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Redakcja: 
Opiekun: Urszula Adrian 

 
Jarnuszkiewicz Filip, Kaługa Adrian,  

Korzeniewska Wiktoria, Kowal Aleksandra, 
Lewicka Klaudia, Tomalak Jan,  

Urbaniak Marcjanna,  
Wasielewska Magdalena. 

            1. 

                  2. 

                3. 

                        4
. 

          5. 

                          6. 

                            7. 

1. Imię pani pielęgniarki. 
2. Jedno z kółek odbywających się w naszej szkole. 
3. Ulica, przy której położona jest nasza szkoła. 
4. Jeden z przedmiotów, którego uczy pani Honorata Maciałczyk. 
5. Pasja pani Joanny Olejniczak. 
6. Międzyszkolny Konkurs ……………………. – jesteśmy jego organizatorem. 
7. Sala nr 1. 

Drogi uczniu! Wystarczy rozwiązać  krzyżówkę , wypełnić i wyciąć kupon , 
następnie dostarczyć go do redakcji naszej gazetki.  Kupny wezmą udział w 

losowaniu nagród. 

                                                 
KUPON KONKURSOWY 

 
          Imię i nazwisko: ……………………………………………… 
 
          HASŁO: ……………………………………………………… 
 

Krzyżówka  z nagrodami 
z okazji Dnia Nauczyciela 
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A     k     t     u     a 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun SU: p. Michał Kaspr zak  
Przewodniczący SU: Zofia Tomalak 

Zastępca SU: Wiktor Rataj  
Skarbnik SU: Filip Jar nuszkiewicz 

 
Rzecznik Praw Ucznia: p. Anna Jarantowska  

Życzymy owocnej pracy  
na rzecz naszej szkoły w nowym roku szkolnym! 

 

Dzień babeczki w klasie 4 i 5 
 

Dzień babeczki w naszej klasie odbył się 20.09.2019 roku na 
godzinie wychowawczej. Babeczek było ponad 70. Ustanowili-
śmy rekord i zostaliśmy wpisani do Korczakowskiej Księgi Re-
kordów. Nasza klasa była zasłodzona. Kilka babeczek wzięli-
śmy do domu dla rodziców. Daliśmy także babeczki pani Dy-
rektor i pani Sekretarce. 

Ola Kowal,  kl. 5 
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FORD MUSTANG 
 

Produkowany od roku 1964 samochód sportowy (segment G) jest ikoną marki 
i zarazem popkultury. Ford Mustang to jeden z najsłynniejszych samochodów 
w swojej klasie, który sprzedał się w liczbie niemal 10 milionów egzemplarzy. 
Zapoczątkował za Oceanem tzw. „pony cars” – nową klasę samochodów spor-
towych, które charakteryzowało to, że są atrakcyjne cenowo i stylistycznie, 
szybkie i skierowane do młodszej klienteli. Od pierwowzoru odchodzono jed-
nak w kolejnych generacjach i powrotem do niego był dopiero Ford Mustang 
piątej generacji z roku 2004, zaprojektowany w stylu retro. Jednakże dopiero 
od najnowszej, VI generacji auta jest ono oferowane na całym świecie, pierw-
szy raz na Starym Kontynencie, w tym także w Polsce. 
Moc maksymalna 280 km\h 

 

Ford Mustang pojawiał się w bardzo wielu filmach, teledyskach i grach kom-
puterowych. Jednym z pierwszych filmów, w których wystąpił (w wersji ka-
briolet) był Żandarm z Saint-Tropez. Ford Mustang z 1971 roku był samocho-
dem Jamesa Bonda w filmie Diamenty są wieczne. Mustang pojawił się w 

wielu innych grach komputerowych takich jak: Test Drive Unlimited, Project 

C.A.R.S, Gry z serii „Need For Speed”, Gry z serii "Forza Horizon". 

Pomiar osiągów (nawierzchnia sucha, temperatura 26 ° C) 

Ford Mus-
tang GT 
5.0 V8 
421 KM 

100 km/h 120 km/h 140 km/h 160 km/h 180 km/h 200 km/h 
100
km/h

Przyspie-
szenie od 
0 do 

4,9 s 6,6 s 8,3 s 10,7 s 13,1 s 16,8 s 12,0 s

Pierwsze modele Ostatnie modele 
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 l     n     o     ś     c     i 
Sprzątanie świata 
 

Po raz kolejny ucz-
niowie naszej szkoły 
włączyli się w akcję 
Sprzątania Świata. 
Jak co roku  usuwali-
śmy śmieci w okoli-
cach szkoły. Jak zwy-
kle najbardziej za-
śmiecona była okolica parku i droga wzdłuż nie-
go. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do 
ochrony środowiska w naszej miejscowości. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarm_z_Saint-Tropez
https://pl.wikipedia.org/wiki/James_Bond
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diamenty_s%C4%85_wieczne_(film)
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Z okazji Dnia Nauczyciela 
zaprojektowaliśmy wyjątkową kolekcję koszulek  

dla naszych kochanych belfrów! 

