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Jakub Juszczak, kl. 4e          

Ręce pełne roboty… 

Samorząd szkolny, czyli wybrane w ustroju demokratycznym, trójki klasowe spotykają 

się w każdy czwartek w sali 26 o godzinie 11.30. Jest to zebranie z naszymi opiekunami, czyli 

Panią Kamilą Juszczak oraz Panem Piotrem Szetelą. Na spotkaniach rozmawiamy o akcjach 

charytatywnych, imprezach oraz różnych zbiórkach organizowanych przez naszą szkołę. 

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do akcji: „Pomaganie przez ubieranie”, „Miska dla 

schroniska”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „Nasza Paka”, „Zbieranie nakrętek”. 

Odwiedził nas również, jak co roku, św. Mikołaj rozdając cukierki. W okresie świątecznym 

odbyła się sprzedaż kartek oraz ozdób świątecznych na rzecz akcji charytatywnych. 

22.11.2017 Samorząd Uczniowski zorganizował również bal andrzejkowy „American 

Dream”. Przygotowujemy gazetki ścienne na różne tematy. Samorząd Uczniowski w tym 

roku szkolnym będzie miał dużo pracy. 
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Tekst: Aleksandra Grzebyk, Alicja Sobieszek, kl. 4c 

Rysunek: Mateusz Sobieszek, grupa II przedszkola nr 130  

 

Babcia i Dziadek w roli głównej 

Za nami Dzień Babci, który obchodziliśmy 21 stycznia, a zaraz po nim Dzień Dziadka, 

22 stycznia. Z tej okazji zapytałyśmy dzieci z przedszkola nr 130 we Wrocławiu, za co 

kochają swoje babcie i dziadków, jaką rolę pełnią w ich życiu.  

Oto najciekawsze odpowiedzi: 

 

Za co kochasz swoją babcię? 

Jaś kocha swoją babcię za to, że gotuje pyszne obiadki. 

Julka uważa, że jej babcia robi najlepszą owsiankę na świecie i uwielbia ją za to, że kupuje jej 

piękne spinki.  

Konrad z grupy II kocha babcię, bo kupuje mu najpiękniejsze zabawki i pyszną czekoladę 

oraz dlatego, że gotuje jego ulubione zupy. 

Mateuszek z grupy II uwielbia bawić się z babcią i podkradać z jej kuchni słodycze. Uważa, 

że babcia gotuje najlepszy rosół na świecie. 

Gosia z grupy II kocha babcię za to, że kupuje jej lody, słodycze i zabawki. 

Oskar uwielbia spędzać z babcią czas na podwórku, a najbardziej lubi grać z babcią w piłkę. 

Maja cieszy się, że babcia pozwala jej jeść słodycze przed obiadem. 

Kuba uważa, że babcia robi najlepsze pierogi na świecie i lubi, gdy to właśnie ona 

odprowadza go rano do przedszkola. 

Filip mówi o babci, że jest bardzo kochana, dużo się uśmiecha i gotuje pyszne obiadki. 

Marta kocha babcię za to, że ona kocha ją i lubi, gdy często się do siebie przytulają. 

Zosia uwielbia, gdy babcia wychodzi z nią na dwór i częstuje słodyczami. 

Maja kocha babcię„ z całego serduszka” i lubi pomagać jej w zakupach i sprzątaniu. 

Babcia, to prawdziwa przyjaciółka. Najlepsza kucharka. Zawsze pocieszy, przytuli, udzieli 

dobrych rad, osłodzi szary dzień. Przy niej znikają wszystkie problemy. 

 

Za co kochasz swojego dziadka? 

Filip z grupy IV kocha swojego dziadka za to, że wychodzi z nim na dwór. Podziwia go 

również za wytrzymałość i mądrość. 

Podobnie Małgosia z gr. IV docenia to, że razem chodzą na spacer. 

Anetka kocha dziadka za wiele rzeczy, ale szczególnie za słodycze. 
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Dla Stasia spotkania z dziadkiem są okazją do wspólnego kopania piłki. 

Maja kocha dziadka za kieszonkowe, które zawsze od niego dostaje i dzięki temu ma własne 

pieniążki na przyjemności. 

Dziadek Krystiana potrafi robić pyszne jedzenie, szczególnie śniadanka. 

Dzieci z grupy III również mają wyjątkowych dziadków. Maja kocha dziadka, za cukierki i za 

to że jest, kiedy Maja się źle czuje. 

Bartek lubi ze swoim dziadkiem majsterkować na działce. 

Nikola uważa, że jej dziadek jest bardzo fajny, pozwala jej na dużo rzeczy i nigdy nie krzyczy. 

Dziadek to wyjątkowa osoba w naszym życiu, na którego zawsze możemy liczyć. To taki 

nasz przyjaciel, kumpel, tylko trochę starszy i mądrzejszy.  

