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Uwaga! Konkurs z nagrodami! 

ZGADNIJ, KTO TO JEST. 

„Jaskółka”„Jaskółka”  
gazetka szkolnagazetka szkolna  

W tym numerze: 

marzec 2018 Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej  Górze 

Rozpoznajcie nauczyciela na zdjęciu poniżej i zgłoście się  

do p. Głodeckiej do gabinetu 34!   

Odpowiedzi przekazane "ptasią pocztą" należy dostarczyć 

do 6. 04. 2018 r.  



Konkurs recytatorski 

Apel pod tytułem: „O 

Mickiewiczu inaczej” 

był podzielony na czte-

ry tury: pierwsza za-

częła się o  8.55, 

a skończyła o 9.40 i uczestniczyły w niej klasy 

Ia, Ib, IIIa, IIIc, IIIf. Druga tura trwała od 9.50 do 

10.35. Uczestniczyły w niej klasy IV i V. Trzecia 

tura zaczęła się o10.45 i skończyła o 11.30. 

uczestnicy to klasy VI i VII. Uczestnicy czwartej 

tury, która trwała od 11.45 do 12.30 to klasy Ic, 

IIa, IIId, IIIe, IIIb. Na apelu byli również nauczy-

ciele i Pani Dyrektor. Ciekawostki usłyszane na 

apelu miały na celu przypomnieć uczniom 14-ki 

najważniejsze fakty z życia Adama Mickiewicza, 

czyli patrona naszej szkoły. Pewna część uroczy-

stości była poświęcona czytaniu fragmentów ksią-

żek patrona przez Panią Dyrektor Jolantę Jasiń-

ską. 

Każda klasa miała zaprezentować coś o Adamie 

Mickiewiczu, na przykład wiersz lub piosenkę. 

Była również prezentacja dotycząca życia Adama 

Mickiewicza.  

Dzień patrona  
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Przygotowała: Pola Szandurska (5d) 

Opracował: Szymon Czajkowski (6a) 

 

Na poniedziałkowym konkursie recytatorskim 

z języka polskiego bardzo dużo się działo. Pomimo 

przeciwności losu i chorób, na konkurs dotarło kil-

kanaście osób. Wiersze recytowane przez uczniów 

klas 4-6 bardzo się od siebie różniły, niektóre były 

naprawdę trudne, ale wszyscy poradzili sobie świet-

nie.  

1 miejsce zajęła Maria Stanowska z klasy 4e, 

2 miejsce należy natomiast do Julii Wojciechowicz 

z klasy 4b. 3 miejsce otrzymał Piotr Regeńczuk 

z klasy 6b. Nagrodami były słuchawki i głośniki. 

Oprócz tego, jeszcze 4 osoby otrzymały wyróżnienia. 

Brawo! 

TYDZIEŃ SZKOŁY 



RAMBIT 

W poniedziałek 5. 02. 2018 r. – dzień rozpoczynają-

cy obchody Tygodnia Szkoły w bibliotece szkolnej miało 

miejsce czytanie utworów 

Mickiewicza. Do biblioteki 

zajrzała nasza najmłodsza 

reporterka z kl.4b – Ga-

brysia Nowaczyk i zadała 

kilka pytań paniom biblio-

tekarkom, p. Hannie 

Moszkowicz i p. Karolinie 

Błaszczyk. 

- Czy to pierwsza taka 

akcja czytania utworów naszego patrona? 

Nie, co roku podczas święta szkoły organizowane są 

konkursy, akcje głośnego czytania a także wystawy. 

W tym roku w dniu patrona uczniowie  z klas I-III słu-

chają utworu „Pani Twardowska”. 

- Jaki utwór A. Mickiewicza lubi Pani najbardziej? 

Najbardziej lubię właśnie „Panią Twardowską”. 

- Czy lubi Pani swoją pracę w bibliotece? 

   Tak, bardzo lubię pracę w szkolnej bibliotece. 

Następnie Gabrysia zadała kilka pytań 

uczniom z klasy 1b — Mai Piechnik (1b) 

i Piotrowi Kaciunce: 

- Czy lubisz utwory A. Mickiewicza? 

Maja - Lubię, ale nie wszystkie rozu-

miem. 

- Jakich bajek najchętniej słuchasz? 

Maja – Najbardziej lubię baśnie. 

- Wolisz czytać sam, czy jak ktoś tobie 

czyta? 

Piotr – Zdecydowanie wolę, jak ktoś mi czyta. 

- Czy podoba ci się to spotkanie w bibliotece?  

Piotr – Tak, bardzo, uważam, że powinny odbywać się 

częściej. 

