimy Dzień Nie-
podległości, więc warto byłoby coś wiedzieć 
na temat naszego największego narodowego 
święta.  W latach 1919–1936 rocznicę odzyska-
nia niepodległości świętowano w Warszawie 
jako uroczystości o charakterze wojskowym. 
Organizowano ją zazwyczaj w pierwszą nie-
dzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie było 
sprzyjającej sytuacji, by uczcić rocznicę odzy-
skania niepodległości, ponieważ trwała jesz-
cze wojna o granice Rzeczypospolitej. Pierwszy 
raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyska-
nie niepodległości 14 listopada 1920. Tego dnia 
uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwy-
cięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko 
- bolszewickiej, wręczając mu buławę marszał-
kowską.  

WIKTORIA BACH
Uczennica klasy IVb
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Tego roku w szkole zaszło wiele zmian. 
Budynku nie dzielimy już z ośrodkiem dla na-
stolatków z problemami. Ekipa remontowa 
rozpoczęła pracę i niedługo będziemy mieli 
do dyspozycji nowe sale. Ogólnie rzecz biorąc, 
dużo się zmienia. Poniżej przedstawię wam, 
drodzy czytelnicy, zmiany, które zaszły lub zaj-
dą w naszej placówce do końca roku.

 Remont zaczął się na początku sierpnia 
i planowo powinien zakończyć się w połowie 
listopada. Prace renowacyjne nie zostały prze-
prowadzone w wakacje z powodu przetargu. 
Obejmują one skrzydło po byłym „ośrodku”, 
a także sale lekcyjne klas 1-3 i  salę gimna-
styczną. Na dzisiaj odnowiono salę sportową 
i część sal przeznaczonych dla klas 1-3. Prace 
nad resztą szkoły nadal trwają. Pani dyrek-
tor zamierza wyposażyć każdą salę w kom-
puter dla nauczyciela do prowadzenia lekcji 
z dostępem do dodatkowych źródeł wiedzy, 
a także do wprowadzenia dziennika elektro-
nicznego (tak zwany Librus), który będzie dla 
nas nowością. Do końca grudnia powinna zo-
stać wybudowana wiata rowerowa, wygrana 
w zeszłorocznym konkursie „Rowerowy maj”. 

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy VIa

Stara – nowa szkoła?

Zapewne wielu uczniów chciałoby mieć skle-
pik w naszej placówce. Niestety, rodzicom ten 
pomysł się nie za bardzo się spodobał i nie 
wyrazili zgody na jego wdrożenie. Nasza szko-
ła zabiega o sfinansowanie przez miasto bu-
dowy boiska tartanowego oraz placu zabaw. 
Pani dyrektor zgłosiła ten projekt do budżetu 
obywatelskiego i ma nadzieję, że uda nam się 
wygrać i oba obiekty zostaną wybudowane z 
pieniędzy miasta.

 To wszystkie planowane zmiany na ten 
rok. Pani dyrektor ma nadzieję, że szkoła po 
zmianie swojego oblicza spodoba się uczniom 
bardziej niż przedtem i będą do niej przycho-
dzić ochoczo i z uśmiechami na twarzach.

Co słychać u 
pierwszaków
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Każdy z nas chodził kiedyś do klasy 
pierwszej. Pamiętacie to jeszcze? My wybra-
łyśmy się do obecnej klasy pierwszej (w tym 
roku szkolnym jest tylko jedna pierwsza klasa 
– 1a), aby porozmawiać z uczniami na temat, 
jak czują się w naszej szkole.

Wszystkie dzieci zgodnie mówią, że w 
pierwszej klasie  jest bardzo fajnie, ale też trud-
niej niż w przedszkolu. Ich wychowawcą jest 
pani Bożenka Szczepkowska, a nauczycielką w 
świetlicy pani Ula Sobieska. Dzieci bardzo lu-
bią nauczycieli i sądzą, że są mili i ciekawie 
prowadzą zajęcia. Na lekcjach uczą się, za to 
w świetlicy jest więcej zabawy i można robić 
różne prace plastyczno-manualne. 

