
 

 

 

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze. 

 2016/2017 

Drodzy czytelnicy! 

Za nami 21 marca- początek  wiosny. Przed nami Święta Wielkanocne i co-

raz cieplejsze dni. Wszystkim  czytelnikom naszej gazetki życzymy miło 

spędzonych Świąt Wielkanocnych oraz  samych słonecznych, cudownych 

dni.  

 Pomóż nam, pokoloruj 

tej kwiatek i  podpisz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten kwiat to:_______________ 



Myśl logicznie 
 

Drodzy Czytelnicy! Mamy dla Was konkurs! 

Każdy, kto chce wziąć udział w naszym konkursie, musi dostarczyć do Pani Izabeli 

Motały do sali nr 8a lub do jednego ze znanych Wam dziennikarzy (klasa 6c i 5c) 

przynajmniej dwa rozwiązane zadania dopasowane do Waszej grupy wiekowej. 

Nagrodą w konkursie jest zwolnienie z jednego zadania domowego. Uwaga!   Klasy 

1-3 muszą wykonać wszystkie pięć zagadek.   

 Powodzenia! 

Klasy 1-3 

Tam, w lesie cienistym, zakwita niebiesko. Na łące na pewno czułby się kiepsko. a 

gdy zakwita w marcu, to wtedy już wiecie, że nieodwołalnie jest wiosna na świe-

cie. 

…………………………………………………………………… . 

Czytaj od początku albo wspak, nic nie szkodzi i tak się nie zmieni nazwa znanej 

łodzi. 

…………………………………………………………………………. . 

Zimne, słodkie i pachnące jemy latem w dni gorące. 

………………………………………………………………………… . 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły i daje dzieciom urlop wesoły? ☺ 

…………………………………………………………………………………………………. . 

W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze: bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze! 

.......................................................................................................... . 

 

 



Dla klas 4-6               Rzemieślnicy 

 Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami i repre-

zentują zawody: czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden z nich nie nosi 

nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik nie jest 

czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem nie jest Rogalik.    Pytanie: Kto 

kim jest? 

Wskaż postać 

 

                                                   

Szczupak 

Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest zdobycz, odpowiedział 

zagadkowo jakby chciał wybadać inteligencję pytającego: "Łeb szczupaka 

mierzy 12 cm, tułów ma długość taką jak łeb i ogon razem, przy czym trzy 

czwarte ogona mierzą tyle ile łeb i czwarta część głowy".  

Pytanie: Jak duży był szczupak? 

Pizza 
 

Pytanie: Który zakup pizzy opłaca nam się najbardziej ? 

 

A) Trzy pizze po 20 zł       B) Dwie pizze po 35zł    C) Jedna pizza po 80zł 

o średnicy 20 cm                  o średnicy 30 cm.         o średnicy 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie: Która z poniższych postaci nie pasuje do pozostałych? 

 



 

GRATULACJE !!! 

Są już wyniki przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. Mamy zaszczyt przed-

stawić Wam koleżanki, które dostały się do etapu wojewódzkiego konkursów z 

języka polskiego i przyrody. W imieniu całej redakcji szkolnej gazetki gratuluję 

zwycięstwa w etapie rejonowym konkursów kuratoryjnych. Przed Wami najtrud-

niejszy poziom-etap wojewódzki.  

 Jak się czujecie po przejściu do tego etapu ? 

Natalia Siemion: Bardzo się z tego cieszę. To jedno z moich większych osią-

gnięć. Próbowałam osiągnąć ten cel już wiele razy w przeróżnych konkursach, 

ale nigdy mi się jeszcze nie udało. Jestem z siebie dumna! 

Martyna Stekiel: Bardzo się cieszę. Nie spodziewałam się tego sukcesu. 

Wiadomość o  przejściu do kolejnego etapu bardzo mnie zaskoczyła, ale to 

było miłe zaskoczenie. 

 Jak długo przygotowywałyście się do konkursów ? 