Przygotowała: Gabriela Nowaczyk (4b) 

Czytanie utworów Adama Mickiewicza 

Str. 3 

                 Jaskółka              

marzec 2018 

W Tygodniu Szkoły odbył się konkurs wiedzowy 

dla najstarszych uczniów naszej szkoły pod hasłem 

RAMBIT.  

Imprezę zorganizowali i przeprowadzili p. Barbara 

Walczak – nauczycielka matematyki oraz 

p. Romuald Walczak – nauczyciel języka polskiego. 

 

Rozgrywki wygrała klasa 7b, którą reprezento-

wali: Magda Duda, Zuzia Fiedorowicz, Mateusz 

Grusznis, Kuba Przytuła.  

Kolejne miejsca zajęły klasy: II miejsce – 7d, 

III miejsce – 7a, IV miejsce – 7c. 

 

 



Wystawa kolekcji dziecięcych i nauczycielskich 
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Opracowała: Anna Cicha (5d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek (6.02.2018 r.) w stołówce szkolnej odbyła 

się ,,Wystawa kolekcji dziecięcych i nauczycielskich’’. 

Można było podziwiać tę kolekcję w godzinach od 

8:45 do 11:15.  

Kolekcje były wspaniałe. Był tam album ze znaczkami 

i albumy z kartami.  

Nie obyło się też bez kolekcji zabawek – stikeez’ów, 

aut, littlest pet shop’ów oraz świeżaków.   

Na stołówce pojawiły się też śliczne aniołki, magnesy, 

figurki, muszelki oraz książki z serii: Zaopiekuj się mną - 

Holly Webb.  

Ale najbardziej zaskoczyła mnie kolekcja bonów obiado-

wych! Uważam, że to było bardzo miłe ze strony tych, 

którzy przynieśli swoje kolekcje, że chcieli się nimi 

z nami podzielić. 

 

7 lutego, w ramach Tygodnia Szkoły odbyła się druga 

już edycja konkursu recytatorskiego z języków obcych. 

Wiersze recytowali uczniowie klas III-VII, dla których 

konkurs był nie tylko treningiem pamięci, ale również 

okazją do zaprezentowania siebie przed publiczno-

ścią, rozwijania umiejętności językowych, a przede 

wszystkim dobrą zabawą. Jury, w składzie: nauczyciele 

j. angielskiego: p. Justyna Ratajczak, p. Karolina Gdań-

ska i nauczyciel j. niemieckiego: p. Ewa Drzewucka, 

oceniło uczestników według następujących kryteriów: 

 tekst (stopień opanowania oraz długość wiersza), 

 wymowa, 

 Recytacja, 

 atrybuty, 

 strój. 

Spośród wielu uczestników z klas na 5 poziomach, 

wyłonione zostały I miejsca oraz wyróżnienia: 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 klasy III:  

I miejsce: Nina Brąś (III d), wyróżnienie: Marlena Grze-

bielucha (III c), 

 klasy IV:  

I miejsce: Julia Wojciechowicz (IV b), Maria Stanowska 

(IV e), wyróżnienie: Bożena Wojtkowiak (IV e), 

 klasy V i VI: 

I miejsce: Jakub Koturbasz (V d), wyróżnienie: Milena 

Kardas (VI c), 

 klasy VII: 

I miejsce: Michalina Wiśniewska (VII d), wyróżnienie: Zu-

zanna Fiedorowicz (VII b). 

JĘZYK NIEMIECKI: 

 klasy IV: 

I miejsce: Blanka Krajewska (IV a), wyróżnienie: Bartek 

Olejnik (IV a), 

  klasy VI:  

I miejsce: Szymon Czajkowski (VI a), wyróżnienie: Mikołaj 

Grabowy (VI a). 

POETRY CORNER 

Opracowała: Natalia Sassek  (5d) 
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Twoja Twarz Brzmi Znajomo 

To była jedna z fajniejszych imprez w Tygodniu Szkoły, 

jeśli nie najfajniejsza! 

Uczniowie tłumnie przybyli na salę gimnastyczną, że-

by zobaczyć rozśpiewanych nauczycieli:. p. Karolinę 

Gdańską, p. Agnieszkę Twarowską, p. Jagodę Krama-

rek, p. Joannę Głodecką, ojca Witolda Słowika, p. Mał-

gosię Cyran – Prus, p. Mariolę Zielińską, p. Justynę 

Kacprzak, Karolinę Błaszczyk, p.Dorotę Wojtyłę, 

p. Krzysztofa Przewoźnego, p. Mariusza Furmaniaka, 

a przede wszystkim panią dyrektor Jolantę Jasińską! 

Emocje były nieziemskie!!! 

