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Co w szkole piszczy? – aktualności  

 
 Dyskoteka na Dzień Chłopca oraz Otrzęsiny kl. IV W dniu 30.09.2015r. odbyła się dyskoteka szkolna 

oraz Otrzęsiny naszych kolegów z kl. IV. Impreza została zorganizowana przez uczniów kl. V i ich 
wychowawczynię p. Ewę Bonawenturską. Rozpoczęliśmy o godz. 
17.00. Na początku odbyły się konkurencje dla kl. IV. Czwartoklasiści 
musieli sprostać takim zadaniom, jak: zadawanie pytań, 
rozpoznawanie jedzenia, wypicie kwaśnego soku z granatu, ubranie 
najwięcej ubrań na siebie w ciągu 1min, pokaz swojego stroju i taniec 
z wybraną muzyką. Było przy tym mnóstwo śmiechu i zabawy! Na 
zakończenie Otrzęsin każdy czwartoklasista otrzymał certyfikat. Lecz 
to nie był koniec, gdyż każdemu z uczniów zostały pomalowane 
twarze. Po Otrzęsinach kl. IV odbyła się dyskoteka z okazji Dnia 
Chłopca. Bawiliśmy się w najlepsze, tańcząc do znanych hitów 
muzycznych i starych, i nowych. Przed godz. 20.00 musieliśmy 

zakończyć tę fantastyczną imprezę, lecz będziemy ją wspominać jeszcze długi czas!  

 Dzień Edukacji Narodowej. Świętowaliśmy Dzień 
Nauczyciela w piątek 16 października. Zanim rozpoczął się 
apel z tej okazji, wyszliśmy do kościoła z panią Adelą na 
wspólną modlitwę w intencji nauczycieli i nas - uczniów. Gdy 
już wróciliśmy do szkoły, zaczął się apel. Kolejnym 
artystycznym elementem uroczystości był skecz 
przygotowany przez panią Aleksandrę Wrazidło pt.: "Dzień z 
życia ucznia i belfra z przymrużeniem oka ", w którym 
wystąpili uczniowie kl. 5 i 6. Karykaturalne przedstawienie 
naszych nauczycieli i sytuacji na lekcjach było tak zabawne, 
że wszyscy płakaliśmy za śmiechu. Dodatkową atrakcję 
stanowiły układy taneczne, którymi były przeplatane 
poszczególne części skeczu. Po występach zorganizowaliśmy quiz ze zdjęciami naszych nauczycieli z lat 
dzieciństwa. Nie zapomnieliśmy oczywiście o podziękowaniach i życzeniach dla naszych nauczycieli. 
Nauczycielem Roku została pani Aleksandra Wrazidło. Bardzo się z tego cieszyliśmy!  

 III miejsce na Mistrzostwach Gminy w Piłce Halowej 
Chłopców szkół podstawowych. Drużyna wystąpiła w składzie: 
Oliwer Mazur, Piotr Kuśka, Oliwer Bauch, Krzysztof Wochnik, 
Mateusz Kurpiela, Łukasz Kurpiela, Patryk Scholz, Oliwia Langer. 
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 Porządkowanie grobów 20. października wszystkie klasy ze 
swoimi wychowawczyniami poszły na cmentarz, aby sprzątać 
opuszczone groby. Dobraliśmy się w grupy, a pani Elżbieta 
rozdzieliła każdej z grup opuszczone groby, abyśmy mogli je 
uporządkować. Niebyło tam zbyt dużo do sprzątania. Wszyscy 
zabraliśmy od razu do pracy – pozmiataliśmy suche liście i 
umyliśmy pomniki. Gdy wszyscy już skończyli, groby wyglądały 
jak nowe. Pomodliliśmy się za zmarłych, zapaliliśmy znicze i 
tym skończyła się nasza wyprawa. 

