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Oddajemy w Wasze ręce drugi numer naszej gazetki „ŚWIETLICA I MY”! Do
zespołu redakcyjnego grupy 9 dołączyły koleżanki z klas 3a i 3d – witamy na
pokładzie! Przypominamy, że elektroniczną wersję gazetki można pobrać ze szkolnej
strony internetowej (zakładka „O szkole” - Świetlica).

Z ŻYCIA SZKOŁY
Nasi najstarsi koledzy pisali test
na

zakończenie

szóstej

klasy.

Z OSTANIEJ
CHWILI
Każdy wie, że trzeba się zdrowo

Przygotowywali się bardzo długo

odżywiać,

do tego egzaminu, cały czas

świetlicy przygotowaliśmy zdrowy

pilnie uczyli się. Dla wszystkich

podwieczorek. Składał się on z

szóstoklasistów były to bardzo

galaretki z suszonymi i świeżymi

trudne

owocami oraz owocowego jeża.

chwile,

ponieważ

ze

dlatego

słabym wynikiem może nie będą

Przygotowanie

mogli pójść do wymarzonego

było świetną zabawą.

gimnazjum. Ja też będę pisać taki

w

naszej

podwieczorku

Julia Wilczyńska, klasa 3a

test za trzy lata. To będzie dla
mnie bardzo trudna chwila i będę
się bardzo denerwować.
Za naszych kolegów i koleżanki
mocno trzymamy kciuki!
Julia Wilczyńska, klasa 3a
Grafika: www.tapeta-minki-owoce.na-telefon.org
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NASI MISTRZOWIE
Za nami kolejne
rozstrzygnięcie konkursu
motywacyjnego „Zostań
Mistrzem Świetlicy”, w
którym pod koniec każdego
miesiąca wyróżnieni zostają
wzorowi uczniowie.
Oto lista najlepszych z
najlepszych  w marcu:

Grafika: www.gim1ostroda.edupage.org

Mistrz Aktywności:
Zofia Pawlik 1a, Ksenia Zarzycka 1a, Natalia Bieszczad 1e, Natalia Krystian 2b, Amelia
Trójka 2b, Nina Motylewska 2d, Lidia Janik 3a, Mateusz Grzybek 3a, Magdalena
Białek 3b, Aleksander Duma 3b, Emil Marzec 3b, Katarzyna Szmigiel 3d, Szymon
Słupczyński 3d, Julia Kozub 3e

Mistrz Dobrego Zachowania:
Milena Morek 1a, Magdalena Pudełko 1a, Gabriela Jakubiak 1b, Zuzanna Kozak 1b,
Maciej Mitela 2b, Jakub Mileta 2b, Wiktoria Machnik 3a, Wiktoria Pytka 3a, Maria
Jawień 3d, Zuzanna Wiater 3e, Nikola Talar 3f, Maja Kuźniarska 3f

Mistrz Porządku:
Agnieszka Bubula 1a, Olga Hojdys 1d, Gracjan Kotowiecki 1e, Maciej Mitela 2b, Jakub
Mileta 2b, Bartłomiej Skowron 2c, Maciej Szybist 3b

GRATULACJE!
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NASZA ŚWIETLICA – ŚWIATA STOLICA!
W świetlicy można odpocząć od problemów codzienności. Dzieci przychodzą
tutaj, żeby pobawić się i spotkać kolegów z innych klas. Chyba każdy lubi spędzać
tutaj czas! Zapytaliśmy naszych kolegów i nasze koleżanki o to, co najbardziej podoba
się im w naszej świetlicy. Oto kilka najciekawszych wypowiedzi:

Kacper 1d „Jest tu bardzo

Sylwia 2a „Można tu odrobić zadanie domowe i

dużo zabawek i jest fajnie.

odpocząć, zrobić ciekawe prace plastyczne. Jest

Lubię, kiedy pani urządza

sympatycznie. Dostajemy plusy za sprzątanie.”

zabawy.”

Zosia 1d „Lubimy chodzić do
czytelni, gdzie poznajemy
ciekawe historie.”

Emil „przesłuchuje”  Sylwię z 2a

Ola 2a „Fajne jest to, że są plusiki w konkursie

Bartek 3e „W świetlicy mogę

„Mistrz Świetlicy” i można spotkać się z

spotkać się z wieloma kolegami i

kolegami i koleżankami.”

bawić się z nimi. A jak już się nie
bawię,

to

mogę zrobić

plastyczną,

posprzątać

pracę
albo

pomóc pani.”
Lubimy spędzać czas w świetlicy, każdy
może znaleźć coś dla siebie i w ciekawy
sposób spędzić wolny czas. W końcu nasza świetlica to świata stolica 
Emil Marzec, Olek Duma, Maciek Szybist – uczniowie klasy 3b
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NIE KUPUJ –
ADOPTUJ!

