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                                              ROK SZKOLNY 2014/2015      www.sp84.wroclaw.pl                            

 

                                 

 
W tym numerze… 
 

1.Wywiad z… 

 Panem Wojciechem Windysem 

2. English  Corner  na jesień 

3. Coś dla ciała 

4. Dobry humor 

5. Czy wiesz, że … 

6. Przypadkowe wynalazki cz.1 
7. Polecamy… ciekawe filmy 

8. Kolorowanki 

9. Wieści ze szkoły 

 

 

 

 

 
 

 

 
REDAKCJA 

 
1. Karolina Kucha 

2.Jagoda Ablass 

3..Aleksandra  Niesłuchowska           

4.Julia Barczewska 

5.Marta Słowik 

6. Aleksandra Maury 

7. Agata Kordys 

8.Zuzanna Jakubek 

9. Weronika Szymańska 

10. Dominika Sypień 

 
 

 

 

 

Cześć, witamy Was ponownie. 

Nowy rok szkolny zaczął się już na dobre. 

Optymistycznie nastawieni i pełni zapału do pracy,  

jasno patrzymy w przyszłość.  

Planujemy kompletny brak jedynek, a w zamian za to większość piątek 

i od czasu do czasu kilka szóstek na okrasę. 

Marzymy o fajnie spędzonych chwilach  

w gronie przyjaciół i znajomych… 

W tym numerze czeka na Was mnóstwo ciekawostek. 

Znajdziecie wiele interesujących wiadomości i ciekawych artykułów. 

Nie zapomnieliśmy również o tym, aby uśmiech  

nie znikł z Waszych twarzy. 

Mamy nadzieję, że nasza gazetka będzie dla Was  

chwilą wytchnienia po szkolnych zmaganiach. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów, którzy chcą  

tworzyć z nami kolejne numery.  

Życzymy wszystkim przyjemnej 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 

 

 
Opiekun- REDAKTOR NACZELNA- Pani Beata Peciak- Borówka 

 

 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
mailto:kalamarz12@o2.pl
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Pana Wojciecha Windysa (nauczyciela wychowania fizycznego) 

 

 

Mój znak zodiaku to …Waga. 

W szkole miałem ksywkę …Windows. 

Postanowiłem studiować na AWF, ponieważ … lubię sport i nie umiem 
długo wysiedzieć na miejscu. 

Moją ulubioną dyscypliną sportową jest … pływanie i strzelectwo. 

Sportowiec, którego podziwiam to …Michael Phelps, ponieważ łamie 

wszelkie granice ludzkich możliwości. 

 Gdy miałem 10 lat chciałem zostać … strażakiem, ponieważ gdy byłem 

mały moja mama wielokrotnie czytała mi bajkę "Jak Wojtek został 

strażakiem". 

Według mnie najpiękniejsze miejsce w Polsce to … tak naprawdę jest to 
nieistotne gdzie jestem, ważne, żeby były blisko mnie moje kochane 
córeczki i żona. 

Gdybym mógł zamieszkać w innym państwie wybrałbym … Australię, 
gdzie mógłbym nurkować na najpiękniejszej rafie koralowej na świecie. 

Miejscem na świecie, które chciałbym zobaczyć jest … Australia i jej 

piękna Rafa Koralowa. 

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się … moja żona ;) 

Moja ulubione danie to … naleśniki z dżemem. 

W wolnych chwilach … jeżeli już takie znajdę, spędzam czas z córeczkami. 

 

DZIĘKUJEMY!!! 
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FAFERNUCHY 
Fafernuchy to bardzo dziwne ciasteczka. Ich nazwa prawdopodobnie pochodzi od niemieckiego słowa 
„Pfefferkűchen”, co sugerowałoby, że przepis do Polski trafił z zachodu. Natomiast użycie miodu jako 

niezbędnego składnika fafernuchów wskazywałoby na pokrewieństwo z ciastem piernikowym. W smaku są 
cymamonowo miodowe, z pieprzną nutą - bardzo ciekawe. Generalnie są to dość twarde ciasteczka, podobne 

do pierniczków, lecz stopień twardości możemy regulować długością czasu pieczenia.  

 

 
ok. ½ kg marchwi   

1 szklanka wody 

½ szklanki cukru 

2 łyżki miodu 

1 łyżeczka cynamonu 

1 łyżeczka mielonego czarnego pieprzu  

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

ok. 3 szklanek mąki pszenno- żytniej 

Obraną marchew zetrzeć na drobnej tarce. Przełożyć do garnka i zalać szklanką wody. 

