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SZKOLNE WIEŚCI 

Witaj Szkoło! 

Oto pierwszy powakacyjny numer gazetki 

„Szkolne Wieści”. Serdecznie witamy 

Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Cała 

redakcja życzy samych sukcesów i radości 

w nowych roku szkolnym. 



 

Kącik Kulinarny 

 

Jesienne ciasto z jabłkami 

Składniki: 

 1 kostka margaryny 

 2 szklanki mąki 

 1 szklanka cukru 

 4 jajka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 1 łyżka przyprawy do piernika lub 

cynamonu 

 pokrojone jabłka 

Sposób przygotowania: 

W naczyniu rozpuszczamy kostkę 

margaryny, studzimy. Do drugiego 

naczynia wbijamy jajka, dodajemy 

cukier, cukier waniliowy i miksujemy 

razem ok 5-10 min. Do otrzymanej masy 

dodajemy mąkę, proszek do pieczenia 

oraz przyprawę do piernika i dalej 

miksujemy do momentu połączenia się 

składników. Na koniec do ciasta dodajemy 

rozpuszczoną margarynę i miksujemy do 

uzyskania jednolitej masy. Ciasto 

wylewany na blachę wyłożoną folią 

aluminiową i układamy na nim kawałki 

jabłek posypane wcześniej mąką. 

Pieczemy w 180 stopniach przez ok 30 

min. Po upieczeniu ciasto można posypać 

cukrem pudrem lub polać czekoladową 

polewą. 

Smacznego.   

Anna Chytkowska 

Natalia Taczała 

 

 

 

 

 



Humor Szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Antys 



Kącik Sportowy 

Pływanie  

 Metoda poruszania się w wodzie 

wykorzystywana przez zwierzęta oraz 

maszyny. Jest popularną aktywnością 

rekreacyjną, szczególnie w krajach o 

cieplejszym klimacie i naturalnych zbiornikach 

wodnych. Pływanie jest też dyscypliną 

sportową. Istnieje wiele stylów pływania. 

Umiejętność pływania człowiek wykorzystywał 

w czasach starożytnych, o czym świadczą 

rysunki sprzed czterech tysięcy lat z Asyrii, Libii 

i Egiptu. Pierwsza technika pływacka, 

stosowana w starożytności i średniowieczu, 

zwana obecnie piesek, polegała na położeniu 

się na brzuchu. Głowa uniesiona była nad 

wodą a ramiona pracowały 

naprzemianstronnie pod 

powierzchnią. Starożytni 

umiejętność pływania stawiali na 

równi z umiejętnością pisania i 

czytania. Pierwszy oficjalny 

konkurs pływacki zorganizowano 

w Japonii w 35 r. p.n.e. 

  

W pływaniu sportowym 

wyróżnia się cztery style: 

 Styl motylkowy 

(motyl, motylek, 

delfin) 

 Styl grzbietowy 

(grzbiet) 

 Styl klasyczny (żabka) 

 Styl dowolny 

 oraz pływanie 

zmienne lub pływanie 

sposobem zmiennym  

 

Znani pływacy: 

 Johnny Weissmuller  

 Klaus Dibiasi 

 Greg Louganis 

 Mark Spitz  

 Matt Biondi 

 Aleksander Popow 

 

 

 

 

 

Julia Antys 

 



Wojciech Jacek Wojdak (ur. 13 marca 1996 

w Brzesku) – polski pływak specjalizujący się w 

stylu dowolnym, wicemistrz świata, brązowy 

medalista mistrzostw świata na krótkim 

basenie i rekordzista Polski na dystansie 800 m 

stylem dowolnym. 

Kariera pływacka 

W 2015 roku na mistrzostwach świata w 

Kazaniu zajął szóste miejsce na dystansie 400 i 

800 m stylem dowolnym. W konkurencji 800 

m stylem dowolnym ustanowił nowy rekord 

Polski (z czasem 7:45,90). Na dystansie 1500 m 

stylem dowolnym uzyskał czas 15: 14,28 i 

uplasował się na 17. miejscu. 

