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Działy ,,Gazetki Szalonego      
Małolata” 

 Dział I - Co w trawie  
 piszczy- czyli najważniejsze 
 wydarzenia z życia szkoły 
 Dział II - Nasza twórczość- 

czyli wiersze, opowiadania,  
 baśnie i inne pisane przez 
 uczniów utwory 
 Dział III - Z kart  
 kalendarza… czyli Dzień  
 Nauczyciela, Boże  
 Narodzenie itp. 
 Dział IV - Oko w oko z …. 

rozmowa z ludźmi,  
      którzy swoją osobowością 
 mogą  zainteresować   
 społeczność  uczniowską 
 Dział V - To warto wiedzieć 

czyli ciekawostki ze świata 
ludzi, zwierząt, roślin  

 Dział VI - Małe co nieco- 
czyli humor i rozrywka  

 Dział VII - Z ambony-  
 zapowiedzi wydarzeń  
 Ciekawe miejsca i ludzie 
 naszych okolic  

W numerze:  

Nasza twórczość 2—3  

 Kartka z kalendarza  4 

Dzień Otwarty  5 

Podziękowanie  10  

Dział I - Co w trawie piszczy  

21 marzec – dzień wagarowicza – pierwszy dzień wiosny 
Pamiętajcie, że 21 marca to nie tylko Dzień Wagarowicza, ale i pierwszy dzień 
wiosny. Warto poszukać pierwszych oznak nowej pory roku, nawet jeśli    
miałoby się to odbywać na szkolnym boisku. A może wspólnie przygotujecie 
marzannę, a później ją utopicie (można to zrobić nawet w dużej misce) i w ten 
sposób symbolicznie pożegnacie zimę? 

Dzień Wagarowicza: co robić 21 marca? 

Co można robić w Dzień Wagarowicza? Możliwości jest mnóstwo. Najczęściej 
tego dnia uczniowie wychodzą do kina lub teatru. Bardzo często organizowane są 
też różnego rodzaju lekcje poza szkołą. Lekcje w Dzień Wagarowicza?! Jeśli  
wybierzecie się klasą, np. na lotnisko, dworzec albo nawet do pobliskiego parku       
i tam będziecie uczyć się słówek, które dotyczą danego miejsca, nawet nie 
zwrócicie uwagi na to, że to lekcja. W takich warunkach nauka to sama       
przyjemność. Możecie także pozbierać eksponaty do szkolnego kącika przyrody 
albo do sali od geografii. W końcu to pierwszy dzień wiosny, niech w salach po-
jawią się odpowiednie dekoracje. 

  



 

 

Antyk 
 

Dziwne i piękne to były czasy, 
gdy Odyseusz swą tułaczkę prowadził, 
gdy Zeus na ludzi spoglądał, 
gdy mitologię świat oglądał. 
 
Kiedy wszyscy się bali, 
że Zeus świat spali, 
gdy Ikar do Słońca przyskoczył 
i ludzi zaskoczył. 
 
Takie to były czasy, 
jak jabłko niezgody, 
jak puszka Pandory, 
nie wiem jak to wytłumaczyć. 

          Krzysztof P. kl. 6b  

,,Ikar- motyl” 

Jestem motylem-nic z tego nie rozumiem,  

jak  Ikar na skrzydłach wzbić w niebo się umiem. 

Latam wciąż i latam przestać nie potrafię,  

może na Górę Olimp w swej podróży trafię ? 

 

Przed oczami  przesuwają  się cudne obrazy, 

niezapomniane i piękne krajobrazy. 

Wokół pachnie życiem i wolnością,  

a ludzie patrzą na siebie z miłością. 

 

Przystanęłam na chwilę na kwiecistej łące, 

uśmiechały się do mnie kaczeńce błyszczące . 

A z traw niczym Hermes wyłonił się młodzieniec, 

me policzki oblał nieśmiały rumieniec. 

 

Zamknęłam oczy, chcąc uciec od wzroku. 

Gdy je znów  otworzyłam, leżałam w półmroku. 

Bez kwiatów, bez skrzydeł , znów byłam dziewczyną. 

Leżąc,  wspominałam sen, który właśnie minął.  

Alicja D. kl. 5a  

Wiersz Złote Pióro 2017 

 

Patronka małżeństwa    
Afrodyta pięknością była, 

lecz wiernością nie grzeszyła. 

