
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Witam wszystkich czytelników „Pulsu 17”. 
W tym roku gazetka pojawia się w wersji 

elektronicznej. Tu zajdziecie opowiadania, 
artykuły, wspomnienia, recenzje, i 
wszystko to, czym chcą się podzielić z 
nami uczniowie naszej szkoły.  
 
 

W tym numerze mamy wielką różnorodność: 
konkursy, horoskop, wywiady, sport, książki, angielski, 
kącik porad dla załamanych  i inne. Zapraszamy  do miłej 
lektury ! 
 
I uwaga!  Piszcie do nas jak 
najczęściej. Podzielcie się 
pomysłami realnymi i 
fantastycznymi. Napiszcie o 
sobie, niech inni was 
poznają! 
 
 Piszcie na adres : 
puls17@onet.pl, 
 
Dziękuję wszystkim za 
dotychczasową współpracę, 
dokładność, punktualność, 
pomysłowość i za to, że można 
na Was liczyć. 

 Laura Śnihur 

mailto:puls17@onet.pl


 
Zapewne nie tylko ja siadam na łóżku pod ciepłym kocem, popijam 

kakao i wyciągam coś ciekawego do czytania. Problem w tym, że nie 
zawsze jest co czytać. Postanowiłam wam pomóc, i polecić powieści 

godne przestudiowania.  
 

Dla młodszych: 
 

 
Tytuł: Ukryta moc; 
Autor: Małgorzata Pająk; 
Objętość: 62 str. 
Opis: Czy wierzysz w inne 
światy? Czy wierzysz we wróżki i 
gnomy? Czy może dla Ciebie 
istnieje tylko to, co widzisz i 
czego możesz dotknąć? Czy 
gdyby twój świat został zburzony, 

odnalazłbyś w sobie moc, by 
stawić czoła przeciwnościom i 
zawalczyć o to, co kochasz? Ta 
książka opowiada o 
kilkunastoletniej Lilii, 
dziewczynce, jakich miliony na 
świecie. Główna bohaterka 
mocno stąpa po ziemi, ma swoją 
rodzinę, dom przyjaciół. 
Pewnego dnia w dziwny sposób 
znikają jej rodzice i pojawia się 
mała wróżka. Lilii trafia do innego 
świata, gdzie poznaje nowych 
przyjaciół. Musi uwierzyć w 
siebie, znaleźć odwagę i moc, by 
odzyskać rodziców i dawne 
życie. Czy jej się uda? Ma na to 
tylko trzy dni. 

 
 

 
Tytuł: Ukryte znaczenia; 
Autor: Grażyna Krynicka; 
Objętość: 92 str. 
 

 
Opis: Zaczarowany świat jest 
zawsze atrakcyjny, bowiem 
wszystko może się w nim 
zdarzyć. Dlatego bohaterowie tej 
historii będą skutecznie sięgać 
po tajemne moce innego świata. 
Ale mała dziewczynka i jej 
szkolny przyjaciel, poznając siłę 
przyjaźni, odwagi i marzeń, 
zrozumieją, że potrafią także bez 
magii radzić sobie w prawdziwym 
życiu. 

 



 
Tytuł: Kasia, Maja, TaKWiM i inne 
dziwy; 
Autor: Agnieszka Kiełbas; 
Objętość: 174 str.; 

Opis: Kasia jest na pozór zwyczajną 
dziesięciolatką. Pewnego dnia zjawia 
się w jej pokoju elf i wywraca 
dziewczynce życie do góry nogami. 
Kasia wkracza w świat magii. Nie 
wszystkich jednak cieszy jej 
pojawienie się. Wśród na pozór 
dobrodusznych elfów czai się 
śmiertelny wróg. Czy nasza 
bohaterka podejmie ryzyko, aby 
pomóc innym? Czy uda jej się 
przezwyciężyć zło? 

 
Dla młodzieży: 

 
Tytuł: Łowca złota; 
Autor: Krzysztof Zabiegliński; 
Objętość: 364 str. 
Opis: Podczas podróży przez mroźne 
pustkowia, jakimi stała się planeta 

Eanis po swoistym końcu świata, umysł 
może wędrować w różnych kierunkach. 
Najczęściej jednak, czasem wbrew 
sobie, zwraca się w stronę wspomnień – 
nie inaczej jest w przypadku półsmoka 
Draco, który niezmordowanie idąc w 
sobie tylko znanym kierunku, razem ze 
swym bogiem-opiekunem - 
Przebudzonym, wspomina historię 
człowieka, który stał się zabawką Losu. 
Na kanwie tych właśnie wspomnień 
powstała opowieść „Łowca Złota”. 

 

 
Tytuł: Historia Mrocznego 
Królestwa; 
Autor: Piotr Hanusz; 
Objętość: 204 str. 
Opis: Istnieją dwa równoległe 
światy: ludzki i magiczny. Ten drugi 
nazywa się Cardon. Jest to  

 
magiczna kraina, w której rasa ludzka 
jest więziona, oszpecana, 
wykorzystywana, a nawet niszczona. 
Dostać tam się można przechodząc 
przez „Wrota Wymiarów” zwane też 
„Przejściami Światów”. Cardon, 
piękna, szczęśliwa i magiczna kraina. 
Felix, brat prawowitej następczyni 
tronu, uwięził moc tego kraju, która 
jest sekretem uroku tego świata, 
przez co mówi się o jej zniszczeniu. 
Ich ojcem był Wielki Dobry Cesarz 
Card, a matką Wielka Dobra 
Cesarzowa Ona. 



