
 

 

 

Jak powstaje gazetka 

szkolna? 

 

 
 

                                       Beata Palenka 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chełmie  

 



 

SZPILKA   

 



                  ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3  

              Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE 

 



Cele koła dziennikarskiego: 

 

• poznanie warsztatu dziennikarza, 

• redagowanie artykułów informacyjnych, 
sprawozdawczych, wywiadów, recenzji, 

• bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem, 

• doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, 

• korzystanie z różnych źródeł informacji, 

• poszukiwanie, przetwarzanie, selekcjonowanie różnych 
informacji, 

• kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, 

• wdrażanie do systematyczności i wytrwałości. 
   

 



Początki „Szpilki” 

1. Koło dziennikarskie rozpoczęło swoją działalność  

       w roku szkolnym 2014/2015 (wydano dotąd  

       6 numerów). 

2. Zespół redakcyjny tworzą uczniowie klasy czwartej. 

3. Spotykają się dwa razy w tygodniu.  

4. Teksty publikowane w gazetce są autorstwa uczniów.  

5. Celem powstania gazetki jest prezentowanie osiągnięć  

       uczniów i współtworzenie wizerunku szkoły  

       w środowisku lokalnym. 

 

 



 

Mali dziennikarze: 
 

- prezentują własną twórczość, 

- aktywnie uczestniczą w „życiu szkoły”, 

informując o wszystkich wydarzeniach, 

- rozwijają własne zainteresowania, 

- wartościowo spędzają wolny czas. 

 

 



Metody pracy: 

• „burza mózgów”,  

• wykład,  

• dyskusja, debata, 

• wywiad, 

• metaplan, 

• drzewko decyzyjne,  

• zajęcia praktyczne, 
 

 

 

 
 

 

• praca z tekstem, 

• wycieczki, 

• projekt, 

• drama, 

• „mówiąca ściana”, 

• metoda „konferencji”. 

 
 

 

 

 
 

 



Formy pracy: 

• indywidualna, 

• w małych grupach, 

• zbiorowa, 

• współpraca ze szkolną  

   biblioteką. 



Codzienność „Szpilki” 

- organizujemy zebrania zespołu 
redakcyjnego w celu planowania 
nowych numerów gazetki oraz 
omawiania i oceniania efektów 
pracy; 

 

- przedstawiamy własne 
propozycje tematów, 
prezentujemy informacje; 

 

- wymyślamy tytuły artykułów, 
nazwy stałych rubryk; 

 



Informujemy o szkolnych wydarzeniach 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

 

12.11.2014r. uczniowie klas IIIa, IIa i VIb przygotowali z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości  

 

inscenizację pt.  

 
„Przybyli ułani...” 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

 

12.11.2014r. uczniowie klas IIIa, IIa i VIb przygotowali z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości  

 

inscenizację pt.  

 
„Przybyli ułani...” 

12.11.2014r. uczniowie z klas IIIa, IIa i VIb 

przygotowali z okazji odzyskania przez Polskę 

niepodległości 11.11.1918r. inscenizację  

pt. „Przybyli ułani pod okienko…” 

W sobotę (21 marca 2015r.) odbył się w naszej 

szkole  Dzień  Otwartych Drzwi.  

Na początku nauczyciele przedstawili gościom 

bajkę pt.„Jaś i Małgosia”. Wyszło im to całkiem 

nieźle. Następnie uczniowie zaprezentowali 

swoje talenty: śpiewali, tańczyli i ćwiczyli. 

Potem przedszkolaki udały się do różnych 

miejsc, aby zwiedzić szkołę, zobaczyć sale 

lekcyjne, a przy okazji pobawić się, pouczyć, 

przeżyć ciekawe, niezapomniane chwile.  

Po wielu atrakcjach mali goście udali się na 

słodki poczęstunek. Na koniec wręczono 

przedszkolakom prezenty.  
                                                       Martyna i Wiktoria Duda IVa 

 



     30.03.2015r. uczniowie z klasy Va 

przygotowali z okazji zbliżających 

się Świąt Wielkanocnych montaż 

słowno – muzyczny „Ludzie spod 

krzyża”. 

 

 

     4.05.2015r. uczniowie z klasy IVa 

przygotowali uroczystość z okazji 

224. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja.  

