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                                              ROK SZKOLNY 2013/2014                                                         www.sp84.wroclaw.pl                            
                                 

 
W tym numerze… 

 

 

1.Witamy 

 2. Ankieta wakacyjna 

2. 100 pytań do…   

   Siostry Tadei 

3. English Corner 

4. Coś dla ciała DYNIA  

5. Kto to taki? Zagadki na 

    Dzień  Edukacji Narodowej 

6. Humor na Dzień Edukacji   

    Narodowej 

7. Coś dla najmłodszych 

8. Wieści ze szkoły 
 

 

 

 

 
REDAKCJA 

(kl.5a i 5b): 
 

1. Karolina Kucha 

2.Jagoda Ablass 

3..Aleksandra Niesłuchowska 

4.Julia Barczewska 

5. Monika Swiderska 

6..Aleksandra Maury 

7.Marta Słowik 

8. Agata Kordys 

9.Zuzanna Jakubek 

10. Weronika Szymańska 

11. Dominika Sypień 

 
 

Witajcie Kochani… 
 
Oto nareszcie jest ….NOWY NUMER KAŁAMARZA! Witamy Was po wakacjach. 
Słońce już przestało tak mocno grzać, ale nas to nie martwi. Przed nami nowe 
wyzwania, ale też mnóstwo ciekawych chwil.  

 
Bądźcie znów z nami!!! 

 
 Za nami dopiero kilka tygodni nowego roku szkolnego, a tyle się już działo. Wyjścia 
do zoo, muzeum czy na lodowisko. Wszystkim zapadł w pamięć Dolnośląski 
Festiwal Nauki, który kolejny raz gościł w naszej szkole. Odkrywaliśmy  tajniki 
chemii w nowy niesamowity sposób oraz uczyliśmy się zdrowego odżywiania. 
Wiele klas uczestniczyło na Uniwersytecie Wrocławskim i Przyrodniczym  
w ciekawych wykładach i obserwacjach. 
Odwiedził nas też świetny artysta muzyki latynoskiej Jose Torres, o którego 
występie kilka słów przeczytacie na naszych stronach. 
Zapraszamy do lektury. 

 
 

Redakcja KAŁAMARZA zachęca, aby w wolnych chwilach poczytać naszą gazetkę.  
Jeśli w szkole wydarzyło się coś ciekawego, jeśli masz coś fajnego do powiedzenia,           

 podziel się tym z innymi. 
Napisz na nasz adres kalamarz12@o2.pl 

 
 

Zapraszamy do współpracy!!!                                   

                                 Redakcja     

 
 

                                        Opiekunami są nasze wychowawczynie i nauczycielki j. angielskiego: 
                                                                 Pani Agnieszka Świerczyńska i Pani Beata Peciak – Borówka 
 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
mailto:kalamarz12@o2.pl
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Przeprowadziłyśmy krótką ankietę dotyczącą minionych wakacji. 

Pytania zadałyśmy nauczycielom i uczniom. 

Oto wyniki: 
Gdzie była Pani na wakacjach? (Ankietowanych 13 nauczycielek) 

 
 

Czy podobały się Pani wakacje? (Ankietowanych 13 nauczycielek) 

 
 

………………………………………… teraz uczniowie  ……………………………..……… 

Gdzie byłaś/byłeś na wakacjach? (Ankietowanych 90 uczniów) 

 
Czy podobały Ci się wakacje? (Ankietowanych 90 uczniów) 
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Siostry Tadei (nauczycielki religii) 

 
Zawsze po przebudzeniu robię…znak krzyża świętego. 
 

Nie wyobrażam sobie życia bez…okularów. 
 

W kuchni moją specjalnością jest … pasta rybna. 
 

Zawsze znajdę czas na … wysłuchanie wiadomości i spojrzenie na księżyc wieczorną porą. 
 

Marzę o … dniu wolnym spędzonym na wsi. 
 

Czuję satysfakcję, gdy … uda mi się pomóc dzieciom wzajemnie siebie zaakceptować. 
 

Wprawia mnie w dobry humor … nadzieja na lepsze jutro. 
 

Lubię swoją pracę, ponieważ… kocham dzieci. 
 

We Wrocławiu podoba mi się… Ostrów Tumski i mój dom z ogrodem na ulicy Marcina 
 

Mój ulubiony sklep to …  nie lubię chodzić na zakupy. 
 

