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Kochani! 

Serdecznie witamy wszystkich po wakacjach! 

 Wiecie co to oznacza? Dokładnie tak, chodzi o powrót naszej 

szkolnej gazetki! 

Życzymy wszystkim samych pomyślności w rozpoczętym już 

roku szkolnym 2021/2022!  

 

Koło ,,Mały Reporter” 
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I TY MASZ SZANSĘ ZOSTAĆ 

REPORTEREM! 

Zapraszamy na spotkania zespołu 

redakcyjnego  

„MAŁEGO REPORTERA”  

w formie on-line 

we wtorki o godzinie 19:30.  

Link do spotkania znajdziecie na 

Classroomie w zakładce: 

„MAŁY REPORTER” 

KOD: mo77nxh 

Jeśli chcesz nam przesłać sam 

artykuł (bez łączenia się), to zaloguj 

się na Classroomie, wpisz wyżej 

podany kod i dodaj swój tekst! 
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ZASADY ETYKI DZIENNIKARSKIEJ 
 

1. Zasada prawdy – dziennikarz ma obowiązek zabiegać o 

informację prawdziwą i sprostować informację fałszywą. 

2. Zasada obiektywizmu - przedstawianie rzeczywistości 

niezależnie od poglądu dziennikarza. 

3. Zasada oddzielania informacji od 

komentarza – chodzi o możliwość 

odróżniania przez odbiorcę faktów od 

opinii o nich. 

4. Zasada uczciwości – dziennikarz działa 

zgodnie z własnym sumieniem, nie ulega 

wpływom, jest nieprzekupny. 

5. Zasada szacunku i tolerancji - poszanowanie ludzkiej 

godności, praw, dóbr osobistych i 

prywatności. 

6. Zasada wolności i odpowiedzialności za formę i treść 

przekazu - wolność nakłada na dziennikarzy 

odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z publikacji 

treści. 
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RADY DLA DZIENNIKARZA 

1. Pisz i publikuj prawdę. 

2. Przygotuj się do napisania 

artykułu lub wywiadu.  

3. Zbierz informacje na temat 

rozmówcy lub opinie innych. 

 

4. Szanuj swego rozmówcę.  

5. Okazuj osobie mówiącej  

szacunek, nie lekceważ jej 

nawet, gdy jego poglądy są 

 sprzeczne z Twoimi.   

 

6. Bądź cierpliwy. 

7. Pisz zrozumiale. 

8. Jeśli zdarzy Ci się popełnić błąd, jak 

najszybciej go sprostuj. 
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DLA NAUCZYCIELI 
 

14 października składamy życzenia 
Nauczycielom i Pracownikom Szkoły: 

 

Wiersz dla nauczycieli 

Ciężko pracują, 

Uwielbiają dzieci.     

Są sprawiedliwi, 

Przez nich czas szybko leci. 

Więc dziś wszystkim nauczycielom składamy te życzenia:   

Żeby wszystkie ich marzenia były do spełnienia. 

 

Cytaty o nauczycielach 

 

,, Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają je rozwijać.’’                                   

Janusz Korczak 

 

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą - nauczać.’’ 

M.Twain 

 

,,Najlepsi nauczyciele, to tacy, którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci 
co widzieć’’. 

Alexandra K.Trenfor 

 
Opracowała: Natasza Bołdak, klasa 5a 
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  Leśne strachy  

 
Jesień to wyjątkowa pora roku. Zwierzęta szykują wtedy się do zimowego snu. Jeże 
zakopują się w liściach, niedźwiedzie szykują gawry, wiewiórki szukają zapasów na zimę, a 
lisy kopią nory. Ptaki odlatują do ciepłych krajów, ale niektóre gatunki zostają w Polsce na 
zimę np. sikorki, wróble, dzięcioły i zięby.  

