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1370—zmarł Kazimierz Wielki, król Polski od 1333 

1867—urodziła się Maria Skłodowska, dwukrotna 
laureatka Nagrody Nobla 

1924—ogłoszono przyznanie literackiej Nagrody No-
bla Władysławowi Reymontowi 

1937—urodził się Bolesław Leśmian, poeta 

1924—W Toruniu wyjechały na trasę pierwsze auto-
busy. 

1940—Niemcy utworzyli getto warszawskie 

1992—Bill Clinton został wybrany na 42 prezydenta  
Stanów Zjednoczonych. 

1 numer/listopad 2016 

W tym numerze: 

    Witamy Was w pierwszym w tym roku 

szkolnym numerze Głosu Jedynki. Jest 

nam niezmiernie miło, że możemy nadal 

redagować gazetkę szkolną. Nowy rok 

szkolny to nowe wyzwania, a dla pierw-

szoklasistów również nowi koledzy i oto-

czenie. Być może szkolne znajomości 

przerodzą się w przyjaźnie na całe życie? 

Tego Wam życzymy! 

 

 

Pozdrawiamy w imieniu całego zespołu 

redakcyjnego, 

Bartek J. i Franek T. 
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The unusual guest 

Niecodzienny gość 
From 2nd to 7th October a young student from Pakistan 
was staying at my home. She studies journalism. 
Misha (that’s her name) came to Poland on behalf of 
AIESEC organisation to tell us about her country and 
learn about ours. She agreed to give an interview for 
our school magazine and that’ s what she told me.  

W dniach 02 do 07 października gościliśmy w moim 
domu studentkę dziennikarstwa z Pakistanu. Misha 
(bo tak ma na imię) przyjechała do Polski z ramienia 
organizacji AIESEC aby opowiedzieć nam o swojej oj-
czyźnie i poznać nasz kraj. Zgodziła się udzielić wywia-
du dla czytelników Głosu Jedynki i oto co mi powie-
działa. 

Hello, can you tell me something about you and your 
country? 

Cześć, czy możesz mi powiedzieć coś o sobie i o kraju, z 
którego pochodzisz? 

Hi, my name is Misha Rizvi and I’m from Pakistan. It is 
situated in South Asia and has a population of about 
190  million people.   

Cześć, nazywam się Misha Rizvi i pochodzę z Pakistanu. 
Leży on w południowej Azji i liczy około 190 milionów 
mieszkańców. 

How big is Pakistan? 

Jak duży jest Pakistan? 

It is more than twice bigger than Poland. . 

Jest ponad dwukrotnie większy od Polski 

So it’s a really big country! 

W takim razie to naprawdę duży kraj! 

Yeah, it’s not bigger than India but it is bigger than Po-
land. And Pakistan is both traditional and modern. It’s a 
very beautiful, warm and densely populated country.  
We share borders with China, India, Afghanistan and 
Iran. Pakistan is based on 3 things: unity, discipline and 
faith. Our religion is Islam and we are Muslims. The 
word Islam means peace. 

Tak, nie jest większy od Indii, ale jest większy od Polski. 
Pakistan jest zarówno tradycyjny , jak I nowoczesny. To 
piękny, ciepły i gęsto zaludniony kraj. Sąsiadujemy z Chi-
nami, Indiami, Afganistanem i Indiami. Pakistan opiera 
się na trzech ideach: jedności, dyscyplinie i wierze. Na-
szą religią jest islam i jesteśmy muzułmanami. Słowo 
„islam” oznacza „pokój” 

Could you tell me something about the history of Paki-
stan? 

Czy możesz mi opowiedzieć trochę na temat historii 
Pakistanu? 

Pakistan got its independence in 1947 and before that 
India and Pakistan were together. It was all India then 
and it was the British colony. It means that the English 
monarch used to rule the subcontinent. It lasted for 
about 100 years and then our leader became Muham-
mad Ali Jinnech. It was on 14th  August 1947 and that’s 
when we celebrate our Independence Day up to these 
days. 

