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   Słowo od redakcji 
W tym numerze piszemy dużo o miłości, jak na luty przystało. Powracają też nasze    
stałe tematy: WYWIAD Z NAUCZYCIELEM oraz Wasze ulubione SUCHARY                   
i oczywiście MEM MIESIĄCA. Na Wasze problemy przygotowaliśmy tradycyjnie      
RADY NIE OD PARADY, w których opowiemy, jak nie zepsuć pierwszej randki!            
A kiedy będziecie się nudzili, rozwiążcie nasze krzyżówki i łamigłówki matematyczne. 
 
Zachęcamy do czytania tego numeru! Na pewno nie pożałujecie! 
 

                    Redakcja gazetki szkolnej ,,Piórem i Szpadą'' 

Z I M A 

 

Przyszła zima mroźna 

i była bardzo groźna! 

 

My się zimy nie boimy 

i na dwór ciągle wychodzimy. 

 

Zjeżdżamy z górki na sankach, 

a potem lepimy bałwanka. 

 

Lubimy też chodzić na narty, 

a potem każdy jest obdarty ;) 

 

Zima to czas ferii i świąt, 

cieszmy się, zanim odejdzie stąd! 

   Mineralny 

http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/galleries-base/zima-zima-zima/
https://www.123rf.com/photo_48169936_stock-vector-funny-winter-scene-with-children-and-dogs-cartoon-vector-illustration.html
http://naszepiaseczno.pl/news/101241/akcja-zima-w-miescie-w-gorze-kalwarii


POCZTA WALENTYNKOWA W NASZEJ SZKOLE 

 14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu ludzi. Również w naszej szkole pamiętaliśmy       
o Dniu Zakochanych. 13 lutego została zorganizowana Poczta Walentynkowa. Warunek był 
jeden – należy przygotować dla wybranych osób życzenia, które mają być miłe i estetyczne!!! 

Dwie uczennice z kl. VIIa zbierały do specjalnej skrzynki starannie zrobione kartki, listy i laurki 
walentynkowe. Po zebraniu „walentynek” pani Beata Mazur z pomocą kilku osób z Samorzą-
du Szkolnego posortowali kartki klasami. Finał akcji miał miejsce w środę 14 lutego, kiedy    
to „walentynki” zostały dostarczone do adresatów.  

Emocji związanych z doręczaniem i otrzymaniem kartek nie sposób wyrazić słowami  

               Agent K@cper 

Ogólnopolska akcja Góra Grosza 
2017/2018 

W roku szkolnym 2017/2018 ogólnopolska akcja 
Góra Grosza rozpoczęła się 27.11.2017 i trwała 
do 2.01.2018. Celem akcji Góra Grosza jest zebra-
nie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną. W naszej szkole wielu 
uczniów przynosiło wielokrotnie garść groszówek. 
Były też osoby, które chodziły do sklepiku, by  
rozmienić monety na grosze. Łącznie w naszej 
szkole zebrano 703,59 zł. Klasy 0-3 zebrały 
396,38, a klasy 4-7 zebrały 307,21zł.     

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcję! 

     Agent K@cper 

Muchomorkowa 

Rady nie od parady 

Jak nie zepsuć pierwszej randki? 

 Wybierz dobre miejsce, np. kino, restaurację 

 Rozpocznij rozmowę 

 Zaproponuj coś do jedzenia lub picia 

 Nie narzekaj na drugą osobę 

 Nie mlaskaj przy jedzeniu 

 Ubierz się stosownie 

 Podaruj coś zaproszonej osobie 

 Bądź punktualny, a nawet przed czasem 

 Uważnie słuchaj rozmówcy 

 Nie jedz przed randką żadnego czosnku lub cebuli 

             Potter, LisełkaXD,    
 Mopsikowa, Wąsek, 
 Muchomorkowa,         
 Oryginalna i Wilq 

http://muzeum4rp.iq.pl/wiki/index.php?title=Plik:Grosze.jpg
http://portalzdrowiaseksualnego.pl/zdrowie-par/dekalog-porzadnej-dziewczyny-zasady-postepowania-plcia-przeciwna/


