
 

 

 
 

 
 

 

 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły… 

 Klub małego odkrywcy 

 Kącik Młodego Kuchcika 

 Ciekawostki 

 Poradnik savoir vivre 

 Angielski na wesoło 

 Humor i rozrywka 
 

 

 
 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

 zapraszamy do sali 42 lub 60  
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OD REDAKCJI… 

 

Kochani, oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazetki szkolnej.    

Tak dużo dzieje się w naszej szkole, że aż szkoda byłoby tego nie opisać. 

Mamy nadzieję, że poprzez to pisemko przypomnimy Wam nie tylko wiele 

wspaniałych imprez, które odbywają się na terenie szkoły i poszczególnych 

klas, ale także ujawni się nam wielu mistrzów pióra, na co bardzo liczymy.   

Przy tej okazji chcemy pogratulować Franciszkowi Polowcowi z klasy IIIa, który 

wygrał konkurs na logo naszej gazetki. Jednocześnie zapraszamy do 

wspólnego tworzenia kolejnych numerów, bo to dzięki Wam drodzy Uczniowie 

rodzą się prawdziwe dzieła sztuki, a więc działajmy.  
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19 września 2012 r. w naszej szkole odbył się czwórbój lekkoatletyczny 

klas II - VI. Rozgrywki polegały na przeprowadzeniu czterech 

konkurencji: 

 Bieg na 60m 

 Rzut piłeczką palantową 

 Bieg na 300m dziewcząt i 600m chłopców 

 Skok w dal 

Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyniki każdego zawodnika 

przeliczane były na punkty według tabel lekkoatletycznych.  

Oto wspomnienia jednego z uczestników czwórboju lekkoatletycznego, 

Rafała Wyszomirskiego z klasy IIc: 

Bardzo się cieszę, że znalazłem się w pierwszej trójce najlepszych osób   

z drugich klas, które brały udział w czwórboju. Na czwórboju zająłem 2 

miejsce, a 11 w klasach drugich i trzecich. Rzuciłem 20 i pół metra piłeczką 

palantową, wynik skoku w dal to 2 metry i 64 centymetry. Bieg na 60 metrów 

zajął mi 10,63 sekund, a bieg na 600 metrów 2,28 minuty. Razem zebrałem 

252 punkty. Bardzo lubię lekkoatletykę. 

 

Wielkie Pożegnanie Lata w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana 

Brzechwy na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych. W tym 

roku szkolnym impreza odbyła się 21 września 2012 roku. Uroczystość 

rozpoczęła się występami uczniów klas II – III. Po części artystycznej wszyscy 

udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
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 Na zakończenie dnia odbyła się loteria fantowa, z której całkowity 

dochód, czyli 1316,12 zł został przekazany na fundację opiekującą się chorym 

uczniem z naszej szkoły. 

Z relacji ucznia klasy II d, Stanisława Kisiela wynika, że: 

Pożegnanie lata to ważne wydarzenie w roku szkolnym dla klas 0 – III. 

Do takiej imprezy trzeba się dobrze przygotować. Moja klasa miała 

odpowiedzialne zadanie. Przygotowaliśmy układ taneczny „Jesienna cza cza 

cza”. Potem poszliśmy na smaczny poczęstunek. Na poczęstunku były 

warzywa i owoce. Na koniec była loteria fantowa. Szkoda mi lata, ale na 

imprezie było fajnie. 

 

26 września 2012r. w czasie zajęć lekcyjnych odbyły się w naszej 

szkole otrzęsiny uczniów klas pierwszych, organizowane przez kolegów 

z klasy III a i III b. Jest to impreza integracyjna dla klas I-III, która ma na celu 

włączenie najmłodszych uczniów do społeczności szkolnej. 

Oto, jak uczeń klasy III b, Filip Dobrzyński wspomina uroczystość otrzęsin: 

Na otrzęsinach byłem opiekunem klasy Ib. Jako opiekun miałem za 

zadanie żeby moja drużyna zdała każde zadanie. Obserwowałem jak im 

dobrze szło w zdawaniu zadań. Miałem też wspólnika, mojego kolegę,                  

z którym podpisywałem kartki. Było bardzo fajnie. Dla mnie to coś 

niesamowitego.  

