
 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA PAŹDZIERNIKOWE  

klasowe 

Oto wydarzenia październikowe które Was zaskoczą , 

bo nasza klasa jest magiczna , zaskakująca , fajna i 

ciekawa! 

Nasza klasa we wrześniu była w piekarni na ulicy 

Świerkowej. Rano o 7.00 była zbiórka na boisku 

szkolnym. Potem jechaliśmy AUTOBUSEM 

PODMIEJSKIM do miejsca , w którym zaczyna się lasek 

miejski. Dalej na nogach. NARESZCIE doszliśmy do 

piekarni. W piekarni dostaliśmy drożdżówki.  Byliśmy   

tam chyba 2-3 godziny! W piekarni jest ciekawie , jak 

chcecie obejrzed nasze zdjęcia z pobytu w  piekarni 

oraz z drugiej klasy-prosimy zaglądad na stronę szkoły 

www.sp1.pl - zapraszam!                                                            

Dzieo Nauczyciela odbył się na pierwszej lekcji w 

czwartek. Uczniowie przynieśli kwiaty dla 

wychowawców klas. Na śniadanku dostaliśmy od pani 

Kasi czekoladę. Pani i my byliśmy zadowoleni. 

Podarowane kwiaty były symbolem naszej 

wdzięczności dla Pani Kasi za trud włożony w nasze 

wychowanie - dziękujemy. 

Znowu - nowy uczeo-Nikodem Przybylski. Niestety-

Nikodem nie chcę udzielid  nam wywiadu. Nikodem 

siedzi w ostatniej ławce ,w rzędzie przy oknie. 

Wcześniej Nikodem  chodził do  klasy D. Niestety, 

więcej nie wiemy o Nikodemie , ponieważ jak już    

wspomniałam Nikodem nie udzielił wywiadu. Może w 

jakimś innym miesiącu się uda?       Informacja dla  

Nikodema: udziel wywiadu-trwa tylko przerwę, jeśli 

byś się zgodził- dziękujemy!    

Oto wywiad przeprowadzony z Dominikiem  

i Julkiem: 

 

 

 

-Jak masz na imię? 

-Dominik 

-Julek 

- Twoje nazwisko? 

-D - Chełchowski 

-J - Januszewski 

-Ile masz lat? 

-D - 9 

-J - 9 

-Do jakiej klasy chodziłeś wcześniej? 

-D - 1,2 D 

-J - 1,2 A   

- Do jakiej szkoły? 

-D - 1 w Brodnicy 

-J - 7 w Toruniu 

-Dlaczego wybrałeś naszą klasę? 

-D - Mama mnie przeniosła. 

-J - Nie było innej  fajnej. 

- Jakie są twoje zainteresowania? 

-D - Uwielbiam bawić się z siostrą i czytać . 

-J - Wojsko i sport. 

-Jaki przedmiot lubisz najbardziej? 

-D - Matematyka i biologia. 

-J – Angielski. 

-Czy masz zwierzątko? 
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-D - Tak. Dwa koty i psa. 

-J - Tak. Rybka. 

-Jaka jest twoja ulubiona gazeta? 

-D – Focus. 

-J - Nie mam ulubionej . 

-Masz jakieś dodatkowe zajęcia po lekcjach? 

-D – Nie. 

-J - Tak. Karate i angielski. 

-Twój ulubiony serial i/lub film to? 

-D - Serial: "iCarly", film: Iron Men. 

-J - Serial: "Bakugan". 

-Czy polubiłeś naszą klasę? 

-D – Tak. 

-J – Tak. 

Dziękuję za udzielone odpowiedzi. 

   red.Dominika Paradzioska  

 

 szkolne 

  W naszej szkole odbył się apel  o JANIE PAWLE II . 

Apel odbył się na auli szkolnej . Były piosenki związane 

z tematyką Jana Pawła II . Całośd została 

przygotowana przez uczniów  klas piątych. Nam 

bardzo podobał się apel.  

red.Dominika Paradzioska  

 października obchodzimy Dzień Edukacji 

Narodowej - polskie święto państwowe, 

święto oświaty i szkolnictwa wyższego, ustawione                  

27 kwietnia 1972. Popularnie zwane jest Dniem 

Nauczyciela. 

