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Drodzy Czytelnicy! 

W roku szkolnym 2016/2017 do życia powołany 

został dwumiesięcznik „ Echo Szkoły”. Tytuł 

gazeta zawdzięcza Karolinie Kolegowicz. Ze 

wszystkich sił postaramy się, by każdy numer był 

ciekawy, nietuzinkowy i zabawny. Od roku 

szkolnego 2017/2018 gazetka będzie także w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej szkoły. 

Zachęcamy Was do zaglądania tam. W pierwszym 

numerze prezentujemy nowe osoby z grona 

pedagogicznego, m.in. przeczytacie wywiad z 

nowym Dyrektorem Szkoły -  Panem mgr 

Sławomirem Noskiem, którego udzielił Klaudii 

Śledziewskiej. Ponadto zapraszamy do współpracy. 

Jeśli macie coś do powiedzenia, chcecie 

przedstawić swój pomysł lub twórczość, lubicie 

rysować, tworzyć komiksy – szukamy właśnie 

Was! Jesteście niezbędnym ogniwem naszego 

zespołu! Swoimi pomysłami możecie podzielić się 

na Kółku Młodego Dziennikarza/Reportera w 

każdy piątek na ósmej lekcji w sali 33 lub 

przesyłając materiał na adres mailowy: 

gazetka78@onet.pl . 

Anita Zakrzewska 

W numerze: 

Święto polskiej edukacji. 

O naszych nauczycielach. 

Wywiad z Panem Dyrektorem. 

Dzień Chłopaka. 

Idzie jesień. 

Co w szkole piszczy? 

Blog. 

Kącik literacki. 

Przepisy nauczycieli. 

Nasze recenzje. 

Humor. 

Quizy. 

mailto:gazetka78@onet.pl
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Dzień Edukacji 

Narodowej 

   Początkowo to święto nazywano dniem 

nauczyciela, które funkcjonuje do dziś. 

Jego początki datuje się już na 1957 rok, 

kiedy to ustanowił je Związek 

Nauczycielstwa Polskiego. Wtedy 

nazywano je Międzynarodowym Dniem 

Karty Nauczyciela. Obchodzone wtedy 

było 20 listopada.  Ponownie nazwę 

„Dzień Nauczyciela” przyjęto w 1972 

roku. Odtąd świętowano je 14 października 

i tak zostało do dziś. 

Jak wygląda dzisiejszy 

Dzień Nauczyciela? 

   14 października, jeśli nie jest to 

weekend, dzieci przychodzą do szkoły bez 

plecaków oraz przyborów szkolnych. Nie 

odbywają się wtedy lekcje. Wszyscy 

zbierają się w sali gimnastycznej, wtedy 

odbywa się krótki apel. Przemawia 

dyrektor szkoły, czasami rodzice składają 

podziękowania i życzenia. Po zakończeniu 

apelu, jeszcze w sali gimnastycznej, dzieci 

dają nauczycielom prezenty przygotowane 

w klasie lub na plastyce czy technice. 

Uczniowie, rodzice oraz wychowawcy 

rozchodzą się do sal lekcyjnych. W nich 

wszyscy składają nauczycielowi życzenia, 

podziękowania i obdarowują prezentami, 

np. czekoladkami, bukietami kwiatów itp. 

Wychowawca dziękuje za upominki i 

życzenia.  

       W IMIENIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, 

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM ZA 

CIĘŻKĄ PRACĘ I CODZIENNY TRUD 

WŁOŻONY W NASZĄ EDUKACJĘ. 

Zofia Mirocha 

O naszych nauczycielach. 
 

mgr Aleksandra Mazur 

geografia 

Dlaczego nauczyciel? 

