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wstępniak czyli 
Słówko  

od naczelnego 
 

 

 

Jestem redaktorem naczelnym 

gazetki szkolnej. Bardzo proszę 

przysyłajcie do mnie swoje opinie 

na temat naszej gazetki. Obiecuję, 

że wszystkie przeczytam i 

odpowiem na nie.  

Piszcie na podany adres e-mail: 

gazetka.szkolna@vip.onet.pl 

Zachęcam też do współpracy 

wszystkich, którzy są 

zainteresowani pisaniem tekstów, 

mają jakieś pasje, dobrze rysują. 

Kasia 
 

 

 

Mam na imię Marta. Jestem 

zastępcą redaktora naczelnego.   

Mam wiele pasji o których 

opowiem Wam  przy okazji.  

Bardzo lubię czytać książki.  

Im grubsze tym lepsze  

Oprócz tego w wolnych 

chwilach robię zdjęcia- 

najczęściej owadom i moim 

kwiatom.  Pielęgnacja kwiatów 

to moja kolejna pasja. Podczas 

pracy w ogrodzie odprężam się  

 i mam czas na przemyślenia. 
 
 
 

 

rysunki z archiwum redakcji 
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HARRY POTTER   

ÓSMA HISTORIA  
 

      Czytaliście wszystkie części Harrego Pottera? Jeżeli tak, to mam 

dla was dobrą wiadomość. Została wydana w języku polskim kolejna 

część przygód pt. „Harry Potter i przeklęte dziecko”. Harry po latach 

jest urzędnikiem Ministerstwa magii, ma żonę i trójkę dzieci! 

Jak myślicie, czy jest mu łatwo?  

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, sięgnij po książkę. 

Książkę możecie wypożyczyć w naszej bibliotece szkolnej. 

Specjalnie dla was przygotowałam powtórkę z zaklęć.  Połącz 

odpowiednie zaklęcia z ich opisami.  Sprawdź się: 
 

szkiele - wzro Powoduje silne zauroczenie lub 

obsesje osoby pijącej go. 

              wywar Tojadowy Odpowiada szczerze 

i wyczerpująco na zadane nam 

pytania. 

Veritaserum Odtworzenie brakujących kości. 

            Wywar Żywej Śmierci Pijący zapada w bardzo mocny 

sen. 

            Amortencja Łagodzi objawy przeziębienia 

i katar. 

            Eliksir pieprzowy Łagodzi objawy likentropii, dzięki 

niemu osoba zachowuje 

świadomość  

i ludzki zmysł podczas 

transformacji 

 
 



KILKA REKORDÓW NA DOBRY HUMOR 
 

 
 

     Pewnie ciekawi was kto był największym albo najmniejszym 

człowiekiem świata, a może interesuje was jakiej wielkości był 

najmniejszy pies albo największa ryba. Przedstawiam moja listę 

najciekawszych rekordów w historii: 

1. 1.Najwiekszy człowiek :  Pochodzący z Anglii Robert Wadlow 

mierzył 272 cm.! 

2. Najmniejszy człowiek:  Urodzony w Nepalu Chandra Bahadur 

Dangi mierzył 54,6 cm! 

3. Najmniejszy pies to prawdopodobnie polski psiak o imieniu 

Toudi ma 6 cm wzrostu! 

4. Największym  psem  na świecie był  Zeus ( teraz Rekordy 

Guinessa Czekaja na następcę) mierzył 111,8 cm w kłębie a gdy 

stawał na tylnych łapach 226cm! 

5. Najdłuższe włosy posiada Xie Qiuping pochodząca z Chin. Mają 

długość 5 metrów 62,7cm ale mogły jeszcze sporo urosnąć! 

6. 6.Najwieksza dynia świata waży 1054 kg! Można byłoby z niej 

zrobić 1000 placków dyniowych! 

7. Najbardziej owłosiona owca na świecie miała na sobie prawie 

41,1 kg sierści! 

8. Najstarszym kotem świata jest Sztruks ma 27 lat, lecz jednak nie 

pobił rekordu kota który żył 38 lat! 

9. Największa dżdżownica mierzy 6,7 m! 

10. Najstarsza kobietą jaka znyła była Jeanne Calment- 122 lat i 164 

dni, a najstarszym mężczyzną Jiroemon Kimura- 116 lat i 54 dni 

 opracowała spinel 



DEBIUT W „CZWÓRKOWYCH ASACH”  

OBRĄCZKI Z DRUTU 
W pewien weekend października pojechałam na wieś do mojej 

cioci Basi, która jest nauczycielką historii. Szkoła, w której uczy jest 

położona nieopodal starego, małego cmentarza. Od cioci wiem, że 

uczniowie z koła historycznego  opiekują się nim, dbają  

o porządek i ładny wygląd mogił.  W pewnym momencie ciocia 

zapytała mnie: 

-  Monika, pójdziesz z nami na groby partyzantów? 

