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ROK SZKOLNY 2017/2018      www.sp84.wroclaw.pl 

                                 

 
W tym numerze… 
 

1. Wywiad z…  Panią Ewą 

Jakubiak - Szydłowską 

2. English  Corner   

3.  Co nam w duszy gra… 

4. Coś dla ciała 

5. Kolorowanki na Walentynki 

6. Wieści ze szkoły 

 

 

 
 

REDAKCJA 
1. Karolina Miernik 

2. Oliwia Jermakow- Rotbart 

3. Natalia Litwińska 

4. Klaudia Urbańska 
 

 
REDAKTOR NACZELNA 

Pani Beata Peciak 
 

Witajcie po feriach!!! 

Zima, zima i za niewiele ponad miesiąc  

pierwszy dzień wiosny :) 

ale… ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH tuż, tuż… 

Czas wyznawania miłości, okazywania sympatii  

i ciepłych uczuć. 

Dobrze jest spędzić ten dzień z bliską osobą.  

A może ośmielicie się w końcu zagadać do obiektu 

westchnień? 

W tym numerze znajdziecie wiersze laureatów 

Szkolnego Konkursu "I Ty możesz być poetą". 

Całą redakcją pozdrawiamy i życzymy przyjemnej 

lektury. 

 

Jeśli chcesz zaprezentować na oficjalnej stronie 

naszej szkoły lub profilu Facebook swoje pasje, 

zainteresowania, skontaktuj się z nami: 

szkola@sp84.wroclaw 

 

 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
mailto:szkola@sp84.wroclaw
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Pani Ewy Jakubiak- Szydłowskiej 
nauczycielki języka polskiego 

Mój znak zodiaku to...Byk.  

 

Moje najzabawniejsze wspomnienie z dzieciństwa… Miałam koło 8 lat i przyszłam w odwiedziny do 

chrzestnej. Kiedy siedziałyśmy w kuchni, spytała mnie o to, co bym chciała. Chodziło jej o to, co 

chciałabym zjeść. A ja odparłam, że chciałabym, żeby cała ta kuchnia była w pierogach… Zawsze 

byłam łasuchem :).  

 

Gdy byłam dzieckiem, marzyłam… o tym, żeby być nauczycielką. Robiłam sobie dzienniki z 

zeszytów i sadzałam lalki na dywanie, po czym je uczyłam.  

 

Moim ulubionym zwierzęciem jest… trudno powiedzieć, bo ogólnie kocham zwierzęta. Zawsze 

miałam jakieś w domu: chomika, świnkę morską, rybki, króliki. Niebawem do mojej rodziny dołączy 

kot. Generalnie nie umiem żyć bez zwierząt. Dom bez zwierząt jest dla mnie niepełny. 

 

Nie wyobrażam sobie życia… bez mojej rodziny, zwierząt, książek i muzyki z lat 80-tych.  

 

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się… wolność i możliwości jakie daje. Tak naprawdę każdy 

może spędzić tutaj czas, tak jak lubi. Czasem uwielbiam usiąść w kawiarni i obserwować gwar 

naszego miasta, kiedy indziej wolę wybrać się na wycieczkę rowerową wzdłuż Odry. Jest tutaj 

bardzo dużo pięknych miejsc, w których lubię spędzać czas. 

 

Miejsca na świecie, które chciałbym zobaczyć to… Nowy Jork, Paryż i Sydney.  

 

W wolnych chwilach… czytam, słucham muzyki, jeżdżę na rowerze.  

 

Moja ulubiona pora roku to… zdecydowanie lato. Doskonale znoszę upały i w przeciwieństwie do 

większości społeczeństwa nigdy na nie nie narzekam :).  

 

Moja ulubiona potrawa to… pierogi ruskie. To się nie zmieniło od dzieciństwa. 

 

Moim ulubionym sportem jest… jazda na rowerze. Rower daje poczucie wolności. 

 

Moimi idolami są… George Michael, Bon Jovi, Roxette i Queen. Kompletnie nie rozumiem 

współczesnej muzyki i nie jestem w stanie jej słuchać. 

 

Moją ulubioną książką jest… „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego. Była moją lekturą w 

liceum i tak naprawdę zaszczepiła we mnie miłość do kryminałów, thrillerów i powieści 

psychologicznych.  