Myślę że to nie jest łatwe pytanie dla żadnego 

nauczyciela, nie wiem, to się chyba ma we 

krwi. Już jako mała dziewczynka zmuszałam 

koleżanki do zabawy w szkołę co sprawiało mi 

wielką radość, szczególnie obdarowywanie ich 

ocenami niedostatecznymi.  Zawsze lubiłam 

chodzić do szkoły, uczyć się ciekawych 

rzeczy(choć nie wiem czy szkoła uczy rzeczy 

ciekawych, czy tylko tych które musi) i od 

dziecka kochałam przyrodę. Moja mama 

wszczepiła we mnie pasję do gór, 

podróżowania i  tak wyszło że przedmiot 

geografia stał się moim faworytem. Studia 

wybrałam przypadkowo, bo będąc uczniem 

liceum nie do końca się wie co człowiek będzie 

chciał robić przez całe życie. Dziś już mogę 

powiedzieć że to nie jest praca, to moja pasja, 

moje życie i uczę zawsze moich wychowanków 

że najważniejsze jest aby kiedyś wybrali sobie 

taką pracę do której będą wstawać  z chęcią a 

nie z musu. Jak każdy czasem miewam chwile 

zwątpienia czy moja praca jest ważna dla 

kogoś poza mną ale gdy spotykam swoich 

absolwentów wiem że była i to jest dla mnie 

największą nagrodą.   

Zainteresowania/pasje/hobby. 

Moje hobby to... ciężko mi jednoznacznie 

odpowiedzieć na to pytanie, bo jest wiele 

rzeczy, które sprawiają mi przyjemność.  Piesze 

wędrówki górskie to chyba to co lubię 

najbardziej, człowiek czuje się wtedy taki 

wolny i może zapomnieć  o przyziemnych 

rzeczach które czekają na niego w domu. 

Podróżowanie, poznawanie  różnych kultur, 

kuchni , ciekawa geograficzna lektura i coś co 
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kocham od dziecka jazda na nartach- ja już 

zaczęłam odliczanie dni do ferii. 

mgr Barbara Chuchmacz 

biologia, przyroda 

Dlaczego nauczyciel? 

Dlaczego wybrałam pracę nauczyciela? To 

chyba ta praca wybrała mnie. Nauczanie 

jest moja pasją "od zawsze". Lubię być dla 

innych przewodnikiem życiowym, osobą, 

która wspiera i pomaga odkrywać talenty, 

mocne i słabe strony, podpowiada, jak żyć 

by być zdrowym i szczęśliwym każdego 

dnia naszego wspaniałego życia. Wydaje 

mi się, że mam w życiu do spełnienia 

misję: odkrywać w młodych ludziach to, 

co dobre i wartościowe- ich talenty, 

predyspozycje, marzenia oraz pokazać im 

możliwości ich spełniania. Nauczanie jest 

moją pasją i najlepszym z hobby, których 

mam trochę. Również słowo "powołanie" 

do mnie pasuje, bo jestem czwartym 

pokoleniem nauczycieli w mojej rodzinie i 

jak to się mówi "nauczanie mam we krwi". 

Po prostu z tym się urodziłam i cieszę się, 

że mogę w życiu robić to, co sprawia mi 

frajdę. Każdemu życzę takich wyborów 

życiowych, które nie tylko pozwalają 

zarobkować, ale jednocześnie pozwalają 

się realizować i najzwyczajniej w świecie - 

cieszą. 

 

Zainteresowania/pasje/hobby. 

OPRÓCZ SZKOŁY OCZYWIŚCIE - 

uwielbiam dobra kuchnie, pasjonuje się 

żeglarstwem morskim i biologią oceanu. 

Lubię podglądać życie wielorybów, bardzo 

lubię zoologię i anatomię człowieka. 

Jestem zapalonym żeglarzem i kocham 

zwiedzać świat. Poza tym lubię sport, 

muzykę, plastykę i nade wszystko- kontakt 

z młodzieżą. Młodość jest piękna i 

niezmiernie energetyzująca. Pozwala mi to 

czerpać wciąż nowe siły , nigdy w pracy 

się nie nudzić i nie zniechęcać. Mieć 

cierpliwość i uśmiech dla uczniów 

niezależnie od okoliczności. Radość trzeba 

generować we własnym wnętrzu, wtedy 

świat staje się atrakcyjny i ciekawy. 

 

 

‘ 

 

WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM 

 

Klaudia Śledziewska: Dzień dobry, 

jesteśmy z gazetki szkolnej.Czy 

mogł

ybyś

my 

zadać 

Panu 

kilka 

pytań

? 

Pan 

Dyre

ktor Sławomir Nosek: Bardzo proszę. 

