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ODBYŁY SIĘ: 
 

 Dni otwarte „Bliżej siebie” 

 Dzień naukowca 

 Dzień Damy i Dżentelmena 

 Szkolny Konkurs recytatorski dla klas 1-3  

 Szkolny konkurs plastyczny – „Ozdoby wielkanocne” 
 Konkurs pięknego i starannego pisania dla klas 1-3 

Bohater miesiąca - wywiad z panią Dyrektor 
  „POMAGAJ INNYM W ROZWOJU 

I UCZYŃ Z TEGO RADOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA” 

                         (mgr Hanna Szczepaniak) 

Krok po kroku ... wiosenne kwiaty 

                PO ŚLONSKU strona dla Hanysów i Goroli - Godomy 

Roczniki Kulinarne Długosza - Jajko  

.. Śledź z nami przygody ślimaka Tomka … 

 
Klasa miesiąca – NASZA KLASA 6 A - Reportaż Aleksandry Roszak 

 

 

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie -Twój kolega ma autyzm … 
 

Dzień z życia klasy sportowej 



 
 

 
  Wywiad z Dyrektorem SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach 

pani mgr Hanna Szczepaniak 
Zespół reporterów gazetki szkolnej: „1- szkolne wieści różnej treści”  

w składzie Marysia kl. 1c, Leon kl. 1g, Bartłomiej kl. 1c  
przeprowadzili wywiad z Naszą Panią Dyrektor  

 
 
 
 
 

 
 
 
Czym zajmuje się Pani na 

terenie szkoły?  
Czy może Pani przybliżyć 

nam swoją pracę? 
Moja praca polega 
zarządzaniu szkołą, 

organizowaniu zajęć dla 

dzieci uczących się w naszej 

szkole, zatrudnianiu 
nauczycieli oraz kierowaniu 
ich pracą oraz zapewnieniu 

naszym uczniom jak 
najlepszych warunków do 

nauki i zabawy. Mam bardzo 
dużo obowiązków, a 

wszystko po to, żeby było 

Wam, drodzy uczniowie, 
dobrze i bezpiecznie było w 

szkole. 
Jaki zawód chciała pani 

wykonywać, gdy była pani 

w naszym wieku? 
Zawsze chciałam być 

nauczycielem; zawsze 
słuchajcie! To jest mój zawód 

z powołania. Nie wyobrażam 

siebie w innej roli. 
Gdzie i kiedy chodziła pani 

do szkoły podstawowej? 
Do szkoły podstawowej 

chodziłam bardzo, bardzo, 

bardzo dawno temu  w 
Zambrowie. To jest 
miejscowość na Podlasiu. 

Tam się urodziłam, tam 

chodziłam do przedszkola, do 

szkoły podstawowej i do 

liceum. Tam również zdałam 

maturę i dopiero potem 

poszłam na studia. 

 
 
 
 
 

Czy pamięta pani nazwiska 

nauczycieli,  
których wspomina pani ze 

szczególną wdzięcznością 

lub sentymentem? 
Tak … bardzo mile 

wspominam panią Jarzombek, 

która uczyła mnie matematyki 
i pamiętam dobrze panią 

polonistkę … panią Jabłońską 

– uczyła mnie języka 

polskiego. Powiem Wam 
szczerze, że matematyki nie 
lubiłam, natomiast język 

polski uwielbiałam. Pani 

Jabłońska była moim 

bohaterem. Do dzisiaj zresztą, 

jadąc na wakacje w moje 

rodzinne strony, widuję się z 

panią Jabłońską. Bardzo mile 

i z uśmiechem na twarzy i 

często ze śmiechem 

wspominamy ten okres. 
Jak to się stało, że 

zdecydowała się pani zostać 

nauczycielką? 
Od najwcześniejszych lat 

bardzo podziwiałam panie, 

które wchodziły do klasy                                

z dziennikiem, pisały na 

tablicy, uczyły dzieci i 

wstawiały oceny piątki i 

dwójki, bo kiedyś nie było 

jedynek. Bardzo chciałam być 

w takiej samej roli - chodzić z 

dziennikiem, uczyć dzieci 

poznawać litery i cyfry, 

bardzo chciałam oceniać 

dzieci i wpisywać oceny do 
dziennika. Teraz tego nie 
lubię. W ogóle nie lubię 

oceniać, ale wtedy mi się 

spodobało.  