Dodać cukier. Gotować ok. 5 minut, aż marchew trochę zmięknie.  

Całkowicie wystudzić. 

Do marchwi dodać miód, cynamon, pieprz i proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszać. 

Następnie stopniowo dodać mąkę, wyrabiając ciasto – ilość mąki zależy od ilości soku, 

jaki wytworzy marchewka. Celem jest uzyskanie zwartego, elastycznego, nieklejącego 

się do dłoni ciasta – takiego, jak ciasto na kopytka – nie za twarde. 

Z ciasta odrywać kawałki, z których należy toczyć wałeczek o grubości ok. 2 cm. Kroić 

go ukośnie. Ciasteczka ułożyć na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Piec w 

piekarniku nagrzanym do temp. 180 st. C przez 25 minut. Ten czas pieczenia pozwala 

uzyskać ciastka o twardawym wierzchu i średnio-miękkim środku. Gotowe ciastka 

posypać cukrem pudrem. Wychodzą 2 blachy ciastek. 

SMACZNIE I ZDROWO 
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W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 

-Jasiu, co to jest kąt?? 

Jasiu  na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju. 

 

 

W restauracji rodzina posila się promocyjnym 

obiadem.     

Zostaje sporo resztek i ojciec prosi kelnera:  

- Czy może pan nam zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... 

- Hurrra!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy mieć pieska!!! 

 

 

 

 Dziadek opowiada wnuczkowi: 

 - A wiesz wnusiu, że kiedyś to w sklepach  

 tylko ocet? 

 - Jak to dziadku? W caaaałym Carrefourze?! 

 

Dzieci miały narysować portret swojego taty. Pani 

podchodzi do Jasia i pyta: 

-Czemu twój tata ma niebieskie włosy? 

-Bo nie miałem łysej kredki. 
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LoL? W USA 97 osób ma tak na imię. 

 

 

 

Mężczyźni sześć razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety. 

  

 

Pilot i drugi pilot w samolocie nie jedzą nigdy tych samych posiłków. Ani 

przed lotem, ani na pokładzie. Na wszelki wypadek… 

 

Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. 
Podawano go sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich. 

 

 

 

Restauracji w Nowym Jorku jest TAK WIELE, że wystarczy, by każdego wieczoru 

przez 54 LATA jeść kolację w innej. 

 

 

 
Indie mają kartę praw dla krów.  
 
 

 

Pchła może skoczyć na odległość 350 razy przewyższającą jej 

długość ciała. Gdyby mógł tego dokonać człowiek, skakałby przez 

boisko do piłki nożnej. 

 
Krzyk Nazgula z "Władcy Pierścieni" był w istocie nagranym 

krzykiem cierpiącej na chrypę żony reżysera, 
Petera Jacksona. 
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Część 1 

 

Pierwsze chipsy ziemniaczane przygotował kucharz indiańskiego pochodzenia George 

Crum w 1853 roku, Pracował w jednym z eleganckich hoteli w amerykańskim miasteczku 

Saratoga Springs. Pewnego dnia w hotelowej 

restauracji pojawił się wyjątkowo wybredny 

klient. Był to Cornelius Vanderbilt, magnat 

kolejowy, który wciąż narzekał, że jego pieczone 

ziemniaki nie są dość cienko pokrojone i 

kilkakrotnie zwracał je do kuchni. George Crum 

miał już tego dość. Skoro chce cienkie 

plasterki, będzie je miał – powiedział. Pokroił 

ziemniaki na cieniutkie plasterki i na krótko 

włożył je do gorącego tłuszczu, aż zyskały 

chrupkość i złocisty kolor. Jego zemsta miała 

nieoczekiwany finał. Klient był zachwycony, a cienkie chrupiące płatki zyskały ogromną 

popularność. Od tego czasu minęło ponad 160 lat. Dziś do przygotowania chipsów używa 

się zupełnie innych technologii, ale tak naprawdę w podstawowym przepisie nie zmieniło 

się nic. Chipsy nadal robi się z ziemniaków smażonych na oleju roślinnym, ale są pełne 

sztucznych barwników i konserwantów. 
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FILM DLA MŁODSZEJ MŁODZIEŻY 

