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Listopad/grudzień  2017 

Nr 1 

Numer identyfikacyjny: 

W tym numerze: 

 Święto Niepodległości 

 Ciekawostki 

 Rady nie od parady 

 Quiz o szkole 

 Nietypowe święta 

 Szkolna  sonda 

 Życzenia świąteczne 

 Co w szkole piszczy? 

 Turniej  Tenisa Stołowego 

 Wywiad z nauczycielem 

 Nasi pupile 

 Świat minerałów 

 Zwierzęta świata 

 Losowanie Lotto 

Słowo od redakcji 
Witajcie uczniowie! Mamy dla Was ciekawą informację. 
Teraz już nie nazywamy się ,,Bombowa Bomba'' tylko ,,Piórem i Szpadą''!!!                
Jak podoba Wam się nowy tytuł? Może niektórzy z Was pamiętają, że w tamtym roku 
szkolnym przeprowadziliśmy wśród uczniów i nauczycieli sondę na temat zmiany 
nazwy gazetki. Ze wszystkich propozycji najbardziej spodobał nam się tytuł wymy-
ślony przez panią Małgorzatę Aszkiełowicz – „Piórem i Szpadą”. Myślicie, że pasuje 
do naszej szkoły? 
Logo zaprojektowała nam pani Joanna Czerska – pani od plastyki. Bardzo za nie 
dziękujemy! 
Niedługo święta Bożego Narodzenia. Czy choinki już ustrojone? Prezenty przygoto-
wane? Mamy nadzieję, że dostaniecie dużo prezentów pod choinkę ! Życzymy Wam 
wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
 

                                     Redakcja gazetki szkolnej 

                               ,,Piórem i Szpadą'' 

http://www.estationery.com/preview-email-stationery.php?id=20259


11 listopada - Święto Niepodległości 

8 listopada odbył się w szkole apel z okazji Święta Niepodległości. Była to uroczysta okazja do wspominania 

osób, które przyczyniły się do wyzwolenia Polski, i do przypomnienia sobie kilku ważnych faktów z polskiej 

historii. Dziękujemy za apel wszystkim aktorom z kl. 6a i 7a oraz chórowi.  

Natomiast 11.11.2017 w sobotę uczestniczyliśmy w Radosnej Paradzie Niepodległości, która jak co roku 

przeszła ulicami Wrocławia. Zapraszamy na chwilę wspomnień…       Potter 

Oto najładniejsze prace, które wpłynęły  na  konkurs 

plastyczny „Jazda polska”. 

Autorką pierwszej pracy  jest  Milena Król z kl. 5b,          

a  drugiej - Magdalena Balasińska z kl. 6a. 

 Kacper Pyda, kl. 6a i Anna Rynkiewicz, kl. 4a - plakat i kartka na 150 urodziny Józefa Piłsudskiego 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQ1JuA6fXXAhXsZpoKHZy6D4AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pzeribielsko.pl%2Faktualnosci&psig=AOvVaw1ijIm83l6dMQQL0mk4Wv6f&ust=1512664610166309


Roślina 
ilość odpowiedzi 
(uczniowie) 

róża 55 

kaktus 50 

inne 28 

tulipan 27 

stokrotka 13 

muchołapka 8 

kwiatek 7 

mak 5 

niezapominajka 4 

drzewo 4 

storczyk 4 

brzoza 3 

krzew 2 

choinka 2 

słonecznik 2 

palma 2 

chwast 2 

lilia 2 

wierzba 2 

marihuana 2 

pokrzywa 2 

SZKOLNA SONDA 

Roślina 
ilość odpowiedzi 
(nauczyciele) 

hortensja 1 

drzewo 1 

lilia wodna 2 

fiołek 1 

dzikie wino 1 

słonecznik 1 

róża 1 

stokrotka 1 

brzoza 2 

    Nietypowe święta…………………... 
 