 

 

 

Lena Olszewska kl. 5a 

Historia nart 

Jednym z najbardziej popularnych sportów zimowych są narty. Gdy rozpoczynają się 

ferie zimowe, razem z rodziną i przyjaciółmi wybieramy się w góry, aby choć chwilę 

pozjeżdżać, pooddychać świeżym powietrzem i pobawić się na śniegu. Ale kiedy zaczęto 

jeździć na nartach? W co wyposażony powinien być narciarz? 

 

Rodzajów nart jest bardzo wiele, narty biegowe, zjazdowe, tourowe, do skoków. Z różnych 

źródeł możemy przeczytać, że najstarszymi znanymi nartami były narty zjazdowe, 

odnalezione w Szwecji. Mają około 4500-5000 lat, jednak nie wiadomo z całą pewnością, do 

czego w tamtych czasach wykorzystywali je ludzie. Pierwsze narty wyprodukowane w celach 

sportowych wykonano w 1867 roku, we Włoszech. Do Polski narty trafiły około roku1888. 

Dodatkowe wyposażenie zapewniające bezpieczną jazdę rozpowszechniło się całym świecie 

dopiero w późniejszym czasie.  
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A oto w co powinien być wyposażony wzorowy narciarz: gogle, kask, kije, odzież narciarska, 

rękawice. Powinien oczywiście posiadać również narty oraz buty narciarskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatorów „białego szaleństwa” przybywa z roku na rok, jednak podczas przyjemnej 

aktywności na świeżym powietrzu trzeba przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie. 

Od kilku lat dzieci do lat 15 muszą obowiązkowo nosić podczas jazdy kaski, których 

stosowanie zaleca się również dorosłym. 

 

Adam Kaflowski, Kamil Łukaczyk, Paweł Kołtko, kl. 5b 

 

Piękna, młoda i szczupła 

Jej królestwo znajduje się na 2 piętrze. Często się uśmiecha, lubi żartować. Jest mamą 

dwóch chłopców. Będąc małą dziewczynką, nigdy nie ściągała. Jej ulubiona pora roku - 

wiosna i jesień. Nie znosi upałów. Rzadko ma czas wolny, lubi gotować. Pewnie się 

domyślacie, kto jest naszą dzisiejszą rozmówczynią –  zodiakalny Wodnik – pani Semiczek. 

Skąd Pani zainteresowanie  językiem polskim? 

Od zawsze lubiłam czytać. Był czas, że czytałam 

wszystko, co mi wpadło w ręce, również poezję. Lubię 

też pisać – myślę, że mogłabym pisać np. felietony do 

gazet albo być krytykiem literackim. 

Jaka kuchnia jest Pani najbliższa? 

Najbardziej lubię kuchnię polską, tradycyjną, choć nie 

pogardzę też włoską. 

Jaką dziedzinę sportu Pani uprawia? 

Czasem biegam, amatorsko. 
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3 życzenia do złotej rybki: 

Żeby być piękną, młodą i szczupłą. 

Spod jakiego jest Pani znaku zodiaku? 

Jestem Wodnikiem. 

Co się Pani najbardziej podoba w zawodzie nauczyciela, a co najmniej? 

Lubię uczniów i język polski. Nie przepadam za wypełnieniem dzienników lekcyjnych oraz 

innych dokumentów. 

Za co Pni lubi kl. 5b? (pytanie nieskromne) 

Klasa 5b jest zespołem zdyscyplinowanym, znającym swoją wartość i przysługujące im prawa. 

Lubię Was za szczerość! 

Czy lubiła Pani chodzić do szkoły i się uczyć? 

Nieszczególnie. Lubiłam język polski, plastykę i historię, tych przedmiotów się uczyłam. 

Z jakich przedmiotów Pani ściągała? Jak? 

Nigdy nie ściągałam, bo nie umiałam. Nawet na maturze z historii – mimo przygotowanych 

ściąg – nie potrafiłam z nich skorzystać. Zresztą pisząc je, wszystkiego się nauczyłam. 

W jakim kraju chciałaby Pani mieszkać? Dlaczego? 

Lubię mieszkać tu, gdzie mieszkam. Doceniam polski klimat – polską jesień, wiosnę. W żadnym 

kraju tak nie pachnie! Mogłabym też na pewien czas zamieszkać w Szwecji lub Norwegii – ze 

względu na piękną przyrodę, uwielbiam Skandynawię. Nie wyobrażam sobie siebie w krajach 

południowych, bo nie cierpię upałów. 

Co robi Pani w wolnym czasie? Jak Pani odpoczywa? 

Rzadko mam wolny czas, ale jeśli się zdarzy, to czytam lub spotykam się ze znajomymi. 

Jaką lubi Pani markę samochodu? 

Bardzo podoba mi się MAZDA CX5. 

