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O Targach  Książki… 
Święto literatury w królewskim mieście Kraka 

„Czytać to bardziej żyć”, żyć intensywniej, pełniej, 

więcej rozumieć i więcej doświadczać pod takim hasłem od-

były się tegoroczne XXIII Międzynarodowe Targi Książki    

w Krakowie. W dniach 24-27.10.2019 r. imprezę odwiedziło 

ponad 70 tys. ludzi. Można było zobaczyć zaczytanych 

uczniów, dzieci ściskające ulubione bajki, dorosłych z wypie-

kami na twarzy, którzy stali w gigantycznych kolejkach       

do ulubionych autorów, albo wziąć udział w ciekawych im-

prezach towarzyszących np. w wymianie książek. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas targów 

było spotkanie z Brandonem Mullem, autorem bestselerowej 

serii dla dzieci i młodzieży „Baśniobór” i „Smocza straż”.  

Było to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ to jeden z mo-

ich ulubionych pisarzy i o spotkaniu z nim zawsze marzyłem. 

Po kilku godzinach stania w kolejce zdobyłem upragniony  

autograf i mam zdjęcie z mistrzem.  

Targi uważam za wspaniałą imprezę dla całej rodziny. 

Jest to wielkie święto literatury w królewskim mieście Kraka. 

Ja mam już na stałe wpisane to wydarzenie w kalendarz.    

Krystian Kokoszka, kl. 5A 

 
 



4  

Tadziopress 

ZAWODY SPORTOWE 

W naszej szkole dnia 21 października 2019 roku odbył się turniej 

koszykówki, w którym  wzięły udział nasze koleżanki i nasi koledzy. Do za-

wodów zgłosiło się 6 drużyn. Konkurowaliśmy ze Społeczną Szkołą Podsta-

wową z Jazów oraz Szkołą  Podstawową z  Woli Batorskiej. W kategorii 

dziewcząt zajęliśmy trzecie miejsce. Pierwsze zajęła szkoła z Jazów, a drugie 

Wola Batorska. W kategorii dla chłopców zajęliśmy drugie miejsce. Pierwsze 

były Jazy, a trzecia Wola Batorska. Gratulujemy zwycięskim drużynom, a 

pozostałym życzymy powodzenia w kolejnym turnieju. Podsumowując, 

śmiało można napisać, że walka była zacięta i męcząca, ale wszyscy świetnie 

się bawili. 

Kilka pytań do...Justyny Urbańskiej z kl. 5a – kapitana drużyny dziewcząt. 

- Czy dobrze się przygotowałyście? 

- Moim zdaniem dobrze byłyśmy przygotowane, ale miałyśmy lepszych prze-

ciwników. 

- Czy jesteście zadowolone z trzeciego miejsca? 

- Tak, to była świetna zabawa. Liczyłyśmy na miejsce drugie, ale i tak było to 

dobre doświadczenie. 

- Rozmowa z... Kacprem Żuchowskim z klasy 5a – kapitanem drużyny 

chłopców. 

- Czy dobrze przygotowaliście się? 

- Przygotowaliśmy się dobrze, ale nie tak dobrze jak nasi przeciwnicy. 

- Czy ten mecz był trudny? 

- Mecz był trudny, ale wygraliśmy z jedną drużyną. 

- Czy jesteście zadowoleni z drugiego miejsca? 

- Jesteśmy zadowoleni z drugiego miejsca, ale mogło pójść nam lepiej. 

- Dziękuję za rozmowę.                           