Co zadecydowało, że została 

pani dyrektorem szkoły? 
Byłam wice dyrektorem, 

bardzo, bardzo długo... przez 

osiem lat. I jak nasza pani 
dyrektor pani Halina 
Krzywonos przeszła na 

emeryturę, to postanowiłam 

stanąć do konkursu na 

dyrektora tej szkoły. Znałam 

już pewne mechanizmy 

działania i organizowania 

pracy w szkole, wiedziałam 

też jak powinno być w tej 

szkole. Stanęłam do 

konkursu, no i wygrałam go. 

Zostałam dyrektorem Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1. 
Gdyby mogła pani wybrać 

jeszcze raz zawód,  
to czy nadal chciałaby pani 

być panią nauczycielką i 

panią dyrektor? 
Serduszka, dyrektorem się 

bywa, a nauczycielem jest. 
Dyrektor to jest taka funkcja, 
którą sprawuję obok tego, że 

jestem się nauczycielem… I 

ja przed wszystkim jestem 
nauczycielem, pedagogiem, a 
nie dyrektorem. Mnie 
delegowano tylko na to 
stanowisko, a nauczycielem 
jestem i będę przez całe życie. 

Bardzo kocham tę pracę i nie 

zamieniłabym jej za nic w 
świecie. 

Jaką porę roku lubi pani 

najbardziej? 
Wiosnę, zdecydowanie 

wiosnę! Uwielbiam jak 

wszystko budzi się do życia. I 

powiem Wam, że jak widzę 

małe listeczki na drzewie, 

zielone żywopłoty i forsycje, 

to aż piszczę z radości, tak się 

cieszę, że już wiosna się 

zbliża.  

 
 

Czy trudno jest pracować z 

takimi dziećmi jak my? 
Słuchajcie, to jest sama 

przyjemność pracować z 

takimi dziećmi jak Wy. 

Oczywiście tak jak wszyscy 

ludzie, niektóre dzieci 

sprawiają kłopoty, ale my 

sobie z kłopotami świetnie 

radzimy i staramy się 

wychowywać Was na 

prawych i mądrych Polaków, 

patriotów przede wszystkim; 
żebyście kochali swoją 

ojczyznę i byli dobrymi 

ludźmi. Na tym nam 

najbardziej zależy. A trudno.. 

czasami bywa, ale sobie 
radzimy z tym doskonale... 
Jak pani spędza czas wolny 

od pracy? 
Mało mam tego czasu 

wolnego, bo po pracy tutaj, w 
szkole, często do domu 

zabieram dokumenty do 
uzupełniania. Ale powiem 

Wam tak: mam ogródek, taki 

rekreacyjny, który bardzo 

uwielbiam, lubię tam chodzić 

i lubię patrzeć jak wszystko 

rośnie i kwitnie, a szczególnie 

teraz wiosną, gdy wszystko 

zaczyna budzić się do życia. 

Oprócz tego dużo czytam - 
nie przepisów - bo mam ich 
na codzień wystarczająco, ale 

mam literaturę oraz swoich 

ulubionych autorów, których 

kocham i często do nich 

wracam. A najulubieńszą 

moją książką jest trylogia 

Henryka Sienkiewicza, którą 

przeczytałam już chyba z 

dziesięć razy. 

Czy ma Pani jakieś życiowe motto? 
Tak! Od 35 lat, bo ja już 35 lat jestem nauczycielem, dzieciaczki, a to więcej niż Wasi rodzice mają lat. Od początku takim moim 
mottem, którym kieruję się w swojej pracy i w życiu, jest: POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO RADOŚĆ 

SWOJEGO ŻYCIA. To motto jest zawsze mi pomocne. 

Bohater miesiąca! 



Nasza klasa mieści się na drugim piętrze w sali nr 57.  
Klasa jest bardzo nasłoneczniona i jest w niej 

akwarium z rybkami, którymi interesują się wszyscy uczniowie. 
                      