 

 
Tytuł: Zrodzeni z ciemności; 
Autor: Karina Orszewska; 
Objętość: 70 str. 
Opis: Wyłaniają się z mroku, ich 
domem jest ciemność, duszą 
najczystsza czerń. Nie znają litości, 

poczucia bezsilności i strachu. Prawo 
się ich ima, nie ogranicza kodeks 
moralny. Są bezkarni i żądni krwi. 
Owiewa ich mgła tajemnicy, nie 
ujawniają swego prawdziwego oblicza. 
Tacy są właśnie bohaterowie tej książki. 
Fanatyczni, na drodze do 
wyznaczonego celu zapomnieli o 
prawdziwych wartościach i zatracili się 
w swej zemście. Igrają ze śmiercią, 
magia i stawiają sobie różne pytania. Ich 
życie jest ciągłą walką, która najczęściej 
rozgrywa się w nich samych, lecz jej 
skutki są bardziej odczuwalne na 
zewnątrz. 

 

 
Tytuł: Księżycowy las; 
Autor: Agnieszka Tobiasz; 
Objętość: 184 str. 
Opis: Sandra Bielecka jest uczennicą 
drugiej klasy liceum. Ma chłopaka i 
wspaniałą rodzinę, tak więc nic nie 
stoi jej na drodze do szczęścia.  

Wszystko jednak zmienia listopadowy 
wieczór, gdzie ulega wypadkowi 
samochodowemu, w którym giną jej 
rodzice i zostaje sama z młodszą 
siostrą.  
Rzuca szkołę i podejmuje pracę, mimo 
swojej wytrzymałości psychicznej nie 
potrafi sobie poradzić z tym, kim się 
staje. A staje się aniołem, istotą 
stworzoną do zabijania demonów.  
Jednak co zrobi, gdy na jej drodze 
pojawi się demon, dzięki któremu 
przeżyła ów wypadek? Czy będzie w 
stanie go zabić? 

 
 

Mam nadzieję, że choć trochę wam pomogłam w wyborze zimowej 
lektury. Pozdrawiam!  

 
Weronika Jurczak 6c 



Domek Małpoludów na 
krzywej łapce… 

 
 

W dniu 08.09.2011 r. klasa III d brała 
udział w spotkaniu autorskim z p. 
Katarzyną Georgiou, które odbyło się w 
MBP przy ul. Wieczystej. Pisarka 
zaprezentowała dzieciom swoje utwory w 
języku polskim i angielskim. Po wspólnej 
rozmowie uczniowie w grupach wykonywali 
prace z drewnianych elementów. 
Konstrukcja stworzona  przez Sebastiana i 
Andrzeja stała się inspiracją do napisania 
przez p. Katarzynę wiersza pt. ,,Domek 
Małpoludów na krzywej łapce”. Zebrane 
kompozycje i zdjęcia z pobytu w bibliotece 
zostały umieszczone na klasowej 
wystawie, którą mogli podziwiać rodzice 
młodych konstruktorów. 

 
A oto kilka zdjęć ze spotkania: 

 

 

Klasa IIId 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domek małpoludów 

 



Przeczytajcie też wiersz, który powstał pod 
wpływem tej budowli      :  

Hej, popatrzcie ludzie mili 

co ci chłopcy wymodzili ! 

Dom na krzywej łapce stoi 

zachęcając do swawoli. 

Kto tam będzie w nim wariował 

skakał, krzyczał i harcował?  

Pewnie małpoludy sprytne 

lub cudaki wręcz ambitne! 

Dom jest świetny, superowy, 

bezschodowy, bezlinowy… 

krzywa łapka śmiechem wabi, 

zapraszając do zabawy. 

Trzeba będzie potrenować 

małpie skoki , wygibasy, 

co na miarę będą sportu 

z pierwszej linii ekstraklasy! 

 

A  może ktoś z   Was napisze wiersz 
pod wpływem   jakiejś słynnej 
budowli, np. Sky   Tower, Wieża Eiffla
 Mur Chiński. 

Pióra do rąk, lub            ręce na mysz i 
klikamy  maila na           adres: 
puls17@onet.pl,      temat : 
domowiersze.  

  

Budowa domku 

 

I inne budowle… 
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Podczas tegorocznego Festiwalu 
Młodych Talentów „Kameleon” widok 
zapierał dech w piersiach! Czy to 
czwartoklasiści grający na fortepianach 
trudne utwory, czy pięknie śpiewający 
piątoklasiści, czy może wymyślne 
układy taneczne szóstoklasistek... 
Wszystko po prostu wspaniałe! 

Niesamowite było to, że Franek 
(zaledwie z czwartej klasy) osiągnął 
tyle w swojej pasji, szachach! Chłopiec 
zdobył tak wiele pucharów, że na 
pewno zrobiło to duże wrażenie na 
większości widzów. 20 października 
miałam również okazję usłyszeć 
pięknie recytowane wiersze - mówili je 
uczniowie, którzy zajęli pierwsze 
miejsca w międzyklasowym konkursie 
recytatorskim. Wszyscy „z podium” i 
wyróżnieni w owym konkursie dostali 

grube, ciekawie oprawione książki. 
Aby wynagrodzić ciężką pracę, 
„młode talenty” po występie 
dostawały cukierki (co według mnie 
było doskonałym pomysłem☺). 
Również dzieci uzdolnione 
plastycznie mogły przedstawić 
szerszemu gronu swoje prace. Na 
tablicach wisiały narysowane dwa 
koty i obrazy dotyczące Wrocławia. 
Myślę, że wszystkie prezentacje 
były godne uwagi. 

Nie dziwię się, że nazwa 
konkursu to „Kameleon”. Metafora 
pokazuje, że uczniowie jak 
kameleony - potrafią „zmienić kolor” 
i pokazać swoje kolorowe wnętrze, 
pełne talentów i zainteresowań. 

Weronika Kiewisz

                                                                       



HalloweenHalloweenHalloweenHalloween
Przeczytaj tekst o Halloween po 
angielsku, a potem zabaw się w 
tłumacza. Uzupełnij polski 
przekład tekstu brakującymi 
słowami. 