Jest już jesień. Aż trudno uwierzyć, że 
ten czas tak szybko mija. Za nami dwa miesią-
ce nauki szkolnej. W październiku obchodzili 
swoje święto nasi nauczyciele. W związku z 
tym odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. 
Przygotowały go klasy 5a i 4c. Uroczystość nie 
miała charakteru podniosłego i poważnego, 
za to było dużo śmiechu i zabawy. Uczniowie 
w sposób humorystyczny odegrali scenki z ży-
cia pewnej klasy. Nauczycielom się bardzo po-
dobało, gratulowali nam talentu aktorskiego i 
świetnego apelu. 

Co słychać u 
pierwszaków?

 Do niedawna jednym z  obowiązków 
szkolnych było noszenie mundurków. Chłop-
cy nosili  niebieskie koszulki, a dziewczynki 
zielone.  Uczniowie szkoły nie byli zachwy-
ceni koniecznością jednolitego ubierania się. 
Obowiązek ten został wprowadzony dwa lata 
temu.  . Uczniom jednak nie podobały im się 
kolory oraz to, że mundurki były niewygodne. 
Parę tygodni temu dyrekcja szkoły przeprowa-

dziła wśród naszych rodziców ankietę z pyta-
niem, czy chcą, żebyśmy nadal nosili mundur-
ki. Zdecydowana większość odpowiedziała, 
że nie. Wspólną decyzją dyrekcji, rodziców i 
nauczycieli obowiązek noszenia mundurków 
został zniesiony. Hurra!!!!!!!!!

MUNDURKI SZKOLNE

OLIWIA JAMRÓG
Uczennica klasy Vb

KALINA MACIERZYŃSKA
Uczennica klasy Vb

NADIA ZAŁĘSKA
Uczennica klasy Va

WIKTORIA BACH
Uczennica klasy IVb

DZIEŃ NAUCZYCIELA
MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy Va
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Hej, z tej strony Agatka i Amela. Jak już wie-
cie w naszej szkole  zaszło dużo zmian. 

Przede wszystkim mamy nowych nauczycie-
li. My zrobiłyśmy z nimi krótkie wywiady. Roz-
mawiałyśmy z panem Markiem Hywlem nauczy-
cielem historii, z panem Andrzejem Garbowskim 
nauczycielem przyrody oraz panią Lidią Kowal-
czyk - pedagogiem szkolnym.

Najpierw przeprowadziłyśmy wywiad z panem 
Andrzej Garbowskim.  
A.A.:  Czy podoba  się Panu w szkole? 
A.G.: To trudne pytanie. Jestem dopiero od miesią-
ca. Na razie jestem zachwycony atmosferą w szko-
le. 
A.A.: Gdzie Pan wcześniej pracował?  
A.G.: Wcześniej pracowałem w wielu szkołach. 
Ostatnio pracowałem w gimnazjum turystycz-
nym. Uczyłem tam geografii i turystyki. A jeszcze 
mogę dodać, że oprócz szkoły 42 nauczam również  
w gimnazjum żydowskim.
A.A.: Czy jeszcze gdzieś Pan pracuje? 
A.G.: Od czasu do czasu jeżdżę na wycieczki. Jestem 
również instruktorem wspinaczki.
A.A.: Ile lat pracuje Pan w zawodzie nauczyciela?
A.G.: Oj, dużo. Dokładnie 18. Można powiedzieć, 
że jestem pełnoletnim nauczycielem.

Następnie poszłyśmy do pana Marka Hywla.
A.A.: Czy podoba się Panu w naszej szkole.
M.H.: Za krótko jeszcze pracuję w tej szkole, aby 
móc coś powiedzieć bardziej wiarygodnego,  ale 
jedno mogę  już powiedzieć na pewno. To jest bar-
dzo fajna i przyjazna szkoła. Taka kameralna z faj-
nymi ludźmi.
A.A.: Gdzie wcześniej Pan pracował? 
M.H.: Pracowałem w różnych placówkach, od ma-
łej wiejskiej szkoły podstawowej przez gimnazjum, 
aż po dużą szkołę średnią.
A.A.: Ile lat jest Pan nauczycielem?
M.H.: Jednym mogę powiedzieć, że zbyt długo, in-

nym, że na tyle mało, że jeszcze nie wypracowałem 
się zawodowo.
A.A.: Czy jako dziecko marzył Pan o zawodzie na-
uczyciela?
M.H.: Nie. Miałem zupełnie inne plany. Pewnie 
jak każdy w pewnym wieku, chciałem  być straża-
kiem, żołnierzem, policjantem,  ale im byłem star-
szy, tym bardziej zaczynałem interesować się hi-
storią . Chciałem zostać archeologiem. A zostałem 
nauczycielem.