W pewną jesienną noc wiewiórka gromadziła zapasy na zimę. Zrzucała orzechy z drzewa na 
ziemię i zakopywała je, żeby miała co jeść podczas zbliżających się, chłodnych miesięcy. Była 
tak bardzo zajęta swoją pracą, że nie zauważyła nadejścia niespodziewanego gościa. 

Do wiewiórki podszedł Zajączek Wielkanocny.  

- Czy teraz jest Wielkanoc? – spytał.  

- Zajączku, jak zwykle przyszedłeś nie w porę! Jest dopiero październik, a najbliższe święta to 
Halloween i Święto Zmarłych - zawołała wiewiórka. 

- A w Halloween kto rozdaje prezenty? - zapytał Zajączek. 

- W Halloween dzieci przebierają się w kostiumy i zbierają cukierki – wytłumaczyła 
wiewiórka. 

- Dlaczego zawsze nie mogę trafić na Wielkanoc?  

- Wrócę tu za dwa miesiące! - zawołał Zajączek i pobiegł w krzaki. 

- Zajączku! Wtedy będzie Boże Narodzenie! - wykrzyknęła za nim wiewiórka i pobiegła za 
nim. Wiewiórka skakała po drzewach próbując dogonić Zajączka. Kiedy Zając w końcu się 
zatrzymał postanowiła mu coś powiedzieć. 

-Kup sobie kalendarz! Jest wielka promocja w jednym kiosku! – wytłumaczyła mu. 

Nagle zerwał się wiatr, z drzew zaczęły spadać różnokolorowe liście.  Jeden z liści spadł 
Zajączkowi na głowę. 

- Aaa… psik – kichnął. Zajączek miał najwyraźniej alergię i taka pogoda wcale mu nie służyła. 

Nagle Zajączek zobaczył kota. 

- W nogi! – wrzasnął i popędził jak mógł najszybciej. 

Wiewiórka znowu co sił goniła Zajączka, aby powiedzieć mu, że nie ma się czego bać. 

-Gwarantuję ci, że ten kot jest najmilszym kotem jakiego do tej pory poznałam… Poza tym, ja 
bardziej bałabym się psa albo lisa. 

Zajączkowi wydało to się dziwne. Jak można lubić koty? Przecież koty są dzikie, mają ostre 
pazury i zęby …Wcale a wcale Zajączkowi to się nie podobało, aż do chwili, gdy wiewiórka 
powiedziała:  

- Zajączku to tylko kostium! - zaśmiała się wiewiórka. Kolejną tradycją Halloween oprócz 
rozdawania cukierków jest przebieranie się w różne kostiumy.  Ten kot to nic innego jak 
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przebranie. Wydaje mi się, że powinieneś, drogi Zajączku, sprawić sobie prezent i kupić sobie 
kalendarz. Wtedy będziesz pamiętał, kiedy jest Wielkanoc, a kiedy pozostałe święta. Zajączek 
posłuchał rady wiewiórki i udał się do najbliższego kiosku, aby go kupić. Tym razem, wcale go 
nie zdziwiło, kiedy sprzedawcą był Duch. 

-Ha ha ha- zaśmiał się Zajączek- wcale się nie boję. - Wiem, że to tylko przebranie na 
Halloween! 

I w ten oto sposób Zajączek przestał mylić daty. 

 

Opracowała: Ania Szybkie, klasa 2b 
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KOLEŻANKI I KOLEDZY! 

 

Trwa zbiórka na zwierzaki ze „Schroniska pod Psim Aniołem”.  

 

ZBIERAMY: 

 Suchą karmę dla psów i kotów 

 Puszki zjedzeniem  

 Koce i kołdry  

 Smycze 

 Zabawki 

 

Dary można przynosić do oznakowanych kartonów.  

 

ZWIERZAKI BĘDĄ NA PEWNO WDZIĘCZNE!  

          Grafika: Piotr Zembrzuski 
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Komiks: Oktawia Szydłowska 
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Ciekawostki o kotach 

 

1. W przeciwieństwie do innych kotów, futro tureckiego vana izoluje je od wody i 

uwielbiają to. 

