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wazne wydarzenia
.

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy VIa

16-17 kwietnia Święta Wielkanocne

22 kwietnia  Dzień Ziemi

1 maja  Święto Pracy 

2 maja  Święto Flagi

3 maja  Święto Konstytucji 
   3 maja

Cześć, witajcie w nowym numerze ga-
zetki szkolnej. Za oknami już wiosna, zrobiło 
się ciepło. Przed nami już tylko dwa miesiące 
nauki. Czas więc na zmobilizowanie się i po-
prawienie ocen.

U nas w gazetce wiosenne podsumo-
wanie. Piszemy o działaniach Samorządu 
Uczniowskiego, który niezwykle intensyw-
nie pracował  w tym roku szkolnym. Przyglą-
damy się różnym inicjatywom i imprezom 
mającym miejsce w naszej szkole i poza nią. 
A działo się naprawdę wiele! Zapraszamy do 
czytania i życzymy miłej lektury.

Pewien łoś zgubił coś,
Szukał tego wraz z kolegą.
Poszli tu, poszli tam,
Pomógł im w tym pewien pan.
Najpierw głęboko w piasku kopali,
Potem wysoko w drzewach szukali.
W końcu pan rzecze: „Dosyć mam tego,
Łoś nawet nie wie szukać mamy czego!”
Łoś na to spokojnie: „Mój drogi panie,
Samo w sobie fajne jest szukanie.”

ŁOŚ

Hania jest laureatką międzyszkolnego konkursu „Weź słowo do ręki” zorgani-zowanego przez MDK Krzyki.

Hanna Guzińska 
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Na zewnątrz zrobiło się cieplej i przyjem-
niej. Możemy spędzać więcej czasu na dwo-
rze i zwiększać naszą aktywność fizyczną. W 
naszej szkole w poniedziałki po szóstej lekcji 
odbywają się zajęcia piłkarskie. W czwartki o 
tej samej godzinie można pograć w siatkówkę. 

Mogliśmy też spróbować naszych sił na 
lodowisku. Wszystkie klasy uczestniczyły w 
lekcjach jazdy na łyżwach. 

Pani Ola Kosztowniak organizuje w naj-
bliższym czasie dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły test Coopera. Każdy będzie mógł się 
sprawdzić  i wziąć udział w próbie wytrzyma-
łości podczas biegu.

Zbliża się rowerowy maj. Wszyscy może-
my dojeżdżać do szkoły rowerem, hulajnogą 
albo rolkami. Na zwycięzców czekają nagrody.

3 czerwca na terenie szkoły, jak co roku 
odbędzie się rodzinny festyn sportowy. W pro-
gramie są konkurencje sprawnościowe spraw-
dzające nasze umiejętności. A na koniec mecze 
piłkarskie między równorzędnymi klasami. 
Zapraszamy. Ruch to zdrowie!

JUŻ JEST WIATA!

ERYK SŁOWIKOWSKI
Uczeń klasy Va

Od czerwca 2016 roku czekaliśmy na 
nagrodę, którą wspólnie wygraliśmy w mię-
dzyszkolnym konkursie ‚’Rowerowy Maj”.

Zajmując I miejsce w konkursie, wygra-
liśmy małą wiatę rowerową. Długo wycze-
kiwana wiata ostatecznie stanęła przed na-
szą szkołą pod koniec ferii zimowych. Dzięki 
temu część naszych rowerów już nie moknie. 
Pod wiatą jest miejsce na dziesięć rowerów 
przy  pięciu słupkach. Większość uczniów spo-
dziewała się nieco większej wiaty. Ale dobra 
i taka.

W tym  roku nasza szkoła również bierze 
udział w konkursie „Rowerowy Maj”, jednak 
tym razem prawdopodobnie wygraną będą 
pieniądze. Zwycięska szkoła za te pieniądze 
będzie mogła kupić dla siebie „coś”, zgodnie z 
własnym uznaniem. 

Wszystkich ser-
decznie zachęcam do 
ponownego wzięcia 
udziału w konkursie 
i zawalczenia o zwy-
cięstwo. Wygrajmy 
raz jeszcze!!!

