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Biuletyn wydawany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich 

w Poddębicach 
 

 
Numer 3/ styczeń- luty 2018 
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Galeria naszych nowych nauczycieli 

 cz. III 
 

 

 
Nazywam się 
Beata Michalska 
 
Uczę chemii i 
biologii. 
Mój znak zodiaku 
to Panna. 
Jako dziecko 
marzyłam, by 
zostać 
nauczycielką. 
Mój ulubiony kolor 

to niebieski. 
Trzy rzeczy niezbędne na bezludnej wyspie to: nóż, 
koc i książka. 
W wolnym czasie najchętniej  czytam.  
Moja ulubiona potrawa- lubię prawie wszystkie. 
Moja ulubiona muzyka: nie słucham jednego, 
konkretnego gatunku muzyki, przy moich dzieciach 
nauczyłam się słuchać rozmaitości, lubię słuchać Ani 
Wyszkoni, ale także 2 CELLOS  a czasem jazzu, ale 
bawić lubię się przy Zenku. 
Mój ulubiony film: wszystkie, w których gra Vin 
Diesel. 
Moje ulubione zwierzę: pies. 
Moje motto życiowe: nie mam. 
Moja największa zaleta:  ponoć umiem słuchać. 
Podziwiam ludzi sprawnych inaczej za ich siłę, 
odwagę i optymizm. 
Potrawy, których nie lubię, to: nie przepadam za 
chińszczyzną. 
Moje życzenie do złotej rybki: by żadne dziecko na 
świecie nigdy nie głodowało. 
 

 

 
 

 

Nazywam się Anna Dominowska.  
 

Uczę matematyki.  

Mój znak zodiaku to Bliźnięta. 

Jako dziecko marzyłam, by zostać nauczycielką. 

Mój ulubiony kolor to szary, ale podobają mi się 

wszystkie kolory. 

Trzy rzeczy niezbędne na bezludnej wyspie: 

okulary, książka, wygodny fotel. 

W wolnym czasie najchętniej czytam lub gotuję. 

Moja ulubiona potrawa to pierogi. 

Moja ulubiona muzyka : lubię różne gatunki 

muzyczne, łącznie z muzyką klasyczną. 

Mój ulubiony film: jest ich wiele 

Moje ulubione zwierzę to kot. 

Moje motto życiowe: carpe diem. 

Moja największa zaleta: optymizm. 

Podziwiam ludzi, którzy niosą innym bezinteresowną 

pomoc. 

Potrawy, których nie lubię, to: nie ma takich. 

Moje życzenie do złotej rybki: to, co najważniejsze 

– zdrowie. 
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Po prostu lubimy pomagać… 

 
 
 

    

 

 

 
 
Rozmowa z Anią Król i trojgiem innych    
    wolontariuszy- uczniów kl. VII E  
            SP nr 1 w Poddębicach 

 

B. B. Jak się zaczęła wasza przygoda z wolontariatem? 

A. K. O wolontariacie myśleliśmy już rok temu, ale dowiedzieliśmy się, że trzeba mieć skończone 13 lat. 
Chodzimy na wszystkie spotkania, szkoleniowe, które są obowiązkowe i przygotowujemy się do Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naszą opiekunką jest p. Karolina Gruchot- Krysiak. 

B. B. Co wam się najbardziej podoba w tej pracy?  

A. K. To, że można pomagać innym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji albo są ciężko chorzy i potrzebują 
naszej bezinteresownej pomocy. 

B. B. Czy łatwo zostać wolontariuszem? Czy każdy może nim zostać? 

A. K. Raczej tak, każdy może zostać wolontariuszem, trzeba tylko skończyć 13 lat. Czy łatwo zostać 
wolontariuszem? Trudno powiedzieć, po prostu trzeba chcieć pomagać i się w to angażować. Pracować z 
potrzeby serca, a nie dla pochwał czy nagród. 

