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KOŁO DZIENNIKARSKIE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

spotykamy się
w każdy czwartek

pod opieką pani Barbary Boreczek-Gietz
w sali nr 17 w godz. 14�0-1515

oraz w każdą środę
pod opieką pana Łukasza Przyczyny

na świetlicy środowiskowej
od 14�0 do 1600

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

NOWI NAUCZYCIELE W NASZEJ SZKOLE
Nowy rok szkolny powitał nas wieloma 

zmianiami. Pojawiło się w naszej szkole wielu 
nowych nauczycieli. Jednym z nich jest pani 
Katarzyna Błasiak, która uczy języka polskie-
go i opiekuje się Samorządem Uczniowskim, 
a także kołem europejskim. Języka polskiego 
i historii uczy nas pani Paulina Wesołowska. 
Klasy młodsze lekcje z języka angielskiego 
mają teraz z panią Laurą Zarian. Religii uczy 
ksiądz Krzysztof Deja. Nowy przedmiot w 
naszej szkole, czyli język francuski prowadzi 
pani Aleksandra Hojnor. W świetlicy nato-
miast pracuje pani Marta Widloch. Zmienił 
się także nauczyciel techniki i jest nim teraz 
pan Łukasz Przyczyna.

Nowymi opiekunami samorządu szkol-
nego są pani Katarzyna Błasiak, pani Magda-
lena Pliszka-Małecka i pani Aleksandra La-
skowska-Szatan.

Na stanowisko Rzecznika Praw Uczniów 
wróciła pani Iwona Szydełko.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
W dniu 17 września 2008 r. na trzeciej 

lekcji poszliśmy z całą klasą pod tablicę pa-
miątkową patrona naszej szkoły, którym jest 
znany działacz narodowy i społeczny, żyjący 
w latach 1889 – 1976, Franciszek Juszczak. 
Pani wychowawczyni zapoznała nas z jego ży-
ciorysem, a my porobiliśmy notatki. Po 1945 
roku F. Juszczak był działaczem Narodowego 
Związku Zachodniego.

Kronika Klasowa kl. III a
Anadi Agrawal

Klasy starsze spotkały się w tym uroczy-
stym dniu na apelu powięconym pamięci pa-
trona naszej szkoły.

Redakcja
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KTO TU JESZCZE PRACUJE?
Naszych nauczycieli zna chyba każdy uczeń. 

Pora dziś przedstawić innych pracowników naszej szkoły.

pani Jolanta Dołęgowska
dyrektor szkoły

pani Agnieszka Jaworowska
w-ce dyrektor szkoły

pani Bożena
pielgniarka

pani Agnieszka Starżyk
sekretarz szkoły

pani Marzenna Bober
referent

pani Aleksandra Cieślarczyk
księgowa

pani Zofia Piszczałka
starszy specjalista d/s płac

pani Beata Wolańska
pedagog

pani Ewa Leszczyńska-Lusar
logopeda

pani Marzena Golub
bibliotekarz
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pani Maria
woźna

pan Henryk
ogrodnik

pan Rafał
konserwator

pani Ela, Iwona i Ela
panie sprzątające

W sobotę 4 października 2008r. w na-
szej szkole odbył się JESIENNY FESTYN 
SPORTOWY. Zorganizowano bardzo 
dużo konkurencji. Opowiem o niektórych. 
Było: skakanie na piłkach, slalom, bule oraz 
wiele innych. Najbardziej podobało mi się 
odbijanie piłki na leżąco. Niektóre dzieci 
mogły rysować w sali plastycznej lub grać w 
warcaby. Oprowadzała nas po festynie wy-
chowawczyni. Najwięcej konkurencji z na-
szej klasy wygrał Wojtek Boniecki, dlatego 
też dostał nagrodę specjalną – wspaniałą 
piłkę. Bardzo nam się podobało i mamy na-
dzieję, że w następnym roku będzie równie 
fajnie.”

Kronika Klasowa kl. III a
Hanna Turska

JESIENNY FESTYN SPORTOWY

4 października odpracowywaliśmy za-
jęcia z 10 listopada. W naszej szkole został 
zorganizowany festyn sportowy, na którym 
można było sprawdzić się w konkurencjach 
takich jak: rzut beretem, kręcenie hula-hop 
na czas, rzuty osobiste do kosza, bule, odbija-
nie piłeczki pingpongowej, turniej siatkówki, 
rzuty do tarczy, turniej piłki nożnej, odbijanie 
piłki siatkowej na leżąco oraz uczestniczyć 
w aerobiku. Inną atrakcją były warsztaty pla-
styczne, na których uczniowie malowali bu-
kiet jesiennych kwiatów oraz tworzyli z bibu-
ły przepiękne prace o tematyce jesiennej.

Paulina Kędzia
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Orientuj się i licz

Z ośmioma innymi osobami, pod opieką 
pani Marzeny Stekiel-Jarząb i pana Łukasza 
Przyczyny, w sobotę 4 października, byliśmy 
na VI matematycznym marszu na orientację, 
który odbywał się w Twardogórze. Na miej-
sce zawodów pojechaliśmy pociągiem.

Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz 
Magierowicz i Monika Synal z klasy V a, 
Mikołaj Omelaniuk z klasy V b; Wojciech 
Piotrowski z klasy VI a, Ada Płaskocińska 
i Karol Budakiewicz z klasy VI b oraz Kami-
la Peszko, Daria Białobrzycka i Eryk Rozpen-
dek z klasy VI c.

Czekając na start braliśmy udział w róż-
nych konkursach i zabawach. Gdy przyszła 
kolej na moją trójkę poszliśmy na start. Do-
staliśmy mapę, wyznaczyliśmy sobie trasę 
i pobiegliśmy w las. Trasa była trudna i kręta. 
Po powrocie na metę stwierdziliśmy, że mapa 
była trochę niedokładna, ale świetnie się bawi-
liśmy. Gdy wróciły wszystkie patrole, zostały 
ogłoszone wyniki. Pierwsza trójka z naszej 
szkoły zajęła 43 miejsce na 59 szkół podsta-
wowych z wynikiem 38 punktów, druga gru-
pa zajęła 21 miejsce ze 179 punktami. Trzeci 
patrol zajął 54 miejsce z wynikiem - 51 punk-
tów. Duża rolę odgrywał czas pokonania trasy. 
Po przewidzianych 60 minutach na przejście 
przez las, odnalezienie punktów kontrolnych 
i rozwiązanie zadań matematycznych były 
doliczane punkty karne i to właśnie pogrążyło 
dwa nasze patrole. W kategorii szkół podsta-
wowych wygrała siedemnastka z Wrocławia, 
a drugie miejsce zajęła reprezentcja ze szkoły 
w Twardogórze. Świetnie się bawiliśmy.

Adrianna Płaskocińska
Łukasz Przyczyna

Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie 
naszej szkoły aktywnie włączają się w akcję 
charytatywną, której celem jest zbiórka ar-
tykułów szkolnych dla dzieci mieszkających 
na Ukrainie.

W zbieraniu akcesoriów uczniowskich 
(w roku szkolnym 2007/2008) I miejsce za-
jęła obecna klasa III a, pod opieką pani Kata-
rzyny Kasprzykowskiej. Pozostałe klasy rów-
nież w zdecydowany sposób przyczyniły się 
do wsparcia naszych przyjaciół zza wschod-
niej granicy w szkolne przybory.

W bieżącym roku szkolnym 2008/2009 
we wrześniu naszą szkołę odwiedził ksiądz 
Krystian z Ukrainy, który na spotkaniu z ucz-
niami serdecznie podziękował za aktywny 
udział w akcji.

ze strony  internetowej szkoły

Spotkanie
z ks. Krystianem

z Ukrainy

„W środę rozpakowaliśmy książki 
i  siedliśmy na swoich miejscach. Po chwi-
li pani powiedziała, żebyśmy ustawili się 
przed drzwiami. Wyszliśmy z klasy i po-
szliśmy do drugiej klasy. Tam czekał już na 
nas ksiądz Krystian. Kiedy usiedliśmy na 
krzesłach ksiądz wstał i opowiadał jak dzie-
ci żyją na Ukrainie. To trwało trochę długo. 
W tamtym roku wygraliśmy konkurs (ten 
konkurs polegał na zebraniu jak najwięcej 
rzeczy dla biednych dzieci z Ukrainy), dla-
tego przynieśliśmy jeszcze trochę prezentów 
dla nich.”

z Kroniki klasy III a
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Przegląd Młodych Talentów
8 i 9 października w naszej szkole odbył się już II PRZEGLĄD MŁODYCH TALEN-

TÓW. Do przeglądu zgłosiło się ponad 60 uczniów z naszej szkoły, którzy prezentowali swo-
je talenty w wielu kategoriach, m. in.: taniec, śpiew, gra na instrumencie, recytacja, grafika 
komputerowa, gimnastyka artystyczna, występy teatralne a nawet przedstawiona została nie-
samowita umiejętność gimnastyki palca. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa w przeglądzie. 

 Wszyscy występujący byli wspaniali i z pewnością odniosą wiele sukcesów w przyszło-
ści. Jury (w składzie: Mariola Adamik – nauczyciel, Beata Wolańska - pedagog, Katarzyna 
Kasprzykowska - nauczyciel, Magdalena Klimas – studentka Kolegium Nauczycielskiego, 
Agata Krysiuk – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP nr 25) zaproponowało pra-
wie 20 uczestnikom występ przed uczniami i nauczycielami całej szkoły. Odbędzie się on 
już wkrótce.

redakcja
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Kolorowe Jeziorka
W dniu 6 października 2008 roku nasza 

klasa IVc wraz z IVb oraz kilkoma osobami 
z klasy IVa pojechała na wycieczkę nad „Ko-
lorowe Jeziorka”, które znajdują się w Ruda-
wach Janowickich. Zbiórka była o godzinie 
7:55 na placu szkoły. Na miejsce jechaliśmy 
2 godziny. 