Weronika Kosturek, klasa 5a 
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    APELUJEMY O BEZPIECZEŃSTWO 
29.10.2019 r. uczniowie klas 4a i 6a Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Niepołomicach, ubrani w kamizeli oraz inne ele-
menty odblaskowe, rozdawali ulotki na Placu Targowym 
oraz rynku i apelowali do dorosłych osób, aby nosiły od-
blaski dla własnego bezpieczeństwa.  
To wszystko działo sią pod hasłem ,,BEZPIECZEŃSTWO 
WAŻNA SPRAWA, A ODBLASKI TO PODSTAWA’’. 
Wszyscy  świetnie się przy tym bawili. Mamy nadzieję, że 
nasze działanie przyniesie pozytywny skutek.                                                                                 
Emilia Pustuła, kl. 4a  
 

Dzień, w którym wspominamy naszych            
najbliższych… Święto Zmarłych 
1 listopada jak co roku obchodzimy Dzień Wszystkich 
Świętych. W tym dniu wspominamy zmarłych z naszych 
rodzin, przyjaciół oraz bohaterów narodowych. Z całymi 
rodzinami udajemy się na cmentarze, aby odwiedzić groby 
naszych bliskich, zapalić znicze, złożyć kwiaty. Kilka dni 
przed 1 listopada klasa 5a oraz klasy 0 wspólnie wyruszyły 
na cmentarz, by zapalić znicze na grobach nieznanych żoł-
nierzy z pierwszej wojny światowej. Podczas Dnia Wszyst-
kich Świętych na wielu cmentarzach zwłaszcza w dużych 
miastach odbywają się tzw. kwesty, które mają na celu ra-
towanie zabytkowych grobów i pomników. 
Ważne jest też nasze zachowanie na cmentarzu.                     
Pamiętajmy, że jest to miejsce spoczynku zmarłych. Pa-
miętajmy, aby je uszanować przez odpowiednie zachowa-
nie tzn. nie niszczyć nagrobków, nie śmiecić, nie zachowy-
wać się głośno. 
Pamiętajmy o tym dniu pełnym zadumy, wspomnień, 
wzruszeń i „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odcho-
dzą”. 
Aleksandra Komenda, kl. 5a 
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Józef Piłsudski (1867-1935) – polski polityk, wojskowy           

i przywódca państwa. Szlachetnie urodzony Józef był czwartym        

z dwanaściorga dzieci państwa Piłsudskich.  

Studiował medycynę w Charkowie, jako dwudziestolatek zo-

stał zesłany na Syberię, skąd powrócił po pięciu latach. Działacz Pol-

skiej Partii Socjalistycznej. Redagował nielegalne pismo „Robotnik”. 

Organizator Związków Strzeleckich i Legionów Polskich w zaborze 

austriackim. Dowódca Pierwszej Brygady Legionów. 

Piłsudski nazywany był w latach 30 Dziadkiem, Ziukiem czy 

Komendantem prowadził bardzo skromne życie. Do swoich współ-

pracowników zwracał się per „dziecko”. Był wielbicielem mocnej, 

słodkiej i gorącej herbaty, uwielbiał palić papierosy, grać w szachy 

oraz stawiać pasjanse. Kochał przyrodę, uwielbiał spacery i prze-

jażdżki konne na swojej „Kasztance”. Ojcem został dość późno,       

bo w wieku 50 lat. Miał dwie córki Wandę i Jagodę, które kochał  

nad życie, był z nich dumny i chętnie się nimi chwalił.  

Mimo że Piłsudski nie ukończył żadnej szkoły wojskowej, 

czuł się żołnierzem, i to przejawiało się także w stroju. Począwszy  

od czasów Legionów na wszystkich fotografiach, także prywatnych, 

występuje w mundurze. 

Józef Piłsudski to ważna postać dla naszego kraju, nie tylko 

ze względu na swoje zasługi, ale również ze względu na niecodzien-

ną i nietuzinkową osobowość.                                                                    

Bibliografia: Strona internetowa Ciekawostki historyczne.pl, Portal 

Onet Wiadomości, Strona internetowa Historia.org.pl 

Krystian Kokoszka, kl. 5A 
 

 
 

Józef Piłsudski—Ojciec Niepodległości 
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       NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
   
   7 października 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 
latach niewoli, czyli przebywania pod zaborami: rosyjskim, pruskim i 
austriackim. Dlaczego więc Narodowe Święto Niepodległości obcho-
dzimy 11 listopada? Wybór właśnie tego dnia wiąże się z nadaniem 
zwierzchniej władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. 
     
