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1. Unia, do której należy Polska. 

2. Na przykład małopolskie albo śląskie. 

3. Otacza Polskę od północy. 

4. Nasz zachodni sąsiad. 

5. Imię Chopina. 

6. Stolica Polski. 

7. Mamy je na południu kraju. 

8. Polskie barwy narodowe to czerwień i ……. . 

9. Jedna z polskich wysp przybrzeżnych. 

10. Nasze morze to Morze …… . 

11. Kraj, w którym mieszkamy. 

12. Płynie przez Warszawę. 

Hasło:    __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ 
 źródło: www.superkid.pl 

 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5                        

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU 
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CZASOPISMO DLA KLAS IV - VIII 
 

W numerze: 
 

Z życia szkoły,  
Narodowe Swieto Niepodległosci, Rogale Marcinskie,  Chwila 

koncentracji, Ciekawostki  z Ameryki Północnej, Humor, 
Epoka Covid 19, mmm…pychota, Swiat dobrej ksiazki. 

 

 

  

LISTOPAD 2020 r. 

Zespół redakcyjny:  uczniowie VII d               

oraz Aneta Żarska, Anna Myk  i Aleksandra Pietrzak 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do współpracy  

z redakcją gazetki i wspólnego redagowania kolejnych numerów. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego 

 W piątek, 25 września 2020r. odbyły się w naszej szkole 

wybory do zarządu Parlamentu Uczniowskiego. Zdecydowaną 

większością głosów (79) wygrała wybory Maja Tobiasiewicz, ona 

została przewodniczącą PU w Szkole Podstawowej nr 5 z 

Oddziałami Integracyjnymi na najbliższe dwa lata. Na drugim 

miejscu uplasowała się Amelia Jaśkiewicz zdobywając 36 głosów i 

pełni Ona funkcję zastępcy przewodniczącego. 

Serdecznie gratulujemy!  

 

 

 

 

 

 

Przerwa Na Czytanie – bicie rekordu w czytaniu  

na przerwie 
 22.10.2020 r. Nasza Szkoła wzięła udział w I 

Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa Na 

Czytanie – Bicie Rekordu W Czytaniu Na Przerwie”.  

Celem akcji była: 

• promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

• integracja środowiska lokalnego; 

• pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe; 

• zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej 

sytuacji i każdym miejscu. 

• bicie rekordu w czytaniu na przerwie.  

 Nasza społeczność szkolna z powierzonego zadania 

czytelniczego wywiązała się znakomicie. Niemal każdy uczeń miał 

w tym dniu przy sobie swoją ulubioną książkę, którą czytał 

podczas przerw. Wielu uczestników akcji otrzymało dodatkowy 

impuls do odwiedzin biblioteki i dokonania wyboru literatury dla 

siebie w dniach poprzedzających akcję. 

 W tym dniu podczas przerw czytało 410 uczniów 

przedszkolaków oraz 65 nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Nasz rekord czytających na przerwach wyniósł 475 osób 

Przystępując do akcji „Przerwa na czytanie”, zamierzeniem 

naszym było zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną 

formę spędzania czasu wolnego w szkole i poza nią. Uważamy, że 

cel został osiągnięty. 

 

 

 

 



    

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 

 

Wyjątkową okazją do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru 

obchodów była akcja „Niepodległa do hymnu”, w ramach której 

każdy mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się  

do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. O godzinie 12:00 

wystarczyło włączyć jedną z większych stacji radiowych lub 

telewizyjnych i przyłączyć się do Mazurka Dąbrowskiego, który 

był emitowany na antenie. 

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W całej 

Polsce wystawiamy za okno flagi, bierzemy udział  

w uroczystościach, czy też biegach niepodległościowych.  Po 123 

latach pod zaborami, Polska odzyskała niepodległość.  Dwa lata 

temu obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. 

Poznajcie kilka ciekawostek związanych z naszym wielkim 

świętem: 

• Tak naprawdę niepodległość Polski Rada Regencyjna ogłosiła 

nie 11 listopada, a 7 października 1918 roku. 

• Świętowanie 11 listopada wybrano w II Rzeczypospolitej. 11 

listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę 

zwierzchnią brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 

• 11 listopada 1918 zakończyła się I wojna światowa. Państwa 

Ententy i Cesarstwa Niemieckiego podpisały rozejm w wagonie 

stojącym w lesie pod Compiègne we Francji. 