Złotą płytę za zajęcie I miejsca otrzymała pani p. Mał-

gorzata Cyran – Prus, a srebrną płytę (II miejsce) dy-

rektor Jolanta Jasińska. Jury doceniło także występ 

zespołu (p. J. Kacprzak i p. K. Błaszczyk), który wyko-

nał piosenkę z repertuaru Golec Orkiestra. 

Wszystkim wykonawcom gratulujemy pięknych wystę-

pów, talentu wokalnego i odwagi!!! 

 
Przygotowała: Jaśmina Jaskulska (5d) 



BALE, BALE W KARNAWALE 
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Opracował Szymon Czajkowski (6a) 

Czwartkowe bale klas były lepsze niż kto-

kolwiek by się spodziewał!!! Impreza odby-

ła się na sali gimnastycznej, żeby pomie-

ścić wszystkich uczniów chętnych do zaba-

wy. Był bufet z popcornem i chipsami!  

Była też sesja zdjęciowa – uczniowie każ-

dej klasy zakładali na siebie rozmaite 

przebrania i robili zabawne miny do zdjęć. 

No i oczywiście nie mogło zabraknąć 

świetnej muzyki. Były również rozmaite 

konkursy, do wygrania były świecące 

w ciemności neonowe bransoletki.  

I było jeszcze coś, na co chyba każdy cze-

kał. Wybór króla i królowej balu. Tytuł 

otrzymywało się za najlepsze stroje i po-

kaz. Królem balu został Cezary z klasy 7d, 

a królową Maja z klasy 6b. 
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Konkurs przyrodniczy dla klas czwartych pod nazwą 

ZAGADKI PRZYRODNICZE. 

Organizatorzy: p. A. Jasinowska, p. M. Szymczak, 

p. S. Matuszak, p. R. Piotrowicz. 

Kilka pytań do p.Szymczak: 

- Czy przyroda to Pani pasja? 

- Oczywiście. 

- Czego lubi Pani nauczać swoich uczniów? 

- Lubię uczyć o otaczającej nas rzeczywistości, 

o sprawach dnia codziennego. 

- Czy ma Pani dużo roślin w domu? 

- Naturalnie, mam mnóstwo roślin, którymi uwiel-

biam się zajmować, a one odwdzięczają mi się 

tym, że pięknie kwitną. 

- Czy chętnie spędza Pani czas z uczniami? 

 - Zdecydowanie tak. Uwielbiam to, co robię. 

Uczestniczką tego konkursu była między innymi Bo-

żenka Wojtkowiak z kl.4e. 

Jak odpowiadała na pytania Gabrysi? 

- Czy przyroda to twój ulubiony przedmiot? 

- Tak, moim ulubionym przedmiotem jest przyroda. 

- A jakiego przedmiotu nie lubisz? 

- Najbardziej nie lubię matematyki :( 

- Czy uważasz, że segregacja śmieci jest ważna? 

- Tak, na pewno jest to bardzo potrzebne. 

 

Zagadki przyrodnicze 
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Przygotowała Gabriela Nowaczyk (4b) 

Konkurs „Język polski i matematyka dają się lubić” 

W środę  7. 02. 2018 r. odbył się konkurs „Język pol-

ski i matematyka dają się lubić” zorganizowany przez 

panie Jolantę Owoc i Małgorzatę Kasprzak. 

Trzy szybkie pytania do pań: 

 - Czy trudno zorganizować taki konkurs? 

- Tak, ponieważ najpierw trzeba przygotować zestaw 

pytań i konkurencji, a potem zachęcić uczniów do 

udziału w konkursie i wreszcie go przeprowadzić. 

- Kto redagował pytania konkursowe? 

- Nauczycielka matematyki – p. Owoc i języka pol-

skiego – p. Kasprzak. 

- Czy konkurs ma być tylko zabawą, czy chciały Panie 

sprawdzić wiedzę uczniów? 

- Przez zabawę sprawdzamy wiedzę uczniów. 

Pytania do uczestniczki konkursu – Emilii Gaczyń-

skiej z kl.4c: 

- Czy ciężko było przygotować się do tego konkur-

su? 

- Nie, było łatwo. 

- Z którego przedmiotu czujesz się lepsza? 

- Jestem lepsza z matematyki. 

- Wystartowałaś w tym konkursie, aby wygrać czy 

może sprawdzić swoje umiejętności? 

- Wystartowałam w tym konkursie, aby sprawdzić 

swoją wiedzę i umiejętności. 

 

Przygotowała Gabriela Nowaczyk (4b) 



Krok po kroku: 

1. Wsyp sodę oczyszczoną i kwas cytrynowy do naczynia. 

2. Wymieszaj sodę i kwas, potem dodaj łyżkę oleju i ponownie wymieszaj 

(konsystencja powinna być jak mokry piasek). 

