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PASOWANIE NA SZERMIERZA
3 grudnia obchodziliśmy uroczyście 110 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły prof.
Mariana Suskiego. W tym dniu odbyło się także pasowanie nas - czwartoklasistów na
szermierzy. Na uroczystość przybyli: syn profesora Mariana Suskiego, córka pana
profesora, członkowie Rady Miejskiej, pani Renata Mauer, osoby związane od lat
z szermierką we Wrocławiu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, rodzice uczniów i Grono
Pedagogiczne naszej szkoły .
Na początku baliśmy się trochę, że coś pójdzie nie tak, ale trzeba przyznać, że wszystko się
udało. Podczas uroczystości czuliśmy dumę, że jesteśmy pasowani, że odtąd możemy
mówić, że jesteśmy naprawdę szermierzami, że będziemy kiedyś może tacy dobrzy jak nasz
patron. Byliśmy szczęśliwi, że trzymamy po raz pierwszy prawdziwą szablę w ręku
i że jesteśmy ubrani w piękne stroje szermiercze. Byliśmy pasowani przez syna prof.
Suskiego, panią Olgę Walewską i wrocławskich radnych. Była to bardzo podniosła
uroczystość, którą pamiętamy do dziś i długo jeszcze będziemy pamiętać. Nasi rodzice
patrzyli na nas ze wzruszeniem i chyba też byli z nas dumni. Nasz nauczyciel - pan Maciek
Wiatrowski - przygotował film o patronie, żebyśmy mogli poznać jego życie i brać z niego
przykład. Cieszyliśmy się, że niektórzy z nas wystąpili w tym filmie. Podobały się nam
również scenki przedstawiające życie profesora Mariana Suskiego, przygotowane przez
uczniów kl. 5a, a wyreżyserowane przez p. Asię Dawidzińską. Chór szkolny Cantilena
zaśpiewał piosenkę pt. „My wrocławianie”, a uczniowie klasy 5a zrobili szpaler, pod którym
wychodziliśmy z sali gimnastycznej. Na koniec wszyscy - szermierze i goście - zrobiliśmy
sobie wspólne zdjęcie i dostaliśmy pamiątkowe dyplomy, a następnie udaliśmy się na mały
poczęstunek przygotowany przez rodziców i wychowawców.
Agent Kacper, M@ciek,
Oliwia Wasiluk

Zimowe rady nie od parady
1.Nie zjeżdżaj sankami na ulicę.
2.Gdu rzucasz w kogoś śnieżką, upewnij się, czy nie
ma w niej kamienia.
3.Nie zjeżdżaj na nartach w niesprawdzonych miejscach.
4.Gdy idziesz w góry, pamiętaj, żeby wziąć ze sobą
telefon i poinformować w twoim ośrodku, kiedy
wrócisz.
5.Gdy zjeżdżasz na nartach lub snowboardzie, pamiętaj, żeby założyć kask.
6.Gdy idziesz w góry, ubierz się odpowiednio.
7. Gdy jesteś w górach, pamiętaj, żeby nie popychać się tam, gdzie jest bardzo stromo.
8.Gdy chcesz jeździć na nartach, nie przyczepiaj się do auta.
9.Gdy idziesz obok budynku, zwracaj czasami uwagę na to, czy zaraz nie spadnie Ci przypadkiem
z budynku na głowę lód lub śnieg.
10.Nie idź sam w góry, idź z kimś dorosłym.

Przyjaźń

Tori

Nietypowe święta!

Przyjaźń to cudowny czas,
Przyjaźń może zmienić nas,
Przyjaźń jest najważniejsza na całym świecie
Wierzycie, że w końcu do siebie dobiegniecie.
W przyjaźni tkwi wielka siła,
Tylko ona zwyciężyła!
I należy pamiętać by
Zawsze z sobą być,
By nie kłamać,
Bo można serce złamać!
W przyjaźni tkwi wielka siła,
Od której nikt i nic nas nie powstrzyma.
Anci@k