 

Tego samego dnia, 26 września 2012 roku o godzinie 17.00 odbyło się 

uroczyste Pasowanie na Pierwszoklasistę. 
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Dzień drzewa 

Dnia 18 października 2012r 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli                            

w ogólnopolskiej kampanii, propagującej 

sadzenie drzewek w najbliższej okolicy, 

zorganizowanej przez Klub Gaja. Celem 

wycieczki było uświadomienie młodej 

społeczności jak ważne są drzewa oraz 

ich wpływ na nasz ekoklimat. Efektem 

kampanii było zasadzenie przed szkołą 

przyniesionych drzewek na kółku 

przyrodniczym oraz ich pielęgnacja. 

 

 
 

 

 

 

18 października 2012r odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela  

 

Wzięli w nim udział uczniowie   

z klasy 6b i 6c. Serdecznie 

dziękujemy im za serce włożone      

w przygotowania. Wszystkim 

nauczycielom i pracownikom szkoły 

składamy raz jeszcze 

najserdeczniejsze życzenia 

wytrwałości oraz realizacji marzeń 

na każdym szczeblu kariery.  
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DZIEŃ CHLEBA i jak to z kanapką było… 

Patrząc w kalendarz, widzimy, że różne dni możemy 

obchodzić uroczyście, ale żeby Dzień Chleba? A tak! W naszej 

szkole widać wszystko jest możliwe… 

 

 „Dzisiaj był fantastyczny dzień, bo był dzień chleba. Były: chałki, 

bułki, chleb domowy, z ziarnami i ciemny. Były też różne dodatki do chleba: 

dżemy, miód, twarożek, nutella i smalec. Większość rzucała się na nutellę, a 

jedyna pani Margo zajadała się chlebem ze smalcem. To był super dzień, 

nigdy go nie zapomnę.” Zuzia Smolak IIIa  

„Dzień chleba był fantastycznym dniem. Najpierw pani Margo            

z mamą Joli rozstawiły stół na środku sali. Potem na ten stół położyły 

piękny biały obrus, a na tym obrusie postawiły same pyszności. Były tam: 

dżem malinowy, dżem truskawkowy, miód, nutella, pomidory. Ja jadłam tylko 

kanapki z miodem. To był najbardziej chlebowy dzień ze wszystkich.” 

 Ola Gaweł, IIIa 

„Dzisiaj był dzień chleba. Bardzo się najadłam, byłam przy stole 

sześć razy. Był: dżem, nutella, miód, pomidorki koktajlowe, ogórki 

kiszone i inne pyszności. Później wyszliśmy na dwór, a Miłosz ciągle grał w piłkę 

i prawie  w ogóle nie jadł. Bardzo podobał mi się ten dzień, szkoda, że nie ma  

tak codziennie. Jeszcze nigdy nie świętowałam takiego dnia!” 

 Sonia Kunikowska IIIa 
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Chleb swoje święto ma, a co w takim razie z kanapką? 

 Jak się okazuje, ta z kolei ma swoje tajemnice, więc czym 

prędzej uchylamy nieco rąbka… 

 

„Pewnego razu zdarzyła mi się niezwykła historia. Siedziałem w kuchni 

 i jak zwykle narzekałem na to, że muszę jeść śniadanie. Postanowiłem po 

cichu przed mamą wyrzucić kanapki do kosza na śmieci. Kiedy już miałem 

wyrzucić moje śniadanie, usłyszałem tajemniczy głos. Wiem, że brzmi to 

nieprawdopodobnie, ale ten głos wydobywał się z … kanapki. 

Powiedział mi…. 

- „No wiesz, nie masz do mnie szacunku, jestem 

pyszna, a Ty mnie wyrzucasz do kosza na śmieci???!” 

Chłopiec odpowiedział:  

-„ Kkkkkkkkim jesteś?” 

- „Jak to, kim, Twoją kanapką!!!” 

Oburzona kanapka ugryzła chłopca w palec. 

- „Auć, to bolało!!!” 

- „Jakoś jesz mnie codziennie i nie narzekasz, a teraz nie wiesz, kim 

jestem?” 

Chłopiec odpowiedział trochę drżąco: 

- „Wolę wyrzucać Cię do kosza na śmieci niż Cię zjadać.” 

- „Dzień w dzień marnujesz jedzenie, a my kanapki cierpimy dziesięć 

razy mocniej niż Ty. Jeżeli nie smakuje Ci kanapka z kalarepą, poproś mamę  

o kanapkę z nutellą” – poradziła Pokrzywdzona. 

Chłopiec powiedział: 

- „Masz rację, dzięki Ci kanapko.” 