Gdy dojechaliśmy do Wieściszowic, 
wyruszyliśmy w góry na piechotę. Na począt-
ku oglądaliśmy purpurowe jeziorko. Koło te-
go jeziorka był tunel, a za tunelem wyschnię-
te żółte jeziorko. 

W tym roku uczniowie klasy III a roz-
poczęli naukę gry na bębnach afrykańskich 
DJEMBE i CONGA. Pod bacznym okiem 
pana Piotra Gospodarczyka, który we Wroc-
ławiu prowadzi własną szkołę rytmu i in-
strumentów perkusyjnych CONGA MUSIC, 
poznają tajniki gry na tych niezwykłych in-
strumentach. Bębny te pochodzą z zachodniej 
Afryki. Niegdyś grali na nich nieliczni człon-
kowie afrykańskich plemion, dzisiaj gramy 
i my. Mamy nadzieję, że już niedługo ucznio-
wie dadzą koncert przed szkolną publicznoś-
cią.

 redakcja

Warsztaty gry
na bębnach afrykańskich 

„Djembe”

„Dzisiaj, 24 września odbyły się pierw-
sze warsztaty gry na bębnach. Oprócz bęb-
nów DJEMBE poznaliśmy też: werbel, bębe-
nek oceaniczny, janczary, bodran, bongosy. 
Pan pokazał nam różne sztuki grania na bęb-
nach. Na koniec wszyscy zerwali się do gra-
nia. Ale było głośno!”

z Kroniki klasy III a
Konrad Bogusławski

Później poszliśmy w górę, aby zobaczyć 
kolejne, tym razem niebieskie jeziorko. Tam 
zostaliśmy do końca wycieczki. Nie doszli-
śmy za to do jeziorka zielonego.

Na miejscu czekało na nas wiele zorgani-
zowanych atrakcji. Zbieraliśmy patyki, a po-
tem rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy pyszne 
i chrupiące kiełbaski. 

Pan przewodnik zorganizował wszyst-
kim super atrakcje, na przykład chodzenie po 
linie zwanej mostkiem adrenaliny. Była rów-
nież huśtawka z drewna i sznura, strzelanie 
z łuku do tarczy i przeciąganie liny. Wszyscy 
mogliśmy się nacieszyć zdrowym leśnym po-
wietrzem. Po wszystkich zabawach wrócili-
śmy do autokaru. Byliśmy bardzo zmęczeni 
i jednocześni smutni, że wracamy do domu.

Piotr Lipka
Paweł Moszczyński
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PO CO SIEDZISZ I SIĘ NUDZISZ?

Nie siedźcie godzinami w szkole 
i nie myślcie: Co tu robić? Specjalnie dla Was 
organizowane są kółka. W tym samym czasie 
możecie robić najróżniejsze rzeczy: możecie 
robić z nami gazetkę (do czego gorąco zachę-
cam), wykonywać przeróżne prace plastycz-
ne (tam też możemy się spotkać) lub na kółku 
matematycznym rozwiązywać ciekawe za-
dania i mnóstwo innych fascynujących zaga-
dek.

Może myślicie, że na kółkach jest nud-
no lub nic niezwykłego się tam nie dzieje? 
Nie macie racji!

Na zajęciach dodatkowych robimy różne 
ciekawe rzeczy, nie nudzimy się siedząc bez-
czynnie w szkole lub w domu, jest to dla nas 
przyjemne, bo śmiejemy się z nauczycielami 
i w bardzo przyjemny sposób i w przyjemnej 
atmosferze pracujemy na lepszą ocenę.

                            

NAJWAŻNIEJSZY POLSKI I MATEMATYKA? 

Owszem, język polski i matematyka są 
najważniejszymi przedmiotami i to z nich 
opłaca się mieć szóstki, ale warto też zapi-
sać się na inne kółka. Na przykład ja chodzę 
na koło matematyczno-informatyczne, dzien-
nikarskie, plastyczne, dodatkowy angielski 
i francuski. Te wszystkie zajęcia dodatkowe  
fascynują mnie i dlatego w nich uczestniczę. 
Jeżeli macie smykałkę do poszukiwania wie-
dzy, sztuki, pisania wierszy lub opowiadań 
(tak jak ja), to musicie ją gdzieś wykorzystać. 
Dlatego zorganiowane zostały dodatkowe za-
jęcia, które pomogą Wam rozwinąć Wasze ta-
lenty. Zapiszcie się na niektóre z nich, może 
się spotkamy i razem stworzymy coś fanta-

stycznego.

Kółka w naszej szkole
MAMY PRAWO DO NAUKI

Tak, mamy prawo do nauki, ale niektó-
rzy uczniowie nie chcą z niego skorzystać. 
Dlaczego? Ich się zapytajcie. Nauka jest fa-
scynująca i wierzę, że mój artykuł zachęci 
niektórych z Was do jej rozwijania i pozna-
wania.

