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            Witaj Szkoło! 
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim 

przybyła nowa szansa na jak najlepsze wyniki 

w nauce. Serdecznie witamy Nauczycieli, 

Rodziców i Uczniów oraz zachęcamy                         

do czytania towarzyszącej nam przez cały rok 

gazetki pt. „Szkolne Wieści”.  

 

 Życzymy też Wszystkim samych sukcesów! 

Redaktor Naczelny :      Redakcja: 

Wiktoria Szewczyk, kl. VII   Gabriela Stachowiak, kl. VII  

Zastępca Redaktora :    Natalia Taczała, kl. VII 

Anna Chytkowska, kl. VII   Julia Brzezińska, kl. V 

Opiekun Zespołu :    Milena Siemdaj, kl. V 

p. Marzena Solarz     Emilka Wilk, kl. V 

       Amelka Wilk, kl. V 



 Kącik Kulinarny      

     
Przyszła jesień i kosz owoców niesie… 

 

   Sałatka owocowa 

                                                                       
           Składniki: 

 1 pomarańcza 

 2 jabłka 

 2 gruszki 

 2 banany 

 kiść winogron 

 1 granat 

 sok z cytryny 

 ¼ szklanki wody 

 3 łyżki brązowego cukru 
 

 Przygotowanie : 
Obieramy pomarańczę i usuwamy białe błonki. Skórkę wraz z wodą i cukrem gotujemy 

na małym ogniu przez 10 minut. Studzimy. 

 

Do miski wrzucamy pokrojoną pomarańczę, winogrona oraz jabłka, gruszki i banany 

pokrojone w kostkę (bez skórki). Skrapiamy sokiem cytryny. Dorzucamy ziarenka 

granatu. 

 

Owoce zalewamy przygotowanym syropem, mieszamy i wstawiamy do lodówki na 

godzinę/ półtorej. 

 

Pyszna sałatka owocowa gotowa . Smacznego!  

               

              

              Amelka Wilk, Emilka Wilk i Milena Siemdaj 



 

Humor Szkolny   
Przychodzi Jasio do domu i mówi: 

-Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

Tata pyta: 

-Jasiu, a gdzie jedynka? 

-Jedynka jest w dzienniczku! 

 

Przychodzi kolega do Jasia i pyta: 

- Przeczytałeś już „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza? 

- To trzeba było przeczytać ?! A ja przepisałem! 

 

Polonistka pyta Jasia: 

- Podaj dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

 

-Jakie ryby łowią matematycy? 

-Duże sumy. 

 

Rozmawiają nauczyciele matematyki: 

-Dasz mi swój numer? 

-Oczywiście. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej, czwarta i 

szósta są takie same. Druga jest o jeden większa od piątej. Suma 

sześciu cyfr to 23, a iloczyn to 2160. 

- W porządku zapisałem: 256343. 

-Zgadza się. Nie zapomnisz? 

- Skądże! To kwadrat szesnaście i sześcian siedem. 

 
        opracowała Julia Brzezińska 



Kącik Muzyczny   

   Sylwetka Artysty 

Kora, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz z domu 

Ostrowska, (ur. 8 czerwca 1951, zm. 28 lipca 2018 ) 

polska piosenkarka rockowa i autorka tekstów, 

wokalistka zespołu Maanam. Pochodziła z ubogiego 

domu. Była piątym i najmłodszym dzieckiem Marcina 

Ostrowskiego i Emilii Ostrowskiej z domu Siarkiewicz. 

Jako wokalistka zadebiutowała w  zespole Jackowskiego. 

Na początku kariery Maanamu Kora zadebiutowała 

również na scenie teatralnej. W jej głowie narodził się 

pomysł na pierwszą solową płytę wokalistki. Rozpoczęte 

wówczas prace zostały jednak odłożone do 1990. W 

1989 w limitowanym nakładzie ukazał się tomik poezji 

Kory Krakowski spleen. Kora wyznała, że od końca lat 90 

odczuwała ból brzucha i była z tego powodu wielokrotnie diagnozowana. W 2013 

zdiagnozowano u niej rozsianego raka jajnika z przerzutami do otrzewnej. 

Piosenkarka przeszła kilka operacji i kursów chemioterapii. Kora zmarła 28 lipca 2018 

roku o godzinie 5:30 w otoczeniu rodziny i przyjaciół w domu w Bliżowie. 

 

Kontrabas -  muzyczny instrument strunowy z grupy smyczkowych; jest 

największym instrumentem tej grupy. Muzyk grający na kontrabasie to 

kontrabasista. Kontrabas składa się z wielkiego pudła rezonansowego z 

dwoma otworami w kształcie stylizowanej litery f, gryfu z bezprogową 

podstrunnicą, zakończonego główką w charakterystycznym kształcie 

ślimaka. Instrument posiada cztery struny, podparte na mostku. Strojone są 

w kwartach: E, A, D, G. 