Rok później, podczas mistrzostw 

Europy z czasem 14: 59,66 zajął 

szóste miejsce w konkurencji 

1500 m stylem dowolnym. Na 

dystansie 400 m stylem 

dowolnym uzyskał czas 3: 49,05 

i uplasował się na dziewiątym 

miejscu. 

W sierpniu 2016 roku 

reprezentował Polskę na 

igrzyskach olimpijskich w Rio de 

Janeiro. W konkurencji 400 m 

stylem dowolnym z czasem 3: 

48,87 był dwudziesty trzeci.  Na 

dystansie 1500 m stylem dowolnym zajął 28. 

miejsce (15:13,18). 

Podczas mistrzostw świata na krótkim basenie 

w Windsorze w konkurencji 1500 m stylem 

dowolnym czasem 14: 25,37 zdobył brązowy 

medal. Na dystansie 400 m stylem dowolnym 

zajął czwarte miejsce, uzyskując czas 3:37,90. 

Na mistrzostwach świata w Budapeszcie 

zdobył srebrny medal w konkurencji 800 m 

stylem dowolnym i czasem 7: 41,73 o ponad 

cztery sekundy poprawił własny rekord Polski. 

Na dystansie 1500 m stylem dowolnym zajął 

siódme miejsce, uzyskawszy w finale czas 

15:01,27. 

Oliwia Hyrc 



Kącik Zdrowych Porad 

Jesienią  warto wzmocnić swój 

organizm przed nadchodzącą 

wielkimi krokami zimą. Oprócz 

dawki energii  niezbędne są                 

także witaminy .  

 Nawadniaj organizm 

Jest ważne tak samo latem jak                                

i jesienią, lecz przez niską temperaturę 

często o tym zapominamy.                               

Przyjmowanie małej ilości płynów źle 

wpływa na naszą odporność.  

 

 Używaj rozgrzewających 

dodatków 

Sok malinowy, cytryna, imbir czy 

goździki dodane np. do herbaty 

świetnie rozgrzeją nas od środka. 

 

 Korzystaj z czosnku 

Ma on wspaniałe właściwości 

lecznicze. Wskazany jest zwłaszcza                         

w  okresie przeziębień. 

 

 Jedz orzechy 

Bogate w potas i magnez pozwolą ci 

cieszyć się wyśmienitym wzrokiem 

przez długie lata. 

 

 Nie zapomnij o cytrusach 

Zawierają dużo witaminy C, która 

obroni twój organizm przed zarazkami 

i jesiennym przeziębieniem, a zawarta 

w nich rutyna i beta-karoten 

spowalniają produkcję wolnych 

rodników podczas przemian 

metabolicznych i sprawiają, że twoja 

skóra wygląda lepiej. 

 

 

Natalia Krzyżak 

 

 

 

 

 



Kącik Muzyczny 

 

Wiolonczela - tenorowo-basowy 

instrument strunowy z grupy 

smyczkowych. Instrument jest 

zbudowany na wzór skrzypiec, lecz 

posiada dwukrotnie dłuższy korpus, 

czterokrotnie wyższe boczki. Na 

wiolonczeli gra się na 

siedząco, obejmując kolanami 

pudło rezonansowe, które 

dodatkowo oparte jest o 

ziemię nóżką. Instrument 

posiada cztery struny, 

normalnie strojone w 

kwintach. 

 

 SYLWETKA ARTYSTY 

Zbigniew Wodecki -(ur. 6 maja 1950                   

w Krakowie, zm. 22 maja 2017                                  

w Warszawie) – polski muzyk, 

multiinstrumentalista (grał na skrzypcach, 

trąbce i fortepianie), kompozytor, aranżer, 

piosenkarz, aktor i prezenter telewizyjny. 

Pierwotnie, od końca lat 60-tych, związany 

z kabaretem Piwnica pod Baranami i 

zespołem Anawa, a także z orkiestrą 

symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską 

Orkiestrą Kameralną. 8 maja 2017, 

wskutek komplikacji po wszczepieniu 

pomostowania aortalno-wieńcowego, 

artysta przeszedł udar mózgu. Po 

kilkunastu dniach zmarł.  Najbardziej 

znane jego utwory to: „Z TOBĄ CHCĘ 

OGLĄDAĆ ŚWIAT”, „PSZCZÓŁKA MAJA”, 

„ZACZNIJ OD BACHA". 

