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czyli nasza szkoła inaczej!!! 
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Jak  im pomagamy? 

Wyróżnione opowiadania uczniów klas V 

Zespół redakcyjny po raz pierwszy w składzie: 

 

                     Nadia Rajman                           Mariusz Pałatyński                       Opiekun 

                     Cecylia Walczuk                       Maksymilian Rodzeń            Magdalena Dobrowlańska   

                     Hanna Kukła                             Hanna Makuć 

                     Matylda Jarosz                          Agnieszka Lech 

Witajcie w I numerze w tym roku, naszej 

szkolnej gazetki. Ponieważ pracujemy po raz 

pierwszy w tym składzie  mamy mnóstwo 

nowych pomysłów związanych z naszą gazetką. 

Jednym z nich jest ogłoszenie Konkursu 

na logo i tytuł gazetki szkolnej. Swoje 

propozycje (opatrzone imieniem i nazwiskiem) 

prosimy wysyłać mailem na adres: 

gazetkaszkolnasp2glogow@gmail.com 

lub zgłaszać je opiekunowi gazetki – 

p. Magdalenie Dobrowlańskiej w sali nr 28. 

Logo powinno  być opracowane komputerowo – 

zwycięzca zostanie poproszony o dostarczenie 

znaku graficznego w wersji elektronicznej. 

Czekamy na wasze propozycje do końca 

kwietnia 2018 r. Jednocześnie ogłaszamy, 

że każdy będzie mógł przesyłać teksty do tejże 

gazetki  na w/w adres poczty.  

 

                        Zespół redakcyjny gazetki 
 

mailto:gazetkaszkolnasp2glogow@gmail.com


Jak  im pomagamy? 

Przejęci losem zwierząt ułożyliśmy komiks, który opowiada o losie małego, ślicznego pieska, 

który wabi się Reksiu. Historia Reksia nie potoczyła się szczęśliwie, lecz wy możecie zmienić 

zakończenie tej historii dopisując dalsze losy Reksia w formie komiksu. Najlepszą pracę umieścimy 

w następnym numerze. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pewnego, słonecznego dnia pani Wiesia przechadzając 

się po parku pomyślała sobie, że przydałby się jej piesek, 

z którym mogłaby chodzić na spacery 
 

Następnego dnia nasza bohaterka była już w schronisku 

dla zwierząt, gdzie wybrała sobie pieska, którego nazwała 

Reksiu   

 

Pani Wiesia kochała Reksia nad życie – tak 

mówiła i spędzała z nim swój wolny czas!  

Nadeszły wakacje i wymarzony wyjazd pani Wiesi nad 

morze! Reksiu był już tylko kłopotem w planach 

wakacyjnych naszej miłośniczki zwierząt…………. 

 

Minął tydzień…Spacerujący po lesie Grześ, który 

interesował się przyrodą usłyszał dziwne dźwięki.. 

Przekonany, że to lis podszedł bliżej i zobaczył małego, 

zmarzniętego i chudego pieska….. 

Nadia Rajman, Hanna Kukła, Agnieszka Lech 

 i Hanna Makuć 



 

 

 

Od ilu lat prowadzona jest akcja pomagania zwierzętom w naszej szkole? 

 

Akcja pomocy zwierzętom w naszej szkole ma już kilkunastoletnią tradycję. Najpierw pomagaliśmy 

zwierzętom w schroniskach zlokalizowanych najbliżej Głogowa. Przez kilka lat było to schronisko 

dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. W momencie gdy w 2010 roku we Wróblinie Głogowskim 

powstało schronisko dla bezdomnych zwierząt, całą naszą pomoc przekazujemy właśnie tam. 

 

Co pani myśli o wyrzucaniu zwierząt na bruk jak stare zużyte zabawki? 

 

Osobiście bardzo lubię zwierzęta i nie jestem w stanie zrozumieć takiego zachowania ludzi. 

Gdy słyszę o bestialskim traktowaniu zwierząt np. przywiązywaniu do drzew w lesie i pozostawianiu 

na straszną głodowa śmierć, wyrzucaniu z domu jestem przerażona i zastanawiam się jak złym 

człowiekiem trzeba być, żeby zrobić coś takiego. Przecież to istoty żywe zdolne do odczuwania 

zarówno fizycznego bólu jak i radości, czy wdzięczności. Nie ma żadnego usprawiedliwienia 

dla takiego zachowania. 

 

Dlaczego październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt? 

 

Od 1931 roku 4 października, czyli dzień imienin Św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, 

jest obchodzony jako Światowy Dzień Zwierząt. Natomiast w Polsce cały miesiąc październik 

jest uznany miesiącem dobroci dla zwierząt dlatego, że wiele dni w tym  miesiącu jest poświęconych 

zwierzętom. 

W jaki sposób nasza szkoła pomaga zwierzętom? 

 

Co roku organizujemy nie tylko zbiórkę karmy, ale również koców, kołder, ręczników, psich i kocich 

akcesoriów, czyli smyczy, obroży, jednym słowem wszystkiego, co może przydać się zwierzakom. 