2. Koty lubią spać - śpią 70% swojego życia. 

3. Burmistrzem Talkeetna na Alasce przez 15 lat był kot, który miał na imię 

Stubbs. 

4. Koty nie czują słodkiego smaku, ponieważ mają inne kubki smakowe. 

5. Koty mają ponad 20 mięśni, które kontrolują uszy. Mogą poruszać uszami o 180 

stopni, dlatego bardzo dobrze słyszą. 

6. Kot ociera się o ludzi, aby oznaczyć swoje terytorium. 

7. Czarne koty  przynoszą pecha w Stanach Zjednoczonych i Polsce, ale za to 

szczęście w Wielkiej Brytanii i Australii. Jak wy myślicie? 

8. Koty są nocnymi zwierzętami - mają gorszy wzrok w ciągu dnia, ale w nocy 

potrzebują siedem razy mniej światła niż ludzie. 

9. Egipski Mau jest najstarszą rasą kota. 
 

 
 

 
 

Opracowała: Nela Bołdak, klasa 2a 
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RECENZJA FILMU  

„JAK ROZMAWIAĆ Z PSEM” 

 

W środę 13 października z całą klasą VC byłam w kinie na 
filmie „Jak rozmawiać z psem”.  
Film należy do gatunku komedii familijnej. Został 
wyprodukowany w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. 
Za scenariusz i reżyserię odpowiadał Gil Junger i wywiązał 
się ze swoich zadań znakomicie. W rolach głównych 
wystąpili: Gabriel Bateman – Olivier, Megan Fox – mama i 
oczywiście pies Henry. 

Film opowiada o niesamowitej więzi chłopca z psem. 
Główny bohater- Olivier jest młodym naukowcem i 
uwielbia robić wynalazki. W jego życiu zaczyna się wiele 
dziać. Rodzice coraz gorzej się dogadują, za to szkołę 
odwiedza wielki i szanowany naukowiec-wynalazca. 
Zorganizowany zostaje konkurs wynalazków, w którym 
nasz bohater bierze udział. Jego wyjątkowe umiejętności 
sprawiają, że za sprawą naukowca, popada w tarapaty. 
Na ratunek ruszają psy z Henrym na czele, który dzielnie 
towarzyszy i pomaga Olivierowi.  
Film powinien usatysfakcjonować także tych, którzy lubią 
wątki romantyczne. Olivier chce zaprosić na szkolną 
dyskotekę swoją koleżankę Sophię. 

Ten film bardzo mi się podobał. Był ciekawy i trzymał 
mnie w napięciu. Miał sceny smutne, śmieszne, wesołe i zabawne. Uważam, że warto go 
obejrzeć. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak porozumiewać się ze swoim psem, musicie go 
zobaczyć! 

 
Opracowała: Zuzanna Kowalska, klasa VC 
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Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i 

Gotowania 
 

 

W roku 2021 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania przypadana 8 listopada 

  

  

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. 
„European Day of Healthy Food and Cooking”) został 
zainicjowany w 2007 roku przez Komisarza Unii Europejskiej i 
Euro- Toques- organizację zrzeszającą szefów kuchni. Celem 
święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych 
(i nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywania 
regularnie posiłków, informowanie o konsekwencjach złej 

diety.  

  

“Dzieciaki! Jedzcie zdrowo” 

Dzień Zdrowego Jedzenia jest obchodzony na wiele sposobów. 
W niektórych krajach kucharze zapraszają młodzież do 
restauracji aby pokazać młodym ludziom czym jest zdrowe 
żywienie, prowadzą też warsztaty i zajęcia w lekcjach na temat 
zdrowej diety. W Polsce powstały kampanie dotyczące dobrych 
nawyków żywieniowych. Jedną z nich jest kampania “Śniadanie 
Daje Moc”. Badania z 2010 roku pokazują, że około 40% 
uczniów i studentów rezygnuje ze spożycia śniadania. 
Rozpoczynanie dnia bez posiłku, bądź niejedzenie między 
lekcjami, źle wpływa na samopoczucie i koncentracje uczniów. 
Nauczyciele zaangażowani w akcję, organizują w klasach 
wspólne spożywanie śniadania, przygotowują kanapki lub 
przekąski z klasą w ramach zajęć lekcyjnych oraz uświadamiają 
wychowanków o roli śniadania w codziennej diecie. 