3. Dodaj zapach i barwnik (ten krok można pominąć). 

4. Kiedy wszystko zostanie dokładnie wymieszane, włóż masę do forem-

ki, a następnie dobrze ,,wklep" masę do formy. 

5. Włóż foremkę z masą do zamrażarki na ok. 20-30min. 

6. Potem bardzo ostrożnie wyciągnij. 

GOTOWE! 

PS. Najlepiej używać foremek od babeczek, bo łatwo się je wyciąga. 

Przepis na kule do kąpieli 

Potrzebujesz: 

- 200 g sody oczyszczonej 

- 100 g kwasu cytrynowy 

-  łyżkę oleju 

- ewentualnie: 

~ barwnik spożywczy (kolor według 

uznania) 

~ zapach (według uznania) 

Można dodać np. lawendę, płatki 

róż. 

 

1. Jaki jest adres naszej szkoły? 

a) Jaskółcza 66 

b) Jaskółcza 55 

c) Ptasia 10 

d) żadna z powyższych odpowiedzi 

 

2. Jak nazywa się Dyrektor naszej 

szkoły? 

a) Jolanta Maria Jasińska 

b) Jolanta Maria Jasinowska 

c) Joanna Dorota Jesionowska 

d) Krystyna Jasieńska 

 

3. Ile jest boisk w naszej szkole? 

a) 5 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

4. Na którym piętrze znajduje się 

biblioteka? 

a) drugim 

b) parterze 

c) pierwszym 

d) nie ma biblioteki 

  

5.Kim był patron naszej szkoły? 

a) chemikiem 

b) historykiem 

c) poetą 

d) malarzem 

6. W jakiej sali siódmioklasiści uczą 

się chemii i fizyki? 

a) 38 

b) 32 

c) 31 

d) 22 

 

 

Pierwszaku!!! 

Jeśli znasz odpowiedzi na powyższe 

pytania, zgłoś się do gab.34. Nagro-

dy czekają!! 

 

 

Przygotowała: Martyna Majka (6a) 

TEST — Sprawdź się „pierwszaku”! 
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Opracowała: Julia Dang Thi (6a) 



- Zacznijmy od dokładnego wypytania sekretarki - zaproponowała Natalka. 

- No, tak. Musimy wypytać o szczegóły kradzieży  - powiedziała Una. 

- Dzień dobry - dziewczynki weszły do sekretariatu 
- Dzień dobry, dziewczynki. W czym mogę wam pomóc? Chciałyście podbić legitymacje? - spytała sekretarka. 

- Właściwie to nie - odpowiedziała Maja. 

- A więc o co chodzi? 

- Chciałyśmy z panią przeprowadzić wywiad. 

- Ze mną? - zaśmiała się kobieta - A na jaki temat? 

- My prowadzimy dochodzenie. I do tego potrzebne są nam informacje na temat kradzieży. 

- No, dobrze - zgodziła się sekretarka. 

- Jak doszło do kradzieży? 
- Sama się nad tym zastanawiam. 

- Ile dokładnie zginęło pieniędzy? 

- Dokładnie to nie potrafię określić. Ale zginęło ok. 500zł. 

- Czy zginęło coś jeszcze oprócz pieniędzy? 

- Tak. Projektor z sali 39. 

- Czy zawiadomiła pani policję? 

- Tak, ale jacyś bandyci podpalają ciągle budynki w naszym mieście i policjanci nie mają czasu na moje zgłoszenie. 

- Dziękujemy pani za rozmowę. 
Gdy dziewczynki wracały ze szkoły, Maja przystanęła. 

- Co robisz? - spytała Priscilla Maję. 

- Obserwuję - odpowiedziała cicho dziewczynka. 

- Kogo? 

- Tych panów na ławce. Znowu przyszli przed naszą szkołę. 

- Czy ja mam zwidy czy koło nich leżą … pieniądze? - spytała Żaneta. 

- Nie zdaje ci się, ja też je widzę - potwierdziła Agnieszka. 

- Dziewczyny, to jest całkiem niezła sumka. - odpowiedziała Natalka - a dokładnie to 600zł. 
- Jejku - odpowiedziała Natasza. 

- Robię temu zdjęcie - Natalka wzięła telefon i cichutko podeszła do ławki, na której leżały pieniądze. Pstryknęła zdjęcie. 

Na szczęście nie było słychać żadnego dźwięku.  

