
             

                                  Piórem  i  szpadą 
 

                                                                                                                              ZIMA 2019/2020 

                 Oddajemy do rąk naszych czytelników „zimowy” numer   naszej szkolnej ga-

zetki. Nie zabraknie w nim ciekawych artykułów, wieści z życia szkoły, licznych konkursów 

i quizów.  

                   Zachęcamy nie tylko do czytania, ale także do wzięcia udziału w licznych kon-

kursach, zamieszczonych w bieżącym numerze – na laureatów czekają atrakcyjne na-

grody! 

                   Pozdrawiamy serdecznie i składamy wszystkim Pracownikom i Uczniom naszej 

szkoły najlepsze życzenia noworoczne  

 

                                                                                             -   ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

 

 



 

W zimowym numerze nie może zabraknąć zdań kilku o świętach – niektórzy czekają na nie 

cały rok! 

Boże Narodzenie to… 

…święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 

25 grudnia. W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia po-

przedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie 

Gwiazdką. Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po 

pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. 

Tradycje Bożego Narodzenia: 

- ubieranie choinki, czasami szopka bożonarodzeniowa; 

- dzielenie się opłatkiem; 

- 12 potraw na stole, np. kutia, barszcz, karp…; 

- śpiewanie kolęd; 

 

 

 

 

 



 

Szkolne wieści 

 

 

Jasełka 

To widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkań-

skich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. Ich treścią 

była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. W naszej szkole 20 grudnia 

odbyły się jasełka, które zostały zorganizowane przez klasę 2B i chór szkolny pod opieką 

pani Magdy Skuzy. Mieliśmy również klasowe wigilie i wspólne śpiewanie kolęd. 

 

 

Przeprowadzony został także kokurs na najpięknijszą bombkę, którego 

laureatami zostali: 

 

 Mikołaj Drost                                                                                                                                

 Adam Frankowski                                             

 Amelia Frankowska 

 Julia Modrzyńska 

 

 

GRATULUJEMY!!! 

 



 

         „Żyjemy nie dla siebie, ale dla świata.” 

Nasza szkoła uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych. 

  W listopadzie ubiegłego roku uczniowie klas I-VIII przynosili żywność i inne rzeczy     

dla psów i kotów ze schroniska.  

 

Akcją zajmowały się dziewczyny z VIA: Zuzia Robaszek, Weronika Pawlak i Hania Wilczyńska.          

5 grudnia karma i inne rzeczy dla naszych czworonożnych przyjaciół zostały zawiezione do 

schroniska. Dziękujemy wszystkm, którzy przyłączyli do tego przedsięwzięcia, a szczególne 

podziękowania za transport zgromadzonych darów kierujemy do pani Danuty Pańko i pana 

Krzysztofa Nowaka. 

Przyłączyliśmy się również do zbiórki kocyków i materiałów papierniczych dla Dzieci ze Szpitala 

Psychiatrycznego w Bolesławcu, zorganizowanej przez Fundację Pomocy Dzieciom Pociecha. Ser-

decznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. 

W grudniu nasza szkoła włączyła się także w akcję „Wigilijna Paczka dla Lwowa”, która była 

organizowana przez Dortmundzko – Wrocławsko - Lwowską Fundację im. św. Jadwigi, Metropoli-

tarne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Departament Edukacji UM Wrocławia, Wro-

cławskie Centrum Rozwoju Społecznego Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, Straż Miejską Wro-

cławia. Zbieraliśmy żywność trwałą- 37 szt., środki higieniczne- 60 szt., zabawki- 38 szt. Zebrane 

dary otrzymali: Domowe Hospicjum przy Katedrze Lwowskiej, Dom Miłosierdzia im. św. Zygmunta 

Gorazdowskiego pod Lwowem, potrzebujące rodziny ze Lwowa i innych miejscowości. Dziękujemy 

za Waszą hojność! 

