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W tym numerze: 

 Parada Niepodległości 

 Nietypowe  Święta 

 Kolor miesiąca 

 Nasi pupile 

 Ankieta 

 Wywiad 

 Zwierzęta świata 

 Klub poligloty 

 Rady nie od parady 

 Czas na matematykę 

 Wykreślanka 

 Losowanie Lotto 

 Ciekawostki 

Numer identyfikacyjny: 

Święto Niepodległości 

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i ro-

dzicami uczcili 97 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości , uczestnicząc w Radosnej Paradzie 

Niepodległości, która przeszła ulicami naszego mia-

sta. Trzeba przyznać, że prezentowaliśmy się pięknie 

w biało – czerwonych  barwach i w strojach szer-

mierczych. Za rok też nas tam nie zabraknie!!! 

     Redakcja 



MIKOŁAJKI 

Mikołajki obchodzone są 6 grudnia. Tego dnia po 
obudzeniu się szukamy prezentów, które najczę-
ściej są schowane pod łóżkiem, pod poduszką 
lub obok łóżka. W szkole chwalimy się tym, co 
dostaliśmy. Raczej są to małe prezenty, ale dla 
małych dzieci jest to miły dzień. Te prezenty to 
najczęściej słodycze i jakieś drobiazgi, 
np. biżuteria.    Smile, Queen 
 

ANDRZEJKI 

Andrzejki jest to święto przypadające w wigilię 
św. Andrzeja. W naszej szkole co roku odbywa się 
impreza andrzejkowa,  w czasie której wróżymy 
sobie np. z kart , ale też świetnie się bawimy i 
jest super impreza. U nas w szkole każda klasa 
ma zadanie andrzejkowe, żeby przygotować dwie 
wróżby i przebrać się za unikatową postać (dwie 

osoby z klasy). Na naszej imprezie tańczymy, bierzemy udział w róż-
nych konkursach, częstujemy się ciasteczkami i owocami i świetnie 
się bawimy.        Smile i Queen 

WIGILIA 

Wigilia poprzedza dzień Bożego Narodzenia. Cała rodzina siada wtedy przy stole i wspólnie 
czcimy to święto. Na tę kolację przygotowuje się 12 potraw wigilijnych.  Są to między innymi: 
barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, karp pieczony, krokiety, zupa grzy-
bowa z łazankami, kutia, kapusta z grochem, kompot z suszu, makowiec, sernik z brzoskwi-
niami, śledzie (solone, w śmietanie, mnóstwo odmian), karp w galarecie. W święta dzieci do-
stają prezenty. Podchodzą wtedy do okna i szukają pierwszej gwiazdki na niebie, a w tym 

czasie Mikołaj przychodzi i daje prezenty. Dzieci są bardzo za-
dowolone, kiedy widzą pod choinką prezenty. Na godzinę 24 
idziemy na pasterkę i tam śpiewamy kolędy. Wcześniej śpiewa-
my je też przy stole. Jak ktoś umie, to może nawet akompanio-
wać na gitarze czy pianinie. Następnego dnia jest Boże Naro-
dzenie, w tym dniu urodził się Jezus. Tego dnia zjadamy resztki 
z wigilii i cały dzień siedzimy z rodziną, słuchamy kolęd i sami 
też kolędujemy.    Smile i Queen 



Ankieta: Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? 

 

 
    Żaczek i Batmanowata 

Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? 

  Uczniowie   Nauczyciele 

Zima 88 Zima 1 

Jesień 13 Jesień 2 

Lato 122 Lato 12 

Wiosna 16 Wiosna 6 

Nietypowe święta! 
  
4 grudnia – Dzień Górnika – Zjedź do kopalni i zobacz, jak pracują górnicy.  
5 grudnia – Światowy Dzień Gleby - Włóż do gleby dżdżownicę  
6 grudnia – Dzień Anioła – Bądź czyimś Aniołem. 
8 grudnia - Dzień Kupca- Kup coś w warzywniaku i spytaj się sprzedawcy: „Jak mija dzień?” 
13 grudnia - Dzień Telewizji Dla Dzieci- Obejrzyj starą kreskówkę.  
15 grudnia - Dzień Herbaty - Wypij filiżankę dobrej herbaty.  
20 grudnia - Dzień Ryby - Nie zapomnij zjeść na obiad RYBKI. 
21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek – Kup brunetce czekoladki! 
24 grudnia – Dzień Raju – Zjedz jabłko!  
12 stycznia – Dzień Sprzątania Biurka – Posprzątaj w końcu swoje biurko. 
14 stycznia  - Dzień Osób Nieśmiałych – Pokonaj swój strach! 
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw – Ugotuj i zjedz pikantną potrawę. 
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka – Obejrzyj film o Kubusiu i jego przyjaciołach! 
20 stycznia - Dzień Pingwina - Pójdź do zoo i zobacz, jak żyje prawdziwy pingwin.  
30 stycznia - Dzień Iluzjonistów - Obejrzyj w telewizji prawdziwy pokaz MAGII.  
  

                                                     

Święta 

Święta już blisko, klimat się czuje, 

niedługo Mikołaj prezenty podaruje. 

Dzieci listy piszą i wolne od szkoły będzie, 

wszyscy się cieszą, radość jest wszędzie. 

    Zixon 



Święto Patrona Szkoły 
 
W listopadzie obchodzimy 110 rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły – profesora Mariana Suskiego. Z tej 
okazji Dyrekcja Szkoły wraz z delegacją uczniów uczestniczyła 
w uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Wawrzyńca, po 
czym złożono kwiaty i znicze na grobie profesora na cmenta-
rzu przy ul. Bujwida. Pani Dyrektor Ewa Filipczak brała rów-
nież udział w uroczystej sesji naukowej w Centrum Kongreso-
wym Politechniki Wrocławskiej, wygłaszając odczyt „Marian 
Suski – Patron Szkoły Podstawowej nr 85”. 
3 grudnia 2015 w murach naszej szkoły będziemy obchodzić 
Dzień Patrona połączony z pasowaniem czwartoklasistów na 
szermierzy. Na tę uroczystość wszystkich serdecznie zapra-
szamy! 