  

 

https://www.kalbi.pl/8-listopada
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Zdrowa dieta dla starszych 

Coraz więcej serwisów poświęconych gotowaniu włącza się w 
akcję Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Obecnie mamy 
“modę” na zdrowe żywienie. Bary typu slow food, cieszą się 
ogromną popularnością. Wzrasta świadomość ludzi na temat 
zdrowego odżywiania. Nie mniej jednak jest to nadal ogromne 
pole do działania. Tego dnia chcemy Cię zachęcić, abyś 
przyjrzał się uważnie, co spożywasz. Jak wyglądały Twoje 
posiłki w ciągu ostatniego tygodnia? Czy jadłeś codziennie 
śniadanie? Czy w Twojej diecie nie zabrakło ważnych 
składników (np. ryb, owoców, warzyw? Ile jesz słodyczy? Czy 
nie masz problemów z odpowiednią wagą ciała? Zdrowa dieta 
jest podstawą do dobrej kondycji i zdrowia. 
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LEKCJA SAVOIR-VIVRE 

 

20 października uczniowie klasy 8c oraz 8b wybrali się na 
wycieczkę do Komorowa na lekcję  
savoir-vivre’u.   

Zbiórka odbyła się o godzinie 9.00 przed szkołą. Droga do 
Komorowa zajęła nam 45 minut. Na miejscu klasy się 
rozdzieliły i każda ze swoim wychowawcą poszła realizować 
jeden z elementów wycieczki.  

Zajęcia miały dwa etapy: „siedzący”, który odbywał się w 
restauracji ,,Stara Cukiernia’’,  
gdzie poznawaliśmy zasady etykiety i dobrego zachowania 
w restauracji oraz przy stole. Etap terenowy zaś odbywał 
się w pobliskim parku.  

Podczas części „siedzącej” uczyliśmy się, jak właściwie zachowywać się przy stole. 
Prezentacje były bardzo  ciekawie prowadzone. Ćwiczyliśmy korzystanie ze sztućców, także 
tych używanych rzadko, wyłącznie do wymyślnych potraw. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda 
prawidłowo ułożona zastawa stołowa oraz jak zachować się podczas różnego typu spotkań, 
np. business lunchu, przyjęcia urodzinowego czy zwykłego przyjacielskiego spotkania w 
restauracji.  

Etap terenowy odbywał się w pobliskim parku, gdzie podzieliliśmy się na dwie drużyny  
i wykonywaliśmy różne zadania z zakresu „kindersztuby”. Podczas tych zajęć musieliśmy  
m.in.: pomysłowo zapakować prezent, przebrać się w wymyślne stroje i odtańczyć poloneza, 
podać jak najwięcej słów związanych z wycieczką.  

Po zakończeniu wszystkich zadań, wróciliśmy do restauracji, gdzie czekał na nas ciepły 
posiłek. Podano nam frytki, kurczaka w panierce oraz surówkę z marchewki, do picia można 
było wybrać sok pomarańczowy, jabłkowy lub wodę z miętą i limonką. Mieliśmy szanse 
wykorzystać zdobyte wcześniej umiejętności .  

Po zjedzonym posiłku pożegnaliśmy się z obsługą lokalu i wsiedliśmy do autokaru, który 
zabrał nas w drogę powrotną do Warszawy.  Podróż nie trwała długo, bo zaledwie 40 minut. 
Na końcu wycieczki czekały nas słodkie niespodzianki - lizaki.  

