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Mamy dla Was konkurs:  
Opisz ciekawą jesienną przygodę albo ciekawe miejsce, które odwiedziłeś w ostat-
nim czasie. Prace do 17 listopada proszę przesyłać na adres e-mail:  

gazetka.szkolna.sp1@wp.pl   
Najciekawsza historia zostanie nagrodzona i opublikowana w następnym numerze 
gazetki. 

Przygotowaliśmy dla Was jesienny numer naszej szkolnej gazetki „Jedyneczka”.  
Z naszymi czytelnikami wita się nowa redakcja gazetki. Dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, by każdy artykuł czytało się przyjemnie i z zainteresowaniem. Zachęcamy Was 

do pracy w naszej redakcji, do przygotowywa-
nia ciekawych artykułów, jak i do miłego spę-
dzenia czasu w naszym gronie. Mamy nadzieję, 
że spodoba Wam się jesienny numer gazetki na-
pisany przez nowo wybraną redakcję. 
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Jesień zaczyna się 22 września, a kończy 21 grudnia . 
...w tych miesiącach kryje się pażdziernik:) Ania byłaby zadowolona:)... 
W Polsce JESIEŃ uważana jest za najpiękniejszą i najbardziej kolorową porę roku. Kolorowe 
liście: czerwone, żółte, pomarańczowe, brązowe, zielone zdobią drzewa w parkach, lasach 
I przy drogach. Kolory pojawiają sie również na czapkach i szalikach dzieci. Jarzębina 
przystraja się w piękne czerwone korale (wyglada jakby szła na bal:)). W lasach jest dużo 
grzybów, z których możemy przygotować smaczne potrawy. Drzewa mogą zarzyć rześkich 
kąpieli z jesiennego deszczu po upalnych dniach lata.  Poranki i wieczory są rześkie, a w ciągu 
dnia świeci słoneczko, które nas ogrzewa. Nawet gdy pada deszcz jest pięknie- liście wirują 
na wietrze, a na drogach pojawiają się kolorowe parasolki, które upiększają ulice. 
...dobrze, że po lecie natychmiast nie następuje zima... jakie to było by okropne gdyby w 
Polsce nie było JESIENI. 

/Adrian Kowalczyk—klasa IIIa/ 

"Jak sie cieszę, że żyję w świecie, w którym istnieje pażdziernik! 
Jakież to byłoby okropne, gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad!!!!" 

/Ania z Zielonego Wzgórza/ 

„DZIĘKUJĘ... NIE TYJĘ” 
Projekt Fundacji Puls-Med. „Blisko Ciebie” w naszej szkole.  

 
28 września uczniowie klas szóstych wzięły udział w zajęciach w ramach programu 
„Dziękuję.. nie tyję”. Zakłada on edukację dzieci i młodzieży w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego sty-
lu życia i zbilansowanej diety.  
Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie 
mieli okazję wysłuchać dietetyka, który po-
kazał im jak zbilansować codzienną dietę, ja-
kich produktów należy unikać oraz jak przy-
gotować zdrowy posiłek. Następnie wraz 
z pielęgniarkami nauczyli się robić zdrowe 
kanapki i przekąski. Zajęcia zakończyły się 
degustacją przygotowanych posiłków.  

JESIEŃ 
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PW. Czy lubi Pani pracę w szkole? 
BM. Tak bardzo. 
PW. Jakie są wady a jakie zalety bycia nauczycielem według Pani? 
BM. Praca ta jest pełna niespodzianek i nigdy się człowiek nie nudzi, a wadą jest cią-
gle zmieniający się plan. 
PW. Kiedy postanowiła Pani zostać nauczycielem? 
BM.  Po pierwszej lekcji historii postanowiłam, iż będę uczyć tego przedmiotu. 
PW. Czy myślała Pani o innym zawodzie, jeśli tak to o jakim? 
BM. Tak myślałam o tym by zostać weterynarzem. 
PW. Jaki okres w historii najbardziej Panią interesuje? 
BM. Najbardziej interesuje mnie starożytność. 
PW. Z jaką postacią historyczną chciałaby się Pani spotkać i dlaczego? 
BM. Myślę, że z Marią Skłodowską Curie aby zapytać ją jak to jest pracować z róż-
nymi mężczyznami. 
PW. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
BM. Granatowy. 
PW. Czy ma Pani jakieś zwierzę? 
BM. Tak mam psa Tosię. 
PW. Jak spędza Pani wolny czas? 
BM. Podróżuję i czytam książki. 
PW. Jaki jest Pani hobby? 
BM. Podróżowanie połączone z jedze-
niem. 

