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A w numerze: 

- ciekawe wywiady… 
- „przepis” na udane naleśniki 
- ciekawy artykuł: Jak zmienia się życie, kiedy nie jesteś już jedynakiem… 
- kim są dla nas nasze zwierzątka, z okazji Światowego Dnia Zwierząt 
- rebusy, krzyżówki 
- humor 
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Rozmowy po dzwonku….  
Klara Dąbrowska przeprowadziła wywiad z panią  Katarzyną 
Makarenko – nauczycielem języka polskiego w szkole przy ulicy 
Zielonej.  

- Dlaczego została Pani nauczycielem ?  

- Na początku miałam wątpliwości, kim chcę zostać (chociaż jako mała 
dziewczynka często bawiłam się „w szkołę”), ale na studiach postanowiłam 
sprawdzić jak to jest. Rozpoczęłam pracę w Szkole Społecznej i bardzo mi się ta 
praca spodobała. Moja przygoda ze szkołą trwa już 20 lat…  

- Jakie są Pani plany, marzenia?  

- Chciałabym, aby mnie i moim bliskim zawsze dopisywało zdrowie. Dobrze by 
było gdyby szczęście, które mam nigdy mnie nie opuściło. A  moim takim 
najskrytszym marzeniem jest… napisać kiedyś książkę.  

- Czym zajmuje się pani w wolnym czasie?  

- Uwielbiam czytać książki, oglądać dobre filmy i zajadać słodkości. 

- Co by Pani zabrała na bezludną wyspę i jakie byłyby to trzy rzeczy? 

- Dobrą książkę, Odyseusza i mrożoną czekoladę Wedla.   

- Czy ma Pani swoją ulubioną klasę w szkole? 

- Wszystkie klasy uwielbiam, ale największy sentyment mam dla klasy 5e, której 
jestem wychowawczynią.  

- Od kiedy Pani pracuje w tej szkole?  

- Od 7 lat.  

- Czy Pani ma lub chciałaby mieć jakieś zwierzę?  

- Mam 3 koty, rozważam adopcję psa.  

- Bardzo dziękuję za wywiad.  

- Proszę bardzo. 
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Jedynakiem przestałem być prawie dwa lata temu. Od tego momentu 
moje życie diametralnie się zmieniło….Teodor i Blanka wywrócili mój świat do 
góry nogami. 

Oto kilka uwag na temat tejże „rewolucji”: 

Zalety: w domu słychać śmiech, moje rodzeństwo często rozrabia i bawi się ze 
sobą próbując  wmanewrować mnie do ich „ rozrywek”. Często śmieszą 
mnie ich reakcje, próby mówienia i momenty, kiedy poznają 
świat…..Uwielbiamy też się przytulać i ogladać kreskówki.  

Wady: od kiedy Tedi i Blanka pojawili się w moim życiu, nie mam czegoś 
takiego jak prywatność. Ciągle ruszają moje rzeczy. Zabierają moje 
zabawki, które towarzyszą mi od początku mojego życia i „pilnują” 
żebym nie miał za dużo snu. I nie muszę nastawiać budzika na                   
6 rano….gdyż mój budzik ma rączki i słodki uśmieszek (podwójnie 
oczywiście).  

 

Radek Kutyba, klasa 5b 
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A to mi pasuje….. 

 

Wywiad z Michałem Kuczyńskim, uczniem klasy 4 przy Okrężnej 

- Czym się zajmujesz? Jakie jest twoje hobby?                                                                      

-  Hoduję rybki. 

- Jakiej rasy są twoje ryby? 

- Neon Innesa 

- Od ilu lat  zajmujesz się tematem dotyczącym akwarystyki?  

-Rybki mam od ponad 2 lat, czyli od tego czasu. 

- Czym je karmisz? Gdzie kupujesz pokarm? 

- Karmię je specjalnymi opłatkami dla ryb. 

- Jak często je karmisz? 

-  Jeden raz dziennie. Najczęściej rano. 

- Czy można się bawić z rybkami tak samo jak z psem, czy kotem? 

- Oczywiście, najczęściej wsadzam palec do wody i wtedy one mnie tak lekko 
„gryzą”. 

- Ile ich masz? 

-  Są małej wielkości, wiec mam ich około 100! 

 - Skąd pochodzi ten gatunek rybek?  

- Pochodzą z Azji, a dokładniej z Amazonki. 

- Jakich barw są? 