NADIA ZAŁĘSKA
Uczennica klasy Va
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Hej. Pamiętacie jak we wrześniu wybra-
liśmy demokratycznie Samorząd Uczniowski. 
Od tego czasu już od prawie pół roku samo-
rząd  z  Panią Kasią Woldańską organizuje bar-
dzo dużo akcji.

Na początku roku szkolnego mogliśmy z 
klas 4-6 wybrać samorząd uczniowski. Z każ-
dej klasy modło startować trzech kandydatów, 
a łączna suma to 22. Przewodniczącą szkoły 
została Ewa Dąbrowska 6b, która zdobyła 25 
głosów, jej zastępcą została Agata Cygan z 6a. 
Członkami samorządu również zostały Wikto-
ria Kwiecień z 5b oraz Tamara Aleksiuń z 4a 
z tą samą liczbą punktów. Zebrania samorzą-
du są raz w tygodniu na długiej przerwie. W 
każdy poniedziałek losowany jest szczęśliwy 
numerek.

Uczniowie, którzy mają ten numer w 
dzienniku, są zwolnieni z odpytywania i   nie-
zapowiedzianych kartkówek. 

Pierwszą akcją samorządu był „Dzień 
Uśmiechu”. Dziewczyny wtedy rozdawały kar-
teczki pracownikom i uczniom szkoły. Było też 
kilka dni wolnych od zadań domowych, lecz 
nosiły inną nazwę np. „Dzień odpoczynku 
od zszarganych nerwów”. Było w tym czasie 
jeszcze kilka akcji: Dzień Edukacji Narodowej, 
Dzień Kundelka, Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia. W niektórych uroczystościach samo-
rząd uczestniczył, choć ich nie organizował: 
Bal wszystkich świętych, Pasowanie na pierw-
szoklasistę, Turniej Klecina Cup. 17 listopada 
odbyła się jesienna dyskoteka, która została 
zorganizowana z pomocą pani Moniki Nikiel i 
innych wychowawców klas IV-VI. Oczywiście, 
jak co roku odbył się „Dzień Pluszowego Mi-
sia”.  Samorząd wspierał potrzebujących. Wszy-
scy zaangażowali się w akcję Góra Grosza i w 
zbiórkę darów  dla dzieci z fundacji „AKSON”. 
W grudniu Samorząd wraz z wolontariuszami 
był na spotkaniu wigilijnym z podopiecznymi 
placówki DPS-u (Domu Pomocy Społecznej). 
Podzieliliśmy się opłatkiem, wspólnie kolędo-
waliśmy, a chłopcy z 6b urozmaicili spotka-
nie wykonaniem kolęd na gitarze. Pamiętamy 
również Dzień pozdrawiania Brunetek. Potem 
były takie święta, jak : Dzień Nakrycia Gło-

WIELKA MISJA SAMORZĄDU
wy, Dzień Wegetarianina, Dzień Babci, Dzień 
Dziadka. W styczniu mogliśmy bawić się na 
kolejnej dyskotece. Był to Bal Przebierańców. 
Mogliśmy przebrać się za postacie z bajek. Pod 
koniec miesiąca Samorząd zorganizował Dzień 
Mówienia Komplementów i Międzynarodo-
wy Dzień Przytulania. W lutym jeszcze były 
Walentynki, a Samorząd zamienił się w pocztę 
rozdającą kartki z życzeniami. Zostały zorgani-
zowane różne konkursy, w których bardzo czę-
sto pierwsze miejsce było nagradzane dniem 
bez zadania domowego.  Było ich bardzo 
dużo. A po feriach Samorząd wrócił z nowymi 
pomysłami. Wszystkim samorządowcom ży-
czymy coraz lepszych pomysłów i niewyczer-
pującej się chęci do pracy.