B. B. Czy wiecie, ilu uczniów z naszej szkoły pracuje w wolontariacie? 

A. K. Z naszej szkoły tylko 4 osoby. 

B. B. Jak myślicie, dlaczego tak mało?  

A. K. Moim zdaniem wielu uczniów nie wie, że można zgłosić się do pracy w wolontariacie . Inni po prostu 
nie chcą albo nie mają czasu zajmować się sprawami pozaszkolnymi.  

B. B. Porozmawiajmy chwilę o dzisiejszej akcji WOŚP.  Na co zbieracie w tym roku? 

A. K. W tym roku zbieramy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który jest niezbędny w leczeniu 
szpitalnym noworodków.  

B. B. Od której jesteście już na ulicach?  
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A. K. Od około godziny 8.00 rano. 

B. B. Jak odbierają was ludzie, których prosicie o datki? 

A. K. Uczniowie z naszej szkoły nie zbierają datków. My zajmujemy się sercem, ale myślę, że wolontariusze, 
którzy kwestują, nie są odrzucani . Większość ludzi chętnie pomaga innym i zawsze coś wrzuci do puszki.  

B. B. O której kończycie dziś pracę i o której będziecie w domu? 

M. J. Zbiórka uliczna kończy się ok. godziny 20.00, a w domu będziemy około 23.00, ponieważ musimy 

            pomóc w posprzątaniu imprezy i przeliczeniu zebranych pieniędzy. 

B. B. Mam rozumieć, że nie chcecie być jutro pytani. 

M. J. Byłoby miło…. 

B. B. Spróbuję wam to załatwić. Na koniec jeszcze jedno pytanie. O co poprosilibyście mieszkańców 
Poddębic? 

M. T. Bardzo prosimy o to, aby mieszkańcy Poddębic uczestniczyli w tegorocznej imprezie i każdej następnej , 
i przy okazji wrzucali coś do puszek. A korzystając z okazji, życzymy poddębiczanom w Nowym  Roku 
zdrowia, uśmiechu i wyrozumiałości dla błędów innych.  

B.B. Dziękuję za rozmowę i zapraszam na gorącą herbatę.  
                                                                        
                                                                                     Z wolontariuszami WOŚP z kl. VII E SP nr 1 w Poddębicach  
                                                                                                             ( Anią, Olą, Mają i  Michałem) 
                                                                                                               rozmawiała Beata Bednarek 
 
 

                                    

             Zbiórka w naszej szkole                                       Dzieci chętnie wrzucały do puszek swoje oszczędności. 
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Z życia szkoły 

   

 

    19 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów kl. IV-VII.  
W jej przygotowanie włączyli się nauczyciele, dyrekcja szkoły, samorząd uczniowski i rada 
rodziców. W przepięknie udekorowanej sali gimnastycznej bawiło się ok. 200 dzieci.  
Do tańca przygrywał im profesjonalny zespół muzyczny, który przypomniał  tegoroczne 
przeboje sylwestrowe.  
 
   Opiekunki samorządu p. M. Kowalczyk i p. B. Bednarek przygotowały dla dzieci  kilka 
konkursów i zabaw tanecznych. W konkursie na najliczniej przebraną klasę zwyciężyła VI A,  
która w nagrodę otrzyma karnet do pizzerii. Upominki wręczono także zwycięzcom nast. 
konkursów: “ Taniec z balonem” i “ Najciekawszy kostium karnawałowy”.  

   Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy, dlatego już o 18.30 p. M. Kowalczyk 
podziękowała wszystkim za wspaniałą zabawę i uczniowie pod opieką rodziców rozeszli się 
do domów.  

                                                                        Następna taka impreza już za rok. Do zobaczenia!  

            

Pomysłów na karnawałowe przebrania nie brakowało. 
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    21 stycznia Dzień Babci 

        

 
     

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka  

 
Pędzą wnuki ulicami  

z ogromnymi laurkami.  

