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NA DOBRY POCZĄTEK

To pierwszy numer naszej gazetki. Początki – 
jak wszędzie – nie są łatwe. W końcu dopiero uczymy 
się  swojej  redakcyjnej  pracy.  Nie  jest  łatwo  być 
redaktorem! Trzeba mieć pomysł, temat, potem trzeba 
wszystko spisać... Ciężka ta nasza robota, ale warto! 
W  Twoje  ręce  –  Drogi  Czytelniku  –  oddajemy 
pierwszy  numer  gazetki  szkolnej  w  naszej  nowej 
szkole.  Czy  wiedziałeś,  jak  wielki  skarb  masz  w 
rękach? Zapraszamy do zaprzyjaźnienia się z naszym 
pismem. Obiecujemy, że nie zawiedziemy. Będziemy 
pisać interesująco, zaskakująco, a czasem zabawnie.

Redakcja

TO MY – MAŁE BOHATERKI
wywiad z pierwszoklasistkami 

− Lenką i Helenką

Dwie  urocze  dziewczynki  trwają  dzielnie  
w  pierwszej  klasie.  Dla  nich  pierwszy  rok  
w szkole to niezwykłe wydarzenie w życiu, dlatego 
postanowiłam  przeprowadzić  z  nimi  krótki 
wywiad.  Na całe szczęście mówiły niemal jednym 
głosem i w większości kwestii  się zgadzały, dzięki 
czemu nadążyłam z zapisywaniem...  M. Budzińska

Dziewczynki, które pomieszczenie w szkole podoba 
Wam się najbardziej?

Naszym ulubionym miejscem w szkole jest świetlica. 
Lubimy  w  niej  się  bawić  i  pracować,  ewentualnie 
rozrabiać  (śmiech). Najbardziej podoba nam się duża 
pufa, na której możemy spać albo... udawać, że śpimy.

A czy jest coś ciekawego w Waszej sali?

W naszej sali najciekawsze są „misiaki”: pieski, misie, 
liski  i  foki,  ale  lubimy  też  zgadywanki,  historyjki  
i planszówki.

Ale  w  szkole  trzeba  się  uczyć!  Jakie  zajęcia 
szczególnie lubicie?

Lubimy plastykę, angielski i niemiecki oraz zajęcia na 
komputerach.  Zajęcia  na  basenie  też  są  super! 
Chcemy nauczyć  się  pływać  i  ...  jeździć  na  koniu. 

(Nagle  oczy  dziewczynek  robią  się  okrągłe  jak 
pięciozłotówki.) Aaaa, na niemiecki przychodzi do nas 
miś Teo! 

Miś?  Na  niemieckim?  Jak  to  możliwe?  Taki 
prawdziwy?

(Mina  dziewczynek  wyraża  rozczarowanie  moją  
lekkomyślnością.) Pluuuuuszowy!Pomaga  nam  się 
uczyć!

Wszystko  Wam  się  tu  podoba,  a  co  jest 
najtrudniejsze?

Najtrudniejsze są lekcje...

Dlaczego?

Bo trzeba grzecznie siedzieć w jednym miejscu...

Ale chyba radzicie sobie z tym „siedzeniem”?

Noooo...  przerwy  są  super!  Czasami,  gdy  pozwoli 
pani Krysia, możemy zadzwonić dzwonkiem. Ona jest 
fajna...  Pozwala  nam  jeść  cukiereczki  i  robi  nam 
pyszną herbatkę.

A  może  ktoś 
jeszcze  jest  dla 
Was tak miły jak 
pani Krysia?

Pani  dyrektor! 
Jest  bardzo  miła, 
uśmiechnięta, 
wesoła  
i przyjazna.

Co  jeszcze  jest 
ciekawego  
w szkole? 

Wycieczki! 
Podobało nam się 
w Krasiejowie. Najbardziej zwierzątka!

Chcecie więcej takich wycieczek?

Tak!!!
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CHCECIE BAJKI? OTO BAJKA!