• Tego samego dnia rozpadła się Monarchia Austro-

Węgierska. 

 

Rogale świętomarcińskie– boski wypiek,  

nie tylko na  

11 listopada   

Rogale świętomarcińskie 

powstały około 150 lat 

temu. Z roku 1860 

pochodzi najstarsza 

reklama tego pysznego 

wypieku opublikowana w 

„Dzienniku Poznańskim”. Jednak tradycja pieczenia rogali 11 

listopada zapoczątkowana została w 1891 roku. Wtedy właśnie 

ksiądz Jan Lewicki z parafii św. Marcina w Poznaniu poprosił 

wiernych, aby przyłączyli się do pomocy potrzebującym. Na apel 

odpowiedział lokalny cukiernik – Józef Melzer, który upiekł 3 

blachy rogali z makiem i ofiarował je biednym. Z roku na rok 

coraz więcej osób piekło rogale świętomarcińskie – dzięki temu 

biedni mogli się najeść, a bogatsi kupić rogale wspomagając 

potrzebujących. Może i Ty pokusisz się i wykonasz je 

samodzielnie? Na pewno będzie pysznie  Oto przepis 

https://www.mojewypieki.com/przepis/rogale-marcinskie 

https://www.mojewypieki.com/przepis/rogale-marcinskie


    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta tuż, tuż… 

Wpisz w odpowiednie miejsce nazwę potrawy wigilijnej: 

 

1.  __ __ __ __ __ __ __  z  __ __ __ __ __ m __ 

2.  __ __ __ __ __ __ __ (ryba) 

3.  __ __ __ __ (ryba) 

4.  k __ __ __ __ 

5.  __ __ __ __ __ __ __  wigilijna 

6.  kompot z  __ __ __ __ __ 

7.  __ __ __ __ __ __ __  z  __ __ __ __ __ __ __ i 

      __ __ __ __ __ __ __ __                                                                                                                                                                                   

8.  z __ __ __    __ r __ __ __ __ w __ 

9.  kluski z __ __ __ __ __ __ 

10.  __ __ __ __ __ __ __ (ciasto) 

11.  __ __ __ __ __ __ __ __ (ciasto) 

12.  c __ __ __ b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    autor: Tomasz Bartha 7d 



    

 

 

 

O AMERYCE 

PÓŁNOCNEJ 

 Apple ma więcej pieniędzy niż 

amerykański skarb państwa. 

 Jeśli masz 10 dolarów w ręku bez długów, jesteś bogatszą 

osobą niż 25% ludzi w USA. 

 Kanada jest drugim co do wielkości krajem na świecie. 

Tylko Rosja ma większy obszar lądowy na świecie. Łączna 

powierzchnia Kanady wynosi 9,984 mln km2 . 

 W 1867 r. Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę za 72 

miliony dolarów. 

 W Ameryce Północnej są 23 kraje i 9 krajów zależnych, w 

których łącznie żyje ponad 550 milionów ludzi. 

 Ciężarne kobiety w Ameryce kolonialnej nie przyjmowały 

środków przeciwbólowych podczas porodu, ponieważ był on 

uważany za karę dla Boga za spożywanie zabronionych 

owoców Ewy. 

 Mexico City jest stolicą Meksyku i liczy około 9 milionów 

mieszkańców. Z ponad 20 milionami mieszkańców w 

obszarze metropolitalnym, jest to jedno z największych 

miast na świecie. 

 W USA zidentyfikowano więcej osób z zaburzeniami 

psychicznymi niż w jakimkolwiek innym kraju. 

 W Stanach Zjednoczonych istnieją trzy miasta o nazwie 

„Święty Mikołaj”. 

 Kanada ma więcej jezior niż reszta świata łącznie. W 

Kanadzie znajdują się 3 miliony jezior, jeśli uwzględni się 

również mniejsze jeziora. 

 Judaizm jest drugą co do wielkości religią w USA zaraz po 

chrześcijaństwie. 

 Stany Zjednoczone nie posiadają żadnego języka 

urzędowego 

 Najdłuższa rzeka Ameryki Północnej to Rzeka Missouri 

która mierzy 3767 kilometrów. 

 Stany Zjednoczone mają najwyższy wskaźnik rozwodów na 

świecie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-ze-swiata/ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotykają się dwa korniki w serze: 

– Co, też problemy z ząbkami? 

*** 

Spotykają się dwie kaczki. Jedna mówi do drugiej: 

– Kwa–kwa. 

