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PISZCIE
DLA NAS!

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Dziękujemy wszystkim, którzy zapoznali się z pierwszym wydaniem gazetki. 

Dziękujemy także nauczycielom, którzy włączyli się w tworzenie drugiego numeru 

i dostarczyli nam teksty swoich uczniów. Numer ten oddajemy w Wasze ręce i niezmiennie 

zachęcamy – piszcie dla nas! 

Redakcja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GAZETA CIEKAWSKA 

nr 1/2018 (2) 

 

2 
 

Nasze uroczystości, wycieczki, ciekawe spotkania... 
 
 

Pierwsza pomoc 

23 listopada 2017r. Klasa 3d  wzięła udział w przeprowadzonych w naszej szkole przez 

Straż Miejską we Wrocławiu warsztatach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie 

aktywnie brali udział w dyskusji, utrwalali zachowania, które ratują życie, powtarzali numery 

alarmowe, a następnie ćwiczyli udzielanie pomocy na fantomach. Strażniczka Miejska, Pani 

Beata Domagała, w zamian za bardzo ciekawe zajęcia została obdarowana przez dzieci 

pamiątkowym dyplomem. 

 

 
 

Łyżwy 

 

7 grudnia wybraliśmy się na lodowisko w Hali Orbita. Były to nasze pierwsze zajęcia na 

lodowisku w tym roku szkolnym. Dzieci świetnie sobie radziły z tą dyscypliną sportową. 

Instruktorzy chwalili zapał, zdyscyplinowanie i umiejętności uczniów. Po feriach wybieramy 

się na łyżwy ponownie :) 
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Kl. 3f w Glinolandii 

 6 grudnia byłam razem z klasą w Glinolandii. Dotarliśmy do budynku, w którym były 

różne ciekawe rzeczy zrobione z gliny. Głosowaliśmy, co będziemy robić z gliny; klasa wybrała 

choinkę.  

 Na początku dostaliśmy wilgotną i twardą glinę. Ja nie mogłam z niej zrobić nawet 

kulki. Potem pani mi pomogła zrobić rulon: wąski u góry i coraz szerszy na dole. Pani wyjęła 

nożem środek tak, że powstał kształt przypominający choinkę. Następnie robiliśmy łańcuch 

z gliny, który ozdabialiśmy wzorkami. Potem robiliśmy gwiazdkę, którą przyczepialiśmy na 

szczycie choinki, a na środku gwiazdki dodaliśmy mały ślimaczek. Pani pozwoliła nam ozdobić 

choinkę jak chcemy. Ja zrobiłam bombki igłą. Każdy podpisał swoją choinkę. Gdy myliśmy 

ręce, pani zabrała choinki. Choinki trafiły do pieca.  

 Z niecierpliwością czekaliśmy, aż nasza pani pojedzie po choinki. Po tygodniu 

dostaliśmy swoje dzieła. Świąteczna pamiątka stoi na moim parapecie. Co roku na święta 

będę wyciągała choinkę. 

Oliwia Michalska, kl. 3f 

 W tym roku w mikołajki pani zabrała nas do Glinolandii. Lepiliśmy choinki w krokach 

od 1 do 6. 

1. Robiliśmy kulkę z gliny. 

2. Z kulki robiliśmy rożek lekko na nią naciskając. 

3. Pani wydłubała nam środek rożka. 

4. Z gliny wyjętej ze środka rożka ulepiliśmy: łańcuch, bombki i gwiazdę. 

5. Wykałaczką wyżłobiliśmy kreski, które przypominały gałązki. 

 Na koniec podpisaliśmy nasze prace. Teraz czekamy aż pani wypali je w specjalnym 

piecu. 

Alicja Golińska, kl. 3f 
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Wyjazd do Filharmonii 

 Szóstego grudnia, dzień mikołajek, spędziłam na klasowej wycieczce do Filharmonii. 

Pojechaliśmy tam autokarem, przejazd był bardzo miły, ponieważ siedziałam z Agatą. 

 W tym dniu miałam dużo szczęścia, bo zajęłam miejsce blisko sceny. Koncert zaczął 

się bardzo nietypowo od pojawienia się na scenie dwójki dzieci w piżamach. Po jakimś czasie 

na scenie pojawił się czarodziej i wystrzelił konfetti. Bardzo zaskakujący był występ myszy, 

które pojawiły się znienacka. Lecz najbardziej podobał mi się występ baletnic. Balet miał 

piękne stroje i zachwycającą choreografię.  

 Moim zdaniem wycieczka była udana, dlatego że miło spędziłam czas podziwiając 

występ wrocławskich artystów. Spektakl pod tytułem „Dziadek do orzechów” spodobał mi 

się tak bardzo, że poleciłam go swojej kuzynce, która przyjedzie zobaczyć go w sobotę. 

