
W numerze:

● Polskie święta
● Podróże po świecie

● Rozrywka
● Projekty szkolne

● Wydarzenia szkolne
● Uczniowskie hobby

● Sport
● Cuda natury

Drodzy czytelnicy!

Witam Was ponownie w kolejnym, 
numerze gazetki szkolnej – postanowilismy 
wznowić wydawanie gazetki, która cieszyła 
się dużą popularnością w poprzednich 
latach.

W tym numerze gazetki znajdziecie jak 
zawsze mnóstwo fajnych informacji, więc 
zachęcam Was do lektury.

Dziś mamy Dni Otwarte Szkoły czyli 
nasz coroczny Piknik Rodzinny. Tym razem 
impreza odbywa się pod hasłem: „Spotkaj się 
z książkami – czytaj razem z nami”
i promuje czytelnictwo. Mam nadzieję, że 
każdy znajdzie na naszym pikniku coś dla 
siebie. Miłej zabawy!

Niedługo są wakacje, dlatego życzę 
wszystkim czytelnikom udanego końca roku 
szkolnego i słonecznych wakacji :)

Opiekun gazetki
Agata Boratczuk
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ROZRYWKA

Humor szkolny

Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Marysiu, skoro w jednej dłoni mam
9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to 
znaczy, że...?
Marysia odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, 
proszę pana.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Kolega pyta kolegę:
- I jak było po zakończeniu roku?
- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca..
- Dlaczego aż dwa ?
- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, 
a drugi jak się połapał, że to jego.  

Jaś chwali się mamie: 
- Dzisiaj w szkole jako jedyny się zgłosiłem.
- A o co pani się pytała? 
- Kto nie odrobił pracy domowej.

Katechetka pyta dzieci: 
- Kto chciałby iść do nieba? 
Wszyscy się zgłaszają oprócz Józia. 
Pani pyta: 
- Józiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba?
- Bo mama po szkole kazała mi iść do 
domu.

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 
też nikt go do tej pory nie znalazł...

Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
- Co to jest?
- Szkielet.
- Czego?
- Zwierzęcia.
- No tak, ale jakiego?
- Nieżywego!

Ciekawe daty

01.06 – Święto Bułki
02.06 – Dzień bez krawata
09.06 – Dzień Przyjaciela
10.06 – Światowy Dzień Robienia na 
Drutach
15.06 – Dzień Wiatru
17.06 – Dzień Czołgisty
18.06 – Międzynarodowy Dzień Sushi
19.06 – Dzień Kota Garfielda  
21.06 – Dzień Żyrafy
22.06 – Światowy Dzień Osób z Garbem 
24.06 – Dzień Przytulania
25.06 – Światowy Dzień Smerfa
27.06 – Dzień bez Płacenia Gotówką
30.06 – Dzień Motyla Kapustnika

01.07 – Dzień Psa
03.07 – Dzień Czerwonej Ostrej 
Papryczki Chili
04.07 – Święto Hot Doga 
05.07 – Dzień Łapania
06.07 – Światowy Dzień Pocałunku
07.07 – Dzień Wolnego 
09.07 – Dzień Chodzenia do Pracy inną 
Drogą

17.08 – Dzień Pozytywnie Zakręconych
20.08 – Dzień Wyznawania Miłości
21.08 – Światowy Dzień Optymisty
24.08 – Dzień Windowsa

08.09 – Dzień Marzyciela
09.09 – Międzynarodowy Dzień Urody
22.09 – Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem 
o Podwyżkę Płacy

10.10 – Światowy Dzień Owsianki 
11.10 – Dzień Wychodzenia z Szafy
13.10 – Międzynarodowy Dzień Noszenia 
Garnituru 
21.10 – Dzień Bez Skarpetek
25.10 – Światowy Dzień Makaronu
31.10 – Światowy Dzieñ Oszczędzania

Iga Niewiadomska, 
Angelika Habiak



UCZNIOWSKIE HOBBY
- czytamy!!!

Harry Potter – 
seria siedmiu 

powieści fantasy 
o przygodach 

chłopca 
kształcącego się 
w szkole magii 

oraz o jego 
przyjaciołach, 

którzy pomagaja 
mu przejść przez 

jego przygody.

Zmierzch – 
trylogia o miłości 

wampira do 
nastolatki, oraz 

o życiu wampirów 
i wilkołaków 

w świecie ludzi. 

Igrzyska śmierci – powieść dla 
młodzieży z gatunku science-fiction 
o bohaterskiej nastolatce Katniss, 

która ma w sobie odwagę 
i determinację, żeby samotnie 

przeciwstawić się imperium zła.

Niezgodna – trylogia książęk, 
o walce między frakcjami ludzi
i o wyborze dokonanym przez 

główną bohaterkę, który wpłynie 
na jej dalsze losy.

