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Witamy naszych czytelników 

bardzo wiosennie  i optymisty-

cznie! Piękna pogoda za oknem 

motywuje do tego,                         

by porzucić po powrocie ze 

szkoły komputer  i wyjść na 

spacer, który pobudza krążenie, 

dotlenia mózg    i wzmacnia 

mięśnie nóg. Oczywiście 

zachęcamy Was też do lektury 

Pulsu Siedemnastki. W tym  

numerze nie zabraknie wieści          

ze szkolnego  podwórka. Mamy 

też  informacje o tym, co nas 

czeka  w maju, wywiad  z kolegą, 

kącik szkolnego twórcy, 

krzyżówkę   z hasłem.        

Nikola Hauzer, Amelia Mażul           

z 6b 
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA 

 

Siedemnastka już trzynasty raz 

gościła zespoły taneczne                         

z Dolnego Śląska  na organizowanym 

tu co roku Wrocławskim Przeglądzie 

Zespołów Tanecznych. Miał on miejsce 

11.04.2015r. Rywalizacja klas 0-3 

rozpoczęła  o godzinie 9:00   i trwała aż 

do10:55. Od godziny 10:55   do 12:40 

stresowali się uczniowie klas 4-6.       

Na końcu swój  talent prezentowały 

zespoły  z gimnazjów. W każdym 

przedziale wiekowym były te same 

kategorie: inscenizacja taneczna, taniec 

ludowy, taniec etniczny, taniec 

integracyjny. Każda z tych kategorii                

w przedziałach wiekowych miała swojego faworyta. Wszystkie występy były wspaniałe,                 

ale zawsze trafiają się perełki, które zostają nagrodzone przez jurorów. Wyniki znajdziecie               

na stronie internetowej szkoły. 

              Przygotowała Joanna Mazurek 5a 

 
W prima aprilis (1.04.2014r.) 

nadszedł sądny dzień dla szóstoklasistów. 

Tego dnia  została podsumowana wiedza          

z trzech ostatnich lat nauki. Na dodatek 

czekała nas nowa formuła egzaminu, który 

od tego roku składa się z dwóch części: 

polonistyczno-matematycznej i  języka 

angielskiego. Niektórzy  z dużymi emocjami 

oczekiwali nadejścia sprawdzianu, inni zaś 

nie okazywali  zdenerwowania.  Jak 

wiadomo, każdy uczeń musiał być ubrany   

w strój galowy. Nie mógł mieć przy sobie 

kalkulatora, telefonu   i innych sprzętów 

elektronicznych. Zamiast tego tradycyjnie należało przynieść ze sobą: linijkę, ekierkę, 

kątomierz, cyrkiel, ołówek, gumkę  oraz dwa długopisy z czarnym wkładem. Potem już tylko 

losowanie miejsc i zajęcie „chcianej” lub „niechcianej” ławki.                                                                                               

 Po zakończeniu sprawdzianu szóstoklasiści z zadowolonymi minami i ulgą opuścili 

szkołę. Niektórzy postanowili uczcić to ważne wydarzenie   i świętowali tak, jak to widzimy 

na załączonym zdjęciu.      

                         Emilia Grzebyk, Natalia Kaczmarek 6a 
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Dnia 3 grudnia 2014 r. i 11 lutego 2015 r.   w Szkole Podstawowej nr 17 odbyły się 

spotkania młodych dziennikarzy z osiemnastu wrocławskich szkół podstawowych w ramach 

Forum Gazetek Szkolnych. Jego celem była prezentacja przez poszczególne redakcje 

projektów swoich gazet.                                                                                                    

Młodzi redaktorzy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z panem Tomaszem 

Pajączkiem, dziennikarzem Onetu, który wcześniej pracował też jako reporter Telewizji 

Dolnośląskiej oraz panią Moniką Włodarczyk, dziennikarką telewizyjną. Podczas warsztatów 

szkolni redaktorzy  doskonalili swój warsztat pod okiem fachowców. Uczniowie wymieniali 

się między sobą swoim doświadczeniem. Przeprowadzali  wywiady, dzięki czemu wszyscy 

lepiej się poznali i zintegrowali. Emocji  nie zabrakło podczas prezentacji swoich gazetek 

przez poszczególne redakcje. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkowy notes, 

długopis i teczkę.  

Będziemy miło wspominać te ciekawe spotkania 

 

        Natalia Kaczmarek, Weronika Kielar, Kacper Strzelczyk 6a    

        

Warsztaty                   Wspólnie z panią Moniką Włodarczyk                               
                                                                                          

Zdjęcie z panem Tomaszem Pajączkiem 

Podczas wspólnej pracy 
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CO NAS CZEKA 

Bębny tu, bębny tam – wczuj się w TAMBORRADĘ! 
 

