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Drodzy Czytelnicy!  

Czytacie właśnie pierwszy numer naszej szkolnej gazetki wydany po przerwie          

wakacyjnej. Bardzo się cieszymy, że zespół redakcyjny powiększył się w tym roku. 

Mamy nadzieję na owocną współpracę. A wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby 

dołączyć do naszego dziennikarskiego grona, przypominamy, że powinni zgłosić się w tej 

sprawie do p. Anny Skiby lub p. Krzysztofa Andrejko. Warto spróbować:)  

A w nowym roku szkolnym życzymy wszystkim dużo wytrwałości, zapału  

i optymizmu :):):)  

Owocnej lektury:)  

Nasza szkoła jest … 
 

Kiedy przyszłam do tej szkoły pierwszy raz, nie    

wiedziałam o niej niczego, ale myślałam, że nic nie  

będzie się działo. A było bardzo ciekawie.  

Szybko się zorientowałam, że są zajęcia malarskie    

u Pani Jolanty. Myślałam cały czas nad obrazem. 

Wreszcie zdecydowałam, że namaluję geometryczny 

obraz. Nie wiedziałam jeszcze, jakie będzie miał   

kolory. Ale namalowałam go. To był mój pierwszy ob-

raz, z którego byłam zadowolona. Jestem bardzo zadowolona z tych zajęć. Wiem, że mogę 

tworzyć, kocham to.  

Zawsze pamiętam o tym, żeby przychodzić do szkoły. Zajęłam się na poważnie nauką, to jest 

mój obowiązek teraz. Ważna jest     

nauka, ale w szkole jest też dużo    

konkursów, kół zainteresowań, dysko-

tek, są wyjścia do kawiarni, cukierni. 

To mi się bardzo podoba. 

Tekst i ilustracja Róża Antoniuk, kl. 2o 

            Nowy cykl artykułów 

  

 

 

 

Jeśli ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie, zachę-

camy do współpracy. Zgłoście się do p. Anny Skiby 

albo p. Krzysztofa Andrejko. I gotowe  
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Fotorelacja z życia szkoły… 

 

 

 

 

UROCZYSTE 

ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNE-

GO 

OGÓLNOPOLSKI 

DZIEŃ GŁOŚNEGO 

CZYTANIA  

SZKOLNE ZAWODY UNIHOKEJA  

PRZYGOTOWAŁ BARTOSZ 

BOROWIEC KLASA 1H 
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POWSTAŃCEM 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ WALKI 

Z UBÓSTWEM 
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Moje hobby 

„Moje hobby” to miejsce w naszej szkolnej gazetce, gdzie każdy może zaprezentować  swoje 

hobby, zainteresowania. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do redakcji gazetki.  

TAEKWONDO, TAEKWONDO, TAEKWONDO!!! 

 

Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu, jaką dyscyplinę  sportu chciałby uprawiać, zachęcam do za-

jęć z taekwondo.  

Ja trenuję taekwondo już od 8 lat i zapewniam, że to super sport. Można się nauczyć technik 

walki, układów technicznych, poznać innych zawodników.  

W taekwondo można się cały czas szkolić. Kiedy zda się egzamin przed Prezesem Arturem 

Chmielarzem, można zdobywać pasy, jeździć na zawody. Mają one różne     kolory. Najlepszy 

pas, który świadczy o mistrzostwie  zawodnika ma kolor czarny. Ja mam teraz pas zielony     i 

chciałbym się pochwalić, że na ostatnich zawodach, które odbyły się 5 listopada w Bełżcach 

zdobyłem dwa złote medale. 

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, może się do mnie zgłosić. 

Franczesko Kmieciak, kl. 1h 
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Ratownictwo 

Medyczne  
 

Zachęcam wszystkie chętne 

osoby do wspierania ratow-

ników medycznych. Bo oni 

cały czas dbają o nasze bez-

pieczeństwo, o każdej porze 

dnia i nocy.  

Kiedy będziemy świadkami 

jakiegoś zdarzenia albo    

sami będziemy potrzebować        

pomocy ratowników, należy 

mówić im zawsze prawdę. 

Tylko wtedy będą mogli  

uratować osobę poszkodo-

waną.  

Uczmy się też udzielać pierwszej pomocy ludziom. To bardzo ważne i wcale nie takie 

trudne.  

Wszystkim interesującym się tym tematem polecam filmiki ratownika medycznego     

Marcina Borkowskiego, czyli „Borkosia”. Robi 

bardzo dobre filmy i jest super ratownikiem 

medycznym, który jeździ jako wolontariusz 

ambulansem szybkiego reagowania, a na co 

dzień jeździ w karetce systemowej.  

Bardzo szanuję pracę ratowników medycz-

nych.  

Mateusz Miłkowski, kl. 1h 
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Wszyscy lubimy chodzić do ZOO. Spotykamy tam wiele ciekawych gatunków zwierząt,       

podziwiamy ich kolory, zwyczaje, czasem niezwykły wygląd. 

A czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą zwierzęta w zoo? 

Pierwsze ogrody zoologiczne powstawały na przełomie XIX i XX wieku. Pierwsi mieszkańcy  

ogrodów  zoologicznych musieli być zaczerpnięci z natury, czyli ich naturalnego środowiska 

życia, jednak już od bardzo wielu lat się tego nie praktykuje. 

Na przykład w gdańskim zoo takim 

zwierzęciem jest kajman szerokopyski 

o imieniu Sulango. Jest najstarszym 

mieszkańcem gdańskiego zoo i jedynym 

przedstawicielem tego gatunku w pol-

skich ogrodach zoologicznych. W gdań-

skim ZOO przebywa od 1956 roku. 

