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 O jasełkach 
 Karnawał w szkole 
 Zwycięstwo naszych piłka-

rzy 
 Wywiad z Gracjanem Burkowskim 
 Rozmowy z uczniami, 

którzy mają ciekawe 
hobby 

 Wyjazd klasy VI           
do Przylepu 

 Co warto przeczytać 
 Kącik gier 
 Kącik poezji 

WITAMY 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW! 

 
Przed Wami kolejny numer szkolnej 
gazetki. Zapraszamy do czytania.  



AKTUALNOŚCI 

 
 WARSZTATY W PRZYLEPIE 

Dnia 15.01 w środę klasa VI została zaproszona na warsztaty do Gimnazjum w Przylepie. Wszyscy 
byli bardzo ciekawi, co czeka na nas na miejscu. Na początku zostaliśmy zaproszeni  do sali gimnastycznej, 
gdzie przedstawiono nam program. Zależnie od zainteresowań można było przystąpić do 3 grup: muzycznej, 
polonistyczno-historycznej, kabaretowej.  

W pierwszej grupie pokazano nam, jakie instrumenty mają w swojej kolekcji uczniowie klas w Przy-
lepie. Następnie można było spróbować swoich sił w karaoke. W grupie z kabaretami pokazano scenki przy-
gotowane przez kółko kabaretowe. Potem każdy mógł zagrać taką scenkę. Było tam bardzo wesoło. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się grupa polonistyczno-historyczna (zapewne dlatego, że wychowaw-
czynią klasy VI jest polonistka) Przedstawiono tam zwyczaje średniowiecznych rycerzy. Samodzielnie szy-
kowaliśmy przebrania i graliśmy scenki z życia rycerzy np. pasowanie, wybranie damy. Zagościły tam frag-
menty filmu i książki "Krzyżacy". Było wiele nauki i przede wszystkim... śmiechu :)  

Wszyscy wrócili do szkoły pełni energii do dalszych przygotować. Do czego? Oczywiście do testu 
szóstoklasisty, który już w kwietniu. 

                                                                                                      Oliwia Wąsik 

Agnieszka, Patrycja i Natalia   

Hubert odkrył w sobie talent muzyczny 

Czy to nasza  
Emilka? 

Dawid i Patryk bardzo 
poważnie traktowali 
pasowanie na rycerza 

Adam gitarzysta 



AKTUALNOŚCI 
ZACZAROWANI MAGIĄ KINA 

Dnia 21.01 w czwartek z okazji 100. lekcji uczniowie klasy VI wybrali się do kina Ciemna City na 
film "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii". O 9 rano wyjechaliśmy autobusem szkolnym w stronę galerii.        Z 
powodu tego że mieliśmy jeszcze kilkanaście minut do spektaklu zagościliśmy jeszcze w McDonaldzie i 
KFC. Z pełnymi żołądkami i optymizmem ruszyliśmy na salę. Po prawie 3 godzinach spektaklu                   
wyszliśmy. Opinie były jednakowe: "Wspaniały film i jeszcze lepsza atmosfera na sali". Na sali można 
było zaobserwować takie zjawiska jak deszcz popcornu i latające kurczaczki . :) Oczywiście po kinie         
dalsza nauka na zajęciach polonistycznych.  

 

BAL KARNAWAŁOWY 

Relacja uczennic klasy szóstej 
 

Dnia 30.01 w naszej szkole odbył się bal karnawało-
wy zorganizowany przez Samorząd Szkolny. Klasy I-III 
świętowały go  w sali gimnastycznej razem z Klaunem       
Bodzio, a klasy IV-VI  na holu.       
    Klasy IV – VI tańczyły na dyskotece 
zorganizowanej przez Samorząd Szkolny  z Panem Jackiem 
Marciniakiem za konsoletą. Wszyscy bawili się świetnie      
w rytm najnowszych hitów. Podczas wolnych piosenek 
chłopcy prosili panie do tańca. Najwięksi fani piłki ręcznej                 
z klasy VI ( włącznie z panią Małgorzatą Wojciechowską) 
oglądali emocjonujący mecz półfinału Polska- Katar. Za              
najlepszy kostium zostali nagrodzeni voucherami: Emilia 
Aleksanderek, Natalia Kempa, Wiktoria Kita, Jakub Pocze-
kaj i Filip Wielemberg.  

Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekają na bal 
walentynkowy który już w najbliższy piątek 13.02.2015 ro-
ku. Na nim też samorząd przewidział liczne zabawy 
☺Zapraszamy 

Oliwia Wąsik, Agnieszka Cabel kl.VI 

 

JASEŁKA 
 
Dnia 09.01 w sali wiejskiej odbyły się jasełka przygotowane 
przez panią Katarzynę Konsur i pana Michała Rucińskiego oraz   
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie. O godzi-
nie 8.00 historie obejrzeli uczniowie klas IV-VI, a godzinę póź-
niej przedszkolaki  i klasy I-III. Wszyscy byli zachwyceni hu-
morem oraz scenografią.  Przedstawienie zostanie na długo w 
naszej pamięci ☺ 

Agnieszka Cabel i Oliwia Wąsik 



 

   

WYWIADY 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Marzę o grze w NBA 

Wywiad z  Gracjanem Burkowskim 
 
Redaktorzy Szkolniaka przeprowadzili wywiad            
z  uczniem klasy VI, który trenuje koszykówkę 
 
Dziennikarz: Od kiedy grasz w koszykówkę? 
Gracjan: Od 2 lat. 
Dziennikarz: Ile razy grałeś w ważnych meczach? 
Gracjan: W czterech meczach. 
Dziennikarz: Ile tr enujesz w tygodniu? 
Gracjan: 4 razy w tygodniu: wtorek, środa, czwar-
tek, piątek. 
Dziennikarz: Gdzie tr enujesz?  
Gracjan: W SKM Zastal. 
Dziennikarz: Dlaczego wybrałeś koszykówkę a nie 
inny sport? 
Gracjan: To moja pasja. Od dawna chodzę na me-
cze koszykówki. 
Dziennikarz: W jakiej r eprezentacji chciałbyś 
grać? 
Gracjan: W lidze NBA w drużynie Miami Heat. 
Dziennikarz: Jak jest na treningach? 
Gracjan: Dosyć ciężko. Jak przychodzę do domu 
to padam z nóg. 
Dziennikarz: Ile razy rzuciłeś za 3 punkty? 
Gracjan: Około 60. 
Dziennikarz: Czy zanim zacząłeś grać w koszy-
kówkę, miałeś inne hobby? 
Gracjan: Spor t motorowy. 
Dziennikarz: Czy lubisz swojego trenera?  
Gracjan: Oczywiście. 

 
Dziennikarz: Czy trenujesz w domu?  
Gracjan: Tak, gram na podwórku. 
Dziennikarz: Chciałbyś poznać Michael’a Jordan’a? 
Gracjan: Tak. Brałem z niego  przykład. 
Dziennikarz: Jaką reprezentację najbardziej lu-
bisz? 
Gracjan: Najbardziej lubię drużynę Polski. 
 

Dawid Pierucki, Filip Wielemberg kl VI  
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYWIADY 
W ostatnim numerze SZKOLNIAKA zamieściliśmy wywiad z Adrianem Sadło, uczniem klasy 
V, który uczęszcza do szkoły muzycznej. Okazało się, że w naszej szkole jest wielu  mających 
ciekawe hobby. Na różnych instrumentach muzycznych grają Julia Falbierska i Maja Sowińska 
z klasy V.  Emilka Kozłowska z klasy IVA  umie robić kolczyki, które zdobią już uszy uczen-
nic. Dziennikarki SZKOLNIAKA Karolina Tomczak i Anna Skrzypczak zapytały dziewczynki 
o ich zainteresowania.. 