K.Ś.: Od ilu lat jest Pan nauczycielem? 

S.N.: Nauczycielem jestem od 10 lat. Na 

początku pracowałem w nowohuckim 

gimnazjum, później w centrum Krakowa w 

dużej szkole, teraz jestem z wami. 

K.Ś.: Czego Pan uczył? 

S.N.:Uczyłem matematyki i informatyki. 

Tutaj uczę tylko matematyki, tylko w 

klasie 7B. 

K.Ś.: Czy klasa 7B spełnia Pana 

wymagania? 

S.N.: Oczywiście, że tak. Ja uwielbiam 

uczyć, to jest moja pasja. Traktuję pójcie 
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na lekcje do klasy 7B jako chwilę 

odprężenia od tych mniej przyjemnych 

prac dyrektora, czyli głównie pracy 

papierkowej. 

K.Ś.: Czy to Pan jest pomysłodawcą 

"Nocy matematyki''? 

S.N.:Tak, jestem pomysłodawcą, 

organizatorem, twórcą takiego 

przedsięwzięcia. Jest to projekt, który 

faworyzuje królową nauk, odbędzie się 

ono właśnie w okolicach 16 marca, 

spotykamy się w szkole na całą noc z 

uczniami, aby pokazać zastosowanie 

matematyki w różnych dziedzinach. Mam 

nadzieję, że uda mi się taką noc 

zorganizować. Już zapraszam osoby, które 

będą chciały wziąć udział w tym 

przedsięwzięciu. 

K.Ś.: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

S.N.: W wolnym czasie uprawiam sport. 

Uwielbiam jeździć na rowerze, biegam. 

Lubię czytać. Lubię matematykę i 

informatykę. To są moje pasje i hobby. 

K.Ś.: Jaka jest Pana ulubiona książka albo 

film? 

S.N.:Książka-"Mały Książę", natomiast 

filmy matematyczne-"Buntownik z 

wyboru" oraz "Piękny głos". 

K.Ś.: Ma Pan pomysł na jakieś kiermasze? 

S.N.: Ja jestem osobą, która uwielbia 

współpracować. Zapraszam rodziców, a 

uczniowie, jeśli będą mieli jakieś pomysły, 

z chęcią postaram się je zrealizować. 

K.Ś.:Czy ma Pan plany na różne zmiany w 

naszej szkole? 

S.N.: Planów jest dużo, dlatego wolę ich 

nie zdradzać, a oprócz tego jestem osobą, 

która lubi zaskakiwać. 

K.Ś.: Kto jest Pana autorytetem, jeżeli 

można spytać? 

S.N.:Owszem, mam kilka autorytetów, ale 

wolę ich pozostawić dla siebie. 

K.Ś.: Czy chciałby Pan coś jeszcze 

przekazać uczniom tej szkoły? 

S.N.: Jak wiecie, od pierwszego września 

jestem dyrektorem tej szkoły, a oprócz 

tego nasza szkoła zawiera także oddział 

gimnazjalny, czyli Gimnazjum 43, dlatego 

dzięki temu jesteśmy jedną społecznością 

szkolną zlokalizowaną w dwóch 

budynkach. Bardzo się cieszę, że klasy 7 

nadal są z nami oraz kontynuują naukę w 

szkole podstawowej. Mam nadzieję, że 

dam radę zrealizować wiele sporych 

projektów związanych z naszą szkołą. Sam 

czekam na propozycje od nauczycieli i 

uczniów, żebym mógł to wszystko 

wdrażać w życie naszej szkoły. Uważam, 

że rozwój ucznia jest najważniejszy i 

dlatego będziemy walczyć i dbać o ucznia 

w tej szkole. Chciałbym współpracować z 

rodzicami, nauczycielami oraz uczniami. 

Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie mnie w 

tej szkole, a pracuję tu jeden miesiąc i 

jestem bardzo zauroczony tym miejscem. 

K.Ś.: Czy Pan wiedział w wakacje, że 

będzie naszym dyrektorem? 

S.N.: W wakacje wiedziałem, że będę 

waszym dyrektorem i bardzo mnie to 

ucieszyło. Mam nadzieję, że wszystko, co 

sobie zaplonowałem, będziesię spełniało. 

