
Uśmiechnij się! 
 
-Dlaczego pszczoły śpią w ulu? 
-Bo się ULU-lały! 

 
-Dlaczego wulkan dostał 5? 

-Bo był aktywny! 

 
-Jaka jest ulubiona gra świń? 
-GTA –Gruby Tucznik Atakuje 
 

-Czego na kolację szuka 

bazyliszek? 
-Bazy liszek! 
 
-Czym rysują krety? 

-Kredkami 
 
-Pan tera wysiada? 
-Nie! Lew. 

Dowcipy przygotował Maciej 

 

 
Rysunek Justynka 

 

 Zadanie z nagrodami !!! 
Napisz nazwy krajów, z których pochodzą 
te flagi i ich stolic.  
Kartkę z rozwiązaniem oddaj autorowi zadania 
Jakubowi Klata z klasy Va.  
Dla pierwszych trzech osób, które dostarczą 
prawidłowe odpowiedzi czekają nagrody-

niespodzianki.  
Powodzenia! 

 

Redakcja: 
Al icja Jasnowska-redaktor naczelna; Kacper Drużdż, 
Patryk Turek- dział analiz; Maciej Jakubiak, Jakub Klata, 

Alan Kołodziejczyk, Kacper Kowalczyk - dział rozrywka; 
Małgorzata Smolarczyk, Liliana Paluch - dział 

terenowy; Jadwiga Szot, Natalia Kępka- dział sportowy; 
Aleksandra Troka, Patrycja Golińska, Justyna 
Przewoźniak- dział informacji; Jan Trzonek- dział 

wywiadów; Rafał Nockowski- dział techniczno-
marketingowy;, Krystian Zych, Dawid Stachera-dział 
dystrybucji; p.Emilia Łęcka-Szafarz-opiekun 

  

NIE-wesoła prognoza pogody 

 

Dziś będzie tsunami, bo 

klasa IVa ma klasówkę z 

matmy! 

Kapi 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

 
Numer 1/październik 2017 

 
W październiku i listopadzie w naszej 

szkole planujemy… 

 27 października- ślubowanie 
 klas I-szych 

 9 listopada- apel z okazji święta 
Niepodległości 

 20-25 listopada- wizyta gości z 
zagranicznych szkół partnerskich w 
ramach projektu Erasmus+ 

  

W tym numerze m.in.: 
-Najważniejsze informacje ze 

szkoły  
- Sylwetka ucznia czyli 

naszej redaktor naczelnej 
Alicji Jasnowskiej 

-Zadanie z nagrodami 
- Nasze pasje- piłka nożna  

i gra Undertale  

 

Sonda szkolna: 

Dlaczego chodzisz do szkoły? 

 
Sondę przeprowadzili Kacper i Patryk 
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Bo lubię
szkołę

Bo muszę Bo
spotykam

koleżanki i
kolegów

Bo kocham
szkołę

liczba uczniów, którzy udzielili
takiej odpowiedzi



 

Tylko dla chłopaków… Jak poderwać dziewczynę? 
Dziewczyny najbardziej lubią zdolnych chłopaków, którzy mają wszechstronne 
zainteresowania np. muzyka, taniec, piłka nożna, siatkówka, matematyka oraz 
chemia. Spróbuj więc rozwijać swoje zainteresowania, a dziewczyny będą się 
ustawiać do Ciebie w kolejce! Nie zapomnij, aby zwrócić uwagę dziewczyny na 
siebie w pozytywny sposób. Zaprezentuj swoje umiejętności , niby przypadkiem,  
w szkole lub biorąc udział w konkursach, zawodach. Pokaż, że jesteś wyjątkowy   
i w Twoim towarzystwie nie będzie się nudzić. 

Maciolenty 

Tylko dla dziewczyn… Jak poderwać chłopaka? 
Aby zainteresować sobą chłopaka możesz zwrócić na siebie jego uwagę np. 
puszczając do niego oczko. Chłopcy lubią być docenieni, więc praw mu co jakiś 
czas komplementy, ale nie za często, żeby go nie rozpuścić. Musisz go dobrze 
poznać, aby wiedzieć czym się interesuje. Rozmawiaj często na tematy, które są 
jego pasją. Ubieraj się w stylu, który lubi. 

XY 

 

Nie poddawaj się! Walcz! 
piosenka zgłoszona przez klasę IVc do konkursu na najlepszy teledysk 

„Wchodzę do szkoły, kolejny straszny dzień,  
znowu klasówka, nie mam jak wywinąć się! 

Jestem zmęczony, nikt nie zauważa mnie! 

Dość mam wszystkiego i czuję się źle! 
Rozejrzyj się dookoła- jest nas wielu. 

Musimy się wspierać- dołącz do nas przyjacielu! 
Po co mam iść? To niczego nie zmieni. 

Czuję się trochę jak w królestwie cieni! 