Gabriela Stachowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recenzja 
 

Recenzja książki „Kroniki Archeo – Szyfr 

Jazona”  

Tytuł: Szyfr Jazona 

Seria: Kroniki Archeo 

Autor: Agnieszka Stelmaszyk 

Gatunek: powieść detektywistyczna 

Najważniejsi bohaterowie:  Bartek, Ania, 

Mary Jane, Jim, Martin. 

Tematyka: Po dramatycznej wyprawie do 

Ameryki Południowej (tom 7), wujek 

Ryszard organizuję wycieczkę do Paryża 

dla panny Ofelii, rodziny Ostrowskich                      

i Gardnerów. Chociaż wycieczka miała być 

wypoczynkiem, zaraz po wylądowaniu 

samolotu zaczynają się kłopoty. 

Archeologiczne zagadki nie są w stanie 

powstrzymać bohaterów. 

Książka jest ósmym tomem bestsellerowej 

serii o młodych detektywach Bartku, Ani i 

ich przyjaciołach z Anglii – Mary Jane i 

bliźniakach Jimie i Martinie.  

Powieść czyta się przyjemnie, wydarzenia 

posuwają się szybko do przodu. Książka 

jest bardzo ciekawa i  idealna dla 

młodzieży lubiącej zagadki 

detektywistyczne. Cała seria dostępna                

w naszej bibliotece szkolnej. 

Natalia Krzyżak 

 

 



Kącik Zainteresowań 

 

Moim hobby jest szycie i szydełkowanie. 

Bardzo podobają mi się wszelkie rzeczy 

robione ręcznie np. maskotki z materiału, 

szydełkowane swetry oraz wykonane          

na drutach szaliki. Moja przygoda                           

z szydełkowaniem zaczęła się pod koniec 

klasy trzeciej, kiedy to mama robiła 

porządki. Wyjęła z szuflady druty i już 

miała je schować, gdy zapytałam: Do czego 

to służy? Mama wyjaśniła, że te druty 

służyły dawniej do wykonywania robótek 

ręcznych. Wtedy uparłam się, aby 

pokazała mi, jak to się wykonuje. Usiadła i 

zaczęła nawijać włóczkę wykonując bardzo 

skomplikowane ruchy. Ja także 

próbowałam, lecz to mi nie wychodziło. 

Byłam bardzo uparta, a że codziennie 

ćwiczyłam, po paru dniach zaczęło mi się 

udawać. Kiedy pokazałam mamie swoje 

osiągnięcia, podała mi szydełko i 

powiedziała, że mam spróbować teraz coś 

wyszydełkować. Trudność w robótkach 

polega na tym, że tutaj trzeba być 

cierpliwym. Niestety, ja tego wtedy  nie 

rozumiałam i bardzo szybko się 

poddawałam.  Teraz już o tym wiem. 

Niekiedy siadam przed Internetem                         

i szydełkuję z filmików. Zrobiłam bardzo 

dużo rzeczy, ale nie wszystkim udało się 

przetrwać, niektóre  pogubiły się. Ostatnio 

jednak zaciekawił mnie haft krzyżykowy                            

i całymi godzinami siedzę przed 

telewizorem i haftuje wilka lub szyję 

poduszki w kształcie kota. 

Wiktoria Szewczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad 
W tym numerze  gazetki 

prezentujemy  wywiad z naszą panią 

wicedyrektor – Hanną Surdy.  

 

1. Jak długo pracuje pani w zawodzie 

nauczyciela? 

W zawodzie nauczyciela pracuję 27 lat. 

 

2. Czego pani uczyła zanim została 

dyrektorem? 

Jestem absolwentką Uniwersytetu 

Warszawskiego na kierunku pedagogika-

specjalność edukacja wczesnoszkolna                     

i zgodnie z kwalifikacjami 

pracowałam z dziećmi                    

w klasach I-III. 