W  Kąciku  Czytelniczym  będziemy  Wam 

prezentować  fragmenty  interesujących  książek. 

Może któraś z historii przypadnie Wam do gustu 

i  zajrzycie  do  niej  później,  by  poznać  dalsze 

wydarzenia...  A  może  chcecie  polecić  jakąś 

książkę?

W  tym  numerze  prezentujemy  fragment 

książki o „Cosiu” autorstwa Edith Nesbit. 

„(...) Chłopcy kopali uważnie i teraz wszyscy już 

widzieli, że na dnie australijskiego tunelu coś 

rzeczywiście się rusza.

Nagle Antea krzyknęła:

-  Ja  też  się  nie  boję!  Dajcie  mi  kopać!  -  Po  czym 

uklękła i zaczęła wygarniać piasek, jak to robią psy, 

kiedy  nagle  sobie  przypomną,  gdzie  zakopana  jest 

kość.

- Ach, czuję już sierść! - zawołała na wpół śmiejąc się, 

na wpół płacząc z wielkiego wzruszenia. - Dotknęłam 

jego  sierści!  -  powtórzyła  wygarniając  piasek,  gdy 

nagle w tunelu odezwał się ostry, choć zachrypnięty 

głosik. Wszyscy odskoczyli na bok, a serca podeszły 

im aż pod same gardła.

-  Dajcie  mi  spokój!  -  powiedziało  „coś”.  Teraz  już 

wszyscy usłyszeli  głosik i  popatrywali  w zdumieniu 

na siebie.

-  Ale  my  chcemy  ciebie  zobaczyć  –  mężnie 

odpowiedział Robert.

- Bardzo bym sobie życzyła, żebyś nam się pokazał  

– rzekła Antea, także nabierając odwagi.

-  A –  odezwał  się  głosik  –  jeżeli  takie  jest  twoje 

życzenie  –  po  czym  piasek  zaczął  się  ruszać  

i rozsypywać na bok, a z tunelu wyłoniło się  „coś”, 

brązowe, włochate, okrągłe. Otrzepało z siebie piasek 

i usiadło, ziewając i trąc rękoma kąciki oczu.

- Musiałem chyba zasnąć – powiedziało, przeciągając 

się jak kot.

Dzieci  kołem  otoczyły  tunel  patrząc  na 

znalezione  przez  siebie  dziwaczne  stworzenie.  

A warto było je  widzieć.  Oczka miało osadzone na 

długich  różkach,  jak  oczka  ślimaka,  i  mogło  je 

wysuwać i wciągać zupełnie jak lunety; uszka miało 

podobne  do  uszu  nietoperza,  a  pękaty tułów był  w 

kształcie  pająka,  tylko  pokryty  gęstym,  a  miękkim 

futerkiem;  nóżki  i  rączki  miało  też  „futerkowate”,  

a dłonie i stopy całkiem jak u małpy.

- Co to za stwór? - zapytała Janka. - Czy mamy go 

zabrać do domu? (...)

-  Nie  wiecie?  -  zdziwił  się  stworek.  -  To  dopiero! 

Wiedziałem, że świat się zmienił, ale żeby aż tak? Czy 

wy  rzeczywiście  nie  potraficie  rozpoznać 

Psammetycha, kiedy go spotkacie?”

(E. Nesbit, Pięcioro dzieci i coś, wyd. Zielona Sowa, 

Kraków 2010, s. 15-17.)

Z GAZETĄ WŚRÓD ZWIERZĄT

Pierwsze zwierzę, które chciałbym opisać, to 

żmija  zygzakowata.  Może  być  biała,  ruda,  czarna  

i brązowa. Zwykle ma długość pół metra. Jest bardzo 

płochliwa, dlatego rzadko atakuje.

Henryk Krankowski i Patryk Stacewicz
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SPORT TO ZDROWIE

W  tej  części  gazetki  będziemy  publikować 

informacje  dotyczące  świata  sportu,  szczególnie 

piłki nożnej.