Aurelia Stańko, kl. 3i 
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Warsztaty kulinarne w kl. 3d 

 19 grudnia po krótkiej podróży autobusem MPK dzieci uczestniczyły w pachnących 

warsztatach kulinarnych w Akademii Młodego Kucharza. Były to wyjątkowe, zajęcia, bowiem 

dzieci uczyły się robić pierniczki. Każdy podczas warsztatów mógł próbować, wąchać 

i odmierzać potrzebne składniki. Potem nastąpiło mieszanie, ugniatanie i formowanie 

magicznych kształtów, które po kilkunastu minutach zamieniały się w pachnące cynamonem 

i kardamonem pierniki. Oczywiście wszystkie smakowite wypieki zostały zjedzone, a dzieci 

z pełnymi brzuszkami wróciły do szkoły. 
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Nasze talenty pisarskie 

Pies w bańce 

 Pewnego dnia mały piesek o imieniu Roxi wyszedł na spacer ze swoją panią. Była 

piękna pogoda, ptaki śpiewały, a koguty piały. 

 Szli spokojnie i nagle piesek zauważył chłopca, który puszczał bańki. Roxi bardzo lubiła 

bańki, więc zaczęła biec, a jak już podbiegła bliżej, chłopiec puścił taką dużą bańkę, że 

porwała pieska i uniosła się wysoko w górę. Lecieli bardzo wysoko. Roxi przypomniało się, że 

ma lęk wysokości i nagle zaczął ją boleć brzuszek. Powiedziała sobie w głowie, że: 

„Za dużo ciasteczek, boli brzusio, a mówi to sam pan Ciastusio!” 

- Łiii... nigdy się tak nie czułam... Łiii... ja latam, bardzo mi się to podoba! – wykrzyknął 

radośnie piesek. - Bańko, czy ty umiesz mówić? – spytała Roxi. 

- Tak, umiem – odparła bańka. – Chciałabym się z tobą zaprzyjaźnić, ale jak nie chcesz, to nie. 

- Ależ nie, ja bardzo chcę! 

- No to dobrze się składa, bo właśnie lecimy na plac Przyjaźni i będziemy się tam dobrze 

bawić. 

- O, zobacz, już prawie jesteśmy. Są tutaj karuzele, zjeżdżalnie, wspinaczki i nawet 

trampoliny. 

 Bawili się wspaniale i od tamtej pory byli najlepszymi przyjaciółmi. 

Lena Ładowska, kl. 3c 
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„Gwiazdka w Bullerbyn” 

 Gwiazdka to najpiękniejszy okres dla dzieci z Bullerbyn. To czas pieczenia smacznych 

pierniczków o różnych śmiesznych kształtach. Z resztek ciasta dzieci lepiły wielkie ciastko, 

które było nagrodą w świątecznym konkursie.  

 Lasse, Bosse i Lisa włożyli do butelki 322 ziarenka grochu, a potem wszystkich pytali, 

ile ich jest. Konkurs wygrał dziadek. Następnego dnia dzieci i tatusiowie pojechali do lasu po 

choinki.  

 Rano w Wigilię dom przybrany był świątecznie: były nowe chodniki, na stole leżał 

świąteczny obrus, poręcz wokół pieca ozdobiona była białą, czerwoną i zieloną bibułą. 

Później dzieci rozdawały wszystkim prezenty w czapkach krasnoludków. Po powrocie do 

domu dzieci ubierały swoje choinki. Wieszały na nich czerwone jabłka, koszyczki z papieru 

pełne rodzynek i orzechów, aniołki z waty, pierniczki, cukierki i świeczki. W kuchni maczali 

chleb w rondlu, w którym gotowały się szynka i kiełbasa. 

 W wigilijny wieczór dzieci siadały przy pięknie nakrytym stole, gdzie było mnóstwo 

jedzenia. Po kolacji wszyscy szli do pokoju z choinką. Tam tata przeczytał fragment Biblii 

o narodzinach Jezuska. Lasse przebrany za krasnala rozdawał prezenty. Wszyscy byli 

szczęśliwi, śpiewali i tańczyli wokół choinki. 

Ania Plewa, kl. 3h 
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Antek Chojnacki, uczeń  klasy 3d napisał intrygujący i mrożący krew w żyłach dalszy ciąg 

historii. Całe szczęście, że w opowiadaniu pojawili się prawdziwi przyjaciele... 

Kosmici 

 Stanęliśmy jak wryci, gdy okrągły pojazd z przedziwnym dźwiękiem wylądował na 

łące. Był piękny i błyszczący. 

Prędzej, w nogi! - krzyknął Jędrek i rzucił się do ucieczki. 

