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No cześć. Witajcie po wakacjach. Pogo-
da za oknami jakaś dziwna. Raz słonko świeci, 
raz pada deszcz. Dobra, koniec gadania o po-
godzie. Jestem nową redaktorką prowadzącą 
i trochę ciężko pisać mi wstęp. Myślę, że nie 
obrazicie się, jeśli napiszę krótko.

W tym numerze znajdziecie wywiad  
z nową Panią Dyrektor. Info o Święcie Chło-
ców. Jak zwykle kącik z humorem. Pojawi się 
co nieco o Dniu Nauczyciela. Znajdziecie odpo-
wiedź, gdzie byli Wasi koledzy na wakacjach 
i ile ważą ich plecaki po powrocie do szkoły. 
A nasi najmłodsi koledzy z klas starszych po-
wiedzą nam, jak czują się w czwartej klasie.  
W tym numerze znajdziecie kącik poetycki 
oraz kącik przyrodniczy. Wszystkim uczniom 
życzymy powodzenia w nauce, a nauczycie-
lom cierpliwości do uczniów naszej szkoły.

wazne wydarzenia
.

Wakacje już za nami. Lipiec i sierpień 
minęły bardzo szybko. Wielu z nas chciałoby 
wrócić do tamtych dni. Zapytałyśmy pięćdzie-
sięcioro uczniów  naszej szkoły, gdzie byli na 
wakacjach.

Dużą popularnością cieszyło się Morze 
Bałtyckie. Uczniowie chętnie wyjeżdżali też na 
kolonie i obozy. Część z nas wakacje spędziła 
za granicą, na przykład w Chorwacji, we Wło-
szech i w Turcji. Dużo z nas wyjechało w góry  
i nad jeziora. A  teraz szczegółowe wyniki naszej  
ankiety:

SAMANTA SZCZYRBA
Uczennica klasy VIc

MILENA STOCHMIAŁEK 
NINA HOMAN
Uczennice klasy IVa

MORZE BAŁTYCKIE 16
KOLONIE I OBOZY  8
GÓRY    6
JEZIORO    3
KASZUBY   2
WŁOCHY    7
CHORWACJA   6
TURCJA    2

30 września   Dzień Chłopaka

14 października   Święto Edukacji   
   Narodowej czyli   
   Dzień Nauczyciela

11 listopada   Święto Odzyskania 
   Niepodległości

WYNIKI WYBORÓW 

DO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO

Maja Wójcik - kl . 6a

Przewodnicząca

Joanna Stryjeńska - kl . 6b

Zastępca

Milena Stochmiałek - kl . 4a

Sekretarz

Gratulujemy 
i życzymy 

powodzenia!
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Dzień 
Chłopaka

A oto krótka informacja dla 
lubiących podróżować po świecie 
(„czasami palcem po mapie”), kiedy 
Dzień Chłopaka obchodzony jest w 
innych krajach: 

7 lutego – Malta
23 lutego – Białoruś, 

Ukraina, Rosja
5 kwietnia – Wielka Brytania, 

Irlandia
5 maja – W Japonii 

(święto Tango-no Sekku)
15 lipca – Brazylia

7 października – Norwegia
19 listopada – Indie, Meksyk

25 listopada – Kanada

Jak co roku w naszej szkole 30 wrze-
śnia obchodzimy Dzień Chłopaka. To święto  
obchodzą chłopcy i młodzi mężczyźni. W tym 
dniu dziewczyny składają im serdeczne życze-
nia i wręczają drobne upominki lub własno-
ręcznie wykonane laurki. Nie do końca wiado-
mo skąd się to święto wywodzi, jednak jego 
popularność z roku na rok wzrasta. 

Nie należy mylić Dnia Chłopaka z Dniem 
Mężczyzny, ponieważ są to dwa osobne świę-
ta. Niestety w Polsce nie ma tradycji obcho-
dzenia Dnia Mężczyzny, natomiast na świecie 
cieszy się ono dużą popularnością. Tradycja 
ta została zapoczątkowana 19 listopada 1999 
roku w Trynidadzie i Tobago. Dzień Chłopa-
ka nie jest jeszcze takim popularnym świętem 
jak Dzień Kobiet, ale spokojnie można stwier-
dzić, że chłopcy mają swój wyjątkowy dzień 
w roku.