I pamiętajcie, że ten artykuł jest dla Was, 
Drodzy Uczniowie. Jeżeli macie jakieś uwa-
gi do niego lub pomysł na następny zgło-
ście się do klasy IV a (plan lekcji na parterze 
przy wyjściu głównym) albo na koło dzienni-
karskie (w środę na świetlicy środowiskowej 
w  godz. 14:30 - 16:00, szczegółowe informa-
cje otrzymacie u  pana Łukasza Przyczyny). 

Żegnam was, moi drodzy koledzy i kole-
żanki. Przychodźcie do mnie, jak macie czas 
i uwagi co do kółek.

Marysia Kulak               

Jesienne warsztaty plastyczne
autorzy:

Agata Szczypińska, Aleksander Gałęski,
Karolina Jurewicz (klasa IV c)



MUCHOBORSKIE NOWINKI

10

Cześć! To my, Marysia i Paulina. Je-
steśmy uczennicami klasy czwartej. Dla nas 
nowa klasa nie jest wcale taka zła, jak się wy-
daje. W szkole są odnowione sale. W pracow-
ni matematyczno – informatycznej zakupio-
no nowe komputery i rzutnik. Stoliki zostały 
ustawione w kształcie podkowy. W znajdują-
cej się obok sali językowej zakupione zostały 
słuchawki, tablica komputerowa i podobne 
wyposażenie, jak w sali 32. Teraz nauka jest 
łatwiejsza. Chociaż trzeba chodzić z klasy 
do klasy, to nic nie przeszkadza, bo lekcje są 
ciekawsze. Nauczyciele są bardzo mili, trak-
tują nas poważnie i życzliwie. Na początku 
roku powtarzamy wiadomości z klasy trze-
ciej. Trzecioklasiści nie bójcie się następnego 
roku. Czwarta klasa nie będzie zła. Na pewno 
się wam spodoba.

Marysia Kulak
Paulina Skutecka

Czy czwarta klasa
jest taka straszna?

Dzień Nauczyciela zaczął się tak, 
że wszystkie dzieci z całej szkoły przyniosły 
kwiatki i wręczyły je swoim nauczycielom. 
Gdy przyszła nasza Pani usiedliśmy w ław-
kach. Mała grupka dzieci zgłosiła się, aby coś 
powiedzieć. Pozostałe dzieci wraz z Panią nie 
wiedziały co się dzieje. Wówczas ochotnicy 
zaczęli mówić wierszyk. Pani powiedziała, 
że bardzo się jej podobało. Inne dzieci wrę-
czyły kwiatki. To był bardzo udany Dzień 
Nauczyciela”.

z Kroniki klasy III a
Dorota Zając

Na piątej godzinie lekcyjnej poszliśmy 
z naszą panią na salę gimnastyczną. Tam 
siostra Urszula z uczniami klas szóstych 
przygotowała przedstawienie pod tytułem 
„Jan Paweł II”. Dwoje dzieci odgrywało rolę 
reporterów. Zadawali oni pytania dzieciom 
ze szkoły, czy kiedyś spotkały się z Janem 
Pawłem II. Jedna dziewczynka powiedziała, 
że się spotkała z Janem Pawłem II w momen-
cie, kiedy się zgubiła. Uczniowie także śpie-
wali różne pieśni, jedną z nich była ulubiona 
przez Jana Pawła II „Barka”. Na zakończenie 
uczniowie klas szóstych podziękowali młod-
szym klasom za przybycie.

z Kroniki klasy III a
Martyna Żywień

Dzień Papieski

Dzień
Edukacji Narodowej
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MAŁA DAWKA KULTURY

XI Dolnośląski Festwial Nauki
Dnia 18 września klasa V a i niektórzy 

uczniowie z klas szóstych wybrali się razem 
z panią Marzeną Stekiel-Jarząb i panią Barba-
rą Boreczek-Gietz  na Festiwal Nauki do  In-
stytutu Matematyki.  

 Najpierw wszyscy uczestniczyliśmy 
w wystawie „Interaktywna matematyka”. 
W  czasie jednogodzinnego pokazu przecho-
dziliśmy z sali do sali i wykonywaliśmy różne 
zadania związane z matematyką. Niektóre za-
dania objaśniali nam pracownicy uniwersyte-
tu. Ja zapamiętałam  pierwsze z zadań o spod-
niach Pitagorasa. Potem poszliśmy na pokaz 
poświęcony symetrii, a następnie odwiedzili-
śmy salę z  różnorodnymi łamigłówkami.

Gdy wszystko obejrzeliśmy, wzięliśmy 
udział w konkursie matematycznym. W tym 
samym czasie, na dużej sali, zadania konkur-
sowe rozwiązywali uczniowie ze szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów. Trudno nam 
było dotrzeć na miejsce, taki był tłok. Kon-
kurs był dość łatwy, ale niektóre pytania były 
naprawdę podchwytliwe. Potem mieliśmy 
czekać dwadzieścia minut na wyniki, ale oka-
zało się, że trochę się opóźnią, więc nie cze-
kaliśmy i pojechaliśmy do szkoły.