Kiedy miałam  6  lat … zaczęłam się uczyć jeździć na łyżwach.  
 

Moim hobby jest … słuchanie śpiewu ptaków i rechotu żab. 
 

Gdybym nie została nauczycielką, byłabym … świeckim misjonarzem pracującym w Afryce. 
 

W domu, najbardziej lubię … kaplicę, w której opowiadam Bogu o wszystkim, co dobrego lub smutnego mnie 
spotkało. 

Podczas weekendu lubię … spacerować nad Odrą i oglądać dzikie kaczki, mewy, szpaki, wróbelki. 
 

Moją ulubioną porą roku jest jesień, ponieważ  podziwiam jej barwy, zapach powietrza, kolor promieni 
słonecznych. 

Gdy słucham muzyki…  uspokajam się. 
 

Najlepiej odpoczywam … , gdy śpię nocą. 
 

Najszybciej uczę się …  zapominać złe przeżycia. 
 

Nie żałuję …, że posłuchałam głosu Boga i zostałam zakonnicą. 
 

Nie zastanawiam się długo, gdy … trzeba spełnić dobry uczynek. 
 

W przyjaźni cenię najbardziej … wierność i szczerość. 
 

Szkoła…  jest dużym trudem dla mnie, ale chętnie do niej przychodzę i bardzo się cieszę, gdy po lekcjach ze 
szkoły wychodzę.  
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Fall Rhymes 
 

What’s a big orange vegetable that 
rhymes with skin? …………… 

Who guards the crops and rhymes 
with row?..................... 

The color of leaves that rhymes 
with bed?........................ 

The color of leaves that rhymes 
with hello?................... 

The color of leaves that rhymes 
with down?...................... 

What vegetable is yellow and rhymes 
with born?................... 

What is the wind that rhymes 
with fool?................... 

Where is food grown that rhymes 
with arm?................... 

What fall holiday rhymes 
with teen?.................. 

What is another word for autumn that rhymes 
with ball?..................... 

What do farmers harvest that rhymes 
with mops?.................... 

What falls to the ground and rhymes 
with reef?................... 

What do students start that rhymes 
with cool?................... 

 
JEŚLI JESTEŚCIE W STANIE WYPEŁNIC LUKI 

( A WIERZYMY, ŻE TAK), 
ZGŁOŚCIE SIĘ DO WASZEJ NAUCZYCIELKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

NIE POŻAŁUJECIE  
 

31. OCTOBER 

DON’T FORGET!!! 

HALLOWEEN IS COMING… ’TRICK OR TREAT’ 
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Ciasto dyniowe 

Niedawno rozpoczął się Festiwal Dyni. Doszłyśmy do wniosku, że jest to świetna okazja na poznanie nowego 
smaku i kto wie, może się do niego szybko przekonacie. Ciasto dyniowe jest przepyszne,  lekko wilgotne i 
kwaskowe, bardzo mi smakowało. Wybrałam wersję z orzechami, przyprawami korzennymi i sokiem z cytryny. 
Jesteśmy teraz gotowe na inne potrawy z dynią… 

 

Składniki na tortownicę 26 cm: 

 4 jajka 
 90 g miodu 
 1 cytryna - skórka + sok (lub otarta skorka z jednej pomarańczy i sok z połówki) 
 250 g dyni 
 200 g drobno zmielonych migdałów lub orzechów laskowych 
 50 g maki 
 szczypta mielonych goździków 
 1 - 2 łyżeczki cynamonu (lub przypraw korzennych) 
 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

Do dekoracji:  cukier puder 

Dynie zetrzeć na tarce. Żółtka ubić z miodem, dodając sok i skórkę cytrynową (lub pomarańczową). Dodać dynie, 

przyprawy, orzechy, mąkę, proszek do pieczenia - wszystko dobrze wymieszać. Białka ubić na pianę i na koniec 

dodać do masy. Całość delikatnie wymieszać. Masę przelać do dobrze wysmarowanej tłuszczem (lub wyłożonej 

papierem) tortownicy. 

Piec w temperaturze 180°C, przez około 40-50 minut. Przed podaniem posypać cukrem pudrem. 

SMACZNEGO!!!!!!!!! 
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Na każdej przerwie kanapki wcina 

A mimo tego jest szczupła jak trzcina 

Wiedzę o skali wbija nam do głów 

Lecz czasem  Jej  jest nawet brak słów! 