 



 

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

1) I miejsce drużynowo w 29 Wrocławskim Biegu Solidarności we Wrocławiu Młodzików 

i Dzieci; 

2) Awans chłopców z klas ósmych do finałowej strefy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siat-

kówce Chłopców we Wrocławiu; 

3) Awans dziewcząt z klas ósmych do półfinałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siat-

kówce Dziewcząt we Wrocławiu; 

4) I miejsce Julii Dutkiewicz, III miejsce Anny Kapicy i IV miejsce Zofii Rynkiewicz w 

grupie dziewcząt młodszych; I miejsce Magdaleny Balasińskiej, II miejsce Kariny Ga-

weł, V miejsce Amelii Cieślickiej w grupie dziewcząt starszych w Indywidualnym Tur-

nieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora SP85; 

5) I miejsce Wladimira Bardasau, II miejsce Jakuba Wrony, IV miejsce Oliwiera Rosz-

kowskiego w grupie chłopców młodszych; IV miejsce Patryka Wajdy, IX miejsce Ad-

riana Pawlaka, X miejsce Jakuba Dei w grupie chłopców starszych w Indywidualnym 

Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora SP85; 

6) Bardzo dobre wyniki Zofii Pluteckiej w zawodach szermierczych: Otwarte Mistrzostwa 

Bydgoszczy oraz Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci i Młodzików we 

Wrocławiu; 

 

GRATULUJEMY! 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wywiad z…                                                    

    Panem Pedagogiem  

      Zenonem Millerem 

 

- DZIEŃ DOBRY. CHCIAŁYBYŚMY PRZEPROWADZIĆ Z PANEM WYWIAD, CZY ZGADZA SIĘ PAN? 

- DZIEŃ DOBRY. TAK. 

- DOBRZE, ZACZYNAMY. DLACZEGO ZOSTAŁ PAN PEDAGOGIEM SZKOLNYM? 

- BYŁO TO BARDZO DAWNO, NA TYLE DAWNO, ŻE JUŻ NIE PAMIĘTAM MOICH MOTYWÓW. 

- ILE LAT PRACUJE PAN W TYM ZAWODZIE? 

- PRACĘ ZACZĄŁEM JUŻ W 1980 ROKU, WIĘC PRACUJĘ JUŻ 40 LAT. 

- TO NAPRAWDĘ IMPONUJĄCY STAŻ. A CO JEST NAJBARDZIEJ SATYSFAKCYNUJĄCE W PRACY  PEDAGOGA?  

- NAJPIĘKNIEJSZĄ NAGRODĄ ZA MOJE WYSIŁKI JEST UŚMIECH DZIECKA. 

- A JAKI ZAWÓD CHCIAŁ PAN WYKONYWAĆ, GDY BYŁ PAN DZIECKIEM? 

- GDY BYŁEM DZIECKIEM, CHCIAŁEM ZOSTAĆ MASZYNISTĄ LOKOMOTYWY PAROWEJ. 

- A CZY PAN BYŁ DOBRYM I GRZECZNYM UCZNIEM? I JAK PAN WSPOMINA LATA SZKOLNE?  

- NIE. SPRAWIAŁEM PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYM. A LATA SZKOLNE WSPOMINAM JAKO JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH 

CZASÓW W MOIM ŻYCIU. 

- JAKIE MA PAN ZAINTERESOWANIA POZA PRACĄ? 

- BARDZO LUBIĘ CZYTAĆ KSIĄŻKI. LUBIĘ TEŻ MUZYKĘ I TURYSTYKĘ. 

- JAKIE SĄ PANA PLANY NA PRYSZŁOŚĆ? 

-CHCIAŁBYM PRZEPŁYNĄĆ WISŁĘ KAJAKIEM. 

- TO NAPRAWDĘ NIEBANALNE ŻYCZENIE. MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPEŁNI SIĘ ONO W NJBLIŻSZYM CZASIE. 

 DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD. 

 



 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 
                                                   Dolny Śląsk 

 

Kaplica czaszek w Czermnej 

Przerażające miejsce znajduje się w Czermnej koło Kudowy  
-Zdroju. Wnętrza, ściany i sufit barokowej kaplicy z XVIII 

wieku pokryte są 3 tys. ludzkich czaszek i kości. Ta zaskaku-

jąca kolekcja ludzkich szczątków pochodzi od ofiar wojny 

trzydziestoletniej i wojny siedmioletniej oraz ofiar chorób za-
kaźnych, które przetoczyły się przez Ziemię Kłodzką. Kości 

zostały odnalezione przez księdza i wykopane przez grabarza. 