    

Halloween is the night for ghosts, Halloween is the night for ghosts, Halloween is the night for ghosts, Halloween is the night for ghosts, 

witches and other horrible things. witches and other horrible things. witches and other horrible things. witches and other horrible things. 

In Britain and the In Britain and the In Britain and the In Britain and the USAUSAUSAUSA    children children children children 

play “trick or treat” on this day.play “trick or treat” on this day.play “trick or treat” on this day.play “trick or treat” on this day.

They wear special costumes and go They wear special costumes and go They wear special costumes and go They wear special costumes and go 

to friend’s house. They say “trick to friend’s house. They say “trick to friend’s house. They say “trick to friend’s house. They say “trick 

or treat”. Most people give them or treat”. Most people give them or treat”. Most people give them or treat”. Most people give them 

“a treat” “a treat” “a treat” “a treat” ––––    some sweets some sweets some sweets some sweets ––––    but some but some but some but some 

people don’t. Then they play a people don’t. Then they play a people don’t. Then they play a people don’t. Then they play a 

trick on them. In the evening trick on them. In the evening trick on them. In the evening trick on them. In the evening 

some childrensome childrensome childrensome children    go to Halloween go to Halloween go to Halloween go to Halloween 

parties.parties.parties.parties.    
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Wstaw podane słowa do krzyżówki. 
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Halloween to noc ______________ , Halloween to noc ______________ , Halloween to noc ______________ , Halloween to noc ______________ , 

czarownic i innych______________ czarownic i innych______________ czarownic i innych______________ czarownic i innych______________ 

rzeczy. W Wielkiej Brytanii i rzeczy. W Wielkiej Brytanii i rzeczy. W Wielkiej Brytanii i rzeczy. W Wielkiej Brytanii i 

______________ dzieci bawi______________ dzieci bawi______________ dzieci bawi______________ dzieci bawią

dniu w „ucztdniu w „ucztdniu w „ucztdniu w „ucztę    lub psikus”. Zaklub psikus”. Zaklub psikus”. Zaklub psikus”. Zak
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„______________ lub psikus”. Wi„______________ lub psikus”. Wi„______________ lub psikus”. Wi„______________ lub psikus”. Wi
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dzieci idzie na ______________ z okazji dzieci idzie na ______________ z okazji dzieci idzie na ______________ z okazji dzieci idzie na ______________ z okazji 

Halloween. Halloween. Halloween. Halloween.     

Wstaw podane słowa do krzyżówki. Potem sprawdź ich znaczenie w słowniku.
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Potem sprawdź ich znaczenie w słowniku. 
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Baran  

Szybki, agresywny, uparty, pewny siebie, niecierpliwy, 
czasami nieznośny. 
Kolor: czerwień 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Szkoła nie da ci spać po nocach, a najbliższy 
przyjaciel gdzieś zniknie. Pilnuj pieniędzy i komórki bo 
będziesz bardzo roztrzepany. Koniec roku zakończy 
sie niespodzianką w postaci pewnej osoby ... 
 

Byk  

Uszczypliwy, błyskotliwy, leniwy ale odpowiednio 
zdecydowany przejmuje inicjatywę w działaniu. 
Kolor: purpurowy 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Czeka cię ciekawa propozycja. Nie podejmuj decyzji 
od razu, czas jest najlepszym doradcą.  Unikaj 
spotkania z osobą spod znaku wagi. 

Bliźnięta  

Pogodny, towarzyski, nie lubi konfliktów i kłótni. Jest 
pomysłowy  ale czasami samolubny. 
Kolor: turkusowy 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Zostaniesz poproszony o radę. Tym razem nie mieszaj 
się w konflikty innych. Skup się na swojej najbliższej 
osobie, a szczęście ci będzie sprzyjać również w 
finansach. 

Rak  

Przekorny, lubi rozśmieszać innych, zaradny ale 
bałaganiarz. 
Kolor: brązowy. 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Czekają cię nudne dni, ale koniec roku obdarzy cię 
wielką nagrodą. Bądź ostrożny w rozmowach z 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Aries.svg&filetimestamp=20060327184203
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Taurus.svg&filetimestamp=20060327184905
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Gemini.svg&filetimestamp=20060327185147
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Cancer.svg&filetimestamp=20060327185626
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Barana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Byka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Bli%C5%BAni%C4%85t
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Raka


osobami o jasnych włosach. Podaruj swojej miłości 
czekoladkę. 

Lew  

Uparty, zdecydowany, lubi przewodniczyć innym, nie 
znosi sprzeciwu. 
Kolor: pomarańczowy 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Już niedługo rodzice zrobią ci niespodziankę. Ale 
warunek – dobre oceny z matematyki. Kup coś 
miłego osobie, która ci się podoba, a spełnią się 
twoje marzenia. 
 

Panna  

Roztrzepana, szalona i niespokojna. Lubi  gdy się coś 
dzieje. Nie znosi ciszy. 
Kolor: żółty 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Udane zakupy. W szkole wszystko OK, tyko unikaj  
okolic sali muzycznej. Uważaj na tych, którzy ubierają 
się na zielono – są fałszywi. 
 

Waga  

Nie lubi podejmować decyzji, jest urocza ale skryta, 
trzeba się nią zaopiekować, bardzo wrażliwa. 
Kolor: szary 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Możliwe nieprzewidziane wydatki. Ktoś od dłuższego 
czasu cię obserwuje i czeka na twój uśmiech i 
przychylność. Uwaga, kłopoty w szkole ale jak zwykle 
spadniesz na cztery łapy. 
 

Skorpion  

Niespokojny, zapalczywy, bywa złośliwy. Potrafi 
pomóc i w zamian nie oczekuje pomocy. Lubi być w 
centrum uwagi. 
Kolor: srebrny 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Ucieszy cię wizyta przyjaciela. Dobre wiadomości 
pomogą przetrwać trudne dni w szkole. Trzymaj język 
za zębami  a pomożesz swojemu losowi. 
 