N.S.: Ciężko pracowałam przez około 2 miesiące. Właściwie już od początku 

roku szkolnego intensywnie doskonaliłam swoje umiejętności i pogłębiałam 

wiedzę z przyrody, ponieważ liczyłam na dobry wynik. Udało mi się. Ciężka 

praca się opłaciła. 

M.S.: Na każdej lekcji języka polskiego i to zupełnie nieświadomie. W tym 

roku szkolnym od końca września chodziłam wspólnie z Michaelą Jankowiak i 

Michałem Gołdyńskim na dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Tam posze-

rzyłam swoje wiadomości i utrwaliłam to, co już wcześniej umiałam. 

 Czy te sukcesy idą w parze z Waszymi zainteresowaniami? 

N.S.: Tak, zdecydowanie tak. Przyroda to mój ulubiony przedmiot szkolny i 

mam z niego bardzo dobre oceny. W domu często czytam o przyrodniczych 

ciekawostkach i chętnie sięgam po książki o zwierzętach, a w szczególności o 

koniach, gdyż przyroda to nie jedyna z moich pasji. Od czterech lat jeżdżę 

konno i sprawia mi to wielką przyjemność. Rzekłabym, że większą od przy-

rodniczej pasji ;) 

M.S.: Interesuję się sportem i przedmiotami humanistycznymi, dlatego ten 

sukces w pewnym stopniu idzie  w parze z moimi zainteresowaniami. 

 



 Czy zamierzacie w przyszłości nadal rozwijać swoje pasje w tych kierun-

kach? 

N.S.: Tak, w przyszłości chcę nadal rozwijać swoje pasje, ponieważ moim 

marzeniem jest  zostać weterynarzem. 

M.S.: Myślę, że jest to możliwe, ponieważ nauka języka polskiego wychodzi 

mi całkiem dobrze. Może w przyszłości będę polonistką? 

 

D

z

i

ę

k

u

j

ę

 

W

a

m

 

z

a

 

s

z

c

z

e

r

e

 wypowiedzi. 

 

 

Kartofelek 



 Jak spędzić prima aprilis?  

1. Lakierowane mydło 

Wystarczy bezbarwny lakier i mydło, aby wkręcić całą rodzinę. Specyfik do mycia 

rąk dokładnie pokrywamy lakierem. Potem możemy już tylko skręcać się ze śmie-

chu, gdy zdezorientowani członkowie rodziny nie będą mogli nim umyć rąk. Proste, 

acz genialne! 

2.W poszukiwaniu straconego czasu 

Najlepiej przestawić wszystkie zegarki z powrotem na czas zimowy. Pójście o 

godzinę za wcześniej do szkoły przyprawi każdego śpiocha o zegarowy zawrót 

głowy. 

3. Zamiast kredy plastelina 

Szkolna odmiana prima aprilisowego żartu. Zamiast kredy podkładamy białą pla-

stelinę lub modelinę. Potem już tylko spokojnie obserwujemy reakcję osoby, któ-

ra orientuje się, że coś jest nie tak. Do wykorzystania nie tylko w szkole! 

4. Sposób na monetę 

Do wypróbowania na przechodniach. Przyklejamy mocnym klejem do płyty chodni-

kowej dowolną monetę, im większa tym bardziej będzie widoczna. Następnie cze-

kamy na wszystkich skąpych, którzy sięgną po naszą przynętę. 

5. Pomysł na kartkę 

Dajmy się ponieść wyobraźni. Każde biuro wyposażone jest w stosy samoprzylep-

nych karteczek. Pierwszy dzień kwietnia to moment, w którym można zrobić z 

nich odpowiedni użytek. Wymyślamy kreatywny tekst i przyklejamy dyskretnie 

koledze czy koleżance na plecach. „Jestem Barbie”, ale dobrze się maskuję”. Co 

Wy na to? (powiedz że „masz coś na plecach w połowie przerwy)  

#Hakerka 



Witam Was w kolejnym wydaniu ciekawostek. W tym nie będzie żadnych  

„okazyjnych”, więc będą raczej ciekawsze. Zapraszam do czytania! 