Lubi Pani gotować, a jak tak, to jaka potrawa jest Pani popisową? 

Bardzo lubię gotować i robię to codziennie. Przyrządzam  praktycznie wszystko, choć 

specjalizuję się w kuchni polskiej. 

Dziękujemy za ciekawą rozmowę i poświęcony nam czas. 

 

Zapraszamy Was Drodzy Czytelnicy do przeczytania wywiadu w kolejnym, wiosennym 

numerze. A kto będzie rozmówcą? To nasza słodka tajemnica. 

Chcemy wspólnie z redakcją „Wrzawy, strzał w 10” uruchomić skrzynkę na listy 

„Młodzież pisze”. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ważne jest dla nas Wasze zdanie. 
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Aleksandra Grzebyk, kl. 4c 

Akrobata na medal 

Trener, nauczyciel, mistrz różnie ich nazywamy, ale jedno jest wspólne, bez nich nie 

wyobrażamy sobie naszego treningu, czy lekcji.  To osoby, które w danej dziedzinie są 

wyjątkowe, godne naśladowania. To dzięki nim stajemy się coraz sprawniejsi, mądrzejsi, 

lepiej gramy na gitarze, czy lepiej śpiewamy.  

Moim trenerem od 3 lat jest Wadim Chwojnicki, który jest założycielem grupy akrobatycznej 

„ Akro Fit”. Cieszę się, że mogłam przeprowadzić wywiad z osobą, którą podziwiam. 

Jak długo Pan trenuje? 

Trenowałem akrobatykę 11 lat. Przez pierwsze 5 lat - skoki na ścieżce, a następnie dołączyły 

do tego skoki na trampolinie. 

Kiedy zaczął Pan swój pierwszy trening i kto był Pana pierwszym trenerem? 

Mój pierwszy trening zacząłem w wieku 7 lat, a pierwszym trenerem był pan Serafin. 

Jaki jest Pana największy sukces? 

Zacznę od tego, że dla mnie sukcesem nie jest zdobycie pierwszego lub drugiego miejsca 

tylko liczy się zajęcie wysokiej pozycji na bardzo ważnych zawodach np. Mistrzostwach 

Europy, czy Świata. A jeżeli chodzi konkretnie, o to pytanie, to zdobyłem IV miejsce w 

Mistrzostwach Świata. 

Co lubi Pan najbardziej w roli trenera? 

Lubię, kiedy dzieci robią postęp, mam z tego dużą satysfakcję. Cieszę się, kiedy widzę, że 

dziecko czegoś nie umiało, a po jakimś czasie wykonuje to perfekcyjnie. 

Jakie inne sporty Pan uprawia? 

Zawodowo nie uprawiam już żadnego sportu, ale bardzo lubię jeździć  na rowerze i pływać. 

Co jest najtrudniejsze w akrobatyce? 

W akrobatyce jest bardzo dużo trudnych elementów, nie można konkretnie określić, co. 

Jakie cechy powinien mieć dobry akrobata? 

Musi się starać, musi być sumienny, nie może opuszczać zajęć i musi słuchać trenera. 

Jakie ma Pan marzenia związane z trenowaniem? 

Chciałbym, aby moi zawodnicy uczestniczyli w bardzo poważnych zawodach, zdobyli medal. 

Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że marzenia Trenera się spełnią. 

Jak widzimy ciężka praca, przede wszystkim systematyczna, to jest klucz do sukcesu.                    
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Amelia Szymańska i Amelia Walenciejczyk, kl. 4c 

W jak wrotki 

Jesteśmy Amelki. Przyjaźnimy się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Łączą nas 

wspólne pasje: taniec i jazda na wrotkach. Od kilku lat trenujemy taniec w zespole 

tanecznym 3dance. Bardzo lubimy spędzać ze sobą czas, dlatego każdą wolną chwilę 

spędzamy na świeżym powietrzu, trenując nowe figury, które podpatrujemy od naszych 

idoli z serialu ,,Soy Luna”.  Od roku jeździmy na wrotkach. 

Jak jeździmy na wrotkach, to czujemy, jakbyśmy były w niebie. Jeździmy z wielką radością 

i szczęściem. Każda figura i każdy krok jest dla nas inspiracją.  Jazda na wrotkach jest przez 

wiele osób postrzegana jako jazda klasyczna, ponieważ wrotki jako pierwsze pojawiły się 

bardzo dawno temu. Wiele osób pamięta wrotki z czasów swojego dzieciństwa, gdy były one 

niesamowicie popularne. Praktycznie każdy miał swoją parę wrotek. Wiele wrotek posiada 

bardzo tradycyjny wzór, który nawiązuje do stylu pierwszych modeli. W naszych czasach 

wrotki już nie są tak popularne, jak w tamtych czasach. Uwielbiamy tańczyć, jeździć 

na wrotkach, ale jak to połączyć? Myślałyśmy, że nie da się tego połączyć, ale jednak 

serial ,,Soy Luna” pokazał nam, że można tańczyć na wrotkach. Ja, Amelia Sz. umiem: 

gwiazdę na wrotkach, obrót, jechać do tyłu , jaskółkę , pistolet, skok. 

