
Uśmiechnij się! 
-Co robi ręcznik w chińskiej 
restauracji? 
-Sushi się! 
 
Tata Jasia wywiesza ogłoszenie o 
zaginięciu kota. Następnego dnia 
sąsiadka niesie pod pachą psa i 
mówi: 
-Proszę, oto pański kot. 
-Ale to pies!? 
-Kot jest w środku! 

 
-Dlaczego Karol zjadł zadanie 
domowe? 
-Bo nauczyciel powiedział, że to 
„bułka z masłem”! 
 
Rozmawiają ze sobę dwa węże. 
Jeden pyta się drugiego: 
-Czy my jesteśmy jadowite? 
-Nie, a dlaczego pytasz? 
-Bo ugryzłem się w język… 
 
-Co mówi piłkarz u fryzjera? 
-Gol! 

 
-Dlaczego łąka jest mokra? 

-Bo polana! 
Dowcipy przynieśli Maciej, Nicola i Natalia 

 

 Zadanie z nagrodami !!! 
Krzyżówka geograficzna 

Odczytaj szybko hasło krzyżówki i zgłoś się po 
nagrodę do p.Emilii Łęckiej-Szafarz 
 

 1          

   2        

 3          

   4        

   5        

  6         

7           

 
1. Stolica tego państwa to Praga 
2. Flaga tego kraju ma poprzecznie ułożone 

kolory niebieski-żółty-czerwony 
3. Stolica tego kraju to Paryż 
4. Nazwa dużej wyspy należącej do Włoch 
5. Stolica Hiszpanii 
6. Kraj, który powstał po rozpadzie Imperium 

Osmańskiego, ma stolice Ankarę 
7. Kraj, który najbardziej ucierpiał w czasie II 

wojny światowej, ma stolicę Warszawę. 
 

Autor krzyżówki:Jakub Klata 
 

SUPER KONKURS! 
Dowolną techniką w formacie 10x15 przygotuj 
kartkę świąteczną. Pracę przynieś  do 6.01.18r. 
 do p.Emilii Łeckiej-Szafarz. Autorzy najlepszych 
prac zostaną nagrodzeni, a ich kartki będziecie 
mogli obejrzeć w kolejnym numerze gazetki 
szkolnej. 

Redakcja:  
Alicja Jasnowska-redaktor naczelna; Kacper Drużdż, Patryk 
Turek - dział analiz; Maciej Jakubiak, Jakub Klata, Kacper 
Kowalczyk - dział rozrywka; Małgorzata Smolarczyk, Liliana 
Paluch - dział terenowy; Jan Trzonek- dział wywiadu; Jadwiga 
Szot, Jacek Mazurek- dział sportowy; Aleksandra Troka, 
Patrycja Golińska, Justyna Przewoźniak, Aleksandra 
Borowiecka, Natalia Ścieszko, Zuzanna Goliat, Zuzanna 
Rybicka, Nicola Pflanz, Jagoda Pudlarz, Maja Simon Karol 
Sęklewski - dział informacji; Rafał Nockowski- dział 
techniczno-marketingowy;, Krystian Zych, Dawid Stachera-
dział dystrybucji; p.Emilia Łęcka-Szafarz-opiekun 

  

NIE-wesoła 

prognoza pogody 

  
W grudniu ma padać śnieg  

i temperatura osiągnie 

wartości jak na Syberii w 

Rosji, aby uczniowie nie 

musieli chodzić do szkoły. 
Kuba 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

 
Numer 2/grudzień 2017 

 
W grudniu  w naszej 
szkole planujemy… 

 5 grudnia-dzień 
wolontariusza 

 6 grudnia-mikołajki 

 21 grudnia- spotkania 
wigilijne w szkole 

 

  
W tym numerze m.in.: 

-Najważniejsze informacje ze szkoły  

- Sylwetka uczniów- najfajniejszych 

kumpli września 
-Zadanie z nagrodami 

- Nasze pasje- gra Minecraft  

i gra Forza Horizon 

-Komiksy 

Sonda szkolna: 

W jaką grę lubisz grać najbardziej? 

 
Sondę przeprowadziły Ala i Emilka 
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liczba uczniów, którzy udzielili
takiej odpowiedzi



Sylwetka ucznia- Roksana Miernik klasa VII 
Roksana Miernik wygrała konkurs na najlepszego kumpla 
miesiąca września. To najlepsza przyjaciółka. Jest miła, 
pomocna, uczynna. Jest wesoła, w jej towarzystwie każdy 
dobrze się czuje. Bardzo często pomaga innym, gdy zauważy, 
że ktoś tego potrzebuje. Lubię ją taką jaka jest. 

