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Z czym kojarzy się Wam nasza Siedemnastka? 

 17 każdego miesiąca jest dniem bez mundurka. 

 W każdej klasie jest przynajmniej 17 osób. 

 Niektóre osoby w szkole mają w tym dniu urodziny. 

 Nie ma 17 miesiąca, więc nie chodzimy tak długo do szkoły. 

Mamy wymieniać dalej? 

Chyba nie, bo już wiecie, że SP 17 we Wrocławiu jest …             

KASKAUKAPKAEKAR! 

SKREŚL POWRARZAJĄCE SIĘ SYLABY 

                                                                                    Redakcja 
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WYDARZENIA 

 

                 Pierwszy dzwonek już za nimi 

14 października 2014r. czyli w Dzień Edukacji Narodowej odbyło się 

pasowanie pierwszoklasistów.  To uroczystość, którą poprzedza szereg 

przygotowań. Uczniowie poznają swoją szkołę , kolegów, swoje prawa                      

i obowiązki. Wspólnie z wychowawcą przygotowują również całą uroczystość. 

Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem, 

nauczycielami, rodzicami.  W uświetnieniu uroczystości pomagali nauczyciele                     

i uczniowie klas starszych. 

 

  Nie zabrakło występu naszego chóru i popisów tanecznych. Rytmiczny                       

i zabawny taniec do piosenki „El pollito Pio” sprawił, że nasi najmłodsi koledzy 

byli zachwyceni.   
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Oczywiście zaprezentowali się też sami pierwszoklasiści. Jak się 

dowiedziałem, pierwszoklasiści najbardziej przeżyli dotknięcie pana dyrektora 

zielonym ołówkiem. Panu dyrektorowi Piotrowi Migockiemu pomagał radny 

miasta pan Jarosław Krauze.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Przygotował Kacper Strzelczyk z 6a 
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6 września  2014 r. odbył się   Bieg Solidarności. Nasza szkoła               

z liczbą 91 uczniów zdobyła 3 miejsce w kategorii największej 

liczby uczniów i wygrała stół do ping ponga. Nasi zawodnicy 

zdobywali też wspaniałe miejsca. 

 

Oto nasza dzielna reprezentacja. 
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Serdecznie gratulujemy! 

                        

Przygotował Staś Syta 5a 

 

Kategoria dziewczyn                      

w wieku 8 lat: 

3 miejsce                            

Paulina Pronobis 

5miejsce                                

Kinga Idziak 

Kategoria dziewczyn                  

w wieku 9 lat: 

 

9miejsce  

 Agnieszka Orzechowska 

 

Kategoria chłopców                     

w wieku 9 lat: 

8miejsce                                        

Szymon Maszkowski 

 

 

Kategoria chłopców                      

w wieku 10 lat:  

 

2miejsce                       

Brzozowski Bartosz 

 

 Kategoria chłopców                      

w wieku 11 lat: 

2miejsce                              

Marcel Maszkowski 

3miejsce                      

Patryk Puto 

5miejsce                        

Przemysław Gawlik 

7miejsce                              

Filip Gągała 

 

Kategoria dziewczyn                     

w wieku 12 lat: 

 

4miejsce                                  

Julia Kociołek 

 

 

 
Kategoria chłopców                

w wieku 12 lat: 

3 miejsce 

Stanisław Kurzyp 
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CO?, GDZIE?,  KIEDY? 

 

 

W czwartek, 18 września w Instytucie Matematyki we Wrocławiu odbyły się 

eliminacje do  XIII Maratonu Matematycznego.   

Z 43 uczniów  naszej szkoły biorących udział w eliminacjach zakalikowali się : 

Staś Kurzyp z 6a,  Paweł Szpytko z  6a, Adam Kawaler z 6b, Stanisław Syta z 5a. 

Finał odbył się w sobotę  20 września w Instytucie Matematyki. Najlepiej poradził 

sobie Stanisław Kurzyp, który dotarł do 8 rundy. Gratulujemy! 