27 maja 2015r. redakcja „Pulsu 

Siedemnastki” uczestniczyła                       

w konferencji prasowej na temat 

organizowanej I Wrocławskiej 

Tamborrady, czyli święta bębnów 

obchodzonego hucznie w San Sebastian 

w Hiszpanii – mieście, które  w 2016r. 

wraz z Wrocławiem będzie Europejską 

Stolicą Kultury. Organizatorzy 

przewidują, że na placu Nowy Targ 

pojawi się około 1500 uczniów                     

z Wrocławia i okolic. Naszą szkołę 

będzie reprezentował chór „Bel canto”. 

Już od paru miesięcy nasi uczniowie 

przygotowują bębenki i ćwiczą śpiewanie baskijskiego „Marszu San Sebastian” oraz słów 

piosenki „WrocLove”.  Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych w samo południe 30 

kwietnia 2015r.    na pl. Nowy Targ i obiecują, że będzie głośno i radośnie! 

A.  Smaczny, N. Hauzer, A. Mażul 6b 

 MAJOWY TURNIEJ NA SŁOWA 
23 maja 2015r. odbędzie się                      

w Siedemnastce międzyszkolna Sztafeta 

Scrabble. Oprócz typowej rozgrywki 

scrabblowej będą na nas czekały  też różne 

konkursy. Turniej uświetni obecność wielu 

znanych i utytułowanych gości, np.: aktualny 

Mistrz Polski w Scrabble  oraz Mistrzowie 

Świata, Europy i Polski  w footbage, czyli 

zośce.           

                       Alicja Smaczny 6b     

PLOTECZKI ZE SZKOLNEJ PÓŁECZKI 

 

Było zaćmienie Słońca. 

Znowu w czasie rekolekcji nie było pogody. 

W tym roku szóstoklasiści po raz pierwszy na sprawdzianie pisali angielski. 

Kiedy ksiądz na religii mówił o nadejściu proroka, do klasy wszedł pan Wolski. 

Będzie remont sali gimnastycznej.  

                                                    Kacper Strzelczyk 6a                                        
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WYWIAD  
 

 

 

Na co dzień chodzi do naszej szkoły i trenuje w klubie Banda we Wrocławiu nietypowy, 

jak na chłopca w jego wieku, sport. Snooker to dyscyplina, której poświęca swój czas                

i odnosi sukcesy. Jest mistrzem Polski do lat 14. Mowa  o  Pawle 

Szpytko z 6a. 

-Kiedy zainteresowała cię gra w snookera? 

-Grą w snookera zainteresowałem się w wieku 4 lat.  

-Podobno Twój pierwszy stół do snookera zbudowany został z... kaset 

wideo. 

- Tata oglądał jakiś turniej w telewizji, ja miałem wtedy cztery lata           

i mnie to zaciekawiło. Zainteresował mnie układ na stole. Niedługo 

potem sam zrobiłem sobie taki stół - bandy i kieszenie ułożyłem właśnie z 

kaset wideo, znalazłem jakieś kulki i zacząłem grać.  Gdy miałem 6 lat, rodzice kupili mi 

mały stół, w którym było wszystko, co jest potrzebne     do treningów. Następny - już dużo 

większy - dwa lata później. Przestałem na nim grać stosunkowo niedawno                                 

i wynieśliśmy go z domu, bo już przeszkadzał. Poza tym zacząłem przychodzić do klubu. 

- Jakie są Twoje największe sukcesy?  
- Dwa lata temu zdobyłem brązowy medal mistrzostw Polski do lat 14, a na początku roku 

wygrałem turniej we Wrocławiu. Mój najlepszy break, czyli liczba punktów zdobytych przy 

jednym podejściu do stołu, wynosi -  turniejowy to 32, a treningowy - 56. 

-Uprawiasz jeszcze jakieś inne sporty?  
-Lubię pływać, ale generalnie sport sprawia mi przyjemność. Nie lubię siedzieć w domu          

i nic nie robić. Czasem spędzam czas przy komputerze, ale nie za dużo. 

-Podobno poza tym, że grasz w snookera, interesujesz się pingwinami.  Czy   to prawda? 

- Tak, to prawda, zbieram ich figurki i aktualnie mam ich około pięćdziesięciu. 

- Co sprawiło, że je zbierasz? 