 Wywiad z uczennicą kl. IV A 
Emilią Kozłowską 

 
Redakcja: Jak długo robisz kolczyki? 
Emilia: W sumie pół roku. 
R: Jak wyglądały Twoje pierwsze prace? My-
ślisz, że były udane? 
E: Tak myślę, że wyszły dobrze. 
R: Masz ulubioną parę ? 
E: Najbardziej zadowolona jestem z kolczy-
ków w kształcie serc i gwiazdek. 
R: Czy oprócz kolczyków robisz coś jeszcze? 
E: Nie tylko kolczyki.  
R: Jakich materiałów używasz najczęściej? 
E: Koralików 
R: Kto uczył cię robić biżuterię? 
E: Moja mama. 
R: Czy Twoje prace można gdzieś kupić? 
E: Można zakupić je w szkole. 

Karolina Tomczak kl.IVB 

Rozmowa  z Mają Sowińską 
z klasy V 

  
Ania: Na czym gracz? 
Maja: Gram na keybordzie.  
Ania: Jak długo grasz?  
Maja: Już cztery lata.  
Ania: Dlaczego zaczęłaś grę na tym in-
strumencie?  
Maja: Bo widziałam jak gra mój wujek i 
mi się spodobało.  
Ania: Masz jakieś ciekawe plany z in-
strumentem? 
Maja: Na razie jeszcze nie. 
Ania: Masz jakiegoś ulubionego kompo-
zytora?  
Maja: Nie mam.  
Ania: Chodzisz do szkoły muzycznej?   
Maja:  Tak,  do ogniska ar tystycznego.  
Ania: Czy chciałabyś osiągnąć wielki 
sukces?  
Maja: Tak, chciałabym. 

LUBI CHOPINA 
Wywiad z Julą Falbierską 

  
Ania: Na czym grasz? 
Julia: Gram na pianinie. 
Ania: Jak długo? 
Julia: Dwa lata. 
Ania: Dlaczego zaczęłaś grę na tym instrumencie? 
Julia: Chciałam jako dziecko grać na jakimś in-
strumencie. 
Ania: Masz jakieś ciekawe plany związane z in-
strumentem? 
Julia: Na razie nie maże o przyszłości. 
Ania: Masz jakiegoś ulubionego kompozytora? 
Julia: Tak, Chopina. 
Ania: Chodzisz do szkoły muzycznej?  
Julia: Chodzę nazywa si ognisko muzyczne. 

Anna Skrzypczak 



W Krainie Literatury 
To warto przeczytać... 

 

\\\ 

 

„Opowieści z Narnii ‘’ autorstwa  C.S. Lewi-
sa  jest książką polecaną w tym numerze. 

Jest to opowieść o czwórce dzieci: Pio-
trze ,Zuzannie, Edmundzie i Łucji. W czasie wojny 
matka wysłała rodzeństwo  do pewnego Profesora. W 
jego dużym domu dzieci znalazły pewną Szafę. 
Oczywiście zajrzały do środka…co tam zobaczyły? 
Dowiecie się, kiedy przeczytacie książkę. 

Karolina Tomczak 
 

  

  
Życie 

Życie, niczym kamień spadający z wielkiej góry 
i w otchłań lecący ciemną 

Życie niczym ptak, co do lotu się wznosi 
po latach upadków 

Życie niczym róża czerwona, 
taka delikatna, tak krucha 

Życie niczym kropla 
w ocen wpadająca 

na wieki 
Życie niczym cień tańczący w słońcu. 

Życie niczym chmura na niebie, 
co przepływa z czasem 

Życie niczym droga biegnąca bez końca 
Życie niczym ślepy i widzący jednocześnie 

Życie niczym łza, 
co po policzku się wije 

Takie jest życie  
Jakub Poczekaj 

W poprzednim numerze SZKOLNIAKA pisaliśmy o sukcesie ucznia klasy IVA Jakuba 
Poczekaj, który został laureatem konkursu o PIÓRO ADAMA ASNYKA.  
Ania Skrzypczak zapytała naszego poetę o pierwszy napisany przez niego wiersz. 
Niżej drukujemy utwór, który przyniósł Kubie nagrodę. 
 
