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Drodzy Czytelnicy,

przed Wami kolejny numer gazetki szkolnej IIWędrówka przez
Strony". Wracamy do Was z nowymi pomysłami. Szczególnie
polecamy wywiad dotyczący historii naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że ten numer Was zaciekawi.

łza,Laura, Lena, Maja i Franek
z kI. V

Redakcja w składzie:
laura Dzikuć
łza Kęszycka
lena Rojecka
Maja Szafraniec
Franek Czuba

Małgorzata Pankros

Podziękowania dla p. J. Rojeckiej i p. E.Wojewódzkiej za pomoc
W tworzeniu gazetki.
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(styczeń i luty)

KALENDARZ ŚWIĄT

Styczeń:

1 - Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju

6 - Trzech Króli

11- Dzień Wegetarian

14 - Dzień Nieśmiałych Osób

15 - Dzień Wikipedii

18 - Dzień Kubusia Puchatka

21 - Dzień Babci

22 - Dzień Dziadka

Luty:
2 - Dzień Pozytywnego Myślenia

5 - Światowy Dzień Nutelli

9 - Międzynarodowy Dzień Pizzy

13 - Światowy Dzień Radia

14 - walentynki

17 - Dzień Kota

21 - Dzień Języka Ojczystego

23 - tłusty czwartek

23 - 28 - ostatki, zapusty (ostatnie dni
(

karnawału)

Laura



wywiad wywiad wywiad

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Przed Wami wywiad, który przeprowadziliśmy z panią dyrektor Zofią lewandowską
oraz panią wicedyrektor Agatą Czerwonajcio. Zawiera wiele ciekawych informacji
o szkole. Koniecznie przeczytajcie!

1.Czy szkoła zawsze była w tym budynku?

P.dyrektor: Nie, nie zawsze, w 1993 r. znajdowała się ok. pół roku przy ul. Stawowej.

2. Kiedy powstała szkoła (ile ma lat)?

P.dyrektor: Szkoła powstała w lutym 1993r. (od II semestru) i ma 24 lata.

3. Co kiedyś było w tym budynku?

P.dyrektor: Był tu kiedyś żłobek miejski.

4. Czy układ pomieszczeń w naszej szkole był zawsze taki jak obecnie?

P.dyrektor: Nie, był zupełnie inny, np. w moim gabinecie była I klasa.
P.A. Czerwonajcio: W szatni była kiedyś piwnica.

5. Wiemy, że szczebelki na oknie w sali gimnastycznej są od łóżek w kołysce.
Czy są jeszcze inne pozostałości z dawnych lat?

P.dyrektor: Tak, kilka plastikowych krzeseł z bazy wojskowej oraz stare ławki.

6. Kto najdłużej pracuje w tej szkole?

P.dyrektor: Najdłużej pracuje tu p. Agata Czerwonajcio.



7. Jak stała się pani dyrektorką i jak długo pani nią jest?

P.dyrektor: Stałam się dyrektorką poprzez konkurs dwuetapowy, w którym uczestniczyło
siedmiu kandydatów, ale tak się złożyło, że wybrali mnie i jestem nią od siedemnastu lat.

8. Czego pani kiedyś uczyła?

P.dyrektor: Uczyłam kiedyś studentów oraz klasy I-III.
P.A. Czerwonajcio: Ja również nauczałam klasy początkowe.

9. Ilu jest uczniów nauczania domowego, a ilu jest w szkole?
~

P.dyrektor: W szkole jest 129 uczniów, a 40 w edukacji domowej, czyli razem jest 169
uczniów.

10. Czy ma pani jakieś plany wobec szkoły?

P.dyrektor: W najbliższym czasie musimy przygotować się do zmian wprowadzanych przez
reformę oświaty. Od przyszłego roku będziemy przecież szkołą ośmioklasową.

11. Czy chciałaby pani coś zmienić?

P.dyrektor: Chciałabym, aby polepszyły się warunki pracy, aby było więcej sprzętu
elektronicznego oraz byśmy w szkole korzystali wyłącznie z dziennika elektronicznego.

