
Uśmiechnij się! 
-Gdzie informatyk myje ręce? 
- W e-kranie! 
 
-Po co kotu telefon? 
- Żeby miau! 

 
-Dlaczego taboret ma depresję? 

-Bo nie ma oparcia! 

 
-Po co idzie dres do lasu? 
-Po ziomki! 
 
-Jaki jest najpiękniejszy most w Anglii? 
-Most Beautiful 
 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy 
wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok!  

 
Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek,  

a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, 

proszę pana. 

 

-Jak się nazywa ulubione jedzenie 

zegara? 

-Tik-tak. 
 
 

Dowcipy przynieśli Maciej, Ala i Mikołaj 

 Zadanie z nagrodami !!! 
WYKREŚLANKA 

Znajdź i odczytaj 6 ukrytych nazw zwierzą.  
Pierwsza osoba, która wypisze nazwy zwierząt  
i zgłosi się do p.Emilii Łęckiej-Szafarz otrzyma 
nagrodę. 
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Konkurs rysunkowy 
Narysuj krótki, jednostronicowy, 
zabawny komiks o szkole. Pracę 

dostarcz do redakcji do 27 kwietnia br. 
Czekają nagrody! 

Redakcja:  
Alicja Jasnowska-redaktor naczelna; Kacper Drużdż, Patryk Turek - 
dział analiz; Maciej Jakubiak, Jakub Klata - dział rozrywka; Małgorzata 
Smolarczyk, Liliana Paluch, Oliwia Malinowska - dział terenowy; Jan 
Trzonek- dział wywiadu; Jadwiga Szot, Jacek Mazurek- dział sportowy; 
Aleksandra Troka, Patrycja Golińska, Kinga Fabicka, Wiktoria 
Wieczorek, Karolina Grzegorczyk, Kinga Kartasińska,  Justyna 
Przewoźniak, Aleksandra Borowiecka, Julia Klata, Natalia Ścieszko, 
Zuzanna Goliat, Zuzanna Rybicka, Mikołaj Olczyk, Nicola Pflanz, Jagoda 
Pudlarz, Maja Simon Karol Sęklewski - dział informacji; Rafał 
Nockowski- dział techniczno-marketingowy;, Krystian Zych, Dawid 
Stachera-dział dystrybucji; p.Emilia Łęcka-Szafarz-opiekun 

 NIE-wesoła 

prognoza pogody 

  
W maju wiosna zacznie  
się nieciekawie, ponieważ 
mówi się, że chmury to  
pola siłowe decepticonów  
i spuszczą na nas 
niespodziewany deszcz. 
Maciej   

Gazetka Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym
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W kwietniu i maju  w naszej 
szkole planujemy… 

 6 kwietnia-dzień autyzmu 

 19-21 kwietnia egzamin 
gimnazjalny 

 29 kwietnia apel 
patriotyczny 

  
W tym numerze m.in.: 

-Najważniejsze informacje ze szkoły  

- Sylwetka uczniów- najfajniejszych 

kumpli stycznia 
-Zadanie z nagrodami 

- Nasze pasje- gra Transformers 

-Komiksy 

 

Sonda szkolna: 

Jaki jest Twój ulubiony sport? 

 
Sondę przeprowadził Janek  
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takiej
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http://www.zostatniejlawki.pl/


Sylwetki uczniów nagrodzonych w konkursie 
Najfajniejszy Kumpel w styczniu i lutym 

 

Łukasz Bankowski klasa VII 
Łukasz jest uczniem klasy VII. Jest dobrym uczniem. 

Trenuje karate i odnosi sukcesy w tej dyscyplinie 

sportu. Lubi kolor limonkowy. W wolnym czasie lubi leżeć na 

kanapie. 
                                                                                    Ola, Natalia 

 
Amelia Jakubiak klasa VII 

Wywiad z Amelką przeprowadził Maciek Jakubiak. 
M: Co lubisz jeść i pić? 
A: Pizzę i pepsi. 
M: Co robisz w czasie wolnym? 
A: Rozmawiam z koleżankami przez telefon. 
M: Czym jest dla ciebie przyjaźń? 
A: Wiernością i wsparciem. 
M: Jaki jest twój najlepszy przyjaciel? 
A: Oliwia Wierucka. 