Ponadto w szkole organizowana jest zbiórka kasztanów jako karma dla zwierząt leśnych na okres 

zimy. 

 

Czy uważa pani, że zwierzęta to najlepsi przyjaciele człowieka? 

 

Jestem przekonana, że właśnie tak jest. Jest takie powiedzenie „wierny jak pies”. Wzięło się właśnie 

z bezgranicznej nie tylko przyjaźni, ale wręcz miłości do człowieka. 

 

Jak pani myśli, czy zwierzęta przywiązują się do ludzi? 

 

Zwierzęta kochają nas bezwarunkowo i niejednokrotnie dają przykłady swojego przywiązania. Kiedy 

musimy bez nich gdzieś wyjechać tęsknią, są smutne, nie chcą jeść. Kiedy wracamy cieszą się. 

Z radości skaczą, szczekają, merdają ogonem i starają się nie odstępować od nas na krok. Z własnego 

doświadczenia mogę powiedzieć, że są wierne aż do końca swojego życia. Sama kiedyś przygarnęłam 

suczkę wyrzuconą z samochodu. Była w moim domu 12 lat i bardzo była przywiązana do nas, a my 

do niej. 

                                                                                                               Dziękuję za rozmowę! 

                                                                      Cecylia Walczuk, Mariusz Palatyński, Matylda Jarosz 



 

 

Ten dzień był wyjątkowy dla nas uczniów, gdyż tak jak co roku obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek.  

Na szkolnych korytarzach zamiast naszych kolegów i koleżanek widzieliśmy różne postacie 

z filmów, bajek i baśni.  Byli więc rycerze, księżniczki, czarownice, które latały na miotle, a po szkole 

przechadzał się nawet Św. Mikołaj – szkoda tylko, że nie miał prezentów dla wszystkich dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tej okazji postanowiliśmy zrobiliśmy zrobić sondę wśród naszych najmłodszych kolegów, uczniów 

klas I – III pod hasłem: „Moja ulubiona bajka”. Sami byliśmy ciekawi, co lubią czytać i oglądać 

nasi koledzy! Tak oto przedstawiały się wyniki wśród losowo wybranej grupy  uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny gazetki 
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Ulubione bajki uczniów klas I - III      

"O psie, który jeździł koleją

"Niesamowity swiat Gumballa"

"Calineczka"

"Ninjago"

"Scooby Doo"

Smerfy

Pingwiny z Madagaskaru

O psie.. 

Calineczka

Ninjago

Scooby Doo 

Smerfy 

Pingwiny 



 

 

  

 

 

 

- Skąd się wziął pomysł na zorganizowanie Dnia Postaci z Bajek? 

W kalendarzu zobaczyłam, że pod datą 5 listopada wpisany jest „Światowy Dzień Postaci z Bajek”. 

W Internecie poszukałam informacji na ten temat i tak w naszej szkole już po raz trzeci obchodziliśmy 

to święto. 

- Jaka była pani ulubiona bajka w dzieciństwie? 

Moja ulubiona baśń, którą oglądałam w telewizji, ale bardziej wolałam czytać to „Królowa Śniegu” 

- Co pani myśli na temat współczesnych bajek? 

Współczesne bajki są przede wszystkim inne, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest wiele 

bajek przyjaznych dzieciom, bardzo wartościowych, edukacyjnych, ale są i takie zwłaszcza 

w telewizji, które ukazują przemoc, agresję, niewłaściwe zachowania. I tutaj rola rodziców, którzy 

powinni mieć kontrolę, nad tym co dzieci oglądają. 

- Gdy była pani dzieckiem wolała pani czytać książki, czy je oglądać? 

Na pewno wolałam czytać książki w dzieciństwie. W dużej mierze wynikało to z tego, że kiedyś 

nie było tak bogatej oferty telewizyjnej. Ale dzieci temu nawyk sięgania po dobrą książkę pozostał 

mi do dzisiaj. Uwielbiam czytać książki. 

- Czy według pani dzieci powinny czytać książki? 

Zawsze będę promowała czytanie książek przez dzieci . Wasza klasa przez trzy lata prowadziła 

Lekturniki. Mam nadzieję, że chociaż u kilku osób rozwinęłam pasję do czytania książek. Wszyscy 

wiemy, że książki są źródłem wiedzy, zaspokajają ciekawość, rozbudzają wyobraźnię, bawią 

i wzruszają; jednym słowem mają duży wpływ na nasze życie. 

- Czy nadal będzie obchodzony Dzień Postaci z Bajek w naszej szkole? 

Mam nadzieję, że w następnym roku w naszej szkole także będziemy obchodzić Dzień Postaci 

z Bajek, ponieważ w tym dniu w szkole jest radośnie i kolorowo! 

Dziękujemy za rozmowę! 