W ten sam dzień dowiedzieliśmy się, 
że z naszej szkoły dostały się do II etapu tyl-
ko dwie osoby: Wiktor Duczemiński (z klasy 
VI b) oraz Wojtek Piotrowski  (z klasy VI a). 

W sobotę 27 września odbył się II etap 
maratonu – Wiktor przeszedł przez cztery 
rundy, a Wojtek przez pięć.

Magda Domagała

Interaktywna
matematyka

W piątek 19 września nasza klasa (IV c) 
i V b wybrały się na wycieczkę do Instytu-
tu Matematyki. Odbywała się tam wystawa 
„Interaktywna Matematyka”. W Instytucie 
uczą się studenci matematyki z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Wszyscy chcieli się przejechać windą, 
lecz weszliśmy po schodach.

Po przerwie na śniadanie poszliśmy 
do pokoju z logicznymi puzzlami Happy, 
lecz nie wszyscy umieli i zdążyli je ułożyć. 
Później byliśmy w drugiej sali, gdzie były 
szklane układanki. Następnie w trzeciej sali 
pan pokazywał nam parkietaż płaszczyzny, 
czyli jak jednym obrazkiem można wypełnić 
całą kartkę. Później poszliśmy do czwartej 
i ostatniej sali. Były tam sześciany i inne róż-
ne figury. Później można było kupić pamiąt-
ki. 

Na zakończenie poszliśmy na spacer 
nad Odrę, gdzie pływały kaczki, a po space-
rze  pojechaliśmy autobusem do szkoły.

Większości uczniów podobała się wy-
cieczka. Chętnie wrócimy tam jeszcze raz.

Piotr Lipka
Paweł Moszczyński
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Jeżeli planujesz pojechać w góry, to wy-
bierz koniecznie Tatry. Możesz tam zobaczyć 
naprawdę piękne widoki i dużo ciekawych 
miejsc. Na przykład w Zakopanem i okolicach 
możesz zwiedzić muzea, zobaczyć Krupówki 
i Morskie Oko albo wejść na Gubałówkę.

W  Zakopanem przy ulicy Kościeliskiej 
18 jest Muzeum Stylu Zakopiańskiego.  Znaj-
dują się tam obrazy Stanisława Witkiewicza, 
który uchronił Zakopane przed zalewem bu-
dowli w stylu szwajcarskim w drugiej poło-
wie  XIX wieku. Na tej samej ulicy znajdu-
je się też zabytkowy, drewniany kościółek 
Matki Boskiej Częstochowskiej, który po-
wstał w 1850 roku! Zaraz za tym przepięk-
nym kościółkiem jest „magiczny” cmentarz 
„Na Pęksowym Brzysku”. Cmentarz ten jest 
magiczny, ponieważ nie sieje grozy i ponurej 
atmosfery jak inne polskie cmentarze. 

Na pewno zechcesz odwiedzić też Kru-
pówki, najpopularniejszą ulicę w Polsce. Jest 
tam naprawdę dużo sklepów, dlatego znaj-
dziesz tam wszystko czego potrzebujesz. 
Uważaj jednak na tłumy ludzi. Zdarzają się 
dni, kiedy ciężko jest zrobić choćby jeden 
krok. Gdy taki dzień się trafi, odradzamy od-
wiedzanie Krupówek i przełożenie zakupów 
na inny. Możesz wtedy wejść na Gubałówkę. 
Ale nie wjeżdżaj kolejką tylko wejdź wyzna-
czonym szlakiem. Ta góra jest naprawdę nie-
wielka. Oczywiste jest to, że się zmęczysz, 

ale popracujesz nad swoją formą. W nagrodę 
możesz zjechać kolejką, co również jest dużą 
atrakcją. Zanim jednak zjedziesz przejdź się 
po straganach i kup jakieś ładne zakopiańskie 
ozdoby do swojego domu, a następnie zrób 
zdjęcia Tatrom, które wyglądają imponująco 
z tego miejsca. Na Gubałówce jest też dużo 
małych restauracji. Możesz więc zjeść spo-
kojnie delikatny posiłek i z wrażeniami wró-
cić do miasta.

Jeżeli zmęczyłeś się wędrówkami po Za-
kopanem i okolicach wstąp do wyremontowa-
nego Teatru Witkacego. Jest to ulubione miej-
sce spotkań (nie tylko artystów), które oferuje 
możliwość obejrzenia przepięknych spekta-
kli.

Zakopane ma również inne ciekawe 
miejsca, dlatego warto nabyć jakikolwiek 
przewodnik turystyczny, który szczegółowo 
je opisuje. 

Pobyt w Zakopanem zapewnia dużo 
atrakcji i wrażeń. 