 
I/2017/2018 

Wywiad z Panią Bogumiłą Michalewską  
nauczycielem historii w naszej szkole. 

/Patryk Wróbel, Bartek Badura—klasa VIb/ 
Adres e mail: gazetka.szkolna.sp1@ wp.pl 

Na zdjęciu 
Tosia 
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Młodzieżowej. Do zawodów zgłosiło się 11 drużyn z Rybnika i okolic. Reprezentacja 
naszej szkoły w składzie: Piasecki Jakub 6a,Wójcik Damian 6a, Smiatek Kacper 6a, 
Miłkowski Kacper 6a i Kubica Łukasz 6b zajęła 2 miejsce. Gratulujemy serdecznie 
i życzymy dalszych sukcesów.  

WIELKI SUKCES SIATKARZY 

Dnia 17.10.2017r. uczniowie naszej szkoły brali udział w rozgrywkach mini-
siatkówki chłopców, organizowanych przez Rybnicką Akademię Siatkówki  

Na zdjęciu zwycięska drużyna 

Dyplom wywalczony przez siatkarzy 

PRZYGODA KARMELKI I MRUCZKI W PARKU 
 Pewnego słonecznego, jesiennego dnia Karmelka wybrała się na spacer do par-
ku. Przechodząc pomiędzy ławeczkami rozglądała się dookoła i obwąchiwała świat. 
Nagle wyczuła, a potem zauważyła małego kotka, który siedział na parkowej ławecz-
ce. Karmelka od razu, bez zastanowienia zaczęła biec w kierunku kociaka, żeby się z 
nim pobawić. Niestety mała kotka o imieniu Mruczka, wystraszyła się ogromnego 
psa biegnącego w jej kierunku i czmychnęły czym prędzej w stronę najbliższego drze-
wa. Karmelka zdążyła zawołać: 
- Czekaj, ja nie zrobię Ci nic złego! Chcę się tylko pobawić! 

Kotka przyjrzała się przybyszowi, siedząc już na wysokiej gałęzi. Psina stała 
spokojnie pod drzewem i wcale na nią nie szczekała. Mruczka postanowiła zaryzyko-
wać i przyjąć zaproszenie do zabawy ze strony tego przyjacielskiego golden retrieve-
ra. Już po kilku minutach zwierzaki beztrosko skakały wśród jesiennych liści. Mrucz-
ka wpadła na pomysł, żeby pobawić się w chowanego, ponieważ obydwa zwierzaki 
miały rude futerka, łatwo było schować się w liściach.  
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Pierwsza schowała się Mruczka. Karmelka miała poważny problem 
by odnaleźć ukrytego wśród liści kociaka. Szła coraz dalej i dalej…  
aż doszła do brzegu rzeki.  
- hmmm – pomyślała – może Mruczka w jakiś sposób przeprawiła się na drugi brzeg? 
Chyba muszę przepłynąć rzekę i poszukać jej na drugiej stronie. 
Niestety przepłynięcie na drugą stronę nie było łatwe i już po kilku minutach zmę-
czonego psiaka porwał rwący prąd rzeki… 
Całe szczęście, że czerwona obróżka Karmelki zaczepiła się o haczyk na żyłce, węd-
karza siedzącego spokojnie na brzegu. Wędkarz poderwał się na równe nogi! 
- Ja nie mogę! Co to za wielka ryba?!?! Chyba ze dwadzieścia kilogramów waży!!!! – 
Wykrzyknął i zaczął zwijać żyłkę. 
- O! I do tego owłosiona…. Hm jeszcze nie widziałem ryby z futrem!!! - Zdziwił się 
potężnie wędkarz. 
Wyciągnięta z wody Karmelka, otrzepała się i pobiegła ścieżką zostawiając wędkarza 
z szeroko otwartymi ze zdziwienia ustami.  
Karmelka w końcu odnalazła Mruczkę, niestety mokry pies okazał się dla kotki wy-
jątkowo niekomfortowym kompanem, bo przecież koty nie lubią wody! Z tej też 
przyczyny Mruczka wspięła się ponownie wysoko na drzewo.  
 Wkrótce obydwa zwierzaki porządnie zgłodniały. Mruczka z drzewa wskoczy-
ła na parapet okna swojej ukochanej pani i napiła się mleczka ze spodeczka. Karmel-
ka rozejrzała się po parku, gdzieś w oddali bawiły się dzieci. Podbiegła do nich, a one 
chętnie ją nakarmiły. Potem wszyscy poszli do domu jednej z dziewczynek, rozsiedli 
się na drewnianym tarasie i dzieci zaśpiewały Karmelce kołysankę: 