W miejscu znaleziska, na pamiątkę tych wydarzeń, posta-
wiono tę kaplicę. Oczywiście Ziemia Kłodzka historycznie 

nie jest częścią Dolnego Śląska, miejsce zostało ujęte w zestawieniu, ponieważ jest  w granicach województwa dolno-

śląskiego. Kaplica jest udostępniona dla zwiedzających.  

 

Starożytne rzeźby kultowe na Ślęży 

Na Masywie Ślęży znajdują się tajemnicze kamienne po-

sągi,  przedstawiające między innymi niedźwiedzia i pannę 

z rybą. Ich powstanie wiąże się z aktywnością Celtów na 

tym terenie, od 400 roku p.n.e. do początku naszej ery. W 

tamtym czasie na Ślęży oddawano cześć bóstwom pogań-

skim: słońcu, drzewom, gwiazdom i zjawiskom atmosfe-

rycznym. Sam Masyw Ślęży, jako samotny monolit poło-

żony nad śląską niziną, już w dawnych czasach wywierał 

ogromny wpływ na ludność. Swoim rozmiarem budził 

strach i zaciekawienie, stając się zazwyczaj obiektem kultu. 

 

 

Uwaga, konkurs !!! 

Ogłaszamy konkurs pt. „ To Miejsce Warto Zobaczyć ” 

Należy przynieść zdjęcie takiego miejsca, które warto poznać i zwiedzić oraz do-
łączyć krótki opis tej atrakcji turystycznej. Prace należy oddać do pani Katarzyny 

Micoty albo pani Anny Bieniek. Czekamy do końca marca! 

           Dla tych, który wezmą udział w konkursie, przygotowaliśmy ciekawe nagrody! 

 

https://eloblog.pl/wp-content/uploads/2015/03/kaplica.jpg
https://eloblog.pl/wp-content/uploads/2015/03/rzezby-sleza.jpg


                         CO W MODZIE PISZCZY?  

                       Trendy jesienno - zimowe dla dziewczyn 

                                                          a) Zwierzęce wzory: 

Najbardziej rozsławiły je lata 90. Od kilku sezonów nie wychodzą z mody, a jeszcze do niedawna kojarzyły się z kiczem. Teraz bli-

żej im do zmysłowości i kobiecości. Lamparcie cętki, panterka lub tygrysie paski w tym sezonie zyskują nieco bardziej minimali-

styczny wymiar. 

                                                                                                     

 

 

              

 

 

 

  

                                                                b) Futra : 

Eleganckie, szykowne i ciepłe futrzane okrycia wierzchnie ponownie podbijają modę. Pokazują się zazwyczaj jako długie płaszcze, 

ale czasem też w krótszej wersji do bioder. 

                                    

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    c) Sweterki : 

Nie byłoby jesienno-zimowej garderoby bez swetrów, a te przyjmują w tym sezonie różne postacie, od oversize’owych przez 

kolorowe, aż po modele odwołujących się do klimatów brytyjskich wsi.      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 CO W MODZIE PISZCZY? 

                                        Trendy jesienno – zimowe dla chłopaków  

 

                     a) Krótka  kurtka z futrzanym kołnierzem: 

Do łask wraca  przede wszystkim trucker jacket. Występuje w kilku różnych wariantach, na przykład jeansowym,   

felanowym, wełnianym czy sztruksowym, ale jej cechą charakterystyczną jest wełniane podbicie i futrzany kołnierz. 

Kurtki męskie trucker jacket przypominające klasyczny kożuszek będą dobrym uzupełnieniem eleganckich  looków z 

gładkim golfem i piaskowymi chinosami w roli głównej. 

 

                                                      b) Bomberka męska w wersji wełnianej: 

Bomberkę można nosić jesienią i zimą! Wybierz model kurtki lotniczej w ciepłej, wełnianej wersji. Minimalistyczny 

krój dodaje jej elegancji i sprawia, że można ją śmiało zestawiać z outfitami. 

 

c) Długie szale: 

Długie szale będą podstawą w modzie męskiej  w sezonie jesienno-zimowym. A jaki kolor tych długich szalów? Zde-

cydowanie można iść w kierunku papryczki chilli. Dzięki temu można nieco ożywić stylizację, jednak wciąż zacho-

wać męskie stonowane kolory. 