 Konkurs na najciekawszy różaniec Ostatnio odbył się konkurs na najciekawszy różaniec 
zorganizowany przez panią Adelę Freier. Udział w nim brała cała szkoła. Uczniowie przez cały 
październik robili sami lub z rodzicami piękne różańce, korzystając w tym celu z bardzo ciekawych, 
nietypowych materiałów, np.: żelków, cukierków, ciasteczek, klocków lego, muszelek, żołędzi, 
drucików, nici itp. Najpierw dzieła uczniów znalazły się na wystawie w szkole, a później zostały 
przeniesione do kościoła w Większycach, by mogli je podziwiać wszyscy wierni z naszej parafii. Jury 
miało ciężki orzech do zgryzienia zanim wyłoniło zwycięzców tego konkursu, ponieważ każda praca 
była wyjątkowa i oryginalna. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas apelu we wtorek. Oto one: 
1.Oliwer Mazur i Kamila Walczyk 2.Piotr Kuśka i Kacper Rypa 3.Mariusz Plitzko i Kewin Poguntke. 

 Obchody Dnia Niepodległości. Za nami ważne święto 
narodowe, czyli Dzień Niepodległości obchodzony przez 
Polaków  11. listopada. W naszej szkole zawsze 
uroczyście upamiętniamy wydarzenia i postacie związane 
z tą datą. Tydzień przed rocznicą odzyskania 
niepodległości pisaliśmy na lekcji j. polskiego własne 
wiersze chwalące naszą Ojczyznę, które stały się 
głównym elementem szkolnej wystawy pt.: „Wiersze 
młodych Polaków dla Polski i o Polsce”. Autorzy 
najciekawszych utworów mieli okazję zaprezentować się 
na apelu. Dodatkową atrakcją apelu, który został 
zaplanowany na wzór jednego odcinka „Teleekspressu”, były krótkie filmy. Jeden z nich – 
przygotowany przez uczniów 4 i 5 klasy – przedstawiał drogę Polaków do utraty niepodległości i z 
powrotem.  Natomiast 6 kl. nakręciła film, w którym podpowiedzieli nam jak my – uczniowie – 
możemy być w dzisiejszych czasach dobrymi obywatelami. Drugą część apelu zajął konkurs wiedzy o 
Polsce, w którym wzięło udział ośmioro uczniów z różnych klas.  

 Akcja „Bądź bezpieczny w sieci” Uczniowie mieli okazję 
oglądnąć kilka filmów, które w przystępny sposób pokazały, czego 
należy się wystrzegać, korzystając z dobrodziejstw Internetu, na co 
uważać, gdzie zwrócić się o pomoc w razie, gdyby nas cokolwiek 
zaniepokoiło lub padlibyśmy ofiarą cyber-przemocy. Mamy nadzieję, że 
tego typu inicjatywy uczynią z naszych uczniów mądrych 
użytkowników sieci. Podsumowaniem tematyki był konkurs plastyczno-
techniczny pod tytułem ”Bądź bezpieczny w sieci”, do którego 
uczniowie bardzo dobrze się przygotowali. Prace były różnorodne i 
bardzo ciekawe.  

 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej W tegorocznym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 
16.11.15 r. w Reńskiej Wsi, wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. Soliści, czyli Naralia Zimnik 
śpiewająca po niemiecku piosenkę „Kilimanjaro” oraz Mateusz Kurpiela wykonujący utwór „Atemlos 
durch die Nacht”, zostali wyróżnieni. Natomiast zespół, w skład którego wchodzili: Oliwia Langer, Marta 
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Kecler, Roksana Majcher, Kasia Witowska i Mateusz Kurpiela, zdobył I miejsce, śpiewając 
angielskojęzyczną piosenkę Giny T pt.: „Summertime”. 

 Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy Udzielanie 
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej to niezwykle ważna 
sprawa. Jeżeli znamy jej zasady i potrafimy je zastosować, 
możemy uratować czyjeś zdrowie lub życie, dlatego 11.2015 r. do 
naszej szkoły przyjechał ratownik medyczny pan Piotr 
Scheithauer, aby nauczyć nas udzielania pierwszej pomocy. Pan 
Piotr pokazał nam jak wykonuje się masaż serca i co jest 
najważniejsze przy bandażowania ran. Każdy mógł wypróbować 
na manekinie masaż serca, później dobieraliśmy się w pary i 
nawzajem siebie bandażowaliśmy. Była to świetna zabawa, która 
jednocześnie nauczyła nas, że w każdym momencie możemy 
uratować życie. Od pana Piotra dostaliśmy prezenty w formie 

plakietek, na których znajdował się napis: ”Flack medyczna dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Większycach”, a najważniejszymi słowami na nich było: „Umiem ratować życie”. Natomiast jako wyraz 
naszej wdzięczności pani dyrektor wręczyła panu Piotrowi dyplom za coroczne nauczanie pierwej pomocy 
przedmedycznej. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy uczestniczyć w takich warsztatach. 

 Andrzejki W ostatni czwartek przed adwentem, czyli 26.11.2015 w naszej szkole odbyła się zabawa 
andrzejkowa, która rozpoczęła o 16.30. Kiedy weszliśmy do szkoły, wszędzie pachniało woskiem, a w 
sali gimnastycznej rozbrzmiewała monumentalna muzyka. 
Byliśmy zaskoczeni i zaciekawieni. W klasie, w której na co 
dzień odbywają się lekcje przyrody, szóstoklasiści wróżyli 
nam i przeprowadzali inne zabawy. Oto kilka z nich: 
zaczarowane ciasteczka, wróżba „kim będziesz w 
przyszłości?”, serce zakochanych, czarodziejskie numery i 
jeszcze wiele innych. Później przyszedł czas na zabawę 
taneczną, którą urozmaiciliśmy sobie różnymi pomysłami, 
m. in. tańcząc z miotłą i na gazecie. Zabawa była świetna, 
bawiliśmy się w najlepsze godz. do 19.30. Na szczęście 
mamy niektórych uczniów zrobiły nam pyszne kanapki – bez 
nich chyba umarlibyśmy z głodu. 

 Nocowanie kl. 6 w szkole Spędzamy w szkole całe dnie, 
więc mogłoby się wydawać, że nocowanie w tym miejscu, to już 
lekka przesada. Ale my tak nie myślimy, bo spędzenie nocy w 
takim miejscu to przecież przygoda i świetna zabawa. 
27.11.2015r. około godz. 19.00 spotkaliśmy się w szkole i 
zaczęliśmy przygotowywać miejsce do spania. Gdy wszyscy 
dotarli, wspólnie zamówiliśmy pizze. Czekając na nie, 
czytaliśmy książkę pt. "Władca Lewawu" . Po zjedzeniu kolacji 
przyszedł czas na zabawę. Graliśmy w różne gry, a w tle leciała 
muzyka disco polo. Później oglądaliśmy film pt. "Most do 
Therabitii ". Wszystkim bardzo się podobał. Pełni zadowolenia 
położyliśmy się spać. Rano obudziliśmy się o godzinie 8.00 i 
obejrzeliśmy rosyjską bajkę "Masza i Niedźwiedź ". O 9.00 

zaczęliśmy robić pyszne tosty na śniadanie. Po zjedzeniu posprzątaliśmy nasze rzeczy i poszliśmy do 
domu. To była niezapomniana noc. 
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Wywiad-ówka,  
czyli inspirująca rozmowa 

 
 

Zmagając się ze szkolną rzeczywistością, często myślimy, że nasza sytuacja jest 
wyjątkowa, i że nikt nie jest w stanie nas zrozumieć. Na szczęście istnieją osoby, które 
przez ten sam szklak przedzierali się już wcześniej i mogą dać nam kilka wskazówek – to 
absolwenci naszej szkoły. Dlatego w tym numerze „” prezentujemy wywiad z jedną z nich 
szkoły – Beatą Pankalą.  

