
 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA LISTOPADOWE  

SZKOLNE 

11 Listopada - Narodowe Święto 

Niepodległości , obchodzone przez Polskę dla 

upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród 

Polski niepodległości po 123 latach zaborów. 

Niepodległośd ta została odzyskana w 1918 roku. 

Dzieo ten jest dniem wolnym od pracy. Główne 

obchody z udziałem najwyższych władz 

paostwowych , odbywają się w Warszawie na 

placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza. W naszej szkole z tej okazji 

odbył się apel, na którym uczniowie poprzez 

wiersze i piosenki przypomnieli nam o tym 

ważnym wydarzeniu dla naszego kraju. 

KLASOWE 

W dniach 05-06.11.2011 roku 

odbyły się  I-sze Mistrzostwa 

Polski w karate Shotokan NSKF 

Polski. W kategorii dziewcząt , 

rocznik 2002-2003 , nasza 

koleżanka Julia Surniak zajęła 

II-gie miejsce. Składamy jej 

ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów 

na "polu walki". Julka powodzenia!!!!!!!!   

 

28.10.2011r. byliśmy na cmentarzu w 

Brodnicy, obok klasztoru Ojców Franciszkanów 

(klasztorek). Zapaliliśmy znicze na pomniku 

poległych, nieznanych żołnierzy radzieckich, 

którzy oddali życie za wyzwolenie naszego miasta. 

 

Rozpoczęliśmy nową 

edycję „DZIONKÓW”. W 

drugiej klasie mieliśmy dzionki: 

fajnej bluzki, fryzury, 

śniadanka, książki, kubka, 

sportu, ubioru na niebiesko, zwierzątka itp. Nasze 

zdjęcia z dzionków, z drugiej klasy, można 

obejrzed na stronie szkoły: www.sp1.pl. 

Serdecznie zapraszam na stronę szkoły! 

Pierwszy dzionek tego roku odbył  się w 

piątek 25 listopada. Był to „Dzieo Pluszowego 

Misia”. Wszyscy przynieśli swoje ulubione pluszaki. 

Były przeróżne. Małe, duże, kolorowe, a nawet 

odziane. Po prezentacji swoich ulubieoców uczniowie 

podzielili się na grupy. Każda przygotowała scenkę, 

której postaciami były misie. Bawiliśmy się wesoło. To 

niesamowite jakie mamy pomysły! 
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W naszej szkole pojawiły się tablice 

interaktywne. Na tablicy interaktywnej 

wyświetlana jest książka razem ze wszystkimi 

dwiczeniami i piosenkami. Za dobrze wykonane 

dwiczenie na tablicy interakywnej pokazuje się 

wielki, zielony napis "BRAWO!". Taka tablica 

bardzo przydaje się na lekcjach. Moim zdaniem 

tablica jest   bardzo pomocna. Myślę, że innym 

też się poboba.  

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Policji. 

 

        25 października 2011 roku nasza klasa była z 

wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w 

Brodnicy. Najpierw na dużej sali konferencyjnej 

odbyła się pogadanka z Panią Policjantką na 

temat bezpieczeostwa. Następnie udaliśmy się do 

pomieszczenia techników kryminalistyki. Tam 

zrobiono nam zdjęcia    i pobrano odciski palców a 

nawet całych dłoni. Zwiedziliśmy również tzw. 

”niebieski pokój”. W tym pomieszczeniu 

przesłuchiwane są dzieci, które padły ofiarą 

przestępstw. Kolejnym miejscem były garaże, w 

których poznaliśmy policyjny sprzęt 

transportowy, radiowozy policyjne, motory a 

nawet łodzie. Mogliśmy w nie wejśd i wszystko 

obejrzed. To był bardzo miły dzieo. Na koniec 

wręczyliśmy kwiaty Policjantom w podziękowaniu 

za miłe przyjęcie  a nas poczęstowano cukierkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT  

 

KIBICUJEMY 

SIATKARZOM 

 

Trwają rozgrywki 

Pucharu Świata w piłce siatkowej w Japonii. Nasza 

reprezentacja spisuje się świetnie i wciąż 

wygrywa! Kibicujemy im  i trzymamy kciuki. 

Liczymy na dobry koocowy wynik . 

 

                        Zesp. Red. 

 

red. Alicja Żuchowska 

 

red. Alicja Żuchowska 

 

red. Dominika Paradzińska 

 

red. Martyna Brodalska 

 

red. Zesp. Red. 