AGATA CYGAN
Uczennica klasy VIa

Pan Adam jest THE BEST
Pewnie nikt z was nie zauważył, jak bar-

dzo dużo zrobił dla nas Pan ochroniarz. Opie-
kuje się nami codziennie, rzetelnie pilnuje 
naszego bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko. 
Zawsze, gdy mamy jakiś problem, to nasz Pan 
Adam spieszy z pomocą. Nawet daje cukierki 
niektórym dzieciom. Dowiedzieliśmy się tak-
że, że Pan ochroniarz z dobrego serca kupił buty 
niejednemu z biedniejszych dzieci. Kiedy wy-
chodzi nowa gazetka, sam podchodzi po kilka 
sztuk, aby położyć je na stole i tam je sprzeda-
wać. Pomaga nam również ważyć rzeczy, któ-
re przynosimy do szkoły w ramach akcji „Po-
maganie przez ubranie”. Pan Adamj jest super! 
Moim zdaniem jest to najlepszy z wszystkich 
ochroniarzy, jakich mieliśmy w szkole. Jest to 
osoba bardzo sympatyczna, niezwykle pomoc-
na i godna zaufania. Chcielibyśmy Panu bar-
dzo podziękować za wszystko, co Pan dla nas 
robi i życzyć, żeby pracowało się Panu u nas 
dobrze w miłej atmosferze. DZIĘKUJEMY!!!

MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy Va
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Zapewne nie wszyscy wiedzą, że przy naszej 
szkole już od siedmiu lat działa Fundacja Sławek 
Uzdolnionym. Została ona założona przez mamę 
Sławka – byłego ucznia SP 42 -Panią Marię Opa-
lińską. Na terenie naszej placówki fundację pro-
wadzi p. Wiola Bach-Sworowska. 

Większości ludziom fundacje kojarzą się na 
pewno z pomaganiem chorym dzieciom i doro-
słym. A jaki jest cel tej fundacji? Można powie-
dzieć, że trochę nietypowy, ponieważ wspiera ona 
dzieci zdolne tylko z naszej szkoły. Nauczyciele 
przeprowadzają ze swoimi uczniami różne konkur-
sy, wyłaniają laureatów tych konkursów, a funda-
cja przeznacza nagrody dla najzdolniejszych! 

Od lat fundacja sponsoruje również nagrody 
w turnieju Klecina CUP i za różne rywalizacje w 
festynach rodzinno-sportowych. 

Każdy, kto chce, może wesprzeć działalność 
fundacji, przekazując na konto Sławka Uzdolnio-
nym (ING Bank Śląski SA, 78 1050 1575 1000 0090 
7743 6336) 1% podatku albo jakąkolwiek darowi-
znę.

Sławek Uzdolnionym dla naszych orłów

Już niedługo nasza szkoła będzie miała 
swojego krasnala. 

W marcu odbyły się warsztaty lepienia 
skrzata, które prowadził pan będący malarzem. 
Podczas tych zajęć każdy uczestnik tworzył 
małego krasnala z gliny według własnego po-
mysłu. W warsztatach uczestniczyli uczniowie 
naszej szkoły:

Krasnoludki będą wśród nas

W tym samym czasie pan artysta tworzył 
krasnala, który będzie stał przed szkołą. Pod-
czas pracy pan był bardzo skupiony i zwracał 
uwagę na szczegóły. Lepił on z innej gliny niż 
wszystkie dzieci. 

Pewnie jesteście ciekawi, jak będzie wy-
glądał nasz krasnal. Będzie to skrzat wchodzą-
cy po drabinie, aby wsiąść na monocykl.

Jest on naprawdę piękny i dopracowa-
ny. Już niedługo - 1 czerwca - wszyscy go zo-
baczymy przed szkołą.

1. Wiktoria Bach

2. Oliwia Owczarek

3. Emilka Witańska

4. Oliwia Dudek

5. Paweł Marciniak

6. Łukasz Porucznik

7. Milena Stochmiałek

8. Kateryna  Rieznikova
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SUPERSZARMANCKI
KOLEGA

Jakub Jaremko – klasa IV a
Robert Oskierko – klasa IV a
Mikołaj Antosz – klasa IV c
Michał Kubik – klasa IV c
Mateusz Roszak – klasa IV c
Wiktor Zielonka – klasa IV c
Bartłomiej Jasiak – klasa V a
Bartłomiej Kot – klasa V a
Kacper Kozioł – klasa V a
Kacper Suleja – klasa V a
Daniel Borowicz – klasa V b
Dawid Górniak – klasa V b
Krzysztof Jarek – klasa VI b

Od chłopców    
            dla dziewcząt

Cześć! Jak zapewne wiecie, 8 marca był 
Dzień Kobiet. Wszystkie dziewczęta dostały 
jakieś upominki. Chłopcy z mojej klasy po-
darowali nam lizaka, gumę Mambę, ołówek i 
długą gumkę do mazania z motywami zwie-
rzęcymi. Za to koleżanki  z klasy 4C dostały 
po lizaku w kształcie róży, pomadkę do ust i 
figurkę z serduszkami. Dziewczęta zaś z 5b do-
stały lizaki, cukierki i piękne kwiaty. Niektó-
rzy  koledzy w tym dniu nosili dziewczynom 
plecaki. 