 

 Nie można ułożyć żadnego słowa w dolnym rzędzie klawiatury (Z-M) 

 Ponad 600 jadalnych pestek znajduje się w granacie 

 Sprzedano ponad 400 milionów książek o Harrym Potterze 

 Gdyby wszyscy mieszkańcy świata stanęli obok siebie, to nie zapełniliby 

najmniejszego województwa w Polsce 

 4 miliony pijanych rowerzystów przebywa obecnie w więzieniu  

 Komary potrafią przetrwać spadającą kroplę deszczu, to jak zderzenie 

człowieka i autobusu  

 Popularne pistolety – Beretty są produkowane od 490 lat 

 Wyspa – Malta straciła swoją „wizytówkę”. Zawaliło się „Lazurowe Okno” 

 We Włoszech psy są aresztowane za zarysowywanie aut 

 Jeżeli masz plombę z amalgamatu (zazwyczaj szarą), to masz aż pięć razy 

większe szanse na znalezienie dużej ilości RTĘCI w swojej krwi 

 Człowiek jest zbudowany z 7 OKTYLIONÓW atomów, oktylion ma 27 zer 

 Koty mogą przeżyć bez picia wody, wystarczy im surowe mięso 

 Kiedy Karol Darwin odkrył żółwie z Galapagos, próbował na nich jeździć 

 Ptak w godle Polskim to nie orzeł. To Orłan Bielik  

 Uruchomienie Zapory Trzech Przełomów spowodowało przesunięcie się bie-

guna geograficznego o 2 cm, a doba wydłużyła się o 0,006 mikrosekundy  

 Trzeba ponad 60 tysięcy lat, żeby obejrzeć wszystkie filmy na YouTube 

 Jeżeli piorun nie uderzy bezpośrednio w nas, to i tak możemy doznać obra-

żeń, ponieważ piorun rozchodzi się po ziemi na ok. 10 metrów 

 Żeby wypić całą krew człowieka, potrzeba ok. miliona komarów 

 Istnieje więcej możliwości ruchu w szachach niż atomów we wszechświecie 

 Każdy z nas rodzi się z 300 kośćmi, a gdy jesteśmy dorośli mamy ich 206 

 W 1386 roku świnia została publicznie stracona za… Zabójstwo dziecka! 

 Słoń jest jedynym ssakiem, który nie umie podskoczyć 

 Podczas kichania nasze serce zatrzymuje się na milisekundę  



Z PÓŁKI JULKI  19 

 

Najbliższy człowiek dla mnie to moja mama. Ale jest również drugi: tata. 

I dzisiejsza książeczka jest o różnych tatusiach. Jeden jest Mikołajem. Drugi 

zbiera zabytkowe naczynia. Trzeci jest niczym pogotowie ratunkowe 

dla wszystkich dużych i małych na wszelkie okazje. Tatuś Wadzinowski jest… 

mistrzem sportu i ma pokaźną kolekcję PRAWDZIWYCH medali. Co jeden ta-

tuś, to inna historia. W książce jest ich dziewięć, mnie najbardziej podobały się 

dwie: „Nasza dziwna psinka” oraz „Broda Piotra”. 

PS  Mamusie w czasie, kiedy zajmują się nami tatusiowie: odpoczywają. 

Wasza Julka 

Barbara Stenka. Tatax i inne historyjki o tatusiach 

Książka dostępna w szkolnej bibliotece. Zapraszamy. 

 

 



CIASTO BANANOWE Z ORZECHAMI  

Składniki: 

 3 dojrzałe banany  

 2 jajka  

 4 łyżki oleju kokosowego  

 1,5 szklanki mąki żytniej razowej  

 1/2 szklanki brązowego cukru  

 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich  

 

 

Przygotowanie: 

1. W dużej misce łączymy suche składniki,  czyli mąkę, cukier i proszek 

do pieczenia.  

