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Witajcie ponownie! Jak zapewne wi-
dzicie za oknami, już powoli zbliż się wio-
sna, a jak wiosna to i Święta Wielkanocne, 
co oznacza, że będziemy mogli znowu le-
niuchować! Hurra! W gazetce tym razem 
znajdziecie kącik przyrodniczy, kącik le-
gend, literacki oraz kącik marudnego Po-
laka. Dowiecie się co nieco o pisankach i o 
dniu prima aprilis. Ponadto znajdziecie kil-
ka pomysłów, jak pozbyć się nudy w szko-
le i w domu. Nasi redaktorzy zdradzą, jaki 
porządek mają klasy w swoich szatniach. 
Przeczytacie o  naszych tegorocznych lau-
reatach i finalistach konkursów. Oprócz te-
matu Świąt Wielkiej Nocy znajdzie się też 
coś o Dniu Kobiet. Dzień otwarty to tak-
że  ważna sprawa dla naszej społeczności 
szkolnej. Jak więc sami widzicie, tematów 
moc. Nic, tylko czytać!  A więc zapraszamy!

wazne wydarzenia
.

19 MARCA   Dzień Otwarty

21 marca  I Dzień Wiosny

24 - 29 marca Przerwa świąteczna

1 kwietnia   Prima Aprilis

19.03.16 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w 
naszej szkole odbędzie się Dzień Otwarty. Na 
wszystkich  gości czekają miłe niespodzianki: 
kawiarenka „Ciasteczko”, gry i zabawy w sa-
lach lekcyjnych. Zaprezentuje się również koło 
teatralne z przedstawieniem „Z życia zwierząt, 
czyli tak już w życiu jest”. Zobaczymy pokaz 
tańca zumba przygotowany pod kierunkiem 
pani Anny Zynek. 

Goście będą oprowadzani po szkole przez 
uczniów kleszych. Wszystkich serdecznie ugo-
ścimy. Mamy nadzieję, że  przyszłym uczniom 
oraz ich rodzicom spodoba się nasza szkoła.

ŁUCJA WESOŁOWSKA
Uczennica klasy VIc

SAMANTA SZCZYRBA
Uczennica klasy VIc

Dzień Otwarty

Już za chwilę zaziel
eni się łąka,

Już za chwilę zabrzm
i pieśń skowronka.

Jeszcze trochę i zak
witnie bez,

Więc już czas 

aby otrzeć twarz z z
imowych łez

I cieszyć się, 

że po zimie zawsze w
iosna jest!

Małgorzata Pabich
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 Dnia 23 lutego 2016r. pojechałam razem 
z Mileną  Stochmiałek , Hanią Moszczańską i 
panią  Olą Raszewską – Bujacz do Szkoły Pod-
stawowej nr  17 na Forum Gazetek Szkolnych.

 Odbyły się tam warsztaty, które popro-
wadziły panie dziennikarki  Monika Włodar-
czyk i Laura Śnikur. Spotkanie poświęcone 
było tematom: jak dobrze redagować gazetkę 
szkolną, kto może nam pomóc w napisaniu ar-
tykułu do gazetki, po co jest gazetka, kto w 
niej pracuje?  To tylko kilka pytań, na które 
odpowiadaliśmy podczas warsztatów.

W trakcie spotkania zrobiliśmy gazetkę z 
papieru na temat okien.  Moja grupa przygo-
towała jedną ze stron gazetki, na której była 
reklama MAGICZNYCH OKIEN. Przed rozpo-
częciem prac nad reklamą pisaliśmy o wszyst-

kim, co kojarzy nam się z oknem. Naszej grupie 
okno kojarzyło się z ramą okienną, deszczem, 
zachmurzeniem, okularami.  

W  reklamie okna mieliśmy napisać o  
jego zaletach,  cenie, montażu, sposobie kon-
taktu ze sprzedawcą,  o gwarancji , a także  
stronie internetowej, na której można kupić te 
okna.