10 listopada- Dzień Jeża 

13 listopada-Dzień Placków Ziemniaczanych 

19 listopada-Dzień toalet 

1 grudnia-Światowy Dzień Puszczania Bąków 

5 grudnia – Dzień Ninja 

6 grudnia – Dzień Anioła 

      Wilq 

11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Tanga 

12 grudnia – Dzień Guzika 

14 grudnia-Dzień Małpy 

15 grudnia – Dzień Herbaty 

17 grudnia – Dzień bez Przekleństw 

30 grudnia-Dzień Serka Wiejskiego  

Batmanowata  i Żaczek 

Numer I w naszej sondzie! 

http://www.sccnn.com/shiliangtuku/shiliangshengwu/shilianghuacaoshumu/20151229-152797.html
https://www.tes.com/lessons/K2OtLyKXWnN5aA


Co w szkole piszczy? - wydarzenia z życia szkoły 

Dzień życzliwości 

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Z tej okazji zorganizowano głosowanie na najżyczliwszego 

ucznia oraz pracownika szkoły. Najwięcej głosów zdobyła Julia Cecot z klasy 7a oraz pani Magdalena Mazur i pan Maciej         

Wiatrowski. Na apelu pani dyrektor wręczyła nagrody zwycięzcom. Postanowiłyśmy zadać im kilka pytań. 

WYWIAD Z JULIĄ CECOT: 
- Julio, otrzymałaś tytuł najżyczliwszego ucznia w szkole. Czy spodziewałaś się tego?    
- Nie spodziewałam się tej wygranej i jestem mile zaskoczona. 
- Jak się z tym czujesz? 
- Bardzo dobrze się z tym czuję. ;D 
- Co dla ciebie znaczy być życzliwym? 
- Trudno mi powiedzieć. Osoba życzliwa to taka, która zawsze ci pomoże w każdej sytuacji                                                                      
i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. 
 
 
WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ MAZUR: 
- Jest pani najżyczliwszym pracownikiem szkoły. Jak się pani z tym czuje? 
- Bardzo się cieszę, bo to miła nagroda od uczniów. Taka bezcenna. 
- Czy była tym pani zdziwiona? 
- Tak. Dużo jest przecież życzliwych ludzi w szkole. Konkurencja była duża. 
- Co dla pani znaczy słowo „życzliwy”? 
Życzliwy to znaczy przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka bez względu na jego                              
„wady”, pomocny, służący rady. 
 
 
WYWIAD Z PANEM MACIEJEM WIATROWSKIM (najkrótszy): 
- Czy jest pan z tego dumny, że został 
pan najżyczliwszym  pracownikiem  
naszej szkoły? 
- Nie. 
- Czy się pan z tego cieszy? 
- Bardzo się cieszę, ale dumny nie      
jestem. 
- I standardowe pytanie. Co to znaczy 
dla pana słowo „życzliwy”? 
- Przychylny. 

Król i Królowa uśmiechu 

Wybory na króla i królową uśmiechu 

odbyły się 20 listopada we wszystkich 

klasach 1-3. Króla i królową wybierał 

wychowawca klasy. Królem i królową 

uśmiechu mogli być tylko uczniowie, 

którzy się najczęściej uśmiechają. 

Sadzenie krokusów 

Klasy młodsze (między innymi klasa 3a) w 

ramach rewitalizacji osiedla Przedmieście Oławskie sadziła krokusy 

na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Klasa 3a 

zasadziła około 200  krokusów, a ich wychowawczyni – p. Janina 

Schmidt - sama zasadziła 70 krokusów. Na wiosnę wyrośnie tam 

kolorowy dywan z krokusów. 