Cześć. Mam na imię Julka.
Niedawno
wzięłam
ze
schroniska psa, któremu dałam
na imię Aslan – dawniej wabił
się Nord. Pobyt w schronisku
był dla niego wybawieniem.
Niecały rok temu pies był
dosłownie dziki, ale schronisko
przemieniło go w miłego,
grzecznego
i
mądrego
kundelka. Na początku bałam
się, że piesek będzie szczekał,
biegał po domu czy warczał,
ale Aslan okazał mi wierność,
miłość i radość.
Jeśli boisz się mieć psa, zapytaj
o nie kogoś, kto zna te
zwierzęta. Wejdź na stronę
internetową schroniska lub po
prostu zapytaj mnie 

Na zdjęciu: Aslan

Ale
pamiętaj:
nie kupuj –
adoptuj!

Do adopcji zwierzaków zachęcała Julia Kozub, klasa 3e
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MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY
… to kapitan Jack Sparrow. Jest on piratem i bohaterem serii fimów „Piraci z
Karaibów”. Jack jest średniego wzrostu, ma brązowe włosy zaplątane w dredy i
warkocze. Na swoich włosach ma różne ozdoby – przeważnie koraliki i różne
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metalowe części. Jego ulubioną czynnością jest pływanie po morzu. Żegluje swoim
ulubionym statkiem „Czarną Perłą”.
Kapitan Jack jest wesoły, ale niestety często kłamie i ciągle przez to wpada w
kłopoty. Ma dużo przygód i zawsze może liczyć na pomoc przyjaciół. Najbardziej
podoba mi się w nim to, że śmiesznie chodzi  i zawsze ma dobry humor.
Bartek Sowa, klasa 3e
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PRZED KOMPUTEREM – RECENZJA
GRY „LEGO MARVEL SUPER HEROES”
Gra

„Lego

Marvel

Super

Heroes” jest grą o superbohaterach
i łotrach przeznaczoną dla dzieci od
7

roku

poziomie
spotykają

życia.
Iron

Na
–

złego

pierwszym

Man

i

Hulk

Abominationa.

Pokonują go i potem spotykają
Sandmana, który zamienia się w
wielkiego piaskowego olbrzyma. Do
tej grupy dołącza Spiderman. Po
przejściu

wszystkich

poziomów

możesz znowu grać kolejny raz
innymi postaciami.
Grafika: www.empik.com

W tej grze gracz do wykonania ma bardzo fajne misje, dzięki którym może
odkrywać nowe figurki Lego i nowe pojazdy. Zdecydowanie jest to gra dla fanów
Lego i superbohaterów.
Maciek Szybist, klasa 3b
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MIEJSCE, KTÓRE
WARTO ODWIEDZIĆ:
RABKOLAND

Na zdjęciu powyżej słynny
odwrócony dom. (Grafika: www.malopolska.pl)
Zuzia Laberschek, klasa 3d

Cześć. Mam na imię Zuzia.
Opowiem Wam o moim
pobycie
w
Rabkolandzie.
Pewnego dnia wybrałam się
tam z moją ciocią Dorotką i
moimi kuzynkami Olą i
Oliwią. Na miejscu weszłyśmy
do pomieszczenia tak dużego,
jak cały plac zabaw! Najpierw
zwiedziłyśmy odwrócony dom.
Zobaczyłyśmy tam starszego
pana śpiącego w odwróconym
łóżku, odwrócony rower a
nawet odwróconą kuchenkę.
Powoli weszłyśmy na piętro.
W tym domu naprawę
wszystko
było
od
góry
nogami!
W Rabkolnadzie spodobała mi
się jeszcze przejażdżka kolejką,
dom strachów, zjazd na
pontonach i kamienne ludziki z
otworami na głowę.
Bardzo mi się tam podobało.
Może, jeśli pojedziesz do
Rabkolandu,
to
sam
to
opiszesz?
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KARTKA Z KALENDARZA

Filip Kieliba, klasa 3b

11 KWIETNIA – DZIEŃ RADIA – obchodzony, aby pokazać, że radio też jest ważne
12 KWIETNIA – DZIEŃ CZEKOLADY – pierwszą czekoladę wyprodukowano w
Niemczech. Podczas tego dnia świętują wszystkie łasuchy!
16 KWIETNIA – DZIEŃ SAPERA – obchodzone, aby podkreślić to, jak bardzo ważny
jest zawód sapera. Wykonują go odważni ludzi, którzy ratują innym życie. Biorą
wtedy na siebie duży obowiązek.
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NOWINKI I NOWOŚCI
Bardzo
techniką

lubimy

wykonywać

origami.