 
Wywiad z Panią Dyrektor 

 
- Dzień dobry, czy możemy przeprowadzić z Panią wywiad na temat patrona naszej szkoły? 
- Tak, proszę.  
- W którym dniu nasza szkoła otrzymała imię profesora Suskiego? 
- 28 kwietnia 2011 r. odbyły się główne uroczystości nadania imienia prof. Mariana Suskiego naszej szkole.  
- Czy pamięta Pani tę uroczystość?  
- Oczywiście, takie chwile pozostają w pamięci na długie lata. Utrwalają się tym bardziej, że poprzedzone 
są ogromem pracy włożonej w przygotowanie tego dnia.  
- Jak wspomina Pani ten dzień ? 
- Wszystko, mimo ogromnego naszego stresu, udało się świetnie: począwszy od pięknej pogody i fanta-
stycznie grającej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych po przemarsz sąsiednimi ulicami wszystkich 
chętnych gości i uczniów naszej szkoły. Policja zabezpieczała ruch uliczny tak, abyśmy mogli razem z orkie-
strą przejść bezpiecznie przez wszystkie okoliczne skrzyżowania.  
Wcześniej wszyscy nauczyciele zaangażowani byli w realizację projektu „Nasz Patron”, a 28 kwietnia był 
podsumowaniem tych wszystkich działań.  
Główne uroczystości odbyły się na sali gimnastycznej, a ich zwieńczeniem była piękna inscenizacja przygo-
towana pod kierunkiem Pani Anny Krawczuk, Pani Joanny Dawidzińskiej, Pani Magdaleny Głowaty i Pani 
Magdaleny Mazur. 
- Kto był zaproszony na uroczystość nadania imienia szkole? 
- Uroczystości związane z nadaniem imienia szkole są ujęte w specjalnym protokole, według którego za-
praszamy gości, ale chyba najważniejsze jest to, iż przybyli razem z oficjalnymi przedstawicielami oświaty 
przyjaciele szkoły – osoby, które szkołę znały od dawna bardzo dobrze i były dla niej zawsze życzliwe.  
- Od kiedy nasza szkoła jest Szermierczą Sportową Szkołą Podstawową? 
- W roku 1977 nasza szkoła podjęła współpracę z Klubem „Kolejarz” i w tym samym roku z inicjatywy tre-
nera Krzysztofa Głowackiego powstała pierwsza klasa o profilu szermierczym. Sukcesy sportowe, cykliczna 
współpraca Szkoły i Klubu spowodowały, iż w roku 1981 szkoła otrzymała status Szkoły Sportowej o spe-
cjalności szermierka.  
- Kto był pomysłodawcą, aby nasza szkoła nosiła imię prof. Mariana Suskiego? 
- Na patrona naszej szkoły poszukiwaliśmy postaci wybitnej, człowieka o najlepszych przymiotach charak-
teru, którego życie i działalność służą pokoleniom, będącego wzorem do naśladowania. Swoje propozycje 
kandydatur zgłosiło grono pedagogiczne i Rada Rodziców. Spośród wielu kandydatów szczególnym zainte-
resowaniem cieszyła się osoba prof. Mariana Suskiego zgłoszona przez pana Stanisława Zamiara. 
 



- Czy to prawda, że nasza szkoła jest jedyną we Wrocławiu szkołą szermierczą? 

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. M. Suskiego jest rzeczywiście jedyną we Wro-

cławiu placówką o takim profilu.  

W naszym mieście są szkoły podstawowe z klasami sportowymi o tym profilu, lecz żadna z nich nie ma w 

swej nazwie „szermiercza”. 

- Dlaczego wybrano na patrona naszej szkoły akurat profesora Mariana Suskiego, a nie np. Jana Brze-

chwę? 

- Poszukując postaci na patrona szkoły, skierowaliśmy swoje działania w stronę szermierki. Pragnęliśmy, 

aby Patron był przede wszystkim szermierzem, związanym z Wrocławiem, aby był człowiekiem o najlep-

szych przymiotach charakteru. Te cechy znaleźliśmy w Osobie prof. M. Suskiego – uczonego, szermierza, 

olimpijczyka, człowieka niezwykle prawego.  

- Co Panią najbardziej poruszyło w życiu naszego patrona? 

- Marian Suski – oficer Wojska Polskiego, absolwent wyższych uczelni technicznych w Warszawie i Paryżu, 

szablista z olimpijskim medalem, jeniec wojenny, profesor elektroniki, 

nauczyciel i wychowawca młodzieży, działacz społeczny - czy to nie boga-

te i godne naśladowania życie…?  A przy tym zawsze skromny, niezwykle 

wrażliwy i prawy człowiek. 

- Czego według Pani możemy nauczyć się od naszego patrona? 

Pracowitości, wytrwałości, wierności własnym celom i zasadom moral-

nym. 

Jednocześnie optymizmu, pogody ducha, wiary we własne siły. 

- Czy według Pani godnie obchodzimy Święto Patrona w naszej szkole? 