Strzelec  
Szybki, bezpośredni i troskliwy. Lubi ruch w otoczeniu, 
Jest bardzo niecierpliwy. 
Kolor: bordo 
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Horoskop na listopad i grudzień: 
Czeka cię przygoda, od której przybędzie ci urody. 
Ale musisz załatwić pilną sprawę matematyczną, a to 
nie będzie łatwe. Strzeż się chudego bruneta lub 
brunetki. 

Koziorożec  

Trudny charakter, ale ugodowy i towarzyski. Lubi 
zaskakiwać i nie znosi sprzeciwu. 
Kolor: złoty. 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Ciekawe spotkanie na przerwie pod salą 
gimnastyczną. Rodzice zwiększą ci kieszonkowe jeśli 
poprawisz oceny z języka angielskiego. 

Wodnik  

Artystyczna dusza ale rogata, niezdecydowany ale 
uroczo skuteczny.  
Kolor: zielony 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Daleka podróż, więc dbaj o zdrowie. Musisz walczyć 
o swoją sympatię bo znajdzie sobie kogoś innego. 
Uważaj na lekcjach w-fu, zwłaszcza w grach 
zespołowych. 

Ryby  

Niezdecydowane ale urocze, nieśmiałe, 
marzycielskie,  
Kolor: błękit 
Horoskop na listopad i grudzień: 
Musicie być szybkie, aby koleżanki lub koledzy nie 
sprzątnęli wam atrakcyjnej sympatii. W szkole nuda, 
ale strzeżcie się przyrody. Pod koniec roku dużo kasy 
do wydania. 

 

 Horoskop przygotowała Wróżka Pietruszka ☺ 
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KLASOWY KONKURS RECYTATORSKI 
 

 W dniach 23 oraz 26 września 

odbył się, w naszej klasie- 4 d, Klasowy 
Konkurs Recytatorski. Został on 

ogłoszony na początku roku szkolnego, 

więc uczniowie mieli dwa tygodnie na 

przygotowanie wierszy. Tematem  

recytatorskich  występów  były 

„zwierzęta małe i duże”. 

Każdy z uczniów prezentował 

wybrany wiersz przed całą klasą.  

Ja przygotowałem wiersz Jana 

Brzechwy pt. „Żaba”. Wybrałem ten 

wiersz, ponieważ jest bardzo zabawny i 

opowiada o chorej żabie, której lekarz 

zalecił żyć bez wody. 

Najbardziej spodobał mi się 

występ Kacpra Świeściaka, który 

recytował wiersz Jana Brzechwy pt. 

„Żuk”. Kacper nie tylko mówił wiersz, ale 

wyrażał go mimiką, gestami i intonacją 

głosu. Kolega mówił głośno i wyraźnie z 

„podziałem na role”. Odgrywał scenki, 

udając żuka lub biedronkę. Było to   

bardzo  ciekawe i zabawne. 

 Konkurs recytatorski uważam za 

bardzo udany. Myślę, że był wspaniałą 

nauką i zabawą dla uczniów.          
Dominik Błachowicz kl. 4d



 

 



KTO RZĄDZI W SZKOLE ? 
CZY ZNAMY OSOBY NAJWAŻNIEJZE W SZKOLE ? 
CZY WIEMY CZYM SIĘ  ZAJMUJĄ? 
KTO JEST ZA NAS ODPOWIEDZIALNY? 
CZY UCZNIOWIE TEŻ MOGĄ RZĄDZIĆ ? 
 
Przedstawiamy wywiad przeprowadzony wśród uczniów klas 4-6. Oto ich 
odpowiedzi : 
 

1. Czy wiesz kto kieruje naszą szkołą ? 
• Minister ? 
• Dyrektor szkoły 
• dyrektor 
• Przewodniczący szkoły 
• Dyrektorka 
• Jan Józefowicz,  
2. Ilu jest dyrektorów, czy znasz ich nazwiska ? 
• Dwóch: pan Migocki, pan Wolski 
• 3:Sternel-Orzech,Kubiak-Wolf,i jeszcze pan  
• 4 
3. Co robi dyrektor w swoim gabinecie ? 
• Rządzi, odbiera telefony, upomina uczniów 
• Siedzi 
• Siedzi nad dokumentami 
• Wypisuje coś 
4. Kto jeszcze jest ważny w naszej szkole ? 
• Nauczyciele, pani woźna, ja 
• Nauczyciele 
• Pedagog 
• Woźna 
• Samorząd szkolny 
• Dyrektor 
• wychowawca 
• Kogo najbardziej trzeba słuchać ? 
• Mamy, pana Wolskiego 
• Nauczycieli 
• Przewodniczącego szkoły  
• Nie rodziców ,pani Laury 
• Dyrektorów 
• Wychowawcy 
5. Kto jest odpowiedzialny za uczniów ? 
• Nauczyciel, dyrektor, 
• Nauczyciel  



• Samorząd szkolny 
• Dyrektor szkoły 
• rodzice 
• A czy uczeń jest odpowiedzialny za to co robi ? 
• Taaaa…k,   
•  Tak 
• Tak 
• Nie 
• tak 
6. Czy istnieje rząd uczniów ? 
•  ??? 
• Tak 
• Tak  
• Tak 
• Nie 
• Tak 
7. Kto jest w rządzie uczniów ? 
• Przewodniczący 
• Nie,wiemy 
• Przewodniczący szkoły  
• Wiceprzewodniczący 
• Dyrektor 
• Janek Józefowicz 
• Marta Kuchciak 
• Jagoda Łęcka 
• Wysokiński Piotr  
8. Co robi Samorząd Uczniowski ?  
• Wybiera Szczęśliwy numerek.  
• Losuje numerek 
• Lata 
• Nic  
• Realizuje marzenia 
• Dyżuruje  
• Decyduje o różnych rzeczach 
• Pisze  
• Podpisuje papiery 
• Dba o porządek 
• Wymyśla coś dla szkoły  

 
 
Ankietę przeprowadziły :Anna Korzeniowska, Natalia Popielas z klasy 5b 
 
 



Moje hobby – KOLEJ. 
 