   Co warto wiedzieć o Święcie Niepodległości? 
 
- 11 listopada początkowo obchodzony był przede wszystkim przez 
żołnierzy. Pierwsze obchody Święta Niepodległości jako uroczystości 
państwowej odbyły się 11 listopada 1937 roku. 
- Józef Piłsudski ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy. 
- W latach 1939 – 1989  obchody Święta Narodowego były zabronio-
ne. Dopiero w 1989 roku przywrócone zostało Narodowe Święto Nie-
podległości i jest obchodzone bardzo uroczyście. 
- 11 listopada to także Dzień Świętego Marcina – patrona dzieci, żoł-
nierzy, jeźdźców, hotelarzy, podróżników, itp. Tego właśnie dnia ja-
damy pyszne rogale świętomarcińskie. 
    
    Jak dziś obchodzimy Święto Niepodległości? 
 
   Obchody centralne Święta Niepodległości odbywają się na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie i są transmitowane przez telewizję. Oglą-
damy wspaniałą defiladę wojskową, słuchamy przemówień   ważnych 
osób w państwie i widzimy, jak oficjalne delegacje składają kwiaty na 
Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizowane są również uroczyste 
apele żołnierskie i harcerskie, a pod pomnikami bohaterów narodo-
wych składane są kwiaty i palone znicze na grobach żołnierzy. Bu-
dynki państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. 
Poza tym organizowane są wydarzenia cykliczne takie jak: biegi nie-
podległości, parady uliczne, koncerty patriotyczne, wystawy czy in-
scenizacje historyczne. 
 
Dzień ten jest dla nas wszystkich lekcją patriotyzmu.     
 
Piotr Chyra, kl. 5A 
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                               Narodowe Śpiewanie    
  12 listopada 2019 r. odbyło się Narodowe Śpiewanie z 
okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą 
ojczyznę. Uczniowie wszystkich klas, łącznie z zerówkami, 
zebrali się na sali gimnastycznej, aby odśpiewać narodowe 
pieśni. Były to m. in.: „Mazurek Dąbrowskiego”, 
„Krakowiak Kościuszki”, „Piechota” i „Przybyli ułani”. 
Wszyscy byli przystrojeni w kotyliony, które zrobiliśmy 
przy pomocy pani Małgorzaty Klimy przedstawicielki Ra-
dy Rodziców. Razem z nami śpiewał też chór złożony z 
uczniów klas V i VI. Panowała wtedy podniosła atmosfera. 
Każdy mógł poczuć się patriotą i być dumny           z Pol-
ski.                                                   
Franek Ślusarczyk , kl. 5A    
 
Mamy Samorząd!          

18 listopada uczniowie klas IV-VI wybrali swoich 

przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.              

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została: Zofia 

Wójcik - kl. 6A, jej zastępcą został Eryk Bobowski z kl. 

6A. Funkcję skarbnika pełnić będzie nasz redakcyjny kole-

ga - Krystian Kokoszka z kl. 5A.  Zarząd Samorządu Ucz-

niowskiego tworzą również: Oliwia Antończyk, Wiktor Ro-

gala, Kuba Mrożek, Diana Pintoha i Magdalena Kuczek. 

Opiekunem Samorządu jest pani Sabina Gurgul.            

Gratulujemy i życzymy sukcesów.  

Redaktorzy gazetki „Tadziopress” z opiekunem. 
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WYNIKI II EDYCJI KONKURSU 
„SZKOLNE PRZYGODY GANGU              
SŁODZIAKÓW” 
  Z ogromną radością informuję, że klasa 2 b 
zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkur-
sie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu 
Słodziaków”! Celem konkursu było promowa-
nie czytelnictwa oraz postaw proekologicznych 
wśród najmłodszych dzieci. Jest to dla nas duże 
osiągnięcie, ponieważ w roku szkolnym 
2019/2020 w konkursie wzięło udział 3480 klas 
z 2239 szkół podstawowych z całej Polski. 
 