Czy to Sahara, czy też Syberia, 

Niewiedzy naszej widzi jej się preria, 

W szkole donośny słychać Jej głos, 

Lecz my nie boimy się o nasz los 
Ostro przepyta z treści lektury 

Potrafi słowem przenosić góry 

Łatwe jest rozwiązanie zagadki owej 

Gdyż nosi imię angielskiej królowej. 

W świecie literatury, w królestwie gramatyki 

Rozwija wyobraźnię, kształtuje nawyki 

I widząc, że jest oazą spokoju 

Niezłomnie pilnuje naszego rozwoju. 
Głos Jego donośny słychać 

Lecz nikt nie boi się przy nim oddychać 

Biegi, kosz, futbol czy siatka 

Przy nim wszystko to dla nas gratka 

Skoki, przerzuty, do kosza rzut 

To nie jest dla Niej żaden trud 

Wszyscy przecież wiemy 

Że ona nauczy nas tego bez ściemy. 
Miejsca bitew, władcy i daty 

Strzela nimi niczym z armaty 

To Ona jakby Marszałek polny 

Próbuje ogarnąć Samorząd Szkolny 

Myszki. Excele, kursory i pliki, 

Potem na kompie widać wyniki, 

Mimo, że za ekranem siedzi, 

Każdy nasz ruch z pewnością śledzi. 
Nuty, melodia, śpiew i oktawa 

To dla niektórych trudna jest sprawa 

Gdy Pani do ręki chwyci gitarę 

Przywraca nam to do życia wiarę 

Głosi ciągle prawdę Bożą 

Sprawiedliwa jest jak nikt. 

Nas o Bogu uczyć musi, 

Grzech nas więcej nie pokusi 
Liczenie  to trudna jest sztuka 

I często to głębsza nauka 

Królową nauk poznamy z Nimi 

I szybko tabliczkę w myślach liczymy. 

Cicho siedzi jak myszka, 

 pomiędzy książkami, 

sprawnie zlicza wszystkie woluminy 

Ma kontakt ze szkolnymi czytelnikami. 
Zawsze elegancka niczym businesswoman, 

Ogarnia cała szkołę wszechstronnym rozumem, 

Uśmiechy rozsyła przechodząc korytarzem 

Będąc czujnym i dobrym szkoły gospodarzem. 

Wzrost, modny ciuch i fryzura 

Z grona Ją wyróżnia 

I choć ważna to figura 

Wcale nie jest próżna. 
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Na lekcji przyrody pani pyta dzieci: 
- Powiedzcie, co wiecie o jaskółkach? 

- Jaskółki są bardzo mądre –odpowiada Jasio. –Odlatują kiedy zaczyna się rok szkolny. 
*** 

Nauczycielka upomina Jasia, który robi straszne błędy ortograficzne: 
- Pamiętaj, Jasiu, kiedy przy jakimś słowie masz wątpliwości, sprawdzaj je w słowniku. 

- No tak, ale ja nigdy nie mam wątpliwości. 
*** 

Nauczyciel przyrody pyta Jasia: 
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

- Po rosnącym na nim kasztanach. 
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam..... 
*** 

Nauczycielka do Małgosi: 
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia! 

- A skąd pani o tym wie? 
- Bo, obok ostatniego pytania on napisał: " nie wiem ", a ty: " ja też ". 

*** 
Wychowawczyni zwraca uwagę Jasiowi: 

- Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje? 
- To przez mojego dziadka. 
- Zachorował? Biedaczek... 

- Nie, ale ciągle powtarza, że na naukę nigdy nie jest za późno. 
*** 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - mówi polonistka do 
ucznia. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. 
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NAUKA RYSOWANIA KOTA 
 

 

  
 

NAUKA RYSOWANIA MYSZKI 
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W tym roku szkolnym Samorząd szkolny reprezentują: 

 

1. JULIA JANISZEWSKA – VIC * Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

2. AMANDA TOPOL – VIA * I  Zastępca przewodniczącej 

3. ANDRZEJ UNGURIAN – VIA * II  Zastępca przewodniczącej 

4. HELENA MIĘDŁA – VIB* Sekretarz 

5. ALICJA TRACZYK – VIB* Skarbnik 

 

Samorządem nadal opiekują się Panie Gizela Sapa i Elżbieta Zdyb. 