W drugiej rozgniatamy widelcem banany, dodajemy olej i jajka, mieszamy. 

Dodajemy "mokre" składniki do suchych i dokładnie mieszamy. Na koniec 

wsypujemy siekane orzechy. Mieszamy i przekładamy do wyłożonej papie-

rem do pieczenia keksówki. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 

stopni na 45 minut (z termoobiegiem). Po upływie 30 minut przykrywamy 

wierzch folią aluminiową.  

Smacznego :) 

 

 

Nowy skład ekipy : Bartosz  Pruchniak  (5c), Justyna Wawrzyniak (5c) i my: Ewa 

(5c), Marcel (5c) 

 

 

                                        

       > 6 os. > 60 minut,  łatwe , tanie 



 

KĄCIK KOMPUTEROWY 

Witajcie, tu Marcel i Hania.  Marcela znacie z działu przepisów kucharskich.  

Hania przygotowuje strony tytułowe i niektóre dodatkowe materiały. 

W tym numerze podzielimy się z Wami grami,  w które gramy. 

Ulubione gry Marcela: 

 Geometry Dash  

- moja ulubiona gra, bardzo wciągająca i trudna gra, warto pograć (pełna wersja 

jest płatna 4.99zł). 

 Clash of Clans 

- wciągająca gra strategiczna, łatwa,  ale trzeba trochę czasu spędzić przy tej 

grze,  żeby się jej nauczyć (bezpłatna). 

 Minecraft 

- musisz przetrwać głód, odwodnienie i walczyć z potworami takimi jak: Zombie, 

Creepeer,  Skeleton, Blaze, Ghast i wiele innych. [(bezpłatna) premium płatne]. 

Myślę że zachęciłem Was do grania. 

Jeszcze jedna ważna informacja, w te gry możesz grać również na swoim telefo-

nie! 

 

 

Link do kanału na Youtube: 

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UC7l2cJ-

b_pmec472lU87QtQ 

Nazwa: Mar4cel 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7l2cJ-b_pmec472lU87QtQ
https://www.youtube.com/channel/UC7l2cJ-b_pmec472lU87QtQ


Ulubione gry Hani: 

 Minecraft 

-Gra podzielona na 4 tryby : Survival, Gamemode, Hardcore i tryb specta-

tora. Gra kosztuje od 30.00zł do 100.00zł. (Gra na telefon i komputer). 

 

 Sims 3  

-Symulator realnego życia, w którym celem jest mieć jak największą ro-

dzinę. Jest tam prawie tak samo jak w realnym życiu. Dostępne do tej gry 

są mody i dodatki. (Gra na komputer). 

 

 Clash od Queens 

-Gra stworzona ma podstawie epoki średniowiecza.  Zbuduj swój zamek, 

ulepszaj koszary, zamek, mury i wiele innych, tocz walki z innymi graczami. 

Zdobywaj surowce i pożywienie dla swoich poddanych. Zostań królem lub 

królową. (Gra na telefon). 

 

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UC6VhgR4p2DQr-

7qIQku2KIg 

Nazwa: x Hakerka x 

 

  Polecamy  

 

 

 

 

 

 

Hakerka 

~Mar4cel 

 



Mała dawka śmiechu  

1. Mama oświadcza swojej córce: 

- Święta idą! 

- Córka staje przed drzwiami, nasłuchuje i po chwili mówi: 

- Nieprawda, mamusiu! Jeszcze nie idą, nie słychać żadnych kroków. 

2. Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu 

wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu 

wszystkie zęby. Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi: 

- Co tak paszczę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-niespodzianki? 

3. Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

4. Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny 

wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i 

stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pyta-

ją: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie 

będzie, prawda? 

 

 

 



ZABAWA NA DZIŚ 

Hej, z okazji tego, że niedługo Wielkanoc mamy dla Was kolorowankę. Miłej zabawy! 
 

 

 

 

Żabol, Ala i Domik 