Gdy klub się oddalił, do Uny zadzwoniła jej mama. Una musiała wracać już do domu. Dlatego wszystkie dziewczyn-

ki postanowiły zająć się tym nazajutrz. Nadeszło oczekiwane ,,nazajutrz’’, czyli piątek. NUMPAŻ ustalił, że po południu 

po skończonych lekcjach wszystkie pojadą autobusem na komendę. Lekcje dłużyły się im niemiłosiernie. Lecz w końcu 

dziewczyny usłyszały dzwonek. Wybiegły ze szkoły i czym prędzej pobiegły do domów.  

O godzinie szesnastej spotkały się pod domem Natalii. Pobiegły na przystanek. Najbliższy autobus odjeżdżał za 3 

minuty. Więc dziewczynki poszły kupić bilety. Klub usłyszał świst hamulców. Wsiadły do autobusu. Jechały zaledwie 7 
minut i były już na miejscu. Komenda policji znajdowała się jedną ulicę dalej. Gdy doszły do komendy, popchnęły drzwi 

i weszły. Przywitał ich policjant siedzący przy biurku. 

- Chciałybyśmy porozmawiać z szefem – odezwała się nieśmiało Natalka. 

W środku panowała cisza. Krople deszczu bębniły w szyby. Było smętnie i dosyć poważnie. Minęło z pół minuty 

zanim policjant jej odpowiedział: 

- A w jakiej sprawie? 

- Bo my wyśledziłyśmy tych podpalaczy budynków, którzy byli w gazecie - tym razem odezwała się Maja. 

- Naprawdę? - zdziwił się rozmówca - No dobrze. Przyznam wam, że to ja jestem szefem. Chodźcie za mną! 
Wtedy szef wstał i otworzył drzwi do pokoju nr 3. 

- To moje biuro – powiedział policjant z dumą - Usiądźcie. 

Dziewczynki spoczęły na krzesłach ustawionych wokół długiego zaokrąglonego stołu. 

- Słucham - powiedział szef. 

Wtedy Priscilla pokrótce opowiedziała o wszystkim, co się wydarzyło: o klubie, o pożarze, o kradzieży, o faktach 

i dowodach. Natalka podała policjantowi swój telefon i pokazała zdjęcie. Po wyjściu NUMPAŻ* z komendy, policjant nie 

mógł się nadziwić, że takie małe dziewczynki rozwiązały same sprawę i podały miejsce, w którym znajdują się przestęp-

cy. 
- Kto jest za tym, żeby Natalka została naszym nowym kapitanem? - spytała Maja na podwórku. 

Wszystkie dziewczynki wykrzyknęły: 

- Ja!!! 

 

* NUMPAŻ - klub stworzony przez Maję. Składa się on z dziewczyn, takich jak:  Natalia, Una, Maja, Priscilla, 

Agnieszka i Żaneta. Nazwa klubu wywodzi się z pierwszych liter ich imion. 

NUMPAŻ 
Odcinek „Dziewczynki kończą sprawę” 
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Autor: Ania Cicha (5d) 



  Potrzebne: 

 trzy kartki papieru A4

(najlepiej sztywny) może 

być w różnych kolorach, 

 klej Magik, 

 guzik, 

 nożyczki, 

 linijka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kącik kulinarny 
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Krokiety Ani Sałatka ryżowa 

Przygotowała: Ania Nikoliszyn  (6a) 

Str. 11 

Opracowała: Pola Szandurska – kl. VD 

 Usmażyć naleśniki według prze-

pisu (poprzednie wydanie gazet-

ki). 

 Pierś z kurczaka przyprawić 

i usmażyć na patelni z dodat-

kiem oleju, usmażoną pokroić 

w kostkę. 

 Pomidora, ogórka, ulubione wa-

rzywa pokroić w kostkę. 

 Wszystko razem wymieszać. 

 Wyłożyć na naleśnik i zwinąć jak 

tradycyjnego krokieta. 

 Panierować w jajku i bułce tar-

tej. Usmażyć na złoty kolor. 

Smacznego!!!!!!!!!!!!!!! 

 Ugotować ryż w lekko osolo-

nej wodzie. 

 Ogórka, pomidora, szynkę 

pokroić w kostkę. 

 Dodać przyprawy: sól, pieprz. 

 Dodać 5-6 łyżek majonezu. 

 Wymieszać. 

Gotowe!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Wykonanie: 

1. Na jednej kartce papieru narysuj 7 pasków długości 21 x 1,5 cm i je wytnij. 

2. Na drugiej  kartce papieru również narysuj  7 pasków  tylko teraz długości 

18 x 1,5 cm i też  je wytnij. 

3. Na ostatniej kartce narysuj 7 pasków o wymiarach 15 x 1,5 cm i je wytnij. 

4. Weź jeden z małych pasków, na jeden  koniec nałóż klej i przyklej do drugie-

go tak, żeby powstała łezka. 