 

DOBRE   KSIĄŻKI 

Nie kończąca się historia 

autor: Michael Ende, 

wydawnictwo: Siedmioróg, 

Wrocław 2002  

Historia rozpoczyna się w antykwariacie pana 

Koreandra. Dziesięcio, może jedenastoletni 

chłopak  Bastian wszedł do antykwariatu. Na 

fotelu siedział pan Koreander i czytał książkę. 

Rozmawiali. Potem pan Koreander wyszedł na 

chwilę do sąsiedniego pokoju. Bastiana coś 

poruszyło. Jakaś dziwna siła kazała mu ukraśd 

książkę. Bastianowi wydawało  się, że nie może 

bez niej żyd. Posłuchał tej siły. Zaczął czytad. Jeśli 

chcecie się dowiedzied, co spotka Bastiana, pana 

Koreandra i co pisze w książce tak upragnionej 

przez Bastiana - czytajcie. Wystarczy tylko chcied!  

 

Akademia Pana Kleksa autor: Jan Brzechwa, 

wydawnictwo: Skrzat, Kraków 2010  

Adaś Niezgódka uczy się w niezwykłej szkole - 

Akademii Pana Kleksa. Wśród przedmiotów 

szkolnych są takie jak przędzenie liter i 

kleksografia, a geografii chłopcy uczą się, grając w 

piłkę wielkim gumowym globusem. Wspaniały, 

baśniowy świat, pełen ciepła i chumoru, kultowa 

postad nauczyciela - człowieka, który zna i 

rozumie swoich uczniów, dzieli ich radości i 

zmartwienia, nie boi się okazad własnych słabości 

i z tolerancją podchodzi do wad innych. Klasyczna 

powieśd, która bawi i zachwyca kolejne 

pokolenia. Jeśli chcecie dowiedzied się więcej - 

przeczytajcie.  

 

 

 

red. Dominika Paradzińska     

 

 

CIEKAWOSTKI 

         

Myszka Miki 

W języku angielskim wyraz 

mouse (mysz) jest rodzaju 

nijakiego, a nie jak w języku polskim-żeoskiego. 

Sugeruje to polskim widzom, że Myszka Miki to 

dziewczynka, w rzeczywistości jest to chłopiec. 

Wyraz Mickey to zdrobnienie od imienia Michael 

- polskie Michał. 

             red. Julia Surmiak     

  

                                            Czy wiesz,że...  

Jednym z najbardziej jadowitych stworzeo na 

świecie jest kostkomeduza. Jej jad jest 300 razy 

silniejszy niż jad kobry i wystarczy do uśmiercenia 60 

osób! Kostkomeduza jest przezroczysta, ma 

kilkadziesiąt ramion, z których każde zaopatrzone jest 

w około 3 miliony parzydełek. Poluje głównie na ryby. 

Występuje wyłącznie u wybrzerzy Australii i Azji 

Południowo - Wschodniej. Naukowcy sprawdzili, że 

przed jadem kostkomeduzy skuteczniecznie 

chronią...rajstopy.  

Osa morska ma najstraszliwszy jad ze wszystkich 

zwierząt.  

Kałamarnicę olbrzymią niesłusznie myli się                            

z mitycznym morskim potworem - Krakenem.  

Żółwie olbrzymie  żyją nawet 150 lat.  

Sokół wędrowny to najszybszy ptak świata.  

Pand na wolności żyje tylko kilka tysięcy. 

Najbardziej cuchnącą rośliną (jeśli wierzyd 

naukowcom)jest dziwidło zwana "trupim kwiatem" 

rosnąca na Sumatrze w Indonezji. Jego zapach 

przypomina woo psującego się mięsa i  zepsutych jaj , i 

może spowodowad omdlenie.  Dziwidło jest ogromne , 

kwiat osiąga  1,2 m, a kolba nawet 2,5 m wysokości i 

ciężkie do 80 kg. Odór zupełnie nie przeszkadza  



 

zwierzętom, a dla padlinożernych owadów jest wręcz  

niezwykle atrakcyjny( brrr...). Dziwidło kwitnie co kilka 

lat i tylko przez dwa dni! Obejrzyjcie o nim film na 

www.youtube.com, wystarczy wpisad hasło 

Amorphophallus Titanum.  

Najgłośniejszym ptakiem na świecie jest 

prawdopodobnie kakapo, największa  nielotna 

papuga, występująca na wyspach u wybrzeży Nowej 

Zelandii. Jest zagrożona wyginięciem, więc została 

objęta całkowitą ochroną. W 2008 roku żyło tylko 91  

tych ptaków. Wszystkie mają imiona nadane przez 

ludzi! Co kilka lat samce kakapo zbierają się w 

wykopanych zagłębieniach zwanych amfiteatrami i 

rozpoczynają głośne buczenie(słyszalne z odległości 

kilku kilometrów). Buczą tak przez kilka godzi , w nocy  

przez 3-4 miesiące. W ten sposób przywołują samiczki. 