 

Moje ulubione filmy to… „Zielona mila”, „Philadelphia” i  „Forest Gump”. Ogólnie rzecz biorąc wolę 

literaturę od filmu, ale te z udziałem Toma Hanksa uwielbiam.  

 

Najważniejsze w życiu to.. żyć w zgodzie z samym sobą. 
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WIKTORIA BIELAWSKA klasa 3c 

 

Twórcze męczarnie 

 

Nie pisałam nigdy wierszy, 

więc ten będzie pierwszy. 

Piszę te rymy, bo muszę  

I cierpię przy tym katusze. 

Bo zamiast myśleć o zwrotkach, 

Wolę pojeździć na wrotkach. 

Rymy przychodzą mi gładko 

Wymyśliłam ich całe stadko, 

Lecz tak naprawdę pomaga mi TATO   

I wielkie dzięki MU za to. 

 

Łąka 

 

Na łące leciutko skacze chrząszcz, 

Biedronka cichutko macha skrzydełkami, 

A ja siedzę mięciutko na trawie 

I rozmyślam godzinami. 

 

Jaka ta łąka jest duża, 

Gdyby była mniejsza, zaprosiłabym ją do domu 

W tajemnicy przed wszystkimi, 

Nie mówiąc o tym nikomu. 

 

Kwiaty rozgościłyby się w salonie, 

A koniki polne w sypialni, 

Miałyby u mnie cieplutko i milutko - 

Przyjaciele i goście dobrowolni. 

 

 
 

 

 

MARIA PIOTROWSKA klasa 2b 

  

Tajemniczy las 

 

W lesie jest ropucha, żuk, no i czarny kruk. 

- Pewien borsuk pyta żuka: czy ścigamy się do 

buka? 

- Ślimak rzecze do ropuchy: mamy dzieci, dwa 

leniuchy. 

-Jaskółka mówi zatem: lecę tam jednak latem. 

- Gdzie lecisz jaskółko? 

- Zrywać kwiaty, kukułko. 

- Ryba, mówi rybie:  „ łał „ ! co za trafny strzał ! 

- Motyl stwierdził, że brat jego ma już kumpla 

swego. 

- Misio Miodek śpi jak zawsze, a po dużej porcji 

miodku kaszle. 

- Wiewiórka w swej dziupli chrapie, a pod jej 

łapkami wściekły pies sapie ! 

  

 

Króliki 

 

Króliki śpią na sianie, dziś popatrzmy na nie. 

Wojtek je ogórka i ma kawałek sznurka. 

Kicek ma luk, a na łuk wskoczył żuk. 

Martyna pije mleko krowy, a potem karmi młode 

sowy. 

Maniek wszedł do rakiety z gubił swoje 

skarpety. 

Paweł je grzyby i patrzy na ryby. 

Natalka mówi : „ cześć „ biedronce, która śpi na 

łące. 

Malina ucieka przed osą i chowa się za 

dziadkiem z kosą.  

Każdy królik lubi trawę tak jak kozy,  

a na koniec tej historii z królikami odjechały 

dwa wozy !  
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CEZARY WAWRZYNIAK  klasa IIIc 

 

Bobik 

 

Mój przyjaciel Bobik stary 

To historia nie do wiary 

Przybył do mnie dniem grudniowym 

Był prezentem urodzinowym 

Miałem wtedy tylko rok 

Reszta miśków poszła w bok 

Towarzyszy mi w podróżach 

Z nim nie straszna żadna burza 

Jest mym stałym powiernikiem 

Nie zamienię jego z nikim! 

7 lat zniszczyło łosia 

Całe futro już gdzieś posiał 

Ile pomógł mi nie zmierzę 

Nadal kocham Bobka szczerze. 

 

Wrocławskie krasnale 

Jest takie miasto, jest taki gród 

Prastary Wrocław – a w nim jest w bród 

Małych krasnali, co cieszą nas. 

I przyjeżdżają tysiące z Was 

Szukać po mieście, cała rodziną 

Małych krasnali z wesołą miną. 

A jest ich wszystkich ponad sto. 

W parku, w Rynku oraz w zoo. 

Helpik, Ratuś, Chlapibrzuch 

Chrapek, Pinek, Ołbiniusz. 