Pakistan zdobył niepodległość w 1947 roku, do tamtego 
momentu Indie i Pakistan były połączone. Wtedy całość 
należała do Indii, które w dodatku były brytyjską kolo-
nią. Oznacza to, że angielski monarcha rządził tym sub-
kontynentem. Trwało to około 100 lat, a następnie na-
szym przywódcą został Muhammad Ali Jinnech. Było to 
14 sierpnia 1947 i właśnie wtedy świętujemy nasz Dzień 
Niepodległości aż do dzisiaj. 

Where do you live in Pakistan?     

Gdzie mieszkasz w Pakistanie?                         

I live in Karachi, this is by the sea. Karachi has the popu-
lation of  24 mln people, which is more than half of Po-
land’s. It’s the largest city of Pakistan. It’s a very modern 
place. 

Mieszkam w Karachi, na wybrzeżu. W Karachi jest 24 
milionów mieszkańców, to ponad połowa mieszkańców 
Polski. To największe miasto w Pakistanie. To bardzo 
nowoczesne miejsce. 

And what is the capital? 

A co jest stolicą? 

The Capital is Islamabad. It’s smaller than my city – it 
has 4 mln inhabitants. 
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Stolicą jest Islamabad. Jest mniejsze niż moje miasto – 
ma 4 miliony mieszkańców. 

What’s the weather like  in your city? 

Jaka jest pogoda w twoim mieście? 

It’s really, really hot, my whole country is hot. We’ve got 
4 provinces: Sindh, Balochistan, Punjab, Khyber  Pakh-
tunkhwa.  My province is Sindh. It’s got a desert called 
Thar, that is why it is so hot – the average temperature 
is 31–33 degrees. It’s also very green, because we have 
months of rainfalls – then it rains every day. And the 
provinces on the north are very cold. The highest tem-
perature in Pakistan is 50 degrees and the lower is –40. 
So it’s a very diverse climate. 

Jest naprawdę bardzo gorąco, w całym kraju jest gorą-
co. Mamy 4 województwa: Sindh, Balochistan, Punjab 
and Khyber  Pakhtunkhwa. Ja mieszkam w Sindh. Znaj-
duje się tam pustynia Thar, dlatego jest tak gorąco – 
średnia temperatura wynosi 31-33 stopnie. Jest również 
bardzo zielono, ponieważ mamy deszczowe miesiące – 
wtedy pada codziennie. Województwa na północy są 
bardzo zimne. Najwyższa temperatura w Pakistanie to 
50 stopni, a najniższa -40. A zatem, klimat jest bardzo 
zróżnicowany. 

Do you have seasons? 

Macie poru roku? 

Yes, we have all four seasons: summer, autumn, winter 
and spring. 

Tak, mamy cztery pory roku: lato, jesień, zimę I lato. 

What do you eat in your country? 

Co jadacie w Twoim kraju? 

Our traditional dishes are: biryani (rice), nihari (sauce 
with meat), chicken and special bread called naan. The 
food is very spicy. We use a lot of spices: pepper, curry, 
chilli, cumin, curcuma, garlic, ginger, masala. 
  

Naszymi tradycyjnymi daniami są: biryani (ryż), nihari 
(sos z mięsem), kurczak i specjalny chleb o nazwie naan. 
Jedzenie jest bardzo pikantne. Używamy wielu przy-
praw: papryki, curry, chilli, kuminu, kurkumy, czosnku, 
imbiru, masali (mieszanka różnych ziół)   

What is Pakistan famous for? 

Z czego słynie Pakistan? 

There are a lot of things. As far as sport I concerned, it is 
cricket – it’s very famous in my country. Pakistan is also 
famous for its military – we have the 7th strongest army 
in the world.  Apart from that, we have K2 (in the Kara-
korum mountains) which is the 2nd highest mountain in 
the world after Mt. Everest. It’s only 200 m smaller than 
Everest. In Pakistan there is Lalazar which is one of the 
most beautiful places in the world. We share Himalayas 

with China and India. There is the Karakoram highway – 
the world’s highest located international road. In Paki-
stan there is also Khewra Mines - the 2nd largest salt 
mine in  the world. There is also the most famous 
mosque in the capital city and the 6th largest mosque in 
the world. It is called Faisal Mosque. We have deserts, 
mountains, rivers – we have everything.   