DLA PANI DYREKTOR 

Dla Pani Honoraty Maciałczyk 

Dla Pani Jolanty Włoszczyńskiej 
Dla Pana Macieja Matuszczaka 
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Dlaczego biały tygrys jest biały? 
 
 

 
Biały tygrys – jeden z wielu 
wariantów ubarwienia tygrysa 
Panthera tigris (ssak z rodziny 
kotowatych). Jego cechami 
charakterystycznymi są: kre-
mowe lub białe umaszczenie 
sierści, różowy nos, niebieskie 
oczy oraz czarne, szare lub 
brązowe pasy. Osobniki albi-
notyczne o śnieżnobiałym ko-
lorze futra mają pasy słabo 
widoczne albo zupełnie niewi-

doczne. Takie tygrysy są osobliwością poszukiwaną przez ogrody zoo-
logiczne.  
W naturze tygrysy te żyją jedynie w sub-
tropikalnych lasach Bengalu, w północno-
wschodnich Indiach. Nie są one jednak 
innymi podgatunkami, lecz wariantami 
kolorystycznymi żyjącego tam podgatun-
ku (Panthera tigris tigris). Rzadziej białe 
osobniki występują u tygrysa amurskiego 
(Panthera tigris altaica). Wszystkie białe 
koty trzymane w ogrodach zoologicznych 
pochodzą od jednego ojca o imieniu Moh-
man, którego schwytano w 1820 roku. Rodzicami białych tygrysów mo-
gą być także dwa normalnie ubarwione koty. Jest to jednak możliwe 

tylko wtedy, jeśli co naj-
mniej jeden[potrzebny przypis] z 
nich jest nosicielem upośle-
dzonego genu, odpowie-
dzialnego za wytwarzanie 
odpowiedniej ilości melani-
ny.  

Wyszukała: Marcjanna 
Urbaniak, kl. IV 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bengal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_bengalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_syberyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Przypisy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melanina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melanina
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             ,,Wicher” 
 
,,Wicher” to przygodowy film o przyjaźni konia z 
człowiekiem. Można znaleźć ten film w: cda.pl., you-
tube. 
 ,,Wicher” to film niemiecki, są dwie części przetłu-
maczone na język polski. 

Oglądałam ten film i polecam go do obejrzenia 

wszystkim. To film o prawdziwej przyjaźni.  

Magdalena Wasielewska, kl. V 
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Dla Pani  Urszuli Adrian 
Dla Pani Agnieszki Musidlak 

Dla Pani  Bogumiły Stodolnej  
i nowej pani z przedszkola 

Dla Pani  Anny Jarantowskiej 
Dla Pani  Agnieszki Majewskiej 

Dla Pani  Darii Borwik 

Dla Pani  Teresy Koniecznej Dla Pani  Dominiki  Bukowskiej 



6                                                                          nr 1 2019/2020 

 

Dla Pani  Marzeny Grzegorczyk 
Dla Pana Michała Kasprzaka 

Dla Pani  Marzeny Grzegorczyk 
Dla Pani Honoraty Maciałczyk 

 Dla Pani  Ewy  Florczak 
Dla Pani  Teresy Koniecznej 
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Wychowanie  
i trening 
 
Jeśli zastanawiasz się 
nad zakupem pinczera 
miniaturowego, powi-
nieneś być świadom 
tego, jak wiele zainte-
resowania i zaangażo-
wania wymaga ten 
mały piesek. 
Pinczery miniaturowe to towarzyskie psy, które potrzebują ciągłego 
kontaktu ze swoim właścicielem. Osoby zatrudnione na cały etat, 
które muszą pozostawić na wiele godzin pupila samego w domu, 
nie wchodzą przy pinczerze miniaturowym w grę. Najlepszymi wła-
ścicielami dla pinczera będą osoby aktywne fizyczne, które mogą 
spędzać dużo czasu ze swoim psem właśnie podczas wysiłku fi-
zycznego. Pomimo swojemu kompaktowemu rozmiarowi pinczery 
są idealnymi towarzyszami wielu wymagających sportów, np. jeź-
dziectwa, wędrówek górskich, jazdy na rowerze czy joggingu. Tak-

że w sportach dla psów, ta-
kich jak na przykład agility, 
ten zręczny i szybki pies 
czuje się i sprawdza dosko-
nale. Właściciel pinczera mi-
niaturowego musi wygospo-
darować dużo czasu nie tyl-
ko na sporty, lecz także na 
jego konsekwentne i kom-
pleksowe wychowanie.  
 