KŚ: Dziękujemy za udzielnie wywiadu. 

S.N.: Dziękuję bardzo. 

 

                                                          

Rozmawiała: Klaudia Śledziewska



str. 5 
 

273/92WRZESIEŃ 2017 

30 

SOBOTA 

30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. W tym dniu, płeć piękna składa 

płci przeciwnej życzenia oraz wręcza drobne upominki. 

Jak co roku, my dziewczyny głowimy się przez tydzień nad tym, co kolegom 

kupić. Wychodząc z założenia, że chłopcy to takie duże dzieci, nasz wybór często 

pada na: lizaki, chrupiące ciasteczka, autka, piłeczki, puzzle, długopisy i inne 

gadżety, które sprawiają im wiele radości. 

Może w tym momencie, któryś z chłopców poczuł się urażony, ale zapewniam 

Was, zupełnie niepotrzebnie. Bo my dziewczyny bardzo Was lubimy. Życie bez 

Was byłoby nudne! Bo kto by ciągnął nas za włosy, rozwiązywał sznurówki, pisał 

liściki miłosne itd… No nie ma drugiej takiej istoty na tym świecie, od której 

można by wymagać, aby przepuściła przodem dziewczynę w drzwiach, pomocy w 

przeniesieniu ciężkiej walizki na wycieczce i poproszenia do tańca na dyskotece.  

Ponieważ to jest Wasz dzień, to musi być miło, więc najładniej jak potrafimy, 

dziękujemy Wam chłopcy za dobroć, którą od Was otrzymałyśmy. 

Z okazji Dnia Chłopaka 

wiele uśmiechów, a mało złości, 

jak najmniej smutków, dużo radości, 

długich wakacji i moc słodyczy 

tego Wam dzisiaj 

każda dziewczyna życzy.                                                                               

Aleksandra Sendor 
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Dary Jesieni 

 Jesień kojarzy mi się z 

melancholią. Dla niektórych ta pora roku 

jest czasem  ponurym,ponieważ często 

pada deszcz, rano są mgły a dzień coraz 

krótszy. Dla innych zaś,to czas pełen radości 

zdywanów kolorowych liści w parkach, 

kasztanów, żołędzi, jarzębiny, smacznych 

jabłek i gruszek, a także ze zbliżającego się 

okresu Bożonarodzeniowego. Nie znam osoby, 

która choć raz nie zachwyciłaby się pięknem 

polskiej złotej jesieni.Ja zaliczam się do osób, 

które lubią tą porę roku, wręcz ją uwielbiają. 

Kalendarzowa jesień trwa od 23 września do 

21 grudnia. 

W tym okresie jest również  trochę 

świąt, między innymiDzień Chłopaka 30 

września. Następnie ważne święto Dzień 

Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, 

który odbywa się 14 października. Mamy w 

ten dzień wolne od zajęć i na wyraz szacunku 

składamy życzenia i najczęściej wręczamy 

kwiaty naszym wychowawcom i 

nauczycielom. Mogę Wam powiedzieć też taką 

ciekawostkę o tym święcie, że wszystko 

zaczęło się 244 lata temu w 1773 roku, gdy 

rządził Stanisław August Poniatowski,który 

powołał Komisje Edukacji Narodowej.Dwa 

dni później, 16 października,mamyDzień 

Papieża Jana Pawła II. Na pewno też 

słyszeliście o zmianie czasu letniego na 

zimowy, która przypada w tym roku z 28 na 29 

października. Tuż po tym jest Halloween - 31 

października. 1 listopada to ważne dla 

Polaków święto.Wtedy to odwiedzamy groby 

naszych bliskich zmarłych. Ważny dzień to też 

11 listopada – Narodowe Święto 

Niepodległości. Możliwe,że pamiętacie też 

Dzień Pluszowego Misia, przypadający na 25 

listopada, obchodzony przez młodszych. 30 

listopada są andrzejki lubiane przez 

wszystkich, 4 grudnia mamy Barbórki – święto 

górników, a 6 grudnia upragnione mikołajki. 

To chyba na tyle o jesiennych świętach. 