         
- Cześć, chcielibyśmy przeprowadzić z Tobą wywiad  
na temat naszej szkoły. 
Beata: A co konkretnie chcielibyście wiedzieć? 
- Kiedy chodziłaś do naszej szkoły?  
B: W latach 2000-2006. 
- Jaki był twój ulubiony przedmiot? 
B: Bardzo lubiłam język polski i przyrodę. 
- A kto był Twoim wychowawcą? 
B: Moją wychowawczynią w klasach 1-3 była pani Anna 
Chałupińska a w klasach 4-6 pani Anna Dorosz. 
- Jak liczna byłą Twoja klasa? 
B: W mojej klasie było 6 dziewczyn i 7 chłopców. 
- Który moment z tego okresu najbardziej utkwił Ci w pamięci? 
B: Najbardziej w pamięci utkwiło mi pasowanie na ucznia. W tym dniu wszyscy czuliśmy się 
wyjątkowo 
- Chciałabyś wrócić do czasów dzieciństwa? 
B: Oczywiście, bardzo podobała mi się szkoła podstawowa, czasami tęsknię za tym beztroskim 
życiem. 
- Co w czasach szkoły podstawowej sprawiało Ci największą trudność? 
B: Największy problem miałam z matematyką. 
- Jak sobie radziłaś z tym problemem? 
B: Musiałam dużo ćwiczyć. 
- Jakich rad udzieliłabyś nam – uczniom Szkoły Podstawowej w Większycach? 
B: Myślę, że musicie pamiętać o tym, by systematycznie się uczyć. Ale ważne jest również to, 
żeby pomagać sobie nawzajem i być uczciwym. 
- Dziękuję Ci za poświęcony nam czas. 
B: Ja również dziękuję. 
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 Czy wiesz, że … - ciekawostki 
     

… o koniach 
 Najstarszy koń świata żył 62 lata (od roku 1760 do 1822) i 

miał ma imię Old Bill.  

 Każda karmiąca klacz rozpoznaje swoje źrebię po zapachu. 

 Dorosły koń ma 40 zębów.  

 Ciąża konia trwa 340-350 
dni.  

 Średnia długość życia konia pełnej krwi angielskiej to około 20 
lat. Hipologia tak nazywamy naukę o koniach.  

 Pierwsza linia tramwajów konnych powstała w 1832r.w 
Nowym Yorku, następują w 1854r.w Paryżu i w 1865r. w Berlinie. 
Pod koniec XIX w. tramwaje konne zostały zastąpione przez 
elektryczne.  

 Konie, które lekko 
podszczypują się wzajemnie są zwykle dobrymi przyjaciółmi. 
Jest to jedno z zachowań przyjaciół społecznych koni związane 
z wzajemnym pielęgnowaniem sierści i skóry. 

 Oto poszczególne nazwy końskich ras: Koń Andulejski, koń  
Angielski, koń Apollosa, koń Arabski, koń Doński, kuc, koń 
Huculski, koń śląski, koń wielkopolski. 

 Najwyższym koniem był wałach rasy, Schire o imieniu Samson.  

 Najwyższy skok świata wynosi 2,47m taką przeszkodę 
pokonał kapitan Alberto Larraguibel Morales na koniu hauso 5 
lutego 1949r. w Santiago w Chile.  

 Najmniejszy koń świata rasy Fallabella miał 37,5cm 

 Koń Doński to ukraińska rasa. Konie tej rasy mają bardzo 
mocną budowę.  
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Zaczerpnięte, wyczytane 
 

 

Lasy tropikalne 
Czy lasy równikowe to dżungle?  

Czasami dżungle można znaleźć na obszarach lasów tropikalnych, np. 
na brzegach rzek i w miejscach wyciętych drzew. Ale lasy 
równikowe i dżungle to nie to samo. Dżungla jest porośnięta bujną 
roślinnością. Dżunglą określa się takie lasy, które występują w 
przede wszystkim w Indiach, lecz niektóre dżungle możemy 
znaleźć na terenach wilgotnych lasów tropikalnych, nad brzegami 
rzek i tam, gdzie wycięto drzewa. Wówczas do podszycia, czyli 
dolnej warstwy lasu, dochodzi słońce i dlatego mogą się tam 
bujnie rozwijać krzewy, kolczaste liany inne rośliny tworzące 
dżungle. 

Dlaczego w lasach tropikalnych rośliny rosną jedna na drugiej? 

