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GAZETKA SZKOLNA REDAGOWANA PRZEZ UCZNIÓW 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIECHNICACH 

 
 Po wakacjach prezentujemy Wam pierwszy, w tym semestrze numer naszej gazetki, 

w nowym roku szkolnym 2019/20. Będziemy ją wydawać raz w miesiącu (o ile się nam uda!). W 

najnowszym numerze znajdziecie następujące informacje: 

• ciekawy wywiad z nowym nauczycielem historii - panem Sławomirem Hensiem, 

• memy, 

• ciekawostki, 

• kąciki: języka angielskiego, polskiego i  geografii,  

• informacje o naszych pasjach, o których chętnie Wam opowiemy, 

• konkursy:  

1.(na najlepsze zdjęcie na okładkę gazetki szkolnej) 

2. najlepszy materiał nadesłany na adres redakcji (pliki należy zapisać w formacie doc., 

PDF lub jpg.) 

 

Zapraszamy do lektury ! 
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UWAGA! KONKURS! 

 Ogłaszamy konkurs na zdjęcie oraz artykuł, które zamieścimy na okładce naszej gazetki. 

Przesyłajcie gotowe zdjęcia na adres mailowy: kwachocki09@gmail.com, 

tobiaszgrabowski1010@gmail.com 

Przesyłajcie pliki i artykuły pod ten adres. Czekamy na wasze wiadomości z 

niecierpliwością! 

 

Proponowana tematyka do grudniowego numeru: 

• artykuł o tematyce Wigilijnej 

• sylwester 2019-2020 

 

Przeprowadzimy także ankietę wśród uczniów na temat propozycji wyboru 

nauczyciela, z którym przeprowadzimy wywiad. 
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NASZ ZESPÓŁ REDAKCYJNY OPOWIADA  

O SWOICH ZAINTERESOWANIACH: 

1. Mateusz Grabowski, klasa 5d 

Cześć! Jestem Mateusz i opowiem dziś o moich pasjach. Moją główną pasją są sporty, głównie 

jeżdżenie wyczynowo na hulajnodze. Drugą też super pasją jest robienie grafik komputerowych 

i mobilnych. Wykonałem grafikę, która jest zamieszczona na okładce ego numeru. Bardzo lubię 

też rysować na komputerze i oczywiście na kartce. Mam nadzieję, że w przyszłości będę grafikiem 

komputerowym i będę robił animacje na komputerze oraz będę rozwijać resztę zainteresowań 

podanych wyżej. 

 

2. Kacper Piątek, klasa 5d 

Cześć! Mam na imię Kacper. Moim zainteresowaniem są filmy o Superbohaterach, głównie od 

wytwórni Marvel. Filmy są podzielone na fazy MCU ( Marvel Cinematic Universe). Dotychczas 

są 3 fazy MCU. Niedługo zaczyna się 4 faza Mavel Cinematic Universe. Są one na podstawie 

komiksów Stana Lee: Marvel Comics. 

 

3. Kajetan Górski, klasa 5d 

Cześć! Mam na imię Kajtek, interesuję się rysowaniem i szkicowaniem, sprawia mi to 

przyjemność i uważam, że dobrze mi to wychodzi. Lubię też piłkę nożną i czasami w nią gram 

(ale w 5 kl. nie ma na to czasu). Czasami na nudę chętnie sobie coś poczytam. Często 

wychodzimy na dwór z kolegami, chociaż zimą coraz rzadziej. 
 

4. Tobiasz Grabowski, klasa 4b 

Cześć! Nazywam się Tobiasz. Mam 10 lat i razem z innymi stworzyliśmy dla Was gazetkę. 