 

                                           redakcja Szpilki 

      Z ŻYCIA SZKOŁY 



Poszerzamy wiedzę zdobytą  

na lekcjach języka polskiego 

        Piszemy o naszych pasjach – popularyzując ciekawe hobby 
       Moja pasja to jazda konna. Marzę, by w przyszłości, już jako dorosła, brać udział w wyścigach 

konnych i być dżokejem. Na wyścigi przychodzi wiele ważnych osób. Za wygranie wyścigu 

przyznawany jest duży, błyszczący puchar. Tor wyścigowy jest większy niż stadion do piłki 

nożnej. W jednym wyścigu startuje kilka koni. Zwierzęta startują ze specjalnych boksów, które się 

otwierają po sygnale rozpoczynającym wyścig. Każdy jeździec ma do ramienia przyczepiony 

numer startowy. Jeżeli ktoś spadnie z konia, jest zdyskwalifikowany. Konie wyścigowe mają swoje 

kategorie wiekowe. Biegają konie dwóch ras: czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej. Konie 

mają też swoje stajnie. W każdej z nich powinna być derka (to jak dla nas kurtka). Ja mam 

swojego konia. Nazywa się Espaniola.  
Kamila Boś IVa 

        

        Moją pasją jest piłka nożna. Chodzę do klubu Niedźwiadek Chełm od ośmiu miesięcy. Trenuję 

dwa razy w tygodniu. Na rozgrzewce żonglujemy i robimy różne ćwiczenia z piłką. Czasami 

odbywają się turnieje. W zimie trenujemy w halach różnych szkół, a w lecie na boiskach  

       i „orlikach”. Do mojej grupy uczęszcza około 20 chłopaków. Niektórzy ćwiczą już od dwóch lat  

       i więcej. Z mojej klasy chodzi jeszcze 4 moich kolegów. Zajęcia ma z nami dwóch trenerów. Są to 

panowie: Tomasz i Jan.  

       Treningi trwają 1,5 godziny. Cieszę się, że mogę rozwijać swoją pasję. W przyszłości chciałbym 

zostać piłkarzem w klubie FC Barcelona.  

 
Sławek Biskupski  IVa 

 



      Doskonalimy opis postaci 

Kobieta ta jest 

modelką. Ubrana 

chodzi w niebieską 

sukienkę. Ma czarne, 

długie kozaki. Jej 

włosy są brązowe  

i proste. Ma makijaż. 

Podoba mi się, bo jest 

ładna.   

              Kacper Hutyra IVa  

Ten pan jest wysoki. Ma koszulę 

w zielono – biało - czarną kratkę,  

siwe dżinsy i brązowe buty. Ma 

kwadratowe okulary.  

Jest szczęśliwy. Być może lubi 

tańczyć. Nie złości się. Jest 

osobą towarzyską.  

Chciałbym się z nim 

zaprzyjaźnić.  
                           Kostek Zakrzewski IVb 

 

Ta dziewczyna 

jest piosenkarką.. 

Ma duże 

niebieskie oczy, 

czarne rzęsy i 

brwi. Usta ma 

szerokie  

i czerwone,  

a włosy długie  

i rozpuszczone. 

Jej nos jest mały. 

Nosi dużo 

biżuterii. Ma 

drogie ubrania. 

Lubi się bawić. 

Ma poczucie 

humoru. 

Zachowuje się 

jak dziecko. 

Podoba mi się, 

ponieważ jest 

śmieszna. 
 Piotrek Domadaj IVa 

Ten pan chce być  

św. Mikołajem, lecz jemu się to 

nie udaje. Na ręku ma wielką, 

czerwoną skarpetę, a na głowie 

mikołajkową czapkę. Ubrany jest 

w siwą marynarkę, bordowy  

T-shirt i brązowe, długie 

spodnie. Na nogach ma czarne 

adidasy 

Myślę, że  lubi święta. Ma też 

poczucie humoru. Podoba mi 

się, bo jest wesoły. 
                        Julka Wachewicz IVa 



Wyrażamy własne sądy, opinie 
       Idealny nauczyciel 

       Nie wiem, czy w ogóle jest ktoś taki. Dla jednych może to być nauczyciel, który stawia same dobre oceny. 
Jest miły, spokojny, wyrozumiały, mało wymaga. Dla innych idealny nauczyciel to taki, który jest dobrym 
wykładowcą, dużo wymaga, uczy samodzielności, utrzymuje dyscyplinę w klasie, stawia sprawiedliwe 
oceny. Dla mnie ideał „profesora” to człowiek, który ma w sobie wszystkie z wymienionych cech. Ponadto 
umie pocieszyć, służy dobrą radą, zrozumie ucznia, pomoże w trudnej sytuacji każdemu uczniowi. 