Justyna 

Sylwetka ucznia- Kacper Drużdż klasa Va 
Dziś przeprowadzam wywiad z wyjątkowym uczniem naszej szkoły,  
jednym z najfajniejszych kumpli w szkole. 
Janek: Jakie masz zainteresowania? 
Kacper: Gra w piłkę i Goldrush. 
J:Co lubisz jeść? 
K: Pizzę i kebaby. 
J: A jakie jest Twoje ulubione picie? 
K: Coca-cola 
J: Jaki jest Twój ulubiony sport? 
K: Piłka nożna. 
J: Jak najbardziej lubisz podróżować? 
K: Rowerem. 

Wywiad przeprowadził Janek. 
 

Sylwetka ucznia- Karolina Grzegorek klasa VI 
Karolina jest wyjątkową koleżanką i została wybrana fajnym kumplem 
w miesiącu wrześniu. Jest uczennicą klasy VI, a jej wychowawczynią 
jest p.Joanna Karasek. Karolina interesuje się fotografią. Jest najlepsza 
z natematyki, j.angielskiego i j.polskiego. Karolina lubi kolor biały, 
czarny i miętowy. Ze zwierząt najbardziej lubi pieski. Jej ulubione 
jedzenie to owoce, a pić lubi sok pomarańczowy. 

Natalka i Ola 

 
 

 

Moja pasja- gra Minecraft  
 
Minecraft to gra, w której buduje się i walczy. Jest to 
bardzo wciągająca, a nawet uzależniająca gra, 
zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopaków. Gra ta 
wymaga wyobraźni przestrzennej i niezwykłych 

pomysłów. Postacią steruje się przyciskami WSDAE, spacją i myszą. Na 
początku trzeba zebrać drewno, patyki, aby craftować i zbudować kolejne 
przedmioty. Na przykład jeśli mamy piecyk i węgiel można przetopić żelazo i 
złoto i coś z nich zrobić . Można też ulepszać różne przedmioty. Gra jest cała 
kwadratowa. Dzięki tej grze można ćwiczyć język angielski lub ustawić polską 
wersje językową, jak sobie ktoś nie radzi. Uwielbiam grać w te grę, bo mogę 
budować to co wymyślę i grać z moimi znajomymi. Moim marzeniem było 
kiedyś zostać minecraftowcem, czyli doświadczonym graczem.  

A. 

Moja pasja- rysowanie. 
Zaczęłam rysować, gdy byłam w przedszkolu. 

Lubię rysować kredkami, mazakami,  
ale i malować farbami. Najczęściej rysuje 

jednorożce, postacie z bajek. Bardzo lubię tak 
spędzać mój wolny czas. Rysowanie to po 

prostu moja pasja.  
Justyna 

 
Moja pasja –gra Forza Horizon 

Mam na imię Karol. Jedną z moich pasji jest  
granie na Xbox-się 360 w Forza Horizon. Gra ta 
polega na ściganiu się wyjątkowymi 
samochodami. Nie liczą się tylko osiągi czasowe, ale gracze muszą się 
wykazywać również efektownym stylem jazdy. Można kupować samochody i je 
ulepszać. Pieniądze na to, tak zwane kredyty, otrzymuje się jako nagrody za 
zwycięstwa. Czasami trzeba skorzystać z mapy, aby odnaleźć zagubione wozy. 
Bardzo lubię grać  w Forza Horizon, bo oprócz wyjątkowych pojazdów na 
ekranie pojawiają się piękne krajobrazy, a w tle słuchać muzykę. Niestety na  
Xbox-się mogę grać tylko w weekendy. 

Karol 
Ilustrację zrobił Kacper 



Informacje z naszej szkoły 
20 listopada przybyli do nas goście z Czech, Rumunii, Turcji i Włoch. 
Przedstawiciele naszej redakcji pełnili dyżur już od g.8.00 rano przed salą 
gimnastyczną, gdzie wszystkim zaproszonym gościom wręczali foldery na temat 
naszej szkoły. Uczniowie z Turcji niestety trochę się spóźnili i przybyli do szkoły 
dopiero po godzinie 13.00. W tym czasie pozostali goście uczestniczyli w 
warsztatach plastycznych, zawodach sportowych. O g.14.00 rozpoczęło się 
przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Tańczyli oni tańce i 
śpiewali piosenki polskie, czeskie, tureckie, rumuńskie i włoskie. Występy 
wszystkim bardzo się podobały, a na uroczystości był też burmistrz Koluszek p. 
Waldemar Hałat. We wtorek nasi goście pojechali na wycieczkę do Łodzi. W 
środę zwiedzali Warszawe. W czwartek pojechali do Torunia, gdzie byli w 
planetarium i zwiedzali miasto. W wycieczce brała udział przedstawicielka 
naszej redakcji Jadzia. W piątek nasi zagraniczni goście znowu byli w szkole i 
uczestniczyli w naszych lekcjach. Odbyło się również pożegnanie gości, którzy 
wrócili do swoich państw. 