Ja, Amelia W. umiem: piruet, jechać do tyłu, gwiazdę, obrót, skoki, szpagat, pistolet, jaskółkę 

do tyłu oraz do przodu. Wrotki to nasza pasja, nasza miłość i przyjaźń. 

 

Aleksandra Florek, kl. 5a 

Mój czworonożny przyjaciel 

Mój czworonożny przyjaciel, to Diego. Jest białym kundelkiem. Ma brązowe uszy oraz 

oczy. Jest niski i ostatnio przytył. Adoptowałam go z wrocławskiego schroniska. 

Mój piesek bardzo lubi jeść. Jego ulubioną potrawą jest karma mięsna o smaku wołowiny 

i ziemniaków. Drugą jego pasją jest bieganie. Często zabieram go na spacery do parku lub na 

łąkę i tam się razem ścigamy. Jego psią przyjaciółką jest Sonia, jamniczka, mojej siostry Mai. 

Diego i Sonia poznali się w schronisku. Uwielbiają się razem bawić, pomimo różnicy wieku. 

Diego ma 2 lata, Sonia to 9-letnia suczka. Adoptowane zwierzęta są oddanymi przyjaciółmi. 
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Agata Wójcicka kl. 4c  

Wspólne strojenie 

Co prawda za nami świętami Bożego Narodzenia, ale mieliśmy okazję uczestniczyć 

w warsztatach plastycznych. Robiliśmy stroiki świąteczne. 

Oprócz naszej pani wychowawczyni pomagało nam dwoje rodziców dzieci z naszej klasy – 

p. Gaszyńska i p. Majcher. Atmosfera była świąteczna. Połączyliśmy ławki, przygotowaliśmy 

potrzebne materiały: bombki, świeczki, cekiny, kolorowe wstążeczki, łańcuszki, koraliki, 

kleje. Najpierw panie wytłumaczyły nam i pokazały od czego zacząć. Rozpoczęliśmy od 

mocowania świeczki do gałęzi, a następnie dokładaliśmy gałązki i mogliśmy dekorować 

według własnej wyobraźni. Każdy stroik był inny i każdy był piękny. 

Było bardzo wesoło, w tle naszych rozmów słychać było kolędy. Oto pamiątkowe zdjęcie.   

 

 

Magiczny świat wierszy Wandy Chotomskiej 

22.11. 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste rozdanie nagród  laureatom. 

Laureaci konkursu recytatorskiego: 

Na poziomie klas I  

I miejsce – Aleksandra Klincewicz kl.1d 

II miejsce – Martyna Sztajerwald kl. 1c 

III miejsce -  Stanisław Kołodziejczyk kl.1a i Emilia Sarnowska kl.1a 

Na poziomie klas II 

I miejsce – Roksana Cyl kl. 2a 

II miejsce- Roksana Stapel kl. 2c 

III miejsce – Monika Śliwa  kl.2b 
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Na poziomie klas III 

I miejsce –Weronika Krzywania kl.3d 

II miejsce -  Bartosz Walerowicz kl. 3d 

III miejsce – Nina Sobolewska - Hajber  kl.3f, Wiktoria Tuszkanow kl. 3h, Filip Wrześniak 

Na poziomie klas IV 

I miejsce – Joanna Syguła kl. 4a, Adrianna Paluch kl. 4a 

II miejsce – Jakub Juszczak kl. 4e, Lena Piechnik  kl. 4i 

III miejsce – Jan Hołda kl. 4g, Maria Śliwa kl. 4f 

Na poziomie klas V 

I miejsce – Jakub Borkowski kl.5 c 

II miejsce – Filip Pisarski kl.5 b 

III miejsce – Lilia Cichoszewska kl.5 a 

Na poziomie klas VI –VII 

I miejsce – Roksana Żydek kl. 6d 

II miejsce – Natalia Bartnik kl. 6a 

III miejsce – Dawid Stachurski kl. 6c, Jakub Tuszyński kl.  6c 

Laureaci konkursu plastycznego: 

I miejsce – Zofia Krzaczkowska kl. 3c, Nadia Basińska kl. 1c 

II miejsce – Emila Sarnowska kl. 1a, Malwina Kaczmarz kl. 1a 

III miejsce– Korneliusz Chmiel kl. 1c, Lilianna Szymańska kl. 1c 

Na poziomie klas IV – VII 

I miejsce – Igor Bujacz kl. 4c,Natalia Bartnik kl. 6a 

II miejsce- Kamil Kłak kl. 5c 

III miejsce– Aleksandra Szymańska kl. 6a. ,Aleksandra Zaborowska kl.6a 
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Igor Bujacz, Wiktor Pandey, Jakub Płóciniczak, kl. 4c 

Go Jump – dlaczego lubimy taką rozrywkę? 