Jest mnóstwo takich rzeczy. Jeśli chodzi o sport, to kry-
kiet – jest bardzo popularny w moim kraju. Pakistan sły-
nie również ze swojego wojska – mamy siódmą co do 
sprawności armię na świecie.  Poza tym mamy K2 (w 
górach Karakorum), która jest drugą, po Mount Everest, 
najwyższą górą na świecie. Jest tylko 200m niższa. W 
Pakistanie jest Lalazar, który jest jednym z najpiękniej-
szych miejsc na świecie. Dzielimy Himalaje z Chinami i 
Indiami. Jest również autostrada Karakoram – najwyżej 
na świecie położona droga. W Pakistanie jest kopalnia 
Khwera – druga co do wielkości kopalnia soli na świecie. 
W stolicy kraju jest słynny meczet, szósty co do wielko-
ści na świecie. Nazywa się Faisal. Mamy pustynie, góry, 
rzeki – mamy wszystko. 

What sport do you play in your country? 

W jaki sport gracie w twoim kraju? 

The most famous one is cricket, then we have hockey as 
our national game. We were champions for 16 years. 
We are very good at squash too. An interesting fact is 
that 85% of footballs are made in Pakistan. 

Najsłynniejszym jest krykiet, następnie hokej jest na-
szym narodowym sportem. Byliśmy mistrzami przez 16 
lat. Jesteśmy również bardzo dobrzy w squasha. Cieka-
wostką jest fakt, że 85% piłek do gry w piłkę nożną jest 
produkowanych w Pakistanie.    
  

What celebrations do you have? 

Jakie święta obchodzicie? 

We have a month of fasting - Ramadan. We don’t eat 
anything from dawn to sunset. It lasts 30 days. After 
that we have 3 days festival called Eid – it’s all about 
peace, love  and presents. We pray in the morning be-
fore the festivals. When we pray, we cover our head, so 
that no hair is seen. All the body is covered, only hands 
can be shown. We wear a lot of jewellery on our hands 
and we have henna. We eat special sweets prepared 
with milk, yoghurt and nuts.  

Mamy miesiąc postu – Ramadan. Nie jemy wtedy nic od 
świtu do zachodu słońca. Trwa to 30 dni. Potem mamy 3 
dni święta o nazwie Eid – wszystko związane jest z poko-
jem, miłością i prezentami. Modlimy się o poranku 
przed tymi świętami. Zakrywamy wtedy nasze głowy, 
żeby w ogóle nie było widać włosów. Cale ciało, poza 
dłońmi, jest przykryte. Na dłoniach mamy sporo biżute-
rii i hennę. Jemy również świąteczne słodkości. 
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What is the educational system like in Pakistan? 

Czym charakteryzuje się system edukacji w Pakistanie?  

It’s similar to Poland’s. At the age of 3 children go to the kindergarten, then we have a primary school 
which is joined with high school. So from grade 1 to grade 10 we have the same school. Then we have a 
college which is from the 11th to 12th grade – that is our secondary school and then we have a university 
for 4 or 5 years where you get a Master’s degree.  

Jest podobny do polskiego. W wieku lat 3 dzieci idą do przedszkola, potem mamy szkołę podstawową, 
która jest połączona ze szkołą średnią. Więc, od 1 do 10 klasy jesteśmy w tej samej szkole. Potem mamy 
college od 11stej do 12stej klasy – to jest nasza szkoła średnia, a potem przez 4 lub 5 lat są studia, po któ-
rych zdobywamy tytuł magistra. 

What is the educational system like in Pakistan? 

Czym charakteryzuje się system edukacji w Pakistanie?  

It’s similar to Poland’s. At the age of 3 children go to the kinder-
garten, then we have a primary school which is joined with high 
school. So from grade 1 to grade 10 we have the same school. 
Then we have a college which is from the 11th to 12th grade – 
that is our secondary school and then we have a university for 4 
or 5 years where you get a Master’s degree.  

Jest podobny do polskiego. W wieku lat 3 dzieci idą do przedszko-
la, potem mamy szkołę podstawową, która jest połączona ze 
szkołą średnią. Więc, od 1 do 10 klasy jesteśmy w tej samej szko-
le. Potem mamy college od 11stej do 12stej klasy – to jest nasza 
szkoła średnia, a potem przez 4 lub 5 lat są studia, po których 
zdobywamy tytuł magistra. 