Grzechy bardzo ją nękały 

i wielu kochanków podsyłały. 

 

 Bogini miłości, piękna i płodności, 

 wyłoniła się z morskiej głębokości, 

 niedaleko Cypru to się odbyło, 

 gdzie nagie ciało z piany się wyłoniło. 

 

Czar wielki wokół roztaczała, 

po pięknych kwiatach stąpała. 

W rydwanie na Olimpie się zjawiła, 

gdzie podziw wielki wzbudziła. 

 

 Przepaskę od Zeusa dostała,  

 nią też swą nagość okryła. 

 Przepaska magiczną  była, 

 bowiem miłość bogini przynosiła. 

 

Za męża jednego z bogów pojęła, 

kulawego i bardzo brzydkiego. 

Choć w małżeństwie wytrwała, 

to go z innymi ciągle zdradzała. 

 

 Afrodyta nigdy nie pracowała,  

 jeden tylko boski obowiązek miała, 

 Obowiązkiem tym miłość była, 

 nią też Adonisa obdarzyła. 

 

Choć o Helenę wojnę rozpętała, 

to Trojanom bardzo sprzyjała. 

Przez kobiety była czczona, 

na patronkę wyniesiona. 

 
Julia P. kl.  5a 
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Dział II  

Nasza twórczość  

 



 

 

Dział II  

Nasza twórczość  
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,,Aurora” 
 
Jest noc, świat śpi,  
na niebie księżyc i gwiazdy. 
Lecz nie śpi już piękna Eos –  
gotuje swój rydwan do jazdy. 
 
 
Promienne i jasne zaprzęga dwa konie, 
wyrusza do przodu i wnet niebo płonie. 
Zalewa nieboskłon ognistą czerwienią,  
budzi się Słońce, obłoki się rumienią. 
 
Aurorą przez innych nazwana - Bogini Porannej Zorzy, 
Pani Świtu - dla świata, okna na dzień otworzy. 
Matka czterech wiatrów, jak strony świata zwanych 
oraz Fosforosa i innych gwiazd po niebie rozsianych. 
 
 
O jakże zakochana w śmiertelnym Titonosie, 
do siebie go porwała, 
poślubić zaraz chciała. 
Wnet ślub odprawiono, 
Zesua zaproszono, 
a Ten, że dobry humor miał, 
życie wieczne młodemu panu dał. 
 
 
Żyli więc małżonkowie w szczęściu lata długie, 
lecz jedno wciąż młode, a starzeje się drugie. 
Obiecał Zeus życie do wieczności, 
lecz nie było ni mowy o wiecznej młodości. 
 
 
By radość życia w mężu zachować,  
dumała Eos jak go ratować. 
Długo myślała, aż wymyśliła  
i w wielką cykadę go zamieniła. 
 
Cykał sobie odtąd Titonos od rana do nocy, 
radując tym ludzi - korzystał ze swej mocy. 
Co roku zrzucał z siebie powłoki stare, 
starannie przez boską służbę zbierane. 
 
 
Któregoś dnia Eos powłoki ożywiła 
i żywe cykady w  świat wypuściła. 
Odtąd cykady dla ludzi pięknie grają, 
cykaniem cudnym świat rozweselają. 

                                  Piotr O. kl. 6b  

,,Na Olimpie” 
 

Odkąd na Ziemi zaistniał człowiek, 

to pojawili się też Bogowie. 

O ile lżejsze jest nasze życie, 

kiedy potknięcia na nich zrzucicie. 

 

A i z sukcesem pewniej obcować, 

jak mamy komu zań podziękować. 

 

My już tak mamy w swojej naturze, 

że nie my sami, a Ktoś tam na górze. 

Tam na Olimpie – liczni Bogowie 

nad tym czuwają, co tu ma człowiek. 

 

W strzałach Erosa jest taka siła, 

że trafiona  osoba jest inna, miła. 

Gdyby nie jego cudowna strzała, 

ludzkość samotnie by się starzała. 

 

W palącym słońcu – Gaj Oliwny 

ukojenie czyni. 

Pamiętaj, że dar to Ateny – mądrej Bogini. 

 

Kiedy w mroźny wieczór, 

przy kominku grzejesz swoje kości, 

wspomnij, że Prometeusz ogień darował ludzkości. 

