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Witamy w nowym roku szkolnym. W tym roku w naszej szkole powstaje 

gazetka szkolna o nazwie Magiczne Pióro. Jest to miesięcznik, który opiera 

się na tematyce poszczególnych miesięcy, wydarzeniach, rocznicach, porach 

roku i innych szkolnych, ważnych dla uczniów sprawach. Treści gazetki 

dostępne są również na stronie internetowej szkoły. 

Magiczne Pióro jest dla uczniów szkoły przeważnie pierwszym miejscem 

publikacji ich tekstów, odkrywania talentów. Jest wspaniałą przygodą, w którą 

uczniowie chętnie się angażują, udzielają wywiadów, przeprowadzają je, piszą 

wiersze, opowiadają o swoich odczuciach. 

 Redakcja gazetki serdecznie zaprasza chętnych uczniów do 

współpracy i wypowiadania się za jej pośrednictwem na różne tematy. 
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Co się działo we wrześniu? Zacznijmy od 
początku… 

 
 

- 01 września rozległ się pierwszy dzwonek i nasza szkoła znowu zaczęła 

tętnić życiem. Powitaliśmy nowych nauczycieli oraz uczniów, a przede 
wszystkim w nasze mury zawitali najmłodsi - „zerówkowicze” z oddziału 
przedszkolnego oraz troszkę starsi - „pierwszaczki”. Dzieci z klas pierwszych 

w tym dniu zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły, głośno 
i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie 

wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane pamiątki. 
Życzymy im wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych. 

  
-  15 września - Międzynarodowy Dzień Kropki, to coraz bardziej popularne 

święto kreatywności, odwagi i zabawy. Tego dnia uczniowie, nauczyciele 
oraz pracownicy, zorganizowali wiele ciekawych zabaw i happeningów, które 
pomogły dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać 

wyobraźnię i wspólnie się pobawić. W tym roku w naszej szkole powstało 
drzewo talentów wyjątkowe i niepowtarzalne. Zadaniem uczniów było 

doczepienie do drzewa swojego „potrafię…” wpisanego na kropkowym liściu. 
Okazuje się, że umiemy sporo… jak na jesień to sporo tych liści na tym naszym 
drzewie. Pamiętajcie, każdy z nas ma w sobie jakiś ukryty talent!!!   
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- Wrzesień to również miesiąc, w którym, JAK CO  ROKU, dołączyliśmy do 
akcji „Sprzątanie świata – myślę, więc nie śmiecę” . Nasi uczniowie wraz z 

nauczycielami wybrali się z misją ratowania naszej Ziemi przed zaśmieceniem. 
Nasza okolica i dzielnica św. Wojciech wygląda teraz o wiele lepiej. 

Postanawiamy nie zawodzić każdego innego dnia i na klasowy spacer 
zabieramy rękawiczki i worki na śmieci, ponieważ nam zależy… 

„Aby nasza piękna Ziemia nie zmieniła się w śmietnisko, 
warto troszkę się potrudzić. Warto dla niej zrobić wszystko!” 

 

  
- 27 września - Dzień Języków Obcych – to już tradycja w naszej szkole. Tego 
dnia uczniowie klas młodszych przebrali się za mieszkańca jednego z krajów i 
prezentowali mowę ojczystą danego kraju. W tym roku zawitała u nas Francja, 

Włochy, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Ukraina i Wlk. Brytania. Wszystkim 
uczniom gratulujemy wspaniałych przebrań. Starsi uczniowie natomiast mieli 

za zadanie wymyślić hasło zachęcające do nauki języka obcego i komiks pod 
tytułem „ Języki obce są nam nieobce”. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 
podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
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- 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto ma już 20 
letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 z inicjatywy Polskiej Izby Książki. 

Patronką  wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, która wiele swoich 
książek napisała z myślą o dzieciach. Data 29 września to dzień jej narodzin. 

Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Tego dnia 
w naszej szkole starsi uczniowie czytali na lekcjach języka polskiego, 
natomiast młodsi mieli zaszczyt gościć podczas swoich lekcji p. Dyrektor oraz 

p. Wicedyrektor, jak i nauczycieli innych klas z naszej szkoły, którzy czytali im 
wspaniałe, a także i zabawne opowiadania.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 29 września - w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu 
uczniowskiego. Kandydaci przygotowali plakaty, w których przedstawili swoje 

pomysły dotyczące uatrakcyjnienia życia szkolnego. W wyborach udział wzięli 
uczniowie klas I-VIII. W skład komisji wyborczej weszli Rafał Kuźniar, Magda 

Zelgert, Paulina Zaborowska i Wiktoria Zaborowska. Wyniki wyborów 
ogłoszono następnego dnia. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 
została Irena Blűmel, Zastępcą Tymon Orzoł, a Sekretarzem Adam Rawa. 

Uroczyste zaprzysiężenie członków Samorządu odbędzie się w trakcie apelu z 
okazji Święta Edukacji 14 października. 

  

 

 

- 30 września – tego dnia świętujemy Dzień Chłopaka. Nasze uczennice nie 

zawiodły swoich kolegów z klasy i przygotowały im dzień pełen niespodzianek. 
W imieniu wszystkich chłopców z naszej szkoły dziękujemy za pamięć.  
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O naszym patronie w słowach kilku… 
 
 
 

 

Samotny rejs 
 

Wszystko rozpoczęło się 25 stycznia 1967r., kiedy to Leonid Teliga 

– patron naszej szkoły- wyruszył w samotny rejs dookoła świata. 

Marzenia o podróży poprzedziły szczegółowe przygotowania, ale 

przede wszystkim samodzielna budowa jachtu „Opty”.  Jacht był 

doskonale wyposażony. Posiadał: tratwę pneumatyczną, 

plastikowy niezatapialny bączek do komunikacji z lądem, aparaturę 

sygnalizacyjną oraz radio. Trasa wyprawy wiodła od Casablanki, 

gdzie przetransportowano jacht,  na zachód. Tam zaczyna się 

samotna przygoda naszego patrona- żeglarza. Mimo różnych 

przeciwności losu, i zmagań z ciężką chorobą, Teliga dotarł do Fidżi, 

a stamtąd do Dakaru – bez zawijania do portów. Był to najdłuższy 

odcinek  rejsu, który  trwał  165 dni. W tym czasie Teliga przemierzył 

13 260 mil i … pobił wówczas rekord czasu trwania nieprzerwanej 

samotnej żeglugi oceanicznej. Poprzedni rekord należał do 

Amerykanina Bernarda Gilboya – 163 dni i 6 tys. mil.  

Podróż Leonida Teligi wokół kuli ziemskiej trwała 2 lata i 2 miesiące. 

Rejs zakończył się 30 kwietnia 1969 w Casablance. 

Swoją  wyprawę opisał Teliga we wspomnieniach: 

• „Opty – od Gdyni do Fidżi „– 1970 

• „Opty – od Fidżi do Casablanki „– 1970 

• „Samotny rejs Opty „– 1973 i 1976 
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W tym miejscu znajdziecie przepisy na proste dania wykonane i polecane przez 

Waszych kolegów i koleżanki. Zachęcamy do próbowania swoich sił w kuchni. 

Przekonacie się, jakie to łatwe. Przy niewielkiej pomocy dorosłych możecie 

stworzyć własne smakowitości. Zapraszamy! 

 

 
 
 

Pizza studencka Bianki 
Produkty: 1 tortilla, żółty ser, kilka plasterków szynki, pieczarki, ketchup. 

Wykonanie:  Na tortilli rozsmaruj  ketchup. Następnie umieść na niej  kilka 

plasterków szynki, dodaj żółty ser i pieczarki. Całość przełóż do mikrofalówki 

na ok 2 min. Pizza gotowa. Smacznego ! 

 

 

 

Koktajl Oreo Tymona  
Składniki: 8 ciastek „Oreo”, 350 ml mleka, 300 g lodów śmietankowych. 