- Każdego roku w listopadzie realizujemy wewnątrzszkolny projekt – 

„Profesor Marian Suski - Patron Szkoły”. Przygotowujemy szereg lekcji, 

wystaw, prezentacji, składamy uroczyście kwiaty  przy pamiątkowej tabli-

cy. Staramy się przybliżać uczniom sylwetkę patrona – jego postawę życiową, mądrość , patriotyzm, kulty-

wowanie tradycji sportowych. Projekt kończy „Uroczyste Pasowanie Uczniów klasy IV na Szermierzy” Rok-

rocznie mamy zaszczyt gościć  na niej Syna prof. M. Suskiego – prof. Wojciecha Suskiego - człowieka nauki, 

a także wielu wybitnych sportowców, nestorów polskiej szer-

mierki, obecnych mistrzów floretu, szpady i szabli. W tym 

roku szkolnym wydarzenie to ma wyjątkowy charakter - jest 

połączone z uroczystymi obchodami 110 rocznicy urodzin 

Patrona. Udział w uroczystościach zapowiedziało wielu zna-

mienitych gości, a i pomysł uroczystości jest inny niż do tej 

pory….. 

- Dziękujemy bardzo, że odpowiedziała Pani na nasze pyta-

nia. 

- Bardzo proszę.     

    Smile, Cyranowwy Kotełek, Queen 



Marian Suski urodził się 2 listopada w 1905r. w Kielcach. Był profesorem. Pracował naukowo 
na Wydziale Łączności. Pracował również w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki 

Wrocławskiej. W czasach młodości był dobrym sportowcem. Zdobył 
brązowy medal w szermierce podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich         
w 1932r. w Los Angeles (pokonał reprezentanta USA, gospodarza 
olimpiady 5:1). Miał wówczas 27 lat. Marian startował też w Berlinie, 
ale bez medalu. Od 1920r. kontynuował naukę w Korpusie Kadetów 
nr 2 w Modlinie. Maturę zdał w 1924 roku. Był słuchaczem Oficerskiej 
Szkoły Inżynierii w Warszawie od 1924r. do 1927r., a po zdaniu egza-
minu konkursowego został wysłany przez Szefostwo wojsk Inżynieryj-
nych na studia do Ecole Superieur d'Electricite w Paryżu. 
W 1930 roku po ukończeniu tej szkoły został wykładowcą i dowódcą 
plutonu w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu. Dwa lata 
później dostał przydział do Biura Badań Technicznych Wojsk Łączności 
w Warszawie , gdzie został koordynatorem prac nad radiostacją N2 
oraz stacjami pokładowymi lotniczymi i czołgowymi. W 1938roku 

ukończył on studia, uzyskując dyplom inżynierski. Podczas drugiej wojny światowej w Warsza-
wie objął funkcję oficera. W czasie oblężenia Warszawy w roku 1939 kpt. Marian Suski, wraz       
z dwoma inżynierami uruchomił opuszczoną radiostację Warszawa II. Za działalność w czasie 
oblężenia Stolicy otrzymał Krzyż Walecznych. Po kapitulacji przebywał w obozach jenieckich      
w Königstein i Murnau, gdzie prowadził kursy i wykłady z matematyki, fizyki, elektroniki i ra-
diotechniki. W oflagu w Murnau zmontował potajemnie odbiornik radiowy z przemyconych 
zza drutów części. Odbiornik służył do odbierania komunikatów wojennych do końca wojny. 
Po wyzwoleniu obozu 29 kwietnia 1945 roku kapitan Suski został przydzielony do Sztabu 2 
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. W 1946 roku na własną prośbę powrócił do Pol-
ski. Pracę rozpoczął jako dyrektor techniczny fabryki odbiorników radiowych o nazwie DIORA 
w Dzierżoniowie. Na Politechnikę Wrocławską przeniósł się na przełomie lat 1947 i 1948. 
W1952 roku został kierownikiem Katedry Podstaw Telekomunikacji na Wydziale Łączności Po-
litechniki Wrocławskiej. W 1959 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1974 profeso-
rem zwyczajnym, pomimo przeszkód natury politycznej. Był pierwszym Polakiem, który otrzy-
mał Medal „Kalos Kagathos’’ nadawany tym, którzy obok wybitnych osiągnięć sportowych 
osiągnęli w życiu wysoki status naukowy.  
Był człowiekiem głęboko wierzącym, zaangażowanym w działalność 
katolików świeckich, najpierw w akcje Sodalicji Mariańskiej, a potem 
Wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, którego w latach 1959-
1965 był Prezesem. Przez szereg lat był też Prezesem Wrocławskie-
go Oddziału Przyjaciół KUL. Ta jego działalność była solą w oku 
władz politycznych i znacznie spowalniała Jego nominacje naukowe, 
a tuż po wojnie, w roku 1948 spowodowała parodniowe aresztowa-
nie. Otrzymał odznaczenie papieskie “Pro Ecclesia et Pontifice”.  
Prof. Marian Suski zmarł 25 grudnia 1993 r. we Wrocławiu i pocho-
wany jest na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. 
      Oprac. Wika pika 



 

Na udzielenie wywiadu udało nam się namówić naszego trenera szermierki - 

pana Pawła Szumielewicza. Oto odpowiedzi, których pan Paweł nam udzielił 

niedługo przed wylotem na  Puchar Świata seniorów w Turynie, gdzie startu-

je jako zawodnik kadry narodowej we florecie.  

 

- Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole? 

- Od 4 lat. 

- Czy znał Pan naszego patrona prof. Mariana Suskiego i czy jest on dla Pa-

na wzorem?  

- Osobiście nie znałem. Natomiast znali go moi trenerzy Piotr Stasiewicz i Krzysztof Głowacki. Z 

pewnością jest dla mnie autorytetem, osobą godną naśladowania. 

- Jaki był Pana największy sukces? 

- Jestem 7-krotnym Drużynowym Mistrzem Polski Seniorów we florecie oraz aktualnym brązo-

wym medalistą indywidualnie. 

- Jak Pan się uczył w szkole podstawowej? 

- Dobrze. 

- Od kiedy trenuje Pan szermierkę? 

- Od 19 lat. 

- Jakiego rodzaju muzyki Pan słucha? 

- Przeważnie słucham popu, czasami polskiego hip-hopu. 

- Czy ma Pan drugie imię? Jeżeli tak, to jakie? 