Obecnie w ogrodach zoologicznych  

spotkamy głównie zwierzęta urodzone i całe życie znajdujące się poza swoim naturalnym     

środowiskiem, czyli w ZOO. Zwierzęta w ogrodach zoologicznych różnią się od tych występu-

jących w środowisku naturalnym. Mimo że wciąż są to zwierzęta dzikie, są przyzwyczajone do 

obecności człowieka i bez jego pomocy 

nie poradziłyby sobie na wolności. 

Może chcecie wybrać się na wycieczkę 

do ZOO? POLECAM 

Bogna Krasnodębska, kl. 1c 

 

 

https://zoo.gda.pl/zwierzeta/kajman-szerokopyski/
https://zoo.gda.pl/zwierzeta/kajman-szerokopyski/
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Kącik czytelniczy 

Serdecznie polecam … dobrą książkę na jesienne wieczory 

Serdecznie polecam Wam książkę Clare Furniss „Rok szczura”. To 

historia pomagająca poradzić sobie z ciężką sytuacją,  gdy umie-

ra bliska osoba. 
 

https://youtu.be/Yz4guQp5GRE 

 

Polecam  również książkę  „Najgłośniej krzyczy serce” autorstwa 

Martyny Senator. Jest to dość trudna książka, ale też dużo ucząca. Książka opowiada o 

trudnych sytuacjach, które mogą spotkać każdego z nas w szkole. 
 

https://youtu.be/E6zvwoS6J 
 

Michalina Olejnicka, kl. 1h 

 

Halloweenowa historia 

Czy pamiętacie niezwykłą historię hallowinową napisaną przez 

Kacpra Godlewskiego?     Publikowaliśmy ją w odcinkach w gazetce szkolnej w ubiegłym 

roku szkolnym. Przyszła  pora na dokończenie historii. Zapraszamy do lektury. 

   

Ale nie zastanawiając się, poszli szukać Julka. A kiedy go już znaleźli, postanowili zrobić 

mu psikusa. Maks wziął ze swojego plecaka sztucznego węża, a Greg wyjął ze swojego 

plecaka sztuczne wymiociny. Kiedy Julek był przez chwilę zajęty, Greg położył je blisko 

niego, a Maks podszedł do niego z wężem. Kiedy Julek podniósł głowę, krzyknął głośno 

„Aaaaa!!!!! Wąż !”. I wdepnął w sztuczne wymiociny Grega i Julek powiedział „A fuj !”.   

Potem Greg razem z Maksem się znowu uśmiali. Usłyszał też przy okazji śmiechy w kory-

tarzu i zobaczył tam Grega i Maksa. I już wiedział, że to była ich sprawka. Wtedy Julek 

się wściekł i pobiegł do nich. Powiedział: „Hej, wy, wracajcie tu!”. Nagle Greg i Maks     

zobaczyli Julka, widzieli, jaki był wściekły i biegł w nich stronę, i natychmiast zaczęli 

przed nim uciekać ile sił w nogach. Kiedy Greg        i Maks biegli po korytarzu, by jakoś 

zgubić Julka, niechcący wpadli na nauczyciela. A nauczyciel     powiedział „ Co tutaj się 

dzieje? Czemu tak biegaliście po korytarzu?”... 

c...d...n... 

Tekst: Kacper Godlewski, kl. 3T  

Do druku przygotował Bartosz Saks klasa 1T 

 

 

https://skupszop.pl/autor/clare-furniss
https://youtu.be/Yz4guQp5GRE
https://bonito.pl/autor/Martyna+Senator/


GAZETKA SZKOLNA  

ZSS nr 105 w Warszawie  

Dla aktywnych — Szkolna Drużyna Harcerska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałabym polecić  wszystkim zapisanie się do  naszej szkolnej Drużyny  Harcerskiej. 

Harcerstwo to świetna przygoda. Można też poznać  nowych przyjaciół. 

Jeśli  jesteś zainteresowany, zgłoś się do pana Sławka  Jóśkiewicza.  Polecam i zapra-

szam.   

 Zosia Senderowska, kl. 1h  

 

Uśmiechnij się :) 

 
Bartek Saks, kl. 1t 
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Z kalendarza…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 i 2 listopada – dni zadumy i refleksji  

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 listopada. Tradycyjnie odwiedzamy wtedy 

cmentarze i groby naszych bliskich zmarłych. Na groby zanosimy wieńce i kwiaty, zapala-

my też znicze.  

Drugi listopada nazywany jest Dniem Zadusznym, ponieważ wtedy modlimy się za dusze 

wszystkich zmarłych. Spędzamy ten dzień na cmentarzach i w kościołach w ciszy i sku-

pieniu, bo tęsknimy za osobami, które już od nas odeszły.  

To bardzo ważne dni w tradycji polskiej. Polacy z całego świata przyjeżdżają na groby 

swoich bliskich. 

Wiktoria Maik, kl. 1h   

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości 

11 listopada to bardzo ważne święto dla Polski i Polaków. 

Tego dnia w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość.  

Tamte wydarzenia łączą się z postacią marszałka Józefa 

Piłsudskiego.  

Przy okazji tego święta warto zastanowić się, czym dla 

nas jest ojczyzna, czy jesteśmy patriotami. 

 

Wiktoria Sułkowska, kl. 3o i Krystian Misztal, kl. 1t 
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