Adrianna Siepsiak
klasa VI a

Zakopane - polecam !!!
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TWÓRCY SĄ WŚRÓD NAS
Nauka w zaczarowanej

krainie Bajlandii

Szkoła w mojej krainie Bajlandii wy-
gląda zupełnie inaczej. W sali gimnastycznej 
znajduje się komputer, który pozwala przysto-
sować pani salę do odpowiedniego ćwiczenia. 
Na stołówce jest robot kuchenny - czyli ma-
szyna, której wystarczy powiedzieć, co chcia-
łoby się zjeść na obiad, a ona od razu to wyda! 
Na zajęciach pani wyciąga  z szuflady swoje-
go biurka specjalne lusterka matematyczne. 
Można z nich korzystać tylko w kryzysowych 
sytuacjach. Lusterko to wyświetla poprawny 
wynik działania. W sali komputerowej znaj-
dują się monitory dotykowe, które nie niszczą 
oczu. Jest też tu pracownia przyrody, gdzie 
hodujemy rośliny, które chodzą, mówią i my-
ślą. Szkoda, że nie ma nigdzie takich szkół 
jak w Bajlandii. 

Przemek Paździerkiewicz 

List do Pierwszoklasisty
Drogi Pierwszoklasisto!

Jestem Twoją koleżanką z trzeciej kla-
sy. Też kiedyś byłam pierwszakiem. Wiem 
ile możesz mieć obaw. W naszej szkole na-
uczyciele są bardzo mili. Spodoba Ci się boi-
sko, sala gimnastyczna i sala komputerowa. 
Jest też biblioteka, gdzie możesz wypoży-
czać ciekawe książki lub poczytać dziecięce 
pisemka. Chcę żeby było Ci tu miło, dobrze 
i wesoło. Pamiętaj, zawsze możesz na mnie 
liczyć. Życzę Ci, żebyś mógł to samo powie-
dzieć następnym pierwszoklasistom. 

Kamila Dymkowska

Dziękuję Ci, Lesie...
Dziękuje Ci, Lesie za cudowne dary.

Spacerując w ciszy,
oddychając świeżym powietrzem,

podziwiam piękną przyrodę.
Do domu zbieram skarby lasu:

maliny, poziomki, jagody, jeżyny i grzyby. 
Dziękuje Ci, Lesie za to,

że zwierzęta znajdują u Ciebie schronienie. 
Wiktoria Weber

Dziękuje Ci, Lesie za pachnące ścieżki.
Lubię spacerować po nich

i słuchać szumu drzew i śpiewu ptaków. 
Dziękuje Ci za zdrowe jagody,

poziomki, jeżyny i maliny. 
Dzięki Tobie zwierzęta mają gdzie mieszkać, 

a my mamy świeże powietrze.
Kochamy Cię, Lesie!

Lubimy do Ciebie przyjeżdżać. 
Marta Manowiec
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Nasze znaki BHP
Uczniowie klas IV na lekcjach techniki poznawali niedawno znaki BHP. Ich zadaniem 

domowym było stworzenie własnych znaków, których tematyka odnosiła się do naszej szkol-
nej codziennej rzeczywistości. Obok sali 34 mozna obejrzeć wystawę najciekawszych i naj-
bardziej dopracowanych prac. Oto niektóre z nich:

Nauczyciele!!!
A.Palewska kl. IV b

Niebezpieczeństwo poslizgu
K.Ziarko kl. IV b

Nie rozmawiaj na lekcji
J.Łukojko kl. IV b

Nie biegaj
A.Bieniek kl. IV b

Sliska podłoga!!!
A.Woś kl. IV a

Dbaj o oświetlenie
D.Maślany kl. IV c

Noś mundurek!!!
P.Skutecka kl. IV a

Nie rozmawiaj na lekcji
A.Palewska kl. IV b

Nie ściągaj!!!
W.Kaczor kl. IV b

Nie biegaj po schodach
N.Wójcik kl. IV b

Nie biegaj po schodach
M.Idasiak kl. IV c

Nie huśtaj się!!!
J.Kuźma kl. IV c

Nie jeździj na rolkach!!!
N.Zając kl. IV c

Nie ściągaj!!!
K.Górka kl. IV b

Uwaga!!! Gabinet dyrektora!!!
K.Kolis kl. IV b
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A teraz, kilka słów o The Sims 2, grze, która wciąż 
utrzymuje się na szczycie listy bestsellerów, a raczej o do-
datkach do niej.

NA STUDIACH
Na Studiach dodaje nową „podokolicę”, czyli uni-

wersytety itd. Studia same w sobie nie są jednak niczym 
ciekawym. Mieszkamy w akademiku lub we własnym 
domu, a po zaliczeniu szkoły po prostu startujemy na wyż-
szych szczeblach odpowiednich karier. Szczerze mówiąc, 
mało ciekawe.

NOCNE ŻYCIE
Kolejna nowa podokolica, tym razem Przedmieście. 