      Nauczyciele bardzo lubią dzieci ze swoich klas a 

dzieci jak to dzieci kochają nauczycieli. 

      W tym dniu życzymy Wszystkim Nauczycielom 

szczęścia i słonecznych dni. 

 
Ty masz doświadczenie 
My młodość niewinną, 
Ty masz wielką mądrość, 
My mowę dziecinną. 
Tobie nie wystarcza 

 
Nasza słów swoboda 
Chcesz byśmy przeżyli 
Życie jak przygodę. 
Za Twe wszystkie rady 
i uparte kroki 
Chcemy podziękować 
Nauczycielu drogi 

   red. Julia Surmiak 

 

SPORT 

Smutna wiadomość    

Rosyjski skoczek narciarski Paweł 
Karelin zginął wypadku 
samochodowym, do którego 
doszło w pobliżu Niżnego 
Nowogrodu. Lider rosyjskiej 
reprezentacji miał 21 lat. 

Wypadek miał miejsce w niedzielę  9 października. 
 

Z kortu tenisowego….      

9 października - Agnieszka 

Radwaoska wygrała z Niemką 

Andreą Petkovid w finale 

turnieju WTA na twardych 

kortach w Pekinie.  

Po fantastycznej, ponad godzinnej walce w 

pierwszym secie Polka wygrała 7:5, by w drugim po 

niespełna pół godziny polec 0:6. Trzeciego seta i cały 

mecz wygrała Polka, zwyciężając w swoim drugim 

turnieju z rzędu. 

Co w trawie piszczy?   

EURO 2012 

Uroczyste otwarcie 

Stadionu 

Olimpijskiego w 

Kijowie 

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz dokonał w 

sobotę, 8 października oficjalnego otwarcia Stadionu 

Olimpijskiego w Kijowie. Na stadionie tym zostanie 

rozegrany mecz finałowy organizowanych wspólnie  



 

przez Polskę i Ukrainę piłkarskich mistrzostw Europy w 

2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DOBRE   KSIĄŻKI 

Na miesiąc listopad polecam 

następujące pozycje książkowe: 

"Awantura o Basię" -autor 

Kornel Makuszyoski.  Jest to 

historia sympatycznej  

pięcioletniej dziewczynki  w życiu , której smutek 

miesza  się z radością. Największą tragedią tytułowej 

bohaterki -Basi, jest śmierd jej mamy.  Ta największa 

tragedia jest początkiem drogi , na której szczęśliwie 

spotyka ludzi wielkiego serca min. Pana Walickiego , 

Pana Szota, Pana Stanisława Olszowskiego i Panią 

Stanisławę Olszewską.  Jest to pogodna i pełna 

wzruszających zdarzeo i niezwykłego humoru historia.  

Książka napisana jest pięknym , zrozumiałym i 

zabawnym językiem dzięki czemu czyta się                           

ją z zapartym tchem. 

"Dynastia Miziołków"- autor Joanna Olech.  Jest to 

opowieśd napisana w formie pamiętnika. W książce tej 

znajdują się między innymi listy jednego z bohaterów 

rodziny Miziołków pisane do rodziców podczas pobytu  

 

na koloniach, codzienne wydarzenia , emocje i własne 

przemyślenia. Miziołek to chłopiec niepozbawiony 

poczucia humoru. Opisuje on zarówno to  co dzieje się 

w szkole , jak i w życiu rodzinnym, domowym.  

 

 

Opowieśd ta porusza kwestię pierwszej miłości i 

związanych z nią problemów. 

Zachęcam do tej książki ponieważ jest pełna humoru i 

stanowi super dodatek na długie , jesienne wieczory. 

red. Dominika    Paradzińska     

 

CIEKAWOSTKI 

Poznaj pięd niezwykłych faktów: 

1.można odczytad wiek niektórych ryb , licząc linie na 

ich łuskach, 

2.piłki do gry w nogę początkowo robiono ze 

świoskich pęchęrzy, 

3. zabawka Pan Bulwa ( TOY STORY) w 1985 roku 

ubiegał się o stanowisko prezydenta amerykaoskiego 
miasta Boise, 

4.pierwsze wahadłowce kosmiczne podczas testów  

startowały z lecących boeingów 747, 

5.największe działające jo-jo miało trzy metry i 

ważyło prawie 400 kg-tyle co niedźwiedź polarny. 

