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W tym numerze: 

 Ankieta 

 Z życia szkoły 

 Wykreślanka 

 Losowanie Lotto 

 Poznajmy się - kl. 2a 

 Wywiady 

 Ciekawostki 

 Suchar na dziś 

 Rady nie od parady 

 Czas na matematykę 

 Zawody sportowe 

 Quiz o szkole 

 Zwierzęta świata 

 Krzyżówka 

 Konkurs Recytacji  

 Poezji 

 Dziecięca wierszykarnia 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

 Uczta bogów 

 Challenge Wratislavia 

 

Numer identyfikacyjny: 

 

 

Wiosna 
Nadeszła  wiosna. Wiosna to piękny czas, kiedy kwiaty zakwitają,      

a drzewa budzą się na nowo. Nie trzeba nosić już grubych kurtek        

i można się bawić na trawie. Nie jest już tak zimno, słońce świeci,     

a zwierzęta budzą się ze snu zimowego zwanego także hibernacją. 

Miło patrzeć, jak króliczek biegnie sobie po łące. Fajne były zabawy 

na śniegu, ale zabawa na świeżym powietrzu wiosną  jest moim zda-

niem lepsza. Chodzenie na spacery jest bardzo dobre dla zdrowia, 

szczególnie wtedy, kiedy jest ciepło i nie ma mrozów. Wiosna jest 

moją ulubioną porą roku, ponieważ kwitną najróżniejsze kwiaty,  

takie jak mlecze, fiołki, tulipany i wiele innych. Wiosna jest bardzo 

radosna, szczególnie że wiemy, że niedługo będzie lato i wakacje. 

   Dark Neko 

 

 

http://blizejprzedszkola.pl/konkurs-3454,pani-wiosna-ogolnopolski-konkurs-plastyczny
http://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/


 
Wesołych, miłych i szczęśliwych 

Świąt Wielkanocnych spędzonych 

w rodzinnym gronie,  radosnego 

wiosennego nastroju, wesołego 

Alleluja i mokrego dyngusa.  

Oczywiście też obfitego wielka-

nocnego stołu, udanego szukania 

jajek  i wielu innych zabaw 

wszystkim nauczycielom                 

i uczniom naszej szkoły  

    życzy redakcja gazetki szkolnej 

Konkurs Recytacji Poezji 

25 marca w Szkole Podstawowej nr 76 odbył się Dzielnicowy Konkurs Recytatorski. Nasza szkoła wystawiła 

3 reprezentantów: Kacpra Pydę z klasy 5a, Magdalenę   Balasińską z klasy 5a i Julię Cymbaluk z klasy 4a.  

Kacper Pyda otrzymał wyróżnienie, niestety nikt nie przeszedł do następnego etapu. Jurorów najbardziej 

urzekł wiersz pt. „Czapla, ryby i rak”, który uczennica jednej z wrocławskich szkół powiedziała brawurowo. 

Gratulujemy wszystkim udanego występu przed publicznością,  a Kacprowi zdobycia wyróżnienia.  

  Redakcja 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

KRZYŻÓWKA 

1. Pora roku, w której obchodzi-

my Wielkanoc. 

2. Pomalowane jajka 

3. Wielkanocne ciasto 

4. Święcimy je w kościołach    

tydzień przed Wielkanocą 

5. Poranna msza w Niedzielę 

Wielkanocną 

6. Symbol nowego życia. 

7. Lany ... 

8. Wiosenny kwiat 

9. Została ustanowiona w Wielki 

Czwartek  
        Kacper Agent 

Zapytałam Kacpra o wrażenia  z  udziału w Konkursie  

- Czy to prawda, że byłeś w sobotę na Konkursie Recytatorskim? 

- Tak, byłem tam. 

- Jaki wiersz był twoim zdaniem najlepszy? 

- Mój. 

- Czy trudno Ci było powiedzieć swój wiersz? 

- Nie, nie było mi trudno. 

- Jak długo uczyłeś się swojego wiersza? 

- Uczyłem się go na pamięć 4 dni, a później jeszcze              
ćwiczyłem ładną recytację. 

- A jaki ma tytuł? 

- „Dialog z pluskwą”, a autorem jest Ludwik Jerzy Kern. 

- To wszystko, dziękuję. 