 

McRychu  

 

 

E Twinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów 

elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje 

wykorzystywanie nowych technologii w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele 

wykorzystują internet we współpracy ponad granicami. E Twinning motywuje do nauki. 

Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do projektu „My school In Numbers”. 

Szkoły, które z nami współpracują, znajdują się w Turcji i Francji. Naszym zadaniem 

będzie wymyślenie loga dla naszego projektu. Pracę można wykonać własnym sposobem 

w formacie A4 lub A2 w wersji elektronicznej Prace zostaną umieszczone na stronie 

internetowej szkoły, a następnie wysłane do szkół partnerskich. Chętnych nie brakuje. 

 

Ola Janczewska, Dominika Lisiecka 6a 

 

 

 
 

Dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły robią piękne bransoletki z kolorowych 

gumek. Takie gumki opanowały nie tylko naszą  szkołę, ale chyba cały świat. Niektórzy 

potrafią robić z nich nawet zabawki i stroje. 

Jednak te niewinne ozdoby zrobione z gumek o niewiadomym pochodzeniu 

zawierają niebezpieczne składniki chemiczne, które nie są obojętne dla naszego zdrowia. 

Zwracajmy zatem uwagę na to, by kupione przez nas gumki miały odpowiednie atesty.  
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Ala Kieres 5b 

 

 

3 października 2014r. odbyła się w naszej szkole wystawa zwierząt 

domowych.  Nie można było przynosić psów ani pająków. Każde dziecko, które 

przyniosło swojego pupila, otrzymało numer. Wszyscy mogli głosować. 

Najwięcej głosów zdobyły następujące zwierzątka: 

Kameleon Klaudii Nowickiej 

Chomik Huberta Chodzickiego 

Królik Oli Kuczyńskiej 

Kot Karoliny Kuczyńskiej 

Kot Marianny Dolińskiej 

Kot Dawida Ambroziewicza 

                                            Aleksandra Kudyba 6a 
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WYWIADY 
 

 

Zastanawialiście się kiedyś, po co w ogóle zbieramy nakrętki                                          

i przynosimy je do szkoły? To ma swój cel. W ten sposób 

pomagamy chorej Wandzi. Nadal nie wiecie, o co chodzi?                        

W takim razie przybliżymy wam to zagadnienie. Przygotowaliśmy 

dla Was wywiad, który przeprowadziłyśmy                                      

z Wandzi  mamą, osobą pracującą w przedszkolu należącym do 

naszego zespołu szkół. 

 

 „Puls Siedemnastki”: Dzień dobry, 

możemy zadać kilka pytań? 

Małgorzata Gralak: Oczywiście. 

„”PS: Na jaką chorobę cierpi Wandzia                    

i w jaki sposób pomagają jej zbierane 

przez nas nakrętki? 

MG: Wandzia choruje na 

czterokończynowe, dziecięce porażenie 

mózgowe, które nastąpiło przy porodzie z powodu niedotlenienia mózgu. 

Dziewczynka nie może się samodzielnie poruszać, siedzieć, a nawet mówić. 

Porozumiewa się z innymi za pomocą piktogramów ,tzn. prostych symboli, 

które pokazuje dłonią. Inicjatywę do wzięcia udziału w akcji z nakrętkami 

przekazała nam pani pedagog p. Bogusia Mikita z Promyka Słońca (poradni 

rehabilitacyjnej, do której uczęszcza Wandzia). Zyski z pozbieranych nakrętek 

przekazujemy na leczenie dziewczynki. 

„”PS: Jak wygląda codzienne życie dziewczynki? 
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MG: Córka codziennie jeździ do szkoły. W niej trochę się uczy, ale także 

korzysta z różnych zabiegów, które ją odprężają i zmniejszają napięcie 

mięśniowe. Zajęcia w szkole nie wystarczają. Po powrocie do domu Wandzia 

poświęca jeszcze czas na kolejne ćwiczenia rehabilitacyjne – tym razem ze mną. 