Dlatego

ciekawe
nasza

prace

świetlica

organizuje międzyszkolny konkurs plastyczny
„Magia
polega

zamknięta
na

w

wykonaniu

papierze”.
pracy

Konkurs

płaskiej

lub

przestrzennej dowolną techniką origami (origami
modułowe, origami z koła, kwadratu itp.) i
złożeniu jej w świetlicy do 5 maja 2014 r.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na
Origami modułowe autorstwa
Kai Filipek z klasy 3b

stronie internetowej naszej szkoły (w zakładce
„Dla Uczniów i Rodziców” – pliki do pobrania).
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CO WARTO PRZECZYTAĆ – RECENZJA
KSIĄŻKI „CZARNY DIAMENT” ANNY SEWELL
Tutułowym bohaterem jest koń, który urodził się w stadninie. Mieszkał tam z
mamą i innmi końmi do czasu, kiedy kupił go pewien pan. Nowy właściciel nazwał
konika Czarny Klejnot, ponieważ zwierzę miało na czole białą plamkę w kształcie
gwiazdy, również na grzbiecie miało białą plamkę i było całe czarne. Od tego czasu
konik często zmieniał właścicieli i domy. Na swojej drodze spotykal dobrych i złych
ludzi oraz inne konie, które opowiadały mu o swoim życiu.
Najbardziej podobały mi się historie, które opowiadały sobie konie. W
niektórych fragmentach książka jest naprawdę wzruszająca. Zwraca uwagę na okrutne
traktowanie koni przez nieczułych ludzi. Zachęcam do przeczytania tej książki!
Madzia Białek, klasa 3b
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W NASZEJ ŚWIETLICY …
… bardzo lubimy zajęcia czytelnicze.
Po zakończonych lekcjach idziemy do
domu albo do świetlicy. W świetlicy pani
Ewelina sprawdza obecność, potem idziemy na
obiad. Po powrocie do sali mamy chwilę
przerwy i idziemy do czytelni. Znajdują się tam
kolorowe siedziska, każdy siada na jednym a
pani czyta nam książki (ostatnio czytamy „Odd i
Lodowi Olbrzymi” autorstwa Neila Gaimana).
Rozmawiamy o poznawanych bohaterach,

omawiamy ich postępowanie oraz ich przygody.
Przed powrotem do świetlicy wszyscy zostawiamy po sobie porządek. Lubimy
chodzić do czytelni, ponieważ możemy tam odpocząć oraz poznać ciekawe historie.
Ola Pierga, klasa 3b
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MALI PISARZE
W szkolnej szatni Olek znajduje dziwny klucz. Okazuje się, że, jest to
jeden z pięciu kluczy otwierających portal do innego wszechświata. Wraz z kolegami
z klasy – Emilem, Filipem, Kubą i Jaśkiem – Olek znajduje trzy kolejne klucze oraz
odkrywa, że przejście do innego wymiaru znajduje się w starym szybie
wentylacyjnym w sali świetlicowej.. Czy chłopcy odnajdą piąty klucz ??Zapraszamy
do lektury kolejnej części opowiadania.
W pierwszej części.

„Olek, Emil, Kuba i Filip
+
zagadka do wszechświata”
Rozdział 2. Szukamy ostatniego klucza
Gdy z panią Eweliną poszliśmy na szkolny plac zabaw, weszliśmy do naszej
kryjówki. Kuba usiadł na ławeczce i zauważył kolejny, piąty klucz. Nagle krzyknął:
- Patrzcie! To kolejny klucz!
Jednak Filip natychmiast mu przerwał:
- Znowu się zaczyna.
Wróciliśmy do świetlicy i pobiegliśmy do Jaśka, którego wcześniej z nami nie było.
Jasiek podniósł głowę i zapytał:
- Czyżbyście znaleźli ostatni, piąty klucz?
- Tak – odpowiedzieli wszyscy trochę zdzwionym tonem.
Kuba zadał kolejne pytanie Jaśkowi:
- Skąd wiedziałeś?
Na co Jasiek odparł triumfalnym tonem:
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- Domyśliłem się tego, za szybko przybiegliście z powrotem do świetlicy!
Wtedy cała piątka poszła od ostatniej sali. Jasiek postanowił włożyć komplet kluczy
do szybu wentylacyjnego. Nagle zaczęło się dziać coś dziwnego. W szybie zrobiła się
dziura, która świeciła fioletowym światłem. Jasiek zawołał:
- Wskakujcie, zanim ktoś zauważy!
Cała czwórka wskoczyła do portalu, a za nimi Jasiek przekręcił klucz. Oczywiście tak,
żeby mogli przekręcić klucz z drugiej strony portalu i wyjść z powrotem.
Rozdział 3. W portalu
Kiedy lecieliśmy przez portal Emil odezwał się do Olka:
- Jak będzie dłużej tak mną rzucać to zwrócę obiad!
Wypadliśmy z portalu i wylądowaliśmy na podłodze ze szklanymi kafelkami. Wtedy
podeszły do nas dwie osóbki. Jedna miała czerwone okulary i długie blond włosy
zaplecione w warkocz. Była ubrana w różową bluzę i alchemiczny płaszcz. Druga
miała kasztanowe włosy, była nieco niższa od pierwszej postaci, miała niebiesko –
różowy podkoszulek i podobny alchemiczny płaszcz. Gdy odezwały się, Kuba aż się
prawie przewrócił z wrażenia, ponieważ nie spodziewał się, że mówią ludzkim głosem.
- Witajcie w świecie po drugiej stronie portalu.
- A skąd wiecie, że stąd wypadliśmy? – zapytał Filip.
- Bo widzieliśmy, jak czarne coś wciągnęło naszą lampę z kolorowymi śrubkami
kosztującą 25 tysięcy pitsów i wypluło was.
- Pitsów? Co to jest? Jakieś jedzenie? – zapytał Emil.
- To nasza waluta na planecie Gun –Gun – odpowiedziała pierwsza postać.
- Na naszej planecie znajduje się pełno laboratoriów, w których urządza się warsztaty
i różne doświadczenie naukowe. Nasz prezydent to Ped de Pitto – dodała druga
postać.
Wtedy Olek powiedział:
- Planeta nawet fajna, mógłbym tu zostać!
I spojrzał do góry. Dziura w portalu zniknęła.