Nie byliśmy na warsztatach  ostatni raz, 
ponieważ 7 kwietnia 2016 reprezentacja naszej 
szkoły znów tam pojedzie.  Tym razem ucznio-
wie będą przepisywać na komputerze naszą 
papierową wersję  gazetki o oknach.

Chciałabym jeszcze raz przeżyć taką przy-
godę z dziennikarstwem.  Redagowanie gazet-
ki to ciężka praca, ale też bardzo fajna zabawa. 

Dnia 27 stycznia 2016 r. w naszej szko-
le odbyła się kawiarenka. Uczniowie z wielu 
klas przynieśli pyszne ciasta. Było ich bardzo 
dużo. Z ich sprzedaży zebrano 972,00 złote, 
które przeznaczone zostaną na zakup rolet na 
pierwsze piętro w naszej szkole.

Forum Gazetek Szkolnych

AMELIA KOPROWSKA
Uczennica klasy IVa

Kawiarenka szkolna MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy IVa

Kawiarenka prowadzona była pod nad-
zorem Pani Marii Jabłońskiej „Cioci Marylki”, 
a sprzedającymi były dziewczęta z klas star-
szych. Wszystkim mamom, które upiekły cia-
sta i osobom zaangażowanym w naszą kawia-
renkę serdecznie dziękujemy.
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wione zostało w 1910 roku. Za pierwowzór 
Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w sta-
rożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto 
przypadające w pierwszy tydzień marca, zwią-
zane z początkiem Nowego Roku, macierzyń-
stwem i płodnością. Z okazji tego święta mę-
żowie obdarowywali swoje żony prezentami i 
spełniali ich życzenia.

Co kupić dziewczynie na prezent? 
Święto 8 marca, to dzień, w którym pa-

nie i dziewczęta lubią dostawać prezenty. Ale 
przede wszystkim najważniejsza jest po pro-
stu pamięć. Więc chłopaki, nie zapominajcie o 
święcie waszych koleżanek i bądźcie dla nich 
mili w tym dniu! I w każdy inny też. Wszyst-
kim paniom życzymy dużo uśmiechu!

Mamy Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
Dzień Nauczyciela, dzień walki z AIDS, Dzień 
Zakochanych, dzień bez papierosa, dzień bez 
samochodu... Dużo tych dni, a jest ich jeszcze 
więcej. Tylko czy któryś z nich wywołuje takie 
kontrowersje jak Dzień Kobiet? Niektórzy go 
lubią, inni krytykują. Ciekawy jest fakt, że w 
roku 1993 polska pani premier Hanna Suchoc-
ka, zniosła obchody Dnia Kobiet. Ale natura 
nie lubi próżni. Dzień Kobiet wrócił do Polski.

Trochę historii 
Dzień kobiet to coroczne święto obcho-

dzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar 
walki o równouprawnienie kobiet. Ustano-

Kobiety też mają swoje święto

Pewnie wszyscy wiecie, że 17 stycznia 
2016 r. odbyło się we Wrocławiu otwarcie Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. Idea ESK zrodziła 
się 13 maja 1985r. podczas spotkania Rady Eu-
ropejskiej Ministrów Kultury. Przedstawiła ją 
grecka minister kultury Melina Mercouri. Od 
2005r. Europejską Stolicą Kultury są co roku 
dwa miasta, jedno ze ,,Starej Unii ’’, a drugie 
z państw nowo przyjętych. Wrocław dzieli ty-
tuł ESK wraz z hiszpańskim miastem - San Se-
bastian. Ideą Europejskiej Stolicy Kultury jest 
wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog między-
kulturowy Europejczyków. 

AGATA CYGAN
Uczennica klasy Va

wrocław europejską stolicą kultury ESK Wrocław 2016 to około 400 projek-
tów, w ramach których będziemy świadkami 
blisko tysiąca wydarzeń artystycznych. Od 15 
stycznia do 17 stycznia odbyło się już około 
stu wydarzeń. Warto śledzić kalendarz imprez 
ESK, a jeszcze lepiej w nich uczestniczyć. Dla-
tego nasza szkoła czynnie bierze udział w licz-
nych imprezach kulturalnych, jak wyjścia do 
teatru na spektakle czy udział w lekcjach te-
atralnych lub filmowych. Warto być z kulturą 
za pan brat. 