Zdrowe odżywianie 
 
Zima to trudny czas dla naszych organizmów, dlatego trzeba wtedy szczególnie o siebie zadbać.  
Trzeba się wysypiać, relaksować, spacerować, no i oczywiście dobrze odżywiać. Oto naturalne  
wzmacniacze organizmu: 

 witamina A - marchewka, szpinak, brzoskwinia, morela, czerwona papryka, 
 witamina C – kiwi, brukselka, dzika róża, cytryna, 
 żelazo - mięso, natka pietruszki, jajka, pieczywo razowe, 
 cynk - ciemne pieczywo, kasza gryczana, mięso, 
 
I pamiętaj - nie wychodź do szkoły bez śniadania! 

          Żaczek 

Al icja Królak; 8

Maciek Wiatrowski; 28

Ania  Warzybok; 15

Anna Krawczuk; 6

Paweł Szumielewicz; 5

Ewa Sadowska; 7
Magda Skupińska; 10

Anna Bieniek; 10

Janeczka Schmit; 9

Kas ia Mirz; 11

Joanna Czerska; 17

Anna Pasek; 6

inny; 20

Kto jest Twoim ulubionym nauczycielem?

Kto jest Twoim ulubionym   
nauczycielem? 

ilość odpo-
wiedzi 

Alicja Królak 8 

Maciek Wiatrowski 28 

Ania Warzybok 15 

Anna Krawczuk 6 

Paweł Szumielewicz 5 

Ewa Sadowska 7 

Magda Skupińska 10 

Anna Bieniek 10 

Janeczka Schmit 9 

Kasia Mirz 11 

Joanna Czerska 17 

Anna Pasek 6 

inny 20 

SZKOLNA SONDA 

Batmanowata I Żaczek 

Ciastka zbożowe (dla alergików) 
 Składniki: 

 1,5 szklanki mąki (razowej lub 1/3 kukurydzianej), 

 1 szklanka płatków owsianych, 

 1 szklanka pestek słonecznika (może być z dodatkiem dyni, sezamu), 

 0,5 szklanki cukru, 

 1 kostka masła roślinnego lub margaryny bezmlecznej, 

 szczypta soli; 

 Sposób przygotowania: 

Upraż słonecznik (także dynię, ale sezam nie). Zmiksuj tłuszcz z cukrem,  

solą i sodą na puszystą masę. Dodaj ziarenka i płatki owsiane, wymieszaj.  

Dosyp mąkę i zagnieć ciasto (powinno być miękkie i nie kleić się do rąk).  

Formuj kulki o średnicy ok. 4 cm, spłaszcz je dłonią i układaj w odstępach   

na blasze. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni i piecz ok. 20 min. 

 Życzę smacznego!!!   

        Batmanowata 

https://www.doradcasmaku.pl/przepis/339698/ciasteczka-owsiane-ze-slonecznikiem.html
https://www.fmyn.org/cooking-healthy-at-the-senior-center/
http://myfitness.pl/fitness/56,107702,16927713,W_czym_sa_weglowodany__Gdzie_znajdziesz_weglowodany.html
http://www.prohelvetia.pl/natka-pietruszki-jakie-ma-wartosci-odzywcze-i-zastosowania/
http://demotywatory.pl/1773540/nauczyciel-wf-u


Rebus nr 1  

- RSUK + B   - RAK  - LAR + W  - CI  

Rebus nr 2 

- LI - DŁO  

-ÓJ  -DŁ  + L - MA    

ZAPROSZENIE DO KINA 

Witajcie!  

Chciałbym Was tym razem zaprosić do kina na film pt. „ Tedi i mapa skarbów”. 

Jest to animowany film akcji i pełen przygód, w którym poszukiwany jest         
magiczny naszyjnik, zamieniający wszystko w złoto.  

Główna bohaterka – Sara zostaje porwana, a Tedi - jej przyjaciel - wraz                  
z papugą, psem i mumią rusza na ratunek… 

Najbardziej podobała mi się postać ptaka Freddiego, stylizowana na                   
jednego z Angry Birds. 

Śmieszne dialogi, pościgi i przygody niczym z filmów o Indianie Jonesie           
sprawią, że każdy wyjdzie z kina zadowolony.  