Ania: Jak nazywał się twój pierwszy wiersz, który wymyśliłeś?   
Jakub: Nazywał się ,,Orzeł biały' ' .  
Ania: Skąd bierzesz pomysły?   
Jakub: Podczas obserwacji naszego cudownego kraju i podczas snu.  
Ania: Dlaczego zacząłeś pisać wiersze?  
Jakub: Pewnej soboty obudziłem się ze zdaniem którego użyłem w wierszu. 

Wiersz o dziele Stworzenia 
 

Nie było nic 
Nastała światłość i ciemność nastała 
Niebieskość w sklepienie się zebrała 

Były lądy i roślinność powstała 
Żółć i biel w słońce i gwiazdy się skupiła 

I Ziemia w zwierzęta się ubrała 
A powietrze woda skropiła 

I stanął człowiek 
 

Emilka Kozłowska kl. IVA 



Wieści z boiska 

PRZYWIEŹLIŚMY PUCHAR 

  
Dnia 31.01.2015r (sobota) nasza szkolna drużyna wyjechała na turniej piłki nożnej do  Przylepu. 
Wyruszyliśmy, aby walczyć o  Puchar Dyrektora Gimnazjum w Przylepie Nikt nie spodziewał 
się , że coś osiągniemy, ale graliśmy dla frajdy.  
Na bramce stał najlepszy Dominik Kowalonek. W polu grali Dominik Błocki, Adam Gabryel, 
Eryk Starzyk, Marcin Czarnecki, Martin Dziębór Kacper Dziębór, Tobiasz Dąbrowski, Kuba 
Zieliński, Tomek Zamojski, Marcin Jarowicz, Hubert Horbacz. Nasza drużyna zajęła pierwsze 
miejsce. Chociaż nie byliśmy faworytami. Dominik Kowalonek został najlepszym bramkarzem 
turnieju. 
Mecze były wyrównane i emocjonujące. Powinno się organizować więcej   takich turniejów. 

Adam Gabryel, Eryk Starzyk 

Zwycięska drużyna 

Tak cieszył się najlepszy bramkarz turnieju 

Dominik Kowalonek odbiera nagrodę dla najlepszego 
bramkarza 



Redakcja  
SZKOLNIAKA  

 Karolina Tomczak, Julia Jakiel,  
 Weronika Konsur, Daria Mizioch, Oliwia. 
Wąsik, Agnieszka Cabel Filip Wielemberg, 
Dawid Pierucki, Adam Gabryel, Eryk Starzyk 

KĄCIK GIER 
KRÓTKO O 4STORY 

4STORY jest grą typu fantasy,  w której możesz wykazać  się swoją zręcznościową I odwagą w zacie-
kłych bitwach o wspaniałe zamki I niezmierzone obszary. 

                     
Zdecyduj się, dla których z narodów chcesz walczyć i rzuć się w wir zaciętych bitew o warowane twier-
dze. Wyrusz ze swoimi przyjaciółmi na fantastyczne, pełna niespodzianek przygody i trzymające w na-
pięciu podróże w czasie, by poznać tajemniczą historię kraju. Odkrywaj sekretne lochy, zwalczaj niebez-
pieczne potwory i zdobywaj legendarne skarby. Ty decydujesz o losach przepięknej Iberii! Możesz wy-
brać swoją rasę: Felin, człowiek  lub wróżka, a także swoją klasę: mag, kapłan, zaklinacz, rycerz cienia, 
wojownik lub łucznik. 

Filip Wielemberg kl.VI 

  

 

  

Z okazji WALENTYNEK  
redakcja SZKOLNIAKA   

dla  wszystkich 
Czytelników 