LOP - ulubione zwierzątko leśne 

W tym konkursie z klasy 3a wzięło udział 8 osób: 

1. Hanna Piotrowska 

2. Lena Wasiluk 

3. Milena Kania 

4. Zuzia Skiba 

5. Zuzia Wrona 

6. Maja Kawecka 

7. Zuzia Kloc 

8. Julia Szymczak 

 

 

 

 

Jeszcze nie wiadomo, kto wygrał. LOP ogłosi wyniki – liczymy, 

że zwierzątka spodobają się jury i otrzymamy dużo nagród.  Rubrykę opracowały: Wilq i Wąsek 

http://demotywatory.pl/3776421
https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cia-royalty-free-b%C5%82%C4%99kitny-krokus-dwa-image11585778


KONKURS  LOP 

17 listopada został rozstrzygnięty konkurs LOP                                        

pt. „Zwierzyna łowna i nie tylko”.   

Oto miejsca: 

Kacper Pyda z kl. 6b - 3 miejsce, 

Magdalena Balasińska z kl. 6a – wyróżnienie. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na terenie Koła                    

Łowieckiego we Wrocławiu.    Potter 

Dzień Papieski i Misyjny 

W naszej szkole odbył się Dzień Papieski i Misyjny. Przypomnieliśmy sobie  

najważniejsze fakty z życia Świętego Jana Pawła II i zaśpiewaliśmy Barkę – ulu-

bioną pieśń Ojca Świętego. Uczniowie mieli również okazję spotkać się  z mi-

sjonarzem i zobaczyć , jak wyglądają stroje z Afryki. Oglądaliśmy prezentację  

o ludziach, którzy przeżyli wiele lat w ciężkich warunkach na Czarnym Lądzie. 

Musimy pamiętać o tych ludziach w Afryce. Zachęcamy więc wszystkich 

uczniów do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolne 

Kole Caritas.           Potter 

Zdrowe  odżywianie  

W listopadzie nasza szkoła brała udział w akcji zdrowe odżywianie. Klasy robiły kanapki, szaszłyki, soki oraz 

owsianki. Wszystko z wykorzystaniem owoców i warzyw. Po zrobieniu swojego jedzenia można było je zjeść. 

Zdrowe odżywianie jest bardzo ważne. Polega ono na jedzeniu wielu różnorodnych produktów spożywczych. 

Są to produkty zbożowe, mleko i przetwory mleczne,  mięso, wędliny i ryby, jajka,  ziemniaki, warzywa i owo-

ce, nasiona roślin strączkowych i orzechy,  tłuszcze, cukier i słodycze. Należy pamiętać, aby jeść je w odpo-

wiednich ilościach. Jednak nie zawsze mamy ochotę na owoce oraz warzywa i niestety sięgamy po chipsy itp. 

Nasza szkoła pomaga przekonywać dzieci do zdrowego odżywiania.       Oprac. Żaczek 

 

http://przemyska.pl/tag/caritas/
https://zapytaj.onet.pl/Category/028,010/2,18293625,Jak_ozdobic_pierwsza_strone_zeszytu_do_przyrody__.html
https://www.superkid.pl/dzien-ziemi
http://ultimategerardm.blogspot.com/2016/02/one-world-is-where-wikimedia-is-weak.html


Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego 2017 

We wtorek, 7 listopada 2017 r. w Szermierczej Szkole Podstawowej nr 85 odbył się Indywidualny 

Turniej Tenisa Stołowego 2017. Była to już szósta edycja tej sportowej imprezy. Udział w niej 

wzięli uczniowie z SP2, SP80, SP96 oraz SP99.  

Do turnieju przystąpiło 45 zawodników. Zawody trwały od 9:30 do 14:00 w 4 kategoriach:  

kat. I: Chłopców młodszych (2007-2006), 

kat. II: Dziewcząt młodszych (2007-2006) 

kat. III: Chłopców starszych (2005-2002).  

kat. IV: Dziewcząt starszych (2005-2002),  

W każdej z grup zawodników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, 

a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom.  

Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego 

niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas 

zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników - co bardzo cieszyło organi-

zatorów - oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play. 

Sędzią głównym zawodów była pani Edyta Walawender.  

W każdej kategorii wyłoniono zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni                                                     

i udekorowani przez panią dyrektor szkoły Ewę Filipczak.  