2 lutego – Dzień świstaka - Obejrzyj film o świstakach!
5 lutego – Światowy dzień nutelli - Zjedz cały słoik!
9 lutego – Międzynarodowy dzień pizzy – Zrób domową
pizzę i zjedz z rodziną lub przyjaciółmi.
12 lutego – Ogólnopolski dzień pisania piórem – Pisz cały
dzień piórem, zapomnij o długopisie.
13 lutego – Światowy dzień radia – Włącz radio i śpiewaj
wszystkie piosenki, które zostaną odtwarzane.
17 lutego - Dzień kota – Przygarnij kota i zaopiekuj się nim.
18 lutego – Dzień baterii - Naładuj swój telefon na 100%.
26 lutego - Dzień dinozaura - Obejrzyj film o dinozaurach.
27 lutego - Dzień niedźwiedzia polarnego - Przytul się do
maskotki - misia!
Wikson, Kangurek, Weroni

Czy wiesz, że :
1. Pchła – ten mały owad potrafi skoczyć na odległość 350 razy dłuższą i 220 razy wyższą od
ciała.
2. Nietoperz wampir – musi pić więcej krwi niż sam waży, żeby przeżyć. To tak, jakby człowiek
wypił tyle krwi, ile mieści się w wannie.
3. Żarłacz tygrysi – rekin tygrysi może zjeść buty, drut, węgiel, poroże jelenia, tablice rejestracyjne, puszki, a nawet skorupę żółwia.
4. Bazyliszek – choć nie biega szybko (5 km/h), uwagę trzeba zwrócić na jego umiejętność
biegania po wodzie.
5. Tasiemiec – może wydać na świat około miliona młodych.
6. Langur hulman - w Indiach małpy te kradną jedzenie i inne cenne przedmioty.
7. Niesporczaki – te małe bezkręgowce mogą przetrwać temperatury tak niskie jak – 200 °C
lub tak wysokie jak +150 °C, mogą przeżyć 120 lat bez wody, są odporne na promieniowanie
radioaktywne, a nawet mogą przeżyć w próżni kosmicznej.
8. Delfin – ludzie zauważyli ich inteligencję i wzięli delfiny do występowania na pokazach delfinów. Te mądre ssaki opanowały do perfekcji echolokację, dzięki której znajdują pożywienie
i orientują się w przestrzeni.
Nike

Zwierzęta świata
Gwiazdonos amerykański - występuje w Ameryce Północnej, prowadzi podziemny tryb
życia, ale do tego stylu życia przywiązany jest mniej niż inne krety. Podobnie jak jego kuzyni
kopie nory. Jest świetnym pływakiem.
Żywi się larwami owadów wodnych,
dżdżownicami, skorupiakami. Jego nos
przypomina gwiazdę, dlatego ma taką
nazwę …
Nike

CZAS NA MATEMATYKĘ
Klasa 6.

W Kanadzie można się doliczyć
ponad 3 milionów jezior.

Klasa 5.
Klasa 4.

Ciekawostki

Czy 5 do potęgi 2 to 5 do kwadratu?
1.Tak 2. Nie

W Arabii Saudyjskiej nie ma
żadnych rzek.
91% powierzchni Surinamu
zajmuje dżungla.

Klasa 3.

W Papui Nowej Gwinei używa
się 820 języków.

Klasa 2.

99% powierzchni Libii zajmuje
pustynia.

Klasa 1.
Matematyka jest prosta.
Zapamiętaj!

Nike

Najdłuższą cięciwę nazywamy średnicą.
Średnica jest 2 razy dłuższa od promienia.
Agent Kacper i M@ciek

Suchar na dziś
- Jak nazywa się pszczoła bez czoła?
- Psz
Mama pyta syna…
- Jasiu, jakiś czas temu w szafce widziałam dwa
ciastka, a teraz widzę tylko jedno. Możesz
powiedzieć czemu?
- No bo było ciemno i nie zauważyłem drugiego.
- Co robi kierowca, gdy jest mu zimno?
- Siedzi w golfie.
- Jak mówi się do rekina, żeby sobie poszedł?
- RekSio.
- Jak nazywa się skaczący hipopotam?
- HipHop.
Kowal