-  Są niebiesko – czerwono – przezroczyste. 

- Bardzo dziękujemy za wywiad. 

- Też dziękuję.      

Wywiad przeprowadzony przez  

Wiktorię  Janotę i Julię Bichtę z klasy 5a przy Okrężnej 25a 
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Wywiad z Kornelią Michalak z klasy 5B 

 
- Cześć Kornelio. 

- Cześć. 

- Jakie jest twoje hobby? 

- Tańce latynoamerykańskie. 

- Co jest potrzebne by uprawiać to hobby? 

- Czas, muzyka i obuwie na obcasie. 

- Skąd bierzesz tak piękne stroje (podziwialiśmy je na „Talent show”)? 

- Zamawiam przez Internet, czasami szyje mi sąsiadka. 

- Od kiedy tańczysz? 

- Od trzech lat. 

- Dlaczego wybrałaś takie hobby? 

- Kiedyś koleżanka zachęcała mnie, żebym poszła na zajęcia…… i tak to się 

zaczęło. 

- Jakie masz osiągnięcia w tej dziedzinie? 

- Vice mistrzostwo Polski  oraz 4 i 5 miejsce na Mistrzostwach Polski. 

- Czy wiążesz przyszłość z tańcem ? 

- Raczej tak. 

- Twoje hobby jest bardzo ciekawe i życzymy Ci dalszych sukcesów. Dziękuję za 

rozmowę. 

- Dziękuję. 

                                              
Wywiad przeprowadził Radek Kutyba z klasy 5 b przy Zielonej 
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A to było tak… 
      
 
 

7  września 2018 roku, w Zimnych Dołach w Nadleśnictwie Chojnów, 
odbyło się integracyjne spotkanie klas czwartych. Nauczyciele zorganizowali 
dla wszystkich uczniów podchody. Uczniowie byli podzieleni na grupy              
z różnych klas, pomimo tego wszyscy świetnie się bawili. Było też puszczanie 
baniek. Wszystkie dzieci biegały łapiąc bańki i bardzo nam się to podobało. 
Jednej grupie udało się nawet rozpalić duże ognisko. 

Oglądaliśmy drzewa i otaczającą nas przyrodę, oddychaliśmy świeżym 
powietrzem i cieszyliśmy się cudownym słońcem. 

Muszę podkreślić, że tego dnia była wspaniała pogoda! Szkoda, że nie 
mogliśmy spędzić tam więcej czasu. 

To spotkanie integracyjne spowodowało, że poznaliśmy lepiej inne dzieci 
z klas czwartych. 
 

Nadia Mroczkowska, klasa 4 b 
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„Przepis” na udane naleśniki  
(dla 2-4 osób)                                                        

 
Składniki: 

2 jajka 
2 szklanki mąki 
łyżeczka cukru waniliowego 
woda gazowana 
mleko  

 

Przepis: 

W misce rozbić jajka, a następnie je ubić. Po ubiciu jaj, do ciasta należy 
stopniowo dodawać mąkę. Wymieszać. Dodać szklankę wody, a potem szklankę 
mleka. Na koniec wsypać jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Na rozgrzanej 
patelni usmażyć ciasto (poproś o pomoc dorosłego!).  Naleśniki podawać            
z cukrem albo konfiturą lub białym serem. 

 

Gotowe! 
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4 października - Światowy Dzień 
Zwierząt 

Moje zwierzątko  

   Mój kot wabi się Kitty. To typowa reprezentantka rasy Szylkretowej typ 
krótkowłosy, czyli jest szara z rudo-brązowymi plamkami.  
     Ma 4 lata. Jest łagodna, ale umie bronić swojego terytorium przed innymi 
kotami. Codziennie daję jej karmę z puszki, a ona zawsze o tej samej porze 
wskakuje na stolik i domaga się jedzenia. Lubi głaskanie po brzuchu, pod brodą 
i na pleckach. Zawsze, kiedy wracam do domu, czeka na mnie na tarasie, 
czasem buja się na huśtawce, a czasem leży na poduszce. Oglądam z nią 
„Netflixa”, ale tylko wtedy, gdy mam czas, czyli zazwyczaj w soboty. Lubi jeść 
– jest okropnym łakomczuchem, gdyż kiedyś zjadła nam kanapki i chipsy. 
    Mam nadzieję, że wzbudziła Waszą sympatię.  
Jej zdjęcia załączam poniżej:  
 

Jagoda Dombrowska, klasa 6A przy Okrężnej 
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Rok szkolny ruszył pełną parą, więc 
podpowiadamy…. co rozbić, żeby mózg lepiej 
pracował 
 
1. Aktywność fizyczna - pomaga  się wyżyć, zrelaksować, oczyścić z niechcianych emocji. 

Poza tym po treningu czujemy się odstresowani i szczęśliwsi. Tym samym każde podjęte 
zadanie wydaje się łatwiejsze, a praca mózgu jest o wiele bardziej efektywna. 

