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Witamy w nowym roku szkolnym                                 

i przedstawiamy Wam skład zespołu 

redagującego naszą gazetkę. 

 

Redaktor Naczelny: 

 Natalia Krzyżak  
Mam na imię Natalia, jestem w VI klasie. Moim hobby jest słuchanie 

muzyki, jazda na fishce i czytanie książek. W gazetce będę zajmować 

się Kącikiem Kulinarnym i Kącikiem Zdrowych Porad. 

 

Członkowie Zespołu Rekacyjnego: 

Kornelia Mikołajewska 
Jestem Kornelia, chodzę do VI klasy, w gazetce będę się zajmowała 

sportem i muzyką. Moje hobby to siatkówka, brakarstwo, gra na 

gitarze, gamerstwo oraz jazda na fishce i rolkach. 

  



Oliwia Hyrc 

Mam na imię Oliwia. Jestem uczennicą klasy VI. Interesuję się jazdą 

konną. 

 

Jakub Baran  

Nazywam się Jakub Baran i uczęszczam do klasy VI. W gazetce 

szkolnej będę zajmował się sportem oraz kącikiem zdrowych porad. 

 

Magdalena Macieja 

Jestem Magda, chodzę, do klasy VI, moim hobby jest czytanie książek. 

W gazetce będę się zajmować kącikiem literackim.  

 

Kinga Czeremuga 

Mam na imię Kinga. Chodzę do klasy VI. Moim hobby jest jazda 

konna. Będę przeprowadzać wywiady z nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły. 

 

Wiktoria Szewczyk 

Nazywam się Wiktoria Szewczyk i chodzę do klasy V b. Interesuje się 

językami obcymi. Będę szukać dla Was śmiesznych żartów o tematyce 

szkolnej. 

 

Klaudia Fijałkowska 

Nazywam się Klaudia Fijałkowska. Chodzę do V klasy. Interesuje się 

jazdą konną, lubię grać na gitarze oraz ćwiczyć gimnastyką 

artystyczną. 

 

 



Kącik Muzyczny  

 

W pierwszym naszym Kąciku Muzycznym przedstawiamy sylwetkę nieco już 

zapomnianego, a kiedyś bardzo słynnego barda, jednego z czołowych 

przedstawicieli polskiego nurtu poezji śpiewanej.  

 

Jacek Marcin Kaczmarski (ur. 22 marca 1957 w Warszawie,                       

zm. 10 kwietnia 2004 w Gdańsku) – polski poeta, prozaik, 

kompozytor, piosenkarz, twórca tekstów piosenek. Znany głównie 

dzięki piosenkom o tematyce historycznej (Rejtan czyli raport 

ambasadora, Sen Katarzyny II, Lekcja historii klasycznej) i społeczno-

politycznej (Mury, Nasza klasa, Obława). Komponował utwory                        

na gitarę klasyczną. 

 

 

 



Kącik Sportowy  

Koszykówka  

Koszykówka 

Koszykówka to dyscyplina sportu drużynowego, w której dwa pięcioosobowe 

zespoły grające przeciwko sobie muszą trafić   do kosza. 

 Początki  

Za oficjalną datę powstania koszykówki uważa się 21 grudnia 1891 roku                             

w Springfield w Stanach Zjednoczonych, gdy nauczyciel wychowania fizycznego 

opracował tą grę zespołową. Koszykówka stawała się coraz popularniejsza,                   

a  w 1946 założono BAA (Basketball Association of America). 

Reguły gry 

Istnieją dwie główne odmiany gry: amatorsko-zawodowa, nadzorowana przez 

Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA), oraz w pełni profesjonalna, 

będąca podstawą amerykańsko-kanadyjskiej NBA. 

-Mecz wygrywa drużyna, która na koniec meczu uzyska większą ilość punktów. 

- Ilość punktów: 

• 1 punkt za udany rzut osobisty z linii rzutów wolnych. 

• 2 punkty za rzut z akcji wykonany z odległości mniejszej niż linia rzutów 

za trzy punkty. 

• 3 punkty za rzut zza linii rzutów za trzy punkty. (linia rzutów jest 

oddalona o 7,24 m od kosza) 

- Kosz znajduje się 3,05 m nad boiskiem. 