 Mówiłam już o urokach pięknej 

polskiej jesieni, o świętach też, więc  jeszcze  

może wspomnę o jesiennych zbiorach,które dla 

rolników są bardzo ważne. To okres zbiorów 

ziemniaków, jarzyn, owoców, takich jak 

jabłka, gruszki, śliwy, winogrona.Smakują one 

w tym okresie najlepiej, są dojrzałe i bogate w 

składniki odżywcze. Z drzew spadają orzechy 

włoskie. Wiele osób robi różnorodne 

konfitury, przetwory, kisi kapustę, marynuje 

bądź suszy grzyby na zimę. Grzybiarze 

bowiem uwielbiają jesień za wysyp grzybów w 

lesie.Na koniec wspomnę jeszcze o 

zwierzętach, które też o tej porze roku muszą 

przygotować się do zimy. 

 Myślę, że to, co miałam powiedzieć, 

powiedziałam, w takim razie do usłyszenia. 

Opracowała: 

Izabela Jajeśniak
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Co w szkole piszczy? 

 4 września rozpoczął się rok 

szkolny. Wszyscy uczniowie są z 

tego na pewno zadowoleni. 

 8 września uczniowie wybrali 

opiekuna SU – Panią Dorotę 

Sobczak. Gratulujemy!!! 

 14 września w naszej szkole 

odbyło się tzw. sprzątanie świata. 

Uczniowie z różnych klas sprzątali 

śmieci z okolic szkoły. 

 26 września klasy siódme miały 

ognisko w Łuczanowicach z okazji 

Dnia Chłopaka. 

 28 września uczennice klasy 7a 

wraz z Panią Haliną Sendor 

wizytowali w Radiu Kraków. 

 29 września w Szkole 

Podstawowej Nr 78 odbył się dzień 

samorządności. Uczniowie klas 4-7 

wybierali samorząduczniowski. 

Przewodniczącym został Kacper 

Mocarski. 

Zastępcami zostali: Zuzanna 

Lesińska, Zuzanna Nowak 

Sekretarzem została Julia 

Chrapek. 

Zwycięzcy gratulujemy. 

 29 września klasy szóste w ramach 

Dnia Chłopaka były w kinie. 

 10 października uczniowie klas 5 

– 7 pisali etap szkolny V 

Małopolskiego Dyktanda 

Niepodległościowego. Czekamy na 

wyniki, kto będzie reprezentował 

szkołę w etapie wojewódzkim. 

 11 października odbył się konkurs 

o Świętym Janie Pawle II.  

 12 października odbył się Dzień 

Nauczyciela. 

Serdeczniedziękujemy wszystkim 

nauczycielom za trud włożony w 

nasze wychowanie. 

 12 października odbyło się 

pasowanie na pierwszaka. 

Życzymy im miłego spędzania 

czasu w szkole. 

 

 

Opracowała:  

Karolina  Kucharska 
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WITAJCIE!!!!!!! 

Tu fashion&me, w tym roku bloga będę 

prowadzić z Natalią, więc zmieniamy 

nazwę na DIY&fashion. Jak się pewnie 

domyślacie po nazwie nie będzie to blog 

tylko o modzie, ale także DIY. Dzisiejszy 

wpis będzie wprowadzeniem do nowego 

roku szkolnego razem z nami:) Wierzymy, 

że razem uda nam się go przetrwać.  

Mamy już pewne plany na następne blogi, 

ale możecie dawać nam jakieś propozycje, 

co chcielibyście, żeby się w nim 

znajdowało. A zatem jak coś, to karteczki z 

pomysłami przekażcie nam: Agacie 

Nowakowskiej lub Natalii Wilamowskiej.  

A w tym blogu podamy Wam pomysł 

"DIY", będzie to ciastoline, slimea zresztą 

sami zobaczcie: 

co jest potrzebne: 

-skrobia ziemniaczana  

-mydło w płynie  

-miseczka 

-coś do mieszania  

opcjonalnie : 

-barwnik spożywczy  

- pianka, żel do golenia  

-mały pojemnik. 