Do you like Poland? Is it a nice place to visit? 

Podoba Ci się Polska? Czy warto tu przyjechać? 

Yes, I like Poland. It’s cold and wet but I like it. It’s very different from my country. The weather is differ-
ent  and the people are amazing. I’ve got only good experiences. 

Tak, podoba mi się Polska. Jest zimno i mokro, ale podoba mi się. Bardzo się różni od mojego kraju. Pogo-
da jest inna, a ludzie są niesamowici. Mam same dobre doświadczenia.  

And the last question. How long are you going to stay in Europe? 

I ostatnie pytanie. Jak długo zamierzasz zostać w Europie? 
I’m going to be here, in Europe for more than 5 weeks but in Poland for 3 weeks. 

Będę tu, w Europie przez ponad 5 tygodni, ale w Polsce przez 3. 

Ok, thanks a lot for the interview! 

Ok, dziękuję bardzo za wywiad! 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Pakistanu, zajrzyjcie do prezentacji Mishy Introduction to 
Pakistan: http://www.slideshare.net/HassanAbid1/introduction-to-pakistan 

 

 
 
Wywiad przeprowadziła  
Magdalena Woźniak, kl. Ia 
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W krótkim przeglądzie zmagań sportowych 

w naszym mieście zacznę od drużyny, która 

swe mecze rozkrywa w hali Gimnazjum nr 1. 

Mowa oczywiście o BM SLAM STAL - druży-

nie, która drugi rok gości w najlepszej lidze 

w Polsce - PLK. W stosunku do zeszłego se-

zonu skład zespołu został gruntownie zmie-

niony. Został jednak trener, ale nie na długo. 

Po trzeciej porażce z rzędu na początku se-

zonu Zoran Sretenović został zwolniony z 

funkcji trenera. Nowym szkoleniowcem tea-

mu będzie    Macedończyk - Emil Rajković, 

który jest znany w gronie polskiej koszyków-

ki - w latach 2014-16 prowadził drużynę  

Śląska Wrocław. Nowy coach jest już w 

Ostrowie i rozpoczyna swoją pracę. Cel po-

stawiony przez zarząd to gra w fazie play-off, 

więc aby tak się stało zawodnicy muszą w 

końcu zacząć wygrywać, co z nowym trene-

rem nie powinno być trudne. 

 

W innych  nastrojach są koszykarki TS Ostro-

vii. Beniaminek Basket Ligi Kobiet w dotych-

czasowych trzech meczach dwa przegrał, ale 

warto zaznaczyć, iż BLK jest ligą zamkniętą 

na 3 lata, a koszykarkom zależy na zbieraniu 

doświadczenia, a nie na wygrywaniu za 

wszelką cenę. Pierwszą wygraną w ekstra-

klasie od 13 lat(!) koszykarki odniosły 15 

października na własnym parkiecie, mierząc 

się z drużyną gorzowską. 

 

 

 

Jeszcze lepsze nastroje mają szczypiorniści 

KPR Ostrovii.  W dotychczasowych pięciu 

meczach odnieśli pięć zwycięstw! W ostat-

nim swoim meczu, 15 października pokonali 

na własnym podwórku drugi zespół Vive 

Tauron Kielce 26:25. Zwycięski rzut w ostat-

nich sekundach oddał Damian Krzywda. 

W żużlu dzieje się, ale po cichu. Została 

utworzona spółka akcyjna zarządzająca klu-

bem, na której czele stanął Radosław Strzel-

czyk, który zapewnia, że głównym jej celem 

jest przejrzystość finansowa. Klub będzie 

chciał wystartować w przyszłym sezonie na 

torach pierwszej lub drugiej ligi. To zależy od 

władz speedwaye' a w Polsce. Plan działania 

wydaje się być poukładany i przemyślany. 

Oby taki był. 

Łukasz Szukalski, kl. IIIa 

 

     SPORT 
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 Biblioteka naszego gimnazjum tradycyjnie włączyła się do obchodów Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w celu zwrócenia uwagi na wyjątkową rolę biblioteki w 
funkcjonowaniu szkoły oraz rozwijaniu kultury czytelniczej młodzieży. Tegoroczne święto-
wanie odbywało się pod hasłem: Jedna książka może zmienić świat. Wybierz swoją. W ra-
mach obchodów święta nasi uczniowie wzięli udział w konkursie literackim - List do Biblio-
teki oraz konkursie plastycznym - Projekt okładki/kartki z komiksu ulubionej książki.  