SPORT
12 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej
nr 46 we Wrocławiu odbyły się eliminacje do
Finałów Wrocławia w piłce ręcznej chłopców.
Zagrały tam trzy szkoły: SP-46, SP-91 oraz SP85.
Nasi zawodnicy pierwszy mecz wygrali
wynikiem 6:2. Tą wygraną zapewnili sobie
awans do I rundy Finałów Wrocławia. W
drugim meczu było bardzo ciężko. Przegrali
8:20, lecz pokazali się z dobrej strony.
I runda Finałów Wrocławia odbyła się 14
stycznia w SP-90. Uczestnicy tej rundy to: SP90, SP-85, SP-46 oraz SP-47. Nasi zawodnicy z
przegraną z SP-90 i remisem z SP-47 niestety
nie awansowali.
W klasyfikacji miasta Wrocławia nasza szkoła
zajęła 5 miejsce!!!
Gratulujemy naszym zawodnikom!!!
JJ

Ciekawostki
Igrzyska olimpijskie:
Czy wiesz, że złoty medal olimpijski jest w rzeczywistości pozłacanym srebrem?
Jest wykonany ze srebra i pozłacany 8 gramami złota.
Najmłodszym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich był 10- letni gimnastyk. Miało to miejsce w 1896 roku.
Piłka nożna:
Największy wynik padł w lidze madagaskarskiej. Był to wynik 149:0. Przy każdej możliwej sytuacji goście
strzelali gole samobójcze.
Najmłodszy zawodnik, który wystąpił w profesjonalnym meczu, miał 12 lat.
W 1871r. żainaugurowano pierwsże rożgrywki piłkarskie na swiecie.
Lekkoatletyka – wybrane rekordy w rywalizacji mężczyzn na otwartym stadionie:

Skok wzwyż
Skok o tyczce
Skok w dal
Pchnięcie kulą
Rzut dyskiem
Rzut młotem
Bieg na 100m
Bieg na 200m
Bieg na 400m
Maraton
Bieg na 10000m
Chód na 20 km

2,45m
6,16 m
8,95 m
23,12 m
74,08 m
86,74 m
9,58 s
19,19 s
43,18 s
2 godz. 2,57
26 godz. 17,53
1 godz. 16,36

Kuba
Francja
USA
USA
NRD
ZSRR
Jamajka
Jamajka
USA
Kenia
Etiopia
Japonia
Kowal

WYKREŚLANKA
W wykreślance ukryły się wyrazy. Odszukaj je, napisz w wyznaczonych linijkach i zilustruj jeden z nich.
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LekkoMyślny

POZNAJMY SIĘ - KLASA 6A
W klasie 6a uczy się 18 osób. Wychowawczynią tej klasy jest pani Lidia Pelc. Jest to klasa
szermiercza, która już niedługo ukończy naszą podstawówkę i pójdzie do gimnazjum.
Zadałyśmy uczniom tej klasy kilka pytań, abyście mogli ich lepiej poznać.
1.Ulubiony zespół lub piosenkarz
Większość z klasy lubi One Direction (4osoby).
Drugi z kolei jest Tede (2osoby).
Po jednej osobie lubi: Justina Biebera, Eda Sheerana, Mrozu, Ariane Grande, Paktofonikę,
Kaena, Chadę, NPWN.
2.Ulubiony kraj
Na pierwszym miejscu jest Hiszpania
i Polska (po 4 osoby).
Na drugim miejscu jest USA (3osoby).
Na trzecim miejscu Anglia (2osoby).
Po jednej osobie wybrało: Egipt, Dubaj
i Niemcy.
3.Ulubiony sport
Najwięcej osób lubi piłkę nożną (7osób).
Druga z kolei jest siatkówka (3osoby)
i parkour (2 osoby).
Po jednej osobie najbardziej lubi: szermierkę, jazdę na rowerze, freerunning, gimnastykę
oraz akrobatykę.
4.Ulubiony sportowiec
Większość klasy lubi Leo Messiego (5osób).
Na drugim miejscu jest Robert Lewandowski i Christiano Ronaldo (po 3osoby).
Następny z kolei jest Kamil Tobiasz i Neymar po (2osoby).
5.Ulubione jedzenie
Najwięcej osób lubi pierogi ruskie i naleśniki (po 4osoby).
Drugie z kolei jest spaghetti (3osoby).
Po jednej osobie uwielbia pizzę, zupę pomidorową, kanapkę,
rosół i jedzenie z KFC. (Jedna osoba lubi pyszne jedzenie).
6.Ulubiona pora roku
Większość osób z klasy lubi lato (11osób).
Następna jest zima i jesień (po 2osoby).