AGATA CYGAN
Uczennica klasy Va
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Kochani! Dobrze jest sobie ponarzekać, 
ale narzekanie na wszystko, co się da, może 
zatruć życie. Mamy nadzieję, że odczytaliście 
ukrytą w tekście ironię i wyciągniecie właści-
we wnioski. Dbajmy o naszą szkołę i cieszmy 
się, że zmienia się dla nas.

Jak dobrze wiecie, Polacy lubią narzekać. 
My, młodzi Polacy również. Można się o tym 
przekonać słuchając rozmów naszych rówie-
śników. Na co narzekają? Przeczytajcie.

Na początek temat szatni. Jak wiecie 
szatnie klas starszych zostały przeniesione w 
miejsce, gdzie były szatnie klas młodszych. 
Wszystko po to, aby w szkole było bezpiecz-
niej. Ale jakże tu nie ponarzekać, że za małe, 
że trzeba przechodzić przez szkołę, aby dostać 
się do szatni klas starszych, a to że nie wolno 
przebywać tam na przerwach i tak dalej, i tym 
podobne.

Kolejny problem. Na schodach pojawiły 
się progi zwalniające, które są przecież całkiem 
niepotrzebne, jak uważają niektórzy. Bo prze-
cież lepiej spychać się ze schodów i łamać so-
bie kości. Po co więc to wszystko? 

Rzecz następna - w toaletach pojawił się 
papier toaletowy. Niby normalna sprawa, ale 
nam to się chyba nie podoba, gdyż całe rol-
ki wrzucane są do klozetów lub rozwijane po 
całej toalecie. I o zgrozo, tak dzieje się w toa-
letach dziewcząt! Ale co tam! Zawsze jest na 
miejscu Pani Marysia, która udrożni toaletę, 
posprząta po nas i będzie ok. A może papier 
toaletowy jest w toaletach niepotrzebny? Co 
wy na to? 

Na deser wspomnijmy o tym, że na ścia-
nach w naszej szkole pojawiły się plakaty pro-
mujące  bezpieczeństwo na przerwach  oraz 
takie, które mówią o oszczędzaniu wody. No 
i po co one? I tak nikt tego nie czyta, a nie-
którzy uważają nawet, że te plakaty oszpecają 
naszą przepiękną szkołę. Po co mamy oszczę-
dzać wodę, skoro jest jej tak dużo w oceanach 
i zapewne nigdy się nie skończy? Po co te pla-
katy o bezpieczeństwie, skoro lepiej bić się i 
obrażać, ganiać jak oszalały po korytarzach, 
roztrącając mniejszych i słabszych?

 KĄCIK MARUDNEGO POLAKA,
czyli zmian w naszej szkole ciąg dalszy

SAMANTA SZCZYRBA
ALICJA STOCHMIAŁEK
Uczennice klasy VIc

W SZATNIACH JUŻ PORZĄDEK
W szkole został ogłoszony nowy konkurs! 
Dotyczy czystości w szatniach.
- W rywalizacji udział biorą wszystkie klasy 
od 1 do 6 . 
- Boksy szatniowe są oceniane przez Panią 
Dyrektor . Oceniany jest ład i porządek. 
- Za czystość w szatniach można dostać +5 
punktów. Za bród i nieporządek -5 punktów. 
Punkty dodatnie lub ujemne otrzymuje cała 
klasa.

 Po ogłoszeniu przez wychowawców 
informacji o konkursie zobaczyliśmy wielkie 
zaangażowanie uczniów w sprzątanie swoich 
przebieralni. 
 Radzimy się postarać, gdyż inspekcja 
boksów nie jest zapowiedziana, a odbywa się 
raz lub dwa razy w tygodniu. Warto zadbać 
o porządek, gdyż zwycięzcy konkursu zosta-
ną nagrodzeni.  A czy nie przyjemniej jest w 
szatni, kiedy panuje w niej ład i porządek? Po-
myślmy o tym.