 

Liliana Paluch kl.Va 
Liliana wygrała konkurs na najfajniejszego kumpla w miesiącu styczniu. Jest  
ona uczennicą klasy Va.  Bardzo lubi kolor czerwony i uwielbia koty. Ma 
młodszą siostrę, która ma na imię Amelka i chodzi do pierwszej klasy. Lilka ma 
urodziny 25 grudnia, a jej znak zodiaku to koziorożec. Jest ona bardzo miłą 
osobą. Ładnie rysuje i jest bardzo kreatywna. 

Kinga i Małgosia 
 

Aleksandra Pawlak klasa IVc 

Ola chodzi do klasy IVc. Interesuje się projektowaniem.  

W czasie wolnym bawi się z siostrą. Lubi naleśniki i sok 

pomarańczowy. Jej ulubiony kolor to pomarańczowy.  

Jest wyjątkowo miła i życzliwa dla innych,  

poza tym świetnie tańczy.                                Mikołaj                                                                    

Norbert Michalewski kl. Vb 

Wywiad z Norbertem Michalewskim przeprowadził Janek Trzonek. 
Janek: Cześć! 
Norbert: Się ma! 
J: Czym się interesujesz? 
N: Graniem w gry komputerowe i piłkę nożną. 
J: Jakie lubisz jedzenie? 
N: Najbardziej lubię pizzę oczywiście. 

 
Natalia Ścieszko kl.IVb 

Wywiad z Natalką  przeprowadzili Ola i Karol 
Ola i Karol: Co lubisz robić w wolnym czsie ? 
Natalia: Jeździć na rowerze  
OiK Jaki jest twój ulubiony kolor? 
N: Niebieski 
OiK Jaki jest twój ulubiony napój ? 
N Sok pomarańczowy  
OiK Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny ? 
N w-f  i Polski  
OiK Jakie jest twoje ulubione zwierze ? 
N Pies  

Ingrid Darnowska kl.Vb 
Ingrid   Darnowska jest uczennicą klasy Vb. Najbardziej lubi uczyć się języka 
polskiego. W czasie wolnym gra w ping-ponga i lubi bawić się ze zwierzętami  
i gotować. Jej ulubiony kolor to miętowy. Jest bardzo pomocną osobą, a do 

tego skromną i nieśmiałą. 

Patrycja 
 

Jakub Żakieta kl.VI 
Wywiad z Jakubem przeprowadziła Kinga 
Kinga Jaki jest Twój ulubiony kolor? 
Jakub: Czerwony. 
K: Co lubisz robić w czasie wolnym? 
J:Skakać na trampolinie, a także jeździć na rowerze i czytać książki. 
K: Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? 
J: Do Szczawnicy. 
K: Jakie są Twoje ulubione zwierzęta? 
J: Lubię psy, a także chomiki (mam nawet dwa). 



Moja Pasja-  
gra Transformers 

Moją pasją jest gra Transformers - 
rise of the dark spark. Polega ona na 
tym, że jesteś jednym z robotów  
i wykonujesz misje, które zleca ci 
przywódca albo jeden z żołnierzy. 
Misje polegają na pokonywaniu 
robotów. Możesz zmieniać broń w 

bazie autobotów. Na końcu gry musisz pokonać bossa gry, który ma 
neutronową bazukę. Gra jest bardzo wciągająca, szczególnie gdy lubi się 
transformery. 

              Maciej 
 

Misja tropem legend szkolnych 
Udało się! Przezwyciężyliśmy strach i znów specjalnie dla  
Was wyruszyliśmy na misję tropem legend szkolnych. 
Tym razem nie było to łatwe, bo wszędzie pracowali 
jeszcze nauczyciele i inni pracownicy, przeszkadzając 
nam w naszych działaniach i odsyłając do sali na zajęcia. 