Wychowawczynią jest pani magister Halina Rościszewska- Narloch, 
a nauczycielem wspomagającym jest pani magister Małgorzata Ślęczkowska. 

Mamy dwóch nauczycieli, ponieważ nasza klasa jest klasą integracyjną, 
wszyscy nawet się dobrze rozumiemy. 

W klasie jest 16 uczniów, w tym 9 chłopców i 7 dziewczynek. Uczniowie naszej klasy biorą udział w różnych konkursach 

przedmiotowych, a także sportowych, dzięki czemu rozsławiają dobre imię naszej szkoły.  
            

  
Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych: 

Natalia Stankiewicz – konkurs recytatorski z języka polskiego 
Roksana Sobelska – konkurs z przyrody 

Marcel Majka – konkurs z przyrody 
Dawid Flak – konkurs z matematyki 

Kajetan Konarzewski – konkurs z przyrody 
Krzysztof Rabuczewski – konkurs z języka angielskiego, matematyki 

Aleksandra Roszak – konkurs z matematyki, języka polskiego, przyrody 

Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach sportowych:  
Kajetan Konarzewski – piłka ręczna 

Aleksandra Roszak – piłka ręczna, piłka nożna, unihokej  

 

 

Dzień z życia klasy sportowej 
 

 
 
 

 
26 marca odbył się Finał Województwa Śląskiego 

turnieju "Z podwórka na stadion" o puchar Tymbarku. 

 

26 marca odbył się Finał Województwa Śląskiego turnieju "Z 

podwórka na stadion" o puchar Tymbarku. Na zawody 

ruszyliśmy punktualnie o godzinie 7:00 spod szkoły. Po 

dwugodzinnej podróży zameldowaliśmy się w Dankowicach na 
stadionie Pasjonata. O godzinie 9:30 nastąpiło uroczyste 

otwarcie turnieju. Najwięcej radości uczestnikom sprawiła 

maskotka imprezy  Niedźwiadek KUBUŚ. Nasza reprezentacja 
została przydzielona do grupy F rozgrywek razem z zespołami 

Polonii Tychy, SP Hażle oraz SP Rudnik. Mimo bardzo dobrej 
postawy naszych dziewczyn nie udało awansować się do fazy 

finałowej rozgrywek. Gorszy bilans bramek sprawił, że 

odpadliśmy z dalszej części turnieju. Pierwsze miejsce w grupie 
zajęła Polonia Tychy wygrywając wszystkie mecze. Nasza 
drużyna rozpoczęła od porażki 0:4 z Tychami 

następnie  zanotowała zwycięstwo 2:1  przeciwko SP Halżach i 

remis 0:0 z Rudnikiem. Ostatecznie zajęliśmy 16 miejsce na 

całym Górnym Śląsku co niewątpliwie jest naszym sukcesem. 

 

Autor artykułu:  Aleksandra Roszak VI a 

www.kolejarz-sp1.futbolowo.pl 



 

 

     

   Z INTEGRACJĄ ZA PAN BRAT 

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. 

Tego dnia w wielu miastach w Polsce część budynków była podświetlona na niebiesko. 

Dlatego też w tym numerze Naszej gazetki poruszamy tematykę AUTYZMU. 

 

Autos z gr. sam nazwa wprowadzona przez Leo Kannera (twórcę psychiatrii dziecięcej) – wspólną cechą zachowania 

się dzieci autystycznych jest izolowanie się, preferowanie samotności i brak dążenia do kontaktów z innymi ludźmi. Dzieci te 

najczęściej określano i określa się, jako „ zamknięte we własnym świecie”.  

Autyzm jest zaburzeniem, które ujawnia się najczęściej w ciągu pierwszych 3 lat życia. U podstaw autyzmu leży 

nieprawidłowe działanie mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji 

społecznych, często występuje agresja czy chwiejność emocjonalna. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. 

Wyodrębniono trzy podstawowe obszary, w których ujawniają się nieprawidłowości w funkcjonowaniu tzw. autystyczna 

triada: 

1. ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych 

2. zaburzona umiejętność komunikowania się 

3. sztywne wzorce aktywności i zainteresowań połączony z brakiem wyobraźni. 