 Mam na imię Grzegorz i chodzę do klasy 5 w SP17 we 
Wrocławiu. Koleją interesuję się już od najmłodszych lat. Moimi 
pierwszymi zabawkami były pociągi plastikowe Wadera, drewniane 
wagoniki Brio oraz pociągi lego i na na baterie. Na spacerach z 
mamą w parku uwielbiałem obserwować też tramwaje (miejskie 
pociągi) w zajezdni Gaj. Przy płocie potrafiłem stać godzinami, a 
inne dzieci w tym czasie bawiły się w piaskownicy lub na placu 
zabaw. Chętnie spędzałem też czas na nasypach kolejowych w 
towarzystwie taty obserwując 
przejeżdżające składy pociągów 
towarowych.  
  
Trudno mi powiedzieć, 
dlaczego kolej tak mnie 
fascynuje. Widzę w nim piękno 
ukryte w stali. Podobają mi się 
dźwięki wydawane przez 
lokomotywy, lubię 
charakterystyczny stukot kół o 
podkłady kolejowe. Znam 
większość nazw lokomotyw i  
 

 
 
wagonów, np. EU 07, EN 57, 
Trax, Husarz. Miałem też 
okazję 
 

prowadzić pociąg EN 57 2 
klasy na trasie Zielona Góra – 
Głogów. Bardzo mi się 
podobało!  
 
 
 
Jeśli mam czas, to z rodzicami 
zwiedzam okoliczne dworce i 
stacje kolejowe. Byłem też w 
Muzeum Kolejnictwa w 
Warszawie, w skansenie 
lokomotyw w Jaworzynie 
Śląskiej, jeździłem Gryficką 
Koleją Wąskotorową. Za 
każdym razem robię 
pamiątkowe zdjęcia, które 
zdobią mój pokój. 
  
 



 
 
 
 
 
Cała moja rodzina wie, co mnie 
pasjonuje i na okoliczne święta 
dostaję prezenty związane z 
koleją, np. kalendarze ścienne, 
zegar kolejowy, plakaty, 
lokomotywy i wagony do 
cyfrowej makiety kolejowej, 
książki i albumy kolejowe. 

 
                    

 
 

 
              

 
                    

 
 

          
 
 
 

 
Grzegorz 
Jóźwicki  



Człowiek, który dużo chce, więcej może. To prawda 
stara jak świat, ale nie każdy o niej pamięta. Swoimi 
pomysłami na spędzanie wolnego czasu podzielili się  

ze mną uczniowie klasy 4b. 
 

• Ola Radota 
Polecam jazdę konną, ponieważ jest to znakomity relaks. Gdy 
jeżdżę konno, mogę zapomnieć o swoich zmartwieniach, świetnie 

mnie to odpręża. Uczę się wciąż czegoś nowego oraz 
poznaję tak piękne stworzenie jakim jest koń.  

Wiem, że niektórzy boją się tych wielkich 
zwierząt, ale naprawdę warto przełamać 

strach i poznać je trochę lepiej.  
      Lubię ruch, więc cały czas muszę coś 
robić. Tym, którzy nie wiedzą , co robić w 

wolnym czasie, polecam koszykówkę oraz 
piłkę  ręczną. Wiem, co mówię, bo 

uprawiam te dyscypliny. Podczas treningów 
biegam, skaczę, rzucam do kosza i ciągle mam mnóstwo energii. 
 
 
• Bartek Hruszczak 
Moim zdaniem najprzyjemniej spędza się wolny czas, klejąc 
modele. Ja sam już wiele mam na koncie modeli statków, 
samolotów i samochodów. Przy okazji 

można się czegoś 
ciekawego nauczyć ,bo 
do modelu zawsze 
dołączony jest jego 
opis i historia sklejanej 
rzeczy.   Lubię przy 

nich siedzieć całymi 
godzinami.  
    Warto zaczynać sklejanie od rzeczy łatwych, później najbardziej 
skomplikowana  może przynieść wiele radości. 
Polecam , zwłaszcza w długie , jesienne wieczory. 
 
 



• Zosia Brzoza 
 
Według mnie bardzo ważne jest, w jaki sposób spędzamy wolny czas. 
Osobiście polecam jazdę konną i wspinaczkę oraz różne zajęcia 
sportowe. 
Ja uwielbiam jazdę konną, samo przebywanie z koniem jest 
niezwykłym przeżyciem. Jazda daje mi mnóstwo satysfakcji, 
uwielbiam ją. 
Wspinaczka jest według mnie trudniejsza, to zajęcie dla 
wysportowanych i silnych. Żeby się wpinać, trzeba 
sporo ćwiczyć , zwłaszcza mięśnie nóg i rąk. Dobra 
technika pomaga przy wchodzeniu na ściankę. 
Potrzebny jest jednak trening i kondycja. Z tym nie 
jest u mnie źle, bo chodzę na różne zajęcia 
sportowe takie jak koszykówka i pływanie.  
    Lubię także gry planszowe, w które gram z 
rodzicami. Rozwijają one moją spostrzegawczość, 
uczą myślenia. 
Najbardziej lubię grać w „Eurobiznes” i „Screabble” 
 
 

• Wojtek Góral 
 
Bardzo lubię piłkę nożną. Sport jest w życiu potrzebny, żeby 
organizm był zdrowy. Lubię trenować, biegać, skakać. Moja kondycja 
jest coraz lepsza.  
Na drugim miejscu stawiam koszykówkę, to ciekawy sport i 
wymagający od zawodnika niezłej wprawy. 

