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GAZETKA SZKOLNA „DZIECI ŚWIATA” Str. 2 

 

Nazywam się Patryk Polechoński  
i jestem uczniem klasy siódmej. 
Zostałem redaktorem naczelnym gazetki 

"Dzieci Świata". Odczu-
wam lekką tremę, ponie-
waż pierwszy raz spraw-
dzam się w tym charakte-
rze. Mam nadzieję, że ga-
zetka Wam się spodoba  
i z chęcią będziecie sięgać 
po kolejne numery. Liczę 
też na współpracę i cieka-
we pomysły z Waszej 
strony. W miarę możliwo-

ści postaramy się z nich skorzystać. Do zoba-
czenia na stronach "Dzieci Świata".  
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Zaczynamy od osoby najważniejszej: Redaktorem naczelnym w tym roku szkolnym 
został Patryk Polechoński. 

Patryk: Funkcja redaktora jest dla mnie czymś nowym. Odczuwam lekki stres, ale  mam nadzieję, że 
wszystko będzie dobrze. Interesuję się technologią i motoryzacją. Myślę, że będę miał okazję opowiedzieć 
coś na ten temat na łamach gazetki. 

Klaudia Augustyniak: Moje zainteresowania oscylują wokół plastyki. Lubię też sport, a  szczególnie bie-

ganie. 

Kamil Winiarczyk: Mam 11 lat .Chodzę do klasy szóstej. Moim hobby jest sport. Najbardziej lubię 
unihokej. 

Oliwia Spychalska: Mam 13 lat. Interesuję się sportem i modą. Moi idole to Marcus i Martinus oraz Bam. 

Gabrysia Sakowska: Mam 12 lat, jestem uczennicą klasy siódmej. W gazetce szkolnej pracuję już 
trzeci rok. Moją pasją jest śpiewanie, wręcz kocham to robić. Moimi idolami są Marcus i Martinus i Bars 
and Melody. 

Sabina Rugała: Moją pasją jest jazda na rolkach. Lubię też opiekować się małymi dziećmi. 

Kinga Smagieł: Mieszkam w Wiklinie. Kocham zwierzęta, a w przyszłości chcę zostać weterynarzem. 

Ania Szpak: Chodzę do klasy siódmej, a interesuję się  malarstwem. 

Daria Niemczyk: Mam 12 lat. Moją pasją jest sport, a także lubię małe dzieci, dlatego w przyszłości 
chcę zostać przedszkolanką. 

Martyna Kowalczyk: Mam 12 lat i chodzę do klasy szóstej. Moją pasją jest pływanie. 

Kewin Majewski: Mam 11 lat mieszkam w Lubuczewie i chodzę do klasy szóstej. Moje zainteresowania 
to:  gra w piłkę nożną oraz rolnictwo. 

Agata Malek: Chodzę do klasy siódmej. Interesuję się informatyką. 

Emila Bagniuk: Mam 12 lat chodzę do klasy siódmej. Mieszkam we Wrześciu. Moim zainteresowaniem 
jest jeżdżenie na rolkach oraz fiszce. 
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Dziewczyny, posłuchajcie mnie, mam dla Was dobre rady i myślę, że Wam się spodobają. 

Pierwsza rada jest raczej skierowana do czwartoklasistek. Ja i moje koleżanki, gdy byłyśmy w Waszym wieku, nie dałyśmy 

chłopakom nic na Dzień Chłopaka i  było im przykro, więc nasi koledzy też nic nam nie dali w dniu naszego święta. Przez to nam 

też było przykro. Starajcie się być miłe dla swoich kolegów, choć wiem, że to trochę trudne, bo potrafią strasznie zdenerwo-

wać, ale z czasem to się zmieni. 

Druga rada.  Czym możecie ich w tym dniu obdarować? Jest dużo rzeczy, którymi możecie ich obdarować.  Moim zdaniem 

najlepszym prezentem byłoby danie im bransoletki z jakimś fajnym napisem typu: "Najlepszy kolega na świecie" albo 

"Przyjaciel na zawsze". Do tego można dodać jakąś dobrą czekoladę i wystarczy. Można też kupić w Empiku medal z napisem  

"I miejsce dla najlepszego kolegi". Pomysłów jest mnóstwo,  a wszyscy wiedzą, że dziewczyny są kreatywne, więc do dzieła!!  