Dużo tam nowych klubów, kręgielni, i tym podobnych 
rzeczy. Dochodzą również wampiry oraz samochody. 
Te drugie, choć ciekawe, działają tak samo, jak taksówki, 
chociaż można się „przejechać”. A wampirem nie grałem, 
bo to raczej nic ciekawego.

WŁASNY BIZNES
O, nareszcie coś choć w miarę interesującego. Mo-

żemy otworzyć lub kupić lokal. Można zrobić np. salon 
fryzjerski, płatną toaletę, sklep z ciuchami, jedzeniem 
i inne. Na biznesie można dużo zarobić. Najbardziej zde-
nerwowali mnie pracownicy, których zatrudniałem, bo oni 
się po prostu obijali. Trzeba więc było wszystko robić sa-
memu.

ZWIERZAKI
Przyjemny dodatek. Zwierzaki są przydatne, za-

równo do towarzystwa, jak i do pracy. Uczymy ich róż-
nych sztuczek i inne. Przydają się. Poza tym, za różne rze-
czy, jak dojście na szczyt kariery, odblokowujemy kolejne 
kolory futer, obróżek... długo wymieniać. Jeden z najlep-
szych dodatków.

CZTERY PORY ROKU
Ten dodatek też jest ciekawy. Różne pory roku dają 

różne premie do towarzystwa. Np. w zimie jest bonus 
do kontaktów z rodziną, jesienią do wszystkich, i różne 
takie. Podczas zimy pada śnieg, lepimy bałwany, rzuca-
my się śnieżkami. Na wiosnę śnieg topnieje, latem słońce 
grzeje, podczas jesieni spadają liście z drzew i powtór-
ka z rozrywki. Dostajemy również nową rasę, simorośl, 
czyli pół-sim, pół-roślina. Niezłe.

PODRÓŻE
Również ciekawe. Możemy dodać trzy okolice 

wakacyjne, każda ma inne rzeczy do odblokowania, inne 
pamiątki... Na przykład, w okolicy Trzy Jeziora możemy 
znaleźć górskie jedzenie, śnieg, wycieczki i Yeti. Na wy-
spie Twikki jest dość podobnie, jednak najlepiej zagnieź-
dzić się w hotelu na plaży. Pływamy w jeziorze, szukamy 
skarbu w piasku, śpiewamy szanty z duchem pirata, czy 

The Sims 2 -recenzja gry
odwiedzamy wiedźmę, by dała nam lalkę Voodo. Najlepiej 
jest jednak w Wiosce Takemizu, gdzie możemy nauczyć 
się opowiadać niezwykle wciągającą Smoczą Legendę, 
czy teleportacji, która się bardzo przydaje. W trybie two-
rzenia simów dochodzi też bardzo fajna biżuteria. Pole-
cam, polecam.

CZAS WOLNY
Beznadzieja. Dostajemy różne hobby do uprawia-

nia, jak sport, kulinaria, literatura i film i różne inne. Dba-
nie o hobby jest jednak nużącym zajęciem. Sytuacji nie ra-
tuje również niewielka liczba nowych obiektów, czy ubrań 
i fryzur. Do kitu.

OSIEDLOWE ŻYCIE
I kolejny porządny dodatek. Teraz simowie mogą 

mieszkać w bloku z innymi simami. Poza tym, dochodzi 
możliwość grania czarodziejem lub czarownicą, zarówno 
dobrą, jak i złą. Ciekawe. Poza tym, możemy kupić  heli-
kopter, który niestety, działa tak jak samochód. Ale za to, 
jest bardzo ciekawy, nowy wybór ubrań. Są wspania-
łe. O, i dochodzą jeszcze sufity, a konkretnie możliwość 
ich malowania jak podłogi. Kolejny bardzo dobry doda-
tek.

AKCESORIA
Pakiety akcesoriów są słabe. Niby dodają jakieś 

obiekty, czy fryzury i ciuchy, ale jest to znikomy przyrost. 
Tych pakietów mogę polecić tylko kilka. Przydaje się Szyk 
i elegancja – ciekawy nowy wybór ubrań wizytowych 
oraz szlafroków. Na Święta – Akcesoria, też nie są złe, 
gdyż instalują się bez żadnych problemów i dodają Świę-
tego Mikołaja, co w połączeniu z Czterema Porami Roku 
pozwala odwzorować atmosferę świąt. Po jednym z kolej-
nych pakietów akcesoriów, Modzie z H&M, spodziewa-
łem się trochę więcej. Mnóstwo nowych ubrań, po prostu 
mnóstwo. Wszystkie są jednak po prostu bez-na-dziej-ne! 
Odpada. Kolejny pakiet, Kuchnia i łazienka – Wystrój 
Wnętrz, nie zawodzi, chociaż nie jest warte gorącego po-
lecenia. Zero nowych ubrań, ale jest kilka niezłych me-
belków. Następny jest niesamowity. IKEA Urządza Dom 
to bardzo dobry pakiet akcesoriów. Jest kilka dobrych sza-
fek, lamp, pokryć ścian i innych, więc nie jest źle.