I chłopiec nauczył się jednego: nigdy nie można wyrzucać jedzenia do 

kosza.  

 

Wiktoria Zając, IIa                                                                                                                                     
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Dzień wyborów do Samorządu Szkolnego to dla nas święto szkoły, więc  

28 września brać uczniowska ruszyła oddawać swoje głosy do urny 

wyborczej. Galowy strój, odświętny nastrój i poważna mina przy wyborze 

nazwiska kandydata pokazały, że również my podejmujemy ważne decyzje. 

Co prawda przyglądaliśmy się najpierw naszym kolegom, którzy podczas 

kampanii wyborczej prześcigali się w prezentowaniu swoich pomysłów             

i zachęcaniu nas do głosowania właśnie na nich, ale potem przychodzi 

moment, że trzeba dokonać wyboru. Nie jest łatwo,             

ale kolejną lekcję samorządności odrobiliśmy!  

 

SEJMIK SAMORZĄDOWY 

Po wyborach przyszedł czas na sejmik samorządowy, podczas którego 

członkowie Samorządu Uczniowskiego przedyskutowali swoje programy 

wyborcze i spośród siebie wyłonili osoby na poszczególne stanowiska. 

Przewodniczącą została Karolina Gogola z klasy VIa. Następnie wszyscy 

obradujący przystąpili do pracy w grupach, by ustalić, co chcą i mogą 

zdziałać na terenie szkoły. Sporom i dociekaniom nie było końca, ale udało 

się wyłonić wspólną wizję pracy samorządowej. Życzymy, zatem sukcesów 

naszym nowym Samorządowcom! 
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Co nowego w świecie przyrody? 

W każdą środę i czwartek o godz. 14.00 odbywają się zajęcia 

eksperymentalne „Mali badacze”. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela 

uczą się wykonywać proste doświadczenia. Oto przykłady niektórych nich: 

 

Statek w butelce 

      Problem badawczy: Co się stanie z wodą, 

świeczką, zapałkami oraz słoikiem? 

Wyjaśnienie: Gdy zapaliłam świeczkę zużyła ona 

tlen z otoczenia. Gdy zakryłam świeczko-statek 

słoikiem.  Gdy w słoiku wyczerpie się tlen spadnie 

nie tylko temperatura, ale i CIŚNIENIE POWIETRZA, które musi zostać 

wyrównane w tym przypadku przez słup cieczy.  

Co by się stało, gdyby nie było wody wokół słoika? 

Odpowiedź: zassane zostałoby powietrze, ale tego efektu nie 

zauważylibyśmy już, tak jak wody atakującej „niewinny słoik” 

 

Stalowa kulka 

Problem badawczy: Co się stanie z kulką? 

Wyjaśnienie: Gdy przerzuciłam metalową kulkę przez obręcz przelatywała 

przez nią swobodnie. Po podgrzaniu napotkała opór, ponieważ zwiększyła 

swoją objętość.  

A teraz nasuwa się pytanie, dlaczego miało miejsce takie zjawisko? 

Odpowiedź: Zaobserwowane zjawisko to ROZSZERZALNOŚĆ 

TEMPERATUROWA, w tym przypadku metali, które pod wpływem temperatury 

„tyją”, bądź „chudną”  

Małgorzata Ślęk, Va 
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Wycieczka do Centrum Nauki 

Kopernika 

 

Tematem zajęć był dźwięk.  

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 

informacji o tym, dlaczego słyszymy. Dźwięk, 

jest to fala akustyczna, która rozchodzi się             

w danym ośrodku, zdolna wytworzyć wrażenia 

słuchowe. Animator opowiedział nam również 

o pierwszych instrumentach. Można powiedzieć, że pierwszymi 

sprzętami grającymi były ręce, a następnie przedmioty takie jak 

bębny ze skóry zwierząt, fletnia, shofar, liry. Mogliśmy sami zabawić 

się w muzyków i wykonać instrument np. z marchewki;-) 

 

Miłosz Kosecki, 6b 

 

 

 

 

 

 

Marchewkowa orkiestra 
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           KMK to miejsce, w którym zawsze znajdziecie przepis na proste, zdrowe        

i bardzo smaczne przekąski. W pierwszym numerze zamieszczamy kilka 

propozycji na efektowne kanapki, jednak w kolejnych numerach chcemy 

zamieszczać Wasze pomysły*. 

A więc KONKURS ogłaszamy: 

podglądajcie swoje mamy, 

to co w kuchni przyrządzają 

i do stołu Wam podają. 