       Czy znacie takiego? 

       Bo ja……………. .                                                                                                                Natalka Kędzia IVa 

                                                      
 
 

 
IDEALNA DZIEWCZYNA 
  
Idealna dziewczyna: 
ma poczucie humoru, 
nie kupuje dużo ubrań, 
nie rozmawia długo przez telefon, 
dba o chłopaka, 
nie kłóci się, 
nie okłamuje, 
nie zadaje dużo pytań, 
nie spędza dużo czasu w toalecie, 
jest mądra i wysportowana, 
jest miła i odpowiedzialna, 
lubi zwierzęta, 
zna się na nowoczesnej technologii, 
mało wydaje pieniędzy. 
 

Piotr  Domadaj IVa 

   
 

W SZKOLNEJ DŻUNGLI, CZYLI JAK 

„PRZEŹYĆ” W STOŁÓWCE 
Jest godzina 11.30. Wchodzę, a właściwie wbiegam do 

stołówki. Kucharze już wydają obiad. Kolejka jak 

zwykle. Wreszcie dostaję.  

Przeciskam się między stolikami. Uważam, by widelec i 

to, co na talerzu, nie wylądowały na podłodze albo 

komuś na głowie. Siadam do stolika i czekam aż ktoś 

się do mnie dosiądzie.  

Denerwuje mnie, że dzieci, nawet w czasie jedzenia, 

głośno rozmawiają. Obiady są dobre i gorące. Gdyby 

nie ten hałas, można byłoby w spokojnej i miłej 

atmosferze zjeść obiad. Sam głośno mówię, bo chcę, by 

mnie słyszeli. Szybko zjadam i biegnę z kromką chleba 

na lekcję.  
                                                                                     Kacper Hutyra IVa 



Refleksje czwartoklasisty 
 
             Naukę w czwartej klasie rozpoczęłam podekscytowana, zaciekawiona, 

co będzie „tam”. Przede wszystkim cieszę się, że chodzę do klasy 
sportowej. Mam więcej lekcji w–f. Raz w tygodniu jeździmy na basen. W 
porównaniu z trzecią klasą jest więcej przedmiotów, a więc i więcej nauki. 
W trzeciej większość lekcji mieliśmy ze swoją panią wychowawczynią. Pani 
była wymagająca, ale troskliwa i wyrozumiała. Teraz każdego przedmiotu 
uczy inny nauczyciel i każdy ma inne wymagania. Jeszcze się poznajemy. 
Wszyscy są dla nas mili, do tego wyrozumiali.  

            W czwartej klasie musimy wykazywać się większą samodzielnością, 
kreatywnością, systematycznością. W tym roku zmienił się skład klas 
czwartych. Mam nowe koleżanki i nowych kolegów. Zauważyłam dużą 
rywalizację. Mamy też pod opieką swoją salę lekcyjną. Musimy dbać o jej 
estetykę i porządek. Uczymy się w sąsiedztwie klas piątych i szóstych. To 
dla nas też duża zmiana i nowość.  

     Na szczęście, starsi koledzy starają się być wobec nas koleżeńscy. 

                                                                                                             Natalia Kędzia IVa  

       Świat widziany oczami młodego człowieka 



Uczymy się zadawać precyzyjne 

pytania 

Jak nazywa się Wasz zespół? 

Od kiedy działa? 

Kto go założył? 

Skąd pochodzicie? 

Jaką muzykę gracie? 

Jak nazywają się te instrumenty? 

 

 

 

 

Czym się Pan zajmuje? 

Z czego Pan robi te kosze? 

Jak długo uczyła się Pani? 

Kto Pana nauczył tej sztuki? 