 



Sport to zdrowie... 

i nie tylko, czyli co nam daje aktywność fizyczna? 
Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w naszym życiu, ponieważ przynosi ona dużo korzyści dla naszego 
organizmu. Ćwiczenia fizyczne pomagają utrzymać prawidłową wagę i zwalczać różne choroby. Dzięki nim 
jesteśmy w dobrej formie – nawet zimą. Mogą być także fajną zabawą! 
 

 

Czy wiesz że.. 

…sportem narodowym Polski jest piłka nożna. Kapitan reprezentacji naszego kraju (od 2014r.) to Robert Lewandow-

ski. Piłkarz ten gra nie tylko w reprezentacji, ale także w niemieckim klubie Bayernie Monachium. 

A oto garść wiadomości o historii piłki nożnej w Polsce. 
W football (czyli dzisiejszą odmianę piłki nożnej) na ziemiach polskich (wówczas jeszcze pod zaborami) zaczęto praw-

dopodobnie grywać już w połowie lat 80. XIX wieku. Po dziś dzień rodzimi historycy zastanawiają się, w którym mie-

ście lub regionie mogli pojawić się pionierzy. Być może w Krakowie, bądź we Lwowie – gdyż w Galicji Polacy posiadali 

przecież względnie największą autonomię ze wszystkich zaborów. Jednak z całą pewnością pierwszy, w pełni potwier-

dzony, przypadek pojawienia się futbolówki w Polsce miał miejsce w roku 1889, gdy po pobycie w Niemczech Henryk 

Jordan przywiózł ją do Krakowa. Nieco wcześniej (w 1888), właśnie dzięki niemu władze Krakowa zgodziły się na wy-

dzielenie terenów na Błoniach dla celów sportowych, co doprowadziło do powstania Parku Jordana. Jego oficjalna 

inauguracja nastąpiła 12 marca 1889 i wkrótce z możliwości czynnego spędzania wolnego czasu regularnie korzystało 

około 32 tysięcy ludzi, głównie dzieci i młodzieży. Od 1890 kolejne roczniki szkolnych drużyn piłkarskich uprawiały w 

nim tę dyscyplinę, rozgrywając między sobą spotkania oraz turnieje.  
 

Z okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej mamy dla was quiz :) 

1.Czy Polska awansowała na mistrzostwa Europy w 2020 r? 

   a) Tak                                b) Nie                      

2. Czy polska reprezentacja grała na stadionie wrocławskim? 

   a) Tak                                b) Nie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_polskie_pod_zaborami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Niemieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jordan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jordan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onia_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Henryka_Jordana_w_Krakowie


 

RECENZJA "TAJNI I FAJNI" 
 
 Chciałbym zachęcić Was do obejrzenia animowanej komedii szpiegowskiej, pod tytułem "Tajni i 

Fajni" - to taki James Bond dla dzieci. 

Akcja toczy się w świecie międzynarodowych szpiegów najwyższej klasy! 

Głównym bohaterami są : superagent Lance Sterling i naukowiec Walter Beckett. Lance jest pewny siebie i 

elegancki, a  Walter sprytny, ale niezbyt kontaktowy. Gdy międzynarodowy terrorysta Killian wplątuje Lanca 

w kradzież groźnej broni, wydział spraw wewnętrznych zaczyna deptać mu po piętach. Lance zwraca się 

wtedy o pomoc do zatrudnionego w agencji Waltera, młodocianego geniusza technologii i projektanta 

gadżetów. Pracujący właśnie nad „bezprzemocową” bronią Walter pomyłkowo zamienia Lanca w gołębia. 

Tajni i fajni” to nie tylko film szpiegowski, lecz także tzw. buddy comedy, czyli film o przygodach kumpli, 

gdzie źródłem humoru są różnice pomiędzy dwójką postaci pierwszoplanowych – Lance  i Walter to klasyczna 

niedobrana para.  

 

 

 

Moim zdaniem, komedia „Tajni i fajni”  

to film, na którym świetnie będą się bawić 

zarówno młodsi, jak i starsi widzowie. 

 

        POLECAM! 