- Moje drugie imię to Łukasz. 

- Kto jest Pana ulubionym sportowcem? 

- Michael Jordan. 

- Jaki jest Pana ulubiony serial, a jaki film? 

- „Gra o tron” i „Mała Brytania”. 

- Jakie ma pan hobby? Oczywiście oprócz szermierki. 

- Koszykówka i piłka nożna. 

- Jaki kolor najbardziej Pan lubi? 

- Czerwony. 

- Czy lubi Pan Święta Bożego Narodzenia i co się Panu z nimi kojarzy? 

- Oczywiście, że lubię. Ze świętami kojarzy mi się zawsze choinka i barszcz z uszkami:) 

           Zixon 



Gimnastyka to jest to! 

Kiedy byłam bardzo mała, 

Miałam lat trzy albo pięć,  

Na podwórku wciąż skakałam, 

Bo na skoki miałam chęć. 

  

Potem czas baletu nastał, 

Trenowałam tam plié, 

Mój taneczny talent wzrastał, 

Wciąż doskonaliłam się. 

 

Później było trochę przerwy, 

No, bo czasu było mało, 

Ciągle lekcje odrabiałam, 

Lecz mi ruchu brakowało. 

 

Od trzech lat mam nową pa-

sję, 

Fikam, brykam przy muzyce, 

Raz ze wstążką, a raz z piłką 

Na rytmicznej gimnastyce. 

 

Lubię bawić się z obręczą, 

Tego jest mi ciągle mało, 

Chętnie skaczę na skakance 

I wyginam śmiało ciało. 

 

Spróbuj sam, to fajna sprawa, 

Co radości daje furę, 

Piękna będzie twa postawa 

I mieć będziesz cud – figurę. 

 

 Ewa Bachman, klasa 5b,  

Zdrowym i szczęśliwym być 
 

Jeśli chcesz być zdrów jak ryba, 
biegaj, pływaj, świat zdobywaj. 

Bo twe zdrowie - ważna sprawa. 
Sport to super jest zabawa. 

 
 

Wskocz na rolki lub na deskę, 
żegluj, szusuj na rowerze. 

A w-fu nie unikaj, 
Bo w-f dziś w modzie jest. 

 
 

Nawet starsi ludzie wiedzą, 
aby sprawnym być jak młodzi, 
trzeba być wysportowanym, 

ćwiczyć, biegać, nie narzekać. 
 
 

Wyrzuć chipsy, wyrzuć pączki. 
Lepiej dziś warzywa jedz. 

Schrup jabłuszko i marchewkę. 
Cukier-fuj! To biała śmierć! 

 
 

Tato mój to maratończyk. 
Ja też bardzo biegać chcę. 
Może kiedyś razem z tatą 
W maratonie będę biec. 

 
 

Każdy mądry sport uprawia, 
Bo być szczupłym każdy chce. 
Sport to szczęście, to zabawa. 
Sport to bardzo fajna sprawa! 

 
Monika Dąbrowska, klasa 6b 

 



Mój świat to sport, ruch, zabawa 
 
Gdy jest weekend, wstaję rano. 

Jem śniadanie, „Dziękuję, mamo”. 

Gdy jest ciepło, biegnę na dwór, 

Bawię się z przyjaciółmi. 

Skaczę, biegam, za murkami 

gramy w  berka, w chowanego 

aż do upadłego… 

Odpoczywamy rozbawieni. 

Ciągły śmiech, tak na co dzień. 

Gdy już ciemno, do domu wracam szyb-

ko, 

Kąpię się, idę spać. 

I tak powtarza się nie raz. 

  
 Jakub Makarec, klasa 5a 

Sport to zabawa 

 

Lubię siebie kiedy gram 

Sport jest ukojeniem 

Uwielbiam zmęczenie 

Gdy wchodzę na boisko 

zaczyna się widowisko 

Wszyscy skaczemy i gramy 

Duzi mali frajdę mamy 

5a zawsze dobrze w piłkę gra 

Wygrywamy 

bo sport we krwi mamy 

Szermierka ciągle jest w modzie 

Nie będziesz nigdy na lodzie 

Dobrze jest poznać  

Szermierki tajniki 

Można stosować  

wszelkie uniki 

Ruch to zdrowie 

mówię Wam 

Uśmiech wciąż na twarzy mam 

 
 Julia Cecot, klasa 5a 

Rodzinne sporty 
 
Moja  mama w kosza grała,  
na turniejach tańcowała. 
Zawsze w sporcie świetna była, 
wiele nagród też zdobyła. 
 
Tata sporty walki ćwiczy, 
boksu mnie czasami uczy. 
Bardzo jest wysportowany 
i  podnosi  duże ciężary. 
 
Ja w siatkówkę gram, bo lubię-  
zawsze miło pobyć w klubie. 
Tenis stołowy też trenuję 
I na zawodach sędziuję. 
  
Ale najlepsza jest gimnastyka- 
piękna, wspaniała- akrobatyka. 
Skaczę, rozciągam, wyginam ciało 
I  zawsze będzie mi tego mało. 
 
Czy to narciarstwo, tenis, pływanie, 
taniec, kolarstwo, szermierka, biega-
nie, 
rolki, karate czy piłka nożna,  
zawsze i wszędzie poćwiczyć można. 
  
Dlatego każdy,  kto tylko może, 
powinien się ruszać o każdej porze. 
Sportów przecież jest wybór duży, 
a ich uprawianie zdrowiu służy. 
 
Ania  Huk, klasa 6b  

Mój świat to sport, ruch, zabawa 
  
Mój świat to sport, ruch, zabawa… 

Lubię to, bo jestem żwawa, 

Lubię biegać, tańczyć, pływać –  

W sporcie szybko czas upływa! 

 

Trening mam często w szermierce, 

Raduję się wtedy wielce, 

Gdy floretem wymachuję 

I moc muszkieterów czuję! 