Izabela Witek 
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Wywiad z Panią Sabiną Gurgul nauczycielką wychowania fizycz-
nego oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela wychowa-
nia fizycznego? 
- Wybrałam ten zawód, bo lubię kontakt z ludźmi, a szcze-
gólnie z dziećmi. Ma się wtedy szerszy, bliższy kontakt z 
drugim człowiekiem. Lubię po prostu przebywać z ludźmi. 
- A może chciałaby Pani być kimś innym? 
- Kiedyś, gdy byłam dzieckiem, to chciałam zostać poli-
cjantką, ale to było dawno, gdy byłam bardzo malutka. 
Gdy zobaczyłam gdzieś jakiegoś policjanta, to przygląda-
łam mu się uważnie, podobał mi się po prostu mundur po-
licyjny. Ale gdy dorosłam, to zdecydowałam, że będę nau-
czycielem, ponieważ lubię ludzi. 
- Czy odniosła Pani jakieś sukcesy w tym zawodzie? 
- Miałam sukcesy, a największy był wtedy, gdy trenowa-
łam dziewczynkę w pływaniu. Wystąpiła ona na zawodach 
wojewódzkich i zajęła ona trzecie miejsce w konkursie  
indywidualnym. 
- Jaki jest Pani ulubiony sport ? 
- Nie mam ulubionej dyscypliny sportowej, lubię po pro-
stu wszystkie. Chociaż szczególną sympatią darzę nar-
ciarstwo, nordic walking, koszykówkę, pływanie. Lubię po 
prostu ruch. 
- Na czym polega Pani praca jako opiekuna Samorzą-
du Uczniowskiego? 
- Powstała nowa szkoła, więc trzeba było utworzyć i nowy 
Samorząd Uczniowski. Zaczęliśmy od wyborów do SU. 
Zgłosili się kandydaci, przygotowali swój program wy-
borczy i przeprowadzili stosowną kampanię. Potem były 
prawdziwe wybory, w których zwyciężyła Zosia  Wójcik. 
Mamy więc przewodniczącą i zarząd. Wspólnie będziemy 
tworzyć program, a następnie go realizować. Pierwszą 
inicjatywą były mikołajki, ale uczniowie mają wiele  
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 pomysłów, trzeba je 
zebrać, opracować i 
zrealizować. Moje za-
danie to opieka nad ni-
mi, pomoc i wspieranie 
ich działań. 
- Co Samorząd Ucz-
niowski zamierza 
zmienić w szkole? 
- Jesteśmy na etapie 
zbierania propozycji i 
pomysłów uczniow-
skich. Potem będziemy 
konsultować, co w tym 
roku szkolnym można 
by zrealizować. Wszyst-
ko to jest na etapie 
tworzenia, wszystko 
jest nowe – nowa szko-
ła podstawowa, nowi uczniowie, nowy SU. 
- O czym w szkole mogą współdecydować uczniowie? 
- Uczniowie mogą przedstawiać swoje propozycje i postu-
laty. Ja to wszystko gromadzę i konsultuję z Panem Dy-
rektorem, a następnie wspólnie decydujemy, czy akceptu-
jemy propozycje, czy są one zgodne z programem pracy 
szkoły. 
- Czy może nam Pani powiedzieć coś o swoim życiu 
prywatnym? 
- Jestem zadowolona ze swojego życia prywatnego. Cie-
szę się każdym dniem, każdą chwilą. Każdy dzień jest dla 
mnie inny, jest zawsze wielką niespodzianką. Cieszę się 
po prostu każdą chwilą, każdym nowym dniem. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
Krystian Kokoszka, Piotr Chyra, kl. 5A 
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Oglądamy, czytamy i analizujemy...        