5. Średni pasek tak samo po obu końcach posmaruj klejem i przyklej do pierw-

szego (już sklejonego) tak, aby powstała podwójna łezka. To samo zrób 

z trzecim, największym paskiem. W ten sposób powstał płatek.  

6. Zrób ich 7. 

7. Sklej płatki razem, żeby powstał kwiatek. 

8. Na środek przyklej guzik. 

 

Kwiatek z papieru jest skończony. Można przyczepić go do opaski, zrobić bu-

kiet czy nawet ozdobić dom.  

 

Życzę przyjemnej pracy! 

Kącik ART 

Papierowe kwiaty  



1. Czy pamięta Pani, kim chciała zostać, gdy 

chodziła do pierwszej klasy ? 

Dokładnie to pamiętam. Chciałam być 

lekarzem, chirurgiem plastycznym. 

 

2. Czy miała Pani ulubiony przedmiot w szko-

le? Jeśli tak, to jaki?  

Ulubionym przedmiotem była przyroda, 

później biologia. 

 

3. Czy był jakiś przedmiot w szkole, którego 

Pani nie lubiła? 

Język niemiecki. 

  

4. Kiedy postanowiła Pani zostać psycholo-

giem i co skłoniło Panią do tego? 

Decyzja zapadła w liceum. W I klasie li-

ceum brałam udział w warsztatach doty-

czących autyzmu. Tam dowiedziałam się, 

jak wygląda życie dzieci z autyzmem. 

Uczestniczyłam w wolontariacie, gdzie 

miałam okazję pracować i pomagać ma-

łym dzieciom, które chorują na autyzm 

i ich rodzicom. Wtedy też zapadła decyzja, 

że w przyszłości chcę pracować z dziećmi 

i pomagać im. Najlepszym wyborem była 

psychologia. 

5. Co daje Pani największą satysfakcję 

z pracy? 

Kiedy widzę, że moja praca przynosi ocze-

kiwane efekty. To wtedy gdy dzieci ufają 

mi i przychodzą do mnie podzielić się swo-

imi problemami, troskami, ale i miłymi 

zdarzeniami z ich życia.  

 

6. Co Pani lubi w swoim zawodzie? Czy zaw-

sze sprawia on Pani radość?  

Lubię to, że moja praca nigdy nie jest 

nudna. Każdego dnia dzieje się coś, co 

mnie zaskakuje i uczę się czegoś nowe-

go. Lubię również to, że podczas moich 

zajęć z uczniami nie muszę stawiać ocen.  

 

7. Co Pani najbardziej podoba się w naszej 

szkole? 

Dyżurowanie uczniów, które faktycznie 

daje efekty oraz pyszne obiady na stołów-

ce.  

8. Jakie jest Pani największe marzenie? 

Zwiedzić Japonię. 

 

9. Ulubiony film, do którego często Pani wra-

ca to… 

„Mamma Mia!” - musical. 

 

10. Gdyby dziś Pani wiedziała, że trafi na 

bezludną wyspę, jaki przedmiot (tylko 

jeden) zabrałaby Pani ze sobą? 

Jakąś mega grubą książkę. Uwielbiam 

czytać, niestety brakuje mi na to czasu.  

 

Wywiad z nową panią psycholog 
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Z panią Dorotą Wojtyłą rozmawiały: Julia Dang Thi 

i Wiktoria Mikołajczyk, kl.6a 



Nazwa Shih Tzu pochodzi z języka chińskiego i dosłownie oznacza „lwi pies”. Rasa ta powstała w Tybe-

cie, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie. Shih Tzu hodowane były w klasztorach i pałacach, gdzie da-

rzono je szczególną sympatią i opieką.  

Wiadomości: 

 długość życia: 10 – 16 lat 

 waga: 4 -7,2 kg 

 umaszczenie: tri kolor, biały, beżowy, 

czarny. 

 wzrost: 20 – 28 cm 

 usposobienie:  

Ten z pozoru spokojny piesek jest osob-

nikiem bardzo wesołym i krzepkim. 

Jest to zwierzę niezwykle inteligentne, 

żywe oraz czujne – zwraca baczną uwa-

gę na otoczenie. W zgodnej opinii 

wszystkich właścicieli i wielbicieli tej 

rasy, prawdziwy lew salonowy ze wzglę-

du na królewskie maniery. Charakter 

ma przyjaźnie usposobiony, zarazem 

niezależny oraz zuchwały. 

MASZAMASZA 

Sama mam   shih – tzu, a ta historia 

zaczyna się 16 lat temu kiedy moja ma-

ma chciała kupić kota. 

Mama, tata i babcia pojechali więc 

kupić kota, ale zauroczył ich mały pie-

sek, którego nazwali Masza. Kochali 

ją wszyscy zwłaszcza moja mama i ja. 