- Proszę.      M@łpka 

 



Jaką książkę ostatnio przeczytałeś/aś? liczba odpowiedzi 

żadną 19 

Harry Potter  17 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai 7 

Piłka nożna  6 

Chłopcy z Placu Broni  6 

Mikołajek  6 

Nela  4 

Opowieść z Narnii 4 

Koty i kocięta  3 

Zezia i Giler  3 

Kubuś Puchatek  3 

Dziennik cwaniaczka 3 

Asiunia  3 

Koziołek Matołek  3 

Martynka  3 

O psie, który jeździł koleją 2 

Pax  2 

Zmierzch  2 

Star Wars  2 

Magiczne drzewo 2 

Zaopiekuj się mną  2 

Hania Humorek 2 

Kot w butach  2 

Przebudzenie mocy 1 

Chomik 1 

Piękna i Bestia 1 

Scooby Doo 1 

Pies i ja 1 

Podróże z Karoliną 1 

II wojna światowa 1 

Afryka Kazika 1 

Karolka 1 

Czerwony Kapturek 1 

Strażniczka krwi  1 

Mały Książę  1 

Tomek wśród łowców głów  1 

Pafnucy ostatni smok  1 

W stronę tamtego lasu  1 

Tajemnice klasztornego eliksiru  1 

Wakacje grzecznego psa  1 

Król Lew  1 

Hobbit  1 

Księżniczki  1 

Niezgodna  1 

Pinokio  1 

Żółw Franklin  1 

Tara Duncan  1 

Maja poznaje świat  1 

365 zwierząt  1 

Ankieta na kwiecień 

Oprac. Batmanowata i Żaczek 

http://e-bajkidladzieci.pl/blog/franklin/


UCZTA BOGÓW w klasie 5a 

22 kwietnia w sali 28 odbyła się Uczta bogów, którą przygotowała klasa Va. Uczta bogów polegała na: 

Podzieleniu się klasy na grupy 

Pokazaniu scenek z życia bogów 

Przyniesieniu ambrozji i nektaru (jedzenia i picia) 

Turnieju mitologicznym 

I ucztowaniu 

Lekcja była bardzo ciekawa. Przygotowania do tego 

dnia trwały aż 2 tygodnie. Na naszym Olimpie znalazło się 

wielu bogów i herosów. Według mnie najlepsze przebranie miał Kacper Pyda (bóg słońca - Helios), 

a najlepszy rekwizyt - Mateusz Cybulski (Hades), czyli trzygłowego psa Cerbera.  

Najpierw (tydzień wcześniej) podzieliliśmy się na grupy i  tworzyliśmy scenki z życia bogów. 

Scenki przedstawiały między innymi: 

Historię Orfeusza i Eurydyki, 

O tym jak Demeter straciła swoją córkę Korę, 

Bitwę o Ateny. 

Odbył się też turniej mitologiczny. Wygrała grupa, w której skład wchodzili: Amelia Cieślicka, Kacper 

Pyda, Kacper Kowalczyk, Adrian Pawlak i ja. To był najlepszy język polski w tym roku!   

 M@łpka 

Pierwszy Dzień Wiosny 

21 marca odbyły się w naszej szkole obchody pierwszego dnia wiosny. 

Na sali gimnastycznej odbyły się różne ciekawe konkurencje sportowe 

oraz Omnibus. Tego dnia wszystkie klasy 4-6 rywalizowały ze sobą      

o punkty do Ligi Klas. Były tam konkurencje sportowe:  dla kl. 4 były  

to skoki przez  kabla,  dla kl. 5 – brzuszki,  a dla kl. 6 - odbicie górne 

piłki siatkowej. Klasy, które wygrały te konkurencje,  dostały po dwa 

punkty do Ligi Klas. 

Zadaliśmy kilka pytań zwyciężczyni  Omnibusa - Juli Cecot 

- Czy  jakieś pytania sprawiły ci trudność? 

- Tak, tylko te z przyrody. 

- Kto z przeciwników był dla ciebie największym konkurentem? 

- Najpoważniejszym przeciwnikiem był Kacper Pyda.  

   Phanty i Traczątko 

 

 

 
  

 

http://www.adam_wroblewski.republika.pl/olimp.html


Poznajmy się - kl. 2a 

Zadałam uczniom klasy 2a parę pytań, aby poznać się z nimi nieco bliżej. Wychowawczynią tej klasy jest  

pani Janina Schmid. W klasie 2a jest 21 uczniów (9 chłopców i 12 dziewczynek). 

Ulubiony kolor 

Prawie połowa klasy lubi kolor niebieski (10 osób). Po dwie osoby lubią kolor czerwony, różowy i brązowy, trzy 

osoby lubią kolor zielony, a jedna żółty. 

Ulubiony sport 

Najchętniej pierwszoklasiści trenują piłkę nożną      

i kolarstwo (po 9 osób),  jedna osoba lubi wyścigi 

samochodowe i jedna - bieganie. 