Paris Saint Germain vs FC Bayern München

Paris Saint Germain wygrał z FC Bayern 

München 3:0. Pierwszą bramkę strzelił Dani Alves, 

drugą – Edison Cavani, a trzecią – Neymar Junior. Po 

tym meczu FC Bayern  München zwolnił Carlo 

Ancelottiego.

Lech Poznań vs Legia Warszawa

Lech Poznań w meczu 

z Legią Warszawa 

uzyskał wynik aż 3:0.

Polska reprezentacja

Ostatnio  wygraliśmy  z  Czarnogórą  aż  4:2. 

Pierwszą bramkę strzelił Mączyński (zawodnik Legii 

Warszawa),  a  drugą  Kamil  Grosicki,  zwany 

„Turbogrosik”.  Podczas  drugiej  połowy Czarnogóra 

strzeliła  nam dwie  bramki:  pierwszą  z  przewrotki,  

a drugą z woleja. Nagle zawodnik Czarnogóry odebrał 

piłkę i podał ją do bramkarza, który złapał ją w ręce. 

Był rzut wolny i Robert Lewandowski strzelił. Potem 

– pod wpływem emocji – jeszcze jedną. Dzięki temu 

wygraliśmy  ten  mecz  i  zakwalifikowaliśmy  się  do 

Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 r.

Jakub Rawnik

WYCIECZKA DO KRASIEJOWA

W pewien deszczowy czwartek pojechaliśmy 

do  Parku 

Dinozaurów  

w  Krasiejowie. 

Szczególnie 

podobało mi się 

kino  5D. 

Najbardziej 

przerażającym 

miejscem była sala z rekinem. Tam bała się Helenka, 

ale  ja  zupełnie  jej  nie  rozumiem...  Dinozaury  były 

bardzo ciekawe.  

Potem w  restauracji 

jedliśmy  frytki  

i  piliśmy  ciepłą 

herbatę.  To  były 

całkiem  zwykłe 

frytki,  ale  

z klasą i z daleka od 

domu  smakowały 

zupełnie  inaczej... 

lepiej! 

Mam  nadzieję,  że  następnym  razem 

pojedziemy do Energylandii.

Patryk Machowiak
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GRY KOMPUTEROWE,

czyli „na tym dziewczyny się nie znają”

Drogi  Czytelniku,  nie  wiem,  czy podzielasz 

moje  zdanie,  ale  ja  zupełnie  nie  rozumiem artykułu 

chłopców...  A  przecież  ktoś  musi  to 

zweryfikować :)!  Liczę na sympatyków gier,  którzy 

uświadomią  mi,  czym  są  te  wszystkie  zagadkowe 

kody.

Trwająca nadal w słodkiej niewiedzy,

M. Budzińska

Ciekawostki gry Minecraft

1. Jeśli dasz przebarwioną skórzaną zbroję do 

kotła, to zrobi się normalna.

2. Jeżeli atakują Cię Endermany, to zrób dach na 

trzy kratki.

Kody do gry Lego Avengers

● blackcat – 1P9oWlo

● carnage – 2aaoz50

● Spider Man (Fiuture Fudation) – 3WFozxq

● Wilverine – 0aw2lB

● Modok – Sz8qO6

● Thor – H8CSE6

Patryk Hyziak i Patryk Stacewicz

KARTKA Z KALENDARZA

– znane i mało znane dni

Oczywiście,  dla  nas  –  Polaków  

–  najważniejszym  listopadowym  świętem  jest 

Rocznica  Odzyskania  Niepodległości  11  listopada. 

Warto pamiętać, że to właśnie wtedy Polska odzyskała 

niepodległość  po  123  latach  niewoli.  O  tym 

wydarzeniu  w  szczegółach  pewnie  chętnie  opowie 

Wam  Pani  Dyrektor,  ale  zachęcamy  do  radosnego 

świętowania  w  tym  dniu  i  wywieszenia  flagi 

narodowej.