12. O czym pani marzy?

P.dyrektor: Marzę o zerówce, o poważnym remoncie budynku, o tym, by uczniowie naszej
szkoty się rozwijali w miłości do Boga i do ludzi. Jest o tym mowa w wersecie ŁK 2,52:
"Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi."
P.A. Czerwonajcio: Ja marzę o większym budynku i o większych klasach.

Dziękujemy Paniom za interesującą rozmowę!

Iza i Natalia
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przyroda przyroda

FENEK

przyroda

Fenek (lis pustynny) to drapieżny ssak

pochodzący z rodziny psowatych.

Występuje na suchych i pustynnych

terenach Półwyspu Arabskiego i północnej

Afryki. Jest najmniejszym przedstawicielem

rodziny psowatych, lecz największym

drapieżnym ssakiem Sahary. Ma 30/40cm

wzrostu. Samiec waży około 1,5 kg,

a samica 0,8 kg. Fenek ma
charakterystyczne duże uszy, dorastające

do 5 cm. Dzięki nim ma bardzo dobry słuch oraz może efektywnie chłodzić ciało. Ma miękką

i puszystą sierść. Jest ona bardzo jasna, piaskowa, biaława na brzuchu, jedynie na końcu
ogona ma ciemniejszy odcień. Stopy fenka są porośnięte włosami, co pomaga mu poruszać

się po piasku..

Lis pustynny jest zwierzęciem nocnym - dzień przesypia, kryjąc się przed żarem pustyni

w norze wygrzebanej w piasku. Mieszka nie sam, tylko z całą rodziną. Nory, które budują

fenki, składają się ze skomplikowanego systemu podziemnych korytarzy oraz komory

wyściełonej roślinami, piórami

i sierścią.

Fenek poluje nocą na drobne

gryzonie, ptaki oraz ich Jaja,

jaszczurki i owady. Zjada także

rośliny, np. daktyle. Rośliny są dla

niego źródłem wody, bez której

potrafi się obejść naprawdę długo.

Można go spotkać w bardzo dużej
odległości od jakichkolwiek oaz.

Młode fenki mają 10 cm długości,

z czego połowa to ogon. Początkowo są srebrno-czarne, po 2 tygodniach zmieniają

ubarwienie futra na beżowe. W wieku 3 miesięcy uzyskują puszysty ogon z czarnym końcem

oraz gęste, jasnobrązowe futro. Żyją do 10 lat na wolności i do 12 lat w niewoli. Fenki można

łatwo oswoić. Często spotykane są w hodowlach prywatnych.

Laura



recenzja recenzja recenzja

VVarto przeczytać
Książka, którą chciałabym Wam polecić, to powieść.Johna Flanagana "Zwiadowcy".

Opowiada ona o przygodach Willa i jego przyjaciół. Will jest sierotą. Jak każde dziecko

w sierocińcu, po ukończeniu 15 lat musi wybrać sobie drogę życiową. Bardzo chce być
rycerzem tak jak jego ojciec. Choć nie wie na pewno, czy jego ojciec nim był.

Główny bohater jest raczej niski i nie nadaje się na rycerza. Gdy nadchodzi Dzień

Wyboru, żaden z mistrzów nie chce go przyjąć do siebie na naukę. Wtedy zjawia się
zwiadowca Halt i chłopak zostaje jego uczniem. Zdobywa wielu przyjaciół i przeżywa wiele

przygód, z których większość jest niebezpieczna. Choć czasami grozi mu śmierć, bohater nie
poddaje się istaje się zwiadowcą ...

W podróżach towarzyszy mu jego najlepszy przyjaciel Horace - waleczny rycerz, który

ciągle myśli o jedzeniu, towarzysz z sierocińca i Jednocześnie były wróg. Przewija się tam

także piękna dziewczyna o imieniu Evanłyn, inaczej nazywana Cassandrą - przy pierwszym
spotkaniu z WiHem podaje mu imię swej pokojówki, choć w rzeczywistości jest odważną
księżniczką Araluenu. Uratowała życie Willowi, takjak i on uratowatją. Oczywiście

bohaterowi towarzyszy jego mistrz Halt - ponury, mrukliwy i zaradny zwiadowca. Pojawia się

tam również GUan, były uczeń Halta - wesoły i znacznie wyższy od swojego mistrza. Czytając
książkę, poznacie jeszcze wiele innych postaci, a ostatnią z tych ważniejszych jest Alyss -

przyjaciółka Willa itowarzyszka z sierocińca. Tak samo.jak i on, wesoła iżądna przygód.