Nasze Życzenia dla 
wszystkich CHŁOPCÓW

Buzia twoja uśmiechnięta,
W dniu radosnym 

Twego święta
Przyjmij proszę te życzenia

Niech się spełnią 
Twe marzenia

Ważna dzisiaj data taka,
Bo to przecież 

DZIEŃ CHŁOPAKA!

MAJA NAPOLSKA
Uczennica klasy Va
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??
pióro, a na takie przedmioty jak matematyka 
czy plastyka dopakowywać potrzebne rzeczy. 
Następnym posunięciem będzie poproszenie 
nauczyciela o to, by móc pozostawiać podręcz-
niki w klasie (pod warunkiem, że w tej książ-
ce nie ma zadania domowego! ). To ograniczy 
ilość książek noszonych codziennie na plecach. 
Ostatnią rzeczą jest to, iż nawet najmniejsze 
rzeczy w większej ilości coś ważą. Dlatego nie 
tylko z powodu wagi ale i „czystości” plecaka 
należy co jakiś czas poszperać w plecaku i wy-
jąć jakieś zabaweczki oraz zwyczajne śmiecie, 
które nie powinny się w plecaku znajdować.

Mamy nadzieję, iż nasze wskazówki 
wam nieco pomogły.

Witajcie! W tym artykule chciałybyśmy 
wam uświadomić, ile waży szkolny plecak. 
Wspólnie z panią pielęgniarką wykonały-
śmy test ważenia plecaków. Osobom, które 
przyszły nam pomóc serdecznie dziękujemy.  
No, ale do rzeczy. Z tego, co Zosia obliczyła,  
to średnia wagi plecaków wynosi około  
5,200 kg, a najcięższy plecak ważył około 
6,300 kg (to jako ciekawostka).

Noszenie ciężarów na plecach szkodzi po-
stawie dzieci, powoduje również bóle ramion  
i kręgosłupa. Zatem, jak rozwiązać ten pro-
blem? Jest to bardzo proste. Wystarczy zacząć 
pakować plecak tak, aby znajdowały się w nim 
tylko książki i zeszyty potrzebne na lekcje. Ko-
lejny krok to nienoszenie np. trzech piórników 
na kredki, pisaki i inne przybory. Nie. Wystar-
czy jeden piórnik, np. na kredki i długopis czy 

Ile waży
szkolnyplecak

MAJA KASPEREK
Uczennica klasy Va

ZOFIA KUCZERENKO
Uczennica klasy VIa

NATALIA KOŃCZAL
Uczennica klasy VIa

Na początki roku szkolnego spytaliśmy  
czwartoklasistów, jakie zdanie mają o nowej 
sytuacji, w której się znaleźli. Pytaliśmy dziew-
częta, jak również chłopców. O tym, co im się 
podoba w czwartej  klasie a co nie,  mogli nam 
opowiedzieć. Oto co usłyszeliśmy.

Wszyscy czwartoklasiści byli jednogło-
śni odpowiadając na pytanie: Czy nauczycie-
le dużo zadają? Odpowiedź była jasna: Tak! 
Każde dziecko, nawet dorosły lubi mieć wol-
ny czas, dlatego się nie dziwimy, że właśnie 
tak odpowiedzieli. Poza tym przejście do kla-
sy czwartej, jak sami doskonale wiemy, jest 
bardzo trudnym momentem w życiu każdego 
ucznia. Zmieniają się nauczyciele, dochodzą 
nowe przedmioty. Trudno się w tym odnaleźć. 
Trzeba więcej czasu poświęcić na naukę i obo-
wiązki.

Nasi uczniowie czwartych klas żalili się, 
że ich plecaki są za ciężkie. Podoba im się za 
to kryterialne ocenianie zachowania. Na py-
tanie, który przedmiot najbardziej lubią, od-
powiedzieli, że język polski. Nauczyciele w ich 
ocenie też wypadają pozytywnie, są lubiani. 
Nie taki więc diabeł straszny… Niedługo to, 
co teraz jest jeszcze nowe i napawa strachem 
niejednego czwartoklasistę, stanie się czymś 
oczywistym i normalnym. 