Masza była rozpieszczana, zamiast 

psiej karmy jadła makaron, ogórki 

i wszystko co chciała. Zachorowała na 

serce i pewnego dnia zemdlała, byłam 

przerażona, ale rodzice ją cudem ura-

towali. Niestety pod koniec sierpnia 

2017 r. umarła, dowiedziałam się 

o tym kiedy wróciłam do domu.   

Po pewnym czasie ja i rodzice zapra-

gnęliśmy znowu mieć psa. Po powro-

cie z hodowli shih-tzu mieliśmy już 

naszą małą Taszkę. Tasza jest słodka 

i zabawna. Podobnie jak Masza na 

zawsze pozostanie w naszych ser-

cach…. A ma dopiero pół roku i jej ży-

cie rozpoczyna się. Jest moją najlep-

szą przyjaciółką… :-) 

 

 

Shih – tzu  
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MASZA TASZA 

Autor: Pola Szandurska (5d) 



 Dzień Kobiet (International Womens 

Day) – coroczne święto obchodzone 8 marca 

jako wyraz szacunku dla ofiar walki o uprawnie-

nie kobiet. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć 

można obchodzone w Starożytnym 

Rzymie Matronalia. Było to święto 

przypadające na pierwszy tydzień mar-

ca związane z początkiem nowego ro-

ku, macierzyństwem i płodnością. 

Z okazji tego święta mężowie obdaro-

wywali swoje żony prezentami i speł-

niali ich życzenia. Po raz pierwszy 

Dzień Kobiet obchodzono w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki dnia 28 lutego 1909r. 

Pomysłodawcami upamiętnienia tego święta 

była Socjalistyczna Partia Ameryki. W ten spo-

sób Amerykanki zamanifestowały walkę o pra-

wa polityczne i ekonomiczne dla kobiet. Rok po 

tym wydarzeniu w Kopenhadze ustanowiono 

Dzień Kobiet.  

Święto to ma przypominać o równouprawnie-

niu i budowaniu demokracji w oparciu o prawa 

wyborcze dla kobiet. W Polsce święto kobiet 

pojawiło się dopiero po II wojnie światowej. 

W zakładach pracy składane były 

życzenia i wręczane prezenty – raj-

stopy, mydełka albo kawa i kwiatek, 

którego odbiór każda pracownica 

musiała obowiązkowo pokwitować. 

Centralne obchody święta kobiet 

zanikły w 1993 r., kiedy definityw-

nie zniosła je premier Hanna Su-

chocka. Dziś 8 marca świętuje się 

chętnie. Z sympatią o Dniu Kobiet wypowiada-

ją się młode kobiety i są za przysłowiowym 

„kwiatkiem dla Ewy”. Feministki mają okazję 

8 marca przedstawić swoje poglądy, co robią 

na corocznych, kolorowych i radosnych spo-

tkaniach. 

Ciekawostki o Dniu Kobiet 
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Na podst. Wikipedia i Focus TV 

opracowała Natalia Sassek, 5d 

Islandia to kraj położony w Europie Północnej, 

na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach. 

Stolicą państwa jest Reykjavík. Islandia jest 

też jednym z krajów nordyckich. Językiem 

urzędowym w Islandii jest 

islandzki, a walutą korona 

islandzka (ISK). Polacy są 

drugim największym naro-

dem na Islandii, zaraz po 

Islandczykach. Islandia zaj-

muje 107. miejsce pod 

względem powierzchni na 

świecie. W Islandii mieszka 

tylko 336 000 osób, a gęstość zaludnienia to 

tylko 3,2 osób/km²! Religią dominującą na 

Islandii jest luteranizm. Pod względem geolo-

gicznym, Islandia jest najmłodszym obszarem 

kontynentu europejskiego.  

Posiada wiele wulkanów, między innymi He-

klę, Katlę i Askję. O aktywności wulkanicznej 

świadczą także liczne gorące źródła i gejzery. 

Samo słowo ,,gejzer” jest pochodzenia is-

landzkiego. Kraj w dużym 

stopniu wykorzystuje ener-

gię geotermalną do ogrze-

wania mieszkań. Islandia po 

angielsku to ,,Iceland”. 

Zgodnie z nazwą, jest kra-

jem lodu – około 11% po-

wierzchni tego wyżynno-

górzystego kraju zajmują 

lodowce. Głową państwa jest prezydent Guðni 

Th. Jóhannesson. 

ISLANDIA — czego o niej jeszcze nie wiecie... 