Kiedy nie mam ochoty na bieganie i podskoki, 
lubię po prostu pójść na spacer do parku. 
Wtedy można spokojnie pomyśleć i 
odetchnąć świeżym powietrzem. 
 

 
 
 
Propozycje spędzania wolnego czasu spisała Dorota Rutkowska 

Czekam na kolejne opisy zainteresowań, puls17@onet.pl, 
 temat : moje hobby 

mailto:puls17@onet.pl


 

W tym miejscu odpisujemy na wasze problemy np. miłosne, 
szkolne,   rodzinne, osobiste i każde inne. Listy i odpowiedzi są 
anonimowe  zapewniamy dyskrecję. Nie przyjmujemy listów z 
wulgaryzmami.  

Imiona zostaną zmienione. 

                                                                  DR.PO  

 

DROGI DOKTORZE PO , w domu mam problem z mamą. Mama 
mnie osądza za kłamstwa, a to wcale nie prawda. Mam szlaban za 
szlabanem. Nie wiem jak porozmawiać z mamą. 

                                                                                Ferdynand nieśmiały 

Drogi Ferdynandzie poczekaj aż mama się uspokoi, pójdź do sklepu 
kup   czekoladę lub kawę. Zrób jej małą przyjemność, mamy to 
lubią. Powiedz jej kilka komplementów. Potem porozmawiaj z mamą 
i powiedz jak bardzo ci jest przykro, że ją zawiodłeś. Pokaż, że 
jesteś smutny i zmartwiony. Poproś grzecznie o wybaczenie i o 
kolejną szansę na poprawę. Powiedz, żeby ci zaufała.   

 Dr. PO 

 

 

 



 

Drogi doktorze PO. 

Mam problem w szkole. Chciał bym chodzić z najładniejszą 
dziewczyną z klasy ale nie umiem jej tego powiedzieć proszę 
pomóż. 

        Niewinny  

 

Mogę ci pomóc bo też miałem taki problem. 

Żeby chodzić z tą dziewczyną zrób następujące kroki . 

1.Bąź dla niej miły przede wszystkim bąź szczery. 

2.Kupuj jej różne drobiazgi. 

3.Zacznij się za nią oglądać. 

4.Kup jej kwiaty lub czekoladę.  

5.Wkońcu zapytaj ją o chodzenie. 

Jeśli ci z nią nie wyjdzie to znaczy że jest bardzo arogancka. 

 

      Doktor PO 

 



 

 W tym roku szkolnym przewodniczącym SU został Jan 
Józefowicz z klasy 5b. Janek opowiada nam o Samorządzie 
Uczniowskim: 

1.Co to jest samorząd uczniowski? 

Samorząd uczniowski to rada złożona z wybranych uczniów, 
którzy dbają o prawa dzieci w szkole. 

2.Kto jest w jego składzie? 

W jego skład wchodzą: przewodniczący samorządu i dwóch 
zastępców. 

3.Jak jest wybierany? 

Jest wybierany podczas tajnego głosowania. 

4.Ile lat rządzi? 

Po roku wybierany zostaje nowy skład samorządu 
uczniowskiego. 

5.Kto mu pomaga? 

Pomaga mu opiekun samorządu. 

6.Za co jest odpowiedzialny? 

Samorząd odpowiedzialny jest za swoją pracę, decyzje i 
działania samorządu na rzecz uczniów. 

 



 

A oto kolejny wywiad z Jankiem: 

-Dlaczego chciałeś kandydować? 
-Zgłosiłem swoją kandydaturę, ponieważ chciałem 
występować w imieniu uczniów, bronić ich praw. 
-Co zmieniłbyś w szkole? 
-Po pierwsze prosiłbym o to, żeby w jeden dzień miesiąca nie 
było zadań domowych, a po drugie, by w ten sam dzień uczeń 
nie mógł dostać oceny niedostatecznej! 
-Czego się boisz? 
-Boję się tego, że nie podołam obowiązkom 
przewodniczącego samorządu szkolnego. 
-Kto ci pomaga? 
-Pomagają mi :moi zastępcy i opiekun samorządu. 
-Jakie masz plany? 
-Uważam, że przewodniczący, zastępcy i opiekun powinni się 
spotkać i ustalić harmonogram spotkań na cały rok szkolny, 
spotkanie jeden raz w miesiącu tak, aby omawiać różne 
sprawy. 
-Co robisz w wolnych chwilach? 
-W wolnych chwilach gram w piłkę nożną. 
-Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe w szkole lub poza 
szkołą? 
-Owszem , regularnie uczęszczam na zajęcia z piłki nożnej do 
klubu WKS Śląsk Wrocław na ul.Sztabowej. 
-Jak spędzasz weekend? 
-W weekendy jeżdżę na mecze ligowe z klubu. 
-Jakie jest twoje ulubione danie? 
-Moim ulubionym daniem jest pizza , spaghetti i makarony. 
-Co powiesz uczniom naszej szkoły? 
-Chciałbym  bardzo podziękować za głosy na mnie. Nie 
zawiodę was. 
-Dziękuje bardzo 
 
Wywiad przeprowadził Mati z klasy 5b. 