A druga: 

– Właśnie miałam to powiedzieć. 

*** 

Wiszą sobie dwa leniwce na drzewie. Pierwszego dnia nic, drugiego nic, 

trzeciego też. Czwartego dnia jeden poruszył głową. A drugi na to: 

– Rysiek, ależ ty jesteś nerwowy! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT CIASTECZKA OWSIANE                                                                                             

 

SKŁADNIKI (na 10 sztuk) :                                                                                                    

• 1 jabłko 

• 1 łyżka cukru waniliowego                                                                                                   

• 100 g płatków owsianych błyskawicznych 

• 1 jajko 

• 90 g mąki zwykłej lub pełnoziarnistej lub bezglutenowej 

owsianej 

• 1 i ½ łyżeczki mielonego cynamonu 

• 2 łyżki masła 

• 110 ml miodu lub syropu klonowego 

• 1 i ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

• odrobina soli  

 

PRZYGOTOWANIE : 

 

• Do miski wbić jajko, dodać roztopiony i ostudzony tłuszcz, 

cukier waniliowy i syrop klonowy lub miód, wymieszać.  

• Do drugiej większej miski wsypać płatki owsiane 

błyskawiczne, dodać mąkę, proszek i sól , wymieszać. Dodać 

składniki z pierwszej miski i wymieszać. Włożyć do lodówki na 

czas przygotowania jabłka. 

• Pokroić jabłko na ćwiartki, wyciąć środek i pokroić w małą 

kosteczkę. 

• Piekarnik nagrzać do 170 stopni C. 

• Wyjąć masę z lodówki, połączyć z jabłkiem i wymieszać. 

Nakładać po około pełnej łyżce masy na blachę wyłożoną papierem 

do pieczenia. Uformować w kształtne ciastka.  

• Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez ok 10 -13 

minut. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polowanie na potwory. Poradnik dla babysitterek. Tom 1  

Jeżeli myślicie, że jest to zwykły poradnik dla tych co chcą 

prawidłowo zajmować się dzieckiem w celach zarobkowych to 

jesteście w błędzie! 

Pod tym mylnym tytułem kryje się niesamowita historia dla 

młodzieży, która pojawiła się parę dni temu również na ekranach 

,,Poradnik łowczyni potworów”. 

 

Trzynastoletnia Kelly Ferguson marzy o tym, aby wakacje spędzić 

na letnim obozie. Jednak ten sporo kosztuje. Dlatego kiedy w 

Halloween szefowa jej mamy potrzebuje opiekunki do 

kilkuletniego Jacoba, dziewczyna zgłasza się na ochotniczkę. Co 

prawda niechętnie, bo w tym czasie mogłaby być na imprezie z 

chłopakiem, który bardzo jej się podoba, ale szczęściu trzeba 

pomagać. 

Kelly nie wie nic o opiece nad dziećmi. Jednak co może być w tym 

trudnego? Wystarczy pilnować, aby Jacob był względnie żywy i 

położył się spać po bajce, prawda? Najlepiej też ignorować jego 

opowieści o potworach z szafy, bo to tylko bajki. Przynajmniej 

tak wydawało się dziewczynie do czasu, kiedy potwory nie tylko 

okazały się prawdziwe, ale na dodatek porwały małego Jacoba! 

Teraz Kelly ma tylko kilka godzin na ocalenie chłopca i swojej 

posady.  Na szczęście pomogą jej w tym inne babysitterki i ich 

tajemniczy poradnik. Na nieszczęście ich przeciwnikiem okaże 

się ktoś, kto nawiedzał sny Kelly, kiedy sama była małą 

dziewczynką.’’ 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

W październiku, na platformie Netflix pojawi się film Poradnik 

łowczyni potworów, którego scenariusz powstał na podstawie jego 

książki. 

 

https://www.taniaksiazka.pl/polowanie-na-potwory-poradnik-dla-babysitterek-tom-1-joe-ballarini-

p-1414517.html 

 

https://www.taniaksiazka.pl/polowanie-na-potwory-poradnik-dla-babysitterek-tom-1-joe-ballarini-p-1414517.html
https://www.taniaksiazka.pl/polowanie-na-potwory-poradnik-dla-babysitterek-tom-1-joe-ballarini-p-1414517.html
https://www.taniaksiazka.pl/polowanie-na-potwory-poradnik-dla-babysitterek-tom-1-joe-ballarini-p-1414517.html