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W TURNIEJU 

Kategoria dziewczęta młodsze: 

1 miejsce Magdalena Balasińska 

2 miejsce Julia Dudkiewicz 

W kategorii „chłopcy młodsi” nikt z naszych uczniów niestety nie stanął na podium, ale trzeba       

wyróżnić za zaciętą walkę Szymona Siamę i Oskara Nowackiego. 

Kategoria dziewczęta starsze: 

1 miejsce Julia Cecot 

2 miejsce Wiktoria Piasecka 

Kategoria chłopcy starsi: 

1 miejsce Kacper Pyda 

3 miejsce Kamil Zakrocki 

Trzeba pochwalić również Filipa Gajka, który zajął czwarte miejsce. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania 

udziału w kolejnych imprezach organizowanych w naszej szkole i wyrażamy nadzieję na jeszcze 

większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.     Oprac. Agent K@cper 

http://www.spodekkatowice.pl/pl/tenis-stolowy/112/


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkiego najlepszego!  

Naszym Kochanym Nauczycielom życzymy radosnych i wesołych Świąt,      

dobrej i udanej kolacji wigilijnej, miłego spędzenia czasu z rodziną                         

i spełnienia marzeń.  

Naszym Uczniom - dużo śniegu na dworze i prezentów pod choinką.  

Niech dla wszystkich Nauczycieli i Uczniów te Święta będą najlepsze.  

     Życzą w imieniu redakcji gazetki ,,Piórem i Szpadą'' 

    Muchomorkowa i  Łapka W ten świąteczny czas  

niechaj miłość będzie w nas,  

pokój wokół niech panuje,  

a nad złem dobro króluje!  

Wesołych Świąt życzy Wąsek 

Rysunek wykonała: Muchomorkowa 

Rys. Oryginalna 

http://kolorowankidodruku.pl/kolorowanki-swiateczne/1475_prezenty-pod-choinka.html
http://familyplusfoodequalslove-dottie.blogspot.com/2011/12/12-days-of-christmas-day-5-its-all.html
http://familyplusfoodequalslove-dottie.blogspot.com/2011/12/12-days-of-christmas-day-5-its-all.html
http://familyplusfoodequalslove-dottie.blogspot.com/2011/12/12-days-of-christmas-day-5-its-all.html
http://familyplusfoodequalslove-dottie.blogspot.com/2011/12/12-days-of-christmas-day-5-its-all.html


Rady nie od parady 

Jak zrobić komuś prezent na święta nie mając pieniędzy? 

Możesz zrobić coś własnoręcznie, np.  

 zrobić na drutach sweter z reniferem, 

 kartkę świąteczną, 

 stroik świąteczny, ozdoby na choinkę, 

 kalendarz; 

Możesz coś ugotować albo upiec, np. 

 pierniczki; 

Napisz jakąś piosenkę 

Albo naucz się takiej, która już istnieje. 

Możesz zrobić kupony, np. 

 na wolną sobotę, czyli: osoba, która to wykorzysta, może spać do 10 rano  i nikt nie zawraca jej głowy, 

 na umycie za nią podłogi, 

 na śniadanie podane do łóżka; 

Możesz zaprosić na klimatyczny seans kina domowego                                                                                                

z tradycyjnym świątecznym repertuarem, np. „Kevin sam w domu”. 

Możesz zorganizować świąteczną pieszą wycieczkę po  Wrocławiu. 

Możesz napisać dla kogoś opowiadanie albo wiersz. 

Możesz umówić się z innymi członkami rodziny na wspólny prezent,  w który twoim wkładem zamiast       

pieniędzy będzie czas poświęcony na zakupy i jego zapakowanie. 