 

 Nie jest to  

ani gorsze,                      

ani lepsze  

postrzeganie 

świata;  

jest po prostu 

inne                   

i zasługuje  

na zrozumienie .  
 

Pani Asia, pani Hania  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Wg publikacji na stronie Fundacji Synapsis // Pani Iza

 

 
Witaj wiosno!  
Piękna pani 
cieszy nas twój powrót. 
Zieleń liści,  
świerszczy granie, 
kwiatów pełen ogród. 

 

 Krok po kroku ... 

.. i Ty 

zaświeć się 

na 

niebiesko .. 

Co jest 

ważne         

w stosunku 

do kolegi    

z autyzmem?  

Jak 

postępować 

jak się 

zachowywać? 

Powaga. Zachowaj powagę, unikaj dowcipów, traktuj swojego kolegę serio, 

nie wygłupiaj się przy nim. Używaj prostych i jasnych komunikatów, 

łatwego języka. Mów wolniej niż do innych kolegów. 

Opiekuńczość. Nie pozwalaj innym kolegom na wygłupy i żarty z Twojego niepełnosprawnego kolegi. Po 

prostu bądź szlachetny, weź go w obronę. W razie problemów – zwróć się do dorosłych – 

wychowawczyni, psychologa, pedagoga. Czasem, w imię słusznej sprawy, trzeba iść „pod prąd”. Osoby z 

autyzmem trudno zawierają znajomości i przyjaźnie, ale to nie znaczy, że ich nie potrzebują. To Ty 

możesz próbować nawiązać kontakt z kolegą, który ma autyzm, np. próbując poznać jego 

zainteresowania. 

Stanowczość. Jeśli kolega z autyzmem Ci dokucza, masz wszelkie prawo, żeby się bronić. Odmówić, sprzeciwić się! 

Jeśli zachowanie Twojego niepełnosprawnego kolegi stanie się dla Ciebie zdecydowanie trudne – koniecznie poproś o 

pomoc dorosłego – nauczyciela, pedagoga. 



 

Roczniki Kulinarne Długosza  

  

Jajko 

Najważniejszym symbolem Wielkanocy jest jajko. W wielu kulturach jajko uważane jest za symbol życia, 

odradzania się i zmartwychwstania. W mitologiach pojawia się, jako synonim wszechświata, źródło 

i początek wszystkiego. Od zarania dziejów istnieje pytanie: Co było pierwsze jajko, czy kura? 

Najstarsze pisanki zostały znalezione już w starożytnym Egipcie i Mezopotamii.  
Podobno i w Polsce zwyczaj zdobienia jajek jest bardzo stary i sięga czasów pogańskich. 

 

W bieżącym numerze naszej gazetki pierwszy pojedynek Mistrzów Kuchni o tytuł  

JEDYNKOWEGO FANATYKA KULINARNEGO 

KATARZYNA DŁUGOSZ kontra MIKOŁAJ MOCHNACKI                                                         

GŁOSUJĘ NA MISTRZA DŁUGOSZA GŁOSUJĘ NA MISTRZA MOCHNACKIEGO 

Kupony do głosowania, należy wyciąć i wrzucić do skrzynki na I piętrze koło świetlicy pierwszaków. 

W tajnym głosowaniu będzie można oddać głos na najlepszy WASZYM zdaniem przepis. Zwycięzcą zostanie 

Mistrz, którego przepis otrzyma największą liczbę głosów. Na zwycięzcę będzie czekała nagroda. 

Jajka z musem z białej czekolady według 
Katarzyny Długosz 

Jajka faszerowane  
a ‘la Mikołaj Mochnacki 

 
- 6 czekoladowych jajek naturalnej wielkości                                                                                                                                                                                                                    
- 100 ml kremówki                                                            
 - 50 g białej czekolady                                                    
 - 50 g serka Philadelphia                                                                   - do 
dekoracji jakieś drobne owoce i listki mięty 
 
Z jajek odcinamy czubeczki na tyle, by dało się tam wsadzić szprycę. 
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej lub mikrofali. Kremówkę 
ubijamy na sztywno, dodajemy rozpuszczoną czekoladę i serek 
Philadelphia i miksujemy do połączenia się składników. Gotowym 
kremem nadziewamy jajka i dekorujemy według  uznania. 
 
gruszkazfartuszka.p 
 
 

 
  

 
Żółte 

2 żółtka, 2 łyżki tłustego twarogu, 1 łyżka startego żółtego sera(np. 
podlaski), ½ łyżeczki łagodnej przyprawy curry, 1 łyżka mleka, sól. 