PODSUMOWANIE
The Sims 2 to bardzo dobra gra, czy to z dodatkami, 

czy bez nich. Zasługuje więc na polecenie.
Plusy:
• Dobra grafika
• Niezłe dodatki (niektóre) i pakiety akcesoriów (też nie-
które).
• Wysoka grywalność.
Minusy: małe i nieznaczne.
Ogólna ocena: 10/10.

Łukasz Janczak
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NASZE
KONKURSY

Jak być dobrym człowiekiem?
Przepis na dobrego człowieka:

- szczypta uprzejmości
- garść kultury
- 2 jajka miłości
- duża łyżka uśmiechu
- 100 g bezinteresowności
- szklanka uczynności
- 2 kg dobrego serca
- 75 g wyrozumiałości
- kubek tolerancji

Wrzuć wszystkie składniki do miski 
szczęścia i dokładnie wymieszaj. Swoją pracę 
potraktuj poważnie, bądź uważny i cierpliwy. 
Nie pomiń żadnego ze składników. Stworze-
nie człowieka to bardzo odpowiedzialne za-
danie. Gdy twoje dzieło będzie doskonałe, 
wyślij je w świat. Niech „Twój Człowiek” 
uczy innych dobroci, tolerancji i radości.

Paulina Kędzia

Mój portret
Kolegą jestem całkiem dobrym,

nie małym lecz ogromnym,
także nie chudziutkim lecz okrąglutkim,

Rodzice na imię Daniel mi dali,
lecz moi koledzy się z tym nie zgadzali

i Dorszu mnie nazwali.
Dwanaście lat na tym świecie żyję,

Pepsi i Colę litrami piję.
Moje włosy są brązowe,
lepsze by były kolorowe.

Byłbym zjawiskiem całkiem nowym,
bardzo ciekawym i przebojowym.
Moje oko niebieskie jak morze,

poderwać każdą dziewczynę pomoże.
W karty Duel Masters lubię grać,

i w soboty turnieje wygrywać.
Koszykówka moim sportem jest,
z kolegami granie jest the best.

Jestem zdolny, lecz leniwy,
przyjacielski, sprawiedliwy.
Mam kolegów całe grono,
z nimi zawsze jest wesoło.

Daniel Zieliński (klasa VI b)

SUDOKU
W dzisiejszym numerze stawiamy przed 

Wami kolejne zadanie. Należy rozwiązać 
dwie krzyżówki Sudoku, a następnie jak naj-
szybciej dostarczyć rozwiązania do pani 
Barbary Boreczek-Gietz. Dla najszybszego 
autora prawidłwego rozwiązania nagroda nie-
spodzianka. 

TRUDNE

PIEKIELNIE TRUDNE
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 Z NASZEJ BIBLIOTEKI
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

poniedziałek: 9:30 - 15:30

wtorek: 8:00 - 14:00

środa: nieczynne

czwartek:  9:30 - 15:30

piątek: 8:00 - 14:00

GODZINY OTWARCIA

CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

poniedziałek: 10:45 - 11:30

czwartek: 9:50 - 10:35

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

1) „Cudowny świat. Najpiękniejsze zakątki

    i krajobrazy”

2) Czapliński K. K. „Skarby katedr i kościo-

łów w Polsce. 500 niezwykłych dzieł sztuki 

sakralnej”

3) „Ortograficzny słownik języka polskiego”

4) „Popularny słownik języka polskiego”

5) Śliwa Z. „Tajemnice miejsc niezwykłych

    w Polsce”

6) Święcińska W. „Miś – cyrkowiec”

7) „Najmłodsza dżokejka”

8) „Nasz przyjaciel delfin”

9) „Wielki dzień osiołka Barnaby”

KONKURS CZYTELNICZY
„POŻERACZE KSIĄŻEK”

DLA KL. IV - VI

Przebieg:
Konkurs będzie trwał od października 

2008 do maja 2009 r. Uczniowie, którzy chcą 
wziąć w nim udział muszą przeczytać osiem 
książek oraz wykazać się znajomością treści 
odpowiadając na pytania w testach (10 pytań 
do każdej książki).

Organizatorzy konkursu:
pani Ewa Leszczyńska - Lusar,

pani Marzena Golub, pani Katarzyna Błasiak, 
pani Paulina Wesołowska

 
Lista książek do przeczytania:

1) M. Musierowicz  „Małomówny i rodzina”    
    (październik)
2) W. Woroszylski „Cyryl, gdzie jesteś ?”
    (listopad)
3) Lewis C. S. „Srebrne krzesło” -
    - 4 cz. „Opowieści z Narni” (grudzień)
4) M. Twain „Królewicz i żebrak”
    (styczeń)
5) H. Ożogowska „Ucho od śledzia”
    (luty)

6) K. Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”    
    (marzec)

7) E. Nesbit  „Pięcioro dzieci i coś”
    (kwiecień)

8) E. Nowacka „Małgosia contra Małgosia”
    (maj)

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie.

Organizatorzy