7.Kim byście chcieli zostać w przyszłości?
Najwięcej osób chce zostać youtuberami (3osoby).
Drugi z kolei jest: piłkarz, architekt i TANCERKA JUSTINA BIEBERA (po 2 osoby).
Po jednej osobie planuje być: trenerką gimnastyki, tracerem w stick mode, przedszkolanką,
sportowcem, a jedna osoba chce iść do wojska.
8.KFC vs McDonald’s
Większość osób woli KFC (9osób), a 6 osób wybrałoby McDonald’s.
9.Ulubiony sklep
Po dwie osoby kupuje w Biedronce i w Croppie.
Po jednej osobie w Hill i Homs.
10.Ulubione święto
Na pierwszym miejscu są urodziny (6osób).
Dwie osoby lubią Boże Narodzenie.
Po jednej osobie: Mikołajki, Wielkanoc, Dzień
Dziecka i zakończenie roku szkolnego.
Tori i Weroni

Wywiad z panią Alicją Królak – nauczycielką
przyrody
1. Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole?
Od 28 lat.
2. Czy ma Pani jakieś zwierzę, a jeżeli tak, to jakie?
W domu nie posiadam, ale mam rybki klasowe i nimi się
opiekuję.
3. Czy długo trzeba studiować, aby zostać przyrodnikiem?
Studia trwały 5 lat, a podyplomowe jeszcze rok.
4. Jakiego rodzaju muzyki słucha Pani najchętniej?
Słucham różnych rodzajów muzyki.
5. A jaki owoc jest Pani ulubionym?
Lubię jabłka.
6. Czy trenowała Pani kiedyś jakiś sport?
Nie, ale chętnie jeżdżę na rowerze, chodzę na spacery
i gimnastykuję się.
7. Czy lubi Pani zawód nauczyciela?
Lubię. Inaczej bym go nie wykonywała.
8. Jakie rośliny doniczkowe hoduje Pani w szkole
i w domu?
Bardzo różnorodne, ale najchętniej kaktusy.
9. Jaki rodzaj książek czyta Pani najczęściej?
Kryminały i książki obyczajowe.
10. Ile ma Pani dzieci?
Dwóch dorosłych synów.
11. Czy ma Pani swój ulubiony kolor?
Tak, różne odcienie zieleni i szarości.
12. Czy lubi Pani gotować i jaka jest Pani popisowa
potrawa?
Najbardziej lubię piec ciasta. Domownikom i gościom
smakuje np. moje ciasto z masą budyniową i wiśniami.
13. Brzmi bardzo smakowicie. Dziękuję Pani za rozmowę.
Zixa

WIZYTA W SCHRONISKU
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, zbieraliśmy rzeczy i jedzenie dla zwierząt. Mogły
to być suche i mokre karmy, koce itp. Do schroniska jechaliśmy w kierunku Leśnicy. Kiedy
weszliśmy do schroniska, zostawiliśmy dary przyniesione zwierzętom i zrobiliśmy wspólne
zdjęcie. Okazało się, że przynieśliśmy ok. 100 kg karmy. Kiedy część dzieci poszła oglądać klatki
ze zwierzętami, kilkoro z nas poszło się czegoś dowiedzieć o odwiedzanym przez nas schronisku.
Okazało się, że w schronisku jest ok. 200 psów i 100 kotów. W tym miejscu jest dużo starszych
psów i o wiele mniej suczek niż piesków. Nasze schronisko jest nietypowe, ponieważ oprócz psów
i kotów mają oni tam też świnkę, krowę, owieczki, byka i lisiczkę. Są tam także ptaki: kaczki
i bażanty. W schronisku pracują też wolontariusze, bo trudno by było dwóm osobom
zaopiekować się tak wielkim schroniskiem. Wolontariusze wyprowadzają na przykład psy na
spacer. Nie muszą oni przychodzić codziennie o określonej porze, tylko kiedy mają czas.
Zachęcamy was do zostania wolontariuszem, bo to przyjemna sprawa pomagać zwierzętom.
Niestety, musicie jeszcze poczekać, aby zostać wolontariuszem, bo jesteście trochę za młodzi, ale
nadal możecie pomagać zwierzętom. Jak znajdziecie jakieś zwierzę, zanieście je do schroniska.
Tam się nim zaopiekują. Schronisko, które odwiedziliśmy, przyjmuje tylko zwierzęta z Wrocławia.
To schronisko funkcjonuje już 50 lat, ale w tym miejscu pracują od 5 lat. Dookoła schroniska
żyje dużo dzikich zwierząt, np. sarny, lisy, dziki. Zachęcam do pomagania zwierzętom. Zapytajcie
też rodziców, czy możecie wziąć psa ze schroniska!!!!!!!
Żaczek

