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"Przypłynęła chmura sina. 

Od północy wiatr zacina. 

Kot wyjść z domu nie ma chęci. 

Coś się tam na dworze święci...." 

 

Jak myślicie? Co się święci??? 

Oczywiście nadchodzi ZIMAAAA :) 

 

Zima zaczyna się 21 grudnia, a kończy 20 marca. 

Zima to piękna pora roku. Zwisające sople lodu, odbijające światło słoneczne i 

zaśnieżone miasta dostarczają nam pięknych wrażeń. Jest to czas pełen ŚWIĄT:). 

W zimie oprócz Bożego Narodzenia są też inne święta, na przykład Barbórka, 

Mikołajki, Sylwester, karnawał, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki i Dzień 

Kobiet. ...aż głowa boli od tych atrakcji:) 

W zimie są ulubione przez każdego ucznia FERIE ZIMOWE. 

Adrian z klasy IIIa 

 
P.S. Jedzie pani zima, na koniku białym, spotkały ją dzieci, pięknie powitały:  

droga Pani Zimo, sypnij dużo śniegu, żeby nam saneczki, nie ustały w biegu. 

A ja wymyśliłem zakończenie do wiersza. Posłuchajcie: 

...bo niedługo ferie, pobawić się chcemy i poszaleć z Tobą na dworze pragniemy. 

Ulepić bałwana i rzucać się śnieżkami z naszymi Koleżankami i Kolegami :) 

MIŁEJ ZIMY!!! 
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Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. 

 

 Już niedługo w naszym województwie zacznie się upragniona dla wszystkich 

uczniów przerwa zimowa. Troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły 

przygotowaliśmy kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, 

że dzięki ich przestrzeganiu wszyscy szczęśliwi i wypoczęci wrócą po feriach, by 

podołać trudom nauki. 

 

Zasady bezpieczeństwa: 

1. Zawsze informuj rodziców gdzie i z kim będziesz przebywał 

2. Nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie przyjmuj od nich prezentów 

3. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej 

4. Wychodząc z budynków zawsze ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby 

nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu i się nie spocić 

5. Gdy idziesz w góry, czy dłuższy spacer w zimowej aurze zaopatrz się w ciepły 

napój w termosie 

6. Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od 

ruchliwych ulic, skrzyżowań i torów kolejowych. Sprawdź tez czy na trasie 

twojego zjazdu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty 

7. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki i stawy żebyś nie wpadł pod lód. Jeśli masz 

ochotę pojeździć na łyżwach idź na prawdziwe lodowisko  

8. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź 

w poprzek toru jazdy 

9. Korzystaj ze sprawdzonego sprzętu, by nie zrobić sobie krzywdy 

10. Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana 

nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla ciebie i dla innych osób 
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11. Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające 

z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z 

zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, 

która usunie niebezpieczeństwo 

12. Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być 

przyczyną kolizji lub wypadku drogowego 

13. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami          

w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała 

14. Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, 

wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy, a także pamiętaj by nie 

dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie 

15. Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych 

przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do 

depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie 

 

Pamiętaj również o numerach alarmowych: 

Policja 997 

Straż pożarna 998 

Pogotowie ratunkowe 999 

Z telefonu komórkowego 112 
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Wywiad z panią Eweliną Kudełko, nauczycielem wspomagającym w 
kasie integracyjnej. 

 

PW: Dlaczego zdecydowała się Pani na te pracę?  

EK: Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Było to moim marzeniem od 6 klasy szkoły 
podstawowej. 

PW: Lubi Pani pracę z dziećmi? 

EK: Tak, lubię pracę z dziećmi. 

PW: Czy to ciężka praca? 

EK: Jest to ciężka praca, ale satysfakcjonująca. 

PW: Czy jest Pani zadowolona z lokalizacji szkoły? 

EK: Jestem zadowolona z lokalizacji szkoły w centrum Rybnika. 

PW: Czy chciałaby Pani coś zmienić? 

EK: Nie myślałam o tym. 

PW: Czy ma Pani zamiar wprowadzić dodatkowe zajęcia? 

EK: Dodatkowe zajęcia w szkole wprowadza Pan dyrektor. 

PW: Czy jest Pani zadowolona ze zdolności i wyników w nauce uczniów? 

EK: W mojej klasie 6b jest wielu bardzo uzdolnionych uczniów, jestem z nich bardzo 
dumna i kibicuję w osiąganiu sukcesów sportowych, artystycznych i naukowych. 

PW: Ma Pani jakieś zwierzęta? 