Wykonanie: Wymieszać wszystkie składniki w blenderze. Gotowy napój 

przelać do szklanek. Udekorować bitą śmietaną i pokruszonymi ciastkami 

„Oreo”. Smacznego! 

 

 

Jesienna lemoniada Kariny 
Składniki: 2,5 cytryny, woda mineralna, imbir. 

Wykonanie: Wyciśnij sok z cytryn. Przelej sok do szklanki i dopełnij ją wodą 

mineralną. Na tarce zetrzyj kawałek imbiru i dodaj do napoju. Całość możesz 

udekorować listkiem mięty. Smacznego! 
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Są w naszej Szkole młode talenty literackie. To nas cieszy. Jeśli czujecie, że 

rymujecie, lubicie tworzyć opowiadania, a wyobraźnia podpowiada Wam 

ciekawe historie – to miejsce dla Was. Piszcie do nas, a my opublikujemy Waszą 

twórczość. Możecie tworzyć krótkie wierszyki, długie opowiadania. Czekamy 

na każdego, kto czuje potrzebę przelania na papier swoich myśli. Pamiętajcie, 

że autor może pisać pod pseudonimem.  

Dziś umieszczamy pierwszą część opowiadania uczennicy klasy trzeciej, która 

zechciała się podzielić z nami swoją twórczością. 

 
Tutaj pierwszy rozdział Toniny, napisała tę książkę podczas zdalnego 

nauczania:  
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Święta nietypowe w październiku 
 

 

2 października  

Międzynarodowy Dzień 

 Bez Przemocy 
Trudno uciec od przemocy, jest ona bowiem wszechobecna – na ulicach, w 
szkole, w telewizji.  

Warto więc stawić jej czoła, reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda. Święto 
zostało ustalone w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i 

strategii niestosowania przemocy. 
 
 

Dzień Anioła Stróża 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój... Dziś nasi opiekunowie 
mają swoje święto, które ma bardzo długie tradycje. Wprowadził je bowiem 

papież Klemens X w XVII wieku. 
 
 

9 października 

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 
Ta romantyczna i dostojna forma porozumiewania się przegrywa niestety z 

smsami i mailami. Tylko do kogo tu napisać jak wszyscy mają Facebooka? 
 
 

10 października 

Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci 
To święto, które nie tylko ma swoich zwolenników, ale i przeciwników. Tak jak 

kara śmierci. Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci jest okazją dla tych 
pierwszych, by zaprotestować przeciw krajom, w których wykonywane są 
wyroki śmierci. 
 

17 października 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ma na celu zwrócić uwagę na 
problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i 

braterstwo z najuboższymi. 
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29 października 

Dzień Internetu 
W Dniu Internetu mówi się zarówno o wielkich korzyściach, które daje nam 

sieć, ale wspomina się również o zagrożeniach. W swoim założeniu Internet 
jest genialnym wynalazkiem, ale niektórzy wykorzystują go do nielegalnych 
celów, narażając innych użytkowników. W dniu tym warto też wspomnieć, że 

mimo ciągłego rozwoju są regiony, gdzie nadal nie ma dostępu do sieci. 
 

 
 
 

5 nieoczywistych ciekawostek o koniach 

                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Najszybszy koń wyścigowy  osiągnął 
prędkość 70,76 km/h 

Rekord należy do konia pełnej krwi 
angielskiej Winning Brew, który pomknął z 

taką prędkością w trakcie wyścigu Penn 
National Race Course 14 maja 2008 r. 
Osiągnięta prędkość trafiła do księgi 

rekordów Guinnessa. 

 

2. Konie potrafią spać na stojąco. 

 

Koń staje w miejscu i prostuje mocno nogi, aby 
zablokować stawy – wykorzystuje do tego 
specjalne włókna ścięgien, a niektóre stawy 

mają nawet specjalnie przesuniętą rzepkę, 
która w momencie przechodzenia w tryb snu, 

przestawia się tak, by zablokować możliwość 
zginania stawu. I koń stoi, bez żadnego wysiłku, 
bez marnowania energii. Po śnie znów trzeba 

się „otrząsnąć„ więc koń znów musi się bardzo 
mocno wyprostować, by stawy wróciły na swoje 
miejsce. To całkiem ciekawe, bo my przecież też 

lubimy się z rana przeciągnąć! 
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5. Konie mają największe oczy wśród ssaków 
lądowych. 