Co najbardziej lubisz robić w ferie?
Co najbardziej lubisz robić w ferie?
jeździć na łyżwach
grać na komputerze
jeździć na sankach
rzucać się śnieżkami
grać w piłkę
jeździć na nartach
Spać
oglądać telewizję
odwiedzać rodzinę
chodzić na wycieczki
lepić bałwana
spotykać się z przyjaciółmi
bawić się na dworze
jeździć na kolonie
czytać książki
robić anioła na śniegu
trenować
bawić się
grać w gry planszowe
rysować
pozostałe zajęcia
słuchać muzyki
jeździć w góry
siedzieć w domu
bawić się z rodzeństwem
bawić się ze zwierzakiem
pływać
jeździć na snowboardzie
układać klocki lego

Odpowiedzi uczniów
35
35
33
20
18
15
12
9
8
8
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1

Co najbardziej lubisz robić w
ferie?

Odpowiedzi nauczycieli

czytać książki

4

wyjechać w góry

1

spać

1

podróżować

1

leniuchować

1

Batmanowata i Żaczek

Ptaki zimujące w Polsce - czym je karmić?
Zimą w Polsce możemy spotkać takie ptaki jak: jemiołuszkę, sikorę bogatkę, sójkę, kosy, kawkę, gawrona,
puszczyki, gołębie i wróble. Dla ptaków możemy przygotować pokarm, aby
łatwiej im było przeżyć zimę.
Jemiołuszkę możemy karmić jagodami,
porzeczkami bądź winogronami.

Sójkę możemy dokarmiać
żołędziami, orzechami, drobnymi
owocami lub ziarnem .

Sikorki możemy dokarmiać słoniną, orzechami,
drobnymi nasionami, ziarnami
słonecznika lub siemieniem .

Gawron chętnie je suszone
owoce i różnego rodzaju nasiona.
Nike i Wika pika .

Sport miesiąca!
W tym dziale będziemy prezentować ciekawe dyscypliny sportowe. Chcemy, żebyście się nimi zainteresowali, a może nawet sami zaczęli
trenować.

Sportem miesiąca zostaje: Gimnastyka.
Gimnastyka to śliczny, a zarazem trudny i wymagający czasu sport. Każdy, kto decyduje się, aby ćwiczyć ten przepiękny
sport, musi liczyć się z tym, że na pewno będzie ciężko. Najważniejszymi cechami, potrzebnymi, aby ćwiczyć ten sport,
są: cierpliwość, gibkość, wytrwałość. Jest to duży wysiłek, ale przede wszystkim dobra zabawa. Najważniejsze jest to, aby się
nie poddawać i dążyć do celu. Ten sport wymaga ogromnego zaangażowania. Trzeba ćwiczyć, chodzić na treningi oraz
rozciągać się jak najwięcej w domu (nic na siłę!) Gimnastyka to dość skomplikowany sport i można powiedzieć też, że
giętki J Uczenie się figur to niewielka przyjemność. Najlepsze jest to uczucie, gdy osiągniecie swój cel i uda wam się zrobić
określoną figurę (np. szpagat, mostek, przejście lub sznur).
Treningi i ciężka praca to podstawa tego sportu. Co najważniejsze... ten sport może ćwiczyć każdy. Nie wymaga on jakiegoś
wielkiego poziomu zaawansowania. Ja również trenuję ten piękny sport i wiem, że trzeba zacząć od zera, a potem pomału
dąży się do tego, co się zaplanowało. Wielcy akrobaci również zaczynali od niczego, a teraz wyjeżdżają na zawody nawet za
granicę! Nie trzeba jeździć na treningi codziennie, wystarczy co parę dni. Warto najpierw spróbować samemu w domu zostać samoukiem. Gimnastyka jest wspaniałym sportem. Moim zdaniem każdy z nas powinien spróbować i poczuć, jak
to jest, gdy uda mu się spełnić swoje marzenie. Życzę powodzenia w rozwijaniu swojego talentu :-)
AnciAk