„Katarynka” 

   27 listopada 2019 r. 
uczniowie klas V ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Niepołomicach poje-
chali obejrzeć spektakl 
pt.: „Katarynka”. Przed-
stawienie odbyło się w 
Teatrze Współczesnym 
w Krakowie. Nowela 
opowiada historię o cho-
rej dziewczynce i starym 
mecenasie. Dziewczynka 
zachorowała, miała go-
rączkę i oślepła. Jednak 
pomimo choroby kocha 
ona muzykę, także graną 
przez katarynkę. Mece-
nas jest bogaty i lubi 
sztukę. Uważa, że katary-
niarze są nasyłani na nie-
go, a katarynka jest ma-
szyną rozboju. Jednak 
pewnego dnia widzi jak słuchanie muzyki i instrumentów sprawia 
dziewczynce przyjemność. Starszy Pan to zauważa i chce pomóc 
mamie dziewczynki. Wydaje stróżowi polecenie, by ten wpuszczał 
codziennie kataryniarza na podwórko. Przedstawienie wszystkim 
się podobało, wycieczkę do teatru uważam za udaną. 
  
Franek Ślusarczyk, kl. 5A,  rys. Krystian Kokoszka, kl. 5A 
      



13  

 Tadziopress 

„Chłopcy z Placu Broni”- Ferenc Molnár 
 Jest to lektura, którą zapewne będziecie czytać w V 
klasie. Akcja powieści rozgrywa się pod koniec XIX wieku 
w Budapeszcie, gdzie mieści się słynny Plac Broni - miej-
sce zabaw grupy chłopców, którymi dowodził spokojny      
i rozważny Janosz Boka. Jest to 
miejsce, gdzie rozmieszczone są 
fortece zbudowane na sągach 
drzewa. Chłopcy uczą się tam 
męstwa, lojalności oraz  patrioty-
zmu, ponieważ Plac był dla nich 
symbolem małej ojczyzny. Nie-
spodziewanie dla wszystkich sta-
ją w obliczu utraty swojego miej-
sca, które chce im odebrać rywa-
lizująca z nimi grupa czerwo-
nych koszul. Okazuje się, że 
chłopcy będą musieli odbyć bi-
twę o ukochany Plac. 
Piotr Chyra 5A 
Rys.: Ola Komenda, Julia Kaciczak, kl. 5A 
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Jak mikołajki to tylko w Kampusie Wielickim! 
 
Dnia 6 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do Kina 
Kampus w Wieliczce. Brało w niej udział 18 uczniów kla-
sy 4a wraz z wychowawcą.  
O 8:40 wyjechaliśmy z parkingu pod szkołą. Dwadzieścia 
minut później byliśmy na miejscu. O 9:30 zaczęła się bajka 
pt.: „Kraina Lodu 2”. Zaopatrzeni w picie i jedzenie zajęli-
śmy wygodne miejsca w sali kinowej i czekaliśmy na pro-
jekcję filmu. W czasie seansu panowała cisza i zaintereso-
wanie fabułą bajki. Film dostarczył masę wzruszeń, opo-
wiadając o poświęceniu dla innych i wartości rodziny. 
Dzieci śmiały się z uroczego ducha ognia. Bardzo zabawne 
były też rozważania Olafa. Jak zwykle można było liczyć 
na tego pełnego wdzięku i czaru bohatera.  
Po seansie udaliśmy się na drugą część atrakcji mikołajko-
wych. Uczestniczyliśmy w warsztatach chemicznych, or-
ganizowanych przez „Kuźnię Wiedzy”. Odbyły się one na 
terenie Kampusu Wielickiego. Zajęcia były świetne. Wszy-
scy byli zainteresowani suchym lodem i eksperymentami z 
nim związanymi. Zabawa była fantastyczna, a przy okazji 
uzyskaliśmy kilka cennych informacji naukowych. 
Po zajęciach z chemii mieliśmy czas na przekąski i chwilę 
relaksu.  
O 13:30 udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły.             