Gazetkę razem z nami tworzył też pan Adam Dombrowski, oto moje zdjęcie jak umazałem się 

kredą .Bardzo lubię grać w piłkę i w gry komputerowe. 
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5. Jakub Wąchocki, klasa 5d 

Cześć!  Nazywam się Kuba Wąchocki. Mam 10 lat i z kolegami tworzę gazetkę szkolna. Lubię 

grać w kosza i uprawiać sporty także uprawiać sporty ekstremalne. Gram na kompie i na 

telefonie. Lubię tez robić grafiki. 

 

6. Karol Kuts, klasa 5d 

Cześć! Mam na imię Karol. Interesuję się piłką nożną oraz bardzo lubię w nią grać i oglądać w 

telewizji. W wolny czas lubię grać w gry na telefonie, ale gdy się chodzi do 5 klasy ciężko jest mieć 

na to czas, bo jest dużo lekcji i dużo zadań domowych, lecz i tak czasem mi się zdarza. 

 

7. Adrian Brzezowski, 6b 

Cześć! Mam na imię Adrian i chodzę do 6 b. Moim zainteresowaniem jest granie w gry np. Word 

of tanks i Brawl stars. Lubię też grać w piłkę nożną i w piłkę ręczną. W wolnym czasie lubię grać 

w minecrafta na PS4. 
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WYWIAD Z NAUCZYCIELEM HISTORII - 

PANEM SŁAWOMIREM HENSIEM 
1. Gdzie się Pan urodził? 

• Urodziłem się w Złotoryi. 

2. Czy ma Pan rodzeństwo? 

• Tak, Mam jedną siostrę i dwóch braci. 

3. Czy ma Pan dzieci? 

• Tak, mam dwójkę dzieci. Staszek ma 14 lat, a Hania ma 11 lat. 

4.Co Pan studiował? 

• Studiowałem historię na  Uniwersytecie Wrocławskim. 

5.Co Pan najbardziej lubi jeść? 

• Bardzo lubię spaghetti. 

6. Jaki jest Pana ulubiony autor? 

• Moim ulubionym autorem jest Umberto Eco. 

7. Jaki jest Pana ulubiony film lub serial TV? 

• Moim ulubionym serialem TV  jest Ranczo. 

8. Jaka jest Pana ulubiona książka? 

• Moimi ulubionymi książkami są Kod Leonarda da Vinci  Dana Browna oraz Imię Róży 

Umberto Eco. 

9. Jaki jest Pana ulubiony kolor? 

• Moim ulubionym kolorem jest czarny. 

10. Co by Pan robił, gdyby stąd odszedł? 

• Na razie o tym nie myślę. 

11.Jaki jest Pana największy sukces ,a jaka największa porażka? 

• Sukcesem są moje dzieci. A o porażkach staram się zapominać. 

12.Jakie są Pana marzenia? 

• Moim marzeniem jest lot myśliwcem F-16 

13.Czy lubi Pan podróżować? 

• Oczywiście, że lubię. Moim marzeniem jest podróż do USA 

14.Jak spędza Pan wolny czas? 

• Najczęściej biegam, gram w tenisa stołowego. 

15.Jakie są Pana zainteresowania? 
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• Moje zainteresowania to historia, piłka nożna . Mój ulubiony klub to Arsenal Londyn. 

16.Jak wyobraża sobie Pan idealny , wolny dzień? 

• To taki dzień kiedy nie myślał bym o pracy. 

17. Czy ma Pan jakieś zwierzęta? 

• Mamy w domu jaszczurkę o imieniu Fred i kameleona o imieniu Lodzia. 
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ANDRZEJKI 

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 

Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się 

w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego.  Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku 

liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed 

rozpoczynającym się adwentem.  W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja 

jest świętem narodowym.  

Historia 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie małżeński i przeznaczone były tylko dla 

niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo 

andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w 

odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach 

rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą 

zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.  

Pochodzenie andrzejkowych wróżb małżeńskich nie jest do końca znane – niektórzy autorzy 

wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej 

(Andreas) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu 

starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.  

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne 

Indywidualne 

• Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie 

mógł ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne). 

• Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w 

wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż 

(powszechne). 

Zbiorowe 

Cień rzucany przez figurę odlaną z wosku  
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• Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu 

zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów 

związanych z jego zawodem itp. 

• Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta, której 

but pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

• Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta 

dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż 

(wróżba znana na Mazowszu). 

• Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a 

chłopców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami 

chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o 

imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn 

(wróżba nowoczesna, znana w całej Polsce)  
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INFORMACJE 

 

1. ,,Latające kleszcze”, czyli strzyżak sarni. Uwaga na te owady! Przynoszą choroby. 

2. Królowa  Elżbieta uwielbia te chwile wkrótce stanie się atrakcją turystyczną Malty 

3. Brandford- Pies jadący autobusem. 

4. Nowy rolercoaster zostanie zbudowany będzie w roku 2020, w Energylandii. 

5. Odeszli z rządu, dostali ekwindalenty za urlop. Anna Zalewska wzięła 17 tyś zł.  

6. Chris Wilcocks straciła oko przesz noszenie tanich okularów przeciwsłonecznych 

bez filtru UV. 

7. 7 listopada w naszej szkole było pasowanie na ucznia. 

Ciekawostki 

• Naukowcy odkryli, że GIGA Ziemia istnieje. Jest ona w innej galaktyce. 

• Odkryto silne trzęsienie ziemi w Włoszech. 

• Nowe bronie(kamery) kamery+ rażące lasery w kamerach. 
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KĄCIK GEOGRAFICZNY 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) – państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad 

Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów: Abu Zabi, Dubaj, Szardża, 

Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra. Graniczy z Arabią Saudyjską i  Omanem. 

Stolicą jest Abu Zabi. Waluta to Dirham. Głową państwa jest  prezydent szejk Khalifa bin Zayed 

Al-Nahyan. 
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KĄCIK ANGIELSKIEGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 1 2019/20                                                                                                           grudzień 2019 

 

Strona | 12 

KĄCIK POLONISTYCZNY 
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KARTKA Z KALENDARZA 

5 listopada   Dzień Postaci z Bajek 

 

10 listopada  Dzień Jeża, Dzień Młodzieży 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 

 

12 listopada  Światowy Dzień Bicia Rekordów 

13 listopada  Dzień Placków Ziemniaczanych 

17 listopada Dzień Czarnego Kota 

 

21 listopada  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

 

22 listopada  Dzień Kredki 

 

24 listopada Katarzynki 

25 listopada   Dzień Pluszowego Misia 
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29 listopada Andrzejki 

30 listopad  Dzień Białych Skarpetek 

 

ŁAMIGŁÓWKI 

1. Odczytasz hasło, jeśli odczytasz kody QR: 

1.                        2.                          3.                     4. 

 

 

Hasło 

…………………………………………………………..………………………… 

 

 

2. Rozwiąż rebusy: 
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MEMY 

 

 

 

ANKIETA 

Z jakim nauczycielem chciałbyś, abyśmy przeprowadzili wywiad  w następnym numerze? 

Odpowiedzi wysyłajcie na nasze adresy e-mailowe do 12.12.2019. 

Skład redakcji:     Kontakt: 

1. Mateusz Grabowski, klasa 5d  mateuszgrabowski09@gmail.com   

2. Kacper Piątek, klasa 5d   kacper.piatek02@gmail.com   725 265 791 

3. Kajetan Górski, klasa 5d   gorskikajetan09@gmail.com   515 768 666 

4. Tobiasz Grabowski, klasa 4b  tobiaszgrabowski1010@gmail.com 

5. Jakub Wąchocki, klasa 5d   kwachocki09@gmail.com        750 802 655 

6. Karol Kuts, klasa 5d 

7. Adrian Brzezowski, 6b                               adrian.brzezowski06@gmail.com    868 488 933 

Opiekun: 

 Adam Dombrowski       adamd1@poczta.oneteu 662 320 029 