Sowa królowa nocy 

Sowy to bardzo tajemnicze ptaki. Znane są z tego ,że 

donośnie huczą "huhuu". Ale okazuje się , że wydają 

też całkiem inne dźwięki. Wszyscy wiedzą ,że sowy 

polują w nocy. Jednak niektóre z nich wyruszają na 

łowy również w dzieo. Na świecie żyje około 190 

gatunków sów, w Polsce - 13. Wszystkie są pod 

ochroną!!! 

Puchacz- potrafi upolowad nawet lisa , jest jedną z 

największych sów na świecie , kiedy rozłoży skrzydła 

sięgają one 180  cm długości , waga ciała  4000 g , 

zakochany puchacz jest wierny tylko jednej wybrance 

na całe życie, są bardzo waleczne , potrafią nawet 

przepędzid  jastrzębia , puchacz potrafi przynieśd do  

 

red. Weronika Kuchczyńska 



 

gniazda 3 kg zdobycz. 

Płomykówka-jest najlepszym łowcą wśród sów , 

ma kolorowe upierzenie , częśd jej piór jest 

pomaraoczowa jak płomieo , nie lubi marznąd więc 

zimą szuka przytulnych strychów , gniazda urządzają 

obok kominów , wydają odgłosy "szreee". 

 

Sowa błotna - sama buduje gniazdo , mieszka na 

błotach , pojawia się tam  gdzie jest dużo myszy , nogi 

ma wysunięte do przodu  więc przypomina dziennego 

ptaka. 

Sowa śnieżna - to bohaterka  Harrego Pottera o 

imieniu Hedwiga , żyje na dalekiej północy , sowy te 

muszą polowad  gdy jest jasno-dlatego ich upierzenie 

ma biały kolor , polują na lemingi ( zwierzaki podobne 

do świnki morskiej). 

Puszczyk - nie boi się człowieka i mieszka w 

miastach , najbardziej znana sowa w Europie , mieszka 

w miejskich parkach i na strychach domów , głownie w 

lesie , nie przeszkadza mu sąsiedztwo ludzi ,  potrafi 

nawet zamieszkad w norze wygrzebanej przez króliki. 

 

Pójdźka- z tyłu głowy ma dwie kropki , które udają 

oczy , jest wielkości dłoni , ale potrafi obronid swoje  

 

gniazdo przed kotem , szczurem i łasicą , nawołują się 

krzycząc "gooek" , samica do piskląt mówi "keew", a 

one odpowiadają "pssiep". 

Uszatka - może żyd , aż 28 lat!!!, jest średniej 

wielkości , jej sterczące pióra wyglądają jak uszy , gdy 

jest atakowana przez przeciwnika groźnie kłapie 

dziobem i rozkłada skrzydła. 

Włochatka - na zimę szykuje spiżarnię pełną 

zapasów , rzadko można ją spotkad w polskich lasach , 

można natknąd się na nią w Karpatach i Puszczy 

Białowieskiej , ma gęste upierzenie. 

 

 

 

Sowa myszarna - potarfi wyciągnąd gryzonia  

spod grubej warstwy śniegu , jest bardzo  duża  prafie 

wielkości puchacza , w Polsce pojawia się niezwykle 

rzadko. 

Sowa uralska - w obronie gniazda może 

zaatakowad człowieka , zimą wyrządza ludziom szkody 

,ponieważ poluje na kury i kaczki domowe , ludzie nie 

mają jej tego za złe , ponieważ przychodzi im też z 

pomocą łapiąc szkodniki , jest świetnym szczurołapem. 