O 14:00 pełni wrażeń i fajnych wspomnień z mijającego 
popołudnia wracaliśmy do domów.                                      
To były super mikołajki!                                                                                      
Wspomnienia i doświadczenia to najcenniejsze prezenty. 

Piotr Grochot, kl. 4A 
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Młodzi badacze… zdjęcia z mikołajkowego wyjazdu  
kl. 4A oraz warsztatów „Kuźnia Wiedzy” 
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Świąteczne tradycje 
Moją ulubioną bożonarodzeniową tradycją jest Wieczerza Wigilijna. 
Na Wigilii spotykamy się całą rodziną. Babcia przygotowuje 12 po-
traw w tym smażonego karpia, ale za rybą nie przepadam. Moją ulu-
bioną potrawą wigilijną są pierogi z powidłem i serem białym.            
One są pyszne!  
Najpierw, zanim siądziemy do stołu, babcia czyta fragment Pisma 
Świętego. Gdy babcia przeczyta Ewangelię o narodzeniu Pana Jezu-
sa, wszyscy dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. 
Po Wieczerzy Wigilijnej, moja mama i ja rozdajemy prezenty.           
Choinka u babci i dziadka jest pięknie ozdobiona. Pod choinką zaw-
sze jest dużo prezentów i zawsze wystarcza ich dla wszystkich,         
nawet  dla dorosłych.  
U nas w domu też jest pięknie ubrana choinka. Razem z siostrą 
Amelką zawieszamy na niej bombki i wiele ozdób. Najbardziej lubię 

małe kolorowe ba-
nieczki, które mają 
różne kształty oraz 
te bańki zrobione 
przez nas własno-
ręcznie. Mama z 
tatą na choinkę za-
kładają różnokolo-
rowe lampki. Kiedy 
wracamy po Wigilii 
do domu, także pod 
naszą choinką są 
prezenty! 

Uwielbiam święta Bożego Narodzenia.                                               
Życzę wszystkim Wesołych Świąt! 
Łucja Bochenek, kl. 4A, rys. Joanna Michalska, kl. 5A 
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        Fotoreportaż  - mikołajki 



18  

Tadziopress 

W świecie naszej wyobraźni  i młodych  twórców...                                                               

„Moja niezwykła przygoda... z zaczarowanym guzikiem" 
  Pewnego październikowego dnia wracałem ze szkoły. Było 

ciepło i słonecznie, prawie jak latem. Nagle zobaczyłem zna-

jomo wyglądającą postać. Był to Szpak Mateusz, bohater 

książki pt.: „Akademia Pana Kleksa". Poprosił mnie, żebym 

pomógł mu w odnalezieniu jego guzika. Oczywiście 

zgodziłem się ochoczo i wyruszyliśmy na poszukiwania.  

Dotarliśmy do lasu i się rozdzieliliśmy. Mateusz poszedł w 

prawo,  a ja w lewo.  Szedłem i szedłem, lecz nie znalazłem 

guzika. Do lasu raczej chodzę na grzyby,  jednak tym razem 

musiałem znaleźć guzik. Szukaliśmy guzika dobre trzy go-

dziny, więc Mateusz powiedział mi, żebym poszedł szukać 

na ulicy. Był duży ruch. Pytałem przechodniów, czy nie 

widzieli guzika, lecz nikt go nie widział. Szedłem smutny i 

zrezygnowany do Mateusza, gdy nagle coś mi błysnęło. Był 

to guzik Mateusza, lecz nie mogłem go złapać, gdyż guzik 

zaczął skakać jak najęty. Po pięciu minutach złapałem guzik, 

ale nie byłem już w moim miasteczku. Byłem w innej krai-

nie, w której wszystko było na odwrót. Ale gdzie zapodział 

się guzik? Guzik znalazł się na wielkiej górze.              