Go Jump to największy park trampolinowy we Wrocławiu. Na ponad 300 metrach 

kwadratowych, powstała gigantyczna konstrukcja do zjazdów na dmuchanych 

pontonach.  

GOslide, bo tak nazywa się nowa atrakcja, daje możliwość szalonego zjazdu specjalnie 

przygotowanym torem tubingowym oraz skoku na wielką, pneumatyczną poduszkę (ma 

prawie 50 metrów kwadratowych). To pierwsza w Polsce tego typu atrakcja pod dachem. 

Skoki na trampolinach są frajdą dla każdego, nawet dla osób, które nie uprawiają sportu.  

Go Jump oferuje coś ciekawego dla każdego, kto chce oderwać się od rzeczywistości, 

wzmocnić ciało, nabrać dynamiki i zadbać o nie w ciekawy sposób; przełamać swoje bariery 

fizyczne i psychiczne; nauczyć się precyzji oraz pokonywania przeszkód w najbardziej 

efektywny sposób; przenieść się do świata fantazji, gdzie nie obowiązuje grawitacja.  

Nie zapominajcie jednak, że tego typu atrakcja może być bardzo niebezpieczna. Podczas 

zabawy w parku trampolin przestrzegajcie zawsze zasad bezpieczeństwa i słuchajcie poleceń 

instruktorów, a wówczas z pewnością pobyt w Go Jump będzie przyjemnością 

i niezapomnianą przygodą. 

 

Maja Florek i Aleksandra Florek, kl. 5a 

O kobietach i mężczyznach w różnych sytuacjach 

Przeprowadziłyśmy wywiady z nauczycielami z naszej szkoły na tematy związane 

z różnymi sytuacjami życiowymi. 

Okazało się, że gdyby przyszli do szkoły, przez przypadek w dwóch różnych butach, to nie 

przejmowaliby się tym, tylko tak chodzili. Gdyby mieli jednak buty w pokoju nauczycielski, 

to by je zmienili. W przypadku spalenia się dania głównego, tuż przed przybyciem gości, 

każdy z nauczycieli zadzwoniłby po catering lub do restauracji i zamówił danie na wynos. Na 

pytanie o najśmieszniejszą sytuację w szkole, każdy z nauczycieli odpowiedział inaczej. Do 

jednej z Pań uczeń przez przypadek powiedział „mamo”. Inny nauczyciel zostawił klucze 

w drzwiach od zewnątrz i uczniowie zamknęli go w sali. Musiał wtedy krzyczeć przez okno, 

żeby ktoś otworzył mu drzwi. Z kolei podczas gry w „Głupiego Jasia” Pani, która nie złapała 

piłki, musiała za karę biegać wokół jednego z nauczycieli i chrumkać. Za 10 lat każdy 

nauczyciel będzie starszy, ale każdy odpowiedział coś innego. 
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Jedni twierdzili, że będą nadal piękni i młodzi, inni wręcz przeciwnie, czyli, że się postarzeją. 

Jeszcze inni, że będą najpewniej nadal uczyć w szkole kolejne pokolenia młodych ludzi. 

A inni wierzyli, że spełnią się ich marzenia i wygrają w lotto. Większość pytanych 

stwierdziła, że na ulicy obejrzałaby się tylko za swoją żoną lub mężem. Byli jednak też tacy, 

którzy nie oglądnęliby się za nikim. Aby przetrwać na bezludnej wyspie, nauczyciele 

zabraliby ze sobą przede wszystkim nóż, namiot, hamak, garnek, kapelusz oraz kozę. A dla 

relaksu dobrą książkę, internet i piłkę do koszykówki. Większość osób nie ma swojego 

ulubionego aktora, zazwyczaj oglądają programy i filmy o konkretnej tematyce. W wolnym 

czasie dużo nauczycieli lubi czytać lub po prostu odpoczywać i spać. Ameryka Północna 

i Środkowa oraz Azja to kontynenty, na które najchętniej wybraliby się w podróż nasi 

rozmówcy. Wśród miejsc zostały wymienione m.in.: Alaska, Kuba, Nowy Jork oraz Chiny. 

Najbardziej lubianą porą roku jest lato, za zimą nikt nie przepada. Dla każdego co innego jest 

ważne. Jedni nie wyobrażają sobie życia bez swojego małżonka, inni bez ulubionego zajęcia 

i hobby, a dla kobiet dodatkowo ważne są kosmetyki. Niektórym zdarzyło się złamać przepisy 

w ruchu drogowym. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że zarówno, kobiety jak 

i mężczyźni w wielu sytuacjach życiowych myślą i postępują podobnie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy poświęci nam swój cenny czas i udzielili 

wywiadu. To cenne informacje. 