- Kiedy byłem w gdańskim zoo, pomachał mi pingwin. 

           

Wywiad przygotowała Ola Kudyba z 6a 

 

 

 

 

 „Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.” 

 „Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.” 

 „Wysłany po kredę przyniósł cały karton twierdząc, że pani woźna zwiększyła 

wydobycie rudy kredy.” 

       Nikola Hauzer, Amelia Mażul 6b 

 
 

 

http://walbrzych.naszemiasto.pl/tag/brazowy-medal.html?utm_medium=alz&utm_source=gazetawroclawska.pl&utm_campaign=artykul
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KULTURA I GRZECZNOŚĆ TO DZIŚ KONIECZNOŚĆ 

  Bierz tylko tyle mleka, ile jesteś w stanie wypić! 

Nie bądź złośliwym kolegą! 

WITAJCIE!  Już mnie znacie! Jestem 

Szkoleś. Taki koleś, który szkoli, który widzi, 

co kogo boli. Okulary, długa grzywka, 

zielony strój to znak rozpoznawczy mój.               

W niewielkiej torebce  trzymam magiczny 

pył, abym niewidzialny był. Przemieszczam 

się tu i tam, całą Siedemnastkę znam.                  

Co widziałem, zapisałem, w tych obrazkach 

pokazałem. Kilka wskazówek wszystkim 

dałem. Niech każdy z Was mi na słowo 

uwierzy, że kultura i szacunek, wszystkim 

ludziom się należy. 

      Kuba Kalecki 6b 
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W pewnej kuchni, w królewskim zamku, 

Wrzawa wybuchła już o poranku.   

I muszę powiedzieć wam przyjaciele,  

Że takich kłótni było już wiele. 

Jak zwykle zamieszanie to rozpoczął, 

Piękny, zdobiony, mosiężny kocioł. 

Cieszył się szacunkiem wśród innych niepodzielnie,  

Podziwiały go wszystkie sztućce, talerze, patelnie. 

Pewnego razu doszło do tego,       

Że królem obwołał siebie samego.  

Lecz nie był on dobry i sprawiedliwy.  

Ciężkie miał życie ten, kto był wadliwy. 

Szczególnie nienawidził małego garnuszka, 

Który w wypadku stracił dwa uszka. 

Ale garnuszek się nie poddawał, 

Zawsze sobie jakoś radę dawał. 

Kiedy jednak wybuchła kolejna awantura, 

Stwierdził, że musi obalić złego króla. 

 

Zwołał zebranie, na które potajemnie, 

Zaprosił wszystkie „złe” widelce, patelnie… 

Za plecami króla wybuchł cichy bunt, 

Który miał niedługo sprawić, że straci pod nogami grunt. 

Rebelianci wysłali na misję garnuszek,  

By zdemaskował króla ten sprytny maluszek. 

Mieli bowiem informację od pewnej fasoli, 

Że król chociaż innych tępi, sam smoli. 

Pod zasłona nocy garnuszek po cichutku,   

Szedł w stronę kotła powolutku. 

Wdrapał się na piec, przez chwilę zawisnął,  
A potem króla na podłogę cisnął. 

 

Wtedy się wszystkie naczynia obudziły, 

I aż wszystkie ze strachu odskoczyły. 

Bo na królu, który leżał dnem do góry, 

Widać było świetnie sadzy zarys bury. 

Wnet zaczęły oburzone krzyki rozbrzmiewać, 

Bo ten fakt zdawał się oliwy do ognia dolewać. 

Okazało się, że kocioł uznawał gorszych za innych, 

Chociaż sam z pewnością nie był inny . 

Garnuszek zaś tym samym zakończył operację,  

I przywrócił ludowi swemu wytęsknioną demokrację. 

A kocioł zhańbiony raz na zawsze stracił 

Dobrą sławę wśród swoich braci.                                                            Emilka Grzebyk 6a 
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KRZYŻÓWKA REBUSÓWKA 

 

          

 

                            1. 
 

S        

2.  Z    

  
3. 

    K  

  
4. O        

 
5. Ł        

6.    A     

 

1. W  szkolnym sklepiku jest ich bez liku. Choć zęby psują, dzieciom smakują. 

 

2.  

 

 

 

 

 

k                         rtka  ka  ka +e     ko         

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

           ies   k            ks             ytry     + k 

 

4. Komu w piórniku ich brak, nie potnie niczego w drobny mak. 

 

5. Gdy w środku czarny rysik ma, już rysować radę da. 

 

6.  

 

 

                        Karolina Bieniek, Kacper Strzelczyk 6a 

 


