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Wstępniak  

To ostatnie dni roku szkolnego i ostatnia szansa aby przed wakacjami zajrzeć do 

gazetki szkolnej. Dni są coraz cieplejsze, a my myślimy już o wakacjach. 

Znajdźcie jednak chwilę aby przejrzeć ,,Ploteczki z trójeczki”. W aktualnym 

numerze poznacie krótką historię żeglarstwa. Znajdą się również porady 

wakacyjne, o bezpieczeństwie nad wodą, a Mateusz poleci Wam obozy 

jeździeckie. Stałe działy to humor, kącik łasucha ,ciekawostki, co warto 

przeczytać i zobaczyć oraz wiele ciekawych artykułów rebusów i krzyżówek. 

Pozostaje nam już tylko pożegnać się ze wszystkimi czytelnikami naszej szkolnej 

gazetki i życzyć wszystkim wspaniałych słonecznych wakacji. 
 

Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, 

gdyż słońce otula cię ciepłem 

i opromienia światłem - za darmo. 

 

 



Podsumowanie roku szkolnego 
2020/2021 

 

Ten rok szkolny był naprawdę dziwny. Bardzo dużo wydarzyło 

się w tym czasie. Niektórzy nauczyli się czegoś nowego na 

komputerach, a niektórzy wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej 

się do nich zniechęcili. Mimo wszelkich trudności trzeba było 

sobie poradzić i pokazać swoją mocną stronę. Zacznijmy 

jednak od początku. Ten rok zaczęliśmy apelem porządkowym 

rozpoczynającym czas szkolny. Po apelu dzieci udały się do 

wyznaczonych klas i zostały poinformowane o zasadach 

panujących w budynku szkolnym. Następnie zaczęło się 

chodzenie do szkoły i nauka stacjonarna. Po krótkim czasie 

klasy 4-8 przeszły na nauczanie zdalne, a maluchy z klas 1-3 

pozostały w szkole. W późniejszym czasie również one trafiły 

na zdalne nauczanie. Było tak przez około 7 miesięcy. Po 7 

miesiącach zadecydowano o powrocie klas 1-3, a następnie 4-

7 (klasy 8 przyszły nieco później z uwagi na test kompetencji). 

Od tego czasu uczymy się stacjonarnie i często śmiejemy się z 

nauczycielami, że teraz już nas nie ,,wywaliło” ani, że nie 

,,zacina mi panią” lub ,,nie słyszę” ☺ 

 



„Bądź Bezpieczny Na 

Wakacjach” 

 

 

Jak wszyscy już wiedzą kończy się rok szkolny i nadchodzą wakacje. 

dlatego chciałbym wszystkim przypomnieć o bezpieczeństwie podczas 

letnich ferii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Szczegółowe planowanie- 

zawsze pamiętaj by odpowiednio 

zaplanować co będziesz robił 

tego dnia jakimi szlakami 

będziesz się poruszał, ile będzie 

trwała wycieczka, jaka będzie 

pogoda  i czy będą na drodze 

jakieś schroniska, restauracje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Nie 

wchodź do 

morza na 

plażach nie 

strzeżonych, słuchaj ratownika i                         

przestrzegaj  regulaminu plaży.                      

 

 

3. Ubieraj się dobrze w 

stosunku do jakiego 

miejsca idziesz (np. jeśli 

wybierasz się w góry 

ubierz wysokie buty i weź 

ze sobą jakąś cieplejszą 

bluzę w razie wiatru).  

 

 

4. Kiedy jesteś w 

niebezpieczeństwie, obawiasz 

się o swoje życie i potrzebujesz 

natychmiastowej pomocy 

zadzwoń pod numer ratunkowy 

„112”. 

 

 

 

 



Ciekawe góry w Polsce 
 

Przełom Dunajca – Pieniny 

Ścieżka prowadzi ze Szczawnicy, 

brzegiem cudnie meandrującego 

Dunajca, aż do leżącego już na 

Słowacji Czerwonego Klasztoru.  
 

                                                                                                          

            Sokolica i Trzy Korony 

Przepięknie jest tu o każdej porze roku, a gdy drzewa przybierają 

moc feerii barw, robi się szalenie 

przepysznie. Mimo że najwyższym 

szczytem Pienin jest Wysoka, to 

turyści najchętniej wybierają się na 

spacer na Trzy Korony oraz Sokolicę. 

