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Drodzy Czytelnicy! 

 Oddajemy w Wasze ręce gazetkę, w której znajdziecie informacje dotyczące 

ostatnich wydarzeń szkolnych, wywiadów z nauczycielami, twórczość literacką uczniów, 

recenzje książek i żarty szkolne. 

Jeśli macie ciekawe pomysły na kolejne numery albo chcecie redagować swoją rubrykę, 

zgłoście się do nauczyciela języka polskiego. 

 

   W tym numerze:    

• Reporter z ostatniej ławki donosi 

• Rozmowa z... panem Sebastianem Wachowiakiem 

• „Połamany długopis” – twórczość dzieci i młodzieży 

• Przypominajka – imiesłowy i ich rodzaje 

• Polecajka – recenzja książki 

• Z uśmiechem ci do twarzy – żarty szkolne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Reporter z ostatniej ławki donosi… 

 

 Miniony miesiąc obfitował w liczne wydarzenia, w które była zaangażowana cała 

społeczność szkolna. Dzieci wysłały listy do świętego Mikołaja, odbył się kiermasz 

świąteczny, na którym można było nie tylko podziwiać, ale i kupić: stroiki, kartki 

świąteczne, ozdoby przygotowane przez uczniów. W auli miało miejsce wspólne śpiewanie 

kolęd, które wprowadziły wszystkich w niezwykłą świąteczną atmosferę. Ponadto rodzice 

i uczniowie z klasy 2c zamienili się w pomocników Świętego Mikołaja i postanowili 

zrealizować marzenia dzieci z Domu Dziecka w Obornikach Śląskich. Świetliczaki z klasy 

2d obchodziły Wrocławski Dzień Czytania, a uczennice z klasy 5a, 5b, 5c, w ramach akcji 

„Czytanie na dywanie”, przedstawiły młodszym uczniom bożenarodzeniowe utwory. Odbył 

się także konkurs na najpiękniejszą szopkę pod hasłem: „Wspólnie świętujemy, szopkę 

budujemy”. Nasi uczniowie z klas drugich mogli również pochwalić się swoimi talentami 

w ramach projektu „I ty masz talent”. Wróżymy im wspaniałą karierę! 

 

 

 

 Rozmowa  z… 
 

Uczennica z klasy 8b, Gabriela Gogacz, przeprowadziła rozmowę   

z nauczycielem etyki, panem Sebastianem Wachowiakiem. 
 

- Dlaczego wybrał pan zawód nauczyciela? 

- Zawsze ceniłem współpracę z drugim człowiekiem i lubiłem, kiedy na mnie spoczywa 

jakaś odpowiedzialność, ciężar, który lubię dźwigać. Wydaje mi się, że właśnie to 

definiuje ten zawód. To znaczy nauczyciel przed wszystkim bierze za coś 

odpowiedzialność. 
 

- Co lubi pan najbardziej w tym zawodzie? 

- Same jednostki lekcyjne i to, że się uruchamiają rozmaite intencje ludzkie. Każdy 

wchodzi z czymś na lekcje, czegoś się boi, czegoś pragnie, a ja jestem tą osobą, która 

może to w jakiś sposób zharmonizować, mimo że czasem jest więcej osób na moich 

lekcjach, a czasem mniej. To jest trudne, ale właśnie ten trud lubię. 
 

- Jakie są pańskie zainteresowania? 

- Uwielbiam teatr, zwłaszcza taki, który przejawia się w ciele, np. taniec butoh  

i dalej również ruch, czyli jazda rowerem. Uwielbiam jeździć na rowerze. Lubię też 

spotkania towarzyskie, po prostu kontakt z drugim człowiekiem. 

 

 

,,Połamany długopis” – twórczość dzieci i młodzieży 
 

 

„Jesień” 

Za krokiem krok, 

a pod butami liście szeleszczą. 

 Tu nie panuje mrok, 

 lecz zimno sprzyja dreszczom. 

 Wokoło drzewa przystroiły się w kolory 

 i tańczą wraz z wiatrem. 

 Widać także pracy fauny i flory 

 piękno i jesień połączone kontraktem. 

Wiktoria Jóska 5a     



 Komiks 

 

 

 Przypominajka 
 

IMIESŁOWY 

(Od czasowników tworzy się imiesłowy, które dzielimy na:) 

PRZYMIOTNIKOWE PRZYSŁÓWKOWY 

(Odpowiadają na pytania: jaki? jaka? jakie?  

który? która? które?) 
(Odpowiadają na pytania: jak? kiedy?) 

BIERNE CZYNNE WSPÓŁCZESNE UPRZEDNIE 

-ny 

tłuc – tłuczony 

-ony 

uczyć – uczony 

-ty 

myć – myty 

-ęty 

rozcinać - rozcięty 

-ący 

jeździć – jeżdżący 

-ąca 

biegać – biegnąca 

-ące 

tańczyć – tańczące 

- ąc 

- chcieć – chcąc 

-wszy 

zrobić-zrobiwszy 

-łszy 

przeszedł - 

przeszedłszy 

 

 

 

 Polecajka – recenzja książki 
Ksiażka, którą warto przeczytać. 
 ,,Gorzka czekolada i inne opowiadania’’ to 15 krótkich utworów o tym, co w życiu 

najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też 

optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do świata. Niewiele jest książek tak 

poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie napisana, świetnie zilustrowana, 

śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, prowokuje do sporów i dyskusji. Na 

pewno niejeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami ,,Gorzkiej czekolady’- 

Kacprem, któremu tak trudno zdobyć się na odwagę, nastoletnią właścicielką 

wielorasowego psa Kufla, której życie będzie o wiele prostsze, gdy przestanie notorycznie 

kłamać, Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie inaczej oceniają, co to szczęście, a co pech. 

W tych opowiadaniach znajdą też swoje portrety dorośli. Piętnaście opowiadań – piętnaście 

wartości na piętnastolecie Fundacji ABC XXI, która od lat mówi o emocjach młodych 

czytelników, czyli o tym, co najważniejsze. 

 „Życie jest drogą, na której każdego z nas czeka niejeden zakręt. Wiem, że nie osiągnąłbym 

swoich celów i nie odniósłbym sukcesów, gdybym nie respektował najważniejszych 

wartości, takich jak: szacunek, odpowiedzialność, odwaga czy samodyscyplina. Dlatego 

mam nadzieję, że wielu młodych ludzi sięgnie po tę książkę, która może im pomóc wyjść 

na prostą, a także stać się dla nich drogowskazem do realizacji marzeń.’’ 

Kajetan Kajetanowicz, rajdowy mistrz Europy. 

 

 

 Z uśmiechem Ci do twarzy – żarty szkolne 

 
>Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwała na kamiennej tablicy    

pytanie: Ile to 2+2? Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się.   

Nagle słychać straszny huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo: 
 - Dzieci! Kto rzucił ściągę? 

 

>Jasiu spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskiego. Nauczycielka pyta surowo: 
  - Co się stało? 

  - Napadł mnie groźny bandyta z pistoletem w ręce! 

  - To straszne! - mówi nauczycielka - A co było potem ? 

  - Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

 

>Nauczycielka do ucznia: 
  - Jasiu, zawsze gdy jest klasówka, to ciebie nie ma w szkole z powodu chorej babci. 

  - Proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia udaje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Zespół redakcyjny: 

• Gabriela Gogacz 8b 

• Wiktoria Jóska 5a 

• Zofia Traczyńska 8b 



• Julia Ziętara 5c 