Te laurki pełne kwiatków  

są dla wszystkich Babć i Dziadków.  

A dziadkowie wraz z babciami  

już czekają przed domami.  

Przez lornetki patrzą w dal  

wystrojeni jak na bal. 

///////////////////////////////////////////////////// 

Moja Babunia najlepsza w świecie  

wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.  

Ja Babcię kocham, ściskam za szyję,  

niech będzie zdrowa i sto lat żyje! 

/////////////////////////////////////////////////////// 

Tak wiele mnie nauczyłaś,  

tak wiele uśmiechu mi dałaś,                       

na spacery ze mną chodziłaś,  

kiedy byłam jeszcze mała. 

Do snu nuciłaś piosenki,  

byłaś zawsze blisko mnie  

 więc podziękować Ci, Babciu                     

za to wszystko chcę.  

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,  

bo uśmiech jest najważniejszy i to, że 

kocham Cię! 
 

 

22 stycznia Dzień Dziadka 

Wiersze dla Babci i Dziadka 

 
Kto mnie może kochać więcej?  

Zmarznę-grzejesz moje ręce  

Zszywasz spodnie, budzisz rano  

Miód smarujesz mi na chlebie  

Ty mnie kochasz –a ja Babciu  

Bardzo, bardzo kocham Ciebie. 

/////////////////////////////////////////////////////// 

Babcia z Dziadkiem dziś świętują,  

wszystkie dzieci więc pracują  

Zetrą kurze w każdym kątku,  

przypilnują dziś porządku.  

W kuchni błyszczą już talerze,  

wnusia babci bluzkę pierze  

Wnusio już podaje kapcie,  

bardzo kocha swoją Babcię.  

Dzisiaj wszystkie smutki precz!  

Święto Dziadków ważna rzecz! 

 

 

Dla naszych kochanych Babć i Dziadków 
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            Mój dziadek Stasiek to tata mojej mamy. Urodził się w 1946 roku, rok po zakończeniu drugiej wojny 

światowej. Pochodził z rodziny wielodzietnej, miał dwóch braci i cztery siostry. Jego mama była 

gospodynią domową i zajmowała się wychowywaniem gromadki dzieci. Tata dziadka był stelmachem, czyli 

rzemieślnikiem, który ręcznie wykonywał drewniane wozy konne oraz części do nich, głównie koła. 

Dzieciństwo mojego dziadka nie było łatwe. Jako dziecko musiał ciężko pracować. Pomagał mamie  

w zajmowaniu się młodszym rodzeństwem oraz w innych pracach domowych. Kiedy był starszy, pracował u 

sąsiadów, pasąc krowy, za co jego ojciec otrzymywał niewielką zapłatę. 

  W domu dziadka żyło się biednie, dzieci nie miały takich luksusów jak teraz.  Panowała dyscyplina. Dzieci 

musiały być posłuszne rodzicom. Często były bite.  

Opowieści dziadka o jego dzieciństwie bardzo mnie zainteresowały, postanowiłem więc 

przeprowadzić z nim wywiad na temat szkoły z tamtych lat. 

Ja: Dziadku, w którym roku rozpocząłeś naukę w szkole podstawowej ? 

Dziadek:  Od 1953 roku chodziłem do szkoły podstawowej w Sworawie, gdzie było tylko 5 klas, a później 

poszedłem do Szkoły Podstawowej w Poddębicach, gdzie chodziłem do 6  i 7 klasy. Klasy ósmej wówczas 

nie było, więc po ukończeniu siódmej klasy rozpocząłem naukę w Zasadniczej Szkole Górniczej w Zabrzu. 

Będąc w twoim wieku, wyjechałem sam na Śląsk. 

Ja: A jak wyglądała szkoła, do której chodziłeś? Jak były urządzone klasy? 

Dziadek: Szkoła w Sworawie mieściła się w niewielkim budynku, w którym urządzone były tylko dwa 

pomieszczenia na klasy. W jednym pomieszczeniu uczyły się równocześnie dzieci z różnych roczników. 