Agnieszka Lech i Nadia Rajman 

 



 

 

 

Przedstawiamy Wam wyróżnione prace – opowiadania uczniów klas piątych, którzy wzięli udział 

w konkursie literackim na najciekawszą przygodę wakacyjną. Założeniem  konkursu była   

umiejętność poprawnego redagowania tekstów, ale także wyobraźnia i wrażliwość naszych uczniów 

w opisywaniu przygód wakacyjnych. Choć wszystkie prace nam się podobały musieliśmy wybrać 

te najciekawsze.  

 

 

Nie zapowiedziana wycieczka 

 
Pewnego słonecznego tygodnia w wakacje, a był to piątek rodzice powiedzieli mi ,że jedziemy 

na wycieczkę. Bardzo mnie to zastanowiło, ponieważ nie chcieli powiedzieć mi gdzie. Kazali 

mi spakować do plecaka naładowany telefon i powerbanka oraz jakieś przekąski na długą drogę. 

Po chwili zebraliśmy wszystkie rzeczy i wyjechaliśmy z domu w kierunku na zachód. Pierwszą 

godzinę wszyscy milczeliśmy, a następnie ja zaczęłam rozmowę pytaniem: Czy będzie 

to niezapomniana podróż?. Od razu rodzice odpowiedzieli mi, że na pewno nie zapomnę tego 

do końca życia. Podróż robiła się coraz dziwniejsza, ponieważ nigdy mama i tata nie robili mi nie 

zapowiedzianych wycieczek. Po trzech godzinach drogi mama wspomniała tacie, że może już 

zasłonić mi oczy. Zatrzymaliśmy się na poboczu tata wysiadł z samochodu podszedł do mnie i zrobił 

to o co mama prosiła. Rodzice powiedzieli, że jesteśmy bardzo blisko celu. Gdy zaparkowaliśmy 

na parkingu mama powiedziała mi, że  tata wyszedł z auta i poszedł załatwić jakieś formalności 

dotyczące niespodzianki. Gdy tata przyszedł do auta wyprowadził mnie z auta i odsłonił  mi oczy. 

Po chwili zobaczyłam Stadion Narodowy nie wierzyłam własnym oczom! Na myśl przyszedł mi 

koncert Ariany Grande, na który bardzo chciałam pojechać. Zapytałam się czy faktycznie jesteśmy 

pod Stadionem Narodowym! Mama odpowiedziała TAK! Rozpłakałam się ze szczęścia. Po koncercie 

poszliśmy zakupić koszulkę z jej zdjęciem i plakat na ścianę! Jestem bardzo szczęśliwa. To była 

przygoda moich marzeń! 

 

                                                                                               Amelia Kijowska 

 

 

 



 

WAKACYJNA PRZYGODA 

 
 Man 12 lat i mieszkam w Głogowie. Pewnego dnia po szkole wybrałem się z kolegami do lasu 

na grzyby. Chciałem zrobić rodzicom niespodziankę i nazbierać dla nich grzybów. Jako 12-latek 

czułem się już dorosły i postanowiłem nie mówić rodzicom o swojej wyprawie na grzybobranie. 

Jeden z moich kolegów – Władek, posiadał motocykl i we dwoje pojechaliśmy na nim do lasu. Reszta 

moich kolegów dotarła na pieszo, bo nie było daleko. Spotkaliśmy się na parkingu i weszliśmy 

do lasu. Nie pomyśleliśmy jednak, że możemy się zgubić. Po wejściu do lasu zaczęliśmy zbierać 

grzyby. Niestety niezbyt dobrze się na nich znaliśmy, więc zbieraliśmy tylko kanie i podgrzybki.  

 Kiedy mieliśmy już pełne plecaki grzybów, chcieli wrócić na parking i do domu, 

ale zorientowaliśmy się, że odeszliśmy zbyt daleko i się zgubiliśmy. Żaden z nas nie miał telefonu. 

Jedynie Władek miał komórkę, ale rozładowaną. Mieliśmy szczęście, że grzyby znajdowali prawie 

co krok i postanowiliśmy wracać szlakiem, gdzie widzieliśmy korzonki grzybów. Udało nam 

się wrócić na parking około godziny 17:00. Szczęśliwie wróciliśmy do domów na 18:00. 

Postanowiliśmy nie mówić rodzicom, że się zgubiliśmy. Najważniejsze dla mnie było to, że rodzice 

cieszyli się z grzybów.       

Jakub Wspaniały                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

1. Jest nim Tik Tak, który dokucza kapitanowi Hakowi 

2. Ma czarno-biały pyszczek i jest przyjacielem Franklina 

3. „Niepotrzebnie pani  papla żegnam panią pani….”           Połącz kropeczki, a dowiesz się jakie 

4. Mysz -  przyjaciel Kaczora Donalda                                                    to zwierzątko! 

5. Kubuś….. niemądry miś 

6. Jest też czekoladą i muczy na łące 

7. Dziewczynka z słynnej powieści Astrid Lindgren 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Litery z pól oznaczonych gwiazdką  utworzą hasło 