Z pozytywnym odbiorem spotkała sie też akcja - Drugie życie książki, która będzie konty-
nuowana, czyli nadal uczniowie mogą dzielić się przeczytanymi książkami z innymi czytelni-
kami. 

28 października podczas finału święta, w bibliotece w trakcie przerw czekały na odwiedza-
jących słodkie niespodzianki oraz upominki, które otrzymywali za rozwiązanie mini konkur-
sów, kalamburów i łamigłówek językowych. Kufer życzeń zapełniał się tytułami książek, któ-
re mają trafić na półki biblioteki.  

Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom obu konkursów, oto lista nagrodzonych: 

Konkurs literacki - List do Biblioteki: I miejsce Katarzyna Akerman, II miejsce Weronika 
Datta, III miejsce Zuzanna Urban. 

Konkurs plastyczny - Projekt okładki/kartki z komiksu ulubionej książki: I miejsce Julia Bach-
mann, II miejsce Magdalena Woźniak, III miejsce Zuzanna Russek. Wyróżnienia: Katarzyna 
Akerman, Agata Rachwalska, Jakub Skoczyński, Weronika Paikert, Klaudia Brach. 

Drodzy uczniowie, Stephen King powiedział: Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wy-
graną i idźcie do biblioteki...Dlatego pamiętajcie, że Biblioteka czeka na Was nie tylko z oka-
zji święta! 

Imieniny Biblioteki 
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Nie bez po- wodu listopad jest nazywany miesiącem zadumy i wspo-

mnień o tych, których nie ma już wśród nas. Jednym z nich jest Stani-

sław Mikulski, który zmarł w 27 listopada 2014r. w wieku 85 lat. Przede 

wszystkim pamiętamy go z roli Hansa Klossa w kultowym serialu Staw-

ka większa niż życie. Był również aktorem filmowym i teatralnym oraz 

prezenterem telewizyjnym. Grał w filmach: Złotopolscy, Niania, Na do-

bre i na złe, 07 zgłoś się, Pierwszy start, Ostatni świadek i wiele innych. 

Na wspomnienie zasługuje jego ostatnia rola w filmie z 2012r. Hans 

Kloss Stawka większa niż śmierć. Od 1983 do 1988 był aktorem Teatru 

Narodowego. Stanisław Mikulski był wielokrotnie nagradzany nagroda-

mi branżowymi i państwowymi. Przykładowe nagrody: Złota maska, 

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Order Przyjaźni Naro-

dów przyznany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i Odznaka 1000-

lecia Państwa Polskiego, ale to tylko mała część z nich. Pan Stanisław to 

bardzo uznana i podziwiana osoba. Niestety nie ma już go wśród nas.   

 

                                  Paulina Wczesna, kl. Ic 

 

 

 

Stanisław Mikulski 
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13 listopada 2016r. obchodzimy 

pierwszą rocznicę zamachu na Paryż. 

Ataki rozpoczęły się go godzinie 

21:16. W krótkich odstępach czasu 

doszło do trzech eksplozji i sześciu 

strzelanin. Eksplozje miały miejsce 

przy Stade de France w północnej 

części Saint-Denis. Najkrwawszy atak 

miał miejsce w teatrze Bataclan. Za-

machowcy wzięli zakładników i starli 

się z policją. Policja przypuściła 

szturm teatru, który zakończył się 14 

listopada 2015 o 0:58 czasu lokalne-

go.W odpowiedzi na ataki prezydent 

Francji François Hollande ogło-

sił w orędziu telewizyjnym 

stan wyjątkowy oraz tymcza-

sowe zamknięcie granic. 14 li-

stopada prezydent Frencji po-

wiedział też, że ataki zostały 

zorganizowane poza granicami 

państwa przez tzw. Państwo 

Islamskie wspierane wewnątrz 

kraju. Były to najkrwawsze 

ataki we Francji od czasu II 

wojny światowej i doprowadziły do 

pierwszego stanu wyjątkowego na  

 

