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14 października 

Dzień Nauczyciela!!! 
   
Naszym Paniom i Panom dziś składamy 

słoneczne życzenia: 

zdrowia, szczęścia i radości  

i marzeń spełnienia. 

Aby zawsze było słońce  

i uśmiech na twarzy, 

aby wszystko się spełniło  

o czym Panie i Panowie marzą. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Kala i Wiktoria Maliszewska, kl. IVb 
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Wizyta Duszpasterza 
20 października naszą szkołę odwiedził ks. Biskup Józef Górzyński. 

Wizyta odbyła się przy okazji wizytacji ks. Biskupa 

w parafii pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie. 

W listopadzie 2013 r. Papież Franciszek mianował go biskupem 

pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W trakcie wizyty Jego 

Ekscelencja poświęcił sztandar szkoły. Spotkanie uświetnił występ 

uczniów z klas 3-6, którzy przygotowali krótką inscenizację 

nawiązującą do osoby św. Jana Pawła II oraz zaprezentowali tańce: 

grecki i żydowski. Po uroczystości Biskup zgodził się odpowiedzieć 

na  kilka pytań dla naszej gazetki. Z rozmowy dowiedzieliśmy się, 

że Jego Ekscelencja swoje powołanie odkrył po maturze, święcenia 

biskupie przyjął 7 grudnia 2013 r., a w naszej szkole jest po raz pierwszy i bardzo mu się u nas 

podoba. 

Katarzyna Zalewska, kl. IVa 
Zdjęcia: Dominik Drewnik, kl. IVd 
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Piórniki dla Afryki 
Dnia 22 października, wraz z koleżankami i kolegami z kółka 

dziennikarskiego oraz naszą opiekunką – Panią Ewą Smereczyńską 

– udaliśmy się do Fundacji „Dzieci Afryki”. Poszliśmy, 

aby przekazać dla afrykańskich dzieci piórniki, które udało nam się 

zebrać w naszej szkole (o akcji zbiórki piórników patrz artykuł 

we wrześniowej Gazetce). Ku naszej radości zebraliśmy 55 

piórników oraz dużą ilość szkolnych przyborów. Zostaliśmy miło 

przyjęci przez Pana Roberta Nogę (jednego z założycieli Fundacji), 

który bardzo serdecznie podziękował nam za te dary. 

 

Piórniki do Afryki wysyłam ja, 

Bo wiem, że będą tam następnego dnia. 

Każdy piórniki wysyłać może 

W każdy dzień i o każdej porze. 

  

Sylwia Leszczyńska, kl. IVa 

Zdjęcia: Mateusz Dębski, kl. IVa 
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Spotkanie z ciekawym człowiekiem 
Wywiad z panem Łukaszem Wierzbickim, redaktorem, biografistą, autorem książek 

dla dzieci, gawędziarzem i podróżnikiem, autorem m. in.: „Afryka Kazika”, „Dziadek 

i niedźwiadek”, czy „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”, który gościł w naszej 

szkole z prelekcją. Była to już druga wizyta Pana 

Wierzbickiego w naszej szkole. 
 

Dominika, Małgosia: Dzień dobry czy mogłybyśmy 

przeprowadzić z Panem wywiad? 

Łukasz Wierzbicki: Oczywiście, proszę bardzo. 

Dominika: Od ilu lat wykonuje Pan zawód pisarza? 

Łukasz Wierzbicki: Zawód pisarza wykonuję od 7 lat.  

Pierwszą książkę napisałem w 2007 roku. 

Małgosia: Ile napisał Pan książek?  

ŁW: Napisałem 5 książek. 

D: Z jakiej książki jest Pan najbardziej zadowolony? 

ŁW: Nie mam ulubionej, książki są jak moje dzieci. 

M: Jakiego pisarza najbardziej Pan lubi? 

ŁW: Włoskiego pisarza Tiziano Terzani’ego. 

D: Czy będąc dzieckiem chciał Pan zostać pisarzem? 

ŁW: Tak, to było moje marzenie.  

M: A jaka książka najbardziej podobała się Panu  

w dzieciństwie? 

ŁW: Kubuś Puchatek. Podobał mi się Stumilowy Las. 

D: Czy napisałby Pan książkę o wróżkach? 

ŁW: Nie, nie czuję tematu. 

M: Czy pracuje Pan obecnie nad nową książką? 

ŁW: Pracuję nad książką o mitach polskich. 

D, M: Dziękujemy za wywiad. 

ŁW: Proszę bardzo, to dla mnie przyjemność. 

D, M: Do widzenia.  