Trzymamy kciuki za dalsze postępy! 

MICHAŁ DĄSAL
SZYMON JANKOWSKI
Uczniowie klasy VIc
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Niezwykle efektownie wyglądają pisan-
ki, na które nanosi się wzory woskiem, a póź-
niej dopiero wkłada do farbki. To klasyczna 
technika batikowa: miejsca pokryte woskiem 
nie barwią się, więc kiedy zdrapie się wosk, 
mamy śliczną, dwubarwną pisankę. Można 
też misterne wzory namalować na zabarwio-
nej już pisance pisakiem lub tuszem albo wy-
drapać na skorupce. 

Wyklejanka to pisanka, na której wzór 
powstaje dzięki naklejeniu cekinów, owinię-
ciu jajka ozdobną nicią czy tasiemką. Można 
też nakleić cekiny, kwiatki lub serduszka, któ-
re kupujemy gotowe. 

Nalepianka, zwana także pisanką wyci-
nankową - wymaga nieco większej wprawy, 
ponieważ tu okleja się jajka ozdobami wła-
snoręcznie wyciętymi z kolorowego papieru 
i zgodnie z własnym gustem naklejanymi na 
skorupkę. Jeśli ktoś marzy o nalepiance, ale 
nie wierzy we własne siły plastyczne, to za-
wsze może wyciąć choćby niewielkie kółka z 
papieru, nakleić je na jajko i zrobić pisankę w 
groszki...

Jajka można też „ubrać” w koszulki zro-
bione na szydełku - to propozycja dla tych 
osób, które najlepiej się czują właśnie w takiej 
działalności plastycznej. 

W Polsce znamy na szczęście tyle sposo-
bów robienia pisanek, że każdy, nawet jeśli 
nie jest urodzonym malarzem, znajdzie wśród 
nich taki, który pozwoli mu stworzyć dzieło 
sztuki. 

A więc do dzieła!

Święta już tuż - tuż. A wraz z nimi malo-
wanie jajek. Kto z nas tego nie lubi? Ale warto 
do pracy przygotować się profesjonalnie. Oto 
kilka rad, jak ozdobić wielkanocne jajka.

Możliwości zdobienia jajek jest mnó-
stwo, wystarczy tylko odrobina fantazji. Zanim 
przystąpimy do wykonywania pisanek, warto 
najpierw odpowiednio przygotować jajka, by 
farba i inne materiały kryjące nie spłynęły 
z ich powierzchni. Ugotowane jajo musi być 
czyste i odłuszczone. Po ugotowaniu, najlepiej 
osuszyć je ręcznikiem papierowym i przetrzeć 
ściereczką nasączoną octem. Potem możecie 
już działać! 

Pisanki wielkanocne to nie tylko podtrzy-
manie tradycji (sięgającej w Polsce X wieku), 
to także doskonała okazja do zabawy. Najstar-
sze pisanki zdobiono roztopionym woskiem, a 
następnie wkładano je do łupin cebuli, które 
nadawały im ciemną, brunatną barwę. Dziś 
mamy możliwość zdobienia ich na wiele spo-
sobów - specjalne farbki, pisaki, nalepki, czy 
też gotowe ornamenty do przymocowania 
ułatwiają artystyczny proces. Najlepiej jednak 
przygotowywać pisanki wielkanocne w swo-
im stylu - niepowtarzalne.

Wersją podstawową są kraszanki - to jaj-
ka farbowane na jeden kolor, który uzyskuje 
się dzięki gotowaniu ich w barwniku. Kiedyś 
używano do tego celu wyłącznie barwników 
naturalnych: łupiny cebuli barwią na wszyst-
kie odcienie brązu od miodowego po ciemny 
brąz w zależności od ilości dodanych łupinek, 
kwiat nagietka daje żółty kolor, suszona mal-
wa - od różowego po fioletowy, na zielono 
można jajka zafarbować dodając pędy mło-
dego żyta lub listki barwinka, a na różowo i 
bordowo dodając sok z buraka.