 

Anna R. kl. 65a 



 

 

,,Dziennik Cwaniaczka. Ubaw po pachy” 

 
Są wakacje i wszystkie dzieciaki szaleją na  
dworze. No, prawie wszystkie. Greg Heffley, jak 
wiecie, brzydzi się wysiłkiem, a słowo „sport”  
budzi jego przerażenie. Greg zupełnie inaczej  
wyobraża sobie najbliższe miesiące. Zamierza  
spędzić je w domu w towarzystwie gier kompute-
rowych. Niestety, mama obmyśliła ekstremalny 
plan na lato. 
 

Dział III  

Z kart kalendarza…  
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♥~Dzień kobiet~♥ 
 

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 
roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, 
ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamiesz-
kach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce był obchodzony na 
szeroką skalę do 1993 roku. 
 

                                 ♥~Życzenia~♥ 
 
W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć,  
że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem! 
Z okazji Dnia Kobiet Tobie oddany ... 
 

Życzę Ci ,abyś odnalazła: 
w ciszy swoje myśli i marzenia,  
w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,  
w otaczającym świecie radość istnienia,  
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, 
a w sobie miłość. 
 

 

 

.Warto przeczytać- ,,Dziennik Cwaniaczka. 
Stara Bieda” 

 
Czy może być coś gorszego od wyprawy samocho-
dowej z prosiakiem? Jasne! Całkiem sporo rzeczy. 
Dziadek, który okupuje komputer, romansując na 
portalach randkowych dla staruszków. Mama,    
która potajemnie przyczepia wam do sznurowadła 
lokalizator dla zwierząt. Tata, który wie, kiedy jego 
dzieci trzymają nogi na stole, bo gdzieś w domu 
zamontował kamerkę internetową. I w ogóle wszy-
scy dorośli, którzy twierdzą, że w nich młodości 
świat wyglądał lepiej. Bez sensu! 
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Przysłowia: 

W marcu jak w garncu. 
Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 
Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 
Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy 

oblec nie zawadzi. 
Marzec zielony - niedobre plony. 
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 

 

Skąd się wzięła nazwa miesiąca?: 
Marzec – nazwa marzec pochodzi od łacińskiego  
Martius, czyli miesiąc Marsa-boga wojny. 

DZIAŁ IV 
 

- Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi,  
     którzy swoją osobowością mogą   
zainteresować  społeczność uczniowską 

 

Dzień Otwarty w naszej szkole 
 

15 marca 2017r w naszej szkole gościliśmy przed-
szkolaków i rodziców. Wszyscy mogli wziąć udział 
w projekcie  „Owoc + woda zdrowia nam doda”. 
Przedszkolaki z PP nr 22 oraz PP nr 44 zwiedzały 
ponadto szkołę, uczestniczyły w wielu atrakcjach  
i poczęstunku. 
Rodzice mogli, podobnie jak ich pociechy’ zwiedzać 
szkołę od godziny 16.00 oraz poznać przyszłych  
wychowawców. 
 

 Ciekawe dni w marcu: 
 
2 marca – Dzień Dyskordii, Światowy Dzień Autyzmu 
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy,  
Międzynarodowy Dzień Chorego 
5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 
6 marca – Europejski Dzień Logopedy, Dzień Czystego 
Stołu 
12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy 
14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień 
15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta,  
Europejski Dzień Konsumenta 
17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 
18 marca – Europejski Dzień Mózgu 
19 marca – Dzień Wędkarza 
20 marca – Dzień Bez Mięsa, Międzynarodowy Dzień 
Wróbla, Międzynarodowy Dzień Astrologii 
21 marca – Dzień Wagarowicza,Międzynarodowy Dzień 
Poezji, Światowy Dzień Leśnika, Światowy Dzień Lasu 
 

DZIAŁ V 
 

 - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze 
świata ludzi, zwierząt, roślin  

Ciekawostki wiosenne  
Bociany są w drodze już od lutego, a bywa, że 
na początku marca pojawi się na polu jakiś  
niecierpliwy ryzykant. Ich wiosenna wędrówka 
trwa dwa miesiące i jest o miesiąc krótsza niż 
jesienna. Dlaczego? Bo bociany wiosną śpieszą 
się do swych gniazd i rewirów. Kto pierwszy, 
ten lepszy. Kto się spóźni, może stracić  
zeszłoroczny, dobrze sobie znany rewir lęgowy,  
a nawet gniazdo i partnerkę. 
 

  c. d. str. 6  
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Jerzyki pojawią się nagle pod koniec pierwszej dekady  
maja. Będą leciały non stop, dniami i nocami. W locie będą 
łowiły owady i krople deszczu, a nawet ucinały sobie 
drzemki. Po jerzykach przyfruną do nas już tylko  
zaganiacze, łozówki i żołny. 
 