 

Dominika Olszewska, Małgosia Mendelewska, kl. IVc 
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Przybytek Melpomeny* 

 

Chciałabym zachęcidmWasmdo wybrania się na przedstawienie pt. „Ania 

z Zielonego Wzgórza”. Sztuka ta, wystawiana jest w Teatrze KAMIENICA, 

wal. Solidarności 93. Jest to opowieśd na podstawie książki o tym samym 

tytule, kanadyjskiej autorki Lucy Maud Montgomery. 

Główna bohaterka to 11 letnia Anna Shirley, rudowłosa dziewczynka 

z sierocioca, bardzo gadatliwa. Ania pewnego dnia zostaje adoptowana 

i zamieszkuje na Zielonym Wzgórzu. Tam odmieni się jej los i poznamy wiele 

jej wesołych przygód. Dziewczynka ma bujną wyobraźnię, jest wrażliwa 

i bardzo zabawna.mJest to piękna historia, o miłości i przyjaźni -mniech Ania 

zostanie Waszym przewodnikiem po Zielonym Wzgórzu i napełni Wasze 

mmmserca radością!mSerdecznie polecam! 

Najbliższe spektakle wystawiane będą w dniach 17, 18, 23 listopada 2014r. 

  

                  Patrycja Staoczyk,kl. IVd 

 

 

 

 

 

 

* przybytek - miejsce, w którym uprawia się jakąś dziedzinę 
 sztuki lub nauki 
   Melpomena – w mitologiimgreckiej jedna z dziewięciu muz, 
 opiekowała się teatrem 
 

 

 

 

 

 

  Wiktoria Bajll, kl. IVd 

Wiecie, że pierwszym urządzeniem
do odtwarzania i nagrywania
dźwięku był FONOGRAF?
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Warto przeczytać (i nie tylko) 
Chciałabym polecić Wam książkę znanej autorki Astrid Lindgren, pt.: „Ronja córka 

zbójnika”. Jest to jedna z moich ulubionych książek. Opowiada ona o skłóconych rodach 

zbójników. Akcja książki toczy się w zamczysku oraz w pobliskim lesie. Główną bohaterką 

jest Ronja - córka herszta zbójów. Dziewczyna spotyka w lesie różne dziwne stworzenia 

takie jak: Wietrzydła, Szaruchy, Mgłowce oraz Pupiszonki, które mówią w śmiesznym 

języku. Ronja zaprzyjaźnia się z chłopcem o imieniu Birk. Jednak przyjaźń ta poddana jest 

próbie, gdyż ojciec dziewczyny odkrywa, że w drugiej połowie zamku mieszkają ich 

wrogowie, do których należy też Birk. Chłopak z dziewczyną uciekają razem do lasu i tam 

zamieszkują. Jeśli chcecie się dowiedzieć co było dalej, koniecznie przeczytajcie tę książkę. Nie można się od niej 

oderwać. O popularności powieści niech świadczy fakt, że na jej podstawie powstał niemiecko-polski musical „Ronja 

Räubertochter”, szwedzko-norweski film familijny w wersji kinowej i telewizyjnej oraz gra komputerowa.  

Zachęcam do czytania, oglądania, słuchania i grania! 

 Oliwia Potocka, kl. IVd 
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11 października 2014 r. to pamiętna data dla polskich 

kibiców piłki nożnej. Pokonaliśmy mistrzów świata! 

Reprezentacja Polski odniosła historyczne zwycięstwo  

z reprezentacją Niemiec! Podopieczni selekcjonera Adama 

Nawałki wygrali z mistrzami świata 2:0. Bramki dla biało-

czerwonych zdobyli Arkadiusz 

Milik i Sebastian Mila.  

Z kolei 15 października Polska zremisowała  

w Warszawie z zespołem Szkocji. Bramki dla kadry Adama Nawałki 

zdobyli Krzysztof Mączyński i ponownie Arkadiusz Milik. Gole  

dla Szkocji strzelili Maloney i Naismith. 

Mecze z Niemcami i Szkocją pod względem sportowym nie były 
specjalnie udane. Ale zmieniły postrzeganie reprezentacji. Kibice 
zobaczyli zaangażowanie, jakie może dać awans na Euro 2016. 
Dowiedzieliśmy się, że to jednak drużyna z charakterem. 
Na razie zajmujemy pierwsze miejsce w grupie. Czekają nas jeszcze mecze z Gruzją i Irlandią.   
W Grupie D eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 
biorą udział następujące zespoły: 

  Niemcy 

  Irlandia 

  Polska 

  Szkocja 

  Gruzja 

  Gibraltar 
 

 
 

 

 

 

 

Tabela 

wyników    

 

 

 

 

Niemcy  X 1:1 – 2:1 – – 

Irlandia  – X – – – 7:0 

Polska  2:0 – X 2:2 – – 

Szkocja  – – – X 1:0 – 

Gruzja  – 1:2 – – X – 

Gibraltar  – – 0:7 – 0:3 X 
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Mama pyta syna: 

 - Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu?  