W związku z Dniem Kobiet odbył się 
konkurs „Na szarmanckiego kolegę”. Nagrodą 
był dzień bez zadania domowego. Koledzy 
bierzcie wzór z nagrodzonych!

Oto zwycięzcy:

SZARMANCKI
KOLEGA

Olaf Boroński – klasa IV a

Mikołaj Byrka – klasa IV a

Krystian Irek – klasa IV a

Łukasz Koźlik – klasa IV a

Franciszek Kumala – klasa IV a

Adrian Piłat – klasa IV a

Filip Wójcik – klasa IV a

Damian Czudecki  - klasa V b

Krzesimir Górski – klasa V b

Brajan Michalik – klasa V b

Jakub Molendowski – klasa V b               

Tomasz Peltz – klasa VI b

MARIKA BABEŃKO
Uczennica klasy IVb
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10 marca 2017 w naszej szkole był Dzień 
Otwarty. Składał się z dwóch części. Rano oko-
ło godziny 10.00 odbył się spektakl ,,Szkolny 
happening’’ przygotowany przez klasę 6b i 
3c. Na przedstawienie przybyli zaproszeni go-
ście oraz klasy 1-3 z naszej szkoły. Inscenizacja 
uświetniła oficjalne otwarcie nowego skrzy-
dła naszej szkoły. Przedstawienie opowiadało 
o tym, że dzieci były niezadowolone ze stanu 
swojego otoczenia, więc zorganizowały hap-
pening, aby zebrać pieniądze na wyremonto-
wanie swojej szkoły i  miejsc wokół niej.

Atrakcją występu była nie tylko gra ak-
torska naszych uczniów, ale także pokazy ilu-
zjonistki, baletowe oraz piosenki w języku 
polskim i angielskim. 

Na scenie wiele się działo kilka razy 
wchodziła na nią ekipa remontowa i w rytm 
muzyki remontowała, co się dało. 

W godzinach 17.00-19.00 do szkoły mogli 
przychodzić rodzice dzieci, które w przyszłym 
roku szkolnym zechcą uczęszczać do naszej pla-
cówki. 

dzień otwarty czyli
s z k o l n y  h a p p e n i n g

Pani dyrektor wraz z gronem pedago-
gicznym zaprosiła przyszłych uczniów, ich ro-
dziców oraz wszystkich, którzy chcieli obejrzeć 
nową wyremontowaną część szkoły. 

Dla gości przygotowano występy teatral-
no-muzyczne. Klasa 1a zaprezentowała przed-
stawienie o tematyce zimowej, w którym wy-
stąpiły śnieżki i bałwanek. Klasa 2a rozbawiła 
publiczność tańcem z kotkami. Natomiast kla-
sa 2c pokazała zabawny  taniec smerfów i Gar-
gamela. Na koniec wystąpiły uczennice klas 
4-5 z piosenką ,,Stokrotka’’.

Myślę, że występy podobały się szcze-
gólnie najmłodszym widzom. Po ich zakończe-
niu wszyscy zostali zaproszeni na zwiedzanie 
nowego skrzydła szkoły.

WIKTORIA DUMAŃSKA
Uczennica klasy IVc

NATALIA JABŁOŃSKA
Uczennica klasy VIb

Jak wiecie 21, marca jest pierwszy dzień 
wiosny. Z okazji tego dnia odbył się konkurs 
na maxikwiata. Polegał on na tym, że trzeba 
było zrobić największego kwiata. Wszyst-
kie klasy wywiązały się z zadania. Klasowe-
go kwiata trzeba było wywiesić na drzwiach 
swojej sali lub obok niej. Kwiaty były bardzo 
kolorowe. Jedne były zrobione z bibuły, inne 
z kolorowego papieru, a jeszcze inne uczniowie 
namalowali na dużych arkuszach papieru. W 
klasowej rywalizacji wygrała klasa IVa, drugie 
miejsce zajęła VIb, a trzecie kl. IVb. Pozostałe 
klasy zdobyły wyróżnienia.