Sóweczka - to najmniejsza polska sowa , poluje w 

nocy i za dnia , żywi się gryzoniami i małymi ptakami , 

czasem upolowana przez nią ofiara jest tej samej 

wielkości co sóweczka!!!, latem zjada też owady , 

długośd ciała wynosi do 17 cm. 

                      Źródło : National Geographic  nr 3,   

                                    red. Dominika    Paradzińska   

  

Czy wiesz, że.... 

 najmniejsza książka świata waży 0,064 grama. 
Ma 6,3 mm, 4,5 mm szerokości i składa się z 
34 stron, na których wydrukowano wiersze 
Omara Chaijama.  
 

 najpopularniejszą książką na świecie jest 

Biblia. Dotychczas wydano ponad 2,5 miliarda 

jej egzemplarzy. Została przetłumaczona na 

prawie wszystkie języki i wydana w 

najmniejszych nawet krajach świata.  

 na powstanie jednej 100 kartkowej książki 
potrzeba 2-3 drzewa średniej wielkości. 
Dlatego coraz częściej produkuje się papier z 
makulatury.  

 
 

A tego pewnie nie wiecie, 

czytajcie i patrzcie.... 

 największym psem świata jest 3-letni Mastiff 
angielski o imieniu Herkules. Herkules waży 
128 kg, a obwód jego szyi wynosi 96,5 cm. 
Jest to o wiele więcej niż waga psów w tej 
rasie. Rekord wzrostu został oficjalnie wpisany 
do Księgi Rekordów Guinnesa. Pomimo, że do 
Herkulesa należy tytuł największego psa 
świata nie pobił on rekordu wagi, który od 1999  



 
roku należy do suczki o imieniu Kell. Kell waży 
129,8 kg i również jest przedstawicielką rasy 
Mastiff angielski. Właściciel Kell przyznaje, że 
swój sukces hodowlany osiągnął dzięki 
zdrowej diecie. Kell zjada tygodniowo ok. 40 
kg mięsa wołowego, popijając wszystko litrami 
koziego mleka. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

SUPER RADY   

JAK NIE DAĆ SIĘ CHOROBOM: 

1. Ubieraj się ciepło, najlepiej na "cebulkę" 

2. Jedz umyte owoce i warzywa , bo to spora dawka 

witamin. 

 

3. Nie wychodź na przerwę bez kurtki. 

4. Nie wychodź  w deszcz bez odpowiedniego okrycia i 

parasola. 

5. Dla bezpieczeostwa noś "odblaski"-przede 

wszystkim gdy jest ciemno. 

6. Podczas pobytu w szkole , do posiłku pij ciepłą 

herbatę. 

7. Nie skacz  w kałuże  lub przez nie. 

8. Uważaj na spadające gałęzie. 

 

9. Podczas kaszlu zakrywaj usta. 

10. Noś chusteczki higieniczne. 

11. Myj ręce przed posiłkiem i po wyjściu z toalety. 

                                                  red. Zesp. Red. 

    

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE, BO: 

15 września 2011 r. na szkolnym placu 
zabaw dziewczynka złamała rękę. 
Najprawdopodobniej przyczyną wypadku była 
nieostrożna zabawa dzieci.  

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy o bezpieczeostwie!!! 

               red. Alicja Żuchowska     

 

HUMOR 

 

Jasiu, zmieniłeś rybkom 

wodę w akwarium? 

- Przecież one jeszcze tej nie 

wypiły. 
 

            red. Agata Tambowcew     

 

Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do 

szkoły i pani go wysłała do domu!  

- I co pomogło?  

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 
 

Przycisz ten magnetofon!  

- Dlaczego?  

- Bo przeszkadza ojcu w odrabianiu twoich lekcji! 

            red. Martyna Brodalska     

 

red. Martyna Brodalska 



 

ROZRYWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec! 

Ufff… 
Z kroniki klasy… 
Miesięcznik-gazetka klasowa – klasy 3b 
Zespół redakcyjny: Dominika Paradzińska, Alicja Żuchowska, Weronika Kuchczyńska,  

Agata Tambowcew, , Julia Surmiak, Martyna Brodalska 
Redakcja techniczna ,korekta, oprac. graf. : Katarzyna Kahl 