Nasi pupile
- Czy mogę przeprowadzić z tobą
wywiad o twoim zwierzątku?
- Tak, możesz.
- Jakie masz zwierzątko?
- Mam szynszylę.
- Ile ona ma lat?
- Ma 5 lat.
- A jak się nazywa?
- Moja szynszyla nazywa się...
Szymek.
- Jak długo masz swojego pupila?
- Mam go od 5 lat.
- Jak wygląda, czy ma jakieś znaki szczególne?
- Nie ma znaków szczególnych. Ma szarą sierść.
- Jak się najczęściej zachowuje?
- Zachowuje się jak wariat. Jest bardzo ruchliwy.
- W jaki sposób spędzasz z nim czas?
- Biorę go na ręce i trochę go tresuję.
- Czy lubisz się z nim bawić?
- Tak, uwielbiam.
- Czy twoja szynszyla lubi dzieci?
- Trochę.
- Ile czasu przesypia twój zwierzaczek?
- Od 5 do 10 godzin na dobę.
- To wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
- Ja również. Cześć.
Z Łukaszem Stelmachem z kl. 5b
rozmawiała Wika pika

Zima
Przyszła zima
mroźny klimat
dzieci poubierane,
szalikami i czapkami opatulone.
W szkole ciepło, gorąco,
a za oknem śniegu tona.
I bałwany małe, duże
okrągłe mają buzie:)
Zixa

Szóste klasy
Szóste klasy ostro się przygotowują,
sprawdzian planują.
Muszą pilnie uczyć się,
aby zdać.
Łatwo nie będzie, lecz wiedza to ważna sprawa,
sprawdzian wiadomości trzeba napisać.
TRZEBA, oj trzeba!!!!:):):)
Zixa

Gliwice, 26.02 2015r.
Cześć Kasiu!
Dziś słoneczny, piękny sobotni ranek. Wstałam o 8:40 z myślą, że dziś nie muszę iść do szkoły.
Całkiem szybko minęło tych już prawie 9 miesięcy szkoły. Pomyśleć, że już za parę miesięcy koniec
roku, a dopiero przed chwilą kończyły się wakacje. Gdy tylko się obudziłam, ujrzałam przez okno piękny,
biały puch.
To w końcu śnieg! Od razu postanowiłam napisać do Ciebie o tym pięknym widowisku. Już od paru
dobrych lat tak bardzo nas nie zasypało jak dziś, więc trzeba z tego korzystać, ile można, bo nie
wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Może skończy się za tydzień, miesiąc albo już za 2 dni! Rozmawiałam
z mamą o tym, gdzie i kiedy idziemy radować się śniegiem (w „naszym’’ języku to znaczy iść na sanki
i lepić bałwana). Od razu po ubraniu się, zjedzeniu śniadania i umyciu zębów poleciałam rzucać się
śnieżkami i lepić bałwana z kolegami. Po południu mama zabrała mnie na górkę na sanki. Było super!
Było mi zimno, ale i tak nie potrafiłam wrócić do domu. Niestety, zimą robi się szybko ciemno, więc
po dwóch godzinach musiałyśmy wracać. No cóż, tak musiało być. Dzisiejszy dzień był wspaniały! Po
powrocie do domu siostra przywitała mnie cieplutką herbatą. Po chwili szybciutko wskoczyłam pod koc.
Mam nadzieję, że i my wybierzemy się kiedyś na tak wspaniałą przygodę!
Pozdrawiam