 

Hania Starczewska i Marcysia Fedoryszyn, kl. 4c 

Święto zakochanych, czyli walentynki 

Przeprowadziłyśmy ankietę wśród uczniów i nauczycieli na temat wymarzonego prezentu 

z okazji 14 lutego.  Podpytywałyśmy naszych rozmówców o ich nastawieniu do „kochanego" 

święta. Zdecydowanym faworytem klas I i II są słodycze. No tak, ale któż ich nie lubi? 

Starszaki prześcigali się w wymyślaniu przeróżnych prezentów i niespodzianek. Królowały 

zabawki, klocki, modne ubrania i przeróżne gadżety techniczne. Nauczyciele wzdychali za 

kolacją nad brzegiem morza oraz bukietem róż. Życzymy Wam Czytelnicy dużo miłości. 
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Maja Florek, kl. 5a 

Pomoc niejedno ma imię 

Pod czujnym okiem Pani Sylwii Grzebyk i Pani Doroty Jastrzębskiej-Jeleń, 

odwiedziłyśmy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. W związku z 

zakończeniem akcji „Miska dla schroniska” zawiozłyśmy zebrane w naszej szkole dary – 

tj. jedzenie, zabawki, koce oraz inne artykuły dla zwierząt.  

Zwiedziłyśmy całe schronisko oraz porozmawiałyśmy z Panią, która pracuje tu od kilku lat. 

Dowiedziałyśmy się, że obecnie w schronisku przebywa około 170 psów i 120 kotów. Ale są 

też inni mieszkańcy: kaczki, gołębie, króliki, lis, a nawet świnia wietnamska.  

Praca w schronisku daje dużo satysfakcji. Kontaktu ze zwierzętami nie można porównać 

z niczym innym. Rano, gdy zwierzęta budzą się, przychodzą pielęgniarze i karmią 

podopiecznych karmą gotowaną na miejscu w kuchni. Potem zwierzęta są sprawdzane tzn. 

czy są zdrowe, czy coś się nie wydarzyło w nocy i czy nie potrzebują wizyty u weterynarza. 

Następnie pracownicy i wolontariusze sprzątają klatki, legowiska, a jak czas pozwoli, to 

można  jeszcze pójść z pupilami na długi spacer, jeżeli pogoda na to pozwoli.  

Najtrudniejsze momenty w pracy ze zwierzętami, to te, w których nie można już im pomóc. 

Ludzie chętniej biorą do domu szczeniaki i małe kotki. Do schroniska trafiają zwierzęta 

znalezione, bez opieki, ale takich bezdomnych psów i kotów jest coraz mniej we Wrocławiu.  

Obecnie dla schroniska pracuje ponad 150 wolontariuszy. Aby nim zostać, należy mieć 

ukończone 18 lat i przyjść na spotkanie z Panią Dyrektor, które organizowane jest co kilka 

miesięcy. Podczas zebrania, pracownicy schroniska przeprowadzają szkolenie i uczą 

przyszłych pomocników wszystkiego, co należy wiedzieć, by dobrze i bezpiecznie opiekować 

się zwierzętami. Podobne warunki trzeba spełnić, by adoptować zwierzaka, czyli trzeba być 

pełnoletnim i spędzić kilka godzin, aby pooglądać, posłuchać i upewnić się co do dokonanego 

wyboru. Gdy mamy pewność, które zwierzę chcemy zabrać do domu, musimy mieć ze sobą 

smycz i obrożę /dla pasa/ lub kontener dla kota. Należy też dokonać datku adopcyjnego 

w wysokości 35zł za psa i 15zł za kota. Akcja „Miska dla schroniska” jest bardzo popularna, 

bierze w niej udział wiele wrocławskich szkół i przedszkoli. Jest ona ogromną pomocą dla 

schroniska, dzięki niej gromadzone są duże ilości jedzenia, zabawek, koców, dzięki którym 

można odpowiednio dbać o podopiecznych. 

Akcja ta jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą pomagać zwierzętom, 

ale nie mają możliwości zaadoptowania ich. Gdyby zwierzęta umiały mówić, to 

powiedziałyby na pewno, że chcą jak najszybciej trafić do kochających domów. 
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                 Nauczyciele koordynujący: Sylwia Grzebyk, Dorota Jastrzębska – Jeleń, Joanna Kearney  

 

Marcin Laskowski, kl. 4c 

Jarmark bożonarodzeniowy 

Kilka dni przed świętami wieczorem wybrałem się z całą rodziną na Jarmark 

Bożonarodzeniowy. To już wrocławska tradycja. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą 

z XVI wieku. Ma swoje stałe miejsce w Rynku.  