Później jej ośmioletni brat bawi się z nią, czyta jej i próbuje uczyć się razem z 

nią języka piktogramów. Wandzię zabieramy wszędzie ze sobą. To bardzo 

wrażliwa i ciekawa świata osoba.  

„PS”: Jakich sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych potrzebuje pani 

córka? 

MG: Niezbędne są dla niej buty ortopedyczne, pionizator, specjalny fotelik 

podtrzymujący jej plecy i głowę, profesjonalne kamizelki i odpowiedni wózek. 

Oprócz sprzętów potrzebne jej są różnego rodzaju terapie, dlatego wyjeżdża na 

specjalne turnusy rehabilitacyjne, gdzie otrzymuje takie zabiegi, jak np.: 

stymulacje prądem, dogoterapia (zajęcia z psami), hipoterapia, itp. Niestety 

koszt takiego turnusu jest sporym wydatkiem. 

„PS”: Ile czasu poświęca pani Wandzi i jak godzi pani pracę z opieką nad 

dzieckiem? 

MG: Wandzia wymaga nieustannej opieki, więc zrezygnowałam z mojej pracy. 

Byłam archeologiem, a jest to wymagające zajęcie. Nie miałam kiedy zajmować 

się córką. Przez kolejne osiem lat całkowicie się jej oddawałam. Do podjęcia 

pracy w przedszkolu zachęciły mnie turnusy rehabilitacyjne i przebywające na 

nich dzieci. Wtedy stwierdziłam, że to jest to! Chcę się nimi zajmować, a poza 

tym to praca na pół etatu, więc mogłam poświęcić córeczce wystarczająco dużo 

czasu. 

„PS”: Dziękujemy za wywiad. 

MG: Proszę bardzo. 

 

       Rozmawiały: Emilia Grzebyk, Weronika Kielar, Natalia Kaczmarek 6a 
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Nawet najmarniejszy kot to arcydzieło – Leonardo da Vinci 
 

Koty to cudowne stworzenia, pełne gracji i wdzięku. 

Nieraz  z zazdrością patrzyliśmy na nie, kiedy śmigały między 

pamiątkowymi filiżankami po prababci i  nie tłukły przy tym 

ani jednej. Patrzyliśmy na ich piękne oczy i futra jak na 

obrazy Jana Matejki… Wiele rzeczy docenili  w kotach ich 

hodowcy. Co takiego? Co zrobić, by nie czuły się w naszych 

domach źle? Zapytałam o to Bożenę Janosz – właścicielkę 

hodowli kotów rosyjskich niebieskich Borusja*PL. 

 
-Dzień dobry! Czy mogłabym przeprowadzić z Panią wywiad? 

- Oczywiście, że tak! 

 

- Jak zaczęła się Pani przygoda z kotami rosyjskimi niebieskimi, hodowla? 

-  W 2000 roku pojawiła się pierwsza kotka, Ira – od niej zaczęła się cała hodowla. Niestety 

zmarła 4 lata temu. 

 

- Co najbardziej lubi Pani w kotach? 

- Niezależność kotów, wbrew pozorom przywiązanie do ludzi,  są godne, nie narzucają się, 

tajemnicze… 

 

- Co zrobić, by koty były szczęśliwe w domu? 

- Przede wszystkim trzeba poznać ich naturę – w jakim środowisku lubią żyć, co lubią robić                       

i jeść… Trzeba się przystosować do kota, ale przede wszystkim trzeba je lubić! 

 

- Na co należy zwracać uwagę, decydując się na kota? 

- Ostatnio miałam przykrą sytuację – rodzina zdecydowała się na kota, po czterech dniach              

go zwróciła, bo jedna osoba miała alergię. Trzeba dokładnie poznać kocią naturę, zwyczaje,              

a także upewnić się, że nikt spośród domowników nie ma uczulenia na kocią sierść. 