Końskie oczy posiadają kilka ciekawych 
właściwości. Pierwszą i najważniejszą jest to, 

że końskie oczy mogą poruszać się 
niezależnie – oznacza to, że koń może jednym 
okiem patrzeć za siebie, a drugim przed 

siebie, kontrolując bardzo duży obszar wokół 
siebie. Dlatego też nie należy podchodzić do 

konia z tyłu. Pomimo tego, że wydaje nam się, 
że stoimy „za plecami„ to koń widzi, że tam 
jesteśmy i wie gdzie kopnąć, żeby w nas 

trafić. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Najmniejszy koń świata ma 43 cm 
wzrostu 

 

Urodzona w 2001 r. maleńka 

Thumbelina to klacz miniaturowa (nie 
mylić z kucem) z wadą genetyczną, która 
wywołała jej karłowatość. Ma 43 cm 

wzrostu, więc dorosłemu człowiekowi 
sięga ledwo nad kolano. Waży za to aż 26 
kg, więc ciężko byłoby potraktować ją 

jako konika przytulankę. 

4. Kopyto konia jest, technicznie rzecz 
ujmując, jednym z jego palców, więc konie 
biegają na palcach. 

 
Konie posiadają  właściwie tylko jeden 

palec u każdej kończyny. Palec ten, znów 
podobnie jak u pozostałych ssaków, 

składa się z trzech paliczków. Ostatnim z 
nich jest kość kopytowa, a samo końskie 
kopyto moglibyśmy w tym porównaniu 

nazwać paznokciem. Dlatego konie nie 
tylko, chodzą na pojedynczych palcach, 
ale nawet na paznokciach! 
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KONKURSY!!! 

 

- 21 października konkurs matematyczny Leon.  Życzymy powodzenia 

wszystkim uczestnikom. 

- konkurs plastyczno – techniczny: Dekoracja jesienna: z darów: sadu-

ogrodu-lasu – dla klas 1-3 

- konkurs fotograficzny pt.„ Piękno natury – uchwyć je” - dla klas 4-8  

- konkurs plastyczny  z okazji Dnia Niepodległości. Wykonanie plakatu 

upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości.- klasy 4-8 

- konkurs plastyczny - Stan wojenny 1981-2021- upamiętniający ofiary stanu 

wojennego: klasy 4-8 

- 29 października Dzień Dyni- ubieramy się na pomarańczowo 

Szczegóły konkursów znajdziecie na naszej tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej szkoły i facebooku. 

 

Szkolne Sprawy 

- 10 października obchodzimy dzień drzewa, uczniowie klasy 2a biorą udział 
w akcji #sadziMY, posadzą swoje klasowe drzewo na naszym szkolnym placu 
zabaw. 

- Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego 

ustanowione 27 kwietnia 1972r.  Obchodzimy ten dzień uroczyście14 

października w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Potocznie 

nazywamy ten dzień Dniem Nauczyciela.  

W naszej szkole odbędzie się uroczysty apel przygotowany przez uczniów 
klasy 4 i 6. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

wszystkim nauczycielom i 
pracownikom 

szkoły 
życzymy dużo 

uśmiechu i cierpliwości 
Uczniowski  

Samorząd  
Szkolny 
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Znasz jakieś, łamigłówki, zagadki, rebusy? Przynieś je do redakcji 
opublikujemy je w naszej gazetce. Damy szansę pogłówkować naszym 

uczniom. 

 
1. Dorysuj jedną kreskę, aby działanie było poprawne: 
 

 
 

Autor: Winner  

 
2. Zagadka: 

 

Czemu ściany nie toczą wojny? 
 
Autor: Winner 

 
3.Dorysuj 3 kreski, aby powstała pułapka na myszy. 
 
I  O  I 

 
Autor: Karola 
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