Na końcu odwiedziłyśmy panią Lidię Kowalczyk.
A.A.: Co sądzi Pani o szkole ?
L.K.: Bardzo mi się podoba.
A.A. Co Pani powie o pracownikach naszej szkoły?
L.K.: Wszyscy są bardzo mili i życzliwi.
A.A.: Gdzie wcześniej Pani pracowała?
L.K.: Pracowałam w ośrodku socjoterapii i w wie-
lu innych szkołach.
A.A.: Ile lat jest Pani pedagogiem?
L.K.: Bardzo długo. W sumie 28 lat.
A.A.: Czy jako dziecko chciała Pani być nauczy-
cielem.
L.K.: Tak, tylko zamierzałam zostać nauczycielką 
języka polskiego.

                                                               
A oto, co wiemy o pani wicedyrektor, z którą 

rozmawiały Zuzia i Kalina.
Pani Anna Tarasiewicz  jest matematyczką. 

Bardzo lubi prace jako nauczycielka. W poprzed-
niej szkole często wychodziła z dziećmi na wy-
cieczki i wyjeżdżała na obozy sportowe. Pani lubi 
sport, ale nie uprawia żadnego, chociaż lubi biegać 
i jeździć na rowerze. Pasją pani wicedyrektor jest 
czytanie książek oraz praca z dziećmi. W uczniach 
ceni otwartość, sumienność, rzetelność i pracowi-
tość. 

Nowych nauczycieli  szybko zaakceptowali-
śmy. Wszyscy polubili szkołę i uczniów, a ucznio-
wie polubili ich. Żaden nauczyciel nie chce nic 
zmienić w naszej szkole. Mamy nadzieję na miłą 
współpracę pomiędzy nauczycielami a uczniami.

AMELIA KOPROWSKA
Uczennica klasy Va

AGATA CYGAN
Uczennica klasy VIa

KALINA MACIERZYŃSKA
Uczennica klasy Vb

ZUZANNA PORUCZNIK
Uczennica klasy IVb

Nowe twarze w naszej szkole
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AMELIA KOPROWSKA
Uczennica klasy Va

AGATA CYGAN
Uczennica klasy VIa

W ostatnich tygodniach zbierałyśmy 
głosy do naszej ankiety na temat nauczycieli 
uczących w naszej szkole. Uczniom klas star-
szych zadawałyśmy pytania, który nauczyciel 
jest najmilszy, najbardziej pomysłowy, najle-
piej zorganizowany, najciekawszy, najzabaw-
niejszy i uwielbiający robić nam kartkówki. Z 
radością przedstawiamy Wam jej wyniki an-
kiety.

Nauczyciele na podium

NAJMILSZY NAUCZYCIEL

1. Pani Wiola Bach-Sworowska

2. Pani Ola Kosztowniak

3. Pani Gosia Buś

4. Pani Ola Raszewska-Bujacz

5. Pani Renata Szpyra

6. Pani Kasia Winiarska

NAJBARDZIEJ POMYSŁOWY
NAUCZYCIEL

1. Pani Renata Szpyra
2. Pani Bogusia Przewłoka
3. Pan Marek Hywel

1. Pan Andrzej Garbowski

2. Pan Marek Hywel

3. Pani Ola Kosztowniak

NAJCIEKAWSZY NAUCZYCIEL

1. Pan Andrzej Garbowski
2. Ks. Marcin Werczyński
3. Pani Bogusia Przewłoka

NAJZABAWNIEJSZY NAUCZYCIEL

NAJLEPIEJ ZORGANIZOWANY
NAUCZYCIEL

1. Pani Wiola Bach-Sworowska
2. Pan Marek Hywel
3. Pani Monika Nikiel
3. Pani Ewa Wesołowska
3. Pani Renata Szpyra

NAUCZYCIEL NAJCZĘŚCIEJ
ROBIĄCY KARTKÓWKI

1. Pani Ewa Wesołowska
2. Pan Marek Hywel
3. Pani Ania Pizoń

NATALIA JABŁOŃSKA
LAURA POTACZEK
Uczennice klasy VIb

Pani Bogusława Przewłoka, nauczycielka 
techniki i plastyki, wpadła na pomysł zorga-
nizowania na terenie szkoły kawiarenki.  W 
dniach 26.10.2016-28.10.2016 za jedyne 2 zł 
sprzedawane  były: ciasta, babeczki, torty i 
inne smakołyki. Pieniądze z kawiarenki będą 
przeznaczone na sfinansowanie szkolnego kra-
snala, który stanie przed naszą szkołą. Figurkę 
wykona architekt. 