Dodatkowo nie należy wierzyć w mity o kotach, ponieważ niektórzy po narodzinach dziecka 

oddają koty, bo myślą, że kot je udusi. Tak oczywiście nie jest, to bzdura! 

 

-Ile obecnie jest kotów w Pani hodowli? 

- Obecnie w hodowli jest dwanaście kotów i trzy kocury, czyli w sumie piętnaście kotów 

dorosłych, ale liczba młodych się ciągle zmienia. Ktoś kotka odbiera, jakieś się rodzą… 

 

-Jak żywić kota? 

- Najlepiej zastanowić się, co jest w myszy zjadanej przez kota, a mianowicie mięso, kostki, 

trochę trawki. Jest to metoda żywienia BARF, najbardziej naturalna i najzdrowsza dla kota. 

 

Dziękuję za wywiad! Cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać. 
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Przygotowały Marianna Dolińska i Amelia Mażul 

Wywiad prowadziła M. Dolińska 
Odpowiadała P.  Bożena Janosz 

 

 
 

Czy praca w sklepie zoologicznym może sprawiać przyjemność?            

Kto najlepiej nadaje się do tego zawodu? Na te i inne pytania pomoże 

odpowiedzieć pani Nowicka pracująca w sklepie zoologicznym mieszczącym 

się w markecie „Simply” na ulicy Hubskiej. 

-Dzień dobry! Czy mogłybyśmy przeprowadzić z panią wywiad?  
- Dzień dobry! Oczywiście, że tak. 
- Chciałybyśmy się pani zapytać od kiedy pracuje pani w sklepie zoologicznym?  
- Od 5 tygodni  
- Czy podoba się pani ta praca? 
- Bardzo mi się podoba, dlatego kupiłam ten sklep.  
- Kolejne pytanie. Nasi czytelnicy chcieliby wiedzieć, jaka karma najlepiej się 
sprzedaje? 
- Każda z dziedzin ma ulubioną karmę, np. dla psów najlepiej sprzedaje się 
Royal, dla papużek ludzie biorą Nestora i Wita Pola, a dla kotków zależy                   
od wieku, ale na ogół najlepiej schodzi Sanabelle.  
- Czy trudna jest praca zoologa?  
- Hm….trudna, dlatego że trzeba mieć bardzo rozległą wiedzę. Im bardziej 
zaopatrzony sklep, im szersza dziedzina, potrzebna jest większa wiedza.  
- Czy przychodzą czasami klienci ze zwierzętami? 
-Tak, bardzo często. Przychodzą się pochwalić, przychodzą pokazać, jak ich 
pupile jedzą. Była pani z jeżykiem, były panie z niesamowitymi psami, których 
nigdy w życiu nie widziałam na oczy. Najczęściej przychodzą pokazać mi 
uratowane zwierzęta. 
- Czy ludzie często oddają zwierzęta? 
-Niestety tak.   
- I ostatnie pytanie. Jakie zwierzę najczęściej się sprzedaje? 
- Okazuje się, że ludzie mają akwaria i nie wiedzą, co z nimi zrobić, więc 
kupują rybki. Właśnie te zwierzątka najczęściej się sprzedają. 
- Dziękujemy za wywiad. Do widzenia.  
- Ja również dziękuję. Do widzenia. 

Przygotowały: Nikola Mądry i Natalia Zielant z klasy 5A 
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Lekki sprej 

 Ciężki plecak, to problem niejednego z nas. Zapewne każdy chciałby mieć torbę lekką, 

jak piórko. To z pewnością ułatwiłoby życie codzienne. W takiej sytuacji pomoże „lekki 

spray”. 

Oto instrukcja, jak go stworzyć i się nim posługiwać :  

 

-Kup w sklepie iluzji za 4 zł śmierdzącą serem farbę w sprayu. 

-Wstrząśnij dokładnie pojemnikiem. 

-Dodaj do farby odrobinę proszku do prania. 

-Wstaw pojemnik na 20 minut do mikrofali. 