 

 
         Mineralny 

 

 

 

Pasje i zainteresowania 
 

Interesuje mnie geologia i chciałbym podzielić się z Wami moją pasją. Na początek – słów parę o rubinach! 

 
Rubin jest minerałem rzadkim. Zazwyczaj tworzy kryształy o pokroju tabliczkowym lub słupkowym o podstawie 

sześcioboku. Nasycenie barwy rubinu zależy od domieszek: czerwoną barwę wywołuje tlenek chromu, purpurową - 

wanad, brunatnoczerwona - żelazo. Rubin to jeden z najcenniejszych kamieni szlachetnych stosowanych w 
jubilerstwie. 

Do najsłynniejszych rubinów należy między innymi rubin birmański, o wadze 162 karatów i odcieniu   zwanym 

“gołębią krwią”, podarowany przez filozofa Johna Ruskina w 1887 roku Muzeum Przyrodniczemu w Londynie. 
Na uwagę zasługuje także jeden z największych rubinów na świecie – rubin Rajaratna (Króla Biżuterii), ważący aż 

2475 karatów, a także jeden z najsłynniejszych kamieni – Rubin Czarnego Księcia. Jest on osadzony na koronie 

królowej Anglii na diamentowym krzyżu maltańskim zaraz nad obręczą w czołowej części korony. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DLA  NAJMŁODSZYCH  CZYTELNIKÓW 

Z KLAS I-IV! 

POKOLORUJ, WYTNIJ I PRZEKAŻ PANI KATARZYNIE MICOCIE ALBO PANI 

ANNIE BIENIEK.  AUTORZY NAJPIĘKNIEJSZYCH KOLOROWANEK ZOSTANĄ 

NAGRODZENI! TERMIN ODDAWANIA PRAC – 31 MARCA! 

 

 

 



 

„Mądrej głowie dość dwie słowie” 

Zadania dla klas: 5, 6, 7, 8 

Zadanie 1 

a) Jaki jest najszybszy ptak na ziemi? 

b) Najszybsze zwierzę w wodzie? 

c) Najcięższe zwierzę na lądzie? 

Zadanie 2 

Około ile lat temu był BIG BANG (stworzenie wszechświata): 

a) 230 miliony lat temu 

b) 62818 miliardów lat temu  

c) 6000 lat temu 

d) 13799 miliardów lat temu 

Zadanie 3 

Jakie konstelacje należy wybrać żeby mieć po dwie gwiazdy z każdego rodzaju?      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

UWAGA!!! 

Na ostatniej stronie znajdziecie kupon konkursowy, na którym należy umieścić 

rozwiązania trzech wyżej podanych zadań.  

Kupony oddajemy pani Katarzynie Micocie albo pani Annie Bieniek do dnia  

31 marca br. Na laureatów czekają nagrody! 



UWAGA!!! 

                                                   KONKURS LITERACKI 

„Czytelnicy – do piór !” 

 

W bieżącym numerze jest to konkurs literacki dla uczniów klas 

IV - VIII. Czekamy do końca marca na Wasze opowiadania na temat: 

„Zimowa przygoda”. 

Prosimy wszystkich uczestników o wydrukowanie swoich opowiadań i dostarczenie ich do pani Kata-

rzyny Micoty albo pani Anny Bieniek. Najpiękniejsze utwory zamieścimy w kolejnym egzemplarzu 

naszej gazety, a ich autorów nagrodzimy celującymi ocenami  z języka polskiego.  

Skład zespołu redakcyjnego: 

Hania Wilczyńska – redaktor naczelna 

Weronika Pawlak – zastępca redaktor naczelnej 

Zuzia Robaszek 

Ania Rynkiewicz 

Wiktoria Powąska 

Zosia Plutecka 

Bartek Nowak 

Bartek Maciantowicz 

Oliwer Roszkowski 

Michalina Mochorowska 

Ewelina Malcharek 

Emilia Pawłowska 

  

KUPON KONKURSOWY 

Rozwiązania zadań „Mądrej głowie dość dwie słowie”: 

1a. - ……………………………………………………….. 

1b. - ……………………………………………………….. 

1c. - ……………………………………………………….. 

2. - ………………………………………………………… 

3. - ………………………………………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Klasa: …………… 

 



 

 

 


