
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA STYCZNIOWE 

SZKOLNE 

W  miesiącu lutym odbędzie się szkolny 

konkurs  "Mam Talent" . Kategorie to: śpiew, taniec  i 

gra na instrumentach. W tym roku na pewno ktoś z 

naszej klasy weźmie  udział.  Już trzymamy kciuki! 

16.01.20012r. nasza szkoła szła na sztukę do 

BDK pt. "Ortografia na wesoło" . Sztukę przedstawił 

teatr z Wrocławia. Przedstawienie opowiadało o trójce 

dzieci, które nie znały zasad ortografii i o panu, który 

miał magiczny sklep. Kiedy dzieciom nie powiódł się 

sprawdzian z ortografii-pan ze sklepu robił dla nich 

"magiczny napój", dzięki któremu będą znały zasady 

ortografii.  Ale  najpierw muszą wykonad trzy zadania.  

Zadania te dzieci wykonują pomyślnie. Później pan ze 

sklepu powiedział publiczności, że napój nie posiada 

żadnej mocy. Następnego dnia dzieci napisały 

sprawdzian na szóstkę, bo uwierzyły  w magiczne 

działanie napoju. Pokazały panu oceny i podziękowały 

za pomoc. Spektakl bardzo nam się podobał. 

 

KLASOWE 

 

Niedawno dostaliśmy testy próbne 

przygotowujące do ogólnopolskiego sprawdzianu 

kompetencji trzecioklasisty .  Będziemy je rozwiązywad 

na   zajęciach dodatkowych . Jest aż 7 testów, które są 

bardzo ciekawe. Zależy nam bardzo na dobrym 

wyniku! 

 

21.01.2012r. odbył się kolejny "DZIONEK'' -    

W Bullerbyn. Uczniowie naszej klasy przygotowali 

krótkie scenki, a były to: "Nowy Przyjaciel", "W 

Owczarni" i "Przygoda W Bullerbyn'' . Ubraliśmy się 

tak, jak postad, którą odgrywamy. Przynieśliśmy 

rekwizyty. Wszystkim się podobało.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 stycznia odwiedziliśmy laboratorium 

analityczne "ANCHEM". Celem tej wycieczki było 
uświadomienie nam , jak ważna jest profilaktyka 
zdrowotna.  Panie mówiły, że nie należy się bad badao. 
Trzeba je wykonywad, by uniknąd chorobom lub 
zapobiec im rozwoju.  Po krótkiej pogadance 
zwiedziliśmy  laboratorium. Obserwowaliśmy jak 
wykonuje się badanie krwi. Mieliśmy  również 
możliwośd zapoznania się techniką badania żywności. 
Największą atrakcja było dla nas możliwośd 
obserwowania pod mikroskopem budowy własnego 
włosa. Wszyscy byli zaciekawieni. Na koniec, jako 
wzorowi pacjenci, wszyscy otrzymali lizaki. 
Świadomośd profilaktyki tak wzrosła, że w miesiącu 
marcu idziemy odwiedzid gabinet stomatologiczny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W BRODNICY 

 

red. Dominika Paradzińska 

 

red. Dominika Paradzińska 

Nr 5 



 

TANIEC 

             Już niedługo nasz 
zespół taneczny wystąpi. 
Będziemy taoczyd na apelach 
podsumowujących pracę 
uczniów za I semestr . 

Wszystkie dziewczynki z zespołu wystąpią ubrane  jak 
baletnice.  
Cała nasza klasa bardzo cieszy się na ten występ. 

           

 

      We wtorki mamy lekcje nauki gry 

na flecie. Nasz Pani Kasia rozdaje nam karteczki z 

utworami i zawsze razem je dwiczymy.  

 

 

SPORT  

Wiele emocji dostarczała nam Justyna 

Kowalczyk , która po raz trzeci w karierze zwyciężyła w 

Tour de Ski. Mimo zwycięstwa reprezentantki Polski na 

prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 

pozostała Marit Bjoergen. Ale Justyna zapowiada 

dalszą walkę i ma szanse kolejny raz wygrad Puchar 

Świata. Trzymamy za nią kciuki. 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Kowalczyk przyjechała do Jakuszyc po 

medale. Dekorowała biegaczy. 

"Bieg na Igrzyska" to zawody organizowane w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich. 
Ma ona zachęcid młodych ludzi do uprawiania właśnie 
tego sportu i naśladowania Justyny Kowalczyk. W 
piątek, zawodnicy swoją idolkę mogli spotkad 
osobiście, bo pojawiła się ona na Polanie Jakuszyckiej.  

 

 

W tym samym miejscu nasza wybitna biegaczka będzie 
również w lutym, kiedy wystąpi w pierwszych 
organizowanych w Polsce zawodach Pucharu Świata. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wszyscy wiemy, że piłka ręczna to wizytówka 

naszej szkoły. Od lat jest ulubiona grą zespołową 

naszych uczniów. Tak bardzo jesteśmy zafascynowani 

ta grą, ponieważ w reprezentacji Polski gra 

Brodniczanin – Patryk Kuchczyoski. Na dodatek to 

najbliższy kuzyn naszej koleżanki z klasy Weroniki 

Kuchczyoskiej.  

Ostatnio śledziliśmy rozgrywki Mistrzostw 

Europy, które odbyły się w Serbii. Nasi piłkarze 

dostarczali nam sporo emocji. Było różnie, chociaż 

zawsze walczyli do kooca. Nie zajęli dobrego miejsca. 