Ja: To musiało być bardzo trudne. A ile dzieci było wtedy w jednym roczniku? 

Dziadek:  W Szkole Podstawowej w Sworawie w klasie było około 15 osób, a jak poszedłem do Szkoły 

Podstawowej w Poddębicach, było nas znacznie więcej, bo około 40. 

Ja: Dziadku powiedz mi, w jaki sposób były urządzone klasy? 

Dziadek:  Nauczyciel miał swoje biurko, ławki pośrodku miały otwór na kałamarz z atramentem, była 

oczywiście tablica i obowiązkowo drewniane liczydło z kolorowymi koralikami, na którym uczyliśmy się 

liczyć. W każdej klasie, w centralnym miejscu był piec kaflowy, w którym palono podczas zimy. W 

ostatnim rzędzie ławek stała tzw.: „ośla” ławka dla ucznia, który się źle uczył bądź był niegrzeczny. Toaleta 

Szkoła mojego dziadka 
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była na zewnątrz budynku, ale taka, której na pewno nie miałeś okazji widzieć w swoim życiu. Była to po 

prostu dziura w posadzce, w którą należało dobrze celować (śmiech!). 

Ja: Jak wyglądały twoje przybory szkolne: zeszyty, książki, długopis? 

Dziadek: Na pewno nie było takich przyborów,  jakie macie dzisiaj. Miałem drewniany piórnik, a 

długopisów jeszcze wtedy nie było. Pisałem piórem i atramentem, a kałamarz, czyli taki słoiczek z 

atramentem, umieszczało się w otworze znajdującym się w ławce. Podręczniki początkowo nosiłem w 

torbie, którą uszyła mi moja mama, a później miałem  drewniany, sztywny tornister. 

Ja: Jak chodziliście ubrani do szkoły? 

Dziadek: Stroje dzieci w tamtych czasach nie były takie kolorowe, jak dzisiaj. Było biednie, więc do szkoły 

chodziliśmy ubrani bardzo skromnie. Pamiętam, że początkowo zamiast butów miałem drewniane trepy. 

Ja:  Jacy byli nauczyciele, czy byli wymagający i surowi, i czy stosowali jakieś kary? 

Dziadek:  Nauczyciele byli różni – jedni łagodni a inni bardzo surowi. Często stosowali kary cielesne, np. 

bili uczniów linijką po dłoniach, za przyzwoleniem rodziców oczywiście. Jeśli dziecko poskarżyło się w 

domu rodzicom, że dostało lanie od nauczyciela, to w domu była poprawka. Lepiej więc było nie skarżyć na 

to, co się dzieje w szkole. 

Ja: To za co nauczyciele karali was biciem? 

Dziadek:  Nie byliśmy zbyt grzeczni. Często robiliśmy nauczycielom różne psikusy, żeby było trochę 

śmiechu, np. raz dolałem do kałamarza z atramentem wodę i wówczas nikt z nas nie mógł pisać. Nauczyciel 

się bardzo zdenerwował. 

Ja: Oj, takie numery to by dzisiaj u nas nie przeszły! A co robiliście na przerwach między lekcjami? 

W co się bawiliście? 

Dziadek: Wtedy nie mieliśmy takich atrakcji, jak wy teraz. Biegaliśmy po podwórku za szkołą, chodziliśmy 

na czereśnie lub orzechy do ogrodu dziadka naszego kolegi (śmiech). Raz jego dziadek specjalnie 

wysmarował drzewo jakimś smarem. Poszliśmy na czereśnie, no i….  wróciliśmy wysmarowani na czarno. 

Ja: Powiedz mi dziadku, skoro byłeś takim łobuziakiem, to w ogóle uczyłeś się trochę w tej szkole i 

jeśli tak, to które przedmioty lubiłeś, a których unikałeś? 

