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Zespół redakcyjny nowym składzie zaprasza do lektury pierwszego w roku
szklonym 2014/2015 numeru naszej gazetki. Zapraszamy również do odwiedzania
szkolnej strony internetowej, zakładki „O szkole – świetlica”.

Z ŻYCIA SZKOŁY
PROMOCJA ZDROWIA
Bardzo lubię owoce. W naszej
szkole odbyła się promocja zdrowia. W
świetlicy zrobiliśmy plakaty o owocach,
warzywach i o serach. Uczniowie i
rodzice przygotowali kanapki, różne
sery, sałatki oraz jeżyki, na których
były małe szaszłyki – samo zdrowe
jedzenie. A potem mogliśmy zacząć
jeść  - najbardziej smakowały mi
owocowe szaszłyki.
Dzięki owocom i warzywom
będziemy zdrowi, dlatego tak ważne
jest zdrowe odżywianie.
Szkolne Koło PCK

Zosia Bagińska, klasa 2d
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NASI MISTRZOWIE
Pierwszy

miesiąc

nowego roku szkolnego
mamy

już

za

sobą.

Tradycyjnie przyszedł czas
na

pierwsze

szkolnym

w

roku

2014/2015

podsumowanie

konkursu

„Mistrz Świetlicy”.
Przed Wami lista
najlepszych z najlepszych
we wrześniu.

Mistrz Dobrego Zachowania
Anna Medoń 1g, Leon Suszyna 1d, Aleksander Nowak 1d, Milena Morek 2a,
Aleksander Olesiński 2b, Igor Iwaniec 2e, Piotr Haruza 2c, Siergiej Kozlov 2d, Sofia
Darczuk 2d, Aleksandra Chwiej 3c, Stanisław Grzybowski 3c
Mistrz Aktywności
Zofia Malec 1d, Emilia Jodłowska 2a, Agniezka Bubula 2a, Olga Hojdys 2d, Marta
Zaręba 3c
Mistrz Porządku
Natalia Kotfisz 1a, Zuzanna Jaranowska 1a, Emilia Zabagło 1c, Oskar Chećko 1d,
Zuzanna Płocka 3b

GRATULACJE!
Przypominamy, że konkurs „Mistrz Świetlicy” rozstrzygany jest pod koniec
każdego miesiąca – każdy ma szansę zdobyć świetlicową sprawność!
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ŁAMIGŁOWKI MĄDREJ SÓWKI

Marta Zaręba kl. 3c

Rozwiązywanie krzyżówek łączy przyjemne z pożytecznym – nie tylko pozwala
nam się zrelaksować, ale również uczy. Krzyżówka przygotowana przez mnie pozwoli
Wam utrwalić słownictwo języka angielskiego związane ze szkołą.
Odgadnij hasło. Podane wyrazy wpisz w języku angielskim. Powodzenia!
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1. sala lekcyjna

6. linijka

2. ołówek

7. gumka

3. nauczyciel

8. książka

4. szkolny mundurek

9. kredka

5. zeszyt, notatnik
Hasło : …………………………………………………………………………….
W ramce narysuj swoją wymarzoną szkołę.
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KAJAKOWA WYWROTKA –
WSPOMINAMY WAKACJE
Wakacje spędziłam nad dużym jeziorem o nazwie Królowa Woda. Łowiłam tam
ryby i sama pływałam kajakiem. Brałam również udział w zawodach kajakowych,
podczas których musiałam pokonywać różne trudne przeszkody. Bardzo dobrze
pływam kajakiem, jednak podczas jednej z konkurencji wpadłam do wody (miałam na
sobie kamizelkę ratunkową). Tata chciał mi pomóc, ale również wpadł do wody.
Wtedy mój brat Staś wskoczył do wody, ale złapał łódkę i niechcący ją wywrócił. Tym
sposobem wszyscy wylądowaliśmy w wodzie. Było bardzo fajnie 
Zosia Bagińska, klasa 2d
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W NASZEJ ŚWIETLICY
Od września nasza klasa chodzi do górnej świetlicy. Są tu trzy sale i jest dużo
fajnych zabawek. Jesteśmy w grupie 9 razem z całą klasą 2d, dziewczynkami z klasy 3c
oraz klasą 4b. Najbardziej lubimy chodzić do czytelni, wychodzić na plac zabaw i
bawić się z koleżankami i kolegami. Lubimy również piątki, ponieważ jest to nasz
dzień filmowy.
Uczestniczymy w różnych zajęciach, bawimy się z panią w różne śmieszne
zabawy. Naszą ulubioną jest „Zgadnij, kim jesteś” – pani pisze na karteczce nazwę
postaci z bajki i przykleja karteczkę na plecy wybranemu dziecku. Poza tym dzieckiem
wszyscy wiedzą, jaką nazwę pani napisała na karteczce. Później ta osoba próbuje
odgadnąć, jaką jest postacią z bajki – zadaje pytania, na które dzieci mogą
odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”.
Jagoda Ciupka i Wiktoria Kłęczek, klasa 2d
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MALI ARTYŚCI
Jeśli tęskniliście za przygodami Olka i jego przyjaciół, mamy dla Was dobrą
wiadomość – w dzisiejszym numerze zaczynamy publikację drugiej części przygód
dobrze znanych nam bohaterów. Zapraszamy do lektury!