Wyszukała Klaudia Lewicka, kl. 
V 

http://www.zooplus.pl/shop/psy/zabawki_szkolenie_psa?magid=7524
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Pinczer niemiecki miniaturowy 
 

Wygląd 
Z wyglądu pin-
czer miniaturo-
wy jest bliźnia-
kiem pinczera 
niemieckiego, 
tylko 

w zmniejszonym formacie. Osiągając od 25 do 30 cm wysokości 
w kłębie, pinczer miniaturowy jest o około 20 cm mniejszy od 
swojego większego brata, a także lżejszy od niego o około 10 kg, 
waży bowiem od 4 do 6 kg. 

 

Charakter 
W przeciwieństwie do wielu innych ras miniaturowych wygląd pin-
czera miniaturowego nie pociąga za sobą problemów zdrowot-
nych. Ciało pinczera miniaturowego emanuje siłą. Szybko można 
zauważyć, jak wytrwały i wysportowany jest w rzeczywistości ten 
mały piesek. Pinczery miniaturowe są psami, z którymi z powo-
dzeniem można uprawiać każdą aktywność fizyczną: wspinaczkę 
górką, jazdę na rowerze, jogging… Psy te pokochają niemal każ-
dą rozrywkę swojego właściciela i będą mu chętnie towarzyszyć, 
o ile jest ona związana z ruchem. Najważniejsze, by z nimi prze-
bywać! Te towarzyskie psy bardzo nie lubią pozostawać same. 
Pinczery miniaturowe są bardzo zorientowane na człowieka i naj-
chętniej wszędzie by za nim chodziły. Przy tym wykazują typowe 
zachowanie „psa jednego pana” – całą swoją miłość i posłuszeń-
stwo lokują z reguły w jednej osobie.  
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Dla Pani Joanny  Olejniczak 

Dla Ks. Marcina Nowickiego 

Dla Pana Wojciecha Kwiecińskiego Dla Pani  Agnieszki Żychlewicz 
Dla Pani Moniki Balcerzak 

http://www.zooplus.pl/magazyn/psy/rasy-psow/pinczer-niemiecki
http://www.zooplus.pl/magazyn/psy/rasy-psow/pinczer-niemiecki
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Dzień Edukacji Narodo-
wej – polskie święto oświaty 
i szkolnictwa wyższego usta-
nowione 27 kwietnia 1972 
roku, określone ustawą –
 Karta praw i obowiązków 
nauczyciela jako Dzień Nau-
czyciela. Od 1982 roku na 
mocy ustawy Karta Nauczy-
ciela obchodzone jako Dzień 
Edukacji Narodowej. 

 Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, któ-
ra została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 
1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

 Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie. 

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. 
Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzenia-
mi. 

 Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day) pod 
patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten prokla-
mowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. 
„Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNE-
SCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia 
wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na 
wszystkich poziomach nauczania. 

 W Polsce od 1997 roku 5 października również jest obchodzony 
Światowy Dzień Nauczyciela przez nau-
czycieli reprezentujących sektor nauki i 
szkolnictwa wyższego. 

Źródło: Wikipedia 
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TŻ OSTRO-
VIA 

 
TO KLUB ŻUŻLOWY NA PIERW-
SZYM MIEJSCU  NICE PIERW-
SZEJ LIGI ŻUŻLOWEJ. 
ZAWODNICY: TOMASZ GAPIŃ-

SKI, NICOALI KLINDT, MARCIN 

KOŚCIELSKI… 

TŻ Ostrovia – polski klub żużlowy z 
Ostrowa Wielkopolskiego. 

Kontynuator tradycji żużlowych w Ostrowie Wielkopolskim. 
Klub od 28 marca 2017 ma status spółki akcyjnej. W sezonie 2018 
Ostrovia uzyskała awans do Nice 1. Ligi, po wygraniu baraży z Polonią 
Piła. 

Nazwy Drużyny: 
2016-2017 " TŻ 
Ostrovia" 2017-
2018 "MDM Ko-
muptery TŻ 
Ostrovia" 2018- 
"Arged Malesa 
TŻ Ostrovia" 
 

Wyszukał  
Jan Tomalak,  

kl. V 

W PARKU MASZYN WYMIENIAJĄ ,  
REMONTUJĄ , CZYSZCZĄ I TESTUJĄ.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_%C5%BCu%C5%BClowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_na_%C5%BCu%C5%BClu
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%BB_Polonia_Pi%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%BB_Polonia_Pi%C5%82a