Śpij słodki cukierku, 
Nasz mały karmelku, 
Odpocznij dziś sobie, 
Jesteśmy przy Tobie. 

Karmelka zmęczona przygodą chętnie zdrzemnęła się w promieniach popołudniowe-
go słońca, przytulając się do dzieci i wsłuchując się w ciepłe słowa kołysanki.  

 
/Opowiadanie stworzy-
li: Oliwia Szymiczek, 
Mateusz Derenowski, 
Oskar Dobiasz, Adam 
Łakomiec, przy udziale 
pani Hani Szweda i pie-
ska rasy Golden Re-
triever – Karmelki/ 
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 Robicie czasem kleksy? Ja niestety tak. Nawet upaprałem atramentem biurko. 
Kleksy nie są fajne. No może z wyjątkiem jednego: Pana Kleksa. Nie dość, że jest 
człowiekiem, to jeszcze całkiem miłym i zwariowanym nauczycielem w pewnej aka-
demii. 

„Akademia Pana Kleksa”, to książka przygodowa i fantastyczna. Opowiada 
ona o losach dwunastoletniego chłopca Adama Niezgódki, którego rodzice wysyłają 
do szkoły zwanej Akademią Pana Kleksa. W Akademii Adam spotyka wielu kole-
gów, których imiona zaczynają się na literę A. W szkole nauczycielem jest Pan Kleks, 
który jest niezwykłym nauczycielem. Potrafi robić różne niezwykłe rzeczy np. zjeż-
dżać po poręczy w górę, powiększać przedmioty i jedzenie, gotować kolorowe 
szkiełka, naprawiać chore sprzęty, czytać w myślach chłopców, trzymać płomienie w 
kieszeniach i wiele innych. Ma on szpaka o imieniu Mateusz. Nic a nic nie byłoby w 
tym dziwnego, gdyby nie fakt, że Mateusz umie mówić ludzkim głosem. Jednak to 
nie wszystko o szpaku. W drugim rozdziale książki Mateusz opowiada Adamowi 
niezwykłą historię. Co się w niej wydarzyło? Tego nie powiem. Sami zobaczcie. Jed-
nak  na końcu książki Mateusz przybiera zupełnie inną postać.  

Pewnego dnia wszystko  się zmienia. Mowa tu oczywiście o przybyciu do Aka-
demii Anatola i Alojzego. Alojzy wcale nie jest człowiekiem, tylko lalką, którą Pan 
Kleks ożywia. Z Anatolem  nie ma problemów. Jest on dobrym kolegą i uczniem. 
Alojzy natomiast krok po kroku niszczy Akademię oraz dręczy uczniów i Pana Klek-
sa również. Wszystkie ,,zbrodnie’’ uchodzą mu płazem, ponieważ Pan Kleks łysieje i 
robi się mały jak dziecko. Pewnego dnia jednak w święto Alojzy nie pojawia się na 
rozdaniu prezentów. Pan Kleks pyta, czy ktoś z uczniów wie, gdzie on jest. 