Przy organizowaniu kiermaszu pomagali 
uczniowie z klasy 6a. ale nie byłoby kawia-
renki, gdyby nie uczniowie, którzy przynieśli 
do szkoły ciasta. Wszystkim zaangażowanym 
(również rodzicom) serdecznie dziękujemy.

Warto jeszcze dodać, że w naszej szkole 
ogłoszono konkurs na projekt szkolnego kra-
snala. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Kawiarenka  
u Krasnala

NATALIA JABŁOŃSKA
ALICJA MAJ
Uczennice klasy VIb
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18 października 2016 r. wybraliśmy się 
całą klasą na Stary Cmentarz Żydowski przy 
ulicy Ślężnej we Wrocławiu.

Na samym początku pani przewodnik 
przed bramą prowadzącą na cmentarz opo-
wiedziała nam, co to jest tolerancja i dlacze-
go warto być tolerancyjnym. Krótko opowie-
działa nam o kulturze żydowskiej. Każdy z nas 
mógł wziąć kamyk, który później można było 
położyć na dowolnym pomniku. Wygląd na-
grobków różnił się od grobów chrześcijań-
skich. Żydowskie macewy ustawione były za-
wsze pionowo. Macewy to kamienne tablice 
nagrobne, na których umieszczono płaskorzeź-
bę. Przedstawiała ona w symboliczny sposób 
imię lub przydomek zmarłego, jego zawód i 
cechy charakteru. Pani przewodnik zwróciła 
naszą uwagę na to, że macewy zwrócone są 
na wschód. Oznaczało to, że zmarli czekają na 
swojego Zbawiciela, który ich wskrzesi.

Na cmentarzu są też inne symbole. Sty-
kające się palcami dłonie oznaczały, że zmar-
ły był kapłanem. Złamana palma oznaczała 
nagłą nieoczekiwaną chorobę. Klepsydra  to 
symbol kojarzący się ze śmiercią, jest połączo-
na ze skrzydłami.

Wycieczka na Stary 
Cmentarz Żydowski 
lekcją tolerancji

Na starszych macewach nie podawano 
nazwisk, a tylko imiona zmarłych. Daty zgonu 
były podawane według kalendarza żydow-
skiego. Na niektórych macewach znajdują się 
napisy w języku hebrajskim. Oprócz tego wi-
doczne są napisy niemieckie i polskie.

Na cmentarzu można zobaczyć groby róż-
nej wielkości, wiele jest grobów rodzinnych. 
Teren cmentarza otoczony jest wysokim mu-
rem, w którego wnętrzu też znajdują się płyty 
nagrobkowe. Na cmentarzu zostało pochowa-
nych wiele znanych osób, między innymi : Fre-
derike Kempner- znana pisarka, Julius Schot-
tlander- fundator parku Południowego oraz 
naszego parku Klecińskiego. Warto zaznaczyć, 
że w parku Klecińskim stał wspaniały pałac 
Juliusa Schottlandera. Zostały po nim jedynie 
cztery małe kafle podłogowe, które uważni 
spacerowicze mogą znaleźć wśród trawnika.

Pani przewodnik wspomniała, że obec-
nie ten Cmentarz Żydowski jest zamknięty i 
nikogo tu się nie chowa.

Podczas zwiedzania Starego Cmentarza 
Żydowskiego poznałam niektóre zwyczaje Ży-
dów oraz kulturę żydowską. Była to ciekawa 
lekcja tolerancji dla innego wyznania.

MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy Va
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W tym roku obchodzimy rok Henryka 
Sienkiewicza. W związku z tym na początku 
września odbyło się narodowe czytanie książ-
ki - ,,Quo vadis’’. Miało ono miejsce również 
w naszej szkole.

Zwrot ,,Quo vadis, Domine?” z łaciny 
znaczy ,,Dokąd idziesz,  Panie?’’ i odnosi się do 
fragmentu tej  książki. Akcja powieści ,,Quo 
vadis’’ toczy się w Rzymie za panowania 
okrutnego  cesarza Nerona. Główny bohater 
Marek Winicjusz, zakochał się w chrześcijance 
Ligii. Niestety, nie mogą się pobrać, ponieważ 
są innego wyznania. W tym samym czasie ce-
sarz Neron tępi i prześladuje chrześcijan oraz 
stara się nie dopuścić do ślubu Winicjusza i 
Ligii. Jak potoczą się losy bohaterów, tego do-
wiecie się z powieści ,,Quo vadis’’!