 

Życzymy powodzenia i owocnej działalności w szkole!!! 

 

*** 

RUSZA LIGA KLAS!!! 

Chcąc zintegrować społeczność szkolną, Samorząd ogłasza LIGĘ KLAS. 

OTO ZADANIA NA PIERWSZY SEMESTR: 

1. 17.10.2013r. Dzień muszki i krawata 

2.  Konkurs na oryginalnego jesiennego jeża do 24.10.2013r. 

3. 21.11.2013r. Dzień Życzliwości – ubieramy się na żółto 

4. 25.11.2013r. Światowy Dzień Pluszowego Misia – przynosimy misie (ile się da!) 

5. Początek grudnia podsumowanie akcji Góra Grosza 

6. 9.12.2013r. Szkolne Anioły – elementy anielskie w stroju uczniowskim 

7. 20.12.2013r Konkurs kolęd. Wspólne wykonanie kolędy przez klasę. 

8. Styczeń 2014r. – konkurs na najpiękniejszy zeszyt z j.polskiego 

9. Styczeń 2014r. - Bal przebierańców pod hasłem – Mój Idol 

*** 

UWAGA, POMÓŻMY ZWIERZAKOM!!! 
Zbliża się ciężka zima. My, mamy ciepłe kurtki, buty i czapki. Zwierzęta w schronisku mają niewielkie 

pomieszczenia pod gołym niebem i zimne betonowe podłogi.  
Prosimy poszperajcie w domu. Poszukajcie starych, nieużywanych ręczników, koców, pościeli. Razem 

spróbujmy ulżyć ich smutnemu życiu. 
 Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Beaty Peciak- Borówki 

Chęć pomocy zgłaszamy także Paniom Renacie Cichockiej i Danucie Niepołońskiej 
 

Wszystkie dary zostaną przekazane do schroniska jeszcze przed  

Bożym Narodzeniem 

DZIĘKUJEMY  
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SŁAWNY CZŁOWIEK W NASZEJ SZKOLE!!! 
W dniu 1 października 2013 roku gościliśmy znanego muzyka pochodzenia kubańskiego   

Jose Torresa,  

który jest prezesem Fundacji „ Sztuka Zdrowie Tolerancja”. Celem Fundacji jest przede wszystkim 
budowanie pomostu pomiędzy bardzo różnymi kulturami, głównie poprzez sztukę – muzykę i taniec. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 5 i 6 wraz z gronem pedagogicznym.   
Pan Jose Torres , zwany ambasadorem kultur, przekazał naszym uczniom przesłanie. 

Chcemy aby, we Wrocławiu nie było i  miejsca na dyskryminację pod żadną postacią, na rasizm i inne 
podobne postawy. Chcemy, by każdy z nas czuł się tutaj akceptowany, wolny od strachu i wolny od 

dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Rozejrzyjmy się wokół siebie i dostrzeżmy w sobie i innych to, co 
ważne : otwartość , wolność, wzajemny szacunek i zrozumienie między podziałami. 

Pan Jose Torres  bardzo ciekawie powiedział dzieciom historię swojego życia : o odległej ojczyźnie Kubie,    
o rodzinie i doświadczeniach z długoletniego pobytu w Polsce. Jego ciekawe opowieści przeplatane były 
występami muzycznymi: śpiewem i grą na gitarze oraz  innych instrumentach . Dzieci mogły same przekonać się, 
jak i z czego zbudowane są instrumenty i  jak się na nich gra.  W trakcie spotkania zawiązała się nić wzajemnej 
sympatii i zrozumienia. Uczniowie bardzo serdecznie dziękowały za przybycie do naszej szkoły i prosiły, aby takie 
spotkania  odbywały  się częściej.  

W naszej pamięci  pozostanie również główne przesłanie spotkania- 
wzajemna tolerancja wobec  jednej ,  „ rasy – ludzkiej”. 

 
 
 

 

 
 

Dziękujemy za spotkanie  i zapraszamy ponownie:-) 
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*** 

KONKURS HALLOWEEN!!! 

Zapraszamy do udziału w mrocznym, potwornym, tajemniczym KONKURSIE… 
… czekamy na ciekawe prace związane ze zbliżającym się wielkimi krokami świętem … 

Halloween 
Prace oddajemy naszym nauczycielkom języka angielskiego do 28.10.2013r (poniedziałek) 

 
…zacznij się bać! 

   
 

 