 
W październiku odbyło się ślubowanie klas I szkoły podstawowej. 
Wszyscy mali uczniowie byli bardzo podekscytowani. Na występy 

zaproszeni zostali również rodzice. Uroczystość przygotowały 
wychowawczynie klas pierwszych: pani Agata Sasin i pani Jolanta Kruś.  

 
W listopadzie klasa VII wybrała się na wycieczkę zawodoznawczą do Łodzi. 

Oglądali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łodzi, gdzie można się kształcić w zawodach takich jak fotograf, 

weterynarz, logistyk, spedytor, włókiennik, informatyk. Potem 
zwiedzali muzeum Fabryki i Experymentarium. Na koniec brali 

udział w szalonej grze ekonomicznej. 
 

Informacje przygotowały: Ola, Natalia, Zuzia, Jadzia, Kuba 
Rysunki:Nicola, Ola i Natalia 

 

Informacje sportowe 
   W październiku w naszej 
szkole odbył się turniej w 
tenisie stołowym. Wzięły 
w nim udział zespoły ze 
szkół podstawowych nr 1 i 
nr 2 w Koluszkach i szkoły 
podstawowej w Bedzelinie oraz nasi 
reprezentanci, w sumie 19 drużyn z 
klas 4-6 i klas 7 i gimnazjum. 

 Uczniowie naszej szkoły zajęli  
3 miejsce w kategorii chłopców 
i dziewcząt klas 4-6 i 5 miejsce 
chłopcy w starszej kategorii  
wiekowej. 

 
W Długiem odbył się turniej klas 

siódmych w piłce nożnej. Nasi 
reprezentanci zajęli 3 miejsce. 

Jadzia i Kacper 
Rysunek: Jacek 

 

Przygody Motylka Zdzicha 

 

 
Autor komiksu: Maciej Jakubiak 

 



 
Autorka komiksu: Nicola Pflanz 

Pozdrowienia i życzenia! 
Jeśli chcesz kogoś pozdrowić lub złożyć komuś zyczenia w naszej gazetce, 

daj tekst któremuś z redaktorów, a ukarze się on w kolejnym numerze. 
 

Pozdrowienia dla Janka,  
najlepszego rozśmieszacza! 

Kuba 
 

Pozdrowienia dla naszej kochanej  
wychowawczyni Pani Marii Kreńskiej  
od Klary kl.VII 

 

Pozdrowienia dla moich najlepszych kolegów: Wiktora Kapczyńskiego oraz 

Kuby Brzezińskiego i mojej kochanej dziewczyny Tosi Bloch! Maciek J. 

 
 

Pozdrowienia dla  
Jagody Pudlarz, 

Natalki Ścieszko, 
Karola Sęklewskiego, 

Damiana Kobyłeckiego i Julki Klaty- ola 
 

Pozdrowienia dla Natalki Ścieszko,  
Oli Borowieckiej, Damiana Kobyłeckiego,  
Karola Sęklewskiego i Julki Klaty-Jagoda. 

 
Pozdrowienia dla Kuby Brzezińskiego, Tosi Bloch,  
Natalii Jakubiak, Szymona Brzezińskiego,  
Oli Pawlak, Beaty Kaczmarczyk  
i youtubera  RoxMb. Zuzia 

 

Pozdrowienia dla Oli Borowieckiej, Patrycji Siwek, Zuzi Klusek,  
Soni Kurczewskiej, Małgosi Goluch, Mai Simon i Natalki Ścieszko -Nicola 

 

 

Pozdrowienia dla Oli Pawlak, Beaty 

Kaczmarczyk i Szymka Zawady od 

Natalki Jakubiak 

Pozdrawiam Natalkę Ścieszko, Damiana Kobyłeckiego, Jacka 

Mazurka, Olę Borowiecką i Jagodę Pudlarz – Karol  

Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia! 

Niech wszystkie dzieci będą zadowolone i szczęśliwe w te święta!  

Niech wszyscy rodzice będą spokojni i radośni tak jak dzieci!  

Niech wszyscy pracownicy szkoły odpoczną, dobrze się bawią i weselą!  

Niech każdy dostanie to o czym marzy i co jest dla niego najlepsze  

w ten świąteczny czas! 

Redakcja 

 

Pozdrowienia dla Pauliny Kucharczyk ,Mai 
Simon, Nicoli Pflanz, Natalki Ścieszko, Oli 
Borowieckiej i Jagody Pudlarz – Zuzia. 

 

Pozdrowienia dla Oli 

Borowieckiej, Jagody Pudlarz, 

Karola Sęklewskiego, Zuzi 

Rybickiej, Pauliny Kucharczyk, 

Julii Klaty i Damiana 

Kobyłeckiego  

i całej klasy IVb -Natalia. 

 