My jednak się nie poddaliśmy. Ukryci w toalecie przeczekaliśmy trudny czas i  
po cichu przemknęliśmy do szatni. Tam bowiem działo się podobno najwięcej 
tajemniczych zdarzeń. Ostatnio ginęło wiele rękawic. Odnajdywały się one 
potem w zaskakujacych miejscach np. na szafkach innych osób. Pojawiła się 
również i znikała w różnym czasie i miejscach podejrzanie wygladająca 
drabina. Koleżanki zgłaszały również, że przy zgaszonym świetle wyczuwały w 
szatni czyjąś obecność, choć nikogo tam nie było. 
Bardzo podejrzane naszym zdaniem jest również 
pojawienie się nowej pani woźnej, gdyż wciąż się 
zastanawiamy co się stało z poprzednią panią... 
Przedarliśmy się więc do szatni, aby poszukać dla Was 
dowodów i przyczyn tych tajemniczych zdarzeń. 
Odnależliśmy jedną z zagubionych rękawic i niestety 
trafiliśmy po raz kolejny na osobę, która przerwała 
naszą misję. Widać niektóre tajemnice chcą pozostać 
nieodkryte. Czekamy jednak na Wasze zgłoszenia dotyczące kolejnych 
tajemniczych zdarzeń do sprawdzenia przez naszą ekipę.  

          Ola, Natalia, Zuzia, Zuzanna, Maciej i Karol. Rysunki wykonała Maja. 

Opowiadanie nagrodzone w konkursie 
 

Pewnego dnia grałam sobie w Minecrafta, kiedy nagle przyszedł do mnie sms z 
nieznanego numeru. Wiadomość wyglądała jakby była pisana od tyłu. Nie wiedziałam 
o co chodzi, ale przypomniałam sobie jak grałam na modzie HeroBrine, gdzie pisał on 
od tyłu. Spróbowałam odczytać wiadomość przepisując ją na odwrót. W wiadomości 
była informacja, że HeroBrine mnie obserwuje. Pomyślałam: „O co chodzi? To chyba 
żart! XD” Napisałam na czacie Minerafta wiadomośc do HeroBrine’a: „O co Ci chodzi, 
ziom skoro mnie niby obserwujesz?”Nagle pojawił się on w mojej grze kilka kratek od 
mojej postaci. Miał najmocniejszy miecz w Minecrafcie i chciał mnie zaatakować. Na 
szczęście miałam gamemode 1 i byłam nieśmiertelna.Hero Brine wyglądał na 
zaskoczonego, bo zapomniał, że istnieje taka komenda (bo to był Minecraft 1.7.10, a 
nie alfa).Zniszczyłam Hero Brine’a za pomocą komendy efekt, dającej siłę. Ustawiłam 
mu spawn’a, aby mógł się odrodzić, ale w Netherze w  lawie xD. Jak tam poszłam to 
miałam beke z niego.W końcu się znudziłam i wyszłam z swojego świata w grze i go 
usunęłam. Wyłączyłam minecraft i pomyślałam sobie: „Chyba mi wystarczy 
Minecrafta, jak na jeden dzień. Może jutro w to zagram, a jak HeroBrine się znowu 
pojawi, to najwyżej coś wymyśle.” Miałam dość Minecrafta, więc postanowiłam 
zagrać w The Sims 4 lub po oglądać Youtube.KONIEC :D                    Ola MLP 
 

Przygody Motylka Zdzicha 

 
Autor komiksu: Maciej Jakubiak 

 



Informacje ze szkoły 
-W lutym dwie uczennice klasy VI naszej szkoły obcięły włosy i oddały je na 
potrzeby fundacji Rak’nRoll. Fundacja zajmuje się przygotowaniem peruk dla 
osób chorych na raka, które straciły swoje włosy. Karolina i Wiktoria 
udowodniły, że jak się chce, to można pomagac na różne sposoby. Aby 
wesprzeć działania fundacji wystarczy swoje zadbane włosy (nie farbowane), o 
długości co najmniej 25 cm przeznaczonych do ścięcia zapleść w warkocze  
i obciąć w domu lub u fryzjera, który współpracuje z fundacją, a następnie 
przekazać dla osób, którym są one potrzebne. Jesteśmy dumni z naszych 
koleżanek!     
 
-6 marca odbył się konkurs o patronie naszej szkoły-Józefie Piłsudskim.  
Brały w nim udział klasy VI-VII i gimnazjum. Podzieleni na grupy musieliśmy 
odpowiadać na pytania dotyczące życia marszałka. Wszyscy byliśmy bardzo 
dobrze przygotowani i dlatego wszyscy zajęliśmy 1 miejsca.      
  