- Nie zdążyła...  

******* 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe 

butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...  

- No, weszły!  

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

 - Ale mam buciki odwrotnie...  

Pani patrzy, faktycznie!  

No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je 

znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! Pani 

siedzi, dyszy a dziecko mówi:  

- Ale to nie moje buciki....  

Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!  

Na to dziecko : -...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.  

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku 

wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!  

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?  

- W bucikach…  

******* 

Tylko Chuck Norris potrafi upiec ciasto w zamrażarce  

Tylko Chuck Norris potrafi palić gumy rowerem wodnym.  

Tylko Chuck Norris policzył dwa razy do nieskończoności.  

Tylko Chuck Norris potrafi z grzybów zrobić zupę pomidorową.  

 

******* 

- Zobaczycie, wygra ten, który biegnie w czerwonym krawacie.  

- To nie krawat, to język.  

******* 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy:  

- Mamo dostałem 5 w szkole.  

Mama: - Naprawdę?  

Jasiu: - Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z polskiego...  

 

          Marcin Olejnik, kl. IVd 
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nauczycielką nauczania początkowego 
 

Kasia i Marta (K, M): Dzień dobry. Czy możemy zadać kilka pytań? 

Pani Dorota (PD): Dzień dobry dziewczynki, z przyjemnością odpowiem na wasze pytania. 

K: Czy łatwo uczy się 6–latki? 

PD: Tak, uważam że jest to przyjemne zajęcie, choć czasami bywa trudno. 

M: Czy lubi Pani swoją pracę? 

PD: Tak, bardzo lubię swoją pracę, szczególnie wtedy gdy widzę jak dzieci radzą sobie z trudnymi 

zadaniami. 

K: Co lubi Pani w tej pracy najbardziej? 

PD: Najbardziej lubię niespodzianki jakie sprawiają mi dzieci. 

Uwielbiam też zaplanowane psikusy, które sprytnie przeprowadza 

cała klasa, a taki mi się ostatnio przydarzył. 

M:  Czy zawsze chciała Pani zostać nauczycielką? 

PD: Nie zawsze chciałam zostać nauczycielką. To pragnienie 

zrodziło się kiedy bawiłam się z koleżankami na podwórku 

i „prowadziłam lekcje”. 

K: Czego nie lubi Pani w swojej pracy? 

PD: Nie lubię wstawiać uwag i złych ocen. 

M: Kiedy zaczęła Pani pracować w szkole?  

PD: Pracę w szkole zaczęłam w roku 2005. 

K: Czego lubi Pani najbardziej uczyć w klasach 1-3? 

PD: Najbardziej lubię uczyć matematyki i muzyki, szczególnie jak dzieci żartują, że pani fałszuje. 

M: Ile klas miała pani od początku pracy w szkole? 

PD: To jest moja trzecia klasa. 

K: Czy dzieci są bardzo niegrzeczne?  

PD: Zazwyczaj dzieci są grzeczne. Jak zaczynają się nudzić, to wymyślam jakąś zabawę 

na przykład „poranną dyskotekę”. 

M: Czego uczy Pani dzieci w klasie 1? 

PD: W klasie 1 uczę języka polskiego, matematyki, przyrody, plastyki, muzyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego. 

M, K: Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia. Do widzenia. 

PD: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do widzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadziły Marta Sygit i Kasia Zalewska, kl. IVa 
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to nie efekt Photoshopa. On naprawdę zrobił to zdjęcie 
 
To prawdopodobnie najczęściej oglądane zdjęcie świata - na pulpicie 
komputera mogło je zobaczyć już ponad miliard osób. „Idylla”  
dla Windows XP to jednak nie grafika - jak mogłoby się zdawać, bo tak 
jest idylliczna - a autentyczna fotografia. Zielone wzgórza, intensywnie 
niebieskie niebo z fantazyjnie ułożonymi chmurami. Brzmi znajomo? 
Domyślna tapeta systemu Windows XP, czyli Bliss jest bezapelacyjnie 
jedną z najsłynniejszych fotografii w historii komputerów. Obrazek 
wita nas zawsze podczas pierwszego uruchomienia maszyny  
po świeżej instalacji systemu, ale co ciekawe, wiele osób nie zmienia 
grafiki na inne i Bliss towarzyszy im podczas codziennej pracy  
z komputerem.  