2. Dotlenienie - nie można zapominać również o porządnym przewietrzeniu pomieszczenia, 
w którym pracujemy. Świeże powietrze pomaga za każdym razem. Dlatego powinniśmy 
wprowadzić do naszego życia także sporo spacerów. One również pomogą w dotlenieniu 
mózgu. 

3. Ćwiczenia mózgu - nie tylko ciało powinno ćwiczyć. Niezwykle ważna jest również 
aktywność samego mózgu. Jednym z przyjemniejszych sposobów na rozruszanie mózgu 
jest czytanie interesujących rzeczy. Dodatkowo pomogą nam łamigłówki, gry 
wymagające skupienia i myślenia (np. szachy), uczenie się czegoś na pamięć. Nie są to 
jednak jedyne ćwiczenia mózgu. Takie nietypowe zachowania to również gimnastyka! Co 
można zrobić? Przykładowo zamknąć oczy podczas zakładania ubrania, wejść po 
schodach tyłem, wykonywać czynności, które zazwyczaj robimy prawą ręką (lub lewą, 
jeżeli jesteśmy leworęczni). 

4. Odpoczynek i sen - niezwykle ważne jest wysypianie się. Jeżeli nie odpoczniemy, nie 
będziemy dosypiać, informacje zebrane w ciągu dnia nie będą mogły zostać 
uporządkowane, a my nie przyswoimy nowej wiedzy. Odpowiednia ilość snu jest bardzo 
potrzebna! Będąc 24. godziny na dobę na pełnych obrotach, wykończymy się i nie 
będziemy w stanie zrobić nic, co będzie wymagało skupienia.  

5. Gorzka czekolada -badania wykazały że zjedzenie kawałka czekolady tuż przed testem 
umysłowym poprawia wyniki testu nawet o 20%. 

6. Orzechy - są one doskonałą formą przekąsek dla osób uczących się do egzaminów lub     
w całym roku szkolnym. Wymieńmy orzechy włoskie i laskowe, bogate w witaminę E, 
witaminy z grupy B, kwas foliowy oraz potas, wapń i fosfor. Orzechy włoskie nawet 
kształtem przypominają nasz mózg, wyróżniają się spośród innych orzechów najwyższą 
zawartością przeciwutleniaczy. Orzechy piniowe z kolei mają najwyższą zawartość cynku 
oraz sporo witaminy K i niacyny, a także dużo potasu i magnezu. Spośród wielu innych 
orzechów: brazylijskie, makadamia czy pekan warto wymienić też pistacje, które jako 
jedyne zawierają karotenoidy, luteinę i zeaksantynę – silne przeciwutleniacze. 

7. Antyoksydanty - to substancje, które wiążą wolne atomy tlenu. Opóźniają procesy 
starzenia się komórek, chronią przed demencją starczą, pozytywnie wpływają na pamięć. 
Znajdziesz je między innymi w: owocach jagodowych (truskawkach, jagodach, 
borówkach, malinach, poziomkach), wiśniach, morelach, arbuzach, owocach 
cytrusowych, brokułach,  kalafiorze, natce pietruszki, szpinaku,  marchwi, brukselce, 
cebuli. 

8. Witaminy z grupy B - są niezbędne do syntezy neuroprzekaźników. Niedobory skutkują 
kłopotami z pamięcią, mogą przyczynić się do rozwoju demencji starczej. Witaminy          
z grupy B zawiera:  kasza gryczana (zawiera także magnez, cynk i żelazo),  jogurt 
naturalny,  otręby (dobre źródło magnezu, żelaza, cynku, potasu),  pełnoziarniste 
pieczywo,  Pistacje,  orzechy włoskie, rośliny strączkowe,  awokado,  drożdże. 

Napisała Aleksandra Walendzik  5a szkoła przy Okrężnej 
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Śmiech to zdrowie 
 

Jasiu spóźnił się do szkoły. Dyrektor widzi Jasia przed szkołą i mówi: 

-15 minut spóźnienia.-mówi dyrektor. 