Dziadek: Trochę się uczyłem, ale moi rodzice nie gonili mnie do nauki, bo byli zajęci swoimi obowiązkami. 

Najbardziej lubiłem uczyć się historii, geografii oraz biologii, a nienawidziłem matematyki. 

Ja: Dziadku, jakie masz wspomnienia ze szkoły? 

Dziadek: Mimo tego, że było biednie, bardzo miło wspominam czasy szkoły. Ciągle w pamięci mam różne 

wesołe sytuacje z tamtego okresu. Nie było takiego wyścigu o dobre oceny, zawiści między uczniami, żyło 

się bardziej beztrosko. 

Ja: Dziękuję Ci dziadku, że chciałeś podzielić się swoimi wspomnieniami ze mną i z moimi 

rówieśnikami, bo oni też przeczytają ten wywiad. 

                                                                                                                        Jakub Warpas, kl. VII D 
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DO SERCA PRZYTUL 

PSA… 

W dniu 15 grudnia 2017r. zakończył się konkurs 

plastyczny 

,,Moje ulubione zwierzątko”. 

Na konkurs wpłynęło wiele zdjęć, które można 

zobaczyć na tablicy przy sali nr 2 na II piętrze. 

Polecamy, bo warte zobaczenia. 

Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch 

kategoriach wiekowych, dla klas I – III i IV - 

VII.  

W grupie klas młodszych zostały nagrodzone 

zdjęcia następujących osób: 

I miejsce - Michalina Raźniewska kl. III e 

                  Jakub Głowacki kl. I c 

II miejsce - Aniela Bechcińska kl. II a 

III miejsce - Antonina Kaźmierczak kl. III e  

Wyróżnienie: 

Michał Filipczak kl. III e                                                                     

Bartłomiej Ciałkowski kl. III b     

W grupie klas starszych zostali nagrodzeni                               

I miejsce – Weronika Nowak kl. IV f 

II miejsce – Wiktoria Wrzesińska kl.  

 III miejsce – Wiktoria Adamczyk kl. Vc                        

Wyróżnienie:                                                                                       

Natalia Warawąsowska kl. VIc 

Prace oceniała komisja w składzie: Ilona Kopczyńska -

Siwy, Agnieszka Kapituła, Monika Naporowska, 

Agnieszka Matusiak. 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i 

zapraszamy za rok. 
                                                               Organizatorzy: 

                                                                                                                              

Renata Makowska i Dorota Sęczkowska 
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                                  ZBIERAJ Z KLASĄ 

 

Akcja "Zbieraj z klasą" osiągnęła półmetek. 
Podajemy ilość punktów uzyskanych przez 
poszczególne klasy.  
Przypominamy, że zbiórka baterii odbywa się 
w każdy czwartek. Kolejna zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przewidziana jest po feriach zimowych. 
O dokładnym terminie poinformujemy w 
ogłoszeniach. 

                                                Klub Młodego Ekologa 
 

Ranking klas na 10.01.2018 r.   

MIEJSCE KLASA  

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

1 IVD 864,6 

2 VD 762 

3 VIIA 392,9 

4 IVC 388,2 

5 IB 341,9 

6 IVF 312,6 

7 IC 309,8 

8 IIIG 280,5 

9 VID 273,9 

10 VIIE 270,6 

11 VA 245,1 

12 IVE 228,7 

13 IVA 218 

14 VIID 196,3 

15 IE 193 

16 IIA 185 

17 ID 160,2 

18 VIC 137 

19 VIIC 123 

20 IVB 115,4 

21 VIIB 111,5 

22 IIID 66,6 

23 VIB 64 

24 IIIF 63,7 

25 VC 31,6 

26 IIIC 24 

27 IIIB 20 

28 IIIA 19,8 

29 VIA 13,9 

30 VB 8 

31 III E 1,9 
   

 

NASZE SUKCESY MAŁE I DUŻE 

 

Zosia Franiak z IV d Czytelnikiem Roku 2017 

     22 stycznia br. wybraliśmy się z naszą wychowawczynią 

p. Jolantą Bochenek do Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Poddębicach. Dla wszystkich,  

a w szczególności dla jednej z koleżanek spotkanie to 

zakończyło się olbrzymią niespodzianką. 