Najwięcej ptaków przylatuje w kwietniu, ale wiele  
gatunków wraca do swych rewirów już w marcu.  
Najwcześniej powracają migranci krótkodystansowi  
- myszołowy, skowronki, trznadle i potrzeszcze (zimują 
we wschodnich landach Niemiec, a przy łagodnych zimach 
nawet w Wielkopolsce). W razie nawrotu zimy przemiesz-
czą się troszkę na zachód lub przeczekają. Myszołowy  
mogą kilka dni pogłodować. Skowronki i trznadle znajdą 
coś dla siebie na polach ozimin. Powracając wcześnie,  
zastaną w zaawansowanych lęgach te gatunki, które zostały 
u nas na zimę. Niektóre z nich będą już miały młode,  
a pisklęta puszczyków nawet wyfruną z gniazd! Młode  
pojawią się w gniazdach puchaczy i orzechówek, a nawet  
u krzyżodziobów, jaja zaś u bielików, kruków i sierpówek. 
 
Pod koniec marca przy karmnikach ukażą się samiczki  
bogatek i zięb. Zimą kręciły się tam niemal wyłącznie  
samce - samice w tym czasie przebywały nad Morzem 
Śródziemnym. "Panowie" zostali (u zięb to dość nowy  
obyczaj), by już wczesną wiosną zająć zeszłoroczne rewiry 
z miejscami do gniazdowania. Dzwońce ryzykują razem: 
zimują u nas zarówno samce, jak i samice. 
 

DZIAŁ V 
 

 - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata lu-
dzi, zwierząt, roślin  

Wiosna, wiosna...wiosna, ach to ty.... 
 

Ludzie na całym świecie z chęcią żegnają ponurą 
zimę i cieszą się nadejściem wiosny. Jest to okazja 
do świętowania, dzięki czemu organizowanych jest 
wiele festiwali i uroczystości. Niektóre obrzędy 
znane są od setek lat, a niektóre obchodzi się  
dopiero od kilku lat. Poznaj najciekawsze  
i najbardziej zabawne tradycje związane  
z nastaniem wiosny. 

Marzanna 
 

W Polsce od XVI wieku tradycją jest topienie 
słomianej kukły czyli Marzanny. Obrzęd ten 
dokonuje się pierwszego dnia wiosny. W czasach 
średniowiecznych uznawano jeden konkretny 
dzień, który witał wiosnę i był to 21 marca. Lalka 
ze słomy ma symbolizować ponurą, zimową aurę, 
którą żegnamy. W niektórych miastach, przed 
wrzuceniem Marzanny do najbliższej rzeki,       
organizowane są marsze ulicami miast. 

Ognisty bałwan w Szwajcarii 
 

Szwajcarzy z kolei zamiast Marzanny mają  
bałwana, a zamiast wody - ogień. W Szwajcarii 
koniec zimy celebruje się świętem Sechseläuten 
(znany także jako Böögg), podczas którego  
rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali 
się… bałwana. Co ciekawe, często dla większego 
efektu, do wnętrza kukły wkłada się materiały  
wybuchowe. Termin tej uroczystości każdego roku 
jest inny, ponieważ organizuje się ją, kiedy  
zakwitną pierwsze kwiaty. Tradycja ta sięga XVI 
wieku  i odbywa się w Zurychu. 
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Warto dodać, że Szwajcarzy zwracają także uwagę     
na to,w jaki sposób pali się bałwan. Spekulują, że im 
szybciej ogień osiągnie wysokość głowy bałwana, tym 
lepsza pogoda ich czeka  w nadchodzących miesiącach. 
Dodatkowo prognozują, że jeśli kukła wybuchnie        
w ciągu pierwszych 6-10 minut, to lato będzie suche      
i słoneczne, a jeśli po okresie 10-15 minut, oznacza     
to deszczowe lato.  