Kochani Czwartoklasiści! Głowa do góry! 
Jesteśmy z Wami! Dziękujemy wszystkim 
uczniom za udział w naszej ankiecie i za czas, 
jaki nam poświęcili.

ANKIETA W KLASACH IV

EMILIA BRUŻEWICZ
Uczennica klasy VIa

ŁUCJA WESOŁOWSKA
Uczennica klasy VIc
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A.C.: Jakie studia trzeba ukończyć, żeby zostać 
dyrektorem szkoły?

A.C.-P.: Najpierw trzeba ukończyć stu-
dia ogólne. Każdy wybiera swój kieru-
nek, tak zwane studia kierunkowe. W 
moim przypadku były to studia filologicz-
ne. Studiowałam we Wrocławiu filologię 
germańską. Natomiast już później, kiedy zdo-
byłam troszeczkę doświadczenia w pracy jako  
nauczyciel, podjęłam studia podyplomowe z 
zarządzania oświatą.

A.S.: Czy chce Pani wprowadzić jakieś  
zajęcia dodatkowe?

A.C.-P.: Tak, mam w planie zajęcia dodatkowe 
z języka angielskiego. Będzie wprowadzony 
też język niemiecki. Z czasem, kiedy zapoznam 
się z zapotrzebowaniem szkoły, wprowadzę 
inne zajęcia.

A.C.: Czy Pani zdaniem nauczyciele powinni 
dużo zadawać?

A.C.-P.: Uważam, że nauczyciele powinni tyle 
zadawać, żeby uczniowie podczas odrabiania 
zadań domowych mogli utrwalić to, co było 
na lekcji.       

A.S.: Czy smakują Pani obiady szkolne?

A.C.-P.: Bardzo. Stołówka szkolna jest dla 
mnie jak domowa, a na pewno lepsza niż ka-
tering.

A.C.: Czy ma Pani w planach otwarcie  
sklepiku szkolnego?

A.C.-P.: Nie zastanawiałam się nad tym jesz-
cze, ale to dobry pomysł do przemyślenia. Zo-
baczymy, co z tego będzie. Może nie sklepik, 
ale automat ze zdrową żywnością. Na sklepik 
nie ma za bardzo miejsca.

Alicja Stochmiałek i Agata Cygan  
przeprowadziły wywiad z panią  
dyrektor. Pani Agnieszka Ciołkosz 
-Pietrzyk odpowiadała bardzo ciekawie 
na nasze pytania. Zapraszamy do czyta-
nia.

Agata Cygan: Jak się Pani czuje w naszej szko-
le?

Pani Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk: Czu-
ję się bardzo dobrze i bardzo się cieszę,  
że mogę być dyrektorem tej szkoły. Jestem 
bardzo zadowolona.

Alicja Stochmiałek: Co zamierza Pani zmienić 
w naszej szkole?

A.C.-P.: Moim celem jestem zmodernizowanie 
szkoły, unowocześnienie jej tak, żeby ucznio-
wie i wszyscy pracownicy czuli się tutaj kom-
fortowo.

A.C.: Gdzie Pani pracowała, zanim objęła sta-
nowisko dyrektora?

A.C.-P.: Pracowałam w Zespole Szkół nr 3 we 
Wrocławiu przy ul. Szkockiej. Byłam tam na-
uczycielką języka niemieckiego.

A.S.: Czy łatwo być dyrektorem?   

A.C.-P.: Nie, to nie jest łatwa praca. Jest 
to duże wyzwanie, ale cieszę się, że takie  
wyzwanie podjęłam i mimo że czasami jest 
gorzej, czasami lepiej, sprawia mi to, co robię 
dużo satysfakcji i przyjemności.

WYWIAD

z Panią Dyrektor
Agnieszką Ciołkosz-Pietrzyk

AGATA CYGAN
Uczennica klasy Va

ALICJA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy VIc
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A.S.: Co sądzi Pani na temat mundurków?