CIĄG DALSZY NASTĄPI …
Olek Duma, klasa 3b
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NA WESOŁO
Nauczyciel mówi
do Kasi:
- Kasiu, masz dziś
bardzo dobrze
odrobione
zadanie domowe.
Kto pomagał
twojej mamie?

Grafika: www.logotorpeda.pl

Mama prosi Jasia:
- Jasiu umyj ręce przed wyjściem do szkoły.
- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszał …
Na lekcji biologii:
- Tomku, wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce.
- Dwie małpy i trzy słonie.
Na lekcji polskiego:
- Aniu powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Wielkich liter używamy wtedy, kiedy nie widzimy małych.
Przychodzi Jaś do lekarza.
- Co ci dolega? – pyta lekarz.
- Pogryzł mnie pies.
- A czy był wściekły?
- No zadowolony to on nie był!
Pani pyta Krzysia:
- Krzysiu, powiedz mi, ile pies ma zębów.

Ola Pierga, klasa 3b

- Pies – odpowiada Krzyś – ma cały pysk zębów.
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI

Julia Kozub 3e

Rozwiąż krzyżówkę. Hasło to nazwa najstarszego i najważniejszego święta
chrześcijańskiego obchodzonego na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
W ramce narysuj swój koszyczek na święconkę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Nóż, łyżka i …
2. Pokolorowane jajeczko to …
3. … zmartwychwstał i zbawił wszystkich ludzi.
4. Wydobywana w Wieliczce. Znajduj się w koszyczku ze święconką.
5. Wielkanocny …
6. Zdrobnienie od słowa baran.
7. Dzień i …
8. Masz w nim święconkę. Miał go również Czerwony Kapturek.
9. Jest jednym z symboli Wielkanocy. Maleńkie pisklę kury.
Hasło: …………………………………………….
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A FEW WORDS IN ENGLISH
Mam na imię Julia i bardzo lubię święta wielkanocne. Postanowiłam napisać dla
Was w języku angielskim kilka słów związanych z Wielkanocą:
jajko – egg

pisanka – Easter egg

Wielkanoc – Easter

sól - salt

baranek – lamb

koszyk – basket

chrzan – horseradish

woda święcona – holy water

kiełbasa – sausage

mazurek (ciasto wielkanocne) – Easter cake

lany/wielkanocny poniedziałek – Easter Monday
W imieniu całego zespołu redakcyjnego wszystkim Czytelnikom naszej gazetki życzę
WESOŁEGO ALLELUJA!

Julia Gnela, klasa 3e

Grafika: www.chocolatemission.net
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY NASZEJ GAZETKI:
Julia Kozub, Aleksander Duma, Magdalena Białek, Julia Gnela, Filip Kieliba, Emil
Marzec, Aleksandra Pierga, Bartłomiej Sowa, Maciej Szybist, Julia Wilczyńska, Zuzanna
Laberschek
Opiekun: p. Ewelina Jońca
Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić z innymi – dołącz do nas!
Czekamy 
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KOLOROWANKA – nasze ulubione bajki:
„Epoka Lodowcowa”

Grafika: www.tik-tak.pl
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