Autor powieści jest Australijczykiem, więc oryginalny tytuł książki brzmi nieco inaczej.

Tytuł "Zwiadowcy" po angielsku brzmi "Rangersapprentice", co znaczy uczeń zwiadowcy.
Z tego można wywnioskować, że tłumaczenie jest dość swobodne, ale wydaje mi się, że

dotyczy to wielu książek. John Flanagan napisał na razie czternaście części ,.Zwiadowców",

We wszystkich jest dużo zwrotów akcji oraz fabuła obfitująca w wydarzenia. Trzeba również
dodać, że książka nie jest pozbawiona humoru.

Po pierwszą część "Zwiadowców" sięgnęłam, ponieważ siostra przeczytała mi
fragment. Jej polecił tę książkę kolega i wtedy przeczytała parę części. Ja przeczytałam już

wszystkie imogę stwierdzić, że książka jest świetna. Koniecznie ją przeczytajcie!,

Maja



opowiadanie. opowiadanie opowiadanie

SZKOLNE PRZYGODY
UFOLUDKÓW

Dzień po prezentacji smoków, o świcie, pan Peter przyniósł dzieciom list. Lula i Spen już

nie spali, byli bardzo podekscytowani dzisiejszym dniem. Lula, ponieważ była bliżej drzwi, wzięła

kopertę. Gdy pan Peter wyszedł, Spen podszedł do luli, a ona otworzyła kopertę. List był od ich

mamy. Spen zaczął czytać:

Kochane dzieci!

Chciałyście, żebym Wam powiedziała, do jakich szkół będziecie chodzić.

Polecicle do smoczej szkoły, do szkoły niezwykłych zwierząt, odwiedzicie również tzw. szkołę

z.piemika (tam będziecie się uczyć o słodyczach) oraz latającą szkołę. O 7:00 przed Waszym

hotelem będzie czekać statek kosmiczny; który zawiezie Was do drugiej szkoły.

Mam nadzieję, że dobrze się bawicie.

Pozdrawiam, mama

• Ale super] - ucieszyła się Lula.

- Tak, teraz będzie szkoła niezwykłych zwierząt! - powiedział Spen, zaczynając się pakować.

Po kilku minutach dzieci były już gotowe do drogi. Tak jak napisała ich marna, statek stał

przed hotelem. Gdy Lula iSpen szli do statku, spotkali nauczycielkę.

, - Dokąd teraz lecicie? - spytała dzieci.

- Do szkoły niezwykłych zwierząt - odpowiedział Spen.

- O, to niedaleko, około 6 godzin stąd. Do widzenia - powiedziała nauczvclelka.

- Do widzenia! - zawołały dzieci.

Gdy nauczycielka odeszła, dzieci razem ze swoimi smokamiwsiadły do statku kosmicznego

ipoleciały.

- Na jaką planetę lecimy? - spytała Lula.

- Na planetę Mezbern. Pytałem dzisiaj o to pana Petera - powiedział Spen.



Po sześciu godzinach dzieci wylądowały na pięknej, kolorowej planecie. Spen i lula wyszli

ze statku, przed którym czekała na nich nauczycielka.

~Mam na imię Agnieszka, a wy? ~spytała.

~Ja lula, a to mój brat Spen - odpowiedziała lula.

~Miło Was poznać, teraz chodźcie ze mną do szkoły, w której będziecie mieszkać i uczyć się -

powiedziała i poszła w kierunku zielonego budynku. Dzieci ruszyły za nią.