-Mecz składa się z czterech dziesięciominutowych kwart. 



Koszykówka w Polsce  

Koszykówka w Polsce jest dość popularnym sportem. Obecnie najlepsze polskie 

zespoły grają w pucharach Europy. 

Są to: 

- Stelmet Zielona Góra 

- PGE Turów Zgorzelec 

- Polski Cukier Toruń 

 

Sportowiec  

Marcin Janusz Gortat (ur. 17 lutego 1984 w Łodzi) – polski koszykarz, 

wychowanek Łódzkiego klubu sportowego, reprezentant polskie, od 

sezonu 2013/14 zawodnik Washington Wizards. Jako jedyny Polak w 

historii NBA awansował do jej finału. Ma 214 cm wzrostu i waży 109 

kg. Jego pseudonim to Polish Hammer czyli Polski Młot. 

 



Wywiad  

W pierwszym  numerze naszej  gazetki   

przeprowadziliśmy wywiad z nauczycielką                  

języka polskiego - panią Marzeną Solarz . 

 

1.Dlaczego Pani wybrała zawód nauczyciela? 

Moi rodzice byli nauczycielami, w dalszej rodzinie też sporo było osób 

wykonujących ten zawód, więc  zawsze  wydawało mi się, że jest to 

ciekawa praca. 

 

2.Co panią satysfakcjonuje w tej pracy? 

Największą satysfakcję sprawiają mi sukcesy moich uczniów  w nauce                              

i ich  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zwłaszcza tych 

zewnętrznych. 

 

3. Gdyby Pani nie została nauczycielem, to jaki inny zawód chciałaby 

Pani wykonywać? 

Mogłabym być fryzjerką i kosmetyczką. Bardzo podoba mi się praca   

w tych zawodach. W młodości marzyłam, aby założyć własny salon 

kosmetyczno- fryzjerski. Rodzicom jednak niezbyt podobał się mój 

pomysł na życie i postanowili posłać mnie do liceum 

ogólnokształcącego. 

 



4.Czym się Pani interesuje? 

Mam dosyć szerokie zainteresowania. Bardzo lubię muzykę. 

Interesuje mnie filozofia i parapsychologia. W zimowe wieczory 

często robię na  szydełku.  Natomiast największą moją pasją są góry. 

Moje ulubione pasma to Pieniny i Beskid Mały, nazywany przez 

miłośników Beskidem Pięknym. Często w weekend pakuję plecak                     

i udaję się w górską wędrówkę. Zwykle wracam zmęczona, ale pełna 

energii   i pomysłów na następne wyprawy.  

 

5.Jakiej słucha Pani muzyki? 

Nie mam jednego  wybranego stylu muzycznego. Bardzo lubię 

muzykę rockową, blues, poezję śpiewaną, ale również piosenki 

turystyczne wykonywane gdzieś  w  górach przy ognisku.  

 

6. Kto był Pani idolem w dzieciństwie? 

W dzieciństwie nie miałam idoli, natomiast od wczesnej młodości 

niezmiennie jest nim Rysiek Riedel z zespołu Dżem, którego miałam 

okazję poznać osobiście. Muszę jednak zaznaczyć, że nie pochwalam 

jego stylu życia.  Uważam natomiast, że był świetnym i bardzo 

oryginalnym muzykiem.  

 

7. Jaki lubi Pani typ książek? 

Najbardziej lubię książki psychologiczno-filozoficzne z domieszką  

fantastyki. Moim ulubionym autorem jest Paulo Coelho. 

                                                       Serdecznie dziękujemy za wywiad.  

 



Kącik Kulinarny  

Bliny z jabłkami 

Składniki: 

1. 1 jajko 

2. 3 łyżki cukru 

3. 1 szklanka mleka 

4. 2 szklanka mąki 

5. 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

6. ½ łyżeczki soli 

7. 1 łyżeczka cynamonu 

8. 2 jabłka pokrojone w drobną kostkę 

9. Olej do smażenia 

                                                           Sposób przygotowania:  

Do miski wbij żółtko (białko ubij wcześniej na sztywno) i dodaj cukier. Ubij na 

puszystą masę. Dodawaj partiami mąkę wymieszaną z proszkiem solą i 

cynamonem i mleko. Całość delikatnie wymieszaj i dodaj na koniec pianę z 

białka. Delikatnie ją wymieszaj. Jabłka obrane ze skórki pokrój w drobną kostkę. 