BIEG   SOLIDARNOŚĆI 
 

3 września przy hotelu Wodnik we Wrocławiu odbył się 21 Bieg 
Solidarności na dystansie 1 km, w którym wystartowała spora część uczniów 
naszej szkoły. Ta ilość osób wystarczała tylko, albo nawet aż, do zajęcia 3 
miejsca wśród innych szkół biorących udział tym biegu. W  nagrodę 
otrzymaliśmy piłki do gier i zabaw sportowych. Na mecie każdy uczestnik 
kończący bieg dostał pamiątkowy medal oraz talon na małą przekąskę  w 
postaci kiełbaski i napoju. Ci, którzy przywiązali się do tej trasy i hotelu 
Wodnik, będą zawiedzeni, ponieważ kolejny Bieg Solidarności odbędzie się 
w innym miejscu. 
Była to kolejna okazja do aktywnego spędzenia czasu, rywalizacji oraz 
świetnej zabawy. 
 
Z naszej szkoły najbardziej  w biegu wyróżnili się: 

Nicola Skierniewska -2 miejsce w kat. dziewczęta 10 lat 
Bernadetta Jadwiszczak-4 miejsce w kat. dziewczęta 11 lat 
Patryk Jekiełek-4 miejsce w kat. chłopcy 11 lat 
Julia Kociołek-5 miejsce w kat. dziewczęta 9 lat 
 
 

 
Nastroje oprócz sportowych były również muzyczne… 



 
Medale są czasem ważniejsze niż biżuteria. 
 
 

 
Ale najważniejsze to dobrze się bawić! 
 
Po południu odbył się bieg główny na dystansie 5 km, w którym wystartowało 
ponad 800  zawodników.  
Serdecznie zapraszam na 22 Bieg Solidarności, który mam nadzieję będzie 
tak udany jak sobotni. 

Marta Małkiewicz kl. 5c 



Niedługo Święta, prezenty, kolęda, 

 A po kolędzie milej nam będzie 

Złożyć życzenia… i świat się zmienia ! 

   Aby wam życzeń nigdy nie zabrakło, 
przygotowałem kilka propozycji : 

 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, 
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój 
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem. 
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, 
by spokojna przerwa ukoiła złość 
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, 
a kolędowych śpiewów nie było dość! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wigilijny nadszedł czas,  
całujemy mocno Was 
chcemy złożyć Wam 
życzenia  
w Dniu Bożego Narodzenia, 
niechaj Gwiazdka 
Betlejemska, 
która świeci Wam o zmroku  
doprowadzi Was do 
szczęścia  
w nadchodzącym Nowym 
Roku! 
 
 

I jeszcze kilka  SMSów: 

Przyjemnego szumu w głowie Wygodnego miejsca w rowie, 
no i może jeszcze potem spokojnego snu pod płotem. Żeby 
pies z kulawą nogą Cię nie oblał idąc droga. Dużo czadu i 
uroku w nadchodzącym Nowym Roku 2010 !!:*;))) 
Wesołych Świąt !!;))  

Renifer Rudolf już grzeje kopyta, Mikołaj w pośpiechu 
prezenty chwyta, niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt - 
ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt! 

 

Z dźwiękiem dzwonów 
melodyjnych wraz z opłatkiem 
wigilijnym w dzień Bożego 
Narodzenia ślę serdeczne 
pozdrowienia.  

 

 

Życzenia dla was przygotował  ORY. 

http://www.e-zyczenia.pl/polskie-swieta-i-tradycje/nowy-rok/
http://www.e-zyczenia.pl/polskie-swieta-i-tradycje/nowy-rok/


Dnia 18.10.2011r. odbyły się Finały Strefy Wrocławskiej 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju. 
 Nasza szkoła zajęła III miejsce.  
Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: 
1. Bednarczyk Zofia VID 
2. Misztal Natakia VID 
3. Kuczyński Piotr VID 
4. Piasecki Tomek VID 
5. Brożek Roksana VIB 
6. Pasiński Patryk VIE 
7. Babuśka Marcin VE 
8. Korzeniowska Anna VB 
  
 
Z uczniami na zawodach była pani  Danuta Tomaszewska. 
 
 



                             

 

 

 
Śląsk Wrocław wiadomości 

Na powrót tego piłkarza kibice Śląska czekali pół roku. Gdy 
otrzymał szansę pokazania się przed wrocławianami, został 
przywitany owacją na stojąco. – Bardzo dziękuję naszym 
kibicom, cała drużyna zasługuje na brawa – powiedział po 
meczu z Podbeskidziem Przemysław Kaźmierczak.                           

Śląsk Wrocław pokonał na własnym stadionie 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (1:0) w meczu 11. kolejki T-
Mobile Ekstraklasy. Był to ostatni mecz wrocławskiego 
zespołu na obiekcie przy Oporowskiej. 

Jubileusz kapitana Śląska
 
W sobotnim meczu z Podbeskidziem, Sebastian Mila po raz 
ostatni wyprowadzi zespół Śląska na płytę stadionu przy 
Oporowskiej. Spotkanie będzie również szczególne dla 
kapitana wrocławian z innego powodu. Piłkarz po raz setny 
przywdzieje koszulkę WKS-u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sport.wp.pl/kat,1740,title,Jubileusz-kapitana-Slaska,wid,13919168,wiadomosc.html


Trenerem śląska jest: Orest Leńczyk  
Napisaliśmy o tym klubie ponieważ fascynuje nas.  

 

 

Lubimy ten zespół od drugiego roku życia. Znaliśmy 
wszystkich zawodników od czterech lat. Naszymi idolami 
są Sebastian Mila, Marian Kelemen i Waldemar 
Sobota. Inspiruje nas ten zespół swym graniem na 
boisku. 

 

                                                                    JEKIEŁ & ORY 
 

                                                                    



11 KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA W 
JĘZYKU ANGIELSKIM 

  

ODBYŁ SIĘ 17 X 
STARTOWAŁO  62  UCZESTNIKÓW 

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU BYŁO 
ZNAKOMITE – NIE BYŁO JESZCZE W 

HISTORII KONKURSU TAK WYSOKIEGO 
POZIOMU I TAK NIEWIELU BŁĘDÓW.  