Osobliwy dom 
Pani Peregrine – 

ekscytujący 
thriller dla 

młodzieży, który 
wprowadza 

czytelnika do 
niesamowitego 

świata 
osobliwców, 

pełnego 
niezwykłych 

postaci 
i przerażających 

potworów.

Gwiazd 
Naszych Wina 

– książka 
dająca 

odpowiedzi na 
najważniejsze 
pytania: czym 
są choroba 
i zdrowie, co 
znaczy życie 
i śmierć oraz  

jaki ślad 
człowiek może 

po sobie 
zostawić na 

świecie.

Oliwia Stelmaszczyk



POLSKIE ŚWIĘTA

Konstytucja 3 maja

Sejm to już znana instytucja. Zazwyczaj obradował kilka tygodni. Jednak 
Sejm Wielki, obradujący aż cztery lata – od 1788 do 1792 roku – uchwalił 
wyjątkowo ważne prawa, które miały zreformować państwo. Najważniejszym 
osiągnięciem obradujących senatorów i posłów było uchwalenie 3 maja 1791 roku 
– konstytucji. Na jej mocy Rzeczpospolita Obojga Narodów stawała się monarchią 
konstytucyjną. Oznaczało to,  że od tej pory król będzie rządził wspólnie z rządem 
(ministrami) na podstawie konstytucji.

Konstytucja nazwana Ustawą Rządową znosiła wolną elekcję, a w jej miejsce 
wprowadzała tron dziedziczny. Likwidowała podział Rzeczypospolitej na Koronę i 
Wielkie Księstwo Litewskie, tworząc jednolite państwo, oraz gwarantowała 
obywatelom wolność wyznania. Bardzo ważnym prawem zapisanym w Ustawie 
Rządowej było zatwierdzenie przez sejm uchwał większością głosów. Ustawa ta 
znosiła również niekorzystne dla Polski liberum veto. Ponadto zapisy 
najważniejszej ustawy w państwie zapewniały mieszczanom nietykalność osobistą 
i możliwość nabywania przez nich ziemi. Mogli oni także zajmować niższe urzędy 
w administracji państwowej, sądach, i w wojsku. Konstytucja brała również 
chłopów ,,pod opiekę prawa”.
Król sprawował władzę wykonawczą wspólnie z urzędnikami państwowymi, 
których sam wybrał. Dziś nazywamy ich ministrami.  Tak powołany rząd, nazwany 
wówczas Strażą Praw, był odpowiedzialny przed sejmem.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, tak ważną 
ustawą. Obecnie dzień uchwalenia konstytucji jest polskim świętem narodowym.

W tym roku świętowalismy w naszej szkole to świeto podczas spotkania klas 
IV-VI na sali gimnastycznej. Drużynay klasowe wykonywały szereg zadań 
dotyczących znajomości historii i konstycji. Bawiliśmy się świetnie :)

Iga Niewiadomska



PODRÓŻE PO ŚWIECIE
Sri Lanka

Co to za wyspa?
Sri Lanka  – państwo w Azji Południowej, na wyspie Cejlon (pod tą nazwą 

znane do 1972) wraz z mniejszymi przybrzeżnymi wyspami. Oddzielone od 
Półwyspu Indyjskiego cieśniną Palk i zatoką Mannar. Od wschodu oblewane przez 
Zatokę Bengalską, od południa otwartym Oceanem Indyjskim. Największe miasta 
kraju to: Kolombo, Dehiwala, Moratuwa, Dżafna, Kandy, Galle, Kalmunai.

Klimat
Sri Lanka to prawdziwy raj do osób ciepłolubnych. Położenie geograficzne 

wyspy sprawia, że można się tu wygrzewać przez cały rok. Temperatury w grudniu 
wynoszą ok. 30 stopni Celsjusza, a wody morskiej niewiele mniej. Najlepszy okres 
na odwiedzenie zachodniego i południowego wybrzeża trwa od grudnia do marca. 
Pora deszczowa to okres między majem i wrześniem - najlepiej zwiedzać wtedy 
wschodnie wybrzeże. Dobrym pomysłem będzie też odwiedzenie Sri Lanki poza 
sezonem turystycznym - hotele nie są wtedy przepełnione, a ceny znacznie 
spadają.

Stolica
Kolombo– stolica Sri Lanki do 29 kwietnia 1982. Obecne nadal największe 

miasto tego kraju - 647 tys. mieszkańców (2001), stolica biznesowa, a także 
siedziba przedstawicielstw dyplomatycznych i wielu urzędów państwowych. Znane
w średniowieczu jako Kalantota. Od 1948 do 1982 stolica państwa. Kolombo to 
najważniejszy ośrodek gospodarczy kraju. Dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, 
włókienniczy i spożywczy, a także odzieżowy i obuwniczy.                                