-Serio, ja też!-odpowiada Jasiu. 

� � � 

Rozmowa przed kasą PKP. 

-Poproszę bilet. 

-Dokąd? 

-A co pani taka ciekawa? 

� � � 

-Czy ten zegarek dobrze chodzi? 

-Nie, trzeba go nosić. 

� � � 

-Poczęstowałam bym cię cukierkiem, ale się boję.  

-A czego? 

-Że go weźmiesz. 

Matka pakuje syna na wycieczkę: 

-W plecaku masz chleb, masło, ser i kilogram gwoździ. 

-Po co? 

-Jak to po co? Zrobisz sobie kanapki i zjesz. 

-A gwoździe? 

-Tu są. Przecież spakowałam. 

� � � 

-Kelner, kelner! 

-Słucham pana… 

-Ta zupa mi nie odpowiada. 

-A o co ją pan pytał? 
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Rusz głową….. 
 

1. Rozwiąż krzyżówkę: 

!

!

!

1. Łódź!na!której!są!zawody!olimpijskie!
2. Pełne!imię!Kajtek!
3. Rzecz,!którą!się!czyta!
4. Rzecz,!którą!się!szyje!
5. Zwierzę,!które!w!nazwie!ma!początek!J,!a!koniec!ń!
6. Zwierzę,!które!ma!cztery!nogi!i!występuje!w!zawodach.!

 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 15 listopada. Możesz je przesłać na 
adres: szkola.marzen72@gmail.com  

2. Rozwiąż zadania:  

Co jesienią z dębu spada? Co ze smakiem dzik zajada?  
 
Bez skrzydeł -a jednak lecę, nie mam rąk, a jabłka zrywam. Nie mam ust,           
a zgaszę świecę, powiedz, jak ja się nazywam?  
 
Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. Kiedy deszcz rosi, nad głową go 
nosisz.  
 
Spadają z drzewa żółte, czerwone. Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę 

 

!
1!

! ! ! !
2!

! ! ! ! ! ! !

!
3!

! ! ! ! ! !

!
4!

! ! ! !

!
5!

! ! ! !
6!

! ! !
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3. Konkurs inny niż wszystkie: 

 

 

 

Nasza redakcja organizuje konkurs, który polega na przetłumaczeniu 100 słów 
w staropolskim języku np: zawżdy, wszak, przeto. Jeżeli chcesz wziąć udział - 
skontaktuj się z panią Beatą  Zielonką i panią Katarzyną  Wojtałą. 
Przewidywane Nagrody ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

 Na zwycięzców czekają małe upominki. 

v v v 
Jeśli chcesz się pochwalić jakimś osiągnięciem, niecodziennym hobby….lub 
zaprezentować swoją twórczość (wiersze, opowiadania…) albo przyłączyć się 
do naszej redakcyjnej rodziny - napisz do nas! Może czekamy właśnie na 
Ciebie?!   

            szkola.marzen72@gmail.com 

Możesz także przyjść na nasze „Koło dziennikarskie” w każdy wtorek, sala 113 
– 8 godzina lekcyjna oraz 9 godzina lekcyjna sala 102 (informatyczna) – 
„ZIELONA”; w każdy czwartek , sala 7 (informatyczna) 8 i 9 godzina lekcyjna 
– „OKRĘŻNA” 
 

Zapraszamy!!!! !  
Bardzo nas cieszy zainteresowanie gazetką. Dokładamy zawsze wiele starań, 
aby Was czymś zaciekawić. Dochód ze sprzedaży tego numeru przekażemy, jak 
zawsze, na pomoc czworonogom, a dokładnie na pokrycie kosztów operacji i 
leków niezwykłej suni, która najgorsze chwile ma już za sobą. Obecnie 
szczęśliwa, przebywa w swoim prawdziwym domu, którego nigdy nie miała. 
Dom ofiarowało jej małżeństwo, zamieszkałe na  warszawskim Targówku. 
Koszt pomocy suni wynosi 730 zł. Mamy nadzieję, że uda nam się uzbierać taką 
kwotę. Pamiętaj – kupujesz gazetkę – pomagasz pieskom. Liczymy na Twoje 
dobre serce. Cały obszerny artykuł na ten temat znajdziecie w następnym 
numerze, a czemu? Dowiecie się tego wkrótce….. 

Serdecznie dziękujemy. 