Pisanki, 
kraszanki, 

wyklejanki…

MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy IVa

 Zrób to sam!
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zwierzęta pod ochroną

W tym numerze Gazetki Szkolnej, w Kąciku 

przyrodniczym będziecie mogli przeczytać o zwie-

rzętach chronionych u nas w kraju. O części na 

pewno już słyszeliście, ale niektóre gatunki mogą 

być wam zupełnie nieznane. Uważam, że powin-

niście wiedzieć co nieco na ten temat. 

W naszym kraju są dwa główne rodzaje 

ochrony – ścisła i częściowa. Ochrona ścisła różni 

się od częściowej tym, że zwierząt objętych ścisłą 

ochroną nie można zabijać, chwytać i przetrzymy-

wać w niewoli bez specjalnego pozwolenia. Nato-

miast zwierzęta objęte ochroną częściową można 

pozyskiwać, ale tylko w wyznaczonych ilościach, 

na określonym terenie i w określonych terminach. 

W Polsce mamy około pięćset osiemdzie-

siąt cztery gatunki zwierząt chronionych. Cztery-

sta dwadzieścia pięć z nich stanowią ptaki. Są tam 

ptaki, które widujemy często, na przykład: kaw-

ka, wróbel zwyczajny i gawron. Może to Was za-

skoczyć, ale w spisie ptaków objętych ochroną w 

Polsce można znaleźć sowę śnieżną, gila i słowika 

syberyjskiego. Część tych zwierząt bywa w Polsce 

tylko na zimę, lub raz na jakiś czas. Po ptakach naj-

liczniejszą grupą zwierząt chronionych jest grupa 

owadów. Insektów objętych ochroną w Polsce jest 

około pięćdziesiąt sześć gatunków. Większość z 

nich, jeśli nie wszystkie - są niegroźne. Kolejną, 

liczną grupę stanowią ssaki. Liczy ona około czter-

dzieści dziewięć gatunków. Wśród nich znajdują 

się: wilki, żubry europejskie, rysie i niedźwiedzie 

brunatne. Pod ochroną jest zdecydowanie mniej 

płazów, gadów, ryb, skorupiaków, pajęczaków i 

ślimaków. Wszystkie zwierzęta o których pisałam 

są objęte ochroną ścisłą.

Wszystkich Czytelników mojego artykułu 

gorąco zachęcam do odwiedzenia Parków Narodo-

wych. Można tam zobaczyć niezwykłe zwierzęta i 

rośliny, czasem również ciekawe formy skalne. To 

na pewno jest bardziej interesujące od siedzenia 

przed telewizorem, a przy okazji takiego zwiedza-

nia można się sporo dowiedzieć. 

Kącik przyrodniczy HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy Va
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kwietnia duchy zmarłych powracają, aby 
mścić się na żywych, sprowadzać na nich pro-
blemy i nieszczęścia.
3. W Wielkiej Brytanii, a także innych krajach 
anglojęzycznych prima aprilis nazywany jest 
Dniem Głupców, jednak robienie sobie dow-
cipów trwa od rana do południa.
4. W Rosji pierwszy żart prima aprilisowy  za-
istniał w 1703 roku. Wtedy zamożni ludzie 
zapraszali mieszkańców Moskwy na przed-
stawienia. Tego dnia kurtyna odsłoniła napis 
„Pierwszy kwietnia- nie wierz nikomu!”. Przed-
stawienie się wtedy skończyło.

W każdym kraju ten dzień ma inną na-
zwę. Na przykład Dzień Głupców (Wielka 
Brytania), Polowanie na głupca (Szkocja), 
Dzień Kłamstw (Portugalia), Dzień Niewinią-
tek (Hiszpania), Dzień Kłamcy (Litwa).

A więc pamiętajcie! „Prima aprilis- uwa-
żaj, bo się pomylisz!”. Mogą Cię wkręcać nie 
tylko znajomi i rodzina, ale również media. 
Bądź czujny!