Ruszyłem za nim, co chwilę oglądając się za siebie. Potknąłem sie o wystający korzeń i... 

złamałem nogę. 

Z okrągłego pojazdu wyszli kosmici. Wyglądali bardzo dziwnie. Mieli duże nogi, bardzo długie 

ręce, małe głowy i pistolety. 

 Zanieśli mnie do UFO i zamknęli w więzieniu. Ich baza wyglądała jak gwiezdny 

niszczyciel. W więzieniu było źle. Karmili mnie mieszanką ze szczura, psa i kota. Była okropna. 

Bałem się. Moi przyjaciele też się o mnie martwili. Postanowili zrobić wszystko, żeby mnie 

uratować. Jędrek i reszta podstępem zakradli się do mnie i mnie uratowali. Byłem im bardzo 

wdzięczny. To była przerażająca przygoda. 
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W kl. 3f uczniowie, w ramach pracy domowej, mieli wyobrazić sobie, że rok ma 

trzynaście miesięcy. Zadanie polegało na wymyśleniu nazwy trzynastego miesiąca i świąt, 

które miałyby być w nim obchodzone. A oto rezultaty: 

 
Śmieszek 

 Miesiąc śmieszek swoją nazwę zawdzięcza bardzo śmiesznym 

dniom. Jednym z dni śmieszka jest Dzień Śmiechoburgera. Dzień 

Śmiechoburgera jest dniem 105, a śmieszek ma 155 dni. W moim 

miesiącu jest Tydzień Gier Komputerowych i Dzień Gumy do Żucia. 

Dzień ten wypada w śmiedziałek. To bardzo wyjątkowy dzień, bo każdy 

jest przebrany za gumę do żucia.  

 W każdy śmiorek, śmrodę i śmiortek jest Dzień Prezentów. Tradycyjnie każdy dostaje 

prezent. W moim miesiącu jest też Tydzień Lego. W tym tygodniu są konkursy Lego. Jednym 

z nich jest konkurs na najpiękniejszą budowlę z tych klocków. 

Dawid Michalik, kl. 3f 

Dzieciowiec 

 Trzynastym miesiącem roku jest dzieciowiec. Jego nazwa wzięła się stąd, że jest to 

miesiąc całkowicie poświęcony dzieciom. Dzieciowiec nazywany jest też miesiącem 

przyjemności dla dzieci, obchodzi się w nim mnóstwo dziecięcych świąt: 

3.XIII jest Dzień Bajek. Tego dnia dzieci mogą oglądać bajki od rana do wieczora. 

9.XIII jest Dzień Zabawek. Tego dnia rodzice kupują dzieciom zabawki, którymi dzieci mogą 

się później bawić. 

12.XIII obchodzony jest Dzień Wycieczek. W tym dniu rodzice zabierają dzieci na wycieczki. 

25.XIII w Dniu Słodyczy dzieci mogą jeść słodycze bez ograniczeń. 

 Dzieciowiec jest wspaniałym miesiącem uwielbianym przez wszystkie dzieci. 

Aleksandra Kołtun, kl. 3f 

Ciepleń 

 Trzynasty miesiąc to ciepleń. Występuje między lipcem, a sierpniem i ma trzydzieści 

dni, a nazwa oznacza, że jest ciągle ciepło. 

 Trzynastego cieplenia występuje międzynarodowe święto nic nierobienia. Jest to 

dzień, gdy duży człowiek nie idzie do pracy, a mały robi to, na co ma ochotę. W tym dniu 

otwarte są tylko szpitale, restauracje i stacje benzynowe. 20 cieplenia jest święto wspak. 

Tego dnia robimy wszystko odwrotnie. W ciepleniu imieniny obchodzą m.in.: Alex – 7 

cieplenia, Juliusz – 11 cieplenia, Erchart – 23 cieplenia. 

 Wszystkie dzieci lubią ten miesiąc, bo wakacje są dłuższe. 

Alex Woś, kl. 3f 

 

 



***Bezpieczne ferie***

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE. SĄ ZASADY,
O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:

• Informuj opiekunów, gdzie dokładnie idziesz i o której
godzinie wrócisz 

• Nie  noś  kluczy,  komórki,  pieniędzy  w  widocznym
miejscu – to może skusić potencjalnego złodzieja 

• Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im 
• Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze 
• Nikomu  nie  podawaj  swojego  adresu  zamieszkania,

nazwiska, numeru telefonu 
• Jeśli  ktoś  próbuje  Cię  skrzywdzić,  wołaj  głośno

o pomoc 
• Jeśli  ktoś  chce  krzywdzić  Twojego  kolegę,  reaguj

natychmiast i zawołaj osobę dorosłą

Źródło: internet