Polecam gorąco !!!     Mineralny 

Oprac. Mineralny 

Świat minerałów 

Chciałbym Wam przedstawić jeden z najbardziej pospolitych minerałów – kryształ górski. Jego 

nazwa pochodzi od greckiego słowa „krystallos” - czyli lód. 

Jest to bezbarwny, przezroczysty kwarc o regularnej budowie, tzw. trygonalnej. 

Występuje w wielu miejscach na świecie, a w Polsce przede wszystkim na Dolnym Śląsku        

w rejonie Strzegomia  i Strzelina oraz w Karkonoszach.  

Ma twardość 7, co oznacza, że można nim zarysować np. szkło.  

Używany jest m.in. w jubilerstwie oraz przemyśle szklarskim,                                                                 

optycznym i elektronicznym. 

Ciekawostka ! 

Największy kryształ górski  znaleziono w Brazylii, w Mancho Felipe,                                           

miał długość 6 metrów i masę 44 tony.                                                                                                               

Mineralny 

 

 MEM MIESIĄCA 

Zwierzęta świata 

Nosacz sundajski  

Jest to małpa, która niedawno stała się gwiazdą serii memów i śmiesz-
nych obrazków o przywarach Polaków. Odznacza się wyjątkowo            
dużym nosie. Żyje w południowej Azji - na Borneo. Żywi się owocami,                  
ale nie pogardzi także nasionami lub liśćmi drzew.               Potter 

 

             Potter 

http://natemat.pl/210833,co-ma-nosacz-do-polaka-malpa-z-borneo-bohaterem-przesmiewczej-serii-memow


Ćwiczenia śródlekcyjne w IIIA "Rozwiązujemy węzeł"  

Co w szkole piszczy? 

Zakończył się pierwszy semestr nauki. Na pewno ciekawi jesteście, która klasa uczy się najlepiej i kto jest 

najlepszym uczniem w szkole. Zapoznajcie się więc z wynikami klasyfikacji. 

Uczniowie z najwyższymi średnimi w szkole  

Punktacja do Ligi Klas          

po I semestrze  

(oprócz  punktów za comiesięczne 

zadania są tu też punkty za spóź-

nienia i średnie klas): 

 4a - 21,5 pkt 

 4b - 22,5 pkt 

 4c - 19,5 pkt 

 5a - 22,5 pkt 

 5b - 26,5 pkt 

 6a - 28,5 pkt 

 6b - 15,5 pkt 

 7a - 26,5 pkt 

 7b - 24,5 pkt 

Wszystkie klasy mają jeszcze szansę 

na wygranie atrakcyjnej nagrody na 

koniec roku, więc starajcie się!!! 

    Redakcja 

BAL KARNAWAŁOWY 

8 lutego odbyła się zabawa karnawałowa. Pani Beata Mazur jak 

zwykle zaskoczyła nas swoją fryzurą. Pierwsze miejsce za najlepsze 

fryzury zdobyły klasy 6a i 4c. Były różne zabawy, m. in. „Jaka to 

melodia?”, w której brała udział pani wicedyrektor. Przebrały się 

również nasze panie wychowawczynie. Naprawdę trudno je było 

rozpoznać. Muzę puszczał nam pan Maciej Wiatrowski. Bawiliśmy 

się świetnie. Powtórka zabawy za rok.   Potter 

http://krainatalentow.kylos.pl/blog/2018/01/06/karnawal-8-12-01-2018/


Wywiad z nauczycielem 
 

- Dzień dobry! 

- Dzień dobry! 

 

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

- Tak, Katarzyna. 

 

- Jakich przedmiotów pani uczy? 

- Biologii, chemii i techniki. 

 

- Czy ma pani siostrę lub brata? 

- Tak, mam siostrę, Justynę, 10 lat młodszą ode mnie. 

 

- Czy uczy także pani w innej szkole? Jeśli tak, to w jakiej? 

- Tak, uczę jeszcze w gimnazjum.  

 

- Gdy była pani mała, jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole? 

- Moimi ulubionymi przedmiotami były nauki przyrodnicze, 

przede wszystkim biologia. 

 

- W jakim dniu ma pani urodziny? 