Moim zdaniem, wycieczka była bardzo udana. Wyciągnęłam z niej wiele ciekawych 
informacji na temat dobrych manier. Przypomniałam sobie także te zasady, które już znałam.  
Uważam, że każda klasa powinna udać się na takie zajęcia. 

 
Opracowała: Aleksandra Krynicka, klasa 8c 
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Niezwykła lektura dramatu „Dziady” Cz. II 

 Adama Mickiewicza 

 

Dwudziestego dziewiątego września klasa VI B zebrała się w budynku szkoły,  
by w wyjątkowy sposób świętować Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.  

Celem spotkania było wspólne czytanie „Dziadów. Cz. II” Adama Mickiewicza. Zebranie 
odbyło się przy zgaszonym świetle i zapalonych świecach, które każdy z nas przyniósł  
ze sobą. Na ekranie wyświetlaliśmy złowieszcze i nieco upiorne obrazy Caspera Fridricha.  
W ten sposób stworzyliśmy tajemniczy nastrój.  
Od tego momentu 29 września zmienił się w dzień zaduszny, a sala klasowa w cmentarną 
kaplicę 

Czytaliśmy z podziałem na role. Mnie przypadła rola Kruka. 

Pod przewodnictwem najmądrzejszego ze społeczności Guślarza (Kacper,) rozpoczęliśmy 
uroczystość wywoływania duchów zmarłych osób. Wezwane duchy, każdy z osobna, 
opowiadały o sobie i udzielały moralnych pouczeń. Każdy wyjaśniał swoją winę i prosił 
o pomoc. Jedne dostały to, o co prosiły, inne nie mogły otrzymać wsparcia. 

Po zakończeniu lektury i wywoływania duchów, wspólnie zasiedliśmy do stołu i zaczęliśmy 
posilać się gorzkimi i słodkimi potrawami, które przygotowali nam rodzice. 

Wspólne czytanie odbyło się w obecności naszej nauczycielki języka polskiego  
i wychowawczyni.  

Spotkanie zostanie na długo w mojej pamięci. Nie ukrywam, że chętnie powtórzyłbym je. 

Zachęcam wszystkich do wspólnego, głośnego czytania lektur! 

 
Opracował: Krystian Borysiuk, klasa VIIB  
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WYCIECZKA DO WILGI 

 

 

Klasa 2b pojechała autokarem 

na wycieczkę szkolną 

w dniu 6 października do Wilgi. 

 

Robiliśmy pióropusze indiańskie, 

naszyjniki, bawiliśmy się w nawijanie 

i rozwijanie jaszczurki, łapanie na 

lasso drewnianych koni i odbyła się 

jazda bryczką i poszukiwanie 

,,indiańskiego złota”. 

 

Opracowała: Anna Szybkie, klasa 2b  
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Igrzyska Olimpijskie 

 

Po pięciu latach rozpoczęły się Igrzyska w Tokio. Wszyscy na ten moment czekali i 
się ekscytowali. Igrzyska zaczęły się 23 lipca, a zakończyły się 8 sierpnia. Wzięło 
udział 11 326 sportowców. 
Polska wypadła bardzo dobrze. Zajęła 17 miejsce w tabeli medali i zdobyła razem 19 
medali. Polka, Aleksandra Mirosław ustawiła nowy światowy rekord (w kategorii 
kobiet, oczywiście)! Wzięła udział w wspinaczce na szybkość i spięła się na szczyt w 
6, 84 sekundy.  
 

Ciekawostka: Google w czas trwania Igrzysk zaprogramowała grę pt.,,Wyspa 
Championów’’. Doodlowe Zawody na Wyspie Czempionów (30 sierpnia) 
(google.com) 

 

                 

                                    

 
Źródło: Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 (olympics.com) 
 

Opracowała: Natasza Bołdak, klasa 5a 

https://www.google.com/doodles/doodle-champion-island-games-august-30
https://www.google.com/doodles/doodle-champion-island-games-august-30
https://olympics.com/tokyo-2020/en/
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Igrzyska Paraolimpijskie 

 
Czas trwania: 24 sierpnia - 5 września 
Miejsce: Japonia, Tokio 
Liczba zdobytych medali przez Polaków: 25 
Liczba uczestników: 4403 
Miejsce w tabeli medali: 17 
Reprezentanci Polski: 89 
Maskotka Paraolimpiady: Someity 
 
Ciekawostka: Dzieci ze szkół w Japonii wybrały maskotkę Paraolimpiady i Igrzysk. 
 