Sposób wykonania:  

A więc tak ja, dałam około 2 łyżki stołowe 

skrobi i 30 pompki mydła ( wszystko 

robiłam "na oko", Wy też tak zróbcie, 

oczywiście niżej napiszę Wam porady). Po 

wymieszaniu wszystkiego sprawdzam, czy 

nie lepi się do rąk, jeśli trochę to dalej 

mieszam to w rękach. Gdy mieszacie to w 

rękach, to możecie do tej masy dodać 

trochę barwnika lub farby, a jeśli chcecie, 

żeby Wasza ciastolina była bardziej 

puszysta, to dodajcie pianki lub żelu do 

golenia. Gotową masę możecie włożyć do 

pojemniczka, żeby Wam nie wyschła. 

PORADY:  

- gdy Wasza masa się klei do rąk i bardzo 

ciągnie, to dodajcie skrobi,  

- gdy Wasza ciastolina się kruszy, to 

dodajcie do niej mydła albo gdy po prostu 

wyschła,  

- postarajcie się nie dotykać jej mokrymi 

rękami, ale najlepiej żeby w ogóle nie 

miała kontaktu z wodą, bo wtedy stanie się 

po prostu paćką.  

To by było na tyle w tym blogu. Do 

zobaczenia w kolejnym DIY&fashion :) 
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Szkoła Podstawowa nr 78                         

z wizytą w radiu 

 

W dniu 28 września miałyśmy 

przyjemność pojechać razem z naszą 

wychowawczynią Panią Haliną Sendor do 

Radia Kraków. Gdy weszłyśmy do środka, 

bardzo sympatyczna pani recepcjonistka 

ugościła nas i wskazała drogę na 

odpowiednie piętro. Gdy znalazłyśmy się 

na górze, podeszła do nas pani zajmująca 

się organizacją radia. Podczas rozmowy z 

nią dowiedziałyśmy się, że audycja będzie 

transmitowana na żywo. W tamtym 

momencie emocje wzięły górę, ale na 

szczęście miła pani dodała nam otuchy i 

zaparzyła herbatkę. Po chwili zaproszono 

nas do specjalnego pomieszczenia, gdzie 

miała odbyć się audycja. Poznaliśmy tam 

Panią i Pana prowadzących Radio Kraków. 

Na samym początku omówiliśmy pytania, 

które będą nam zadane i zaczęliśmy 

rozmawiać na żywo. Rozmawialiśmy o VII 

Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, 

który przypada 29 września pod hasłem 

„Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę 

mnożenia znają”. 

Zuzanna Nowak i Urszula Bielaska 
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Kuchnia naszych nauczycieli 

Rozgrzewająca zupa dyniowa Maćka -

na chłodne dni – przepis Pani Barbary 

Chuchmacz 

Składniki: 

1 nieduża dynia Hokkaido 

2 marchewki 

1 korzeń pietruszki 

mały kawałek selera 

2 ząbki czosnku 

1 mała cebula 

olej rzepakowy lub masło klarowane 

przyprawy: 2 cm korzenia imbiru, 

papryczka chili wg uznania lubczyk, miód, 

czarnuszka, sól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

Na łyżce oleju lub masła klarowanego 

podsmażyć krótko (około 2 min) posiekaną 

drobno cebulę i czosnek tak, aby się nie 

zarumieniły, dodać pokrojoną w kostkę 

dynię i drobno pokrojone pozostałe 

warzywa( marchew, pietruszka, seler) oraz 

imbir, dolać około 1 litra wody ( ilość wg 

uznania- im więcej -tym zupa rzadsza) i 

gotować 20 min., aż warzywa zmiękną. 

Przyprawić do smaku papryczką chili( 

uwaga na ostrość!- jak zupa ma być 

łagodniejsza- to bez nasionek), lubczykiem 

(może być świeży- z domowego ogródka 

lub doniczki), 1 łyżką miodu, sól do smaku 

( wg uznania). Zmiksować do konsystencji 

kremu. Na talerzu posypać czarnuszką. 

SMACZNEGO! 

Zupa jest autorskim przepisem mojego 

syna Macieja. 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc5R3MzNL1_m_WjKPiW9omIa3TaFcOUZPf67FCWQR4rwm9DH4Vjg 
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Nasze recenzje 

„ W 80 dni dookoła 
świata” J. Verne” 
 

Phileas Fogg to główny 

bohater powieści J. Verne’a 

„W 80 dni dookoła świata”. 