     Zajęcia rozpoczęły się  od zapoznania nas 

z księgozbiorem i funkcjonowaniem placówki.  

Potem graliśmy w familiadę czytelniczą, którą wygrała grupa 

chłopców.  Po fajnej zabawie przyszedł do nas dyrektor 

biblioteki p. Dariusz Ścibior i ogłosił, że nasza koleżanka 

Zosia Franiak została Czytelnikiem Roku 2017.  

Wręczył jej piękną nagrodę. 

Wszyscy bardzo ucieszyliśmy się z sukcesu koleżanki. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zosi! 

Małgosia Sobczyk kl. IV d 

 

Zosia odbiera nagrodę 
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14 lutego – walentynki 

Sprawdź, czego nie wiedziałeś 
o Święcie Zakochanych. 

Symbole walentynek 

Istnieje wiele symboli Święta Zakochanych. 
Najczęściej jest to symbol serca, amora z 
łukiem i strzałami oraz czerwona róża.  
Amorek, łuk i strzały kojarzone są z miłością  i 
pasją. 

Prezenty na walentynki 

Jednym ze zwyczajów walentynkowych jest 
obdarowywanie ukochanej osoby, przyjaciół  i 
rodziny drobnymi podarunkami. Najczęściej 
prezentami są walentynkowe kartki, kwiaty 
oraz czekoladki. 

Ciekawostki o walentynkach 

1. Święty Walenty zginął 14 lutego  

Patron zakochanych nie skończył swojego 
żywota szczęśliwie, został skazany na śmierć 
przez Klaudiusza II. Walenty pomagał 
żołnierzom wziąć ślub z ukochanymi, co 
cesarz rzymski uważał za przestępstwo – 
przecież żołnierze, którzy mają żony, nie 
walczą dobrze.  

2. Listy do Julii  

Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 
tysiąc walentynek. Kartki wysyłane są 
oczywiście do Werony, gdzie rozgrywa się 
akcja dramatu Szekspira, „Romeo i Julia”. 

3. Czekoladki? Zawsze  

Czekoladki w pudełku w kształcie serca to 
synonim walentynek. Pewien Brytyjczyk 
stwierdził, że stworzy takie, którego jego 
ukochana na pewno nie zapomni. Największe 
pudełko z czekoladkami powstało w 2008 
roku, ważyło 1.690 kilogramów i miało w 
środku ponad 220 tysięcy czekoladek. Spory 
zapas czekoladek na parę lat.       

4.  Japońskie walentynki  

W Japonii to kobiety dają prezenty swoim 
mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z 
okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny 
gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.     

                                                                               Bożena Piaseczna

 

I my świętujemy walentynki 

     Z okazji walentynek Samorząd Uczniowski 
ogłosił dzień 14 lutego Dniem Czerwonym, co 
oznaczało, że dominującym kolorem naszych 
ubrań był właśnie czerwony. 

Poza tym, jak co roku, zorganizował pocztę 
walentynkową.  Dzięki niej wszyscy zakochani 
mogli przesłać swoim sympatiom walentynkowe 
kartki czy serduszka.  Niektóre z nich trafiły w 
ręce nauczycieli. W ten sposób uczniowie 
wyróżnili pedagogów, którzy cieszą się ich 
szczególną sympatią.  