Angelika Habiak



PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Wyspa Zielonego Przylądka

Co to za wyspa?
Republika Zielonego Przylądka rozłożona jest na archipelagu Wysp Zielonego 

Przylądka, w środkowej części Oceanu Atlantyckiego.
Archipelag składa się z 10 głównych wysp i 5 mniejszych wysepek.  Wyspy 
zajmują powierzchnię 4033 km˛. Wszystkie, oprócz wyspy Santa Luzia, są 
zamieszkane. Zamieszkuje je w sumie 401 tys. osób.
Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo – na potrzeby własnego rynku uprawia 
się kukurydzę, ziemniaki, maniok, groch, zaś orzechy kokosowe, trzcina cukrowa
i banany są eksportowane, rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Pewne znaczenie ma 
także turystyka.

Srednia temperatura
Na wyspach panuje klimat zwrotnikowy suchy; średnia roczna suma opadów 

wynosi 100–250 mm, przy czym opady występują niemal wyłącznie latem. Wyspy 
Zielonego Przylądka charakteryzują się niewielkimi rocznymi wahaniami 
temperatur – średnia temperatura w Prai w styczniu wynosi 22 °C, a w lipcu 27 
°C. Przyczyną małych opadów na wyspach jest suchość związana z zimnym 
Prądem Kanaryjskim, nie przynoszącym opadów, oraz z obecnością Wyżu 
Azorskiego.

Flora
Flora jest tam bardzo uboga więc nie ma tam zbyt wielu roślin. Na wyspie 

znajdują się palmy, rośnie tam Agawa i kwiaty. Większość roślinności to lasy.

Fauna
Podobnie jak flora, tak i fauna jest uboga. Na niezamieszkanych wyspach 

można spotkać tereny lęgowe żółwi morskich. Występuje również spora liczba 
gatunków jaszczurek. Z ptaków na wyspach występują m.in. różowe flamingi oraz 
ptactwo morskie. Na wyspy Zielonego Przylądka zostały sprowadzone przez ludzi 
dzikie kozy i afrykańskie gatunki małp. Oba te gatunki wypełniły nisze 
ekologiczne.

Angelika Habiak



PROJEKTY SZKOLNE

Program: Młody Obywatel
realizowany przez Klub Młodych Historyków w Szkole Podstawowej

im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim
ścieżka: Urząd od podszewki

Uczniowie z Klubu Młodych Historyków w Szkole Podstawowej im. Bolesława 
Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim biorą udział w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym Młody Obywatel, którego organizatorem jest Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie oraz Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Patronatem honorowym program objęli: Minister Edukacji Narodowej
i Pełnomocnik Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program Młody Obywatel realizowany jest od 2010 roku, a w jego 
dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 1 150 szkół oraz około 12 000 
dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz 
pokazywanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać
w swoim najbliższym otoczeniu.

Uczniowie z Klubu Młodych Historyków wybrali do realizacji ścieżkę 
projektową Urząd od podszewki.

Opiekun Klubu Młodych Historyków
Dorota Żukowska

Aby dobrze nam się pracowało, postanowiliśmy stworzyć kontrakt, który 
będzie naszym drogowskazem i który powinien być przestrzegany cały rok.
W związku z tym, uczniowie spotkali się na kółku i wymienili się poglądami na 
temat zasad postępowania na zajęciach, obowiązkowości, uczciwości, pracy, 
punktualności i współpracy. 

Oprawiony i spisany pięknie kontrakt, który był wymyślony i był ciężką 
pracą: Emilii Czopnik, Oliwii Stelmaszczyk, Natalii Adamczuk, Kingi Gwiazdy, 
Angeliki Habiak oraz Igi Niewiadomskiej i oczywiście naszej pani od historii, 
Doroty Żukowskiej, został podpisany.

Iga Niewiadomska kl. VI b



PROJEKTY SZKOLNE
Program: Młody Obywatel c.d. 

Projekt realizowany przez nasza szkołę "Młody Obywatel" można oglądać na 
stronie www Centrum Edukacji Obywatelskiej:
https://mlodyobywatel.ceo.org.pl/aktualnosci/mlody-obywatel/klub-mlodych-
historykow-w-urzedzie

W związku z realizacją przez uczniów z Klubu Młodych Historyków w Szkole 
Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim projektu 
Młody Obywatel – Urząd od podszewki Wójt Gminy Czernica, Pan Włodzimierz 
Chlebosz, zaprosił przedstawicieli uczniów z terenu Gminy Czernica na spotkanie, 
które odbyło się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy. Obecni 
byli także Sekretarz Gminy, Pan Marian Zaraś oraz Główny specjalista ds. oświaty 
i kultury, Pani Maria Kozakiewicz, która przygotowała dla wszystkich uczniów
i szkół upominki. 