Angielski dżentelmen, który 

jest zawsze punktualny, 

opanowany i małomówny, 

prowadzi monotonny tryb 

życia. Wszystko zmienia się 

jednak, gdy z kolegami z klubu zakłada 

się o ogromną sumę 20 tys. dolarów, o 

to czy objedzie Ziemię w 80 dni. Bez 

żadnego przygotowania rusza w 

niesamowitą podróż ze służącym. Ktoś 

jednak stoi mu na przeszkodzie. To 

agent Fix, który podejrzewa dżentelmena 

o kradzież pieniędzy z Banku 

Angielskiego. Podąża za nim i 

utrudnia mu przebycie świata 

na każdym kroku. 

Czy uda mu się wygrać 

zakład?Czy rzeczywiście jest 

winny ogromnej kradzieży 

sumy z banku, a wyjazd to 

tylko przykrywka?Jakie 

przygody spotkają go podczas 

podróży? 

Dowiecie się wszystkiego po przeczytaniu 

tej fascynującej książki. 

                                                            

                         Zuzia Lesińska    

                          

XXI Mistrzostwa Świata w 

Piłce Nożnej  

 

XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 

odbędą się w Rosji w 2018 roku. Łącznie 

na mistrzostwach zostaną rozegrane 64 

mecze na 12 stadionach i 11 miastach. 

Zwycięzca mistrzostw zakwalifikuje się do 

Pucharu Konfederacji 2021.Oficjalną 

maskotką mistrzostw stał się wilk 

Zabiwaka. Stadiony: Gazprom - Arena, 

Stadion Olimpijski w Soczi, Stadion 

Sawinowo, Stadion Spartak, VTB Arena, 

Stadion w Krasnodarze, Arena Pobeda, 

Stadion w Kaliningradzie, Stadion 

Szynnika Jarosław, Stadion w Niżnym 

Nowogrodzie, Stadion Saturn, Stadion w 

Sarańsku, Stadion Uralmasz, Stadion w 

Samarze, Stadion w Rostowie oraz 

Łużniki. Wiemy już że w turnieju zagra 8 

drużyn Rosja, Belgia, Iran, Meksyk, 

Arabia Saudyjska, Brazylia, Japonia, 

Korea Południowa. Już na samych 

mistrzostwach zagra 32 zespołów. 

Reprezentacja Polski może do nich 

dołączyć musi tylko wygrać 05-10-2017 z 

Armenią, a Czarnogóra musi podzielić się 

punktami z Danią. 
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https://www.google.pl/search?q=przygotowania+do+mistrzostw+swiata+rosja+2018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHhu

WT39nWAhVCLcAKHZYxDEwQ_AUIDCgD&biw=1242&bih=602#imgrc=xo3szOmm9xA19M: 

Kacper Pituch 

 

Humor 
 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie 

domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie 

odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie 

 

W szkole na matematyce pani pyta 

Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego 

pokoju. 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu 

języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi 

nauczyciel. - To kwas siarkowy. 

 

 

 

Nauczyciel pyta:  

– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie 

urodziny?  

– 7.  

– A ile będziesz miał w następne?  

– 9.  

– Siadaj, jedynka!  

– Niech to, jedynka w urodziny. 

 

 

 

 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Co wiesz o bocianach?  

https://www.google.pl/search?q=przygotowania+do+mistrzostw+swiata+rosja+2018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHhuWT39nWAhVCLcAKHZYxDEwQ_AUIDCgD&biw=1242&bih=602#imgrc=xo3szOmm9xA19M
https://www.google.pl/search?q=przygotowania+do+mistrzostw+swiata+rosja+2018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHhuWT39nWAhVCLcAKHZYxDEwQ_AUIDCgD&biw=1242&bih=602#imgrc=xo3szOmm9xA19M
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-To bardzo mądre ptaki odlatują 

gdy tylko rozpoczyna cię rok 

szkolny. 

 

 

- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z 

matematyki? - Nie wiem, mamusiu, 

nauczyciel nie wypuszcza dziennika 

z rąk. 

 

Pani pyta się Jasia: 

 - Czemu ściągałeś od Małgosi? 

 Jasiu na to:  

- Skąd pani wie?  