Niemniej  jednak  w  listopadzie  mamy  też 

sporo świąt mało znanych. Oto niektóre z  nich:

5.11 – Dzień Postaci z Bajek

9.11 – Europejski Dzień Wynalazcy

10.11 – Dzień Jeża

17.11 – Dzień Czarnego Kota

20.11 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21.11 – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

22.11 – Dzień Kredki

25.11 – Dzień Pluszowego Misia

30.11 – Dzień Białych Skarpetek

PASOWANIE NA UCZNIA

Kilka  dobry  dni  trwał  stres  związany  

z przygotowaniami  do Pasowania na Ucznia.  Próby, 

nauka  scenariusza,  trema,  zapach  ciasta  pieczonego 

przez  mamy,  wyprasowane  koszule  i  garnitury,  no  

i jeszcze podarte rajstopki – wszystko to wpływało na 

atmosferę uroczystości. Do ostatniej chwili uczniowie 

powtarzali  swoje  partie  tekstu,  by  nie  dać  plamy.  

W końcu mieli  występować przed najwspanialszymi 

widzami - Rodzicami!!! 

Patryk  Hyziak  i  Borys  Borkowski  napisali 

krótkie (no dobrze, bardzo krótkie) sprawozdanie:

Fajnie  było  na  pasowaniu  i  prawie  wszyscy 

mieli  tremę (śmiech).  Ale okazało się,  że było  

całkiem  dobrze.  Dostaliśmy  prezenty  i  lizaki  

z  logo  szkoły  o  smaku winogronowym i  jajko  

niespodziankę,i autka.

Relacja jakże krótka,  a  jak dobrze oddająca emocje 

uczniów...

Wszystkim nowo „wypasowanym”  życzymy 

wypasionych  ocen 

i  łagodnego 

wpasowania  się  

w szkolną ławkę, w 

której  tak  trudno 

wysiedzieć  

w czasie lekcji ;)
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CZAS NA RELAKS
W tym numerze autorem „Czasu na relaks” jest 

Henryk Krankowski.

KRZYŻÓWKA

1
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11

12

1. Jeździsz tym po świecie.  

2. Co najczęściej atakował smok?

3. Plażowe zwierzę ze szczypcami.

4. Jak się nazywa prośba króla?

5. Plujące zwierzę. 

6. Jak się nazywa człowiek, który z chodzi  pod wodę 

z maską i butlą tlenu?

7. Jak się inaczej nazywa wybuch bomby atomowej?

8. Dzwonisz tym do znajomych.

9. Podobne do auta, tyle że dłuższe i przewozi więcej 

ludzi.

10. Jeziorne zwierzę ze szczypcami.

11. Słowo, które oznacza, że z czymś się zgadzasz.

12. Śnieżny potwór.

REBUS

         PUGA=Ź                    R     EWO= IERNIK 

ŚMIESZNE I ZAGADKOWE HISTORIE
przygotowane przez Patryka Stacewicza

Co mówi Vader, gdy ktoś się go pyta,

 którędy  do gwiazdy Śmierć? 

TAM TAM TAM TAM TAM TAM TAM! 

Co jest twarde i niesmaczne, 

a potem słodkie i miękkie ? 

Guma do żucia! 

Czemu blondynka czołga się  w sklepie?  

Bo szuka niskich cen! 

CZAS NA KOMIKS

Ten dział jest tym razem szczególnie 

rozbudowany. Komiks jest naszą ulubioną lekturą.

Komiks o Oskarze i Arturze przygotował Henryk 

Krankowski
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Komiks o uczniu w szkole narysował Borys 

Borkowski.
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Autorem komiksu o wiewiórku Stefku 

jest Wojciech Czajkowski.
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JESIEŃ  NASZYMI OCZAMI

Rys. Helena Krankowska

KILKA ZDJĘĆ Z ŻYCIA SZKOŁY

Redakcja:  Helena  Krankowska,  Lena  Borkowska, 
Borys  Borkowski,  Henryk  Krankowski,  
Patryk  Stacewicz,  Wojciech  Czajkowski,  Jakub 
Rawnik, Patryk Hyziak, Patryk Machowiak.
Opiekun redakcji: Małgorzata Budzińska
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