Henryk Sienkiewicz – wybitny powie-
ściopisarz, nowelista oraz autor książek dla 
dzieci i młodzieży, np. „W pustyni i w puszczy”. 
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatu-
ry.

Zapraszam do czytania innych książek 
tego wspaniałego pisarza!

Uwaga!
W naszej szkole dnia 12.12.2016r. odbędzie 
się konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. 

Zachęcamy do wzięcia w nim udziału!

LAURA POTACZEK
Uczennica klasy VIb

„Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza

Czytelniczy kącikJak wiecie, w naszej szkole istnieje wie-
le form zajęć dodatkowych. Uczniowie mogą 
rozwijać się intelektualnie, fizycznie jak i ar-
tystycznie. Najnowszym z zajęć jest kurs ję-
zyka chińskiego, który prowadzi (prawdziwa) 
Chinka - rozmawia z nami po angielsku. Także 
pani Kasia (nasza psycholog ), tłumaczy nam 
niektóre słowa na język polski. Te zajęcia są 
bardzo ciekawe i warto zastanowić się nad za-
pisaniem na nie . Pozostałymi zajęciami poza-
lekcyjnymi są: kółko matematyczne, plastycz-
ne, tańce, dodatkowy język angielski,  zajęcia 
korekcyjne. Zorganizowane są także zajęcia 
wyrównawcze, na których można powtarzać 
i utrwalać temat omawiany na lekcjach lub 
pracować nad poprawą ortografii i techniki 
czytania. Każde z tych zajęć jest ciekawe i war-
to zapisać się na któreś z nich. Polecam. 

Lekcje to nie wszystko...

NINA HOMAN
Uczennica klasy Va
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jak Pidgey, Weedle, Caterpie czy Venomat. 
Dodatkowo na dole ekranu wyświetla-

na jest podpowiedź, które pokemony są w 
pobliżu. Jeżeli rozwiniemy listę, zobaczymy 
wszystkie aktualnie dostępne wraz ze ślada-
mi stóp. Niezależnie czy skupimy się na jed-
nym stworku poprzez kliknięcie palcem, czy 
też zostawimy otwarty podgląd, możemy za-
cząć polowanie. Cała zabawa polega na tym, 
że maksymalnie śladów stóp jest 3. Jeżeli zbli-
żamy się w kierunku danego pokemona, ich 
ilość spadnie do 2 a następnie do 1. Oznacza to, 
że jesteśmy już bardzo blisko. Metodą prób i 
błędów jest możliwe odnalezienie konkretnie 
szukanego stworka.

Jak wygląda łapanie pokemonów? Gdy 
zauważymy jakiegoś na mapie, wystarczy w 
niego pacnąć palcem i rozpoczyna się walka. 
Wygląda to tak, że  przytrzymujemy poke-
ball na dole ekranu, a w tym czasie dookoła 
stworka zaczyna zmniejszać się koło. Naszym 
zadaniem jest tak przesunąć i puścić palec, by 
posłać pokeball idealnie w środek koła. Mu-
simy jednak uważać, gdyż pokemon od cza-
su do czasu potrafi wykonać jakiś ruch. W ten 

Od 16 lipca 
2016 roku gra Po-
kemonGO jest ofi-
cjalnie dostępna 
w Polsce. Można 
ją instalować na 
smartfonach z An-
droidem i na iPho-
neach. Na stro-
nach inernetowych 

można znaleźć wiele pomocnych artykułów i 
poradników, które mogą się przydać nie tylko 
początkującym graczom. Łapacze PokemonGO 
mogą dzielić się doświadczeniami, sposobami 
na grę i informacjami o miejscach, gdzie zna-
leźli ciekawe Pokemony.

Zaczynając swoją przygodę musimy zalo-
gować się na oficjalnej stronie Pokemon.com 
albo korzystając z konta Google. Po połączniu 
się z serwerami spotykamy profesora Willow, 
który wita nas w świecie Pokemon. Po wejściu 
do kreatora postaci, wybieramy elementy wi-
zerunku, zmieniamy kolory  i zaczynamy grę.