Ile czasu potrzeba na wykonanie  

jednego kosza? 

Co robi się później z koszami? 

 

 

 

Z jakiej okazji spotykacie się? 

Co będziecie jedli? 

Kto przygotował te dania? 

Kto nakrył do stołu? 

Dlaczego spotykacie się przy 

wspólnym stole? 

Co daje rodzina? 

 

 

 



Przeprowadzamy wywiady  

z nauczycielami 
KRÓTKI WYWIAD Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA 

  

Nowym Rzecznikiem został pan Mariusz Kujawa. Gratulacje.  

Jak zareagował Pan na tę wiadomość? 

:)  

Czym zajmuje się rzecznik? 

Wszelką pomocą dla uczniów, rozwiązywaniem problemów, działaniami na rzecz społeczności  

uczniowskiej. 

Z jakimi  problemami mogą zwracać się do Pana uczniowie? 

Z wszystkimi, które uczeń uważa za istotne. 

W jakich dniach Pan „przyjmuje”? 

Codziennie na przerwach i po lekcjach, w godzinach 10:00 - 14:00. 

Co Pan zamierza? 

Zawsze być gotowym do pomocy  uczniom. 

Czego możemy Panu życzyć? 

Jak najmniej interwencji w Waszych sprawach.  

Dziękujemy za rozmowę i  życzymy samych sukcesów w rozwiązywaniu problemów. 
                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                             redakcja Szpilki 
  



Przeprowadzamy wywiady  

z uczniami 
Wywiad z Patrykiem Pułajdowiczem z klasy Va – utytułowanym sportowcem. 

Czy lubisz uprawiać sport? 

Tak i to bardzo. To moja pasja. 

Co robisz, aby być tak dobrym w sporcie? 

Pracowałem od najmłodszych lat i bardzo w tym pomagał mi tato. 

Gdzie i co trenujesz? 

Trenuję piłkę nożną w klubie Niedźwiadek od 5 lat. Gram też w ping-ponga w domu z tatą i chodzę 

na SKS- piłka siatkowa. 

Co jest Twoim największym osiągnięciem sportowym? 

Udział z drużyną w mistrzostwach Polski w siatkówce. 

Jak spędzasz wolny czas? 

Nie mam go za dużo, ale jak mam, to odpoczywam przed telewizorem. 

Jaką dyscyplinę sportową lubisz najbardziej? 

Piłkę nożną. 

Czy swoją przyszłość wiążesz ze sportem? 

Tak. Chcę być piłkarzem. 

Kto jest Twoim idolem? 

Moim idolem jest Leo Messi. Cenię go za to, że mimo swojej sławy jest miły i skromny. 

Dziękujemy za wywiad i życzymy Ci spełnienia marzeń. 
 

                                                                                                                                 Jakub Pakuła i Sławek Biskupski IVa 



Piszemy listy 

                                                                                                                                      Chełm, 31.01.15r. 

Droga Zimo! 

   Na wstępie mojego listu mroźno Cię pozdrawiam i czekam wreszcie na Twoje przyjście  

z utęsknieniem. 

   Z prasy dowiedziałam się, że w tym roku będziesz bardzo łagodna. Z tego powodu jestem smutna,  

ponieważ dotychczasowa aura jest szara i ponura. Wszyscy czekamy na Ciebie, na Twój mróz    

i śnieg, bo jesteś przecież taka biała i czysta. 

  Zimo, za dwa tygodnie rozpoczynam ferie i proszę Cię, abyś w końcu przyszła, bo cóż to za ferie bez  

mrozu  i śnieżnej bieli? Nawet zając i bażant siedzą w przydomowym ogródku zamyśleni  

i zdziwieni, że Cię nie ma. Zapewne dla dzikich zwierząt łagodna zima jest bardziej przyjazna,  

ponieważ mają lepszy dostęp do pożywienia. Z drugiej strony my, ludzie, bardzo cierpimy  

na wszelkie przeziębienia  i jesteśmy podatni na infekcje organizmu. Poza tym wszystkim  

tłumaczę, że nie jesteś taka zła.  

   Twoje mroźne powietrze bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie, do tego krajobraz zimowy 

jest piękny.      