To wszystko z powodu światła, bo w lasach równikowych toczy się o 
nie walka. Im niżej w lesie, tym mniej dochodzi tam promieni 
słonecznych. Dlatego niektóre rośliny, choć nie są pasożytami, rosną 
jedna na drugiej. Takie rośliny nazywamy epifitami, należy do nich 
np. storczyk. Wyróżniają się tym, że mają specjalne korzenie, które 
umożliwiają im pobieranie wody z powietrza, czemu sprzyja duża 
wilgoć panująca w lasach równikowych.  

Niezwykłe zwierzęta i rośliny lasów tropikalnych 

 Mordercze ryby - Piranie żyjące w rzekach Amazonii są uważne za 
krwiożercze potwory. Najmniejsza ilość krwi w wodzie zwabia całe 
stada tych ryb, które w kilka minut potrafią ostrymi jak brzytwa 
zębami rozszarpać i pożreć zwierzę wielkość świni. 

 Inna perspektywa - Leniwce większą część życia spędzają wysoko 
na drzewach. Przyczepione do gałęzi dzięki długim hakowatym 
pazurom. 

 Dobry kamuflaż - Wąż psiogłowy czyha na 
swoje ofiary ukryty wśród liści i tych gałęzi drzew. 

 W lasach równikowych rosną drzewa, z których wytwarza się gumę do opon.  

 

Na podstawie artykułu z czasopisma „Victor Junior” 
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Języki obce w poWIĘKSZeniu 
 

 

Animals / Die Tiere 
W tym numerze naszej gazetki szkolnej proponujemy Wam powtórkę z nazw zwierząt  
w języku angielskim i niemieckim! 
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poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 

 

 
 

 
 
Na lekcji religii:  
- Zosiu, dlaczego Pan Jezus jest w postaci chleba i wina? 
-Ponieważ Pan Jezus nie chce pokazać swojej prawdziwej 
twarzy. 
 
Dyżurny szkoły przybiega do dyrektora z krzykiem:  
- Panie dyrektorze, w naszej bibliotece są złodzieje! 
- Tak? A co czytają? - pyta dyrektor. 
 
- Tato, mój nauczyciel polskiego pochwalił mnie dzisiaj. 
- Naprawdę? Co powiedział? 
- Powiedział, że piszę jak lekarz z 30 - letnią praktyką.  
 

 

Rozwiąż rebusy: 
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Nasze talenty pod lupą 
 

 
 

„Nie jest ważne miejsce, nie ważna 
pozycja, bo czytanie książek to zawsze 
dobra propozycja” – postanowiliśmy 
udowodnić to stwierdzenie, realizując 
jednocześnie pierwsze zadanie z gry 
czytelniczej „CzytaMy”. Efektem naszej 
pracy są limeryki oraz wystawa 
fotograficzna. 

 
 
W Kędzierzynie mieszkał uczony i oczytany lekarz, 
Do którego przyszedł po radę zafascynowany czytaniem piekarz. 
Uwielbiał powieści, lecz na papierowe książki się żalił, 
Bo w pracy przez nieuwagę niejedną już spalił. 
Postanowili zapisać je na lekach i powstał nowy zawód – aptekarz. 
 
 

 
Pewien szwacz mieszkał w Radziejowie.  
Był pomysłowy, więc uszył buty krowie.  
Czytał książki od wieczora do rana,  
więc dużo wiedział, lecz nie to, że krowa jest w nim zakochana.  
To wręcz nie mieściło mu się w głowie. 
      Klasa V 

 
W niewielkich Większycach mieszka Karolina,  
Która woli kupować książki zamiast bilety do kina.  
Często i chętnie do biblioteki chodzi, 
Dlatego w szkole i w życiu dobrze jej się powodzi. 
Tylko przez czytanie o jedzeniu czasami zapomina. 
 

Mateusz z Poborszowa czytał książek wiele, 
Bo chciał być taki bystry jak nauczyciele. 

Inni mieszkańcy wioski też tak robili 
I dzięki temu dużo się nauczyli,  

A bez książek człowiek jest głupi jak cielę. 
Klasa VI 