Próbowałem się  na nią wspiąć, lecz nie było to łatwe, po-

nieważ góra była zrobiona z lodów waniliowych. W krainie 

był upał, więc lody się roztapiały. Rozpocząłem pływanie w 

mleku. Przy okazji sobie podjadłem lodów i napiłem się 

mleka.  A teraz ostatnia przeszkoda i chyba najtrudniejsza, 

wulkan cukierkowej masy.  Udało mi się go obejść i zdobyć 

guzik, a po dotknięciu guzika znów byłem w moim miaste- 

czku. Oddałem guzik Mateuszowi i wróciłem zmęczony do 

domu.                                      Bronisław Guzikowski, kl. 4A 
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Święta Bożego Narodzenia 

Te Święta to rzecz niesamowita,                                                    

Gdyż każda istota nowo Narodzonego Boga wita. 

Co roku na pierwszą gwiazdkę czekamy 

I rodzicom z przyjemnością pomagamy. 

 

Choinka  już stoi, teraz my dzia-

łamy, 

I ozdoby sobie wyrywamy. 

Potrawy wszystkie już czuć, 

Och! Ta wigilia to będzie istny 

cud! 

 

Zanim do kolacji zasiądziemy, 

Wyglądniemy na pierwszą 

gwiazdkę. 

A gdy mignie nam ta gwiazdka, 

To zaczynamy od opłatka. 

Joanna Michalska, kl. 5A 

 

Rys. Ola Komenda, kl. 5A 
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Pinokio, ach ten kłamczuszek… 

Dlaczego warto przeczytać „Pinokia”? 
 

  W zasadzie nie znałem opowieści o Pinokiu. 
Owszem jak większość dzieci kojarzyłem, że to pa-
jacyk z drewna, że rósł mu nos, kiedy mijał się z 
prawdą. Ale nie byłem świadomy jego całej historii. 
Do czasu kiedy okazało się, że to nasza lektura i 
trzeba zapoznać się z jej treścią.  
  „Pinokio” zawiera w sobie wszystko, co charakte-
ryzuje wyśmienitą bajkę. Książka bardzo mi się po-
dobała i chciałbym zachęcić Was do przeczytania 
jej.  
  Autor zadbał o to, by losy Pinokia nie były nudne. 
Lekkomyślny pajacyk po przeżyciu wielu cieka-
wych, często dramatycznych przygód, zmienia się 
w mądrego i gotowego do poświęceń chłopca.  
Sądzę, że pouczenia płynące z lektury są bardzo 
ważne. Warto pamiętać, że leniwy nigdy nic nie 
osiągnie w życiu. A po drugie trzeba wiedzieć, że 
nie warto kłamać, bo kłamstwo ma zawsze krótkie 
nogi. Zachęcam Was do przeżycia przygód z boha-
terem i zapoznania się z cennymi wskazówkami 
płynącymi z książki. 
 
Piotr Grochot, kl. 4A 
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Rys. Gaia Matusiak, Bronisław Guzikowski,   
Łucja Bochenek, Piotr Grochot, kl. 4A 
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Przyroda… 

Patyczaki – małe, ale fascynujące 

Patyczki to małe, aczkolwiek bardzo ciekawe zwierzątka, 

które warto bliżej poznać. Patyczak rogaty {Medauroidea extra-

dentata} to niewielkie zwierzę, które wyglądem przypomina jak sa-

ma nazwa wskazuje - patyk. Patyczaki są niewielkie, gdyż samice 

osiągają do 10 cm długości, a  samce do około 7 cm. Te stawonogi 

żyją na terenie dzisiejszego Wietnamu. Patyczak żyje średnio 1,5 

roku. Co ciekawe, gdy zwierzę to siedzi na drzewie, jest prawie nie-

możliwe do zobaczenia. Bardzo ciekawą i trochę przerażającą rze-

czą jest to, że samica może złożyć nawet do 300 jaj, patyczaki roz-

mnażają się bezpłciowo {czyli samica składa jaja bez samca}.            