   Kochana Zimo, nie tylko my czekamy na Ciebie, ale też narty, sanki, łyżwy. Bez Ciebie smutne są  

góry, pola, szlaki turystyczne. Proszę Cię, abyś przyszła i podarowała nam choć odrobinę swojego  

mrozu i białego puchu. 

  

                                   Z mroźnym pozdrowieniem 

                                                Magda Soczyńska   

  



Przeprowadzamy sondaże 

Z czym kojarzą się Tobie święta Bożego 
Narodzenia? 

Czy wszyscy mamy te same skojarzenia?  

Sprawdzamy! 

 

Miłosz  IVb – Z choinką, prezentami, słodyczami. 

Kuba IVa – Z choinką, miłością, rodziną.  

Wiktoria IIa – Z rodziną.  

Natalka IVa – Z miłością, rodziną, prezentami,      
św.Mikołajem.  

Paulina Va – Z prezentami.  

Katarzyna VIa – Z szopką.  

Mateusz Ib - Z Mikołajem, prezentami, rodziną.  

Ula VIb – Z prezentami. 

Zuza IVb – Z narodzeniem Pana Jezusa.  

Kostek IVb – Z prezentami. 

Paulina VIa – Z rodziną. 

Patrycja VIa – Z osiołkiem. 

Natalia VIb - Z radością. 

Weronika VIb – Z choinką. 

Zuzia IIa - Z Mikołajem. 

Damian Ib – Ze świętami. 

Julka Ia – Z prezentami od babci. 

Zuzia Ib – Z Jezusem. 

                          

                         Natalka Kędzia i Wiktoria Zaborek IVa 

           Co podoba Ci się w szkole? 

Kamila VIb – Łazienka i sala komputerowa. 

Mariola VIb – Dekoracje na korytarzach. 

Ula VIb – Metody nauczania. 

Weronika VIb – Konkursy. 

Emilka VIb – Wszystko. 

Rafał IVa – Stół do ping-ponga. 

Piotrek IVa – W-f. 

Karol IVa – Komputery. 

Kamila IVa – Przerwy. 

Katarzyna VIa – Apele. 

Julia VIa – Przerwy i nauczyciele. 

Michał VIa – Przerwy. 

Łukasz VIa – Przerwy i szafki. 

Kuba VIa – Imprezy. 

Natalka IVb – Plastyka. 

Kacper IVb – Sala komputerowa. 

Miłosz IVb – Przerwy. 

Zuza IVb – Matematyka. 

Kuba IVb – Komputery. 

Julka Ib – Świetlica. 

Zuzia Ib – Sala zabaw. 

Zuzia Ib – Przerwy. 

                                                  Natalka Panas IVa 

  



Publikujemy swoje prace 

plastyczne 

        Pokaz walk rycerzy średniowiecznych 
                                                           Piotr Domadaj 

        W fantastycznej kuchni 
                                        Piotr Domadaj 

Święta w polskim domu 
                         Wiktoria Zaborek 

Zwierzenia św. Mikołaja 
                             Piotr Domadaj 

 

Biegi przełajowe 
         Julka Wachewicz       Wiosenna pani 

                      Kamila Boś 

   Moja choinka 
               Kamila Boś   



Poznajemy różne techniki 

komputerowe 

Doskonalimy sztukę pisania  

na komputerze. 

Ksero też nie ma dla nas tajemnic. 



Jeździmy na wycieczki 

17.04.2015r. pojechaliśmy do Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Orsetti.  

Byliśmy zaskoczeni tym, że biblioteka może być tak ciekawa i nowoczesna.  

Zobaczyliśmy wielką czytelnię, wypożyczalnie książek, płyt, audiobooków.  

Zobaczyliśmy też salę, w której mogą być wyświetlane filmy lub mogą odbywać się spotkania. 

Pomieszczenia są ogromne i kolorowe. Można tam miło spędzić wolny czas.  

Po zapisaniu się każdy dostaje kartę czytelnika. 

 
                                                                                                                                                    redakcja Szpilki 

 

  



Bierzemy udział w konkursach szkolnych  

i międzyszkolnych 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

5 marca 2015r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas IV. 

I miejsce zdobyła Eliza Kamińska IVa, wyróżnienie przyznano Kamili Boś IVa. 