W Bułgarii Martenica na szczęście 
 

Zgodnie z bułgarską tradycją, marzec jest miesiącem 
nadejścia wiosny. Już 1 marca i przez kilka kolejnych 
dni Bułgarzy świętują odejście zimy. W 681 roku     
powstał zwyczaj Martenica, wedle którego Bułgarzy 
obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi 
włóczkowymi gałgankami. Kolor czerwony symboli-
zuje krew i życie, natomiast biały - czystość i szczęście. 
Mają formę laleczek, pomponików, wstążeczek, 
plecionek, bransoletek itp. Podarowana martenica 
przynosi szczęście  i pomyślność. Martenice nosi się na 
rękach do momentu, gdy zauważy się pierwsze  
kwitnące drzewo albo pierwszego wiosennego ptaka 
(np. bociana). Następnie pozostawia się je pod kamie-
niem, wiesza się na drzewie lub puszcza w rzece.  
Martenice były dawniej wykorzystywane także do prze-
powiadania przyszłości. Wróżba polegała na włożeniu 
martenicy pod kamień  i pozostawieniu jej tam na kilka 
dni. Pojawienie się po tym czasie pod kamieniem 
mrówek było zwiastunem znacznego powiększenia 
stada owiec, koni (jeśli pojawiły się mrówki czerwone) 
lub krów (jeśli pojawiły się inne owady). 

Festiwal kolorów w Indiach 
 

Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje 
się pod koniec lutego lub na początku marca. Święto   
rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się, 
żeby śpiewać i tańczyć. Następnego dnia rano odbywa  
się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają pościg    
polegający na wzajemnym obrzucaniu się i wylewaniu  
na siebie kolorowych farb z wodą, podobnie jak podczas 
polskiego śmigusa-dyngusa. Ludzie odwiedzają        
przyjaciół, rodzinę i wrogów, żeby podzielić się radością 
oraz przysmakami tego święta. Festiwal jest uroczystym 
dniem , podczas którego ludzie wybaczają sobie błędy     
z przeszłości i zapominają innym wyrządzone krzywdy. 
Holi symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem i obchodzi 
się je m.in. w Indiach i Nepalu.  

 

 

 

 

 

 

 
Holenderskie i australijskie święto kwiatów 

 
Bloemencorso Bollenstreek to kwiatowa parada              
w Holandii. 12 godzinna parada odbywa się  z miejsco-
wości Noordwijk do Haarlem. Przez 40 km suną        
platformy artystów. Wszytko ozdobione jest m.in. żonki-
lami, tulipanami i hiacyntami. Święto odbywa się           
w kwietniu. 
Festiwal kwiatów od kilku lat odbywa się także               
w Australii. Nosi on nazwę Floriada i ma miejsce           
w stolicy czyli w Canberze. Z uwagi na to, że Australia 
znajduje się na południowej półkuli, wiosna rozpoczyna 
się tam we wrześniu wtedy, kiedy my witamy jesień. 
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W Szkocji tradycja witania wiosny jest tak stara, że nikt 
nie pamięta jak do tego doszło i od kiedy dokładnie  
istnieje. W Lanark pierwszy dnień marca dzieci biegają  
z papierowymi kulkami w ręku. Obiegają słynny miejski 
dzwon Kirk od zmierzchu do czasu, kiedy dzwon nie  
wybije godziny 18. 
 

Darmowa jajecznica w Bośni 
Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica 
na festiwalu jajecznicy (tzw. Cimburijada). Danie to jest 
szykowane na olbrzymich patelniach, a potem rozdawane 
za darmo ludziom. Jaka stanowią symbol nowego życia, 
tak samo jak wiosna, które rozpoczyna nowy sezon.  
Tradycja sięga kilkaset lat. 

 
Święto Ognia w Hiszpanii 

W Hiszpanii tradycją wiosenną jest Święto Ognia.  
Co roku w Walencji tworzone są rzeźby  z kartonu,  
plastiku, wosku i drewna. Wykonuje się je według  
projektów zawodowych artystów plastyków. Płoną one  
na ulicach miasta w ostatnim dniu świąt czyli 19 marca.  
Początki święta w Walencji sięgają XVI wieku, kiedy to 
tutejsi cieśle postanowili uczcić swego patrona św. Józefa, 
paląc konstrukcje tworzone z drewnianych odpadów.  
Z czasem niektóre z nich zaczęły przybierać kształty  
ludzkie, by ostatecznie przekształcić się w formy znane 
współcześnie oraz karykatury znanych osób.  
 