   
Gabriela Stachowiak  

 



 

Recenzja 

Recenzja książki „Ponad wszystko”  

Nicoli Yoon   

Tytuł: Ponad wszystko 

Autor: Nicola Yoon 

Gatunek: melodramat 

Bohaterowie: Maddy Whittier, Olly 

  Bright 

Tematyka: Maddy jest uczulona dosłownie na wszystko. Nigdy nie 

opuszcza domu, a jedynymi osobami, które widuje, są jej mama oraz 

pielęgniarka. Pewnego dnia, jednak musi się zmierzyć ze światem 

zewnętrznym i wtedy spotyka Olly’ego. Czy podejmie największe ryzyko 

w swoim życiu?  

Powieść jest napisana prostym językiem, dlatego szybko się ją czyta. 

Książka przeznaczona jest dla nastolatek, ze względu na to, iż w niej 

występuje wątek miłosny, za którym nie za bardzo przepadają chłopcy.  

 

„Bezpieczeństwo to nie wszystko, życie 

nie polega jedynie na oddychaniu.” ~ Nicola 

Yoon –„ Ponad wszystko” 

 

 

 

 

Wiktoria Szewczyk 

 



Sonda 
 Na początku  tego roku szkolnego zwróciliśmy się do Was                               

z pytaniem: Jakie macie pomysły na ciekawe spędzenie 

jesiennych weekendów? 
 

Mikołaj, kl. IVa: 

Jazda na rowerze. 

Marcin, kl. Vc: 

Granie na komputerze. 

Igor, kl. Vc: 

Granie w piłkę nożna. 

Wiktoria, kl. VII: 

Spotykanie się ze znajomymi. 

Madzia, kl. VIII: 

Czytanie książek. 

p. Agnieszka Kołodziej: 

Nauka języka 

angielskiego oraz 

oglądanie seriali na 

Netflix’ie 

 

Kinga, kl. VB: 

Granie w planszówki. 

Dobrawa, kl. Vb: 

Zabawy na podwórku 

Radek, kl. VI: 

Strzelanie z łuku. 

Gabrysia, kl. VI: 

Chodzenie na spacery. 

Piotr, kl. VII: 

Zabawa na podwórku. 

Sondę przeprowadziła Gabriela Stachowiak 



Wywiad  

W tym numerze gazetki szkolnej na         5. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć 

 nasze pytania zgodziła się      o swojej rodzinie? 

odpowiedzieć pani Kinga Marciniak-   Mam męża oraz dwójkę dzieci, syna i córkę. 

-Czupryna – nauczycielka biologii i chemii.   

1. Jaki kierunek studiów trzeba ukończyć,        6. Czy ma Pani w domu jakieś 
żeby uczyć biologii oraz chemii?                           zwierzęta? 
 
Ja poszłam na biologię oraz chemię  na                    Posiadam pieska, a wabi się Kulka.  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.                     Wyglądem przypomina yorka, jednak  
Studia trwały dziesięć lat. Najlepiej jest                   nim nie jest. 
 jeszcze ukończyć Akademię Pedagogiczną. 
                                                                                          7. Jaki ma Pani pomysł na ciekawe  

2. Co Panią skłoniło do wybrania tego                     spędzenie jesiennych wieczorów? 
kierunku?  
                                                                                              Oglądanie romantycznego filmu   
Chciałam zostać naukowcem, uczyć się                   z mężem  przy świecach. 
 o człowieku lub wynaleźć lekarstwo na 
 nieuleczalną chorobę. Zależało mi na 
 byciu bliżej człowieka i pomaganiu mu. 
 

3. Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie 
i czy uczy pani w innych szkołach? 
 
W swoim zawodzie pracuje 16 lat i tak, uczę 
w innych szkołach. Swoją pracę zaczęłam w 
gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim. 
 

4. Kim Pani chciała zostać jak była Pani                     
w naszym wieku? 
 
Chciałam być lekarzem i leczyć ludzi.  
W dzieciństwie, gdy inne dziewczynki                           
bawiły się lalkami oraz misiami,  
ja udawałam, że moje zabawki są chore i je leczyłam.  
Pomagałam też wszystkim biednym zwierzętom.           Dziękujemy za rozmowę. 

 

         

Wywiad przeprowadziły: 

 Gabriela Stachowiak i Wiktoria Szewczyk  

  



Kącik Zainteresowań 
Piłka nożna– gra zespołowa, najpopularniejsza dyscyplina sportowa                                 

z około 4 miliardami fanów na całym świecie. 
 
Jestem Piotrek, moje zainteresowanie piłką nożną zaczęło się trzy lata 

temu, gdy miałem 10 lat. Po roku grania z kolegą, poszedłem                      

do klubu, w którym on sam trenował (czyli do KS,, Dąb '' Zabierzów 

Bocheński). Do tego klubu uczęszczam już ponad 2 lata, jestem na 

pozycji bramkarza i według mnie to jedna z najbardziej 

odpowiedzialnych ról na boisku. Sport, którym jest piłka nożna 

sprawia mi wielką satysfakcję, ponieważ gdy idę na trening, staram 

się dawać z siebie wszystko i cieszę się, gdy coś wychodzi mi coraz 

lepiej.  

 

 Piotr Wnęk, kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowały: Anna Chytkowska i Natalia Taczała  