 Dnia 30.09.2017 roku ponownie świętowaliśmy Dzień 

Pieczonego Ziemniaka. Było bardzo dużo atrakcji: m.in. dmu-

chany zamek, jazda konna i wiele, wiele innych. Naszym gościem spe-

cjalnym była piosenkarka Ewelina Bogucka, która zaśpiewała nam kilka 

swoich piosenek. Na scenie wystąpiły również nasze koleżanki: Gabriela 

Sakowska i Dominika Knapik. W 

imprezie tradycyjnie już uczestni-

czyli strażacy na czele z panem 

Janem Sygnowskim. Pokazali nam oni swój sprzęt i pozwolili wsiąść do strażac-

kich wozów. Dzieci z poszczególnych klas recytowały wiersze. Stragany uginały 

się od smakołyków przygotowanych przez rodziców. Było bardzo zabawnie i 

Święto Pieczonego Ziemniaka 2017 

Dzień Nauczyciela w całej Polsce jest obcho-
dzony 14 października. Jest to nazwa potoczna  

i określa święto oświaty i szkolnictwa wyższego, 
czyli DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. To święto zos-

tało ustanowione 27.10.1972 roku. DEN jest ob-
chodzony w szkołach i na uczelniach i stanowi 
okazję do nagradzania wyróżniających się pra-

cowników szkół oraz nauczycieli. Święto nauczycie-
li obchodzone jest na całym świecie! 

 W październiku br. szkolnego uczniowie 
klas IV - VII uczestniczyli w projekcie "Pracownia 
Edukacji Teatralnej"  koordynowanym przez Teatr 
Lalki "Tęcza".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach przedsięwzięcia dla dzieci zorganizowano 
warsztaty teatralne prowadzone przez p. Macieja Gier-
łowskiego- reżysera teatru lalki. Podczas zajęć ucznio-
wie aktywnie uczestniczyli w dyskusji nt.. tolerancji. 
Wykazali się kreatywnością podczas tworzenia tema-
tycznych scenek dramowych. Podsumowaniem projektu 
było obejrzenie spektaklu "Dziób w dziób" w Teatrze 
Lalki "Tęcza w Słupsku zakończone spotkaniem z p. pa-
nią psycholog. Powyższa forma edukacyjna zostało przy-
jęta przez uczniów z entuzjazmem. 
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Idole Gabrysi … Ich podziwiam !!!!! 

Jak zostałyśmy siostrami? Większość osób pytała nas, 

jak minęły  wakacje? Nasza pierwsza odpowiedź brzmi 

"dobrze", ale podczas wakacji najlepsze było to, że pojecha-

łyśmy we dwie na kolonie i tam wszystko się zaczęło. Od 

zawsze byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami, ale na kolo-

niach nasi koledzy i nasze koleżanki pytali nas, czy jesteśmy 

siostrami. Więc wpadłyśmy na pomysł, że rzeczywiście zo-

staniemy siostrami. Na czym to polegało? Po prostu wszyst-

ko robiłyśmy razem. Gdy wróciłyśmy z kolonii, pojechałyśmy 

na zakupy. Kupi-

łyśmy sobie 

takie same bluzy 

i kurtki oraz 

bluzki i od tej 

pory zaczęłyśmy 

sie ubierać tak 

samo. Kiedy  

moi rodzice 

postanowili, że 

jedziemy na Mazury, zapowiedziałam, że ja bez mojej sio-

stry Gabrysi nigdzie nie pojadę, więc rodzice zgodzili się, aby 

Gabrysia pojechała z nami. To wszystko tak nas połączyło, 

że stwierdziłyśmy, iż siostrami nie będziemy tylko w czasie 

wakacji, ale też w trakcie roku szkolnego . 
Hej, na początku roku szkolnego opowiem wam o moich idolach. 