Samorząd zorganizował również malo-
wanie mandali w sali nr 11 na każdej przerwie.
Podczas malowania mandali uczniów pilno-
wała pani Kasia Woldańska. Powstały piękne 
kolorowe prace.

Powitanie Wiosny AMELIA KOPROWSKA
Uczennica klasy Va
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ZOFIA GUZIŃSKA
Uczennica klasy VIb

WIKTORIA BACH
Uczennica klasy IVb

Kontusze i figatele

Aktywne Kleciki
Hej,  nie wiem, czy wiecie, ale w sobo-

tę 18.03.17r. i niedzielę 19.03.17r.w Hali Stule-
cia odbyła się Międzynarodowa  Olimpiada 
Kreatywności. Reprezentantami naszej szkoły 
była grupa ,,Kleciki’’, do której należą uczen-
nice klasy 4 i 5: Wiktoria, Oliwia, Zuzia, Zosia 
i Kasia. Do konkursu przygotowała nas pani 
Bogusława Przewłoka.

W sobotę o 8.00 wszystkie dziewczęta 
stawiły się na zbiórce przed szkołą.  Razem 
z nami jechała pani Lidia Kowalczyk. O 9.30 
dojechałyśmy na miejsce. Wtedy przygotowa-
łyśmy scenografię. O godz.11.00 weszłyśmy 
na salę i wystąpiłyśmy. Występ polegał na 
przedstawieniu, jak znika kolor w zanieczysz-
czonym powietrzu.  Porozmawiałyśmy z eks-
pertami. Godzinę potem ogłoszono wyniki. 
Suma naszych surowych punktów wynosiła 
ok. 180. Następnie wybrałyśmy się na obiad i 
o 15.00 wróciłyśmy do domu.

Następnego dnia w niedzielę o 8.45  po 
raz drugi jechałyśmy do Hali Stulecia. 

Tym razem czekało nas tak zwane zada-
nie na już. Niestety, nie mogę powiedzieć, na 
czym ono polegało, bo to tajemnica. Zadanie  
poszło  nam dobrze.  Następnie poszłyśmy na  
warsztaty przygotowane przez pracowników 
Hydropolis. Pan pokazywał nam różne cieka-
we eksperymenty, ale najbardziej spodobał 
nam się suchy lód, który po polaniu go gorącą 
wodą parował bardzo gęstą, białą, kładącą się 
po podłodze parą. 

Następnie poszłyśmy na obiad, a potem 
do domu. Wieczorem odbyła się ceremonia 
zamknięcia i ogłoszenie wyników. Okazało 
się, że zajęłyśmy 14 miejsce. Jak  na pierwsze 
wystąpienie w tej olimpiadzie - jest to bardzo 
dobry wynik. Do zobaczenia!

W pierwszej połowie marca klasy 4-6 
poszły do muzeum Pana Tadeusza. Opowiem 
wam dzisiaj o temacie, który wybrała dla mo-
jej klasy wychowawczyni, czyli o ,, Kontuszach 
i figatelach”. Pewnie większość z was zastana-
wia się, co ten temat oznacza. Zaraz wszystko 
wyjaśnię. A więc kontusz to płaszcz, który no-
siła kiedyś szlachta, natomiast figatele to mię-
sne pulpety z bułką i z jajkiem, które wtedy 
bardzo często jedzono. Myślę, że większość z 
was nie lubi odwiedzać muzeów, jednak w 
tym przypadku muszę przyznać, że ta wizy-
ta była wyjątkowo ciekawa. Mogliśmy nie 
tylko obejrzeć kawałek filmu ,,Pan Tadeusz” i 
przymierzyć ubrania, które kiedyś noszono, ale 
także wąchać przyprawy i je rozpoznawać, za-
grać w grę edukacyjną i spróbować nakryć do 
stołu, tak jak kiedyś to robiono. Dodatkowo 
pani przewodnik opowiedziała nam wiele cie-
kawostek o dawnej szlachcie np. to, że każdy 
z nich miał zasadzone w ogródku arbuzy czy 
to, że pas, który nosili miał długość 5 metrów. 