Wrzuć do ciasta i wymieszaj. Smaż niewielkie porcje nakładając je łyżką na 

rozgrzanym oleju. Posyp cukrem pudrem na talerzu. Można układać na ręczniku 

papierowym w celu odsączenia ich z nadmiaru tłuszczu. 

 

 

 

 



 

Ciasto Marchewkowe 

Składniki : 

1. ½ szklanki oleju 

2. 3 jajka 

3. 1 szklanka cukru 

4. 1 szklanka mąki 

5. 1 łyżeczka soli 

6. 1 łyżeczka sody 

7. 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

8. 2 łyżeczki cynamonu 

9. 2 szklanki startej marchewki 

10. 0,5 szklanki wiórków kokosowych, orzechów itp.  

 

                                 Sposób Przygotowania: 

 Jajka ubij z cukrem, dodaj olej, mąkę z sodą oraz resztę składników. Piecz ok. 

180*C przez 1 godzinę w podłużnej blaszce keksówce.  

 

 

                                                              



Kącik Zdrowych Porad  

Jesienna aura nie sprzyja optymistycznemu myśleniu, niedostatek 

słońca, a w konsekwencji również witaminy D, powoduje spadek 

energii. Natomiast deszcze i chłodne dni sprzyjają przeziębieniom. 

Najbliższe miesiące nie będą dla nas łatwe. Nadeszła więc pora,                        

by aktywnie zadbać o siebie i swoje zdrowie .  

 

 Jedz dużo czosnku. Ma liczne właściwości lecznicze, dlatego 

bywa wykorzystywany do leczenia różnego rodzaju 

dolegliwości, w tym przeziębień.  

 
 

 Pij orzeźwiające soki z cytrusów. Zawierają dużo witaminy C, 

która obroni twój organizm przed zarazkami i jesiennym 

przeziębieniem. 

      
 

 Jedz orzechy. (Czytaj także: Orzechy kontra rak). Bogate                  

w potas i magnez pozwolą ci cieszyć się wyśmienitym 

wzrokiem przez długie lata.  

 



 

 Zrezygnuj z ostrych potraw. Płuca w okresie jesiennym są 

szczególnie wrażliwe, a ostre potrawy mogą je podrażnić. 

 
 Jedz mniej warzyw letnich i przejdź na warzywa jesienne, 

takie jak dynia, kalafior czy brokuły. Wybieraj warzywa 

bogate w potas, magnes i żelazo, np. seler, fasola 

szparagowa, pomidor,  kukurydza. 

     
 Ćwicz! Ćwicz! Ćwicz!  

Jesienią dobrze jest znaleźć chwilę na ruch, bowiem wysiłek 

fizyczny jest niezbędny dla naszego zdrowia. 

 

 

 



Humor Szkolny  

 

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! 

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy: 
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak? 
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 
 

 Pani prosi dzieci, aby powiedziały, jakie mają zwierzęta w domu. 
Padają odpowiedzi: 

- Ja mam kotka, no a ja pieska. Ja mam rybki w akwarium. Wreszcie 
przychodzi kolej na Jasia. 



- A Ty Jasiu, jakie masz zwierzę? 
- My mamy kurczaka w zamrażarce. 
 
Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała: 
- Gdzie leży Kuba? 
Na to Michał: 
- Kuba leży w domu, ma grypę. 

 

Kącik Literacki  

 

Kiedy wrzesień, 

To już jesień. 

Przychodzi z mgłą i deszczem. 

To znaki jej rozpoznawcze. 

Popatrz  w te chaszcze, 

W te liście, 

W te szare winogron kiście. 

Wszędzie widać jesień, 

Która daje nam żołędzi pełną kieszeń 

I kasztanów, 

A z nich zrobisz kasztanowych panów! 

                                              Magdalena Macieja kl.VI 