Wszędzie dookoła świeciły dekoracje świąteczne zawieszone nad deptakiem i na lampach. Na 

straganach, których było bardzo dużo można było kupić różne przedmioty i wyroby związane 

z tradycją świąteczną lub prezenty. Były to miody z polskich pasiek, biżuteria złota, srebrna, 

oraz bursztyny – wisiorki, kolczyki, broszki. Znaleźć można też było wyroby rękodzieła – 

czapki, rękawiczki, kapcie i inne elementy ubrania. Dla łasuchów były stragany z czekoladą 

w różnej postaci oraz owoce oblane czekoladą – niektóre połączenia były hardkorowe np. 

ostra papryczka chili oblana czekoladą. Szukając prezentu, natknęliśmy się na kuźnię, gdzie 

na miejscu kowale wykonywali na zamówienie rożne wyroby z żelaza np. podkowy 

przynoszące szczęście z imieniem osoby, dla której miał być to prezent.  

Nad całym jarmarkiem unosiły się zapachy pysznego jedzenia, pierników, czekolady.  Blisko 

choinki napotkaliśmy renifera, który ludzkim głosem zapraszał nas na pyszne jedzenie. Dzieci 

mogły zrobić sobie zdjęcie z krasnoludkiem. Oprócz tego była jeszcze kolejka którą można 

było się przejechać. To był bardzo miły wieczór. 
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Amelka Zając i Milena Parka, kl 5a 

Piłka jest na topie! 

Piłka nożna i piłka koszykowa mają ze sobą wiele wspólnego, np. auty i oba sporty są 

drużynowe,  oczywiście w roli głównej są piłki. 

Obie piłki są dosyć twarde, oraz zazwyczaj piłka do nogi jest biała w czarne łaty, a do kosza 

pomarańczowa w czarne paski. W piłce nożnej strzela się do bramki, broni bramkarz. 

W koszykówce rzuca się do kosza. Reprezentacje tych sportów osiągnęła wiele sukcesów, 

w piłce nożnej wiele goli, a w koszykówce dużo trafionych rzutów. Znani sportowcy 

footballu to Robert Lewandowski,  Arkadiusz Milik oraz bramkarz Wojciech Szczęsny. 

A koszykówki Marcin Gortat oraz Mateusz Ponitka.  

W naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego uczą piłki nożnej i  koszykówki  na sali 

gimnastycznej i na boisku. To super sporty! 

 

Natalia Pakos, Julia Śpiewak, kl. 4c 

Najpopularniejsze miejsca na ferie 

Czasem  wybierając miejsce pobytu na ferie, zadajemy sobie pytanie: czy zimą jest tam 

ładnie? Czy można pojeździć na nartach? Czy będzie, co robić w razie braku śniegu? 

Czy dzieci nie będą się nudzić? Oto wyniki naszej sondy korytarzowej. 

Miejsce 1.Krynica-Zdrój, Miejsce 2.Białka Tatrzańska, Miejsce 3.Szczyrk, Miejsce 

4.Zakopane, Miejsce 5.Karpacz, Miejsce 6.Kołobrzeg, Miejsce  7.Ustronie, Miejsce 

8.Świeradów-Zdrój, Miejsce 9.Ustka, Miejsce 10.Kraków. 

Pomysły na ferie w mieście: półkolonie, Młodzieżowe Domy Kultury, ferie w muzeach, 

lodowisko lub sanki, warsztaty. 
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Natalia Pakos, Hania Starczewska, kl. 4c 

Ulubione Filmy i bajki 

Postanowiłyśmy zapytać i dowiedzieć się, jakie filmy lubicie oglądać i jaki aktor czy 

aktorka jest Waszym idolem. Niektóre odpowiedzi: 

 

Pani  Marzenka – nauczycielka: film „Zielona Mila”, aktor – Tom Hanks 

Pani Joanna – nauczycielka: film „Skyfall”, „Spectre”, „Vabank”, aktor – Daniel Craig 

i Marcin Dorociński, aktorka – Maja Ostaszewska i Danuta Stenka 

Pani sprzedająca w sklepiku: film „Pierwsza miłość”, aktor – Marek Zakościelny 

Daria Hryhencha – uczennica: film „16 życzeń”, aktorka – Angelina Jolie  

Amelia Szymańska– uczennica: film „O mnie się nie martw”, aktorka – Joanna Kulig 

Naszym zdaniem najlepsze i najciekawsze filmy to:  „Ojciec Mateusz”, „M jak miłość” 

i „Pierwsza miłość” (akcja rozgrywa się we Wrocławiu). Myślimy, że najbardziej lubicie 

ciekawe i zabawne filmy. Filmy powinny być dla nas interesujące. 