 

 
Źródło: Tokyo 2020 Summer Paralympic Games | IPC | International Paralympic Committee                     

 

Opracowała: Natasza Bołdak, klasa 5a    

 

 

https://www.paralympic.org/tokyo-2020
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Czy wiesz, że… 

 

 W Kanadzie była taka krowa, która została sprzedana za 

700.000 funtów, czyli 3 778 250 zł! 
 

 W Japonii można kupić lody zrobione z ośmiornicy. 
 

 Kura o imieniu Mark żyła przez 18 miesięcy bez głowy. 
 

 Przeciętna truskawka ma 200 nasion. 
 

 Niektóre świnie zostały nauczone do grania w gry wideo. 
 

 Kopyta żyrafy są wielkości talerzy obiadowych. 
 

 Najdłuższy paznokieć na świecie miał prawie dwa metry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Natasza Bołdak, klasa 5a 
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ŻARTY 

1. Jaka rybka jest najdroższa? 

-Złota rybka! 
 

2. Nauczyciel: Wymień 2 zwierzęta, 

które żyją w Australii. 

Uczeń: Kangur, proszę. 

Nauczyciel: Dobrze, a drugie? 

Uczeń: Eeee… drugi kangur. 
 

3. Nauczyciel: Jeżeli masz 10 pomarańczy w jednej ręce i 7 w drugiej, to co 

masz? 

Uczeń: Duże ręce. 
 

4. Nauczyciel: Jeżeli dam ci  3 króliki, a następnego dnia dam ci 5 królików, 

ile razem będziesz miała królików? 

Uczeń: Dziewięć, proszę pana.  

Nauczyciel: Dziewięć? 

Dziewczynka: Tak, proszę pana. Już mam jednego królika. 
 

5. Czemu psy nie są dobrymi tancerzami? 

Mają dwie lewe nogi 
 

6. Jasiu pyta nauczycielkę: 

- Proszę panią, czy można ukarać kogoś za coś czego nie zrobił? 

- Oczywiście że nie można, Jasiu.  

- Więc ja zgłaszam, że nie zrobiłem pracy domowej... 

7. Nauczycielka oddając klasówki mówi do Jasia:        

- Jasiu, ściągałeś od Małgosi! 

- Skąd pani wie? - dziwi się Jaś. 

- Bo w pytaniu nr 5 Małgosia napisała: "Nie wiem", a Ty napisałeś: "Ja też". 

 

 

Opracowała: Natasza Bołdak, klasa 5a 

 

 

 

 

 



 

 - 25 -  

Co lubisz bardziej? 

 

KOTY VS. PSY 

SZKOŁA VS. SPANIE 

PŁYWANIE VS. PIŁKA NOŻNA 

CZYTANIE VS. RYSOWANIE 

JĘZYK POLSKI VS. MATEMATYKA 

LATO VS. ZIMA 

URODZINY VS. BOŻE NARODZENIE 

KOMPUTER VS. TELEFON 

NIEBIESKI VS. ZIELONY 

CHIPSY VS. ŻELKI 

GORZKIE JEDZENIE VS. SŁONE JEDZENIE 

PIZZA VS. FRYTKI 

KOLOROWE RZECZY VS. CIEMNE RZECZY 

JABŁKO VS. BANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Natasza Bołdak, klasa 5a 
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Jeszcze raz zapraszamy wszystkich 

chętnych do wspólnego tworzenia 

szkolnej gazetki! 

 

To dzięki Wam jest taka wyjątkowa  