A.C.-P.: Uważam, że jest to bardzo do-
bry pomysł. Bardzo mi się podobają dzieci  
w mundurkach. Mundurki noszone są we 
wszystkich szkołach elitarnych, więc możemy 
się zaliczyć do grona takich szkół.

A.C.: Czy lubi Pani słodycze?

A.C.-P.: Lubię, w miarę rozsądku.

A.S.: Jakie jest Pani hobby?

A.C.-P.: Mam różne zainteresowania: podró-

żowanie, czytanie, słuchanie muzyki, spędza-
nie aktywnie czasu wolnego, uprawianie spor-
tu. Zimą lubię łyżwy, narciarstwo, latem grę w 
kosza, w piłkę nożną i tenisa stołowego, jazdę 
na rolkach.

A.C.: Czy lubi Pani czytać książki? Jeśli tak to 
jakie?

A.C.-P.: Uwielbiam, jest to moje hob-
by od dziecka. Uwielbiałam, zawsze czytać  
i czytam bardzo dużo. Czytam literaturę  
z różnych dziedzin, czy to książki historyczne, 
czy przyrodnicze, ale nie fantastyczne.

A.S.: W jakie miejsca lubi Pani podróżować?

A.C.-P.: W różne, tam gdzie jest coś ciekawego. 
Zawsze łączę podróże ze zwiedzaniem. To nie 
jest tylko leżenie na plaży, ale też zwiedzanie, 
więc tak naprawdę, jeżdżę w miejsca, które są 
atrakcyjne turystycznie i historycznie. Uwiel-
biam historię, więc  zwiedzam miejsca z nią 
związane.

A.C.: Czy będąc dzieckiem marzyła Pani o pra-
cy w szkole?

A.C.-P.: Muszę powiedzieć, że rzeczywiście 
mam to przypisane, żeby być nauczycielem, 
obecnie dyrektorem. Jako mała dziewczynka, 
zawsze bawiłam się w szkołę, byłam nauczy-
cielką. Miałam taki własny dziennik, który 
sama zrobiłam. Były tam imiona i nazwiska 
oraz miejsce na obecność. Chyba przepowie-
działam sobie tę przyszłość jako nauczyciel.

A.S. i A.C.: Dziękujemy Pani za wywiad. Ży-
czymy wytrwałości w realizowaniu planów i 
satysfakcji z pracy.

Obchodzony w Polsce 14 października 
jako święto upamiętniające powstanie Komi-
sji Edukacji Narodowej (w skrócie KEN). KEN, 
czyli pierwsze ministerstwo oświaty publicz-
nej, została powołana przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w dniu 14. paździer-
nika 1773 r.

Sam Dzień Nauczyciela ustanowiono  
w 1972 roku, z kolei w 1982 roku przemianowa-
no go na Dzień Edukacji Narodowej. Dziś są 
używane obie nazwy tego święta zamiennie. 
Zgodnie z zapisami ustawy Karta praw i obo-
wiązków nauczyciela dzień ten jest wolnym 
od zajęć dydaktycznych. Dlatego jest lubiane 
nie tylko wśród nauczycieli, ale też uczniów:).

Dzień Nauczyciela obchodzony jest  
w instytucjach związanych  z oświatą. Mini-
ster szkolnictwa, kuratorzy, władze samorzą-
dowe, dyrektorzy szkół wręczają nauczycielom 
w tym dniu odznaczenia, nagrody i wyróżnie-
nia.

Istnieje też Światowy Dzień Nauczycie-
la, obchodzony 5. października. Święto zorga-
nizowane jest przez m.in. UNESCO, Organiza-
cję Pracy, UNICEF i Education International.  
W tym roku odbędzie się ono pod hasłem 
„potrzeba nauczycieli”.

Kochani nauczyciele! 
Z okazji Waszego święta 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia szczęścia, zdrowia 

oraz wielu sukcesów 
w pracy zawodowej.