 A Wy czy chcecie się dowiedzieć? Zakończenia Wam nie opowiem, ale byli w 
nim Pan Kleks i Mateusz. Warto przeczytać książkę jeśli chce się momentami trochę 
pośmiać, wystraszyć lub zdziwić. Polecam serdecznie tę książkę. 

/Przemysław Chrószcz – klasa 4c/ 

RECENZJA KSIĄŻKI AKADEMIA PANA KLEKSA 
  AUTOR: J. BRZECHWA 

JESIENNY OBRAZEK 
  

/Julia Woińska 
klasa IV a/ 
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JESIENNE JABŁKA W CIEŚCIE FRANCUSKIM 
Składniki: 

 
Przygotowanie: 
Jabłka obrać, wydrążyć. Posiekane migdały, żółtka, masło, tartą bułkę cukier utrzeć 
i nadziać jabłka. Schłodzone ciasto francuskie rozwałkować i pokroić na 4kwadraty. 
Pośrodku kłaść jabłko, zlepić rogi. Posmarowane rozmąconym jajkiem i piec 25-30 
minut w temperaturze 2200C. 

/Przygotowała: Michalina Piechalak klasa IV c/ 

 4 jajka,  1 łyżka cukru, 
 400g ciasta francuskiego,  2 łyżki tartej bułki, 
 50g migdałów,  2 żółtka, 1jajko 

 1 łyżka masła,  

SAŁATKA Z OGÓRKÓW 

 
Wykonanie: Od momentu zagotowania słoików gotować 5-7 min. 

/Przygotowała Paulina Łukasik – klasa IVc/ 

Składniki: 
- 4 kg ogórków ze skórą 
- 1/2 kg cebuli 
- 1/4 kg marchewki 
- 12 i pół dkg pietruszki z natką 
- 7 dkg soli 

Zalewa: 
- 1 szklanka octu 
- 1 szklanka oleju 
- 1 szklanka cukru 
To razem zagotować i zalać tym składniki. 
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RUSZ GŁOWĄ—REBUS 
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PODWODNE CIEKAWOSTKI  

Ryba na fotografii  to rekin arktyczny (Somniosus microcephalus), nie jest groźny… no 
chyba, że jesteś rybą albo ssakiem morskim. W żołądkach tych zwierząt znajdowa-
no szczątki niedźwiedzi polarnych czy renife-
rów. Najciekawszą  cechą tego rekina jest to, 
że potrafi dożywać 300 lat. Długowieczne 
stworzenie, zamieszkuje  w wodach Grenlan-
dii, północnego Atlantyku czy też Morza Bia-
łego. 
Japoński krab pacyficzny (Macrocheira kaempfe-
ri,)to największy obecnie żyjący stawonóg. 

 
Jego odnóża osiągają nawet cztery metry, 
waży ok. 40 kg. Przyznacie, że robi wraże-
nie? 
Występuje w Oceanie Spokojnym koło Ja-
ponii. Musimy wiedzieć, że okazy te są pod 
częściową ochroną. Żródło: Wikipedia.org 

/Borys Śmieja—klasa 6b/ 

RUSZ GŁOWĄ — REBUS 

ARTOS—RELACJA 
Dziewiętnastego października odbyła się w naszej szkole Audycja Umuzykalniająca, 
pod nazwą „Artos”. Tematycznym instrumentem była wiolonczela. Pan pokazał 
w jaki sposób wydobywa się z niej dźwięk i pytał, pokazując zdjęcia klucza wiolino-
wego, basowego itp., jak się nazywają. Pan akompaniował pani wiolonczelistce pod-
czas grania jesiennych utworów. Cała audycja podobała mi się i uważam, że wiele 
osób mogło nauczyć się co nieco o wiolonczeli.  

/Anna Węgrzyk—klasa Vc/ 