-Rozpyl płyn nad plecakiem i ciesz się wspaniałym efektem! 

 

        

 Ala Smaczny 6b 

Kamień Mądrości 

 Ściąga niewzbudzająca podejrzeń nauczyciela! Szybsze 

odrabianie zadań domowych! 

Kamień Mądrości to urządzenie o wyglądzie i kształcie amuletów często 

zabieranych przez uczniów na klasówki, okrągłych i połyskujących 

kamieni. Ten ma wbudowany czip z wieloma informacjami. 

Instrukcja obsługi: 

Za pomocą pęsety wstaw na:  noc Kairu/piasek pustyni czip z kawałka 

blaszki po pastylkach na kaszel, to samo zrób za antenką z druciku po 

opakowaniu chleba tostowego. 

Zostaw przy oknie podczas nowiu Księżyca o północy, bądź w przypadku piasku w południe 

słoneczne latem amulet z czipem. Masz już Kamień Mądrości. Gratulacje! 

Jak załadować kamień informacjami i sprawdzić (nie)profesjonalne stwierdzenia innych na 

owy temat? 

Weź książki, podręczniki, zeszyty z potrzebnymi ci informacjami i postaw to koło komputera 

z Internetem. 

Połóż na nich Kamień Mądrości. Od razu załaduje się on informacjami na ten temat,                    

a możesz też połączyć się po tym z Internetem przez mózg trzy razy dziennie. 

Aby użyć tego na klasówce, odrabiając lekcje, dotknij czoła antenką. Możesz korzystać z tych 

informacji zawsze i wszędzie! Aby połączyć się z siecią www, powiedź: „internet uzależnius 

niet”. Aby się rozłączyć, zamiast „ niet” powiedź: „Net”. 

Marianna Dolińska 6b 

 

TYLKO POŻYTECZNE WYNALAZKI 

           źródło: www.kolorowankimalowanki.pl 

     źródło: obiekt clipart 
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DWA PSY 

 

Żyły sobie dwa psy. 

Jeden na łańcuchu przy budzie, 

Drugi biegał swobodnie. 

Jeden płakał, że nieszczęśliwy, 

Drugi śmiał się z niego. 

Odwróciły się role dnia pewnego 

I łańcuch zawisł na szyi drugiego. 

Morał z tej bajki jest taki: 

 

„Nie śmiej się bratku z czyjegoś przypadku”. 

       Radek Ostrowski 5b 

 

 

 

 

KALENDARZ 

 

Wisiał na ścianie kalendarz. 

Pewnego razu od LUTEGO padł 

komentarz: 

„Czemu STYCZEŃ jest ważniejszy 

Od tych z tyłu tam miesięcy?” 

CZERWIEC na to: „Cicho tam, 

Ja ważniejszy jestem sam”. 

I tak słowo w słowo idą, 

Miesiące biją się i krzyczą. 

Wnet wszystkie się zmieszały,  

Z kalendarza pospadały. 

A PAŹDZIERNIK krzyknął tak: 

„Więc ułóżmy się na wspak”. 

 

                                             www.przyjacielezwieząt.com 

                              www.manufaktura.art.pl 
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I się pchają, przeciskają, 

Byle miejsca dobre zająć. 

 

Krzyczy LIPIEC do LUTEGO: 

„A pan gdzie się tu gramoli, 

Przez pana mnie kolano boli”. 

„Po co się pan mocno pcha,  

czy pan jakiś honor ma.” 

 

Przyszedł Janek, kartki po kolei ułożył 

I na ścianę je założył.” 

 

                                                    Alicja Kieres 5b 

 

 

Na sawannie, używając swego basu, 

Lew na chwalenie nie marnował czasu. 

Chwalił się każdego ranka, 

Im więcej dni tym większa miarka. 

„Co tam dodawanie i mnożenie i dzielenie,  

Ja jestem najmądrzejsze zwierzę na całym 

świecie. 

Czy w to wątpić możecie”. 