 

Biorę też udział w zawodach, 

Przeciwników czasem szkoda, 

Gdy floretem ich okładam, 

Później medale zakładam! 

 

Kiedy wygrywam turnieje, 

Mego Taty twarz się śmieje, 

Ma rodzina krzyczy cała: 

„Jesteś lepsza nić Gruchała!” 

 

Floret to wysiłek, praca, 

Lecz ta praca się opłaca, 

Podczas treningów pot spływa, 

Ale potem się wygrywa! 

 

Ciężko sport dzielić z nauką, 

Ale jestem „twardą sztuką”. 

Floret daje moc radości, 

Niczym karp w Święta bez ości! 

 

Więc ja floret kocham szczerze, 

Bardziej niż rajd na rowerze, 

Bądź za wszystkimi kolego –  

Wszyscy będą za jednego! 
 

Weronika Tracz, kl. 4a 



Zdrowie 
 
Jeśli chcesz zachować zdrowie 

to mój wierszyk Ci podpowie, 

Jak to zrobić, mój kolego, 

by nie było w tym nic złego. 

Ręce myj, zdrowo jedz, 

na siłownię możesz biec. 

Trochę ruchu, trochę trudu, 

sporo ćwiczeń i bez nudów. 

Trochę pracy i bez męki 

zyskasz wygląd slim sylwetki. 

Mięśni trochę napakujesz, 

zaraz lepiej się poczujesz. 

Być na topie w szkolnym shopie 

i kupować wciąż słodycze, 

nie jest takie  jak myślicie: 

ani fajne ani cool, 

Biorę owoc dziś do school. 

Będzie zdrowo i pożywnie. 

Baton, cukier oraz chips 

to jest dla mnie wielkie nic! 

Zjadam jabłko i marchewkę, 

żeby piękną  mieć sylwetkę. 

To na zdrowie przepis jest, 

kto stosuje- jest THE BEST! 

  

 Wiktoria Piecuch, klasa 4b 

Szermierka 
         
Szermierka jest dla 
małych i dużych 
i nikomu nie może  
się znudzić, 
bo szermierka 
jasna sprawa 
super sport i zabawa. 
 
Bo gdy walczę, 
czuję się lekko, 
a kiedy wygrywam, 
cieszę się, 
choć rzadko.  
 
Ja lubię szermierkę, 
bo już tak mam. 
Chodzę od zawsze 
do szkoły szermierczej, 
powiem wam. 
 
A jeśli chodzę  
do szkoły szermierczej, 
to też przyjaciół mam 
i z nimi zawsze walczę. 
Jest fajnie, mówię wam. 
 
Magdalena Balasińska, kl. 4a 

Sport, ruch i zabawa 
 
Sport to zdrowie- 

każdy Ci to powie! 

Czasem biegam, czasem skaczę, 

a czasem się wywrócę i płaczę. 

Kiedy jeżdżę na rowerze,  

to czasami się uderzę. 

Potem wstaję i gnam dalej, 

więc chodź ze mną i zaszalej! 

Piłka, tenis i skakanie, 

dobrze robi też pływanie. 

Modna jest także siatkówka, 

a od szachów- mądra główka. 

Poharcujmy wszyscy razem! 

Będzie to dla nas kierunkowskazem, 

jak żyć zdrowo i wesoło. 

Dzielmy się tym wokoło! 

 

 Barbara Kowalska, klasa 6b 

Sport 

Uwielbiam zmęczenie 

Tych ciał przepocenie 

Bieg ze światła szybkością 

I mierzenie się z wysokością 

Gdy wychodzę na boisko 

Odbywa się wspaniałe widowisko 

Cel: grać i zwyciężyć 

Musimy się sprężyć 

Ale przecież o dobrą zabawę tu chodzi 

I przegrać nic nie zaszkodzi 

Solo, zespół czy drużyna 

Mecz o medal się rozpoczyna 

Sport jest ukojeniem 

Fizycznym emocji uśpieniem 

Bo przy sportowym wycieńczeniu 

Nie myślisz o życiu i cierpieniu 

 

                   Sandra Piaseczna, klasa 5a 



RADY NIE OD PARADY 
Uczciwy sport 

1. Nie można zrzucać winy na jednego gracza z drużyny. 
2. Trzeba pamiętać o zasadach FAIR PLAY. 
3. Nie można niemiło zwracać się do osoby z przeciwnej drużyny. 
4. Nie można oszukiwać. 
5. Nie można faulować przeciwnika. 
6. Trzeba zachowywać się kulturalnie w stosunku do sędziego i do graczy z przeciwnej drużyny. 
7. Trzeba dążyć do tego, by być zgranym zespołem. 
8. Nie można obrażać słabszych zawodników z drużyny. 
9. Nie można się poddawać, nawet gdy wydaje się, że już nie mamy szans na wygraną. 
10. Gdy sędzia przyzna przypadkiem niewłaściwy werdykt na naszą korzyść, trzeba wyznać prawdę.
           Tori                                            

13 października 2015 roku odbyło się pasowanie na pierw-
szoklasistę. W tym roku wychowawczyniami pierwszych 
klas są : 1A – p. Janina Schmidt, 1B – p. Edyta Sempruch-
Kosmalska i 1C – p. Lidia Wodnik. Pierwszaki bardzo gło-
śno pomagały chórowi śpiewać. Były przejęte, gdy Pani 

Dyrektor i nasz 
gość –  Radny 
Miasta Pan Boh-
dan Aniszczyk pasowali uczniów bardzo duuuużym ołów-
kiem.  Na koniec pierwszy raz w historii szkoły ojcowie 
naszych pierwszaków przygotowali wystrzałowe konfetti, 
a potem wszyscy się cieszyli.   

    Agent Kacper 

Książki naszych marzeń już w szkole! 