Nazajutrz o 10.00 dzieci czekały w sali na zajęcia. Pomieszczenie było duże i jasnoszare,

a na środku stała nauczycielka trzymająca feniksa. lula i Spen na tej lekcji bardzo dużo się

dowiedzieli o tych ptakach. Pod koniec zajęć pani oznajmiła, że w tym tygodniu dzieci będą się

jeszcze uczyć o jednorożcach i centaurach. Z okazji święta feniksa wolne były trzy dni, w tym czasie

trzeba było napisać wypracowanie na temat feniksów. Można było na to święto zostać w szkole

lub pojechać do domu. Większość dzieci wyjechała, w szkole został Spen, lula ikilka innych osób.

Dzieci przez całe trzy dni pisały wypracowanie. Dzień po przerwie oddały swoje prace pani

Agnieszce i zaczęły się uczyć o jednorożcach oraz robić związane z tym zadania. W tym czasie pani

sprawdzała prace uczniów. Na drugiej lekcji nauczycielka powiedziała wszystkim oceny. lula i Spen

dostall szóstki, z czego bardzo się cieszylLNa koniec tygodnia, gdy już. omówili wszystkie zwierzęta,

pani spytała:

- Które zwierzę wam się najbardziej podobało?

- Mnie się najbardziej podobały jednorożce, ponieważ są piękne - powiedziała jakaś niebieska

dziewczynka z czarnymi włosami.

- A mnie centaury, bo są mądre - rzekł jakiś chłopak z białymi włosami.

- A nam feniksy, ponieważ są takie niezwykłe - powiedzieli. naraz Spen i Lula.

Pani powiedziała, że niestety tula i Spen jutro wyjeżdżają z planety Mezbern i w związku

z tym wszyscy dziś wieczorem mogą obejrzeć film o najrozmaitszych, fantastycznych stworzeniach.

Wieczorem dzieci zebrały się w głównej sali, miło spędzając ostatni wspólny wieczór. Następnego

dnia Lula i Spen byli już spakowani i gotowi do dalszej drogi,

lena



ciekawostki językowe ciekawostki językowe ciekawostki językowe

Czy wiesz, że ...

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego)
przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawostek dotyczących naszego języka. ..••

Dawniej w języku polskim były trzy liczby
gramatyczne:

• pojedyncza - odnosząca się do
jednej osoby lub rzeczy

• podwójna - odnosząca się do
dwóch osób lub rzeczy, często
występujących w parze

• mnoga - odnosząca się do
więcej niż dwóch osób lub
rzeczy

Słowo "dżdżownica" pochodzi
od prasłowiańskiego "deżdż"
[dziś "deszcz"). Nie ma więc
wątpliwości, że stworzenia te
nazwano tak w związku
z masowym pojawianiem się
na powierzchni ziemi po
deszczu.

Niektóre słowa w języku polskim mają
tylko liczbę pojedynczą, np. młodzież,
miłość, ryż lub tylko liczbę mnogą, np.
ludzie, spodnie, sanie.

W języku polskim, podobnie jak w innych językach, jest dużo wyrazów zapożyczonych.

Wraz z chrześcijaństwem przywędrowały do nas między innymi słowa: anioł, chrzest, kolęda,
kościół, papież, poganin.

Później, od Czechów, rzeczowniki: bawełna, duchowieństwo, istota, obchód oraz przymiotniki:
błahy, hardy, hojny, okrutny, własny.

Od Niemców: rynek, cukier, dach, farba, futro, gatunek, ratusz, sala, waga, wanna, warsztat, wójt.

Od Włochów: altana, bandera, banda, bank, kalafior, opera, pomidor, tulipan.

Od Francuzów: bilet, fotel, fryzjer, salon.

Nazwa "styczeń" pochodzi od wvrazuvstvkać". Styka się
przecież, czyli łączy, stary rok z nowym rokiem.