Ulubiony owoc lub warzywo  

Ulubionymi owocami są jabłka i banany (po 9 

osób). Dwie osoby                                                                 

lubią kiwi, po jednej osobie - marchew i ananasa. 

Ulubiona pora roku  

Zimę i lato lubi po 9 osób, a po dwie osoby lubią wiosnę         

i jesień. 

Kto lubi czytać książki? 

Dziesięć osób lubi czytać książki, a dziesięć osób nie lubi. 

Kto lubi chodzić do kina? 

Siedemnaście osób lubi oglądać filmy w kinie, a trzy nie. 

Co uczniowie tej klasy robią w czasie wolnym? 

Większości uczniów lubi spędzać czas z rodziną (11osób), trzy osoby chętnie pływają, po dwie osoby grają   

w piłkę i bawią się. Pozostałe osoby lubią grać w gry planszowe  

i jeździć na rowerze. 

Ulubione zwierzę 

Najbardziej lubiany jest kot (10 osób), na drugim miejscu  

jest pies (8 osób), jedna osoba lubi papugi i jedna motyle. 

Ulubiona cyfra lub liczba  

Ulubioną liczbą uczniów jest 10 (8 osób). Uczniowie lubią też  

9 (2 osoby), 6 (1 osoba), 3 (5 osób), 4 (2 osoby) i 8 (1 osoba). 

Kto lubi naszą szkołę? 

Osiemnaście osób lubi naszą szkołę, a tylko 2 osoby nie. 

       Phanty 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-liczba-2.html
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/litera-a-4


CHALLENGE  WRATISLAVIA 

25 i 26 marca odbył się Międzynarodowy Turniej Challenge Wra-

tislavia.25 marca walczyli chłopcy.   Naszą szkołę reprezentowali: 

Kacper Kowalczyk,    Mateusz Cybulski, Maciek Mielcarek, Mar-

celi Kilian (wszyscy z 5a) oraz Dominik Kania z kl. 6a. Kacper był 

188, Mateusz - 189, Maciek – 164, a Marceli - 229. 

25 marca walczyły dziewczyny: Weronika Tracz,   Wiktoria Otrę-

bowska , Karina Gaweł i Magda Balasińska z kl. 5a oraz Sandra 

Piaseczna, Natalia   Blicharz i Julka Cecot z kl. 6a. Weronika była 

113,   Natalia - 51, Julka - 98, Wiktoria - 161, Sandra - 166, Karina 

– 168,  Magda – 131. 

 Phanty i Traczątko 

Wywiad z Dominkiem Kanią 

- Ile  walk wygrałeś? 

- Wygrałem 5 walk. 

- A z kim najtrudniej ci się walczyło? 

- Nie wiem, trudno powiedzieć. 

- Które miejsce zająłeś ostatecznie na Challenge   
Wratislavia? 

- 57. 

Wywiad z Natalią Blicharz 

- Z kim ci się najtrudniej walczyło? 

- Z Marie WINTERBERG-POULSEN. 

- Ile walk wygrałaś? 

- 5. 

- Które  miejsce ostatecznie zajęłaś?  

- 51. 

Dziecięca wierszykarnia 

6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 27 odbyła się druga część konkursu „Dziecięca wierszykarnia”. Pierwszy etap 

polegał na napisaniu wiersza o dowolnej tematyce. Do komisji napłynęło 97 prac w kategorii klas 4-6 i 81 prac w 

kategorii klas 1-3. Wybrano po 7 uczniów z każdej kategorii wiekowej. Drugi etap odbył się w Szkole nr 27 przy ulicy 

Rumiankowej. Polegał on na jak najpiękniejszym wyrecytowaniu swojego wiersza. 

Oto wyniki w kategorii klas IV-VI 

I miejsce- Piotr Czudżak "Ptaki nie umierają" SP 51 

II miejsce- Julia Naskrent "Tęsknota" SP 27 

III miejsce- Krzysztof Ciapa "Senne marzenia" SP 47 

Wyróżnienia: 

Maja Piątkowska "Wiatr" SP 27 

Aleksander Ziółkowski "Czym jest Piękno?" SP 51 

Magdalena Balasińska "Psi przyjaciel" SP 85 

Weronika Janicka "W deszczowych kroplach" SP 44 

 

Wśród wyróżnionych znalazłam się również ja. Konkurs  odbył się 

w wielkiej sali gimnastycznej. Była tam publiczność i panował wielki 

stres. Podziwiałam wiersze innych. Konkurs był naprawdę trudny.  