 

                

                          

 

 

http://wymarzonewalentynki.pl/tradycje-walentynkowe
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OGÓLNOPOLSKA  STYPENDIADA POLONISTYCZNA DLA UCZ. KL. IV-VII 

              W dniach 27-30 listopada 2017 r.  46 uczniów naszej szkoły wzięło udział w  3 

konkursach: ortograficznym, czytelniczym i literackim w ramach OGÓLNOPOLSKIEJ 

STYPENDIADY POLONISTYCZNEJ. W dniu 12 lutego 2018 r. otrzymaliśmy wyniki. Oto one: 

KONKURS ORTOGRAFICZNY                                                                      KONKURS LITERACKI 

Kuba Kałużniak- III miejsce                                                                          Zofia Dębiec- wyróżnienie 

Izabela Kwapis- wyróżnienie 

Łucja Kowalczyk- wyróżnienie 

 

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy! 

NASZE SUKCESY MAŁE I DUŻE 
  

WYNIKI 
SZKOLNEGO KONKURSU 

LITERACKIEGO 
„LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” 

 

I miejsce: 
Julia Pawicka, kl. V a,  Weronika Basińska, kl. 
VI a 
 
II miejsce: 
Amelia Krawczyk, kl. III e, Gabriela Rudnicka, 
kl. III g 
 
III miejsce: 
Maciej Witczak, kl. IV b, Jakub Sobczyk, kl. 
IV e 
 
wyróżnienia: 
Justyna Krzewiniak, kl. VI a 
Witold Adamczyk, kl.V a 
Maja Polińska, kl. III g 
Michał Jagieła, kl. VII e 
Klaudia Bienias kl. IV b   
Julita Łuczak, kl. VI b 
Oriana Stasiak, kl. VI b 
Bartosz Płusa, kl. III c 
Wiktoria Adamczyk, kl. V c 
 

 

 

                                       

Szkolne Potyczki Ortograficzne 

      24 i 25 stycznia uczniowie klas starszych zmagali 
się z polską ortografią.  Najpierw mieli do napisania 
niełatwe dyktando, a następnie rozwiązywali test 
naszpikowany trudnościami ortograficznymi.  

Rywalizacja była zacięta, gdyż do etapu gminnego 
mogło przejść  tylko 3 uczestników w danej kategorii 
wiekowej z najwyższą liczbą punktów.  
Oto wyniki:  

Kategoria kl. IV- VI 

I miejsce- Kuba  Kałużniak kl. VI C 
II miejsce- Julita Łuczak kl. VI B 
III  miejsce- Dorian Zawadzki kl. VI D 

Kategoria kl. VII 
I miejsce- Nina Leśniak kl. VII B 
II  miejsce- Łucja Kowalczyk kl. VII A 
III  miejsce-  Joanna Wilk kl. VII B 
 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów  
w kolejnym etapie! 

                
                                                                  Beata Bednarek 
                                                                  Małgorzata Kowalczyk 
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Nasi uczniowie w ,,Mikroskali”- sprawozdanie z  wycieczki do Konina 

      26 stycznia br. uczniowie kl.VI a i V c wspaniale bawili się w  Centrum Edukacji  i Rozrywki Parku 

Makiet ,,Mikroskala” w Koninie. Czekało na nich około 50 różnych makiet o charakterze edukacyjnym i 

rozrywkowym. Przedstawiały one sceny z popularnych filmów, obrazy z historii Polski, świata i Konina. 

Wyjątkowość parku tkwi przede wszystkim w tym, że przedstawiane są wydarzenia, a nie tylko budowle. 

Niektóre makiety są interaktywne, które uruchamia zwiedzający. Jego oryginalność, to również zaskakująca 

tematyka makiet – pod tym względem jest to jedyny taki park w Polsce oraz Europie. Wystawa wsparta jest 

licznymi opisami i prezentacjami multimedialnymi, co pozwala na poznanie wielu ciekawych faktów. 