Możesz też dać coś niematerialnego, np. 

 miłość w słoiku.      Wilq 

Krzyżówka świąteczna 

 
1. Pora roku podczas Bożego Narodzenia 

2. Drzewko świąteczne 

3. Dekoracyjna szklana kula 

4. Wigilijna… 

5. Ozdobny sznur zawieszany na choinkę 

6. …. Bożego Narodzenia 

7. Spektakl przedstawiający narodzenie Jezusa 

Hasło: _____________________________ 

   Oprac. Mopsikowa, rys. Oryginalna 

http://allegro.pl/swiateczny-sweter-z-reniferem-rozne-wzory-roz-m-i7027812004.html
http://www.dwiechochelki.pl/2010/12/pierniczki-kuronia-i-konkurs_19.html
https://nl.dawanda.com/product/109213391-kerstboom-met-pasta
https://www.rtvmaniak.pl/9550782/kevin-sam-w-domu-polsat/
https://au.hotels.com/ho616634944/i-soffitti-dimora-esclusiva-tropea-italy/


Nasi pupile 
 

- Cześć! 
- Cześć! 

- Czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad? 

- Jasne. 

- Jakie masz zwierzątko? 

- Mam dwa koty. 

- Jak się nazywają? 

- Mietek i Micia   

- Ile mają lat? 

- Mietek ma 1,5 roku. 16 maja ma urodziny. Micia 13 grudnia skończy 3 lata. 

- Jakie to rasy kotów? 

- Kotek jest „europejczykiem”, a kotka zwykłym dachowcem. 

- Jak najbardziej lubią spędzać czas? 

- Lubią się ganiać po całym domu i się gryźć. 

- Pewnie masz z nimi wesoło! A jak reagują na widok psa? 

- Nie wiem. Jeszcze nie wychodziłam z nimi na dwór. 

- Ok. Co najbardziej twoje kotki lubią jeść? 

- Karmę suchą Purinę. 

- Czy przypominasz sobie jakieś śmieszne zdarzenia związane z kotami? 

- Tak, było ich dużo! Na przykład kiedy Micia weszła na karnisz. 

- Fajne masz koty! 

- Wiem. 

- Dziękuję za rozmowę. 

- Proszę. 

- Pa! 

- Pa! 

 

       Wywiad przeprowadzono z Patrycją Blicharz z klasy 4c  

                                     Wilq 

Ś W I A T   M I N E R A Ł Ó W 

Chcemy wprowadzić Was w przepiękny świat minerałów – „kwiatów Ziemi”. 

Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał, które składają się z mniejszych komponentów zwa-

nych minerałami. Minerał to naturalny, jednorodny składnik skorupy ziemskiej, w którego skład 

wchodzi jeden bądź więcej pierwiastków chemicznych. Niektóre minerały są bardzo 

cenione ze względu na rzadkość ich występowania, a także na nieprzeciętne właści-

wości fizyczne, takie jak: twardość, przezroczystość, czy barwę. Minerały takie 

nazywane są kamieniami szlachetnymi. Należą do nich diament, beryl, szafir,    

szmaragd czy rubin.  

Mniej cenne minerały nazywane są kamieniami półszlachetnymi. Są to np.: agat,  

turkus czy opal.   

Na świecie znanych jest obecnie kilkaset kamieni szlachetnych i kilka tysięcy     

odmian minerałów. 

W kolejnych numerach gazetki przedstawimy Wam najbardziej znane. 

           Mineralny 

REBUSY SPECJALNIE DLA CIEBIE 

Wyk. Mineralny 

 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/57946/7-cosas-que-aprendimos-sobre-los-gatos-en-el-2015
http://drukowanka.pl/kolorowanki-koty/458_kolorowanka-kot.html


Konkurs - Znajdź różnice 
Czas na matematykę 

klasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.    6+3 = 

  2.    5+4+5+1+7 = 

  3.    100-86 = 

  4.    4:3 = 

 5.    474 ×254 = 

 6.    100-5×9+36×2:2×4= 

 7.   100-99-1+78,421×657:3 = 

                                  Wilq  

Zaproszenie do kina 

Chcemy zachęcić Was do obejrzenia razem z rodziną przerażająco  

śmiesznej i strasznie porywającej animowanej opowieści o rodzinie  

przemiłych, choć dość niezdarnych potworów, pt. „Potworna rodzinka”. 