Mam nadzieję, że zaciekawił Was ten te-
mat i  będziecie chcieli go zgłębić, odwiedzając 
ponownie muzeum Pana Tadeusza.
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Konkursy, konkursy
W tym artykule chcę Wam opowiedzieć 

o niektórych konkursach, które odbyły się 
 w II semestrze.

1. Konkurs mitologiczny
Konkurs mitologiczny składał się z dwóch 

etapów. W pierwszym etapie uczestnicy mu-
sieli odpowiedzieć na pytania (dotyczące mi-
tologii greckiej i rzymskiej), stawiając krzyżyk 
przy poprawnej odpowiedzi. Konkurs ten był 
dedykowany dla klas 4-6.  Z naszej szkoły do 
finału dostała się Hania Moszczańska z 6a.

2. „Piernikowa Chata”
Konkurs dla młodych bajkopisarzy  pt.: 

„Piernikowa Chata”. Ten konkurs polegał na 
napisaniu baśni z motywem lustra lub przyja-
ciela w podróży. Można było również napisać 
swoją wersję znanych baśni: „Smok Wawel-
ski” albo „Złota Gęś” (co roku motywy baśni i 
tytuły do nowej wersji baśni są inne).

Jury wybrało 10 najlepszych prac. Na-
stępnie autorzy tych prac musieli samodziel-
nie zaprezentować je na scenie przed publicz-
nością. Po wszystkich występach jury razem 
z  publicznością wybrało  trzy  najciekawsze i 
najlepiej zaprezentowane baśnie. Po zliczeniu 
głosów trójka zwycięzców stanęła na podium.

Z naszej szkoły udział w konkursie wzię-
ło tylko pięć osób, w tym Filip Wójcik z 4a, 
którego praca pt.: „Smog wawelski” została 
wyróżniona.

Dnia 16 marca, w Zespole Szkół Sióstr Ur-
szulanek odbył się finał konkursu mitologicz-
nego, do którego zakwalifikowałam się tylko 
ja. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00, a 
zakończył około 14:05. Na finał pojechałam ra-
zem z Panią Aleksandrą Raszewską – Bujacz. 

Na miejsce dotarłyśmy około godziny 
10, ale z rozpoczęciem pisania trzeba było cze-
kać na innych uczestników. Docelowa część 
konkursu zaczęła się o 10:15, a zakończyła 
godzinę później. Następnie uczennice szko-
ły oprowadziły uczestników po kompleksie 
i zaprowadziły ich na poczęstunek. Po poczę-
stunku finaliści uczestniczyli w integracyjnych 
grach i zabawach. Potem nastąpiło wręczenie 
dyplomów uczestnictwa wszystkim finalistom 
oraz nagród dla laureatów. Na tym zakończył 
się finał konkursu mitologicznego.

Wszystkich uczniów zachęcam do wzięcia 
udziału w tym konkursie w przyszłym roku. 
Jest to połączenie nauki z zabawą. Wygranej 
nikomu nie gwarantuję, ale dobrą zabawę tak. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy 

Pojedynek na mity

HANNA MOSZCZAŃSKA
Uczennica klasy VIa

NADIA ZAŁĘSKA
Uczennica klasy Va
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Nabu – bóg sztuki, opiekun polityków, znaw-
ca piękna. 
Latal – bóg rolnictwa, opiekun rolników, 
władca zasiewów.
Hat – bóg lodu i śniegu, opiekun Ludu Pół-
nocy, władca mrozu.
Kaszik – bóg polowań, opiekun myśliwych, 
władca lasów.
Alderan – bóg kreatywności, opiekun arty-
stów, opiekun uniwersytetów.
Dżeonasis – bóg wojny, władca górzystych 
krajobrazów.
Kristosis – bóg nowoczesności, opiekun wy-
brańców, władca badań naukowych.
Dagoba – bogini natury, opiekunka wszyst-
kich żywych organizmów.
Dantuin – bóg zwycięstwa, opiekun bohate-
rów, władca forteli i kryjówek.
Datomira – bogini magii, opiekunka czaro-
dziejów, władczyni dżungli.
Endor – bóg kłusownictwa, opiekun plemion, 
władca radości.
Mamdalora – bogini zagłady, opiekunka wo-
jowników, władczyni miast.
Rajlof – bóg odwagi, opiekun baronów, 
władca teorii.