  W I Powiatowym Konkursie Literackim „Tolerancja 

we współczesnym świecie”, który organizowała 

SP nr11 w Chełmie wyróżnienie otrzymała 

 Natalia Kędzia. 

  



Piszemy wiersze, pamiętniki  
 

WIOSNA 

  

Słoneczko na niebie 

spoza chmurek wyszło, 

świeci nam radośniej 

i robi się cieplej. 

                   To wiosna! 

Już bociany po niebie kołują 

i swoich gniazd wypatrują. 

Dzieci kurtki już zrzucają, 

drzewa pączki wypuszczają. 

                   To wiosna! 

Przebiśniegi zakwitają 

resztki śniegu przebijają. 

Ptaszki śpiewać zaczynają 

i wiosenkę już witają. 

  

                Natalia Kędzia IVa 

  

W bibliotece 

 

Biblioteka,  biblioteka, takie 

miejsce na was czeka. 

Są tu bajki i słowniki, i komiksy  

z Myszką Miki. 

Każdy jest w niej mile widziany, 

zawsze po królewsku witany.  

Znajdziesz tutaj Mickiewicza,  

Brzechwę,Tuwima i Sienkiewicza. 

Książki to najlepsi przyjaciele, 

którzy nie zranią, nie zasmucą,  

a nauczą wiele.  

Więc szanujcie je koledzy, 

bo są one źródłem wiedzy 

oraz pilnie je czytajcie 

i swój umysł rozwijajcie. 

A gdy głowisz się nad referatem, 

nie odrabiaj go z bratem,  

bo na Ciebie zawsze czeka  

nasza biblioteka! 

Biblioteka, biblioteka  

Dużo książek tutaj czeka,  

każda książka jest ciekawa,  

z każdą książką jest zabawa.  

  

                      Eliza Kamińska IVa 

Zwierzenia choinki 

  

Dzisiaj przyjechali po mnie drwale.  

Usłyszałam, że mają mnie ściąć.  

Wtedy spanikowałam. 

Byłam przerażona.  

Potem zawieźli mnie na targ. 

Leżałam tam przez trzy dni.  

Kupiła mnie pewna rodzina.  

Dzieci ubrały mnie w kolorowe światełka  

i bombki. Wyglądałam jak księżniczka. 

Na samym czubku zawiesiły błyszczącą,  

złotą gwiazdkę.  

W noc wigilijną „Ktoś” zostawił pod moimi 

gałązkami dużo prezentów. 

W  domu pojawili się goście.  

Śpiewali kolędy, jedli, rozmawiali.  

Było wesoło. Święta minęły szybko.  

Szkoda, że trwały tak krótko. 

                                           

                                              Julka i Wiktoria IVa 

  



         

Drogi Pamiętniku! 

  

        Ten rok, jak żaden inny, zapowiada się bardzo trudny. Dzieci już od 
października wysyłają do mnie listy, myśląc o prezentach.  

     Mój elf, Landrynek, już od świtu siedzi zgarbiony i przegląda listy.  

     Wszystkie czytamy z wielkim przejęciem. 

        Nawet nie wiesz, mój Drogi Pamiętniku, jakie marzenia potrafią mieć 
dzieci. Najwięcej mam próśb od chłopców o karty z piłkarzami.  

        Ja i moje elfy szybko zabraliśmy się do „produkowania” prezentów, żeby 
zdążyć przed świętami. Do tego wczoraj zachorował nasz renifer. Szybko 
musiałem znaleźć zastępcę do prowadzenia zaprzęgu. Przecież nie 
mogliśmy zawieść dzieci. Dzisiaj jeszcze wszyscy odpoczywamy, aby 
nabrać sił, ale już za kilka dni znów wyruszamy  rozwozić podarki.  

        Jak wrócimy, napiszę Ci, Drogi Pamiętniku, o tej wyprawie. Mam nadzieję, 
że wszystko pójdzie po naszej myśli, a dzieci będą szczęśliwe. 