Mistrzem Europy została Dania, z którą nasz zespół we 

wcześniejszych rozgrywkach wygrał. Ale taki jest sport. 

Najważniejsze, że nie straciliśmy nadziei na udział w 

Igrzyskach Olimpijskich. Będziemy walczyd w kwietniu 

o udział w olimpiadzie. Wierzymy, że uda się! 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu – Patryk Kuchczyński 

 

red. Martyna Glinka 

 

red. Alicja Żuchowska 

 

red. Zesp. Red. 



 

DOBRE   KSIĄŻKI 

"Asterix-Walka wodzów" autor 

R.Goscinny  

Ta książka napisana jest w formie 

komiksu i zawiera zabawne 

ilustracje rysowane przez   Alberta Uderzko. 

Większości osób znana historia Gala Asteriksa i jego 

wiernego przyjaciela Obeliksa. Kiedy centurion 

Dremorndus złości się, że legion znów wraca 

poobijany, przywołuje do siebie  Knurusa, swojego  

adiutanta. On opowiada mu o zwyczaju                       

Galów  -  Walce Wodzów. Wzywają bardzo silnego 

wodza Galo-Rzymian, o imieniu   Kolaboriks.  Wzywa 

on wodza Galów- Asparoniksa na pojedynek, ale czy 

ktoś, kto większośd życia spędził noszony podoła 

wyzwaniu prawdziwej walki? Kto wygra Walkę 

Wodzów?     

Jeśli chcecie poznad odpowiedzi - przeczytajcie.  

 

  

 

CIEKAWOSTKI 

 

Trzej Królowie – 

Imiona: Kacper, Melchior i Baltazar zostały nadane 

prawdopodobnie dopiero w średniowieczu. 

Co to jest Mirra?: Mirra to żywica drzewa Commiphora 

abyssinica używana do balsamowania. Mirra służyła 

także do wyrobu kadzideł i pachnideł. 

Data Narodzin Chrystusa: Wiadomo prawie na pewno, 

że pierwszy rok naszej ery nie jest rokiem urodzin 

Jezusa (prawdopodobnie w średniowieczu popełniono 

błąd). Jednym z dowodów na to jest fakt, że Trzej 

Królowie szukając nowonarodzonego Mesjasza 

odwiedzili Heroda, który zmarł w 4 roku p.n.e. Jedna z 

prób ustalenia prawdziwej daty urodzin Jezusa opiera 

się na założeniu, że Gwiazda Betlejemska była to 

kometa Halley'a przelatująca w okolicach ziemi w 12 

roku p.n.e. lub, co bardziej prawdopodobne, kometa 

opisywana przez chioskich astronomów ok. 5 roku 

p.n.e. 

 

 
 

DINOZAURY 
IGUANOPON: 
  
ma zaledwie 10 metrów długości i 3 metry wysokości, 
waży około 7 ton, jest to gad roślinożerny. 
 
DIPLOPOK: 
 
ten jurajski gad wynosi około 5 metrów długości, ważył 
6 ton, jadł zaledwie dziennie roślin tyle co ważył, czyli 
6 ton roślin. 
 
PTERANOPON: 
 
ważył 20 kilogramów, miał duże oczy i glętkom szyję,  
jego skrzydła wynosiły długośd 8 metrów. 
 
Drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w IV wieku.  
 

 
 

WAŻNE DLA NAS ŚWIĘTO 
Dzień Babci i Dziadka – 21-22 styczeń 

 

Kochamy nasze babcie  

i dziadków też kochamy,  

w dniu Babci i w dniu Dziadka  

życzenia wam składamy.  

Dziękujemy Wam Dziadkowie,  

to bardzo Wam się chwali,  

żeście nam rodziców tak 

dobrze wychowali. Bez Was smutny 

byłby świat!  

Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadku  

co najmniej dwieście lat! 

 
 
 
 

 

 

WAŻNE!  

WKRÓTCE FERIE! 

 PAMIĘTAJ  

O BEZPIECZEŃSTWIE  

PODCZAS FERII ZIMOWYCH! 
 

 

red. Dominika Paradzińska 

 

red. Julia Surmiak 

 

red. Martyna Brodalska 

 

red. Julia Surmiak 



 
Kodeks postępowania w czasie zimy 

  

      Zjeżdżaj na sankach w miejscach 

położonych daleko od jezdni.  

      Jazdę na łyżwach trenuj tylko na 

lodowisku. 

      Do jazdy na nartach wybieraj stoki 

odpowiednie do twoich umiejętności. 

      Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz. 

      Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami. 

      Nie choć w przemoczonych ubraniu. 

      Nie popisuj się swoją odwagą 

 Ubieraj się ciepło. 

 Nie wchodź na zamarznięte rzeki, jeziora. 

 Uważaj na zwisające sople z dachów. 

 
 
 
                                                  

HUMOR 

 
    

Co ma wspólnego 

łyżka z jesienią? 

-Je-się-nią.    

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

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 

 

red. Zesp. Red. 

W szkole pani 

pyta dzieci : 

-Gdzie leży 

Kuba? 

Na to Michał : 

-Kuba leży w domu,  

ma grypę. 
 

 

red. Agata Tambowcew 

Koniec! 
Ufff… 