Szczególny dzień  
w roku szkolnym

MICHALINA ŁEŃSKA
Uczennica klasy Va
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rę. Lecz gdyby tak się nie stało można go kar-
mić zasuszonymi roślinami zebranymi latem, 
niektóre zioła, cykorię, rukolę, roszpunek oraz 
niektóre kwiaty doniczkowe np. trzykrotkę, 
zielistkę i aloes. 

 Jak każde zwierzę ten gad musi mieć 
swój kącik (tu terrarium). Zadbany pupil po-
winien mieć dwa terraria. Jedno w domu, a 
drugie na dworze, na przykład na balkonie. 
Oba wybiegi powinny mieć przynajmniej 
1m długości, pół metra szerokości i tyle samo 
wysokości. Przypominam, że żółw rośnie, lecz 
choć bardzo wolno - to jednak warto kupić 
większe terrarium. Klatka w pomieszczeniu 
powinna być wyłożona ziemią zmieszaną z 
gliną, można posadzić trochę trawy lub wyko-
pać kawałek naturalnej darni. Klatkę na dwo-
rze można natomiast wypełnić ziemią. Ziemię 
należy czyścić tak jak kuwetę - kupić specjalną 
łopatkę i regularnie przesiewać. Wszelkie nie-
czystości wyrzucić. Ten zabieg należy powta-
rzać codziennie (no chyba że wcześniej zauwa-
ży się nieczystości). Oba wybiegi muszą mieć 
basenik z wodą do picia i kąpieli. 

 Żółwie stepowe osiągają dojrzałość 
płciową w wieku 10 lat. Ważnym elementem 
opieki nad żółwiem jest właściwe naświetle-
nie, dogrzewanie i utrzymanie prawidłowej 
wilgotności w terrarium: ok 50 – 60 %. W 
tym właśnie celu mamy tam basenik z wodą 
(oprócz tego, że nasz pupil kąpie się w nim i 
pije wodę), dodatkowo terrarium codzien-
nie należy zraszać wodą. W celu zapewnienia 

 Ludzie hodują różne zwierzęta. 
Bardzo popularne są psy, koty, gry-
zonie i ryby. Rzadziej spotykamy się  
z wężami, owadami, jaszczurkami i 
żółwiami. Właśnie żółwiom poświę-
cony będzie niniejszy artykuł. 

Na świecie istnieje 300 gatunków żół-
wi. Między innymi żółwie błotne, lądowe i 
morskie. Nasza koleżanka - Maja Kasperek z 
klasy „Va” opiekuje się żółwiem stepowym. 
Podopieczny Mai ma dwa lata, ale to bardzo 
mało jak na gatunek zwierzęcia, który dożywa 
czterdziestu lat i dorasta do dwudziestu trzech 
cm długości. 

Wiadomo, że każde zwierzę ma swoją 
dietę. Żółwie lądowe to gady roślinożerne, 
można karmić je wieloma pospolitymi, kra-
jowymi roślinami polnymi, liśćmi niektórych 
drzewek i krzewów owocowych, czy zielonymi 
częściami wielu warzyw.  Można tutaj wymie-
nić szeroką gamę roślin polnych, w szczególno-
ści wiele popularnych chwastów i ziół, takich 
jak mlecze, babka szerokolistna i lancetowata, 
koniczyna, liście pokrzywy (mocno zgniecio-
ne lub sparzone gorącą wodą), przywrotnik 
pospolity, powój polny, podagrycznik i wie-
le innych. Jedzenie powinno się posypywać 
sproszkowaną sepią. Powstaje pytanie: co dać 
mu zimą? Problem rozwiązuje sama natura - 
żółw hibernuje, czyli zapada w sen zimowy. 
Aby pupil zapadł w sen zimowy należy wy-
stawić go na oddziaływanie niskich tempe-
ratur, odrobaczyć, przegłodzić, poczekać aż się 
wypróżni i stopniowo zmniejszać temperatu-

żółw

Kącik przyrodniczy
a w nim...
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właściwego oświetlenia należy mu zapewnić 
żarówkę grzewczą oraz żarówkę emitującą pro-
mienie UVB, zastępując tym samym słońce.