- Z wielka przyjemnością – odpowiedziałam.  

Ciocia, opowiadając mi historię tego miejsca mówiła, że podczas 

II wojny światowej w pobliskim lesie stacjonował oddział leśnych 

żołnierzy. Przez wiele miesięcy partyzanci skutecznie organizowali  

zasadzki na żołnierzy niemieckich. Bronili również ludzi z wioski. 

Ci z kolei pomagali im ofiarując żywność, ubrania, a także materiały 

opatrunkowe i leki. W pewnej chwili ciocia zamilkła. Bardzo mnie to 

zdziwiło, bo tak interesująco mówiła.  

Zapytałam ją z niecierpliwością.  

-  I co się z nimi stało, co było dalej!  

Niestety milczała. 

Po dotarciu na miejsce wszyscy zabrali się pilnie do pracy. Usypane 

kopce z wbitymi brzozowymi krzyżami piękniały z każda chwilą. 

Ten mały cmentarz z kilkoma mogiłami nabierał swoistego uroku. 

Nagle jeden z uczniów, Adam podszedł do grobu znajdującego się na 

środku cmentarza i położył piękny bukiet białych kwiatów. Trochę 

mnie to zdziwiło, bo na  pozostałych mogiłach młodzież kładła 

zapalone znicze.  

Zapytałam chłopca: 

 - Dlaczego właśnie na tym grobie położyłeś kwiaty?  

- Popatrzył ze smutkiem na mnie i odpowiedział: 

- W tej mogile leży najstarsza  siostra mojej  babci.     

Wtedy uczniowie poprosili moją ciocię, żeby opowiedziała historię 

ludzi z tego grobu. Ciocia początkowo nie chciała: 

- Przecież  wam tyle razy już opowiadałam. 

- Wtedy ja wypaliłam: opowiedz, opowiedz! 

Uczniowie mi wtórowali. 

 



I zaczęła opowiadać.  
- W tej mogile spoczywają dwie osoby:  dowódca oddziału 

partyzanckiego  pseudonim „Szary” i piękna sanitariuszka 

o pseudonimie „ Biała”.  Ci młodzi ludzie byli w sobie bardzo 

zakochani. Planowali, że po wojnie pobiorą się i będą wychowywali 

gromadkę dzieci. Zawsze cały oddział trzymał się razem, tworzyli 

zgraną drużynę  i zawsze udawało im się wyjść z najgorszej opresji– 

opowiadała ciocia. 

 
 

 
Jednakże Niemcy mieli już dość ciągłych napaści na swoich 

żołnierzy i postanowili urządzić zasadzkę na partyzantów. W pewien 

wiosenny  dzień, kiedy oddział wracał do swojej kryjówki, został 

niespodziewanie otoczony przez żołnierzy wroga. Pomimo 

długotrwałej i bohaterskiej obrony, wielu  partyzantów poległo, 

a kilku z nich zostało ciężko rannych. Pośród nich był  dowódca 

„Szary” . „ Biała” ruszyła mu na ratunek i kiedy pochyliła się nad 

ukochanym opatrując jego rany poczuła broń przyłożoną do swoich 

pleców.   

W tej chwili ciocia zamilkła, a z jej oczu popłynęły łzy.  

Wszyscy staliśmy nieruchomo w milczeniu. Po krótkiej chwili, Adam 

zaczął przegrzebywać wierzchnią ziemię na mogile, poczym wyjął 

małe pudełeczko w kształcie serca.  

Cicho zapytałam: 

- Co to za pudełeczko i co  jest w środku? 

Dziewczyna, która stał koło mnie powiedziała: 

- To obrączki z drutu, które ludzie znaleźli w mundurze dowódcy.                                      

autor: Łowca, 

rysunek: Cezar 



DLACZEGO WARTO PIĆ ZIOŁA? 
DLA URODY I DLA ZDROWIA 

 

     Zioła mają magiczną moc, która wykorzystywana jest w medycynie 

naturalnej od tysięcy lat. Napary na bazie roślin potrafią wyleczyć 

przeziębienie, złagodzić dolegliwości trawienne, a nawet zwalczyć 

trądzik. Co więcej, w ich składzie zawiera się bomba antyoksydantów 

czyli witamin i minerałów. Ta mieszanka oczyszcza ciało z toksyn, 

nadając cerze, włosom oraz paznokciom dawną siłę i blask! 

 

     Jak wprowadzać napary ziołowe do swojego menu?  

Zmień kawę na czarną herbatę, wzmacniając ich działanie 

imbirem, ananasem, grejpfrutem i cynamonem.  Wzbogacenie 

swojej diety o te napoje zagwarantuje ci większą dawkę energii 

każdego dnia oraz doskonałe samopoczucie! 