Różowe 
2 żółtka, 2 łyżki chudego twarogu, 1 łyżka przecieru 

pomidorowego, ¼ łyżeczki przyprawy chili, sól. 
Żółto – Zielone 

2 żółtka, 2 łyżki bryndzy, 1 łyżka posiekanej zieleniny(natka 
pietruszki, koperek, rzeżucha, szczypiorek), pieprz, sól. 

 
Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać i przekroić wzdłuż na 

pół. Z żółtek i dodatków(patrz przepisy)przygotować farsz  i 
napełnić nimi białka jajek. 

 

 
 
 

SMACZNEGO !! 
 

http://mniamspinka.pl/goto/http:/www.gruszkazfartuszka.pl/jajka-z-musem-z-bialej-czekolady/
http://kobieta.interia.pl/kuchnia/przekaski/news-jajka-3-kolory,nId,410400
http://mniamspinka.pl/goto/http:/www.gruszkazfartuszka.pl/jajka-z-musem-z-bialej-czekolady/
http://kobieta.interia.pl/kuchnia/przekaski/news-jajka-3-kolory,nId,410400


 
Artykuł od czytelnika 

Śledź z nami … 

 

Ciąg dalszy  

nastąpi… 

 

 

     

                PO ŚLONSKU 

                 strona  

                        dla Hanysów i Goroli 

 
Prziszoł  czas   

po tymu  by my se  pogodali po slonsku. Godać to po 

polsku mówić. Bardzo ważno dla Hanysów je 

slońsko godka. To je dla Slonzoka język serca. Idzie 

nim łosprawiać na roztomajte tymaty. Musiało 

minońć wiela roków  co by slońsko godka wrocioła 

do łask. Niy je prosto godać po slonsku, ale dlo 

chconcego nic cienszkiego. 
 

Mamy dla wos gryfny wierszyk 

co byście mogli poćwiczyć slonko godka. 

 

  GODANIE JE FAJNE 

Zamiast babki, zjodom – zista, 

Na dżdżownica godom – glizda. 

Gacie mom na hołzyntregach*, 

Godom – kamrat, niy – kolega, 

Haziel mom, niy – ubikacja, 

Jym wieczerzo, niy – kolacja, 

Robia afy a niy – miny, 

Gyburstag to urodziny, 

Mom szczawiki, a niy – buty, 

Mogą zrubnonć, a niy utyć, 

Śpiywom piyknie a niy – ładnie, 

Coś mi sleci, a niy – spadnie, 

Zamiast pisma mom – szkryflanie 

- Bo lubia ślonskie godanie! 

A jak kto mie niy kapuje, 

To niych sloński sztudiyruje 

Lub ze spakowanom taszom 

Ciśnie tam, kaj małpy straszom! 

                            M. Szołtysek „ Śląsk dla dzieci ”   

 

hołzyntregle, hołzytregi* - szelki 

 

Ogłaszomy konkurs!!! 
 

   Przigotowały my dlo Wos zgodywanka.  Zgodniecie co to je?    

   Kartki z łodpowiedziom proszymy ciepać do biksy*  

   kontaktowy na   

   I piętrze wedle szkolny świetlicy. Swojo łodpowiydź szrajbnij   

   imieniym i nazwiskiym łoroz do kery klasy ładzisz.  

   Na nojlepszych czekajom nagrody!!!   

biksa* - skrzynka 

Życzymy miłej zabawy 

Katarzyna Długosz 

Jolanta Kolbusz 

   

Z g o d y w a n k o 
 

     A dyć je to kulasz, choć niy blank kulaste. Idzie tym kulnonć, ale  

     trza dować pozor, żeby tego niy szczaskać. Jak się na tym siedzi,  

     to z tego wyłazi coś co mo dwie szłapy. A jak się na tym niy  

     siedzi,  

      to się to warzy we garcu i dowo do zjedzynio. Wtedy je to trocha  

     białe i troche żółte. Co to je? Eli wiysz? 