                                                                                                     

                                                                                                        Julka Wachewicz IVa  

  

  Z pamiętnika św. Mikołaja 
  



Redagujemy przepisy 

Barwy tęczy 

Składniki: 

2 szklanki tęczy 

5 łyżek pokruszonych skrzydeł motyli 

2 kg kolorowego proszku  

1 szklanka deszczu 

10 łyżeczek kolorowych szkiełek 

Sposób przygotowania: 

Wlej do jednej miski dwie szklanki tęczy, 

dodaj skrzydła motyli. Wymieszaj dokładnie 

łyżką. W drugiej misce ubij mikserem 

kolorowy proszek ze szklanką deszczu. 

Wymieszane wcześniej produkty połącz ze 

sobą, dokładnie mieszając łyżką. Wyściel 

formę papierem do pieczenia, wlej do niej 

ciasto. Włóż do piekarnika. Piecz  

w 180 stopniach przez 45 min. Po wyjęciu  

z piekarnika posyp ciasto kolorowymi 

szkiełkami. Smacznego. 
                                                   Natalka Kędzia IVa 

 

Zupa z motyli 

 

Składniki: 

2 skrzydełka motyli 

pół posiekanego pora 

kilka płatków pelargonii 

1 krążek żółtej farby 

30 kropli deszczu 

¼ gałki muszkatołowej 

Sposób przygotowania: 

Do garnka z kroplami deszczu wsypać skrzydła motyli. 

Gotować ok.15 min. Do ugotowanych skrzydełek 

dodać posiekany por i kilka płatków pelargonii. 

Doprawić gałką muszkatołową. Wszystko to razem 

jeszcze chwilę gotować. Na końcu zaprawić żółtą 

farbą. Dobrze wymieszać i gotowe.  
                                                                                   

 

                                                                                         Natalia Panas IVa 

 

POTRAWY Z KUCHNI PANA KLEKSA  

Omawialiśmy „Akademię Pana Kleksa” Jana Brzechwy. Lektura zainspirowała nas do wymyślenia  

fantastycznych przepisów. 

 



Układamy krzyżówki 

Krzyżówka 

 

1. Msza święta odprawiana o północy w wigilię. 

2. Inaczej obyczaj, zwyczaj. 

3. Pod obrusem na wigilijnym stole. 

4. Pod choinką. 

5. Kolorowe na choince. 

6. Imię renifera z czerwonym nosem. 

7. Czas przed świętami Bożego Narodzenia. 

8. Dzielimy się nim z najbliższymi podczas 

wieczerzy wigilijnej. 

9. Świąteczne ciasto. 

10. Rodzinne miasto Pana Jezusa. 
 

                              Sławek Biskupski i Kuba Pakuła IVa 

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

WIOSENNA KRZYŻÓWKA 

 

1. Miesiąc, w którym rozpoczyna się 

wiosna. 

2. Ptaki, które przylatują do nas na 

wiosnę. 

3. Pomocnik króliczka wielkanocnego. 

4. Tradycyjne ciasto świąteczne. 

5. Jedna ……. wiosny nie czyni. 

6. Malowane jajka. 

7. Żółte, wiosenne kwiaty. 

8. Wiosenne święta. 
Kostek Zakrzewski IVb 
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   Tworzymy „memy” 

Jesteśm

y z Rio. 

Opanowani

e to 

podstawa! 

Proszę mi nie 

przeszkadzać! 

Czytam dział 

sportowy. 

Nowe służby 

polskiej policji 



Kolportaż „Szpilki” 
Uczniowie sami zajmują się sprzedażą gazetki, obliczają wydatki, ustalają,  

na co przeznaczyć zarobione pieniądze. 

 Jeden egzemplarz czasopisma jest dostępny w szkolnej bibliotece. 
Uczniowie często po nie sięgają.   

 Wszystkie dzieci i te z klas I-III, i te z klas IV –VI chętnie kupują każdy nowy 
numer Szpilki.     



Co „daje” gazetka? 

Uczniom: 

promuje młode „talenty”, 

uczy krytycznego myślenia, 

motywuje do samodzielnego zdobywanie informacji, 

pomaga w doskonaleniu umiejętności posługiwania się TIK,  

uczy pracy w grupie, 

poszerza wiedzę, 

daje satysfakcję; 

Szkole: 

rzetelnie i systematycznie informuje o tym, co „słychać w szkole”,   

kształtuje wizerunek szkoły w mieście, 

promuje wartościowe formy spędzania wolnego czasu, 

inspiruje do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
 