Jako pierwszych wymienię dwóch braci bliźniaków: Marcusa  
i Martinusa Gunnarsenów. Urodzili się w Elwerum 21 lutego 2002 roku, 

mieszkają w Norwegii w mieście Trofors. Mają siostrę Emmę. Ich pierwszą 
piosenką była ''To draper vann''(dwie krople wody). Braci łatwo odróżnić, 
ponieważ Marcus jest wyższy i ma dłuż-
sze włosy, a Martinus ma pieprzyk nad 
górną wargą i nosi krótszą fryzurę.  
W 2015 roku wypuścili swoją pierwszą 
płytę pod tytułem ''Hei'' fun special,  
a w 2016 płytę „Together”, która  
w Polsce ukazała się w sierpniu tego 
roku. Swój debiut w Polsce mieli 30 
sierpnia na największym festiwalu dla 
młodzieży w Warszawie na „Young Stars 
Festival”. 29 września 2017 roku wypu-
ścili najnowszą piosenkę „Make you 
believe in love” (Sprawię, że uwierzysz  
w miłość). 

Kolejnymi moimi idolami są Bars and Melody, który tworzą Leon-
dre "Bars" Devries i Charlie "Melody" Lenehan. Leondre mieszka  
w Walii, a Charlie w Anglii. Chłopcy swój debiut mieli w brytyjskim „Mam 
talent” gdzie to jeden z jurorów (Simon Cowell) dał im od razu przepustkę 
do półfinału, naciskając złoty przycisk. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce  
w finale. Ich debiutancką piosenką była "Hopeful" (Nadzieja). Do Polski 
pierwszy raz przyjechali 2 lata temu. Najnowszą płytą wydaną prze duet jest 
album „Generation Z”. Nagrywają też covery, moimi ulubinymi są : Sam 
Smith "„To good at goodbayes” i Justin Bieber feat David Gueta „2U”. Na 
początku następnego roku (styczeń) odbędą trasę w Polsce zatytułowaną 
swoją płytą „Generation Z”. 
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 Składniki: 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,  

2 łyżeczki proszku do pieczenia. 200 g masła, mus z dyni,  
1 szklanka cukru, 1 opakowanie cukru wanilinowego, skórka 
starta z 2 mandarynek, 3 jajka, oddzielnie żółtka od białek. 

Przygotowanie: 
Tortownicę o średnicy 23 - 24 cm posmarować masłem, spód 
wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotować puree z dyni. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Mąkę przesiać do miski ra-
zem z proszkiem do pieczenia, wymieszać, odłożyć. 
Do garnka włożyć pokrojone na kawałeczki masło, roztopić na 

małym ogniu 
co chwilę 
mieszając 
(nie podgrze-
wać za moc-
no). Dodać 
cukier i cu-
kier wanili-
nowy, wy-
mieszać. 
Odstawić z 
ognia. 

Mus z dyni włożyć do miski, dodać skórkę z mandarynki  
i wlać roztopione masło z cukrem, wymieszać, ostudzić. Odło-
żyć pół szklanki otrzymanej masy na polewę. Do reszty dodać 
żółtka i wymieszać. Następnie dodać przesianą mąkę z prosz-
kiem i znów wymieszać na jednolitą masę. 
Białka ubić na idealnie sztywną pianę i dodać do masy, bardzo 
delikatnie wymieszać łyżką. 
Masę wyłożyć do tortownicy. Wstawić do nagrzanego piekarni-
ka i piec przez ok. 40 - 45 minut. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. 
Polewa: do odłożonej masy dodać roztopioną czekoladę lub 
cukier puder lub dżem pomarańczowy, wymieszać. Polać po 
cieście, gdy będzie już ostudzone. 

 Opiszę swojego zwierzaka, który wabi się Ucieki-

nier. Jest on chomikiem. o siwym grzbiecie, a brzuchu bia-

łym jak śnieg. Mój chomik jada specjalną karmę, którą kupu-

ję w sklepie  zoologicznym. Chętnie też  je małe kawałki 

marchewki. Uciekinier 

mieszka w dużej klatce, 

w której jest czerwone 

kółko. Wykorzystuje je 

do szalonych gonitw. Ma 

też dwie miseczki czer-

woną i niebieską oraz 

zielony domek, w którym 

śpi. Wodę pije ze spe-

cjalnego małego bidonu, 

który jest przyczepiony 

do klatki. Uciekinier 

bardzo lubi spać w  troci-

nach, które  regularnie 

wymieniam. Staram się, żeby moje zwierzątko miało zawsze 

czysto, więc sprzątam  klatkę raz w tygodniu. 

Pupil Oliwii … chomik 