Słoń do lwa raczył powiedzieć: 

„Więc ile dziewięć razy dziewięć?” 

Lew z całych sił próbował to obliczyć,  

Ale nie umiał liczyć. 

Więc zapuścił się w głąb lasu                              

I nie odezwał się ani razu. 

 

Słoń wam morał chętnie powie: 

„Im puściej w głowie, tym szumniej w mowie”. 

                                                   

Kasia Mędrek 5b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  www.google.pl 
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Takie motto przyświecało na lekcji języka polskiego uczniom z klasy  

6a, kiedy dostali zadanie: „Napisz fraszkę na dowolny temat”. Mimo że nie 

wszystkim się to idealnie powiodło, to wszystkie główki pracowały                         

na wysokich obrotach. Perełki prezentujemy na łamach gazetki. 

 

Miłosne rozterki 

Wielki był żal, gdy miłość straciła,  

Lecz drugiego dnia już z innym była. 

      

Emilia Grzebyk 6a 

Awersja przed sprzątaniem 

Już koledzy w domu, 

Już świetna zabawa! 

Ale nie ma sprzątać komu, 

Podłoga to lawa. 

              Emilia Grzebyk 6a   www.przykominku.pl 

Zjesz beczkę soli  

Przyjaźń to piękna była, 

Ale gdy się bardziej poznały, 

We wrogów się pozamieniały. 

     Ola Wołoszczak 6a 

Życiowe powołanie 

Spóźnianie, 

To jej życiowe powołanie                            

                                                   Klasa 6a 

 

                                Przygotowała Natalia Kaczmarek 6a 
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Halloween wywodzi się od celtyckiego obyczaju Allhallow Even (All Hallows' Eve).  

W Irlandii w wigilię 1 listopada palono ogniska dla dusz zmarłych. Ludzie przebrani w 

kolorowe kostiumy odprowadzali duchy do granic miasta. Biedni w zamian za chleb od 

bogatszych odprawiali modły za dusze zmarłych. Z czasem                                  ta tradycja 

Halloween uległa przekształceniu i jej symbolem jest dawanie słodyczy dzieciom chodzącym 

od domu                                do domu.  

 

 

 

 

Natomiast wydrążona dynia ze światełkiem w środku oznaczała błędne ogniki uważane za 

dusze zmarłych.  

 

 

 

W XIX wieku obyczaj ten zawędrował wraz z irlandzkimi emigrantami do Ameryki i tam 

zmienił nazwę na Halloween. 

Celtycki Nowy Rok, 31 października jest najważniejszym dniem w satanistycznym roku. 

Zaznacza ono celtycki Nowy Rok   i wiąże się także z końcem żniw. Tego dnia bóg celtycki 

wywoływał duchy złych zmarłych, którzy odeszli w ciągu poprzedniego roku. Według ich 

wierzeń w tym czasie złe duchy powstawały i wędrowały po wsiach, dokuczając ludziom. 31 

października Celtowie spodziewali się prześladowań ze strony duchów zmarłych, złych 

duchów i demonów i dla nich nie było to wcale zabawne. Palili ogniska, aby przyciągały one 

dobre duchy do ich miasta i aby te odstraszały złe duchy i kierowały je na inne drogi. 
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Celtowie mieli satanistycznych kapłanów nazywanych druidami. 31 października druidzi szli 

od domu do domu, domagając się jedzenia i ci, którzy im odmawiali, byli przeklinani. Ludzie 

byli również gnębieni poprzez różne rodzaje magii. Kiedy druidzi wyruszali w drogę nieśli ze 

sobą duże rzepy ponacinane na podobieństwo demonów. Wierzono, ze każda z nich 

zawierała demonicznego ducha, który osobiście prowadził lub kierował kapłana, był to jego 

własny mały bóg. 

 

 

W VIII wieku papież, usiłując powstrzymać te okropne pogańskie tradycje czczenia Samhaina, 

przeniósł Dzień Wszystkich Świętych z maja na 1 listopada. 