 

 

 

 

terenie całego kraju od czasu wojny 

algierskiej w 1961. Wprowadzono też 

pierwszą godzinę policyjną od 1944, 

nakazując paryżanom pozostanie w 

domach. Przed atakiem Francja była 

w stanie gotowości po zamachach w 

Paryżu ze stycznia 2015, gdy zginęło 

17 osób. Zabito ośmiu sprawców, a 

służby wciąż szukają wspólników. Za-

machowcy podczas strzelania krzy-

czeli: „To za Syrię” i „Allah jest wielki”. 

 Zginęło 130 osób, w tym 87 w Batac-

lan. Ponad 300 zostało rannych, z cze-

go 99 osób było w ciężkim stanie. 

Paulina Wczesna, kl. Ic 

Pamiętajmy! 
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RECENZJE 
"Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. 
Złodziej Pioruna" autorstwa Ricka Rior-
dana to pierwszy tom serii książek, któ-
ra urzecze niejednego fana fantastyki. 
Połączenie mitologii greckiej, wartkiej 
akcji i niesłychanego humoru bohate-
rów gwarantuje nam, że na długo nie 
oderwiemy się od lektury. Nasz główny 
bohater Percy ma problemy z koncen-
tracją, ma dysleksję i ADHD. W ciągu kil-
ku lat został wydalony z mnóstwa szkół. 
Gdy jego nowa nauczycielka matematy-
ki, pani Dodds, usiłuje go zabić, chłopak 
nie wie jeszcze co go czeka. Z dnia na 
dzień dowiaduje się, że w jego żyłach 
płynie krew bogów. Dlatego też ląduje 
w Obozie Półkrwi, gdzie szkolą się wszy-
scy młodzi herosi.  Gdy Pan Niebios Ze-
us oskarża go o kradzież swojego drogo-
cennego pioruna, chłopak wraz z swoi-
mi przyjaciółmi Annabeth i Groverem 
musi wyruszyć na pierwszą w życiu mi-
sję, by ocalić świat przed wojną. Czy mu 
się uda? Jakie przeciwności losu spotka-

ją go po drodze? 
Tego możecie się 
dowiedzieć czyta-
jąc tę wspaniałą 
pozycję. 
 
 

 
    Natalia Matu-

szewska, kl.Ia 
 
 

Cześć! W pierw-

szym wydaniu „Głosu 

Jedynki” w nowym roku 

szkolnym przychodzę do 

Was z książką Collen 

Hoover pt. „November 

9”. Wybrałam tę po-

wieść dlatego, że jej ak-

cja, jak sam tytuł wska-

zuje rozgrywa się w li-

stopadzie, a zwłaszcza w 

tym jednym szczególnym dniu. 

Dla Bena i Fallon 9 listopada jest dniem, 

który najchętniej wymazaliby z kalendarza. W 2 

rocznicę od tragicznych i bolesnych przeżyć  ich 

drogi się krzyżują. Gdy dzień dobiega końca i Fallon 

ma wsiąść do samolotu do Nowego Jorku Ben wpa-

da na szalony pomysł by spotykali się co roku o tej 

samej godzinie i w tym samym miejscu. A żeby by-

ło ciekawiej w każdy inny dzień nie będą się ze so-

bą kontaktować. Od teraz 9 listopad staje się 

dniem, na który czekają z utęsknieniem.  

    Po przeczytaniu angielskiej wersji książki, mogę 

powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych powieści, 

które dotychczas przeczytałam, mimo, iż było dużo 

trudniej zrozumieć jej treść, niż gdyby była napisa-

na w języku polskim. Teraz z niecierpliwością cze-

kam na polskie tłumaczenie, które będzie dostępne 

w listopadzie. 

   "She's the only one I wanted with me today, and 

here she is. Just for me. Because she missed me. If 

she's not careful, I might just fall in love with her." 

Rok wydania wersji oryginalnej: 2015 

Rok wydania wersji polskiej: 2016 (9.11) 

Moja ocena: 9/10 

Zuzanna Marciniak, kl.Ic 
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W Międzygminnym Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt "POD WIATRA-

KAMI", mającym swoją siedzibę w Wy-

socku Wielkim jest wiele psów, które 

pragną być kochane. Dlatego zamiast 

kupować psa, warto przyjść do schro-

niska i zaadoptować samotne zwierzę. 