W ostatnich dniach dotarły do biblioteki ciężkie paczki. Za pieniądze z dotacji  przy-
znanej naszej szkole przez Ministerstwo Edukacji w ramach programu rządowego  
Książki Naszych Marzeń zakupiliśmy dokładnie 183 książki – lektury i bestsellery dla 

dzieci i młodzieży.  

Wy sami, drodzy uczniowie, mieliście wpływ na to, jakie książki zamówi-
my. W październiku i listopadzie na lekcjach języka polskiego prezentowaliście  swoje 
ulubione lektury – takie, które chcielibyście widzieć w szkolnej bibliotece, a potem 
głosowaliście na ulubione tytuły. 

W plebiscycie zwyciężyły następujące książki: 

„Mikołajek”, „Koszmarny Karolek”, „Dziennik cwaniaczka”. „Penny z Piekła Rodem”, 
„Zosia z ulicy Kociej”, „ Filipek”, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, 
„Kroniki Archeo”. 

Te i wiele innych tytułów możecie już wypożyczać z biblioteki. 

         Joanna Dawidzińska  



Poznajmy się - kl. 4a 
Zadałyśmy uczniom klasy 4a kilka pytań, aby lepiej ich poznać i dowiedzieć się, jacy są, co lubią naj-
bardziej i jak się czują w klasie czwartej. W kolejnym numerze przedstawimy Wam klasę 4b.  
W klasie 4a uczy się 20 uczniów (13 chłopców i 7 dziewczynek). Wychowawczynią klasy jest p. 
Magda Mazur. Jest to klasa sportowa – szermiercza.  

 
Ulubiony sport 

Najwięcej osób w tej klasie lubi piłkę nożną (7 
osób). 

Druga z kolei jest szermierka (3 osoby). 
Lubianym sportem jest także siatkówka (2 

osoby). 
Po jednej osobie odpowiedziało, że lubi spor-
ty takie jak: jazda na rowerze, taniec, zbijak, 
koszykówka i tenis stołowy. 
 

Ulubiony kolor 
Najwięcej osób lubi kolor niebieski (7 osób). 
Drugi z kolei jest kolor czerwony i czarny (po 3 
osoby). 
Następne z kolei są kolory: zielony, żółty, fio-

letowy (po 2 osoby). 
Po jednej osobie wymieniło kolory takie jak 

różowy i biały. 
 

Ulubione zwierzę 
Najwięcej osób lubi psy (6 osób). 
Drugi z kolei jest kot (3 osoby). 
Reszta osób najbardziej lubi: króliki, lwa, ko-

szatniczkę , geparda, łosia i papugę. 
 

Ulubiona pora roku 
Najwięcej osób wybrało lato (10 osób). 
Cztery osoby lubią zimę. 
Dwie osoby - wiosnę.  
Jedna osoba wybrała jesień. 

 
 
Mamy nadzieję, że dzięki naszej ankiecie le-
piej poznaliście uczniów tej klasy. Radzimy 
wyniki traktować nieco z przymrużeniem oka. 
  
  Tori, Kangurek, Weroni  

Ulubiona piosenkarka/piosenkarz albo zespół 
Najwięcej osób słucha Sylwii Grzeszczak (3 osoby). 
Dwie osoby lubią Pitbulla. 
Pozostali lubią: Queen, Ewelinę Lisowską, Cleo, 
Margaret, SzpaRap, Zenka Smartyniuka, The Bea-
tles, Stole the shour. 
JEDNA OSOBA LUBI (PIOSENKARKĘ) EWĘ KO-
PACZ :) 

 
Miesiąc, w którym się urodziliście 

Najwięcej osób urodziło się w październiku (3 oso-
by). 
Po dwie osoby urodziły się: we wrześniu, w listo-
padzie, w sierpniu, w lipcu i w lutym. 
Po jednej osobie - w grudniu i w marcu. 

 
Ulubiona cyfra lub liczba 

Trzy osoby lubią 10. 
Dwie osoby wskazały 18. 
Ulubioną cyfrą/liczbą pozostałych osób jest: 13, 5, 
11, 4, 7, 8, 0, 100000000, 1000000000, 
101000001000000000  

 
Ulubiony przedmiot szkolny 

Największa ilość uczniów lubi przyrodę (5 osób). 
Drugi z kolei jest w-f (3 osoby). 
Na trzecim miejscu jest plastyka (2 osoby). 
Ulubione przedmioty pozostałych osób to: mate-
matyka, historia, angielski, polski i zajęcia kompu-
terowe. 



Szermierka 

Szermierka to super gierka, 
Trener mówi „Naprzód’’ nam 

Krok i wypad! Zrób to sam! 

Floret czasem łamię się, 
Trener gniewa na nas się. 
Punkt zdobyty cieszmy się! 

Walka zakończyła się! 

                   AnciAk 

29 października w sali 28 odbył się drugi etap Szkolne-
go Konkursu Recytacji Poezji.  Praktycznie zawsze na 
konkursach ktoś ma tremę, ale na tym konkursie wy-
jątkowo mało osób miało tę przypadłość, ponieważ 
atmosfera na nim była bardzo miła. W jury zasiedli: 
pani Anna Bieniek, pani Joanna Dawidzińska, Wiktoria 
z 5b, Karolina z 5a i organizatorka konkursu pani Anna 
Krawczuk. 