 



 

Czyli aktualności  

Samorządu 

Uczniowskiego. 

 
Klasa na Medal - Kwiecień 

Przed nami kolejne zadanie, tym razem w 
kwietniu obchodzimy w szkole miesiąc 
zwierząt. Z tej okazji każda klasa 
przygotowuje plakat o wyznaczonym 
zwierzątku: 

I klasy – Tygrys,  II klasy -  Żółw, 
III klasy – Hipopotam, IV klasy – Słoń, V 

klasy – Krokodyl, VI klasy – Żyrafa 
Klasy I-III przygotowują portret 
wylosowanego zwierzątka i opisują co lubi 
jeść oraz gdzie żyje. 
Klasy IV-VI przygotowują plakat formatu A2, 
który ma zawierać: 
 zdjęcie lub rysunek zwierzątka, 
 tabelę z informacjami o zwierzątku. 

Plakaty przynosimy do świetlicy 
pierwszaków do 28.04.2015r. do p. Wioli 

lub p. Ali. 
 

Konkurs dla Ciebie :))) 
Samorząd Uczniowski zaprasza 

do udziału w konkursie 
fotograficznym: "Mój pupil". 

Fotografię swojego zwierzątka 

oraz poniższą metryczkę należy 
przykleid na kartkę formatu A4 i 
oddad do 28.04.2015 w świetlicy 
dla klas I. 
 
 

Metryczka: 
Imię zwierzątka  

Rasa  

Co lubi robid?  

Co lubi jeśd?  

Ulubiona zabawka?  

Imię, nazwisko i klasa autora pracy:  

 

MASZ TALENT? CZEKAMY NA CIEBIE!   
Twoje dzieła mogą zostać opublikowane już dziś! 

Prześlij swoje dzieło (podpisane) na maila lub wrzuć do skrzynki 

kontaktowej (koło świetlicy 1ków)!! 

 

DROBNE UPOMINKI CZEKAJĄ NA  

Marysię 1c, Leona 1g, Oliwię B. 1g, Bartka C. 1c, 

Aleksandrę R. 6a 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 

 
Pani Sówka serdecznie zaprasza zabawy 

oraz zdobywania SUPER NAGRÓD !!! 

Klasy I-III Klasy IV- VI 
Łamigłówka: 

W kratki należy wpisad cyfry 
od 1do 6 tak, aby w każdym 

rzędzie   , kolumnie , 
i na ukos oraz w każdym  

 
wyróżnionym  prostokącie 

występowało sześd różnych 
cyfr. 

Hasło: 

Przepisz cyfry z 

wyróżnionych pól 

W kolejności od dołu do 

góry. 

3     4 

  4 3   

 3   6  

 4   1  

  2 1   

1     2 

Łamigłówka: 
W kratki należy wpisad cyfry 
od 1do 6 tak, aby w każdym 

rzędzie   , kolumnie , 
i na ukos oraz w każdym  

 
wyróżnionym  wieloboku 

występowało sześd różnych 
cyfr. 

Hasło: 

Przepisz cyfry z 

wyróżnionych pól 

W kolejności od dołu do 

góry. 

4   1   

  5    

 4    6 

6    3  

   2   

  1   3 

 

 

 
Wypełnij kupon u wrzud do skrzynki - pudełko koło świetlicy klas 

I / sali nr 24. 
O wygranej poinformujemy Cię osobiście :)  
Na kupony czekamy do 24 kwietnia 2015r. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna „1 – Szkolne wieści 

różnej treści”; przy SP z Oddz. Integracyjnymi nr 1          

w Gliwicach. Zespół redakcyjny w składzie: wymienieni 

nauczyciele oraz uczniowie Marysia 1c, Leon 1g, Oliwia B. 

1g, Bartek C. 1c, Aleksandra Roszak 6a 

 

e-mail: naszepisemko@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu kolejnego 

kwietniowego numeru „1 - Szkolne wieści różnej treści” 

 

KUPON konkurSOWY 

Imię: ___________________ 

Nazwisko:_______________ 

Klasa:__________________ 
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   Liga  
  Mistrzów!! 