 

 

Rekordy Guinnessa 

National Geographic Kids ustalił rekord 

pluszaków! 

Mamy dla Was świetną wiadomośd. National 

Geographic Kids  pobił rekord Guinnessa na 

największą górę pluszaków na świecie! W 2007 roku 

dzieciaki z 50 krajów przysłały aż 2304 maskotki! Jak je 

zbierały? Niektórzy organizowali zbiórki w szkołach , 

inni na imprezach urodzinowych. Dowiedzieliśmy się 

nawet , że dwie dziewczynki , żeby zarobid pieniądze 

na zabawki, pracowały przy nalewaniu lemoniady. 

Jakich pluszaków przysłano najwięcej?  Oczywiście 

tradycyjnych misiów- 

aż 536. Na drugim 

miejscu były pieski - 

351 sztuk. Ustalenie 

rekordu Guinnessa to 

naprawdę 

fantastyczna zabawa, 

ale najważniejsze, że w 

ten sposób nasi 

czytelnicy pomogli innym. W grudniu 2007 roku 

wszystkie zabawki zostały przekazane biednym 

dzieciom na prezenty gwiazdkowe.  

 

 

 

Sekrety języka delfinów 

 Pocieranie płetw po długiej rozłące - Cześd! 

Stęskniłem się.   

 Układanie ciała w ''S'' - Uważaj!   

 Podpływanie od tyłu - Bawimy  się?  

 Machanie ogonem - Odsuo się!  

 Dotykanie płetwy innego delfina - Możesz mi 

pomóc? 

  

Wszystko o Tobie 

żywność, którą zjadasz w ciągu tygodnia waży 

tyle, co:  

 93 torebki śniadaniowe z chrupkami serowymi  

 150 pudełeczek z chioskimi ciasteczkami z 

wróżbą  

 wór słodkich pianek typu Marchmallow  

 terier szkocki  

 trzy metrowa wieża ułożona z jabłek  

 40 dolarów w amerykaoskich 

jednocentówkach  

 16 małych słoików masła orzechowego  

 cała wanna popcornu  

 75 - litrowe akwarium wypełnione ciastkami  

 24 - metrowy łaocuch ułożony z kawałków 

pizzy  

 

 

red. Dominika Paradzioska, 

                 National Geographic KIDS nr 1 styczeo 2009 

 

../Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/www.youtube.com


 

 

HUMOR 

 

Idzie ślimak pod górkę 
i śpiewa: 
- Za rok, może dwa... 
Spotyka drugiego ślimaka, 
który schodzi z góry i nuci: 
- Czterdzieści lat minęło... 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka przegląda 
zeszyt ucznia. 
- Jasiu, kiedy odrabiasz 
lekcje? 
- Po obiedzie. 
- A dlaczego dzisiaj nie 

masz 
  zrobionego zadania domowego? 
- Bo mama wczoraj nie zrobiła obiadu. 
    

           red. Agata Tambowcew     

 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po 

zakooczeniu roku?  

- Eeeee, dwa razy 

dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a 

drugi jak się połapał, że to jego. 

 

 

Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak 

podzieliłabyś cztery ziemniaki między 

pięciu harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!  

 

- 

 

 

        

 

red. Laura Rożek 

 

 

 

 

Kaziu, jak się czujesz w szkole?- pyta 

mama synka pierwszoklasistę. 

-Jak na komisariacie. Ciągle mnie 

wypytują, a ja o 

niczym nie wiem.  
 

 

 

 

 

Ojciec próbuje uśpid synka, czytając mu 

bajkę na dobranoc. 

Po godzinie przychodzi 

mama. 

-I co, śpi ? 

-No, nareszcie. Śpi- 

odpowiada malec. 

         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    
         
         
          

UWAGA! W październikowym numerze nastąpiła pomyłka. Wiadomości sportowe redagowała Martyna Glinka w miejsce Weroniki Kuchczyoskiej. 

 

Wkrótce 

zjawię 

się!!! 
 



 

DODATEK  do wydarzeo-wiadomośd z ostatniej chwili

  
 

25 listopada  

  Julia Surmiak i Dominika Paradzińska  
z klasy 3b  

 czytały w bibliotece miejskiej fragmenty 
książek.  

      Julia czytała wiersz Jana Brzechwy "Żuk" 
      a Dominika "Przygody Koziołka   Matołka". 

  Nagranie w telewizji kablowej         
ELTRONIK we wtorek 29.11. 

 

 

Red. I foto  Julia Surmiak 