Zanim jednak małe zuchy, 

napełnicie swoje brzuchy 

zróbcie zdjęcie przepis weźcie 

i czym prędzej nam przynieście. 

Zaś  najlepsze z nich znajdziecie 

już za miesiąc w tej gazecie  

 

Składniki na przygotowanie wesołych kanapek: 

 1 połówka okrągłej bułki 

 1 łyżka majonezu 

 1 plasterek szynki    S 

 2 plasterki jajka na twardo  O  

 2 plasterki ogórka   W 

 2 talarki czarnych oliwek  A 

 2 ziarenka kukurydzy z puszki 

 2 kawałki białka na twardo na uszka 

 1 trójkącik z surowej marchewki 

          kromka pełnoziarnistego chleba 

          twarożek śmietankowy,  

B       1 plasterek okrągłej szynki,  

                                      U       1 zielona oliwka,  

Z       1 czerwona papryka,  

I        4 plasterki marchewki,  

                                                 A       szczypiorek,  

                                                                    2 liście pietruszki. 

          keczup  
 

 

 
* Propozycje swoich przepisów wraz ze zdjęciem należy dostarczać do p. Anny Tafelskiej (sala nr 42) 
 

http://www.polsoja.com.pl/
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Halloween is an English tradition. They celebrate it on 

October 31st. People used to  think that on this night ghosts, 

witches, and fairies come out. 

HOW CAN WE CELEBRATE HALLOWEEN? 

1.Make a pumpkin lantern (to scare away ghosts)  

2.Dress up in a scary costume                               

3. Prepare  some monstrous food                 

4.Make some spooky decorations             

5.Play traditional games           

Apple bobbing           make a mummy              trick or treat 

            

HALLOWEEN JOKE CORNER 

1.What does a monster mummy say to her kids at lunch?   Don’t talk 

with someone in your mouth 

2. What do witches have on their computers?  A spell checker. 

3. Where do skeletons swim?  The Dead Sea 

HAVE A WICKED TIME! 

 
Zosia Bindulska, 6c 

 

 

 

 
 



 13 

 

POMYSŁY NA NUDĘ, 

 czyli jak spędzić wolny czas? 

Pewnie wielu z Was zastanawia się, co można robić w zimne, 

pochmurne, jesienne dni? To najczęstsze pytanie, jakie zadajemy, gdy 

odrobimy już lekcje lub jest weekend. 

 Oto nasze pomysły na nudę!  

Staś M. IIa: Lubię bawić się w berka z kolegami, grać w piłkę nożną, 

sędziować oraz czytać książki.  

Rafał W. IIc: A ja biegać i grać na komputerze 

Jan O. IIc: Proponuję pograć w gry bilardowe na komputerze: 8ball, 9ball, 

snooker. 

Zuzia K. IIa: Lubię bawić się ze swoimi przyjaciółmi: Krzysiem, 

Rozalką, Marysią i Karoliną. Często bawimy się w chowanego i 

w zabawę, którą wymyślę. Z gier komputerowych proponuję minicrafta. 

Maja S. IIa: A ja często bawię się ze swoimi koleżankami w Łin Club. 

Moja wróżka to Layla, a ja jestem Pif.  Z Helą często bawię się w 

smoka i myszkę. To bardzo fajna zabawa.  

Szymon N. IIa: W domu gram w różne gry planszowe, w świetlicy 

natomiast bawię się klockami. Na boisku proponuję zagrać w piłkę.  

Miłosz Z. IIa: Lubię bawić się klockami Lego oraz grać w piłkę nożną. 

Kuba S. IIc: A ja oglądać telewizję.  

Tymon Ś. IIa: Oprócz piłki, lubię bawić się ze swoim 

psem. 

Bartek M. IIc: A ja ze swoimi kolegami z klasy oraz z bratem. 

Kuba Ch. IIa: Lubię chodzić na boisko szkolne i grać w piłkę nożną, 

budować z klocków oraz uczyć się. 

Inne propozycje uczniów: pójść do kina, zrobić ciekawą 

pracę plastyczną np. farbami lub origami, zrobić ludzika                       

z kasztanów, pójść na spacer, spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, 

ułożyć puzzle lub pójść do biblioteki czy posłuchać muzyki…i wiele innych. 
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Uczniowie klasy IIa i IIc. 