Dawno temu słowo "luty" po staropolsku oznaczało: mroźny,
srogi, okrutny, zły~Ten miesiąc potrafi być najzimniejszy
i najbardziej dokuczliwy ze wszystkich.

tena



sport sport sport

KRÓL STRZELCÓW

Robert Lewandowski to polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w reprezentacji
Polski oraz w niemieckim klubie Bayern Monachium. Uwaiany jest za najlepszego piłkarza
aktualnej reprezentacji Polski, a także za najlepszego strzelca Bayernu Monachium.

Data imiejsce urodzenia: 21 sierpnia 1988 r., Warszawa
Wzrost: 1,84 m
Rodzice: Iwona Lewandowska, Krzysztof Lewandowski
Żona: Anna Lewandowska
Obecne drużyny: Bayern Monachium (#9/ napastnik), Reprezentacja Polski w piłce nożnej
mężczyzn (#9/ napastnik)

W aktualnych eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018 spośród 10 goli Robert strzelił aż 7,

co jest bardzo dobrym wynikiem. Także w eliminacjach do Euro 2016 strzelił 13 bramek i był

najlepszym strzelcem eliminacji obok Ronaldo i lbrahimovicza.

"Lewy" to wychowanek Partyzanta Leszno, w którym zaczął przygodę z.piłką nożną. Koledzy

nazywali go Bobek z powodu niskiego wzrostu. Następnym krokiem było przejście do

Varsovii Warszawa,. a potem Delty Warszawa. W 2005 r. zainteresowała się nim Legia

Warszawa, gdzie zagrał w kilkunastu meczach. W następnym roku przeszedł do Znicza

Pruszków, gdzie zdobył tytuł króla strzelców. W kolejnym sezonie "lewy" znalazł się w lechu

Peznań; tam zdobył Puchar Polski i tytuł króla strzelców. W tym samym czasie zagrał

pierwszy mecz w reprezentacji, gdzie strzelił gola z San Marino. Potem przeszedł do Borussi

Dortmund izdobył tytuł najlepszego zawodnika Bundesligi, sukces ten powtórzył Jeszcze dwa

razy w Bayernie Monachium. Kolejne sukcesy to mistrzostwo Niemiec (trzy razy), Puchar

Niemiec (dwa razy) i Superpuchar (raz).

Franek
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Krzyżówka krzyżówka krzyżówka

MITY GRECKIE I RZYMSKIE

Objaśnienia haseł:

1. Bóg morza.
2. Żona Zeusa.
3. Góra, na której mieszkali bogowie.
4. Mit o... iKorze.

'"S. Trójgłowy pies.
6. Bogini piękności.
7. Mity greckie i...
8. Jeden z herosów.
9. Bóg podziemnego świata zmarłych.
10.MyśliwYI który zakochał się we własnym odbiciu,

Laura



łamigłówki

Który miesiąc' ma 28 dni?

łamigłówki łamigłówki

ZAGADKI LOGICZNE

Przy dwóch rękach masz 10 palców.
Ile paków jest u 10 -ciu rąk?

Gdzie rzeki są suche?

Jak się mówi: 3x3 "jest" czyłtsc{ sześć? .

•
Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków:
pierwszy ważył 80 kg, drugi -100 kg, trzeci - 60 kg.
Kto był pierwszy na ziemi?

SUDOKU
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dowcipy dowcipy dowcipy

Uśmiechnij się

Jak się nazywa rozmowa wędkarzy?
Pogawędka.

Co mówi ogrodnik do ogrodnika?
Przesadziłeś!

Co mówi policjant, kiedy jest na basenie?
Dowody, proszę!

Pan pyta Jasia, gdzie mieszka.
- Z rodzicami - odpowiada Jaś.
- A gdzie mieszkają twoi rodzice?
-Wdomu.
- A gdzie jest twój dom?
- Obok domu sąsiada.
- A gdzie mieszka twój sąsiad?
- Nie uwierzy pan.
- Uwierzę,
- Obok mojego domu.

SZKOŁAJESTJAKTELEWIZJA!
WF - Szkoła przetrwania
Historia - Sensacje XX-wieku
Muz.yka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie lotto
Wakacje z rodzicami - Familiada
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywradówki - Wejście smoka

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie oznajmujące?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem rozkazującym.
-Wiol