Na  początku lądujemy w świecie, który 
jest odzwierciedleniem Google Maps, ale w 
kreskówkowym stylu.  Drogi, mosty, budynki 
znajdują się w miejscach, w których być po-
winny, tyle że w perspektywie 2D. Po otrzy-
maniu od profesora Willowa pokeballi poja-
wiają się trzy startery z pierwszej generacji: 
Charmander, Squirtle oraz Bulbasaur.

Typ spotykanych pokemonów zależy od 
okolicy,  w której się znajdujemy. Przy cen-
trum miasta spotkać można Rattatę, Parasa 
oraz Drowzee. Na wsi natomiast takie stworki, 

ERYK SŁOWIKOWSKI
Uczeń klasy Va
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sposób może uniknąć rzutu, albo  odbić kulę. 
Stworek może też uciec.

Czy możemy trenować pokemony? Pod-
czas walki można uzyskać gwiezdny pył oraz 
cukierki, które są potrzebne w procesie ulep-
szania. Możemy dzięki temu wzmocnić stwor-
ka albo go ewaluować, jeśli jest taka możli-
wość.

Co jeszcze można 
robić w grze? Przede 
wszystkim szukać tzw. 
Pokestop oraz Gym. 
Te pierwsze to charak-
terystyczne miejsca w 
okolicy, np: pomniki, 
pompy. Będąc w po-
bliżu możemy rozpo-
cząć interakcję przez 
wybranie Pokestopu 
i przesunięcie palcem 
kilkukrotnie po jego 
zdjęciu – w nagrodę 
otrzymujemy różne 
przedmioty, jak poke-
balle czy potiony oraz 
doświadczenie. 

Gymy to miej-
sca, w których można 
się zmierzyć z przeciw-
nikiem, ale nie tak od 
razu. Trzeba osiągnąć 
5 poziom, na którym możemy wybrać przy-
należność do jednej z trzech drużyn: Instinct, 
Mystic oraz Valor. Po dołączeniu do jednej z 
drużyn możemy rozpocząć poszukiwanie Gy-
mów.

W grze jest jeszcze wiele innych, bardziej 
zaawansowanych funkcji. Na stronach inter-
netowych można znaleźć dużo poradników 
i artykułów dotyczących sposobu gry Poke-
monGO. Tematyka Pokemonów jest bardzo 
popularna i ma ogromną ilość fanów na ca-
łym świecie. Patrząc na mojego brata  i ko-
legów stwierdzam, że  Pokemony wciągają i 
wszyscy mamy do nich sentyment.

 Pewnie każdy zna grę o stworkach z te-
lefonu. Nazywa się ona ,,Pokemon Go’’. Pole-
ga ona na złapaniu jak najwięcej Pokemonów.

 Z gry ,,Pokemon GO’’ najbardziej znany 
jest Pikachu. Jest to elektryczna mysz. Pikachu 
jest to Pokemon typu Elektrycznego. Ten Po-
kemon ma też czerwone policzki, które mogą 
produkować małe wstrząsy energii elektrycz-
nej.

Główne ataki Pikachu:
-Piorun
-Kula Pioruna 
-Stalowy Ogon
-Szybki Atak
-Elektro-Szok
-Elektryczny Wstrząs

 

MICHAŁ PILACHOWSKI
Uczeń klasy IVb

od Amatora do HARDCORA

Oto co o grze Pokemon Go powiedział mi  uczeń klasy 5A Cezary Dębski (C.D.). 
Redaktor: Co sądzisz o nowej grze ,,Po-kemon GO ”?
C.D.: Jest fajna, można dzięki niej dużo czasu spędzić na powietrzu.R.: A co sądzisz o ulepszeniu ,,Pokemon Go Plus”?

C.D.: Sądzę, jest beznadziejna bo kosztuje 200zł.

Kącik gracza
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Piłka nożna nauczyła mnie pracy w ze-
spole, wytrwałości i działania w sytuacjach 
stresujących. Wraz z moimi kolegami często 
musimy podejmować szybkie decyzje, doko-
nywać takich wyborów żeby nie zawieść tre-
nera, innych chłopaków z zespołu i rodziców. 
Strzelenie gola i wygrany mecz zawsze spra-
wia mi dużą frajdę i przyjemność. Zdarzają się 
jednak porażki i przegrane mecze. Nie są to 
miłe chwile… Staram się wtedy nie podda-
wać, choć nie jest łatwo. Wyciągam z takiego 
meczu wnioski i mobilizuje do kolejnego spo-
tkania z przeciwnikiem na boisku.