 

 

… Z DYREKTOREM SZKOŁY 

PANIĄ MAGDALENĄ RUPNIEWSKĄ 

 

Kiedy miałam 8 lat…chodziłam do szkoły. 

W szkole najchętniej…trenowałam gimnastykę 

artystyczną. 

Bardzo lubię…babeczki z malinami i bitą śmietaną. 

Cenię w ludziach…szczerość. 

Książka, do której wracam…”Płakaliśmy bez łez”. 

Kiedy mam dużo wolnego czasu…odpoczywam,  

  jeżdżę na rowerze. 

Film, który mogę oglądać wiele razy…”Mammamija”. 

Marzę o…podróży dookoła świata. 

Nie lubię…nieodpowiedniego zachowania ludzi. 

Moje ulubione zwierzę…pies. 

Najchętniej słucham muzyki...Macieja Maleńczuka. 

Jestem dumna…ze swoich dzieci. 

Najważniejsze dla mnie jest (są)…zdrowie i dzieci. 

 

 
Wywiad przeprowadziła: 

   Maja Siemieniewska 
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 kl. IIa 
 

 

„Dobre Rady Nie Od Parady”  
czyli słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 

 

 

PAMIĘTAJ: 

Podając rękę drugiej osobie powinniśmy pamiętać o podstawowych 

zasadach Savoir vivre . 

Ze względu na płeć: Kobieta pierwsza podaje rękę mężczyźnie. 

Ze względu na wiek: Starszy pierwszy podaje rękę młodszemu. 

Ze względu na okoliczności: Na gruncie zawodowym przełożony 

pierwszy podaje rękę podwładnej/podwładnemu 

W trakcie spotkania z przyjaciółmi, gospodarze wyciągają pierwsi ręce, 

odbywa się to w następującej kolejności: 

- kobieta z kobietą 

- kobieta z mężczyzną 

- mężczyzna z mężczyzną 

 

Ze względu na pozycję społeczną: 

Osoba o wyższym statusie pierwsza wyciąga rękę. 

 

Ważne: Kobieta przed podaniem ręki nie musi zdejmować rękawiczki; 

mężczyzna ma taki obowiązek. 

STOI W KĄCIE KOSZ NA ŚMIECI 

I UŚMIECHA SIĘ DO DZIECI. 

MÓWI IM, ŻE TO NIEŁADNIE 

RZUCAĆ ŚMIECI GDZIE 

POPADNIE! 

 

 

KAŻDY, KTO DOBRE MA                      
WYCHOWANIE 

 MÓWI „DZIEŃ DOBRY”                                      
NA POWITANIE. 

NA POŻEGNANIE ZAŚ                                       
„DO WIDZENIA” 

BO TO SĄ MIŁE POZDROWIENIA. 
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JESIENNE  INSPIRACJE 

Każda pora roku niesie ze sobą coś ciekawego. Trzecioklasiści poczuli 

chęć do jesiennego rymowania, którym chcieliby podzielić się z Wami, 

jesiennymi Czytelnikami… 

„Jesienią w lesie grzybów jest tysiące, jedne są jadalne a drugie trujące. 

Idzie sobie leśną ścieżką jeż. To jest bardzo słodki zwierz.  

Ma niewielką główkę, cztery łapki, dwieście kolców, cztery łatki.”                                                                                                                                     

Karolina Kamińska IIIc 

 

„Był sobie las. 

Było w nim liści po pas. 

Nie było w nich widać jeżyka.   

Ani nawet wężyka.  

Motylki sobie latały. 

Niczym się nie przejmowały. 

A sarenki biegały. 

Aż się zasapały.” 

 

 „Idzie leśną ścieżką jeż. 

To jest bardzo kolczasty      

zwierz. 

Mały ma ryjek, krótkie nóżki 

W zimie śpi, mimo, że nie ma 

poduszki.” 

Ola Świderska IIIc                                                             

                   Amelia Idasiak IIIc 

 

„Piękną złotą jesienią w lesie muchomory się czerwienią. 

Ale każde dziecko dobrze wie, że muchomorów nie zbiera się.” 

                                                                   Mateusz Korupczyński IIIc  

            

         „Na końcu lasu leży sroka i marzy . O dzikiej plaży. 

Natomiast borsuk drapie się po pięcie 

I obserwuje małe żołędzie. 

Pan muchomor stary 

Nosi różowe okulary. 

Upatrzył sobie sowę 

I myśli, ze przyszłość mu przepowie.”                        

Karolina Kosecka III 
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