Prima aprilis jest obchodzony w wielu 
krajach. Dnia 1 kwietnia ludzie duzi i mali- 
robią sobie różne żarty. Można po prostu  
opowiadać dowcipy znajomym lub sprawić,  
by to oni padli ofiarami naszych dowcipów. 
Oczywiście pamiętajmy, aby nie sprawiły one 
nikomu przykrości, gdyż powinny tylko bawić 
i rozśmieszać ludzi. Do Polski prima aprilis do-
tarł w XVI wieku, a bardzo modny stał się w 
XVII wieku.

A oto pochodzące z różnych religii, a tak-
że państw, przesądy związane z tym dniem:
1. Grecy uważają, że na początku kwietnia Per-
sefona została porwana przez boga podziemi- 
Hadesa.  Kiedy jej matka Demeter szukała 
swojego dziecka, usłyszała echo głosu córki i 
kierowała się nim, aby odnaleźć  Persefonę. 
Niestety nie było ono prawdziwe.
2. Dawniej (a może nadal) w wielu krajach 
Europy ludzie twierdzili, że pierwszego dnia 

EMILIA PRĄDZYŃSKA
Uczennica klasy VIc

Prima aprilis - 
dzień żartów 
pierwszego 
kwietnia

We wtorek 1marca ogłoszone zostały 
wyniki konkursu plastycznego pt. „Stop agre-
sji i przemocy”. Ocenie podlegało 49 prac zło-
żonych przez uczniów. Szczególne podzięko-
wania należą się klasom III a, III b i IV b za 
szczególne zaangażowanie. 

A oto wyniki: 
I MIEJSCE - klasa IV a
II MIEJSCE - Kacper Czajkowski kl. III b
III MIEJSCE - kl. VI c (Gosia Pabich, Samanta 
Szczyrba, Ala Stochmiałek, Szymon Bartoszuk, 
Szymon Jankowski)

Wyróżnienia:
1. Aleksander Terlecki kl. I a
2. Mateusz Kozyra kl. II a
3. Wiktoria Kornaus kl. I d
4. Sofia Kucherenko i Klaudia Kun kl. VI a

Wszystkim laureatom gratulujemy!

wyniki konkursu plastycznego
STOP AGRESJI I PRZEMOCY

KW??????
Uczennica klasy VIc
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W klasie V na lekcjach języka polskiego 
omawiamy legendy. W podręczniku możemy 
przeczytać takie, które opowiadają o różnych 
zakątkach naszego kraju. Ale, niestety, nie ma 
w nim legend z Dolnego Śląska. Sama więc 
postanowiłam poszukać legend dotyczących 
naszego regionu. Oto pierwszy wynik moich 
poszukiwań.

Legenda o kasztelance Małgorzacie

W jednym z lochów zamku Grodno moż-
na zobaczyć szkielet który ma być pozostało-
ściami pięknej kasztelanki Małgorzaty. Jej 
ojciec, kasztelan pragnął dobrze wydać urodzi-
wą córkę, ta jednak kochała na zabój biedne-
go giermka. Pewnego dnia ojciec sprowadził 
do zamku bogatego lecz starego szlachcica. 
Spodobała się mu młoda Małgosia i jej ojciec 
pomimo próśb córki dał szlachcicowi zgodę na 
ślub z nią. W dzień po weselu młoda para uda-
ła się na zamkowe mury podziwiać widoki. 
Wtedy kasztelanka zepchnęła starca w prze-
paść, a sama powróciła do zamku z udawaną 
rozpaczą i powiadomiła ojca o „nieszczęśliwym 
wypadku”. Ten jednak wszystko widział i ska-
zał córkę na śmierć głodową, poprzez zamuro-
wanie w lochu. Do dzisiejszego dnia możemy 
ten szkielet oglądać w zamkowych lochach. 

Zbliża się wiosna i pewnie ruszycie z ro-
dzicami na wycieczki. Może usłyszycie gdzieś 
legendę, którą niewiele osób zna,  a warto o 
niej napisać. Czekamy na wasze „znaleziska”.