Martis – bóg mądrości, opiekun mówców, 
mędrców i uczonych, władca życia.
Rodia – żona Martisa, bogini miłości, opie-
kunka zakochanych, władczyni przyrody.
Bespim – syn Martisa i Rodii, bóg nieba, 
opiekun tych którzy marzyli o lataniu.
Kemino – brat Bespima, bóg mórz i oceanów, 
opiekun żeglarzy i rybaków, władca deszczu i 
burzy.
Mustafar – brat Bespima, bóg śmierci, opie-
kun śmiertelników, władca zaświatów.
Tatuin –  bóg pustyni, opiekun faraonów, 
władca piasku.
Korosant -  bóg wolności, opiekun żołnierzy, 
władca Republiki.

Bóg Martis, wypędzony z Rzmu przez 
wszechwładnego Jowiasza, zamieszkał w Ko-
smosie.Tam zbudował nowe państwo – Mane-
tę. Swoich poddanych z planety ogłosił boga-
mi Wszechświata.

Po czasie bogowie Ci zbudowali własne 
planety i nadal, pozostając poddanymi, wspól-
nie stworzyli Galaktykę Martisa.Bogami tymi 
byli: 

MITOLOGIA GALAKTYCZNA WEDŁUG SZYMONA

Witajcie w nowym wydaniu gazetki. 
Dzisiaj powiem Wam znowu o modzie. Jest 
wiosna, a więc kobiety ściągają kurtki i futra. 
Znowu zaczyna się moda na żywe mocne kolo-
ry. Więc nosimy: czerwienie, pomarańcze, żół-
cie, różę i fiolety. Modne są spódnice i bluzy 
w wzorach w kwiaty oraz oczywiście buty na 
szpilkach bądź na słupku. Mam nadzieję, że 
niektórzy z Was wezmą moje rady do serca i 
się do nich  zastosują.

WIKTORIA BACH
Uczennica klasy IVb

Modowy zakątek

SZYMON STEBELSKI
Uczeń klasy IVc
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Hej  tutaj wasza Laura! :) Ostatnio pyta-
łam się  dzieci, z czym kojarzy się słowo ,,lek-
tura’’ (tak, tak dziś o nich piszę!). 

Jak się pewnie spodziewacie lub znacie 
z własnego doświadczenia,  lektura była ko-
jarzona z: nudą, obowiązkiem i ocenami… Na 
szczęście wyniki drugiej sondy nieco zmoty-
wowały mnie do napisania artykułu o lektu-
rach. Ulubiona lektura 6-klasistów z okresu 
ich klas 4-6:
1 miejsce – „Tajemniczy ogród”
2 miejsce – „Bracia Lwie Serce”
3 miejsce – „Hobbit” oraz „Opowieści z Narnii”.
OK! Przejdźmy do pogadania o zwycięskich 
lekturach. Na początku medalista, czyli TA-
JEMNICZY OGRÓD!

Książka opowiadająca o losach niegrzecz-
nej dziewczynki – Marry oraz „ chorego” pani-
cza – Colina. Pod wpływem kojącej przyrody 
oraz kolegi – Dicka zmieniają swój charakter 
na lepszy.

CIEKAWOSTKI: 
- książkę ,,Tajemniczy ogród” autorka wzoro-
wała na swoim dzieciństwie , w którym natu-
ra miała bardzo ważny wpływ - F.H.Burnett 
pisała książki od najmłodszych lat o zwierząt-
kach oraz niesamowitych bohaterach. 

Drugą lekturą będzie HOBBIT! Opowia-
da ona o wyprawie podjętej przez kompanię 
Thorina do okupowanej przez smoka Smauga 
Samotnej Góry w celu zabicia go i odzyskania 
dawnej siedziby  zamożnych krasnoludów. Po 
drodze, w jaskini Golluma, Bilbo Baggins znaj-
duje Jedyny Pierścień, który należał kiedyś do 
Władcy Ciemności. 