   
Nikola Bieniek  

została mistrzynią Gliwic w pływaniu 
stylem klasycznym na 50m 

 
Dzielnie spisali się nasi najmłodsi 

reprezentanci z przedszkola!!! 

3 miejsce Lena Bornus 
3miejscd Roksana Masłowska 
1 miejsce Piotr Dudwal 
Lenka była najmłodszą  

uczestniczką zawodów. Zawody te były 
ogromnym przeżyciem                                 

i świetną zabawą dla naszych 
przedszkolaków. Była to ich pierwsza 
podróż do miasta autobusem, pierwsze 
zawody w życiu i mamy nadzieje, że 

wybiorą się na kolejne !!!! 
 

 
 
Natomiast na Mistrzostwach Gliwic szkół 

podstawowych w lekkoateltyce naszą 
szkole reprezentowała liczna grupa 

prawie 30uczniow  

Medale przywiozły same dziewczyny  
 

2 miejsce w skoku wzwyż zajęła Marta 
Kożuszek z klasy 5c 

 
3 miejsce w skoku wzwyż zajęła 
Krystyna Konieczny z klasy 6b 

 
3 miejsce zajęła Ewa Misztal                            
w morderczym biegu ma 400m 

 
Natomiast naszą kobiecą sztafetę 

wywalczyła 2 miejscie (Ewa Misztal, 
Nikola Bieniek, Paulina Borys, Zofia 

Hryn) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentacji chłopców udało się 
wskoczyć na podium w Mistrzostwach 

Gliwic w piłce ręcznej. Zawody te odbyły 
się w naszej szkole. Nasi chłopcy zajęli 

3 miejsce  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gratulujemy  
i czekamy na kolejne 

sukcesy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dżungla zagadek  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorem artykułu jest    
Jarek Augustyniak II b.                  

Dziękujemy za współudział,                        
zapraszamy po drobny upominek  

 
Staropolskie przysłowie mówi: „Kwiecień plecień, bo 

przeplata, trochę zimy, trochę lata”. Kwiecień to chyba 

jedyny miesiąc w roku, kiedy możemy poczuć na 

własnej skórze wszystkie cztery pory roku – wiosnę, 

lato, jesień i zimę. W miesiącu tym możemy założyć 

jeszcze kożuchy, ale jednocześnie biegać boso po 

trawniku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tropiciele    
-kącik przyrodniczy 

 

       
 
 
 
 

 

 

    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

   

Cóż w kosmosie słychać? 

 

Merkury, Mars, Wenus, Jowisz, 
Saturn – to planety, które                
z pewnością będziemy podziwiać             
na niebie w kwietniu. Jednak to 
nie jedyne atrakcje 
astronomiczne, jakie czekają 
nas w tym miesiącu.    W 
kwietniu możemy liczyć także             
na spadające gwiazdy. 23 
Kwietnia wypada szczyt meteorów 
z roju Lirydów – wówczas 
będziemy mogli obserwować nawet 
10-15 spadających gwiazd na 
godzinę.  
 
.. jeśli dostrzeżesz spadającą 
gwiazdę, zamknij oczy i pomyśl 

życzenie.. 
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W kwietniu przyroda w pełni budzi się do życia,           

co widać w naszym najbliższym otoczeniu.               

W pobliżu szkoły zauważyłem wiele interesujących 

roślin. Ciekawe, czy je rozpoznacie? 

1 

2 

3 

4 

Zdjęcie nr 3 to jaskier wiosenny, bardzo           

u nas popularna roślina, jeśli chcesz ją 

zobaczyć, to wybierz się do naszego parku   

za szkołą. Ciekawostką jest to, że jej młode 

liście są ponoć jadalne, ale stare są gorzkie       

i trujące. 

Zdjęcie nr 4 to 

wiśnia ozdobna, 

która w odległej 

Japonii znana 

jest od wieków, a 

okres jej 

kwitnienia jest 

świętem dla 

całego kraju. 

ZADANIE !! Uzupełnij brakujące miejsca kwiatkami tak, aby             

w każdym rzędzie, kolumnie i pogrubionym kwadracie kwiaty nie 

powtarzały się !  POWODZENIA !! Pani Iza  



 
 