 

3.Co należy do największych 

obowiązków wicedyrektora 

szkoły? 

Praca na stanowisku wicedyrektora łączy 

się z takimi obowiązkami jak 

opracowywanie i modyfikacja przepisów 

prawa wewnątrzszkolnego czy układanie 

zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

Sprawuję także pieczę nad świetlicą                

oraz zajmuję się realizacją spraw 

bieżących. 

 

4.O jakim zawodzie marzyła pani będąc 

dzieckiem? 

 

Będąc 

dzieckiem 

marzyłam o 

farmacji. Często z mamą odwiedzałam 

aptekę znajomych. Byłam zafascynowana 

maściami i tabletkami spreparowanymi 

wg tajemniczych receptur. 

 

5. Co chciałaby pani zmienić w naszej 

szkole? 

Każda zmiana jest dobra, ale musi być 

przemyślana i dostosowana do potrzeb. 

Myśląc o zmianach w szkole, na pewno 

nasuwa się chęć doposażenia sal 

lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, tablice 

interaktywne. Sądzę, że warte uwagi jest 

także uruchomienie świetlicy                  

i jadalni w pomieszczeniach                

do tego przeznaczonych. 

 

6. W jaki sposób spędza pani 

wolny czas? 

Każdą wolną chwilę spędzam              

w ogrodzie. Kocham swój ogród. Praca 

przy uprawie i pielęgnacji roślin, 

przebywanie wśród zieleni uspokaja                   

i wycisza, poprawia kondycję fizyczną, daje 

mi nowe pokłady energii. 

 

7. Czy lubi pani zwierzęta? Czy ma pani 

jakieś w domu? 

Obecnie nie mam pieszczocha, ale myślę, 

że mały rudy jamnik oczarowałby moje 

serce. 



Kącik Literacki 

Jesień 

Pochmurna, chłodna, deszczowa pora 

roku. 

Przyroda cichnie, nie warto 

wychodzić po zmroku. 

Liście żółkną, z drzew zlatują 

I wspaniale leśne ścieżki 

dekorują. 

Czas założyć czapki, płaszcze, szale 

I aż do wiosny w nich chodzić stale. 

Jesień przemknie tuż obok nas w biegu 

Zatem musimy być gotowi                                     

na nadchodzące góry śniegu. 

 

Lena German kl. VII 

 

Jesienna piosenka 

Jesień – a co to? 

Królują kolory: brąz, czerwień, złoto. 

Liście spadają z drzew. 

Jeszcze gdzieś można usłyszeć ptaka 

śpiew. 

Czasem słońce –  

Jasne i nas opalające, 

Czasem deszcz padać zacznie. 

Niektóre zwierzęta spać już będą 

smacznie. 

Ludzie z parasolkami w ręce, 

Nucący o jesiennej piosence. 

Jesień – to jest właśnie to: 

Brąz, czerwień, złoto. 

 

Natalia Krzyżak kl. VII 

 

Wierszyk 1 

Jesień już do nas zawitała 

Całe szczęście, że o nas nie zapomniała. 

 

Wierszyk 2 

Za oknami kolorowe liście, 

I smaczne winogron kiście 

 

Wierszyk 3 

Czerwony ,żółty, 

pomarańczowy 

To jesieni kolory. 

 

Wierszyk 4 

Z każdym dniem przybywa kasztanów 

Co się z tym wiąże-kasztanowych panów. 

 

Wierszyk 5 

Coraz zimniejsze są już noce 

Ale za to doceniamy grube koce. 

 

Wierszyk 6 

Co jest pięknego w tej porze roku? 

Długie spacery po zmroku. 

Wierszyk 7 

Co roku zaskakuje nas jesień 

A jej początkiem jest wrzesień. 

 

Wierszyk 8 

W jesieni jest coś pięknego 

Czy odkryłeś co, kolego? 

 

Wierszyk 9 

Liście opadają z drzew 

Coraz rzadziej słychać ptaków śpiew!  

 

Wierszyk 10  

Gdzie te ptaki się podziały? 

 Do Afryki odleciały! 

 

Magdalena Macieja kl. VII 

 