EK: Bardzo lubię zwierzęta, ale nie mam w domu zwierzątka, kiedyś hodowałam 
żółwie wodne i rybki. 

PW: Jakie jest Pani zainteresowanie? 

EK: Lubię gotować i piec ciasta. 

PW: Czy w takiej szkole jest trudno pracować? 

EK: W szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi praca jest bardzo ciekawa i 
wiele można się nauczyć. Czasem jest ona trudna jak to bywa w każdej innej pracy. 

 
 

Patryk Wróbel 

Kl.6 B 
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Historie Kuby „Szalony laptop” 

 

To był dziwny dzień, idę spać, ale powtórzę to co się dzisiaj stało. Grałem na laptopie, 

aż wyskoczyła mi aktualizacja z Windowsa 7 do 10. Zaakceptowałem aktualizację i 

było tak… 

Z Windowsa 7 do 8 , z 8 do 8.1 i do 10. Ale potem stało się to! Z Windowsa 10 do 8.1, z 

8.1 do 8 , z 8 do 7 i tak dalej. Aż do systemu matematycznego.I laptop sam pisał : 

1+1=2 2+1=3 3+1=4. A na 10+10 osiągnął ogromną prędkość. 

I błysk, zamiast matematyki była buźka,  która powiedziała: 

-Dzień dobry Kuba. 

Ja zaskoczony odpowiedziałem: 

-Cześć???? 

-Mów mi Arti. 

To ja na to: 

-Cześć Arti . 

-W czym ci pomóc.- Odpowiedziała Arti. - No w czym, mów. 

-W matematyce. 

-Wymyślę działanie ………… wiem! 100x10000=… 

-100000. 

-Kurde mądra- Myślę powiem jej coś. --Eeem wiesz co Arti, idę na telewizor. 

I poszedłem. Jak go włączyłem to zamiast Polsatu była matematyka . 

Arti na to. 

-Nie uciekniesz od matematyki Kuba. 

Ja pod denerwowany mówię: 
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-Wiesz co Arti, co za dużo matematyki, to niezdrowo . 

Arti zdenerwowana: 

-Jak nie chcesz matematyki, to pójdziesz tam gdzie twoje miejsce. 

Wysłała mnie do cyfrowego świata zwanego wnętrzem laptopa\komputera. 

Byłem wystraszony, stałem jak wryty. Powiem to tak - prawie zakolorowałem majtki 

na brązowo. Byłem na ostatniej mojej wyszukiwarce A10. Na szczęście w nic nie 

grałem .Interesowała mnie tylko strzałka w tył. Gdy ją nacisnąłem dopiero się zaczęło. 

Koniec etapu 1. 

Jakub Sulski 

Kl. 4 C 

 

Zimowy obrazek 
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Wpływ muzyki na ludzi 

 

Muzyka od bardzo dawna bierze czynny udział w życiu, a także w wychowaniu 

człowieka. Jest doskonałą rozrywką, pasją, hobby.W filmie,, Zakonnica w przebraniu 2 

" pokazano jak muzyka może wpływać na zachowanie ludzi. Główna bohaterka 

zakonnica dostrzegła w swoich uczennicach ogromny potencjał i talent muzyczny. 

Dziewczyny po przez udział w próbach chóru i obcowaniem z muzyką zmieniły swoje 

zachowanie. Z klasy z  piekła rodem przekształciły się we wspaniały chór gospel. 

Wyszły również z pomocą do ludzi mieszkających  w dzielnicy gdzie mieściła się ich 

szkoła. Widzimy więc ,że muzyka miała dobroczynny wpływ na młodych ludzi. 

Możemy powiedzieć, że uleczyła ich duszę.  

,,Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie 

wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają" 

  

                                       Anna Michalik  

klasa 5c 
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Recenzja „ Król Maciuś I” J. Korczaka 

Czy chcieliście kiedyś być królem? – Pewnie tak. Każdy by chciał rządzić 

wielkim państwem. Być najważniejszą osobą w całym swym królestwie, mieszkać w 

wielkim pałacu. I jest jedna taka osoba, której udało się to wszystko.  

Nazywała się – Król Maciuś Pierwszy. 

Tytułowy bohater, małe dziecko, nagle z powodu śmierci ojca – Stefana 

Rozumnego, zostaje wybrany na króla. Czy jego rządy, będą dobre? Tego dowiecie się 

z powieści naszego Patrona. Jej akcja rozgrywa się w nieznanym miejscu i czasie. 

Można więc przypuścić, że to baśń. A czy opisane wydarzenia w dziwnym królestwie 

mogłyby mieć miejsce naprawdę? Od czego jest wyobraźnia!  