     Czy istnieje coś przyjemniejszego niż chwila relaksu z kubkiem 

aromatycznej herbaty? Szybki i smaczny sposób na detoks! 

Polecam dla urody hibiskus. Herbatka z niego uważana jest 

za prawdziwy eliksir młodości. Dlaczego? Bo posiada w sobie 

sporą dawkę witaminy C, polifenole, kwas cytrynowy i jabłkowy. 

Ten napar wskazany jest szczególnie przy problemach z cerą 

naczyniową, łagodzi podrażnienia oraz pielęgnuje skórę od 

środka. 

Co więcej, picie hibiskusa zwalcza wolne rodniki za sprawą 

zawartych  

w nim przeciwutleniaczy. 

 

W moim artykule jest kilka trudnych określeń, może dla wielu 

niezrozumiałych, więc zamieszczam słowniczek: 

 

Przeciwutleniacze: 

antyoksydanty, inaczej nazywane przeciwutleniaczami- to związki 

usuwające z organizmu człowieka nadmiar wolnych rodników. 

Spowalniają procesy starzenia organizmu oraz zapobiegają rozwojowi 

chorób określanych jako cywilizacyjne. Do przeciwutleniaczy 

zaliczmy witaminę A, E i C, karotenoidy (na przykład  

beta-karoten, zeaksantyna), bioflawonoidy, niektóre składniki 

mineralne, na przykład cynk i selen, a także związki, takie jak 

koenzym Q 



 

polifenole– stanowią największą grupę naturalnychprzeciwutleniaczy, 

które wykazują dobroczynne działanie na organizm ludzki. Występują 

w roślinach, najczęściej w połączeniu z cukrami, choć mogą także 

występować w postaci wolnej. 

 

wolne rodniki– wolne rodniki to atomy cząsteczki lub jony 

posiadające na zewnętrznej orbicie pojedynczy elektron. Dążąc do 

przyłączenia lub oddania elektronu wykazują dużą aktywność 

chemiczną utleniając każdy związek z którym mają kontakt. 

muminek 

 
 

 
 

Hibiskus – kolorowanka, zapraszam do zabawy kolorami  

 

 



CZAS NA KOMIKS 
 

Od kilku lat filmowe adaptacje komiksów, takie jak np. „Iron Man”, 

„Avengers”, „Thor” czy „Kapitan Ameryka” zbierają coraz większą 

liczbę fanów i masa osób patrzy z coraz większym zaciekawieniem 

w kierunku ilustrowanych opowieści superbohaterów. Jakiś czas temu 

amerykańskie wydawnictwo Marvel zdecydowało się na całkowity 

reset wszystkich opowiadanych serii o superbohaterach, właśnie dla 

osób, które chcą zacząć swoją przygodę z komiksami. Od teraz każda 

nowa seriapoświęcona konkretnemu supebohaterowi bądź grupie  

superbohaterów rozpoczyna się z numerem  #1. Każdy zeszyt jest 

napisany tak, że zrozumieją go nie tylko pasjonaci komiksów, 

ale również grupa odbiorców zauroczona filmami  

od Filmowego Uniwersum Marcela (ang. Marvel Cinematic 

Universe),. Przy wyborze proponuję , by na sam początek wybrać 

suprebohatera, którego lubimy, bądź chcielibyśmy  go poznać.  

W momencie, gdy już zaczniecie czytać komiks, to nie zrażajcie  się, 

że czegoś nie wiecie.  Macie Internet, więc można z niego skorzystać. 
 

 
tekst i rysunek J. 



GALERIA ASÓW 

MAGDA BIZOŃ 
 

 
 
 
 



STRONA Z 
JAJEM  
 

Jak powstały białe konie?  

- Chuck Norris przestraszył zebry. 

 

* 

Co jest małe i białe na telewizorze?  

Mucha w koszuli nocnej. 

 

* 

 

 

 Jakie jest najsilniejsze zwierzę świata?  

Ślimak bo nosi swój dom na plecach. 

 

* 

 

Przychodzi baba do lekarza i mówi:  

- Panie doktorze, straciłam pamięć .  

- A kiedy ją pani straciła?  

- Zeszłego roku 15 marca o 7:32 w małej miejscowości 28 km od 

Poznania. 

 

* 

 

Co ma wspólnego Windows z człowiekiem?  

Też łapie wirusy. 

* 

Staszek mówi do Franka:  

- Kiedy słyszę z rana dzwonienie budzika, to mam wrażenie, że ktoś 

do mnie strzela.  

- I co, budzisz się?  

- Nie leżę jak zabity. 

przygotowała: Gnomek 

  

 