- Bo przy tym ostatnim pytaniu 

Małgosia napisała: nie wiem, a Ty 

napisałeś: ja też. 

Opracował: Norbert Gieras 

 

Jaka pora roku do Ciebie pasuje? 

 

1.Która cecha charakteru najlepiej Cię 

opisuje? 

a) opanowana/ny b) energiczna/ny 

c) spokojny/na d) uroczy/cza 

2.Jaki jest twój żywioł? 

a) ziemia b) ogień 

c) woda d) powietrze 

3.Wybierz cytat opisujący Ciebie? 

a) "Ciesz się każdym dniem jakby miał być 

ostatnim" 

b) "Miej ubaw zawsze i wszędzie" 

c) "Czekaj zawsze do najlepszych chwil" 

d) "Wszystkie chwile są ważne" 

4.Co jest najważniejsze w Twoim życiu? 

a) rodzina b) przyjaciele 

c) aktywny tryb życia d) odpoczynek i 

dużo snu 

5.Gdzie chciałbyś/chciałabyś spędzić 

swoje wakacje? 

a) camping w lesie b) na plaży blisko 

morza 

c) góry d) w domu 

 

Wyniki quizu: 

Najwięcej odpowiedzi A: Wiosna to coś 

czego szukałeś, jesteś opanowany i 

kochasz czas w którym wszystko kwitnie i 

powoli robi się ciepło.  

Najwięcej odpowiedzi B: Lato to coś 

wprost idealnego, jesteś żywiołowy i 

uwielbiasz wysoką temperaturę, nie lubisz 

siedzieć w domu tylko spędzać aktywnie 

czas.  

Najwięcej odpowiedzi C: Zima-jesteś 

spokojny i kochasz przykryć się kocem, 

uwielbiasz śnieg i Twoja dusza raduje się 

kiedy zbliżają się święta i ferie.  
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Najwięcej odpowiedzi D: jesteś 

inteligentną osobą, nie przepadasz za 

wielkimi zmianami, tak jak jesień 

posiadasz swój niezwykły urok i jesteś 

bardzo utalentowaną osobą. 

Jesienne zagadki 

1. Grzyb zbierany jesienią z brązowym 

kapeluszem.  

_O_ _ R Z_ _ _ K 

2. Podaj nazwisko osoby z gazetki 

szkolnej, piszącej recenzje książek.  

_ _ S _ _ S _ A 

3. Amerykańskie święto 

duchów. 

 _ _ L_ _ E_ N 

4. Żółty jesienny liść. Co 

to za środek poetycki?  

E_ _ T_T  

5. Duże kuliste warzywo 

z pestkami, najczęściej 

pomarańczowe. 

 _ _ _ I A  

6. Przeciwieństwo potęg. 

 P_E_W_ _ _T_ _  

7. Miesiąc, w którym zaczyna się jesień.  

_RZ_ _ _E_  

8. W jakim klimacie występuje jesień?  

U_I_R_ O_ _ _ Y M  

9. Przysłowie: Złota…..Jesień. 

 _O_ S_ _  

10. Robi się z niego ludziki.  

K_SZ_ A N 

 

Jeżeli udało Ci się odgadnąć 

zagadki, to zapisz je na kartce, włóż  

do koperty (nie zaklejaj jej) 

podpisanej imieniem, nazwiskiem i 

klasą, a następnie 20 października 

na długiej przerwie (9.45 – 10.00) 

dostarcz ją  do sali 33, do pani 

Anity Zakrzewskiej. 

Przewidziana jest nagroda dla 

dwóch osób.

 

Redaktor naczelny: Klaudia Śledziewska (VIIb) 

Zespół redakcyjny: Izabela Jajeśniak (VIa), Zuzanna Lesińska (VIa), Karolina Kucharska (VIIb), 

Dawid Trela (VIIb), Agata Nowakowska (VIIb),Kacper Pituch (VIIb), Natalia Wilamowska (VIIb),  

Wiktoria Cudek (VIIb), Zofia Mirocha (VIb), Aleksandra Sendor (Va) 

Przygotowanie do druku: Norbert Gieras (VIIb) 

Opieka merytoryczna: Anita Zakrzewska 

Do użytku wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie
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