 W sali od przyrody (nr 11) w terrarium 
mieszka sobie żółw czerwonolicy. Ten gatunek 
występuje w Ameryce Północnej, Środkowej i 
na północnym zachodzie Ameryki Południo-
wej. Mam przyjemność poinformować na ła-
mach naszej gazetki, że Pani doktor Agnieszka 
Pacześniak, nasza nowa nauczycielka przyrody 
ogłosiła akcję zbierania pieniędzy na nową 
wyspę dla żółwia. Stara jest dla niego za mała 
i cały czas odkleja się od ścian zbiornika z 
wodą. Pieniądze należy przynosić właśnie do 
pani Pacześniak. 

Czy wiecie ,że:
• największe skupisko żółwi błotnych w Euro-
pie znajduje się w Polsce, w Poleskim Parku Na-
rodowym,
• największy gatunek żółwia to żółw skórza-
sty. Największy znaleziony osobnik mierzył 3m 
i ważył 916kg. Ten gatunek może dożyć 50 lat,
• żółwie różnych gatunków mogą osiągać skraj-
nie odmienne rozmiary: od kilku centymetrów 
do 3 metrów,
• część grzbietowa żółwia nazywana jest kara-
paksem, a brzuszna, pokryta łuskami plastro-
nem,
• w momencie zagrożenia wiele gatunków żół-
wi potrafi chować się do wnętrza skorupy cał-
kowicie, lub częściowo,
• żółwie nie mają zębów, ale za to wyposażone 
są w ostry dziób którym miażdżą pokarm,
• żółwie wodne i lądowe składają jaja na lądzie,
• niektóre żółwie składają 100 jaj za jednym ra-
zem i następnego roku wracają na tę samą pla-
żę, aby dać początek nowemu życiu
• w zależności od temperatury wykluwają się 
albo same samice (w wysokich temperaturach), 
albo samce (w temperaturze niskiej). Gdy tem-
peratura jest pośrednia wykluwają się osobniki 
obu płci,

• żółwie zielone wędrują ponad 5 000 kilome-
trów do swoich miejsc lęgowych (od wybrzeży 
Brazylii do Wyspy Wielkanocnej),
• w Ameryce Północnej żyją żółwie piżmowe, 
wydzielające bardzo nieprzyjemny zapach od-
straszający drapieżniki,
• żółw skórzasty pokryty jest skórą a nie pance-
rzem jak inne żółwie,
• skorupa żółwia to przerośnięta kość, składa-
jąca się z około 60 płytek kostnych (wielkość 
płytek zależy od wielkości żółwia). Te elementy 
są ze sobą zrośnięte i pokrywają ciało żółwia 
pancerzem z tak zwanych tarczek. Zewnętrzna 
powłoka skorupy zbudowana jest z keratyny,
• w Turcji w rzece Dalian żyją żółwie karetta. 
Mogą osiągać 545kg i mierzyć 213 cm długo-
ści. Miałam okazje zobaczyć te żółwie na żywo 
podczas karmienia oraz ich miejsca lęgowe na 
plaży ściśle chronionej przez UNESCO,
• na lądzie żółwie są ociężałe, ale w wodzie zu-
pełnie zmieniają swoje oblicze: stają się szyb-
kie i zwinne. Zrobiło to na mnie niezapomniane 
wrażenie.
 

Ciekawostki

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy Va



Nauczyciel pyta:
– Jasiu, ile miałeś lat 
 w ostatnie urodziny?
– 7
– A ile będziesz miał 
 w następne?
– 9.
– Siadaj, pała!
– A niech to, pała 
 w urodziny…

Humor

Elektryczne linie lśnią 
w oziębłym świetle lamp,
niczym pięciolinia bez nut, 
a nagie drzewa tworzą posępny chór.
Wiatr, co w butelkach grał 
teraz znowu zgubił rytm
i ze smutku ponuro zaczął wyć.
Zagubiony wirtuoza tekst dawno 
w deszczu rozmókł się,
a dla nieudanych grajków
sceną opuszczone miasto jest.

Małgorzata Pabich

MICHAŁ DĄSAL
Uczeń klasy VIc