-8 marca świętowaliśmy w szkole dzień kobiet. Z tej okazji chłopcy z  
wszystkich klas przygotowali dla dziewcząt miłe niespodzianki. 
 
-15 marca byliśmy w radiu Eska. Oglądaliśmy radio, pokój gdzie montuje się 
dźwięk i pomieszczenie gdzie odczytywane są wiadomosci na żywo. Pani Ela 
Piotrowska podpowiedziała nam jak urozmaicić naszą gazetkę i co zrobić, aby 
audycja z naszym udziałem była puszczona w radiu. Nagraliśmy też swoje 
wypowiedzi do radiowego mikrofonu. Możecie nas posłuchać poprzez link 
udostępniony na stronie naszej szkoły.       
         
-19 marca odbył się apel związany z imieninami patrona naszej szkoł ( Józefa 
Piłsudskiego). Podczas apelu odbyła się  prezentacja w ,której został  
poruszony temat życia Józefa Piłsudskiego. 
 
- W marcu braliśmy udział w rekolekcjach wielkopostnych w naszym kościele 
parafialnym. 28 marca w szkole odbył się apel, który przygotowali uczniowie 
klasy VI i p.Alicja Psut. Przedstawienie pt.”Alleluja” związane było tradycjami  
i zwyczajami zbliżających się świąt Wielkanocnych.Niektóre klasy zamiast  
lekcji miały też spotkania przedświąteczne. 

Informacje ze szkoły 
-W kwietniu obchodziliśmy w szkole dzień Autyzmu. Z tej okazji wszyscy 
ubraliśmy się na niebiesko. Zebrani w sali gimnastycznej obejrzeliśmy 
prezentacje przygotowaną przez uczniów naszej szkoły z przesłaniem,  że  
każdy z nas jest wyjątkowy. Potem obejrzeliśmy film, w którym dziewczynka  
z autyzmem pokazywała jak widzi świat. Wystąpiła też klasa IVc wykonując 
piosenkę „ Nie poddawaj się !Walcz!” napisaną przez jednego z uczniów. 
 
- 25 kwietnia przedstawiciele naszej redakcji byli na konferencji poświęconej 
zdrowiu. Janek, Jadzia i Małgosia dowiedzieli się jak ważne jest odpowiednie 
noszenie i właściwa waga plecaka szkolnego  oraz zdrowe odżywianie. Byli 
swiadkami wręczania certyfikatów szkołom promującym zdrowie. 
Informacje przygotowali: Karolina, Wiktoria, Janek, Małgosia 
  

Pozdrowienia i życzenia 
Jeśli chcesz za pośrednictwem naszej gazetki pozdrowić kogoś lub złożyć mu 

życzenia- przekaż tekst do zamieszczenia, któremuś z redaktorów naszej gazetki. 

Pozdrowienia dla Elevena, Scott’a Cawthon’a i ziomeczków z klasy! Alicja 

Chciałabym pozdrowić mojego brata Kubę i jeszcze  
Jagodę Pudlarz,Natalię Ścieszko, Olę Borowiecką,  
Patrycję Siwek, Maję Simon,Nicole Pflanz,  
Damiana Kobyłeckiego, Karola Sęklewskiego-  Julia 

 
 
 

Pozdrawiam redakcję gazetki szkolnej,  
 oraz całą klasę 4c 

POZDROWIENIA ŚLE Maciek J. 

 

Pozdrawiam przyjaciół z Mojej klasy: Alę, Kacpra,  

Gosię, Zosię, Lilianę, Emi itd.-Ola MLP 

Bardzo serdecznie dziękuję moim najwspanialszym uczniom, za 
ich wkład pracy, zaangażowanie, aktywność i kreatywność dzięki którym 
dostałam wyróżnienie w konkursie kreatywny nauczyciel, pedagog, 
metodyk, innowator.                                   Emilia Łęcka-Szafarz 

Pozdrowienia dla 

dziennikarzy Radia 

Eska Łódź! 

Pozdrawiam moje 

najlepsze przyjaciółki 

Nicolę Pflanz i Zuzię 

Klusek  -Maja 

 