Film opowiada o losach Meridy, która przez zamiłowanie 

do łucznictwa ma wiele problemów. Kilkuletnia Merida 

dostaje łuk od ojca. Kiedy próbuje z niego strzelić do 

tarczy, jedna ze strzał wpada w głąb lasu. Merida biegnie 

po nią, „poddaje się’’ urokowi leśnych płomyków i idzie za 

nimi. Na drodze spotyka niedźwiedzia  Mordu. W obronie 

córki staje ojciec. W walce z bestią traci nogę. Mama 

dziewczynki chce ją wychować na damę, ale Merida ma 

inny pomysł na życie. Kiedy dziewczyna dorasta rodzice 

chcą ją wydać za mąż za szlachcica. Merida nie chce się 

tak łatwo zgodzić i postanawia zrobić zawody w 

łucznictwie. Jej mama po całym zdarzeniu wrzuca łuk do 

ognia. Nastolatka z nerwów wsiada na konia i jedzie w 

głąb lasu i jak przed laty znowu spotyka leśne płomyki. Idzie za nimi. Płomyki 

doprowadzają ją do domku staruszki, która przygotowywała jakąś miksturę. Merida 

opowiada o całej sytuacji, zabiera miksturę i wraca do domu. Dalsze perypetie 

bohaterki zobaczcie w bajce. Czy zmieni swoje całe życie i straci matkę? Czy zostawi 

wszystko po staremu? 

FILM DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY 

Historia chłopaka o imieniu Thomas, który 

pewnego dnia budzi się w czarnej, ciemnej 

windzie. Gdy jej drzwi się otwierają, widzi 

grupkę chłopców, którzy tak jak on nic nie 

pamiętają, oprócz swojego imienia. Po pewnym 

czasie do Strefy, miejsca, gdzie mieszkają, 

czyli dużej przestrzeni ogrodzonej murami,  

trafia dziewczyna ( jedyna, która tam jest) z 

tajemniczą wiadomością. Od kiedy w Strefie  

pojawia się Thomas i tajemnicza dziewczyna, wszystko się zmienia. Jak bardzo zmieni 

się życie ,,badaczy” labiryntu  i osób tam mieszkających od przybycia do Strefy  

„nowych”? Rodzą się nowe pytania. Jakie tajemnice kryje labirynt? Czy uda się je 

odkryć? Kogo uda się uratować?  Dowiesz się, gdy obejrzysz ten  mega interesujący 

film nakręcony na podstawie fantastycznego  bestsellera Jamesa Dashnera. 
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Jak wiecie rusza ponownie Liga Klas, więc czas najwyższy  zacząć zbierać nakrętki i 

wyczyścić obuwie zmienne. 

W roku szkolnym 2014/2015 opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: 

Pan Wojciech Windys i Pani Beata Wójcik 

Odbyły się wybory do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Oto wyniki: 

1. Pola Sacewicz z klasy 4B - Przewodnicząca 

2. Marta Słowik z klasy 6B - Zastępca przewodniczącej 

3. Natalia Pliszewska 5A - Sekretarz 

4. Dominika Sypień 6B – Skarbnik 

 
 

„WIELKA PAKA DLA FUTRZAKA” 
Polega ona na całorocznej zbiórce karmy (konserwy dla psów i kotów, 

kasze, makarony), koców, ręczników, kołder i innych miękkich tkanin 

oraz gazet, które w Waszych domach są już niepotrzebne, a mogą 

przydać się bezdomnym zwierzętom. 

Z pomocą rodziców zbierajcie je, przynoście do szkoły i składajcie 

w swoich salach. 

Zebrane „paki” będziemy raz w miesiącu zawozić do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2. 

PAMIĘTAJ! 
ONE CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOCNĄ DŁOŃ I CIEPŁY KĄT! 

NIE POZWÓLMY, ABY CIERPIAŁY Z GŁODU I Z ZIMNA! 

MOŻEMY IM POMÓC! 

 

Kolejna edycja konkursu HALLOWEEN! 

Prace w języku angielskim, wykonane w dowolnej formie, mają obrazować tradycje i 

zwyczaje Halloween. 

Ocenie będą podlegać: 

 poprawność językowa oraz treść; 

 pomysłowość i oryginalność;  

 estetyka.  

 

Prace należy oddać swoim nauczycielkom 

języka angielskiego do 27 października br. 

 
 