A gdy na szlaku spotkasz Prezentusia 

życzenie pomyśleć będziesz musiał. 

Więc wszystkie dzieci zapraszamy 
Szukajcie wrocławskich krasnali. 

 

                      

 
 

ZUZANNA FAŚCISZESKA klasa IIb 

 

Zwierzaczki  

 

Lubię bardzo psy i koty, 

rybki, ptaki i kojoty 

i chomiczki i króliczki, 

nawet bardzo małe dziczki! 

Znam Adara, znam też Psotkę 

oraz małą czarną kotkę. 

Ona Kejti się nazywa 

i pazurków też używa. 

Pije mleko, zjada rybki, 

wzrok ma bystry i ruch szybki. 

Dbajmy o zwierzęta nasze.  

Dajmy mleko, dajmy paszę. 

I serduszko nasze dajmy  

Oraz zawsze  o nie dbajmy. 

 

 

Basen  

 

Dużo wody, barwne stroje, 

basen to jest życie moje. 

Piękny basen w szkole mamy, 

bardzo chętnie w nim pływamy. 

Duży, piękny, kolorowy, 

taki jest nasz basen nowy. 

Uczę pilnie się pływania, 

no i czasem nurkowania. 

Kocham bardzo basen mój, 

okulary oraz strój!!!!! 

W każdy czwartek idę tam 

 i wesołą minę mam!!!!!!!
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Malinowo-walentynkowy deser z bitą śmietaną 

Składniki: 

 400 ml wrzącej wody 

 1 galaretka malinowa1 1/2 szklanki śmietanki kremówki 30% 

 2 łyżeczki cukru pudru (do smaku) 

 kilka malin  

Przygotowanie: 

Galaretkę rozpuść we wrzącej wodzie i odstaw do wystudzenia, nie pozwalając aby stężała. 1/2 

szklanki śmietanki ubij, następnie delikatnie połącz z 1/2 szklanki płynnej (ostudzonej) galaretki. 

Przelej do pucharków i wstaw do lodówki, aby masa stężała. Na stężałą piankę przelej pozostałą 

galaretkę, wrzuć kilka oczyszczonych malin) i ponownie wstaw do lodówki, aby galaretka się 

ścięła. Pozostałą kremówkę ubij na sztywną pianę. Pod koniec ubijania dodaj cukier puder. Ubitą 

śmietankę przełóż do szprycy i udekoruj pucharki. Posyp kolorową posypką. 
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Półkolonie zimowe w naszej szkole 

Ferie zimowe to wyczekiwany, wymarzony czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Ważne, by te 

dni wolne od nauki nie zamieniły się w nudę i bezczynność. O tym właśnie pomyśleliśmy 

organizując półkolonie zimowe dla naszych uczniów. 

Pod hasłem "Tropiciele zimowych przygód" chętni uczniowie spędzili pierwszy tydzień zimowego 

wypoczynku. Zajęcia teatralne, plastyczne i sportowe dostarczyły wielu wrażeń. Zdjęcia możecie 

oglądać na  www.sp84.wroclaw.pl oraz https://www.facebook.com/sp84wroclaw 

  

Wycieczka! 

Szkolne Koło Turystyczne "Brzask" zaprasza na kolejną wycieczkę już 24 lutego (sobota) do 

skalnego labiryntu „Błędne Skały”. 

  

Dzień Otwarty Naszej Szkoły! 

Pragniemy poinformować, że Dzień Otwarty Szkoły 

Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju odbędzie się: 

7 marca 2018 r. (środa) w g. 16.30 – 18.30 

Wszystkich przyszłych uczniów naszej szkoły serdecznie 

zapraszamy! 

  

SZANOWNI PAŃSTWO 

Prosimy o wypełnienie ankiety - udzielenie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem 

naszej szkoły w środowisku lokalnym. Odpowiedzi zostaną wykorzystane do celów badawczych 

dotyczących doskonalenia tego obszaru działalności szkoły. Ankieta jest udostępniona 

w dzienniku elektronicznym do 23.02.2018. Można ją wypełnić otwierając: 

„Centrum Powiadomień”, które jest aktywne po zalogowaniu się w LIBRUSIE,                       

albo przez zakładkę ANKIETY. 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
https://www.facebook.com/sp84wroclaw