Wyniki II etapu  

Szkolnego Konkursu Recytacji Poezji  

1 miejsce: Magdalena Balasińska z kl. 4a 
Amelia Piotrowska z kl. 6b 

 
2 miejsce: Anna Huk z kl. 6b 

Kacper Kowalczyk z kl. 4a 
 

3 miejsce: Jakub Kowalski z kl. 6a 
Weronika Nowak z kl. 5a 

 
Wyróżnienia: Anna Żak z kl. 5b 

Ewa Bachman z kl. 5b 
Zuzanna Sicińska z kl. 6a 

Kacper Pyda z kl. 4a 
    
   Agent Kacper i M@ciek 

Klasa 6       165 – 0 x (9632 x 445572) = 
 
Klasa 5       3h i 25min to ile sekund? 
 A.12300        B.12200        
 C.23100        D.30201 
Klasa 4       Ile milimetrów ma 1 kilometr? 
 A.1000        B.10000        
 C.1000000      D.10000000 
Klasa 3       Ala była na zakupach. Kupiła 
sukienkę za 57zł i  buty za 61zł. Dała bank-
not o wartości 200zł. Ile otrzymała reszty? 
Obliczenia: 
Odpowiedź: 
Klasa 2      2+12=         12+12= 
Klasa 1      1+5= 
   Agent Kacper 



1. Letni (…) podryw  -  Pomidorowa 

2. YOUNG Multi – Nie wiem 

3. Wiz Khalifa - See you again 

4. Major Lazer, DJ Snake – Lean On  

5. B.R.O feat  Monika Kazycka – Chyba  mnie  znasz 

6. Natalia Nykiel – Bądź duży 

7. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown 

8. Taylor Swift – Shake it off 

9. Sarsa – Naucz mnie  

10. Sia – Your Never Fully Dress  

      Smile i Queen 

 

reZigiusz—a właściwie Remigiusz Jakub Wierzgoń. Urodził się 11.09.1996 i pochodzi                    

z Wodzisławia Śląskiego. Ma siostrę Wiktorię, która również posiada kanał na youtube, który 

nazywa się Tofiki. Na swoim kanale posiada ponad milion subskrypcji. Po ukończeniu szkoły 

średniej planuje naukę na studiach zaocznych. Rozważa przeprowadzkę do Wrocławia lub 

Poznania. Ma dziewczynę - Martynę i posiada siedem kanałów: reZWierzgon,  reziGaming,  

reZiPlayGames,  reZiGOPRO (stare kanały) reZigiusz, reZigiuszBackstage, reZigiuszLivestream  

(nowe kanały). Posiada własny sklep z gadżetami (koszulki, kubki itd:.). Jego serie to : 

> GTA V  
> Wiedźmin: Dziki Gon  
> Minecraft na modach (zakończona)  
> Bloodborne (wstrzymana)                                                                                                                                                                                                                                 
> The Forest  
> Szalone rodzeństwo  
> Szalone gry  
> Challange  
> Pogaduchy  
> Q&A "Kto pyta nie błądzi"  
> Fan Arty  
> Far Cry 4 (wstrzymana)  
> Omegle  
> Funny Moments! Smile, Queen i Ciurak 

Kolor miesiąca to : 

GRANATOWY 

Wyjaśnienie: 

W konkursie na „kolor miesiąca” 

chodzi o ubranie się w rzeczy, które 

są w danym kolorze. Ten, kto          

będzie miał najwięcej ubrań w tym 

kolorze, wygra i dostanie              

coś słodkiego. Rozwiązanie               

konkursu ,,Kolor miesiąca”            

odbędzie się na kolejnej przerwie 

po losowaniu LOTTO w sali 28.   

      Kowal 



Wykreślanka - zima 
Z diagramu wykreśl 9 wyrazów związanych z zimą. Wyrazy możesz odczytywać poziomo i pionowo. Od-

gadnięte wyrazy wypisz obok diagramu. Poniżej narysuj jedno z odgadniętych haseł. 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

6. …………………………………………………… 

7. …………………………………………………… 

8. …………………………………………………… 

9. …………………………………………………… 

Piłka ręczna chłopców 

Dnia 22.10.2015r. w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Trwałej odbyła się pierwsza runda piłki 

ręcznej chłopców w Strefie Centrum. W rozgrywkach uczestniczyły 4 szkoły: SP-71, SP-72, SP-63 

oraz SP-85. Do drugiej rundy awansowały szkoły SP-72 z pierwszego miejsca oraz SP-85 z drugiego 

miejsca. Nie było łatwo... pierwszy mecz nasza szkoła zwyciężyła, drugi przegrała. W trzecim me-

czu chłopcy musieli wygrać. Pierwsza połowa była trudna i przegrana. W drugiej połowie nasi za-

wodnicy podnieśli się dzięki wskazówkom Pana Macieja Wiatrowskiego i przeszli dalej. Druga run-

da odbyła się w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej. Udział w niej wzięły szkoły: SP-61, 

SP-47, SP-85 oraz SP-90. Do finałów Strefy Centrum przeszły szkoły nr 90 oraz nasi zawodnicy ze 

szkoły nr 85. Było bardzo ciężko, ale dzięki lepszemu stosunkowi bramek wyeliminowali SP-72 i SP

-76. W Finałach Strefy Centrum nasza szkoła 

zajęła 4 miejsce. Nasi reprezentanci to:          

Jakub Kowalski Vla, Adrian Markiewicz Vla, 

Marcin Napierała Vla, Oskar Mioduszewski 

Vla, Sebastian Pietruch VIa, Kamil Zakrocki 

Vlb, Jakub Gorzelak Vlb, Patryk Mróz Vlb, 

Eryk Bińkowski Vlb oraz Fabian Siwak Vb. 