Wokół Windows XP Bliss istniej sporo niedomówień. W sieci web można 
znaleźć informacje jakoby zdjęcie zostało wykonane w Nowej Zelandii czy 
Irlandii. Cóż… okazuje się, że nie. Fotografia domyślnej tapety Windows XP 
została zrobiona w Sonoma, w Północnej Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. 
Autorem zdjęcia jest wieloletni fotograf National Geographic – Charles „Chuck” 
O'Rear. Na początku 1996 r. jechał autostradą 121 przez Napa Valley 
w Kalifornii. Było właśnie po deszczu, wyszło słońce. Wzgórza były 
trawiastozielone, a nad nimi idealnie niebieskie niebo z kilkoma chmurkami.  
I choć wiele osób mogło 

sądzić, że krajobraz z tapety Windowsa XP został  
po prostu wygenerowany komputerowo, to nie dość że istnieje 
naprawdę, to jeszcze oryginalne zdjęcie nie zostało poddane 
retuszowi. Microsoft jedynie trochę je wykadrował i poprawił 
nasycenie zieleni. 
Zdjęcie, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całym 
świecie nie gości jednak na pulpicie samego Chucka O'Reara, gdyż 
ten po prostu nie korzysta z komputerów z Windows. Fotograf 
preferuje komputery Apple. Obecnie zajmuje się fotografowaniem 
procesu tworzenia wina w Napa oraz w innych regionach świata. 
A tak wyglądało to miejsce w 2006 roku, czyli 10 lat później. Wówczas po soczysto zielonej łące nie było śladu - rosły 
tam już krzewy winogron, z których wytwarzane jest kalifornijskie wino. 
 

Tym artykułem rozpoczynamy cykl pt. 
„Ciekawostki fotograficzne”, w którym 
będziemy publikować ciekawe zdjęcia 
i jeszcze bardziej ciekawe historie z nimi 
związane. Kolejna fotografia już wkrótce. 

 
ZAGADKA 

To zdjęcie również wykonał Chuck O’Rear. 
Co „kostucha” trzyma w palcach? 
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HALLOWEEN 
Zwyczaj związany z maskaradą 

i odnoszący się do święta zmarłych, 

obchodzony w wielu krajach w wieczór 

31 października, czyli przed dniem 

Wszystkich Świętych. Halloween najhuczniej 

jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo 

że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy 

się po święcie Bożego Narodzenia największą 

popularnością. Święto Halloween w Polsce 

pojawiło się w latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia 

z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, 

czarownice, trupie czaszki itp.mDokładnempochodzenie Halloween nie jest znane. Może 

nim być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo celtyckie święto 

na powitanie zimy. Ponad 2 tys. lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji 

w ten dzieńmżegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. 

Zwyczaje i zabawy związane z Halloween: applembobbing, cukierek albo psikus, bal 

maskowy, scary farm. 

 

Wiktoria Bajll, kl. IVd 

 

 

Obraz Daniela Maclise pokazujący zabawę z okazji Halloween 
Irlandia, 1832 
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Czy wiecie, że gdy dni stają się 
krótsze i chłodne, liście więdną 
i spadają. Dzięki temu drzewa 

za pośrednictwem liści nie tracą 
wody, co w zimie byłoby dla nich 

szkodliwe. 

Zupa dyniowa 
 

Składniki: 

3 marchewki 

2 kg dyni 

1 cebula 

0,5 kg ziemniaków 

Przyprawy: 

curry  

imbir w korzeniu 

2 bulionetki 

prażone pestki dyni 

mleko kokosowe lub gęsta śmietana 

4 łyżki oliwy 

 

Warzywa obrać i pokroić w plastry. W garnku na rozgrzanej oliwie zeszklić 

cebulę, dodać dynię, marchewkę, część startego imbiru i curry. Smażyć około 5–7 

minut. Wrzucić pokrojone ziemniaki. Zalać wrzątkiem tak, aby zakryć warzywa. Dodać 

bulionetki i dusić do momentu, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Zblenderować 

warzywa, doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Dodać mleczko kokosowe lub śmietanę, 

przelać do miseczek i posypać na wierzch płatkami dyni. 

 

      Alexandra Roguszewska, kl. IVa 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Bajll, kl. IVd 



      

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie zagadki ze strony 10. To, co kostucha trzyma w palcach, to „chip” (czip), czyli zminiaturyzowany układ 

scalony. Takie układy znajdziecie w każdym elektronicznym urządzeniu, często w dużych ilościach. 

Dwa kościotrupy zamówiły taxi pod cmentarz. 
Jeden kościotrup wsiada i woła do drugiego: 
 - No, chodź! 
A drugi kościotrup, ciągnąc płytę nagrobkową, 
mówi: 
 - Bez dokumentów na miasto nie idę! 