Chcę się wydostać z tej ciemnej gry! 
Nie wiem jak to zrobić- proszę pomóż mi! 

Podaj rękę, posłuchaj nas, 

Bo na zmiany przyszedł czas! 
 

Nie poddawaj się! walcz! Jesteś kimś wyjątkowym! 
Wiele zalet masz, a przed Tobą dzień nowy! 

Nie poddawaj się! Walcz! Realizuj marzenia! 

W nas przyjaciół masz i to wszystko zmienia!” 

Autor tekstu i melodii: Maciej J. 

Sylwetka ucznia-  
Alicja Jasnowska klasa Va 

 
Alicja to redaktorka naczelna naszej gazetki. 

Jest ona niezwykła osobą. Jest bardzo wesoła, 
zabawna. Moim zdaniem jest jedną z 

najlepszych koleżanek. To dziewczyna, która 
jest dość wysoka i wysportowana. Ma długie 

włosy, które wiąże w kitkę. Ma niebieskie oczy  
i nosi świetne czerwone okulary, których 

jednak trochę się wstydzi. Niewiele osób wie, 
że interesuje się grą Undertale, YouTube’m, animacjami, kreskówkami, 

filmami. Bardzo lubi też Harry’ego Pottera. Alicja jest uzdolniona 
plastycznie i dobrze pisze. Lubi żartować. Mówi, ze najlepsze wyniki osiąga 
na lekcjach wychowania fizycznego. Jest systematyczne, zorganizowana i 

dotrzymuje słowa, dlatego m.in. została redaktorką naczelną naszej gazetki. 
Małgosia 

 
 

Moja pasja- gra Undertale 
 
Moją pasją jest granie w grę Undertale. Razem z moją najlepszą przyjaciółką 
często rozmawiamy o grze Undertale.  
Gra powstała w 2015r. Polega ona na tym, że trzeba wydostać się z podziemi, 
aby to zrobić trzeba wykonywać kolejne zadania (łamigłówki) i dzięki temu 
pokonywać potwory.  
Moją ulubioną postacią z gry jest 
szkielet Sans. Jest to bardzo 
charakterystyczna postać z 
niepowtarzalnym poczuciem 
humoru i wyglądem.  Gra cieszy się 
dobrą opinią wśród graczy. Wiem 
to, bo sama w nią gram!  

Alicja 
 

 



Informacje z naszej szkoły 
 

 Rok szkolny 2017/18 wyjątkowo 
rozpoczął się 4 września.  
Pani dyrektor powitała nas w szkole miłymi 

słowami. Potem przedstawieni zostali nowi nauczyciele oraz 
wyjątkowo przywitani nowi uczniowie klas Ia i Ib. Wszyscy 
rozeszliśmy się ze swoimi wychowawcami do klas. Dostaliśmy plany 
lekcji na najbliższe dni. Okazało się, że w klasie VII czeka nas wiele 
zmian m.in. zmiana wychowawcy i zupełnie nowe przedmioty 
szkolne. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie dla nas równie 
miły i szczęśliwy jak ten pierwszy dzień w szkole… 

 Światowy Dzień Sprzątania Świata odbył się w naszej szkole  
15 września. Akcja miała na celu pokazanie uczniom, że 
rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest nie tylko 
coroczna zbiórka śmieci, ale głównie zmiana nawyków w 
codziennym życiu, a wiec segregacja śmieci i wyrzucanie ich do 
odpowiednich pojemników. Uczniowie zaopatrzeni w worki  
i jednorazowe rękawiczki solidnie wysprzątali teren szkoły i okolicę. 
Dzięki temu, że była ładna pogoda akcja przebiegła szybko  
i sprawnie. Uczestnicy akcji wyrażali nadzieję, że ich praca nie 
pódzie na marne. 

 29 września w naszej szkole obchodziliśmy dzień chłopaka. 
Dziewczyny z różnych klas przygotowały niespodzianki dla swoich 
kolegów. W klasie Va wszyscy chłopcy dostali wyjątkowe krawaty. 

 30 września odbył się w naszej szkole Festyn Rodzinny, w czasie 
którego uczniowie i ich rodzice brali udział w różnego rodzaju 
atrakcjach. Uczestnicy oglądali pokaz tańca, a następnie sami 
tańczyli różne układy taneczne. Potem były warsztaty plastyczne, 
zabawy integracyjne, eksperymenty, a także pyszny poczęstunek w 
zorganizowanej kawiarence. Najliczniejszą grupę uczestników 
festynu stanowili uczniowie klas I-szych, którzy swietnie się bawili 
uczestnicząc we wszystkich atrakcjach. 
 