- Urodziny obchodzę 28 stycznia. 

 

- Gdzie mieszkała pani, gdy była pani jeszcze dzieckiem?                                                                              

Jak wspomina pani swoje dzieciństwo? 

- Mieszkałam z rodzicami w Rzeszowie, gdzie chodziłam                                                                                  

do przedszkola i szkoły podstawowej. Bardzo miło                                                                                        

wspominam ten czas i często wracam tam na wakacje. 

 

- Jaki jest pani ulubiony kwiat i dlaczego? 

- Bardzo lubię kolor żółty  i dlatego darzę dużą sympatią      

słoneczniki i żonkile. 

 

- Woli pani barwy ciepłe czy     

barwy zimne? Czy może                                                                                  

pani uzasadnić swoją opinię? 

- Zdecydowanie wolę barwy 

ciepłe, ponieważ lubię lato                                                                                  

i słońce.  

 

- Czy pani lubi czytać książki, jeśli tak to jakie i dlaczego? 

- Lubię czytać książki, które rekomenduje mi nasza pani                                                                                          

bibliotekarka (J.D.), zawsze wychodzę z naszej biblioteki                                                                                 

z ciekawą lekturą.  

 

- Czy jest pani wegetarianką ? Jeśli tak, to od ilu lat? 

- Nie, nie jestem wegetarianką, mam tylko wegetariańskie                                                                                

nazwisko, ale zdecydowanie wolę jarskie posiłki niż mięsne.  

 

- Jaki jest pani znak zodiaku? 

- Wodnik. 

 

Dziękujemy za poświęcenie nam czas 

 Pozdrawiamy Oryginalna i Muchomorkowa 

Nietypowe święta w lutym 

01.02-Dzień gumy do żucia 

02.02-Dzień niedźwiedzia 

05.02-Światowy dzień Nutelli 

09.02-Światowy dzień PIZZY!!! 

14.02-Walentynki i Dzień chorych na padaczkę 

17.02-Dzień Kota 

20.02-Międzynarodowy dzień palących fajkę 

24.02-Dzień niespodziewanego całusa 

26.02-Dzień spania w miejscach publicznych 

27.02-Dzień niedźwiedzia polarnego 

       Wilq 

http://zwierzetainformacje.pl/niedzwiedz-polarny/
http://www.dom.pl/zonkile-w-doniczkach-co-z-cebulkami-po-przekwitnieciu.html


Nasi pupile 
 

- Cześć! 

- Cześć! 

- Czy masz w domu jakieś zwierzę? 

- Tak, i to dużo 

- Więc wybierz jedno. 

- Ok, w takim razie będzie to pies. 

- Dorze. Jak twój piesek się wabi? 

- Suzie. 

- Ile twój pies ma lat? 

- Ma 5 lat. Jest jeszcze młoda. 

- Jakiej rasy jest twój zwierzak? 

- Shih-tzu. 

- Co najbardziej lubi jeść? 

- Karmę dla psów Pedigree. 

- Czy przypominasz sobie jakieś śmieszne zdarzenie związane 

z twoim psem? 

- Tak, pewnego razu Suzie wbiegła na ścianę,                      

bo się zagapiła. 

- Jak reaguje na widok kota?. 

- Biegnie za nim 

- Nie mam więcej pytań. Dziękuję za wywiad. 

- Proszę. 

 

Wywiad przeprowadziłyśmy z Zuzią Robaszek                       

z klasy 4a 

 

Wilq i Mopsikowa 

Witajcie!  

W naszej bibliotece natknęłys my się 
na Wielką księgę imion dla pso w        
i koto w. Zaciekawiła nas ta ksiąz ka, 
dlatego postanowiłys my podac  wam 
kilka propozycji imion na dany mie-
siąc. Losowałyśmy miesiące i dni           
i sprawdzałyśmy, jakie imię w kalenda-
rzu psich i kocich imion jest podane  
na ten dzień. Tak powstało nasze     
zestawienie. Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia wybranych imion. 

                 Mopsikowa i Oryginalna 
 

Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na 
chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do 
domu? 
- Nie zdążyła...  