Lektura wciągnęła mnie najbardziej w częściach o Bum-Drumie. Według mnie 

jest to jedna z najciekawszych postaci. Podobało mi się zwłaszcza, jak podczas 

pierwszej wizyty Maciusia w kraju ludożerców, chciał wbić sobie w pierś dzidę, by się 

bratać z Maciusiem. Inne postaci to na przykład: Felek – najlepszy przyjaciel Maciusia, 

Stasio, Helcia, Smutny Król, Antek, Prezes Ministrów.  Dzieci zmagają się tu z 

problemami dorosłych i okazują się lepsze od nich.  

Świat powieściowych przygód jest optymistyczny. Jeżeli coś mi się nie 

spodobało, to zakończenie, które jest smutne, ale nie będę wam zdradzać więcej 

szczegółów.  

Powiem tylko, że akcja toczy się szybko, bohaterów jest dużo, a ich przygody są 

pouczające. Każdemu polecam.  

 

Przemysław Chruszcz 

Kl. 4C 
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Ciekawostki 

 

Poczta rakietowa 

Tak dobrze przeczytaliście to był prawdziwy pomysł wielokrotnie testowany. W roku 

1959 marynarka wojenna USA wystrzeliła pocisk rakietowy SSM-N-8 Regulus 

wypełniony był pocztą. Po 22 minutach pocisk doleciał i listy były w planowanym 

miejscu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najmniejsze auto świata 

Peel P50 to najmniejsze produkowane seryjnie auto świata. Produkcja trwała od 1962 

do 1965. Auto miało zaledwie 134 cm długości i 99cm szerokości oraz 100 cm 

wysokości i ważyło 56 kg. W roku 2010 produkcja auta została wznowiona. 
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Najmniejszy park świata 

Park Mill Ends to najmniejszy park świata, całkowita rozmiar tego parku to 0,292 

metra kwadratowego. Park został utworzony przez dziennikarza Dicka Fagana na 

dzień Świętego Patryka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej stroma ulica świata 

Baldwin Street w Dunedin jest najbardziej stromą ulicą świata , znajduję się w Nowej 

Zelandii. Ulice wytyczono w 19 wieku, gdy Nowa Zelandia była kolonią angielską. 

Plany tej ulicy zostały stworzone przez osobę nie znającą ukształtowania terenu. 
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Przepisy kulinarne 

 

Sernik z rosą 

Składniki: 

1 kg sera 

1 szkl. oleju 

1 żółty budyń 

4 żółtka i 2 całe jajka 

olejek poaranczowy 

11/2 szkl. cukru 

Przygotowanie: 

Ser zmielić, w dużym garku zmiksować cukier + dodać jaja, olej, budyń, 

zapach i mleko + dodać na końcu ser i miksować. 

Spód: 

30 dag mąki (2 szkl.) 

2 żółtka i 2 całe jajka 

10 dag margaryny 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżeczka czubata smalcu 

1 szkl. cukru 

Przygotowanie: 

Zagnieść ciasto, wyłożyć na dno i boki blachy, na to nałożyć masę serową 

i piec 50 min. Wyjąć z pieca i ułożyć pianę z 6 białek i szkl. cukru. Zapiec 

10 min na złoty kolor. Gdy ciasto urośnie pojawi się rosa. 
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Ciasteczka maślane 

Składniki: 

175 g miękkiego masła 

200 g cukru 

2 jajka 

400 g mąki pszennej 

1 łyżecza proszku do pieczenia 

1/2 łyżeczka soli 

1 łużeczka cukru waniliowego 

Przygotowanie: 

1. W dużej misce utrzeć mikserem z cukrem, dodać jajka i jeszcze chwile 

miksować. 

2.Dodać suche składniki, ręką wyrobić ciasto. 

3.Podzielić ciasto na 2-3 części, rozpłaszczyć, owinąć folia i włożyć na 

1 godz. do lodówki (lub na krócej do zamrażarki) 

4.Schłodzone ciasto wałkować na grubości ok. 0,5 cm 

(posypując bardzo małą ilością mąki, żeby ciasteczka nie były twarde). 

Wycinać foremkami dowolne kształty, układać ciastka na papierze 

do pieczenia i piec w 175 C ok. 10 min. ( w zależności od wielkości i 

grubości ciasteczek). Można ozdobić lukrem, polewą itp. 

 

  

 

Redakcja gazetki szkolnej życzy udanych ferii spędzonych na 

zabawie i odpoczynku. 

 