 

Główna bohaterka to Fay, która ma młodszego brata Maxa i bardzo                                                                         
zapracowanych rodziców.  

Pewnego dnia wpada na pomysł i zabiera całą rodzinę na bal przebierańców, na którym wskutek klątwy            
zaczynają się dziać „straaaaszne” rzeczy.  

Tak zaczyna się pełna przygód opowieść….., a na resztę zapraszamy do kin i życzymy duuuużo  wrażeń !!!!                  
         Mineralny 

Wykreślanka „Oryginalnej” 

W diagramie wykreśl 10 wyrazów (poziomo, pio-

nowo, na ukos). Zrób ilustrację do jednego z nich. 

  Wieczór 

http://www.kinozorza.pl/?strona=aktualnosci&id=1946


CIEKAWOSTKI 

Człowiek - co o nim wiemy? 

1. Żaden inny ssak na Ziemi nie ma tak wysokiej umieralności okołoporodowej jak człowiek. 

2. Większości komórek ciała człowieka wielokrotnie ginie i tworzy się na nowo. Człowiek zmienia błonę wyściełającą jego żołądek 

średnio co 3 dni. Szkielet zmieniamy co około 10 lat. Co minutę powstaje i ginie 150 milionów czerwonych krwinek.  

3. Tak jak odciski palców, każdy z nas ma inny odcisk języka. Być może kiedyś będziemy go używać do identyfikacji. 

4. Blondyni i blondynki mają najwięcej włosów - około 146 tysięcy. Szatyni - około 100 tysięcy włosów, natomiast najmniej     

mieszków włosowych występuje u osób rudych - około 86 tysięcy. 

5. W momencie narodzin człowiek posiada już wszystkie komórki mózgowe, ale jego mózg rozwija się w pełni przez 20 lat. 

6. Człowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund, czyli gdy zsumuje się wszystkie mrugnięcia, w ciemności spędzamy         

ponad godzinę dziennie. Mózg na szczęście tak przetwarza informacje, że wypełnia przerwy zajmowane przez mrugnięcia. 

7. Na centymetrze kwadratowym skóry człowieka żyje około 10 milionów bakterii. 

8. Człowiek zbudowany jest z około 7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (7 oktylionów) atomów. 

9.Gęsia skórka jest pozostałością ewolucyjną po naszych przodkach i służyła nam do stroszenia włosów i ochrony przed zimnem, 

gdy mieliśmy ich więcej. 

10. Gdy człowiek umiera, pierwszym zmysłem, który traci jest widzenie, a ostatnim słuch. 

11. Człowiek cały czas widzi swój nos, ale mózg ignoruje go, dlatego tak naprawdę nie ma go w zasięgu wzroku. 

12. Serce człowieka jest tak mocne, że mogłoby wypompować krew na przynajmniej 9 metrów w górę. Mięsień sercowy jest     

najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć krew do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców u nóg i stóp.

                 Wieczór 

Quiz o szkole 
 

1. Kto jest patronem szkoły? 

2. Ile włączników do świata jest na 1 piętrze? 

3. W którym roku wybudowano naszą szkołę? 

4. Jak nazywa się klub sportowy działający w szkole?  

5. Jak się nazywa dyrektor szkoły? 

        Wąsek 

Wybrała LisełkaXD 

MEM miesiąca 

Zwierzęta świata 

 Modliszki- najliczniej wystę-

pują w strefie tropikalnej          

i subtropikalnej. Swoją nazwę 

zawdzięczają pozycji, przypo-

minającej osobę ze złożonymi 

rękami do modlitwy.  Głowa jest  ruchliwa, z duży-

mi oczami (występują także przyoczka). Skrzydła 

błoniaste, bogato użyłkowane, składane w spo-

czynku wzdłuż ciała. Modliszki są drapieżne,       

czasem występuje kanibalizm. 