Polonista zwraca się do   
swojej żony: 
- Czy mnie kochasz,           
najdroższa? 
- Oczywiście! - odpowiada 
żona. 
- Całym zdaniem, proszę!  

- Jasiu, podejdź do mapy i pokaż na niej   

Amerykę - zwraca się nauczycielka do ucznia.  
Chłopiec posłusznie wykonuje polecenie.  
- Bardzo dobrze, możesz usiąść, a wy dzieci, 
powiedzcie mi kto odkrył Amerykę?  
- Jasiu! - odpowiada klasa.  

Suchary - czyli to, co uczniowie lubią najbardziej 

Quiz o szkole 
1. Jaki kolor oczu ma pani Anna Warzybok? 

2. Ile komputerów jest w szkolnej bibliotece? 

3. Jak ma na imię nauczycielka, która prowadzi 
szkolną gazetkę? 

4. Jakiego koloru rolety są w sali nr 28? 

5. Ile jest rysunków na ścianach w bibliotece? 

6. Na jaki kolor pomalowane są ściany na drugim 

piętrze? 

   Wąsek 

     

https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-podejdz-do-mapy-i-pokaz-na-niej
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-podejdz-do-mapy-i-pokaz-na-niej
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-podejdz-do-mapy-i-pokaz-na-niej
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-podejdz-do-mapy-i-pokaz-na-niej
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-podejdz-do-mapy-i-pokaz-na-niej
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-podejdz-do-mapy-i-pokaz-na-niej
https://zszywka.pl/p/psy--koty--przyjaciele--znajomi-6660156.html


Co nam daje pies? 

1. Najlepszy w walce z depresją 

Pies pomaga w walce z poczuciem osamotnienia i z depresją. Dowodzi tego eksperyment przeprowadzony w jednym z domów 

spokojnej starości, gdzie pensjonariuszy podzielono na tych, którzy mieli kontakt ze zwierzętami: mogli się opiekować psami,       

i tych, którzy tego kontaktu nie mieli. Wyniki były jednoznaczne. Te osoby, które opiekowały się psami, były szczęśliwsze. Mniej 

skarżyły się na osamotnienie, rzadziej zapadały na depresję, a te osoby, które już na nią chorowały, lepiej radziły sobie z jej obja-

wami. Naukowcy uznali, że to zasługa opieki nad psem, co pozwoliło starszym osobom czuć się potrzebnym i spełnionym.  

2. Skuteczniejszy niż serwisy randkowe 

Chcesz kogoś poznać? Weź na spacer do parku psa – radzą naukowcy. Wcześniej sami sprawdzili, czy przechodnie częściej uśmie-

chają się i zagadują do kogoś, kto spaceruje samotnie, niosąc olbrzymiego misia, czy do kogoś idącego ze słodkim pieskiem.      

Pies okazywał się bezkonkurencyjny. Co rusz do właściciela słodziaka podchodziły nowe osoby                                    

i zagajały rozmowę. Pies okazał się więc lepszym wabikiem niż serwis randkowy. 

3. Dba o nasze samopoczucie 

Badania z Irlandii dowodzą, że psy są lepsze niż tony lekarstw, samo ich głaskanie i rozmowy ze zwie-                                              

rzęciem kojąco wpływają na nasze samopoczucie, a tym samym na układ odpornościowy. Poza tym                                                 

spacery, które są konieczne, gdy mamy psa, doskonale wpływają na nasz układ krążenia i naszą wagę. 

4. Przewiduje nadchodzący ból głowy 

Są też badania wykazujące, że psy są w stanie przewidzieć atak migreny u swoich właścicieli. Psy będące przedmiotem badań 

wyczuwały zbliżające się bóle głowy, wychwytując symptomy ataku nawet na kilka godzin przed jego pojawieniem się.           

Zwierzęta zaczynały wtedy szczekać albo siadały na właścicielu intensywnie się w niego wpatrując.                                                

Dzięki takim reakcjom psów chorzy mogli szybciej podjąć leczenie. 

5. Pomaga przeżyć zawał 

Badacze z Uniwersytetu w Maryland przejrzeli dziesiątki kartotek osób, które przeszły zawał.                                                          

Okazało się, że posiadacze psów mieli dziesięciokrotnie wyższe szanse na przeżycie ataku   

niż osoby, które nie posiadały tegoż zwierzęcia. 