Opracował: Szymon Czajjkowski, kl.. 6a 



Oprac. uczniowie kl. VI c pod opieką p. Karoliny Gdańskiej 

http://sp85.krakow.pl/kacik-jezyka-angielskiego/ 

Hello:) 

W tym numerze gazetki kolejna część  tzw. „false 

friends”, które warto zapamiętać. Sugerowanie się 

ich podobieństwem do niektórych słów w języku 

polskim, może prowadzić do niezręcznych sytuacji   
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NOVEL to znaczy powieść, a nie nowela  

(a short story) 

ORDINARY to znaczy zwyczajny, a nie ordynarny 

(vulgar) 

PASTA to znaczy makaron, a nie pasta (paste) 

PUPIL to źrenica lub uczeń szkoły podstawowej,  

a nie pupil (favourite) 

RECEIPT to znaczy paragon, a nie recepta 

(prescription) 

RECIPE  

to  przepis kulinarny, a nie recepta (prescription) 

RUMOUR to plotka,  

a nie rumor, hałas (noise) 

SENTENCE to znaczy zdanie,  

a nie sentencja (maxim) 

SYMPATHY to znaczy współczucie,  

a nie sympatia (liking, sweatheart) 

ANTICS to znaczy błazeństwa,  

a nie antyki (antiques) 

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym Nowej Zelandii i Australii. W tym numerze   

QUIZ ON  NEW ZEALAND.  Odpowiedzi na kartce podpisanej przez autora, proszę przynosić do 13 kwietnia (piątek) - sala 25; 

organizator konkursu — p. Karolina Gdańska. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w obu quizach  

(o Nowej Zelandii i Australii) - otrzyma nagrodę. QUIZ ON AUSTRALIA  w następnym numerze gazetki!!! 

Quiz questions on New Zealand 

1. New Zealand is located on: 

a) the northwestern Pacyfic Ocean   

b) the South Pacyfic  

c) the southwestern Pacyfic Ocean 

2. The longest river in New Zealand is: 

a) the Matuara   

b) the Waikato  

c) the Waitaki 

3. The largest city in New Zealand is: 

a) Hamilton b) Aukland c) Wellington 

4. Aotearoa is the name for New Zealand and it means: 

a)   ”land of the long white cloud”  

b)   ”land of the nature”   

c)   ”land for all sailors” 

5. Which film wasn’t shot in New Zealand: 

a)   “The Hobbit”     

b)   ”Harry Potter” 

c)    “The Lord of the Rings”      

d)    “The Chronicles of Narnia” 

 

6. The name of a famous, shining cave in New Zealand is: 

a) Kawiti Cave  

b) Nikau Cave  

c) Waitomo Glowworm 

7. The monarch of Australia is: 

a) Elizabeth II  

b) Malcolm Turnbull  

c) Sir Peter Cosgrove 

8. The capital city of New Zealand is:  

a) North Shore    b) Hamilton c) Wellington 

9. How many stars does the New Zealand flag have? 

a) 4  b) 5  c) 3 

10. New Zealand has 3 official languages. English and 

New Zealand Sign Language are two. 

What is the third one? 

a) Samoan  b) Fijian  c) Maori 

http://sp85.krakow.pl/kacik-jezyka-angielskiego/
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ROZRYWKA 

Oprac. Redakcja „Jaskółki” 

*** 

Grześ wraca ze szkoły i już od progu woła: 

- Mamo! Dziś na matematyce tylko ja od-

powiedziałem na pani pytanie! 

- Brawo! A o co pani pytała? 

- Kto nie odrobił lekcji. 

 

*** 

W szkole: 

- Hej, ty tam pod oknem – kiedy był pierwszy 

rozbiór Polski?- pyta nauczyciel. 

- Nie wiem. 

- A w którym roku była bitwa pod Grunwal-

dem? 

- Nie pamiętam. 

- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz skoń-

czyć szkołę? 

- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.... 

 

*** 

Franek budzi się rano i płacze. 

- Śniło mi się, że szkoła się paliła! 

- Nie martw się, to tylko sen – pociesza go 

mama. 

- Właśnie dlatego płaczę!!! 

 

*** 

Koniec roku szkolnego. Syn przychodzi ze 

szkoły i mówi: 

- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy! 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować mi podręczników na 

drugi rok. Zostaję w tej samej klasie. 

 

*** 

Franek pyta tatę: 

- Czy potrafisz podpisać się z zamkniętymi 

oczami? 

- Potrafię. 

- To świetnie. Trzeba podpisać się kilka 
razy w moim dzienniczku i na usprawiedli-

wieniach :)) 

 

*** 

- Jasiu, czemu spóźniłeś się do szkoły? 

- Bo pewnej pani zginęło 100 zł. 

- I co? Pomagałeś szukać? 

- Nie. Stałem na banknocie i czekałem, aż 

odejdzie! 

 