Kącik literacki
czyli o ciekawych książkach kilka słów

AGATA CYGAN
Uczennica klasy Va

W tym artykule drodzy Czytelnicy opiszę 
pokrótce serię książek o charakterze przygo-
dowym. Cykl ten nosi tytuł „Kroniki Archeo”. 
Całość liczy sobie dziewięć tomów. Autorką 
omawianych pozycji jest Polka, niektórym 
może znana, Agnieszka Stelmaszyk – pisar-
ka literatury dla dzieci i młodzieży. Nie będę 
zbędnie przedłużać, przechodzę więc do sedna 
sprawy.

Główną rolą w „Kronikach Archeo” od-
grywa rodzeństwo pochodzące z Polski, oraz 
jego trzej przyjaciele – Anglicy. W każdej z czę-
ści serii przyjaciele poszukują innego rodzaju 
skarbu. Może być to skarb o wartości histo-
rycznej, ale niekoniecznie. Czasem poszukiwa-
nia stanowią wakacyjną rozrywkę, a kiedy in-
dziej wyścig z czasem i pełne niebezpieczeństw 
oraz pułapek przygody. Akcja książek toczy się 
w różnych częściach świata. Od Ameryki Po-
łudniowej, przez Europę, aż po Azję i Afrykę. 
Jak to w dobrej książce bywa, nie obejdzie się 
bez przetrzymywania Czytelników w napięciu. 
Gorąco zachęcam do przeczytania „Kronik Ar-
cheo”. Naprawdę nie będziecie żałować!

Na pewno ciekawi jesteście, czy istnieje 
ekranizacja tej serii. Odpowiedź brzmi - „Nie”. 
Może i dobrze, ponieważ w przeciwieństwie 
do oglądania filmów czytanie książek popra-
wia naszą znajomość ortografii i korzystnie 
wpływa na wyobraźnię. Niech ten fakt nie 
zniechęca nikogo do sięgnięcia po „Kroniki 
Archeo”, bo może kiedyś doczeka się ich ekra-
nizacji.

Legendy to nie baśnie, 
ale równie ciekawe

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy Va
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zajęciach dodatkowych, które organizują dla 
nas nauczyciele wychowania fizycznego. Przy 
większym zaangażowaniu jesteśmy w stanie 
wygrywać z innymi szkołami. Musimy nad 
tym pracować.

Jeśli chodzi o konkursy wiedzy to nasza 
szkoła ma sukcesy. W konkursie „Asy z szó-
stej klasy” z części humanistycznej finalistami 
zostali: Mikołaj Siewruk z 6c, Natalia Kończal 
i Szczepan Łeński (oboje z 6a). Z części mate-
matycznej finalistą został ponownie Szczepan  
Łeński. Do drugiego etapu konkursu „English 
master” dostał się tylko Daniel Witański z 6c. 
Finalistów z konkursu Zdolny Ślązaczek mamy 
dwoje. Z matematyki  laureatem został Jakub 
Janeczko z 6a, który był także finalistą z języka 
polskiego. Natomiast Amelia Kopacz z 6b jest 
laureatką z języka angielskiego. 

Jeśli chodzi o wewnętrzny, szkolny kon-
kurs na najładniejszą salę, to wśród klas star-
szych prowadzi klasa 4a. Na drugim miejscu 
sklasyfikowane są klasy 4b i 5a , a na trzecim 
miejscu ex aequo klasy 2b i 3c oraz 6b i 5b.

Uważam, że uczniowie naszej szkoły są 
zdolni i aktywni, ale wiele pracy przed nami, 
by lepiej prezentować się na arenie międzysz-
kolnej.

W ostatnim czasie nasza szkoła wzię-
ła udział w międzyszkolnych zawodach mi-
nisiatkówki. Jako pierwsze rywalizowały 
dziewczęta, których zawody odbywały się w 
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 przy 
ulicy Nyskiej. Rozegrały tam dwa mecze. Mecz 
z gospodyniami turnieju przegrały, natomiast 
ograły reprezentację szkoły numer 99 z Wro-
cławia.