6. Koi stres lepiej niż żona czy mąż 

W innych badaniach okazało się, że najlepiej radzimy sobie z wykonaniem stresujących zadań w obecności psów. Nawet        

obecność męża (lub żony), nie wpływa na ludzi tak kojąco jak merdający ogonem pies. Badani, którzy rozwiązywali trudne      

zadania, trzymając rękę w kuble z wodą, w obecności psa mieli najniższe ciśnienie krwi i najlepiej się czuli.  

7. Koi stres lepiej niż leki 

By sprawdzić, czy rzeczywiście psy tak bardzo obniżają stres i ciśnienie, zaproponowano grupie nowojorskich maklerów, by za-

adoptowali psy. Pół roku później okazało się, że psy obniżają ciśnienie (i stres) lepiej niż lekarstwa. Maklerzy, wdzięczni psom    

za pomoc, zdecydowali, że adoptują zwierzaki na zawsze, choć początkowo zgodzili się jedynie na to, by psy mieszkały z nimi 

tylko na okres badania. 

Jak widać po przeglądzie powyższych badań, psy obniżają ciśnienie lepiej niż tabletki. Wiadomo też już, jak leczyć depresję i jak 

poznać nowych ludzi. A to zaledwie kilka z wielu powodów, dla których warto mieć psa. Adoptując psa, pamiętajmy jednak,      

że musimy o niego odpowiednio zadbać. Warto więc wcześniej poświęcić czas na przygotowanie i kupienie karmy dla psa,      

smyczy, a także zainwestowanie w tresurę psa.           Wieczór 

                         Witajcie!  
Należymy do szkolnej drużyny Destination Imagination o nazwie Seven Unicorns. 
Realizujemy projekt społeczny, który się nazywa ,,NIE KUPUJ, ADOPTUJ''. Polega on 
na tym, aby adoptować zwierzęta lub im pomagać, m.in. wychodzić z nimi na space-
ry, dawać im koce, karmę itd. Można to nazwać wolontariatem. Zwierzęta są bardzo smutne w zamkniętych             
klatkach i potrzebują domu, dlatego jeśli tylko możemy, to im go stwórzmy.  

Bliższe informacje : biuro@schroniskowroclaw.pl, ul. Ślazowa 2,  tel.  71 362 56 74      

         Muchomorkowa i Wąsek 

https://gadzetomania.pl/27277,pies-w-domu-co-sie-zmieni
http://people.com/pets/golden-retriever-puppy-shot-by-neighbor/
https://royalcanin.pl/blog/co-mysli-pies-czy-twoj-pupil-zna-sie-na-zegarku-czyli-poczucie-czasu-u-zwierzat/


        KONKURS ZIMOWY 

Wieczór 

Mopsikowa, Oryginalna i Muchomorkowa 

Krzyżówka dla chętnych a 

 

Wykreślanka - znajdź 9 wyrazów 
Czas na matematykę! 

Kl. 1    10-8+1= 

Kl. 2     50-35= 

Kl. 3    110-45= 

Kl. 4    Oblicz sposobem pisemnym 

120x500= 

Kl. 5     Uzupełnij puste miejsca 

985 x 65 = 4… 25 + 59… 0 = 64 025  

          Kl. 6  

  x  +  =  

          Kl. 7 

 83,1 – 25,57= 

      Wilq 



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 

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 -          

Muchomorkowa 

Weronika Pawlak, kl. 4a - Oryginalna 

Bartosz Nowak, kl. 4a - Mineralny 

 

LOSOWANIE LOTTO 

Każdy egzemplarz gazetki ma nadany swój unikatowy 

numer identyfikacyjny. Szukaj go na stronie 

tytułowej.  Wszystkie numery wezmą udział              

w Losowaniu Lotto w poniedziałek 26 lutego 2018 po 

trzeciej 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!!! 

Laureatki ostatniego Losowania Lotto to:  

Michalina Mochorowska z kl. 4a, Julia Dutkiewicz       
z kl. 4c i Maja Kawecka z kl. 3 