AnciAk

W cyklu „Nasze wypracowania” prezentujemy list od duszka Maćka – bohatera książki „Duch starej
kamienicy” do jego rodziców, którego autorką jest Ania Żak. Mamy nadzieję, że Was on zainteresuje
i z przyjemnością przeczytacie tę lekturę. Może nawet odwiedzi Was sam duch Maciek, jak to się stało
niedawno w klasie 5b.
Wrocław, 12.01.2016
Kochani Rodzice!
Jestem Waszym synem Maćkiem. Mieszkałem z Wami w starej kamienicy, ale mnie
zostawiliście, bo byłem najdziwniejszym dzieckiem w rodzinie. Chciałbym zapytać, jak Wam się
mieszka beze mnie, bo mi bez Was ciężko, choć się już przyzwyczaiłem. Czy nie chorujecie? Chciałbym
Wam opowiedzieć, jak mi się żyje w kamienicy.
Mieszkam na strychu ze sroką Wiesławą, która ciągle kłamie i często nie umiem rozróżnić, kiedy
mówi prawdę, a kiedy nie. Choć jest czasem złośliwa, bardzo ją lubię. Na samym dole mieszka mały
Piotruś. Czasem przychodzę go uspokajać, gdy płacze. Pode mną mieszka bardzo miła dziewczynka,
tylko szkoda, że ona też często kłamie. Raz powiedziała, że trzyma w łazience, w wannie wieloryba i
dlatego sąsiadce tynk odpada z sufitu. Ta sąsiadka to pani Kowalska, która ma pieska Filusia. Bardzo
go lubię, choć jest trochę zbyt rozszczekany. Główną postacią tego domu jest pani Guzdralska. Trzyma
w swoich szafkach bardzo pyszne konfitury i wiele, wiele innych przepysznych rzeczy. Niedawno do
naszej kamienicy wprowadzili się nowi lokatorzy. Były to dwa identyczne bliźniaki, które miały na imię
Jarek i Marek. Razem z nimi wprowadził się ich ojciec - pan doktor Bioderko. Nasza kamienica jest
pełna przygód, a wy je uwielbiacie! Jedną z tych przygód była ta, kiedy mrówki wprowadziły się do
kamienicy i zabierały mi konfitury. Był też niby-pożar, który wywołała Wiesława i wszystkie ubrania
pani Guzdralskiej się pobrudziły. Przepraszam, że nie dopilnowałem wszystkiego, ale się starałem.
Przez ten czas dowiedziałem się, że Wiesława umie robić na drutach.
Mam nadzieję , że niedługo do mnie przyjedziecie. Mnie się bardzo dobrze mieszka w kamienicy.
Mamy wspaniałych lokatorów. Mam nadzieję, że Wam się dobrze mieszka u siebie. Bardzo Was
kocham!

Nagrodzeni z poprzedniego numeru
Losowanie Lotto:


P. Asia Dawidzińska



Ewa Bachman, kl. 5b



Wiktoria Prokop, kl. 5b

Kolor miesiąca:


Nadia Taczała, kl. 2a



Ewa Bachman, kl. 5b

Wykreślanka:


Wiktoria Prokop, kl. 5b

Kolor miesiąca to : CZERWONY

Czas na matematykę:

Wyjaśnienie:

Najładniej pokolorowana gazetka:

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



Zuzanna Sicińska, kl. 6a



Wiktoria Prokop, kl. 5b



Zuzanna Sicińska, kl. 6a

Gratulujemy i zachęcamy do brania
udziału w kolejnych konkursach!

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 - Anci@k
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 Losowaniu Lotto w czwartek 25 lutego 2016r.
po drugiej lekcji. WYGRYWAJĄ TRZY
LICZBY!!! Na losowanie przynieś gazetkę,
abyśmy mogli Cię zidentyfikować.
POWODZENIA!!! Czekamy również na
jak najpiękniej pokolorowane przez Was
gazetki oraz rozwiązania zadań matematycznych i innych.