 
 

 

 

 

Maja Cybulska, kl. 5a i Iga Lis, kl. 6 

Nadchodzi zmiana 

Już dawno nadszedł nowy rok. Dookoła wszystko się zmienia. Czy Wy też chcecie 

zmienić swoje życie w tym roku na lepsze przez postanowienia noworoczne? 

My, autorki tego artykułu, tak zrobiłyśmy, czujemy zmiany. Wiecie, że to tylko od nas zależy? 

Gdy coś postanawiamy, staramy się tego dokonać. To tylko słowa zapisane na kartce lub 

w pamięci, a tak naprawdę tu nie chodzi o ,,czary” tylko starania, których dokonują ludzie 

w naszym otoczeniu. Nasze uczucia są najważniejsze. Możemy dzięki nim smucić się lub 

cieszyć, a przecież gdybyśmy nie byli kiedyś smutni, to nie mielibyśmy w sobie prawdziwego  
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szczęścia. Na tym polega zmiana. Nasze emocje decydują o przysięgach, każdy ma wady 

i zalety. Nad wadami trzeba pracować, a zalety pielęgnować. Wracając do postanowień 

noworocznych, to chyba mamy ich wszyscy mnóstwo, ale czy wszystkie się spełniają? Nasze 

postanowienia, to spełnianie marzeń i jeszcze więcej czasu spędzonego z przyjaciółką. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostowanie – Redakcja przeprasza Maję Florek za nieumieszczenie jej artykułu w 2 

numerze gazety „Wrzawa, strzał w 10”. 

Maja Florek, kl. 5a 

All Hallows Eve, wigilia Wszystkich Świętych 

Dokładne pochodzenie Halloween nie jest znane. Początku tego zwyczaju niektórzy 

dopatrują się w celtyckim obrzędzie Samhain na powitanie zimy. Według legend 

irlandzkich roślinność umierała właśnie 31 października, co zapowiadało gorszy okres w 

roku. Z czasem tę noc zaczęto utożsamiać ze śmiercią. Ludzie wierzyli, że tego dnia 

zaciera się granica między światem żywych i zmarłych. Dobre duchy zapraszano, złe – 

odganiano. 
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Sądzi się, że właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów, wywodzi się zwyczaj 

przebierania się w dziwne stroje i zakładania masek. I tak, mroczne przebrania stały się 

wizytówką Halloween. Innym symbolem tego święta jest lampa zrobiona z wydrążonej dyni 

z wyciętymi otworami. Jak głosi legenda, niejaki Jack zaprzedał duszę diabłu w zamian za 

bogactwo. Próbował oszukać diabła i ten skazał go na wieczna tułaczkę po świecie. Jack 

drogę oświetlał sobie lampionem. Dynia symbolizuje jego złowrogą twarz upiora. 

Do XX wieku Halloween na dużą skalę obchodzono tylko w Irlandii. Z czasem zwyczaj 

przebierania się opanował tez Anglię. W latach 30 XX wieku dotarł do USA. Obecnie jest 

drugim, po Bożym Narodzeniu najpopularniejszym świętem w Stanach Zjednoczonych. 

Amerykanie bardzo urozmaicili to święto – wprowadzili modę na dekorowanie domów, 

organizowanie imprez oraz obdarowywanie dzieci słodyczami. Zwyczaj cukierek albo psikus 

polega na chodzeniu po domach w przebraniu i proszeniu o słodycze.  

W Polsce Halloween pojawiło się pod koniec lat 90-tych i staje coraz bardziej popularne. 

Dzieci i dorośli przebierają się za potwory, czarownice, duchy, szkielety, wampiry. Ozdabiają 

domy popularnymi motywami – dyniami, duchami, pajęczynami, czarnymi kotami, pająkami. 

 

 

Joanna Kearney – opiekun gazety szkolnej                                                                                                        

Redaktorzy:  
kl. 4c - Amelia Walenciejczyk, Alicja Sobieszek, Dominika Majcher, Marcjanna Fedoryszyn, 

Agata Wójcicka, Wiktor Pandey, Igor Bujacz, Marcin Laskowski, Amelia Szymańska, Filip 

Halarewicz, Aleksandra Grzebyk, Hanna Starczewska, Natalia Pakos, Julia Śpiewak, Kuba 

Płóciniczak 

kl. 4e - Jakub Juszczak 

kl. 5a - Aleksandra Florek, Ewelina Kuna, Lena Olszewska, Maja Florek, Milena Parka, 

Amelia Zając, Izabela Młot, Lila Cichoszewska, Maja Cybulska 

kl. 5b - Kamil Łukaczyk, Adam Kaflowski, Paweł Kołtko 

kl. 6b - Iga Lis, Katarzyna Kaniak, Nadia Krasowska, Maja Biszczanik, Daria Hryhencha 

 

numer zamknięto 20 stycznia 2018 r. 
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