           

              Magda Balasińska 

 

 

 

 

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/sport-i-rekreacja/34772-40-miedzynarodowy-turniej-szermierczy-dzieci-do-lat-15-challenge-wratislavia
http://englandfencing.co.uk/challenge-wratislavia-2017-squad-announcement/


Czas na matematykę 

Klasa 1.  7 + 7 =  

 a.12   b.13   c.14   d.15 

Klasa 2.  5 x 5= 

 a.15   b.25   c. 35   d.55 

Klasa 3.  13 x 13 : 13 + 13 – 13 = 

Klasa 4.  2    

Klasa 5.    

Klasa 6. 

Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa 

prawidłowego czworokątnego, którego pole 

powierzchni bocznej wynosi 196 cm2, a dłu-

gość wysokości ściany bocznej wynosi 14 cm. 

Szukane pole wynosi    

  Cm2   Agent Kacper   

Przyjaciele 

Zwierzęta to przyjaciele, 

Chciałabym mieć ich wiele, 

Oczywiście przyjaciół już mam, 

Ze zwierzętami jest gorzej, wiesz sam. 

Chciałabym psa albo chomika, 

Co po klatce żwawo bryka. 

Z psem się zagra, piłkę rzuci, 

A z papugą pomarudzi, 

No a z kotem, daję słowo, 

Będzie bardzo kolorowo. 

Może osła albo konia, 

Krowę, kaczkę lub zwierzę dziwaczne? 

Chcę mieć zwierzę, wiem to na pewno, 

Z nimi marzenia  nigdy nie bledną. 

Magda Balasińska, kl. 5a 

 

 

 

 

Turniej  Tenisa Stołowego i Turniej Szachowy 
 

7 marca 2017 odbył się Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Szachowy o puchar Dyrektora Szkoły. 

Reprezentacja naszej szkoły i wyniki uczniów Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85  

Chłopcy: 

Kacper Pyda - 1 miejsce 

Jakub Górny - 2 miejsce 

Filip Gajek - 3 miejsce 

Dziewczęta: 

Julia Cecot - 1 miejsce 

Wiktoria Piasecka - 3 miejsce 

Julia Dutkiewicz - 8 miejsce 

Szachy: 

Kamil Gleń - 1 miejsce 

Trzeba wspomnieć, że zawodnikom grało się bardzo ciężko i trudno było zajść aż tak daleko, bo wszyscy 

uczestnicy grali świetnie, np. Kacper Pyda z trudem wygrał 3:2 z bardzo dobrym Kubą Górnym. 

              Redakcja 

 

 

https://annamatczak.com/2016/08/30/parrots-in-a-courtroom/
http://blog.karmako.pl/koty/czym-nie-moga-byc-karmione-koty/
http://dinoanimals.pl/zwierzeta/chomik-chomiki-cricetinae/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaczka_domowa
http://www.tapeta-piekny-kon.na-pulpit.com/


Nasi pupile 

- Hej! 
- Hej! 
- Mogę przeprowadzić z tobą wywiad o twoim zwierzaku? 
- Dobrze. 
- Jakie masz zwierzę? 
- Mam psa. 
- Jak się nazywa? 
- Sara. 
- Jak lubi się bawić? 
- Lubi się bawić piłką. 
- Jakiego jest ubarwienia? 
- Brązowego, a na grzbiecie ma wielką czarną plamę. 
- Co lubi jeść? 
- Chleb. 
- Kiedy dostałaś swojego zwierzaka? 
- Nie pamiętam. 
- Ile twój zwierzak ma lat? 
- 12. 
- Czy twój zwierzak cię kiedyś zaskoczył? W jaki sposób? 
- Zaskoczył mnie. Poszłam do toalety, a pies mnie przewrócił. 
- Jak nazywasz swojego psa? 
- Hania. 
- Twój zwierzak woli zimno czy ciepło? 
- Lubi to i to. 
- Masz klatkę dla swojego pupila? 
- Chodzi sobie i śpi gdzie chce. Nie ma klatki. 
- Co lubisz w swoim zwierzaku najbardziej? 
- Lubię w nim to, że się ze mną bawi. 
- Dziękuję za udzielony wywiad. 
- Nie ma za co. 
- Pa! 
- Pa!  Dark Neko 

        Agent  Kacper 

k a z a j ą c 

i b a ą s  h o 

e a k ć r f n 

ł r n z z ę  a 

b a a h i a k 

a n s r f y l 

s e i f z w e 

a k p s e ś i 

u  k o t a  b w 

i k j a j k o 

   WYKREŚLANKA 

Znajdź 8 wyrazów związanych ze Świętami. Pokoloruj je w diagramie    

różnymi kolorami. Obok narysuj, co przedstawia jeden z nich. 