      Potter 

http://caillou.wikia.com/wiki/File:Caillou_Clementine.jpg


 

- Dzień dobry ! 

- Dzień dobry ! 

- Chciałybyśmy przeprowadzić z panią wywiad. Przygotowałyśmy dla pani 12 pytań.       

- Ok 

- Czy dobrze się pani pracuje w nowej szkole ? 

- Bardzo dobrze. 

- Czy ma pani jakieś zwierzątko, jeśli tak, to jakie. 

- Mam świnkę morską. 

- Które klasy uczy pani matematyki ? 

- 4a, 5a, 6b i 7a. 

- Gdzie pani wcześniej pracowała ? 

- W Szkole Podstawowej w Strzyżewie (woj. wielkopolskie)  i w SP 73 we Wrocławiu. 

- Kim chciała pani zostać w przeszłości ? 

- Kapitanem Żeglugi Wielkiej, a później nauczycielem. 

- Jakie jest pani ulubione święto? Dlaczego właśnie to? 

- Nie mam szczególnie ulubionego. 

- Czy ma pani swój ulubiony kolor ? 

- Tak, jest to kolor zielony. 

- Czy lubi pani gotować ? Jakie jest pani popisowe danie? 

- Lubię gotować. Dobrze mi    wychodzi placek drożdżowy z owocami. 

- Co lubi pani robić w wolnym 

czasie? 

- Lubię czytać książki, przebywać 

w szkółce jeździeckiej  Hucuł, 

chodzić na długie piesze          

wycieczki, pływać. 

- Jakiej muzyki pani słucha i czy 

w ogóle słucha pani muzyki? 

- Słucham muzyki, głównie      

rockowej. 

- Czy ma pani ulubioną porę      

roku? Co lubi pani wtedy robić? 

- Kocham wiosnę. Spędzam    

wtedy dużo czasu w szkółce    

jeździeckiej Hucuł. 

- W jakim miesiącu się pani     

urodziła? 

- W marcu. 

- Dziękujemy za poświęcenie 

swojego czasu i za odpowiedź   

na pytania. 

- Również dziękuję 

- Do zobaczenia. Pozdrawiamy! 

 

Muchomorkowa i Oryginalna 

        PONAJMY NASZYCH NAUCZYCIELI - rozmowa z panią Renatą Maciejewską  

         nauczycielką matematyki 

http://designkids.info/color-by-number-christmas-coloring-pages-free.html


        POMYSŁ na… życzenia świąteczne dla kogoś, kogo lubisz!!! 

Poniżej możesz napisać życzenia dla bliskiej osoby, dorysować pod choinką 

prezenty, na choince bombki, pokolorować cały obrazek według własnego 

pomysłu i podarować go tej osobie z okazji Świąt. 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/zima/pokoloruj-choinke/


Zespół redakcyjny gazetki  

w roku szkolnym  

2017/2018: 

Kacper Pyda, kl. 6a - Agent K@cper 

Magdalena Balasińska, kl. 6a - Potter 

Karina Gaweł, kl. 6a - LisełkaXD 

Damian Wieczorek, kl. 6a - Wieczór 

Vanessa Prędka, kl. 6a -  Vanisz 

Ewa Bachman, kl. 7b - Batmanowata 

Anna Żak, kl. 7b - Żaczek 

Hanna Wilczyńska, kl. 4a - Wilq 

Ewelina Malcharek, kl. 4a - Mopsikowa 

Wiktoria Powąska, kl. 4a - Wąsek 

Michalina Mochorowska, kl. 4a - Mucho-

morkowa 

Weronika Pawlak, kl. 4a - Oryginalna 

Bartosz Nowak, kl. 4a - Mineralny 

Julia Kieler, kl. 4a - Łapka 

 

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 19 grudnia 2017r. po 

pierwszej 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, krzyżówki, wykreślanki , rebusów 

i innych zadań konkursowych. Czekają nagrody!!! 