 
 

Kwitnące wiśnie w Japonii 
Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii stanowi 
święto Hanami. Polega ono na podziwianiu urody kwia-
tów, szczególnie wiśni. Hanami praktykowane jest od 
kilkuset lat i cieszy się w Japonii ogromną popularnością. 
Kwitnienie wiśni trwa od jednego do dwóch tygodni, zaz-
wyczaj w marcu lub kwietniu, jest relacjonowane przez 
media i wyczekiwane przez większość Japończyków. 

1. Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 
"niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 
 

2. - Nie rozumiem, jak jeden człowiek może 
robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka,  
oddając pracę domowa uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali 
mi mama i tata. 
 

3. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po  
wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 

4. Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich 
liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
 

5. Przybiega dzieciak na stację benzynową  
z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 
 

6. Na zakończenie roku szkolnego dyrektor 
zwraca się do uczniów. 
Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia  
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 
Nawzajem - odpowiada młodzież. 

 

 

Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

 

Dzień Zdrowia 
 

Dnia 21.03.17 r. w naszej szkole odbył się Dzień 
Zdrowia. Wszystkie klasy czynnie brały udział 
we wszystkich przedsięwzięciach. Po trzeciej 
lekcji razem z całą szkołą świętowaliśmy  
pierwszy dzień wiosny. Klasy I - VI przygotowa-
ły doświadczenia związane z wodą, potem  
tworzyły Wodolubka z surowców wtórnych,  
a potem przyszedł czas na zmagania sportowe.  
Wszystkim przydał do gustu taki sposób  
spędzenia pierwszego dnia wiosny. Oczywiście 
pomogliśmy przywrócić salę gimnastyczną  
do porządku. W wesołych nastrojach wróciliśmy 
do zajęć. 

Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów 
Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów to ogólnopolskie  
zawody ogłoszone przez Instytut Rozwoju Oświaty.  
Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół  
podstawowych i gimnazjalnych, a jego celem jest  
praktyczne wykorzystanie zasad ortograficznych   
i interpunkcyjnych w formie zabawy edukacyjnej. Ogólnie  
w konkursie wzięło udział  2006 uczestników. Można było 
uzyskać maksymalnie 140 punktów. W tym roku  
11 uczniów naszej szkoły z klas 4-6 podjęło to wyzwanie. 
W grudniu  przystąpili do zmagań ortograficznych  
w formie testu podzielonego na dwie części: 

Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu  
(w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch  
zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd. 
Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10  
pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co  
najmniej jedna będzie prawidłowa.  Za udzielenie  
prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 pkt. 
Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt. 
 

Dwie uczennice naszej szkoły otrzymały wyróżnienie. Są 
to : 
-Katarzyna Józwa, która zajęła 14. miejsce w Polsce 
( 127 pkt) 
- Alicja Derda, która zajęła 15. miejsce w Polsce (126 
pkt) 
 
Wszyscy pozostali uczniowie zajęli równie wysokie  
lokaty  i otrzymali dyplomy uznania. 
 

Katarzyna Harlak- 19. miejsce w kraju- 122 pkt 
 
Piotr Otremba- 21. miejsce w kraju- 120 pkt 
 
Krzysztof Przyszlak- 22. miejsce w kraju- 119 pkt 
 
Emilia Dzwonkowska- 26. miejsce w kraju- 115 pkt 
 
Emilia Wasilewska- 27. miejsce w kraju- 114pkt 
 
Julia Pasoń- 28. miejsce w kraju- 113 pkt 
 
Marta Brodziejewska- 32. miejsce w kraju- 109 pkt 
 
Wiktoria Rzepiak- 32. miejsce w kraju- 109 pkt 
 
Adam Otto- 35. miejsce w kraju- 106 pkt 

 
        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 



 

 

 
Serdecznie podziękowania  

 
dla p. Ratajczak, Dzwonkowkim, Wawrzyńczak, Bejczuk, Prus z kl. 2a, Troć, 
Tomaszewskim, Szmechta , Mach z kl. 4b, Wilczyńskim, Harlak, Przyszlak, 

Matuszek, Siemiątkowskim, Mathea, Kruppa 
 

 za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej”  
oraz nakrętki dla PP Integracyjnego  

w Opolu.  

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Natalia Pawłowska, Katarzyna Józwa, Alicja Pająk, Julia Kurenda, Piotrek Otremba, Marta Brodziejewska, Krzysztof     
Przyszlak, Natalia Sajdak, Dawid Mach 

  
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
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