  

 

 

 

http://polki.pl/dom/zwierzeta,pies-dla-aktywnych-jaka-rase-wybrac,10344625,galeria.html


Zwierzęta świata 

Pangoliny zamieszkują Afrykę i Azję, inaczej nazy-

wane są łuskowcami. Mają ciało smukłe i długie, 

pokryte żółto-szarymi lub żółto-brązowymi łuskami. 

Głowa ich jest mała, trójkątna, język ma do 25 cm 

długości. Prowadzą nocny tryb życia, większość dnia 

spędzając w kryjówkach lub pomiędzy skałami. Są 

pożyteczne. Żywią się termitami i mrówkami. Osią-

gają całkowitą długość 78 – 120 cm, w tym ogon 33 

– 45 cm.  Mama nosi małego pangolina na swoim 

ogonie.    Oprac.  M@łpka 

                                           Suchary na dziś 

Blondynki stoją na przystanku. Jedna  mówi do drugiej: 

- Ja jadę jedynką. 

 Druga  mówi: 

- A ja jadę dwójką. 

Przyjeżdża autobus  numer 12,  blondynki mówią w tym samym czasie do siebie: 

- Ooo, nasz autobus. 

 

Blondynka biega wokół wanny. Czego szuka? 

Wejścia.  

 

- Skąd informatyk pobiera wodę?     - Co robi 9 w portfelu?      .- 

- Z e-kranu        - Ledwo dycha   Traczątko 

 

 

Jak zachować się w szkole? 

1. Nie biegaj po korytarzu. 

2. Po dzwonku na lekcję nie rozmawiaj i ustaw się pod salą. 

3. Nie niszcz mienia szkoły. 

4. Na wf noś zawsze ubranie na zmianę. 

5. Zakładaj obuwie zmienne. 

6. Nie używaj telefonów komórkowych w szkole. 

7. Na lekcjach, jak chcesz coś powiedzieć, to podnieś rękę. 

8. Nie obrażaj innych. 

9. Nie biegaj po schodach. 

10. Bądź uprzejmy dla nauczycieli i kolegów. 

     Mr Kociłapka 

 

 

Quiz o szkole – sprawdz , co wiesz 
Ile jest okien w dużej sali gimnastycznej? 

Ile jest rolet w sali 27? 

Jaki numer sali ma biblioteka szkolna? 

Ile jest tablic w szkole? 

Ile rybek jest w sali 35 (tych żywych)? 

  M@łpka i Phanty 

 

http://busart.pl/
http://spdunowo.superszkolna.pl/wiadomosci/archiwum/635/wiadomosc/31607/konkurs_plastyczny_moja_szkola__budynek_widziany_oczami_uczniow


Zespół redakcyjny gazetki  

w roku szkolnym  

2016/2017: 

Kacper Pyda, kl. 5a - Agent Kacper 

Magdalena Balasińska, kl. 5a - M@łpka 

Weronika Tracz, kl. 5a - Traczątko 

Amelia Cieślicka, kl. 5a - Mr Kociłapka 

Karina Gaweł, kl. 5a - Phanty 

Ewa Bachman, kl. 6b - Batmanowata 

Anna Żak, kl. 6b - Żaczek 

Martyna Jakrzewska, kl. 4b - Dark Neko 

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 we wtorek 25 

kwietnia 2017r. po drugiej lekcji. WYGRYWAJĄ TRZY LICZBY!!! 

Na losowanie przynieś koniecznie swoją gazetkę, abyśmy 

mogli Cię zidentyfikować. POWODZENIA!!! Czekamy również 

na jak najpiękniej pokolorowane przez Was gazetki oraz 

rozwiązania zadań matematycznych, wykreślanki, quizu           

o szkole, krzyżówki  i innych. Nagrody czekają!!! 

UWAGA KONKURS! 

Dla tych, którzy lubią rysować, ogłaszamy konkurs! Waszym zadaniem jest narysować wiosenny pejzaż na 

kartce A4 i oddać go do pani Anny Krawczuk – opiekunki redakcji naszej gazetki. Prace przekazujemy do 

końca kwietnia. Czekają na was - oczywiście - ciekawe nagrody!!! Zachęcamy do udziału w konkursie!!!                 

             Redakcja 

Nagrodzeni z poprzedniego numeru: 

Losowanie Lotto: Milena Kania, kl. 2a; Tatiana Leśna, kl. 2b;                       

Dominik Kawkiel, kl. 3c 

Prezent specjalny: Ewa Bachman, kl. 6b; 