DLATEGO WSZYSTKIM UCZNIOM 
GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA 
WSPANIAŁE UCZESTNICTWO !!! 



A  OTO WYNIKI 
KLASY CZWARTE: 

I MIEJSCE : 
 AGNIESZKA 
MAZUREK 4D 
 MAREK ŁUKSIN
 4B 

II MIEJSCE: 
 ZUZANNA 
MAJEWSKA 4C 

III MIEJSCE:  ELIZA MŁYNAREK 4A 

WYRÓŻNIENIA: OLA SKRZYPEK 4A  BARTEK 
JASZCZAK  4D 

 

KLASY PIĄTE: 

I MIEJSCE:  
 KAROLINA 
KARCZMARZ 5B  

II MIEJSCE: 
 ZOSIA CYCHOL 5E 

III MIEJSCE: 
 JUSTYNA 
DĄBROWSKA 5B 

WYRÓŻNIENIA: MAJA KORBIEL 5A  KACPER WAWSZCZYK 5B 



KLASY SZÓSTE:  

I MIEJSCE: DARIA
 WYKA 6E NICOLA 
SŁUGOCKA 6E 

II MIEJSCE: JULIA NIEMIEC
 6A JACEK POSIELĘŻNY
 6D JUSTYNA SZPYTKO

 6A  JULIA WABNO 6E  DOMINIKA MATEUSIAK 6B 

III MIEJSCE: PAULINA ŁUCZKIEWICZ 6E ANIA MŁYNARCZYK 6E 
KONRAD BUCKI 6B 

WYRÓŻNIENIA: BASIA WITCZAK 6B EMILIA WŁODARCZYK 6E 

 
Konkurs nie był 
łatwy, tekst do 
czytania zawierał 
mnóstwo liczb 
okropnie długich. 
Trzeba się było 
napocić.  

 

Niektórzy w napięciu 
czekali na swoją kolej.  
 



TEKST  KONKURSOWY: 

Hello, my name’s Jessica.  I’m 13 years 
old ...  almost 14. I live at 55 CSG Street, 
Chicago.  There are 50 states in the USA.  
Its area is  9,373 312  km² and there are 
about 310 million  people , you know! The 
USA is almost 31 times bigger than 
Poland. At 20,320 feet (6,194 m), Alaska's 
Mount McKinley is the tallest peak in the 
country and in North America.  1 foot, in 
American measurement system, is 30.48 
cm, 1 inch is 2.54 cm and 1 yard is 91.44 
cm. And if you want to meet me, just 
send SMS at 667-890-034. You can write: 
Hi Jess, how RU,  UR  gr8, B 2moro at 5 
p.m., KFC. CU. Nick.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_McKinley


DYSKOTEKA   HALLOWEEN 
 
 Wczoraj na dyskotece heloweenowej bawiła się nasza klasa 5b. Ja 
mam na imię Dawid  trochę o tym opowiem.  
 Było dużo jedzenia, muzyka, wróżby i różne zabawy. Prosiłem 
Karolinę do tańca ale ona nie chciała. Befsztyk zaprosił Martynę ale ona 
też nie chciała. 
 Wszyscy byli przebrani: ja – za EMINEMA, Janek za Stalina, 
dziewczyny za czarownice, Krystek, Patryk, Mateusz, Befsztyk i Ory za 
kibiców WKS Śląsk. 
 Były jeszcze wróżby – a wylosowałem pierwszą miłość – Martynę. 
Po zabawie zaczęliśmy sprzątać, układać ławki, zabierać jedzenie do 
domu. Ja miałem pół worka. Było bardzo fajnie. Nigdy nie zapomnę tego 
dnia. 
      Dawid Białkowski 
 
 
Oto kilka wróżb do wykorzystania również na zabawie andrzejkowej. 
 

1. KUBECZKI  PRZYSZŁOŚCI 
Przygotuj 5 takich samych kubeczków. Pod każdy włóż inny 
przedmiot. Są to : klucz, małe autko, monetę, gwóźdź, cukierek. 
Zamieszaj kubeczkami i poproś kogoś o wylosowanie kubeczka. 
Podnieś kubeczek i przepowiedz przyszłość.  
KLUCZ – piękny, duży dom 
AUTKO – dalekie podróże 
MONETA – dużo pieniędzy 
GWÓŹDŹ – ciężka praca 
CUKIEREK – słodkie i wspaniałe życie 
 
 

2. KAPELUSZ  SZCZĘŚCIA 
Potrzebna jest moneta i kapelusz.  Teraz 
pomyśl życzenie. Jedna osoba trzyma 

kapelusz, do którego próbujesz wrzucić 
monetę. Jeśli moneta wpadnie –życzenie się 
spełni, jeśli nie wpadnie- trudno… 



W POWSTANIU  GAZETKI UDZIAŁ  WZIĘLI: 
 
 

MARTA MAŁKIEWICZ 
KRYSTIAN ORYSZCZAK 

PATRYK JEKIEŁEK 
ANNA KORZENIOWSKA 

NATALIA POPIELAS 
DAWID BIAŁKOWSKI 

GRZEGORZ JÓŹWICKI 
JAN JÓZEFOWICZ 

 
 

MATEUSZ DIDUSZKO 
KATARZYNA WITKOWSKA 

WERONIKA JURCZAK 
WERONIKA KIEWISZ 

DOMINIK BŁACHOWICZ 
OLA RADOTA 

BARTEKHRUSZCZAK 
ZOSIA BRZOZA 

 
 
 

WOJTEK GÓRAL 
PANI AGNIESZKA BIEGANOWSKA 

PANI KRYSTYNA KLEŚTA 
PANI EDYTA KOŁACZ 

PANI EWA WYCHOWAŃSKA 
PANI DOROTA RUTKOWSKA 

PANI DANUTA TOMASZEWSKA 
PAN PIOTR MIGOCKI 
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