 Dzień nauczyciela obchodziliśmy wyjatkowo w tym roku  
12 października. Z tej okazji klasa Va oraz Maciej Jakubiak z klasy IVc 
przygotowali niesamowity program artystyczny: były wiersze, 
piosenki, a nawet żarty. Na uroczystość zaproszono dawnych 
nauczycieli i pracowników szkoły, którzy byli zachwyceni występami 
naszych uczniów. Program artystyczny przygotowany był przez 
panie Annę Sadurę-Niewiadomską, Joannę Bartkowską, Małgorzatę 
Szymczak i  Annę Winkiel. 

 Dnia 16 października odbyło się przedstawienie z okazji Dn ia 
Papieskiego. Przygotowali je uczniowie klasy VII, pod opieką pani 
Alicji Psut. Pomimo ogromnej tremy zaprezentowaliśmy się 
wspaniale. 

Informacje przygotowały: Justynka, Małgosia, Alicja, Patrycja  
 

 

Informacje sportowe 
    
Nasi uczniowie we wrześniu ciągle 
gdzieś biegali.  
    Dzięki temu w zawodach  
w gminnych biegach przełajowych  
w Koluszkach na dystansie 600m 
wygrała Paulina Wysokińska,  
a na dystansie 400m wygrał Adrian 
Waliszek. Na dystansie 1000m 
drugie miejsce zajął Mateusz 
Jędrzejczak,  
a trzecie miejsce Michał Bankowski.  
W ogólnopolskich biegach 
przełajowych w Wolborzu na 
dystansie 800m ósme miejsce zajął 
Alan Kołodziejczyk, a piętnaste 
miejsce zajęli Paulina Wysokińska i 
Damian Kobyłecki. Gratulacje! 

Jadzia 
 

  
 

Z okazji dnia chłopaka 
odbył się w naszej 
szkole mini-turniej 
piłkarski, w którym rywalizowali 
uczniowie klasy VII szkoły 
podstawowej 
 i gimnazjaliści. Koleżanki dzielnie 
dopingowały reprezentantów ze 
swoich klas. Zwycieżyli chłopcy  
z klasy IIa gimnazjum. 

 
W październiku reprezentanci naszej 
szkoły z klas IV-V brali udział w 
piłkarskim Turnieju o Puchar 
Tymbarka organizowanym na boisku 
w Wiśniowej Górze. Turniej wygrała 
niestety drużyna z Wiśniowej Góry. 
Nasi szkolni piłkarze zajęli 
zaszczytne drugie miejsce. 

Adam 



Moja pasja-piłka nożna 
Piłka nożna to gra, w której jedenastu zawodników w dwóch 

przeciwnych drużynach stara się stzrelić gola (czyli trafic 
piłką do bramki przeciwnika). W grze tej nie można dotykać 
piłki rękoma (wyjątek stanowi bramkarz, który broni bramki 

swojej drużyny). Grając w piłke nożną należy pamiętać o 
tym, aby nie kopac przeciwnika, gdyż grozi to żółtą lub czerwoną kartką, czyli 

ostrzeżeniem lub wyrzuceniem zawodnika z boiska. Zawodnicy grają na 
trawsiastym boisku w specjalnych strojach piłkarskich i butach-korkach. Ja 
oczywiście kibicuję reprezentacji Polski, a poza tym Widzewowi Łódź, Legii 

Warszawa i Realowi Madryt. Uwielbiam oglądać mecze, szczególnie na stadionie. 
Lubię też sam grać w piłkę nożną i gram w klubie Arpit Koluszki. 

Kapi Dudek 

Przygody Motylka Zdzicha 

 
Autor komiksu: Maciej Jakubiak 

 

Pozdrowienia i życzenia! 
Jeśli chcesz kogoś pozdrowić lub złożyć komuś zyczenia w naszej gazetce, 

daj tekst komuś z redaktorów, a ukarze się on w kolejnym numerze. 
 

Pozdrowienia dla p.Bartkowskiej 
 od całej klasy Va 

 
 
 
 
 

POZDRAWIAM PANIĄ DYREKTOR KRYSTYNĘ WARCZYK  

I CAŁĄ SZKOŁĘ  

PA PA ZIOMY I ZIOMALE BEZ OBRAŻUNI  

 

Pozdrawiam YouTube i moją siostrę! 

Pozdrowienia dla mojej cioci! Emilka 
 
 

Pozdro dla całej klasy VII! 
 

Pozdrawiam wszystkich, którzy grali w Undertale!!! 
 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły! 
Życzymy Wam dużo radości w świetlanej przyszłości,  

a w teraźniejszości: dużo cierpliwości, dla uczniów życzliwości,  
dziecięcej ciekawości i w szkole przyjemności! 

życzy Redakcja 

 
Pracę wykonały Ola i Jadzia 

Pozdro dla Artura 4a, Martyny 

4a, Jadzi 5a, Adama 4a, Milana 

4a i pani Jolanty Czerwińskiej! 

Kacper 

Pozdro na 

rejonie dla 

wszystkich 

uczniów! 

Pozdrowionka dla moich 

najcudowniejszych kuzynów 

Lenki oraz Kubusia! Kinga 



 