Jeśli masz mało czasu, a chcesz mieć zwierzątko domowe, patyczak 

to idealny wybór, gdyż za terrarium może posłużyć słoik  

i jeszcze tylko trzeba co jakiś czas wymieniać patyczakowi liście 

np. ostrężyny albo róży, na tych liściach patyczak będzie żył i bę-

dzie je jadł. 

Posiadam patyczaka o imieniu Perseusz i twierdzę, że to  

bardzo sympatyczne zwierzątko, o które w prosty sposób można          

zadbać.                                                                                              

Krystian Kokoszka, kl. 5A 
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                      Pytania do krzyżówki  
Krzyżówka na podstawie lektury pt.: „Chłopcy z Placu Broni” (przygotowana 
przez jedną z uczennic klasy V, jej nazwisko podamy w następnym wydaniu). 

1. GDZIE PRZEZIĘBIŁ SIĘ NEMECZEK? 
2. PRZECIWNICY OBOZU NEMECZKA. 
3. PRZENIENIESIENE TREŚCI, UTWORU LITERACKIEGO             

NA  EKRAN FILMOWY. 
4. NAZWISKO AUTORA „CHŁOPCÓW Z PLACU BRONI”. 
5. GATUNEK LITERACKI „CHŁOPCÓW Z PLACU BRONI”. 
6. IMIĘ PRZYWÓDCY PRZECIWNIKÓW CHŁOPCÓW Z PLACU 

BRONI. 
7. NAZWISKO POLSKIEGO TŁUMACZA, KTÓRY PRZEŁOŻYŁ 

„CHŁOPCÓW Z PLACU BRONI” Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO 
NA JĘZYK POLSKI. 

8.  CHOROBA, NA KTÓRĄ UMARŁ NEMECZEK. 
9. W JAKĄ GRĘ CZERWONE KOSZULE CHCIAŁY GRAĆ NA PLA-

CU BRONI? 

 
Krzyżówkę w numerze I gazetki przygotował                              
Franciszek Ślusarczyk, kl. 5A. Hasło: Rilla ze Złotego Brzegu 
podały i dostały słodką nagrodę: J. Suma, K. Mirowska,                 
J. Kaciczak, A. Komenda z kl. 5A, Gratulujemy!!! 

Piękni i młodzi! Pielęgnacja… Dłonie 
Naturalna maseczka domowa                                                       
Wyciśnij sok z cytryny. Dodaj do niego miód i całość dobrze wymieszaj. 
Delikatnie podgrzej mieszankę. Musi być ciepła, ale nie gorąca. W tempe-
raturze wyższej niż 40 stopni miód traci swoje cenne właściwości. Najle-
piej więc, jeśli maseczka będzie letnia. Nakładaj mieszankę na dłonie, deli-
katnie ją wmasowując. Teraz nałóż gumowe lub foliowe rękawiczki i pozo-
stań tak przez około 15-20 minut. Po tym czasie zdejmij rękawiczki i zmyj 
maseczkę letnią wodą. Miód zapewni odpowiednie nawilżenie skórze dło-
ni, zapobiegając utracie wilgoci. Pomoże również w problemach                        
z naczyńkami. Dodatkowo złuszczy martwy naskórek, sprawiając, że nasze 
dłonie staną się gładkie. Cytryna sprawi, że skóra stanie się wyraźnie mięk-
ka i bardziej elastyczna. Ma również właściwości przeciwbakteryjne              
i rozjaśniające przebarwienia na skórze.  
 
Julia Kaciczak, Julia Suma, Karolina Mirowska, kl. 5A 
 



24  

Tadziopress 

Krzyżówka 

Poprawnie wypełnione kupony prosimy przekazać p. Beacie Franczyk-Kestranek            
do 10 stycznia 2020 r. Na trzy pierwsze osoby, które dobrze rozwiążą krzyżówkę 

czeka słodka nagroda :) 
Połącz kropki—zabawa przygotowana dla najmłodszych przez Franciszka Ślusarczyka  

z kl. 5A 
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