 Bilbo to piękny, dostojny bokser. Jest 

łagodny, grzeczny, kochany, uwielbia 

przytulanie, potrafi chodzić na smyczy. 

Chce być w centrum uwagi, lgnie do 

człowieka. Bilbo nie odnajduje się w 

kojcu, pilnie potrzebuje nowego do-

mu… 

 

 

SCHRONISKO 

  Puszek został odebrany inter-

wencyjnie wraz z Reksiem. Psiaki 

nie potrafią bez siebie żyć, są ze 

sobą bardzo zżyte. Jest łagodny, 

grzeczny, kochany, uwielbia za-

bawy i pieszczoty, potrafi chodzić 

na smyczy, zgadza się z innymi 

psami. Chce być w centrum uwa-

gi, jest przyjazny dla ludzi.  

 

Paulina Wczesna, kl.Ic 
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Babeczki waniliowe  
Składniki: 
2 szklanki mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
0,5 szklanki cukru 
2 łyżeczki cukru waniliowego 
1 jajko 
0,5 szklanki oleju 
1 szklanka mleka 
Sposób przygotowania: 
Suche składniki mieszamy w misce. Jajko, olej oraz mleko doda-
jemy do masy i dokładnie mieszamy. Nastawiamy piekarnik na 
temperaturę 180 stopni. Metalową formę do muffinek wykła-
damy papierowymi papilotkami. Jeśli nie mamy papilotek fo-
remki możemy wysmarować masłem i wysypać bułką tartą. 
Przekładamy ciasto do foremek i pieczemy około 20 minut. 

                                      Smacznego!!! 
  
 

  
 

COŚ NA ZĄB 
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Łosoś ze szpinakiem 
 
Składniki: 
filet z łososia 150g 
szpinak 200g 
szalotki 2 szt 
oliwa 2 łyżki 
wiórki skórki pomarańczowej do dekoracji  
sól, kolorowy pieprz  
 
Sposób przygotowania: 
 
Filet opłukać i ugotować na parze (ok. 20 minut). Szpinak opłu-
kać. Szalotki posiekać. W rondlu rozgrzać oliwę, wrzucić szalotki 
i zeszklić. Dodać szpinak. Poddusić aż opadnie. Doprawić solą  
i świeżo mielonym kolorowym pieprzem. Ułożyć filet na szpina-
ku, posypać solą i pieprzem. 

Smacznego!!! 
Kinga Sitarz, kl.Id 

COŚ NA ZĄB 
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Nauczycielka mówi do ucznia: -Sebastian, do odpowiedzi! 

A Sebastian na to:  

-Do 18-stego roku życia odpowiadają za mnie rodzice. 

-Jasiu, dlaczego nie poszedłeś do kolegi? -Kaziu już nie jest 

moim kolega. Chciałbyś mieć kolegę, który: przeklina, pije i 

kradnie? -Nie..  

-Kaziu też nie chciał. 

Jakiego sera nie lubią pływacy? - Topionego. 

Co łączy myszkę i komputer? -Kabel. 

Jak nazywa się pies uzależniony od bólu? - Buldog. 

Dlaczego blondynka kupiła okrągły dom? 

- Żeby pies nie siusiał jej po kątach. 

HUMOR 

Źródło: Ponki              Nikola Paszek, kl. Ib 
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1. Vegetable, people make Jack’ o ’Lanterns of it 
2. You take it when it rains outside 
3. Seeds with green, prickly peel, children often col-

lect them 
4. Sometimes this animal looks like a spice ball   
5. Animal which picks up nuts for winter 
6. Now it is very cold, so we often catch this illness - 

we’ve got a cough, runny nose, fever 
7. When farmers collect wheat and vegetables from 

fields it’s … time 
8. Apples are the main ingredient of this cake 
9. He stays on the field and scares birds 
10. They fall down from trees 
11. The longest autumn month 
12. We feed this small bird when it is cold and snowy 
13. Acorns fall down from this tree 

14. After autumn is... 

CROSSWORD 
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