Następnie na zawody pojechali chłop-
cy, którzy tak jak w koszykówce, rywalizowa-
li na parkiecie hali Szkoły Podstawowej nr 72 
przy ulicy Trwałej. Rozegrali tam trzy mecze. 
Rywalami byli chłopcy ze szkoły Sióstr Sale-
zjanek, Szkoły Szermierczej, szkoły nr 72. Prze-
ciwnicy byli wymagający, bo dwoje z nich to 
szkoły sportowe, a w reprezentacji Sióstr Sale-
zjanek jest wielu chłopców trenujących różne 
dyscypliny w klubach. Dwa pierwsze mecze 
były grane do tie-breaka, czyli rozstrzygnęły 
się dopiero w trzecim secie, lecz oba zostały 
przegrane. W trzecim spotkaniu rywale byli 
już zdecydowanie lepsi i przegraliśmy 0:2.

Podsumowując należy podkreślić, że obie 
reprezentacje pokazały się z dobrej strony, lecz 
zabrakło umiejętności, aby przejść do następ-
nej rundy. Szkoda, bo to mogłoby podzia-
łać mobilizująco na naszych reprezentantów 
i spopularyzować siatkówkę i sport w ogóle 
wśród uczniów naszej szkoły. Na zawodach 
międzyszkolnych jest emocjonująca atmosfe-
ra, można poczuć się jak prawdziwy sporto-
wiec, spotkać kolegów z innych szkół i spraw-
dzić się w rywalizacji z nimi. Nasza szkoła jest 
stosunkowo mała i przez to trudniej nam ze-
brać grupę dobrych sportowców, którzy mo-
gliby przejść przez pierwszy etap rywalizacji 
szkół. Przydałaby się też lepsza frekwencja na 

Kącik literacki JAN PELTZ
Uczeń klasy VIc

 NASZE OSIĄGNIĘCIA



Każdemu z nas zdarza się taka chwila, 
kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić. Nic nas 
nie interesuje, nic nam się nie chce. To typowe 
objawy nudy. Aby jej zaradzić proponujemy 
kilka sprawdzonych sposobów. A oto one :

Skojarzenia - w tej grze chodzi oto, że pierw-
sza osoba mówi jakieś słowo, a następna 
mówi to, co się jej z tym kojarzy i tak w kółko, 
aż zadzwoni głośno dzwonek lub po prostu 
uznacie, że trzeba skończyć zabawę.

Tajna wiadomość - w tej zabawie trzeba 
palcem ,,zapisać” na plecach kolegi/koleżan-
ki „tajną” wiadomość. Należy jednak zaczy-
nać od końca wyrazu, np. atałas-sałata. Jeżeli 
partner zgadnie wyraz, możecie zamienić się 
rolami. Aby utrudnić zadanie zgadującemu, 
można pisać małymi literkami lub wymyślić 
naprawdę długi wyraz.

Reakcja łańcuchowa - pierwszy gracz za-
czyna zabawę, wykonując dowolny ruch, np. 
potrząsając głową. Drugi gracz musi wykonać 
ten sam ruch i dodać jeden swój, np. tupanie 
nogami. Trzeci gracz potrząsa głową, tupie no-
gami i dodaje kolejny ruch. W ten sam sposób 
kolejni gracze dodają nowe ruchy. Gra kończy 
się, kiedy ktoś zapomni o jakimś ruchu lub po-
myli ich kolejność.

Życzymy dobrej zabawy!

SAMANTA SZCZYRBA
Uczennica klasy VIc

Sposoby na nudę

ry
s. 

M
ał

go
rz

at
a 

Pa
bi

ch
, k

la
sa

 V
Ic

Z okazji świąt Wielkiej Nocy 
wszystkich naszym czytelnikom 

oraz ich bliskim życzymy radości, 
dużo uśmiechu i pogody ducha.

Radosnego Alleluja!

Zapraszamy wszystkich do współ-
tworzenia naszej gazetki. Może 
masz pomysł na tematy artyku-
łów, może coś szczególnie Cię 
ciekawi? Daj nam o tym znać    
a my zbadamy sprawę i chętnie 
napiszemy na interesujące Cię 
tamaty!