Interaktywne kolejki, postaci z bajek PRL-u oraz makieta wesołego miasteczka pełna świateł           

zaciekawiły naszych uczniów. Dzieci mogły również podziwiać dinozaury. Ponadto  skorzystaliśmy z kina 

6D oraz zajęć warsztatowych- sklejanie dowolnych figurek z sześcianów z drewna. Ciekawe też były zajęcia 

tematyczne z wykorzystaniem konstrukcyjnych Klocków Meli. Najbardziej  jednak podobało nam się 

kulkowe tsunami z dziesięcioma tysiącami szklanych  kulek , wycinanie na ploterze termicznych figurek 

styropianowych, przebieranie się  w stroje i robienie zdjęć na ściance gwiazd oraz mini dyskoteka przy 

kolorowych światłach, dymach i bańkach mydlanych. 

 

                                                                                                                                                                Bożena Piaseczna   
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WIZYTA W SCHRONISKU 
 

 
 

 
 
 
 

      
       W dniu 30 stycznia 2018r. uczniowie 
naszej szkoły pod opieką pań Renaty 
Makowskiej i Doroty Sęczkowskiej byli na 
wycieczce w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt Fundacji „Medor” w Zgierzu. 
Podstawowym celem było przekazanie, jak co 
roku, zaprzyjaźnionemu schronisku zebranej 
karmy. W czasie pobytu dzieci odwiedziły boksy 
z psami, hospitalizowane koty oraz wyszły na 
kilkuminutowy spacer z pieskami. Pani prezes  
przeprowadziła pogadankę edukującą dzieci. 
Uświadomiła im, jak dużą odpowiedzialność za 
losy zwierząt ponosi człowiek i w jak dużym 
stopniu życie zwierząt i jego jakość zależne jest 
od człowieka. Dzieci opuszczały schronisko z 
widocznym niedosytem, w związku z czym 
będziemy działać dalej. 

 

 

  
 
 

        

 
Rok ma…365 dni! 
Sen zabiera nam 1/3 doby, a gdy śpisz, nie 
robisz innego. Z tego wynika, że po odjęciu 
przespanego czasu na aktywne działanie 
pozostają  tylko… 243 dni! 
 
W szkole spędzasz mniej niż połowę dnia, więc 
zostają …162 dni! 
 
Rok ma 52 niedziele, czyli pozostaje 110 dni! 
 
Po odjęciu innych świąt…. 97 dni! 
 
Nie zapominajmy o wakacjach i feriach…. 
Pozostaje 7 dni! 
 
Został tylko tydzień- ale wtedy możesz być 
CHORY!  

  
 

 
- Panie doktorze, dlaczego mój mąż mówi przez sen? 
- Może w dzień nie daje mu pani dojść do słowa. 
 
- Tato, ja nie chcę tego sera z dziurami! 
- Dobrze, synku. To zjedz ser, a dziury zostaw.  
 
- Kelner! W mojej zupie jest mucha! 
- Proszę się nie denerwować! Ona jest gratis! 
 
Przychodzi  ślimak do komisji poborowej i prosi: 
- Weźcie mnie do wojska! 
-Mięczaków nie przyjmujemy.  
 
Adam i Ewa idą przez Raj. W pewnej chwili 
Ewa pyta Adama: 
- Adasiu, czy ty mnie kochasz? 
- Jasne, że tak. Przecież nie mam wielkiego wyboru.  
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Ferie zimowe 

 

     Ferie zimowe to czas odpoczynku zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. I jedni i drudzy czekają na nie 

z wielkim utęsknieniem. W tym roku przypadły one na przełomie stycznia i lutego. Pogoda zafundowała 

wszystkim wiele rozmaitości. Był śnieg i mróz, wiało i padało, świeciło słońce i temperatury były na plusie.  

Dlatego można było pojeździć zarówno na łyżwach czy nartach, ale także na rolkach czy na rowerze.  

Poniżej fotoreportaż z zimowego wypoczynku.  
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Rusz głową! 

 

Znajdź i wykreśl w pionie lub poziomie 13 wyrazów.                                               Krzyżówka angielska.  

 

                      

POWODZENIA! 

 

 

REBUSY 
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