„OLEK, EMIL, KUBA I FILIP
+
ZAGADKA ZŁAMANEGO KLUCZA”
autor Aleksander Duma klasa 4b
Rozdział 1
To był początek września. Olek, Emil, Kuba, Filip i Jasiek spotkali się na przerwie
w kąciku Comenius. Chłopcy rozmyślali nad kolejną zagadką: klucz do ich sali
lekcyjnej został w dziwny sposób złamany. Nikt nie wiedział, jak do tego doszło.
Dzieci postanowiły rozwiązać nową zagadkę.
Po lekcjach chłopcy poszli do świetlicy, miejsca ukrycia kluczy do portalu
między teraźniejszością a miastem Hippoki, gdzie poznali nowe koleżanki oraz
profesora Magnusa. Gdy dotarli na miejsce, w którym Jasiek schował klucze do
gwiezdnego portalu, chłopcu przypomniało się, że ostatnio widział dziwne ślady na
dziedzińcu szkoły. Ślady te okrążały kapsułę czasu i prowadziły w kierunku szatni klas
pierwszych. I wtedy Jasiek zrozumiał, że ślady związane są z gwiezdnym portalem.
Gdy opowiedział o swoim odkryciu kolegom, Emil powiedział:
- Odpalmy portal i zapytamy dziewczyn, czy wiedzą coś o tych śladach!
Jasiek wyjął klucze ze szpary w ścianie i włożył je do szybu wentylacyjnego.
Wówczas pojawiła się czarna dziura ze świecącym na fioletowo wirem i z gwiazdami w
tle. Cała piątka wskoczyła w toń portalu.
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Rozdział 2
Kiedy wypadli w pomieszczeniu, w którym ostatnio spotkali Amelkę i Magdę
okazało się, że i tym razem mieli dużo szczęścia – spotkali je natychmiast! Tylko, że
zamiast wylądować przed nimi, wpadli prosto na nie.
- Złaź ze mnie Filip! – powiedziała Magda, gdy zorientowała się, że chłopiec
wylądował na jej głowie.
- Weź nogę z mojego ramienia! – Amelka krzyknęła na Kubę.
Natomiast Emil, Jasiek i Olek spadli na czubek całej piramidy nóg i rąk. Kiedy
tylko stanęli na nogi, przedstawili dziewczynkom Jaśka. Chłopiec opowiedział o
tajemniczych śladach. Wtedy dziewczyny zamilkły na chwilę. Potem mruczały coś pod
nosem i zeszły na parter budynku, a chłopcy pobiegli za nimi.
Cała siódemka zamówiła taksówkę z kursem do miejscowego więzienia, gdzie
spotkali profesora Magnusa. Tym razem profesor nie był więźniem, lecz osobą
odwiedzającą i właśnie czekał przed budynkiem. Chłopcy podeszli do niego, żeby się
przywitać i zaczęli dopytywać, na kogo profesor czeka.
- Otóż niedawno zauważyłem, że nowy żyrandol Magdy i Amelki lekko chwieje się a
nawet czasami kręci się wokół własnej osi. Wtedy zrozumiałem, że coś jest nie tak z
portalem – powiedział profesor Magnus – Gdy opuszczałem mieszkanie dziewczynek
zobaczyłem dwie smugi światła przelatujące po niebie. Natychmiast udałem się do
pasażu laboratoryjnego i zobaczyłem, że moja maszyna do tworzenia portalu
zniknęła.
Ciąg dalszy nastąpi
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ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI
Zapraszamy do lektury pierwszej części przygód chłopców z klasy 4b. „Olek,
Emil, Kuba i Filip + zagadka do wszechświata” zawita na półki naszej szkolnej
biblioteki już na początku listopada! Okładkę książki i ilustracje wykonały dziewczynki
z klasy 3c. Autorowi Olkowi gratulujemy pomysłów i … czekamy na więcej!
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PRZED KOMPUTEREM: RECENZJA GRY
„LEGO STAR WARS”
,,Lego
PlayStation

star
oraz

Wars

3’’To

Xbox3060.

gra

Jest

na

komputer,

to ciekawa gra

przygodowa dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Opowiada o wojownikach jedi, którzy muszą pokonać
imperium. Ci wojownicy mają miecze świetlne, które
potrafią przecinać wszystko. Gra „Lego Star Wars 3”
polega na walce z klonami, które strzelają z pistoletów.
Jest to bardzo fajna gra, w której gracz może
zmierzyć się z wieloma przeciwnikami. Polecam ją nie
tylko fanom kloców Lego.
Mateusz Kozera, klasa 3c
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KARTKA Z KALENDARZA
17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – ustanowiony
w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzimy to święto, po to by
pamiętać o ludziach dotkniętych ubóstwem. Na świecie żyje ponad 1 300 000 000
takich ludzi.
27 października – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój – w 1986 roku papież Jan
Paweł II zorganizował po raz pierwszy Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
31 października – Światowy Dzień Oszczędności – w tym dniu powinniśmy
szczególnie zwrócić uwagę, na co wydajemy swoje pieniądze. A może część
kieszonkowego warto odłożyć do skarbonki? 
Staś Grzybowski, klasa 3c
Opiekun gazetki: p. Ewelina Kusiak

7

NASZE ULUBIONE KOLOROWANKI – LEGO STAR WARS
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