CIEKAWOSTKI: 
- 25.03. obchodzimy Dzień Czytania J.R.R.Tol-
kiena. 
- nazwa ,,Hobbit” została zainspirowania na-
zwiskiem Georga Babbita – głównego bohate-
ra książki ,,Babbit”.
- autor „Hobbita” był lingwistą (znał aż 30 
języków!), a w „Hobbicie” użył swojego wła-
snego, wymyślonego.

Liczę, że artykuł się Wam podobał, choć 
odrobinkę zachęcił do bliższego poznania na-
szych szkolnych lektur.

Czytelniczy kącik

LAURA POTACZEK
Uczennica klasy VIb

Czytajmy nasze lektury!

W naszej szkole odbył się konkurs,  
pt. Maxijajo. Każda klasa 4-6 stworzyła swoje 
jajo. Wszystkie pomysły były piękne i cieka-
we. A oto wyniki konkursu:

1 miejsce – 4a
2 miejsce – 6a
3 miejsce – 5a
Pozostałe klasy dostały wyróżnienia.

Warto brać udział w konkursach, więc zmo-
tywujmy się do następnych rywalizacji.  To 
świetna zabawa, a przy okazji pięknieje nasza 
szkoła, bo zdobią ją nasze prace

Jajko, jako powiedz szczerze…

MILENA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy Va
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Notcha jest Jeb (Jens Ber-
gensten), czyli programista 
Minecraft.

Na początku mówiłem 
Wam, że trzeba przetrwać. 
Jak to przetrwać? Pewnie 
zapytacie. W tym świecie są 
zwierzęta np. krowy, owce, 
kurczaki, świnie i konie. Ale 
są tam też potwory zwa-
ne Mobami, a ich zadaniem jest zabijanie. Te 
stwory między innymi to np. Creeper, Szkie-
let, Zombi, Pająk, Enderman i Szlamy Więcej 
informacji o ,,Minecraft’’ znajdziecie w Notch 
- podręcznikach firmy Mojang.

Kącik gracza

,,Minecraft’’ jedna ze sławniejszych gier 
komputerowych i na konsole. ,,Minecraft’’ po-
lega na budowaniu domów, odkrywaniu nie-
znanych rzeczy i przetrwaniu jak najdłużej w 
tym świecie.

Twórcą tej gry jest Notch i współzało-
życiel firmy Mojang. Pomocnikiem 

czyli – od Amatora do Hardcora

Cześć! 
Dzisiaj rozpoczynamy nowy 

temat, czyli MovieStarPlanet.  Mo-
vieStarPlanet inaczej Msp jest to gra 
komputerowa stworzona przez duńskiego pro-
jektanta Clausa Jensena w 2009 roku. W grze 
tej gracze tworzą własne gwiazdy filmowe, 
które mogą uczestniczyć w produkcji krótkich 
filmów. Istnieje również możliwość zbudowa-
nia własnego domu, porozmawiania z innymi 
graczami oraz uczestniczenia w minigrach. Msp 
sprzyja tworzeniu społeczności graczy, którzy 
mogą się wymieniać stworzonymi filmami 
oraz nawiązywać przyjaźnie z innymi użyt-
kownikami. Gra jest oparta na systemie mi-

kropłatności, w ramach którego gracze mogą 
za drobne opłaty uzyskać, na przykład dodat-
kowe, luksusowe ubrania. MovieStarPlanet 
zdobyła ogromną popularność na całym świe-
cie. W czerwcu 2013 roku grało w nią aż 100 
milionów użytkowników!

Sama w nią gram i szczerze polecam. To 
na tyle z Msp. Do zobaczenia!

MARIKA BABEŃKO
Uczennica klasy IVb



ŻARTY, ŻARCIKI
- Co mówi kabel do kabla?
Będziemy w kontakcie.

- Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?
Bo się wypisały.

- Jak nazywa się żarówka w ciąży?
Ciężarówka.

- Jak się nazywa lekarz, który  leczy  pandy?
Pandoktor.

- Gdzie muchy kupują sobie buty?
W tse, tse, tse.

- Co fryzjer ma w lodówce?
Maszynkę

- Jak  śmieje się las?
Mech, mech, mech.                                        