Uczniowie mogli dowiedzieć się, na czym polega praca wójta, o zadaniach 
Rady Gminy, Urzędu Gminy. W trakcie spotkania uczniowie zadawali szereg 
pytań, min. o najważniejsze inwestycje, które działania przynoszą Panu Wójtowi 
największe satysfakcje, czy gminna jest przygotowana do reformy edukacji. 
Ponieważ wiele było pytań, Pań Wójt zaproponował uczniom ponowne spotkanie i 
wspólne zdjęcie.

Relacja ze spotkania ukazała się na stronie Urzędu Gminy Czernica: 
http://www.czernica.pl/pl/661/5025/spotkanie-z-wojtem.html

Opiekun Klubu Młodych Historyków
Dorota Żukowska



SPORT
Piłka nożna - sport, który budzi emocje

Real Madrid to hiszpański  klub  sportowy  powstały w 1902 roku, jeden
z najbardziej znanych na świecie. Ssłynie głównie z sukcesów istniejącej od chwili 
założenia drużyny piłkarskiej, która trzydzieści dwa razy zdobyła mistrzostwo 
Hiszpanii, jedenaście razy wygrała Ligę Mistrzów, a także wiele innych trofeów,
w tym przyznany w 2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu w XX wieku. 
Real Madryt odegrał ważną rolę w historii hiszpańskiej i światowej piłki nożnej – to 
z inicjatywy jego działaczy powstał Puchar Króla. Klub reprezentował również 
Hiszpański Związek Piłki Nożnej, stając się jednym ze współzałożycieli FIFA
w 1904 roku. Ćwierć wieku później znalazł się w pierwszym zestawie drużyn 
tworzących Primera División, zaś w 1955 roku stał się jedną z drużyn biorących 
udział w pierwszej edycji Pucharu Europy, którą następnie wygrał, broniąc to 
trofeum cztery razy z rzędu. Na całym świecie znana jest też wypełniona 
podtekstami polityczno-historycznymi rywalizacja tegoż klubu z FC Barceloną. 

Nie tylko mecze tego zespołu ciągną za sobą tysiące kibiców. Takim 
zainteresowaniem cieszą się także kluby z Niemiec, Francji, Anglii i Włoch. 
Największe z europejskich państw walczą w europejskim turnieju, Lidze Mistrzów. 
Te rozgrywki pozwalają nam dostrzegać także mniejsze kluby, a ich często 
zaskakujące wygrane z lepszymi klubami dają drogę młodym zawodnikom do 
półfinału, gdzie będą mogli zmierzyc się ze swoimi idolami na boisku.

Ze względu na swoja popularność na całym świecie, ten sport doczekał się 
również wersji komputerowych – powstało mnóstwo gier na komputer i konsolę, 
który pozwala każdemu kibicowi samodzielnie rozegrac mecz i stać się częścią 
tych emocji, jakie towarzyszą zawodnikom na boisku.

Jak widać piłka nożna jest jednym z najbardziej znanych, a także bardzo 
zaskakujących sportów. Ciągnie za sobą rzeszę fanów, bo nigdy niewiadomo kto 
tym razem wygra. Dlatego wzbudza w widzach takie niesamowte emocje!!!

Szymon Zatopiański
Adam Szymański

Michał Gomółka



SPORT
- sukcesy sportowe szkoły

Biegi przełajowe:
Zawody gminne - dziewczęta I miejsce, chłopcy I miejsce

Zawody powiatowe - dziewczęta II miejsce, chłopcy III miejsce

Koszykówka:
Zawody gminne - dziewczęta I miejsce, chłopcy I miejsce

Zawody powiatowe - dziewczęta III miejsce, chłopcy IV miejsce

Siatkówka:
Zawody gminne - dziewczęta I miejsce, chłopcy II miejsce

Zawody powiatowe - dziewczęta III miejsce

Piłka ręczna:
Zawody gminne - dziewczęta I miejsce, chłopcy II miejsce

Czwórbój:
Zawody gminne - dziewczęta i chłopcy II miejsce

Dwubój:
Zawody gminne - dziewczęta X miejsce, chłopcy V miejsce

KLASY 4
Siatkówka:

Zawody gminne - dziewczęta i chłopcy I miejsce

KLASY 5
Siatkówka:

Zawody gminne - dziewczęta II miejsce, chłopcy I miejsce
Zawody powiatowe - chłopcy I miejsce

Narciarstwo alpejskie:
dziewczęta VIII miejsce, chłopcy XIV miejsce

Aglomeracja Wrocławska 
(odbywała się w Jelczu-Laskowice):

dziewczęta IV miejsce, chłopcy III miejsce

OPIEKUNOWIE DRUŻYN:
Jolanta Jerzycka
Mateusz Kwaśny



CUDA NATURY
Gwiazdy kontra zwierzęta

red. Agata Boratczuk
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