Piłkę nożną zacząłem trenować, kiedy 
miałem cztery lata. Na boisku spędziłem po-
nad połowę mojego życia. Poznałem wielu 
kolegów, odwiedziłem mnóstwo miejsc. Czę-
sto muszę podejmować decyzje czy pojechać 
na turniej, czy na przykład pójść do kolegi z 
klasy na urodziny. Nigdy nie zrezygnowałem 
z piłki i nie żałuję. Każdemu, kto choć trochę 
interesuje się piłką nożną i lubi oglądać me-
cze, polecam taką formę spędzania  czasu.  Na-
prawdę warto.

Piłka nożna to dla mnie wyjątkowa PA-
SJA. Pasja, która mnie inspiruje.

Piłka nożna to moja ulubiona dyscyplina 
sportowa. Bardzo lubię grać w piłkę i nie wy-
obrażam sobie lepszego sposobu na spędzanie 
wolnego czasu. Chwil spędzonych na boisku 
nie zastąpią mi gry komputerowe czy internet.

Dla niektórych piłka nożna to tylko je-
den z popularnych sportów. Wielu moich ko-
legów lubi oglądać mecze piłkarskie w TV lub 
na stadionie. W moim życiu piłka nożna od-
grywa dużo większą rolę.  Na boisku zawsze 
staram się dać z siebie wszystko i wraz z moją 
drużyną osiągnąć zwycięstwo. Jesteśmy zgra-
nym teamem i nigdy się nie poddajemy. 

ERYK SŁOWIKOWSKI
Uczeń klasy Va

Moja pasja – piłka nożna

Cześć! Witam Was w pierwszym wy-
daniu gazetki szkolnej w tym roku! Chciała-
bym opowiedzieć trochę o YouTubie. YouTube 
to portal społecznościowy, gdzie każdy może 
wstawić, co chce np. gry, piosenki i vlogi. 
Większość z was powinna znać YouTube, ci 
młodsi i ci starsi. Na YouTubie można zna-
leźć: bajki, gry, muzykę i wiadomości. W na-
stępnym wydaniu postaram się napisać coś o 
youtuberach. Do zobaczenia!

MARIKA BABEŃKO
Uczennica klasy IVb
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Cześć!Jak wiadomo, każda dziewczyna 
uwielbia modę, ale nie wie, w co ubrać, więc 
ja wam dziewczyny w tym pomogę.

Teraz są modne palta w jasnych delikat-
nych kolorach np. beż lub kość słoniowa. Nosi 
się spodnie lekko rozszerzane i w mocniejszych 
kolorach aby kontrastowały z górą. Uwiel-
biam długie i krótkie botki, a że są w  modzie, 
to je wam  polecam .

Teraz wiecie, w co i jak się ubrać. Do zo-
baczenie w kolejnym numerze! 

WIKTORIA BACH
Uczennica klasy IVb

Modowy zakątek

ŻARTY, ŻARCIKICo mówi matematyk do przyjaciela?
-Liczę na Ciebie.

Jak się nazywa najszybsza sklepowa lada?
- Lada moment.

Jak się nazywa człowiek, który kocha drzewa?
-Lovelas.

Co zostanie z polskich gór jak pojedzie w nie 
Chuck Norris?
-Same rysy.

Jak się nazywa impreza u Wery?
-Discowery.

Dlaczego łąka jest polana?
-Bo polana.

Dlaczego taboret ma depresję?
-Bo nie ma oparcia.                                        

Co to za pani w złocie czerwieni 
sady pomaluje lasy przemieni, 
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje 
śnieżna zawieja po niej zostanie.

ZAGADKA DLA NAJMŁODSZYCH

ńeisej



W szkole najważniejsza jest...
Po niej pisze się kredą.
Nauczyciele w szkole … dzieci.
Uczniowie wkładają do niej kartki.
Robimy je na lekcji.
W szkole nie może zabraknąć...
Robimy w nich zadania.
Polecenia w książce trzeba....
Zapisujemy go w zeszycie.
Trwa 45 minut.
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4.

5.
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7.
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10.

SZKOLNA KRZYZÓWKA
.
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HASŁO:

JESSICA ŻELAZOWSKA
Uczennica klasy IVc