BRAWO DLA NASZYCH ZAWODNIKÓW           

  JJ  



Nasi pupile 
Tym razem poprosiliśmy o udzielenie wywiadu na temat zwierzątka opiekunkę naszej redakcji – 
panią Annę Krawczuk. 
- Dzień dobry! Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad o Pani zwierzątku? 
- Oczywiście, bardzo lubię opowiadać o moim pupilu. 
- Jakie ma Pani zwierzątko? 
- Kotkę.  
- Jak się nazywa? 
- Żabka. 
- Ile lat ma Pani kot? 
- Dwa. 
- Jak długo ma Pani swoje zwierzątko? 
- Żabkę mamy już dwa lata, a wcześniej miałam przez 
trzy lata czarnego jak węgiel kota Hebana. 
- Czy kotek w domu bałagani? 
- Zdarzyło jej się zrzucić doniczkę z parapetu, bo właśnie biegała za muchą i doniczka stanęła jej 
na przeszkodzie do pełni szczęścia. Oczywiście podrapała też oparcia krzeseł, ale szczerze mówiąc 
nie jest szczególnie dokuczliwa.  
- Czy ma jakieś znaki szczególne? 
- Ma trzy łapki szare i jedną białą. 
- Gdzie śpi? 
- Gdzie ma ochotę.  
- Co lubi robić? 
- Lubi wylegiwać się na ciepłym grzejniku, biegać za piłeczką i bawić się swoją pluszową myszką.  
- Jest aktywny czy leniwy? 
- Mój kotek jest bardzo aktywny, biega po podwórku, wspina się na drzewa, poluje na ptaszki i 
przegania ze swojego terytorium inne koty. Zdarzyło mu się zapolować na prawdziwe myszy i pta-
ki, które przynosi nam z wdzięcznością i oczekiwaniem na pochwały (a dostaje burę). 
- Jaki ma kolor sierści? 
- Szaro – biały. 
- Co lubi jeść, jaki jest jego przysmak? 
- Mięsko, szczególnie żołądki. Je też suchą i mokrą karmę. 
- Czy obcina mu Pani pazury? 
- Nie, z tępieniem pazurków radzi sobie sam, co najlepiej widać na moich meblach.  
- Dziękuję za wywiad.  
- Ja również dziękuję.          Wika pika 

Ciekawostki o ludziach 
  W wieku lat sześćdziesięciu większość ludzi traci połowę swoich kubków smakowych. 

  Kobiety uczą się wcześniej mówić, wcześniej używać zdań i czytać szybciej niż mężczyźni. 

  Inteligentni ludzie mają więcej cynku i miedzi we włosach. 

  Ludzki mózg w 85% składa się z wody. 

  Lewe płuco jest mniejsze od prawego płuca, aby zrobić miejsce dla serca. 

        Kowal 



ZWIERZĘTA ŚWIATA 

Ustonogie - to mały, ale bardzo specyficzny rząd morskich skorupiaków z gromady pance-

rzowców o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem . 

Głowa ustonogich jest stosunkowo duża, natomiast tułów jest słabo rozwinięty. Odwłok 

stanowi główną masę zwierzęcia. Ustonogie są w większości jadalne, wchodzą w skład 

wielu potraw, m.in. sashimi i sushi. Występują w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, 

sporadycznie w chłodniejszych wodach. Są mieszkańcami 

strefy przydennej, głównie mórz tropikalnych. Niektóre 

gatunki sięgają do głębokości 760 m. Występują także ga-

tunki mogące żyć w wodach słonawych. Zwykle są miesz-

kańcami skalistych wybrzeży, raf koralowych, a także piasz-

czystego dna.     Nike                                                                                                                         

Suchar na dziś  
Co mówi dżem, gdy się go otwiera? 

- DŻEM dobry! 

Jak nazywa się mucha bez ucha? 

- m 

Na co czeka maszynista? 

- Na swoją kolej. 

Co fryzjer ma w lodówce? 

- maSZYNKĘ 

Jak się bawią na biegunie? 

- Do białego rana. 

    Kowal 

Nagrodzeni w poprzednim numerze 

Losowanie lotto: 

Weronika Nowak, 5a 

Przemek Okoń, 5b 

Ewa Bachman, 5b 

 

Prezent specjalny: 

Grzegorz Siudakiewicz, 5b 

Weronika Dudziak, 

Weronika Majer 

 

Najładniej pokolorowana gazetka: 

Monika Dąbrowska, 6b 

Ania Huk, 6b 

 

Wykreślanka: 

Monika Dąbrowska, 6b 

 

Czas na matematykę: 

 



Zespół redakcyjny gazetki  

w roku szkolnym  

2015/2016: 

 
Kacper Pyda, kl. 4a - Agent Kacper 

Maciej Mielcarek, kl. 4a - M@ciek 

Ewa Bachman, kl. 5b - Batmanowata 

Anna Żak, kl. 5b - Żaczek 

Wiktoria Prokop, kl. 5b - Wika pika 

Nikola Dorosz, kl. 5b - Nike 

Zuzanna Sicińska, kl. 6a - Zixa 

Wiktoria Poniewierska, kl. 6a - Wikson 

Wiktoria Anders, kl. 6a - Tori 

Weronika Wieczorek, kl. 6a - Weroni 

Natalia Nehring, kl. 6a - Kangurek 

Klaudia Gunia, kl. 6a - Ciurak 

Maciej Skrzypa, kl. 6a - LekkoMyślny 

Jakub Kowalski, kl. 6a - Kowal 

Adrian Markiewicz, kl. 6a - JJ 

Amelia Piotrowska, kl. 6b - Smile 

Ewelina Sowa, kl. 6b - Queen 

Anna Huk, kl. 6b - AnciAk 

Opiekun redakcji: pani Anna Krawczuk 

LOSOWANIE LOTTO 

Każdy egzemplarz gazetki ma nadany 

swój unikatowy numer identyfikacyjny. 

Szukaj go na stronie tytułowej.          

Wszystkie numery wezmą udział w loso-

waniu lotto w poniedziałek 10 grudnia 

2015 po drugiej lekcji. WYGRYWAJĄ 

TRZY LICZBY!!! Na losowanie przynieś 

gazetkę, abyśmy mogli Cię                           

zidentyfikować. POWODZENIA!!! Czeka-

my również na jak najpiękniej pokoloro-

wane przez Was gazetki oraz rozwiązania 

zadań matematycznych i innych. 