W Średniowieczu było wielkie odrodzenie satanistycznych praktyk, takich jak wróżbiarstwo i 

magia. W tym czasie powstała wiara, ze 31 października czarownice udają się na miotłach na 

"black sabbath", aby czcić szatana. Były one prowadzone przez duchy, które przybierały 

formę czarnych kotów. Druidzi czcili koty, wierząc, ze były one reinkarnowanymi złymi ludźmi.  

 

 

Obecnie inaczej obchodzi się Halloween. Co prawda też koncentruje się na ciemności, śmierci, 

strachu. Dominują wiedźmy, miotły, nietoperze, duchy, szkielety, śmierć i potwory. Dorośli i 

dzieci przebierają się                  za wiedźmy, monstra, wilkołaki idą na ulice w ciemność, aby 

powtarzać druidzką praktykę "threat of trick." Oczywiście nie traktujemy tego poważnie i 

uważamy to za zabawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
źródło:American Encyclopedia 
Collier's Encyclopied 
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Z PALCA WYSSANE 
 

 

Uwaga! Wiadomość z ostatniej chwili.  

Koło Zakopanego ośmioletnia dziewczynka spotkała 

jednorożca. Dobiegł on w stronę wodospadu. Gdy był przy źródle, u 

jego stóp wodospad rozstąpił się i jednorożec wbiegł do środka. 

Dziewczynka, która go zobaczyła, ciągle za nim szła i też wskoczyła 

do wodospadu. Od tego czasu ślad po niej zaginął. Ciągle trwają 

poszukiwania. 

 

 

Czytelniku, strzeż się!  

W każdej chwili mogą napaść cię Kosmici. Napadli już na dwie 

starsze panie.  Po zdarzeniu doszły do siebie dopiero po dwóch dniach. 

Opowiadały, że zemdlały na ich widok. Na tych Kosmitów trzeba 

naprawdę uważać! Portret pamięciowy zamieszczamy obok. 

 

 

 

Tydzień temu w Warszawie zorganizowano 

konkurs piękności dla zwierząt. Było dwudziestu 

uczestników. Pierwsze miejsce zajęła biała pudelka, 

drugie czarny koń, a trzecie wielki jeleń. Jeden pies 

zazdrościł pudlowi, który zajął pierwsze miejsce i 

pogryzł jego właściciela.    Teraz leży w szpitalu i ma 

pięć szwów. 

Gosia Mazur 5A 

                   

 

               źródło: www.inowroclaw.pl 
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CZAS NA HARCERSKIE SZYFRY 

 

A B C D E   F G H I J  K L M N O   P R S T U  W X Y Z 

   

Ą Ź 

 

                                                                                                                                              

…………………………………….(HASŁO) 

       CZEŚĆ!   

JESTEM ASIA I JESTEM HARCERKĄ OD ROKU. BYŁAM NA OBOZIE                           

I WYJĄTKOWO POLECAM PRZYCHODZENIE NA ZBIÓRKI HARCERSKIE. 

ODBYWAJĄCE SIĘ O GODZINIE 17.00 POD SZKOŁOĄ. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DZIEWCZYNY DO ŻEŃSKIEJ  DRUŻYNY „BUKOWINA”. 

 ,,KIEDY NIE WIESZ, JAK TO LECI!  BUKOWINA CIĘ OŚWIECI’’ 

 

                                                                                                      Zaprasza  Joanna Mazurek 5a  

HUMOR  Z  ZESZYTÓW 

 

Na łące leżała Ida, a przez jej środek płynął strumień. 

Analfabeta, w przeciwieństwie do alfabety, nie umie czytać ani 
pisać.  
 
Lato spędzę w górach u kuzynek, z których zejdę dopiero po 
wakacjach.          

Asia to moja siostra cioteczna, Jurek też. 

Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to typowe zwierzęta. 

Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek. 

Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie powtórzy. 
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Katarzyna Mędrek 5b 