Przepiękna z nich para!  

Dolina Pięciu Stawów oraz                                  

Szpiglasowy Wierch 

 Przyjemny wizualnie szlak wiodący w 

akompaniamencie wysokich szczytów Tatr 

Wysokich, a także przepiękna, głośno hucząca 

Siklawica oraz – oczywiście – zestaw pięciu 

stawów. 
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Książka na chłodne dni 

 

 

,,Psierociniec” 
W Psierocińcu mieszkają samotne psy. Ich oczy są smutne, a ogony 

merdają bardzo rzadko. Jednak zwierzęta wierzą w to, że w końcu 

pokocha je jakiś człowiek. Rudy kundelek Remik postanawia spełnić 

psie marzenia układając zaczarowane wiersze. Czy uda mu się 

znaleźć domy dla czworonożnych przyjaciół? A kto spełni marzenie 

Remika? 

 

 

                                                                                                                       

,,Wszystkie moje mamy” 
Bohater tej historii, bierze nas za rękę i prowadzi za druty 

warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą oczami 

dziecka, a rzadko patrzymy na nią z tej perspektywy. W książce 

pojawia się postać Ireny Sendlerowej, która uratowała od zagłady 

dwa i pół tysiąca dzieci. Czy można piękniej przeciwstawić się złu? 

"Nie tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju, na co 

dzień pomagajmy sobie bezinteresownie, z myślą, że po to się 

urodziliśmy"  

  Bracia Lwie Serce” 

Głównymi bohaterami powieści są dwaj bracia, Jonatan Lew i Karol. Karol 

jest nieuleczalnie chory. Jonatan bardzo go kocha, spędza przy jego 

łóżku wiele czasu, opowiada mu o wspaniałej krainie Nangijali, dokąd 

wszyscy trafiają po śmierci, żeby brat się nie bał. Tymczasem to Jonatan 

pierwszy trafia do Nangijali, ponieważ uratował brata z pożaru, ale sam 

był ciężko poparzony i zmarł. Wkrótce potem dołączył do niego Karol. 

Chłopcy razem muszą stawić czoła tyranowi, który terroryzuje           

mieszkańców. 

Doktor Dolittle” 

W angielskim miasteczku Puddleby mieszka niezwykły doktor, który 

potrafi rozmawiać z każdym zwierzęciem na świecie. Towarzyszą mu 

wierni przyjaciele - sowa, kaczka, pies, papuga i małpka. Pewnego zimowego 

dnia w ich domu pojawia się jaskółka z wieściami o strasznej chorobie 

nękającej małpy w dalekiej Afryce. Doktor wyrusza na ratunek i tak 

zaczyna się wielka przygoda. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się skończy, 

udajcie się wraz z doktorem Dolittle i jego zwierzęcymi towarzyszami w 

podróż przez ocean! 

 

Zofia Ślusarczyk 7 b   



 

 

Jak wyglądają obozy tego typu?            
 

Często atrakcjami takich obozów są różne 
wycieczki. Wyjazdy do innych stajni, nad 
stawy (na koniach), nauka pielęgnacji i 
opieki nad ko-niem. Oczywiście wszystkie 
zajęcia typu: wypuszczanie na wybieg, 
karmienie, mycie wykonuje się pod opieką 
instruktorów lub właścicieli stajni. Osoby, 
które mało wiedzą o koniach i nie za bardzo 
umieją niektóre rzeczy zrobić, na początku 
stoją z boku i patrzą, aby się nauczyć. 
Dostaje się po pewnym czasie własnego 
konia do opieki, i przez cały obóz się 
zajmuje się nim, pielęgnuje oraz jeździ na 
nim.  

 

 

 

Co ze sobą zabrać na taki obóz?  
Oczywiście wyprawkę, którą trzeba wziąć na 

normalny obóz, a oprócz niej strój jeździecki 

i dużo sportowych ubrań. Poza tym warto 

uzbroić się w spray przeciwko owadom.  

Co zabrać jak jedzie się ze swoim 

koniem?  
 Siodło  

 Ogłowie  

 Czaprak  

 Owijki  

 Ochraniacze  

 Derkę ( przeciwdeszczowe)  

 Kuferek ze szczotkami  

 Bryczesy  

 

 

W jakim wieku najlepiej można 

rozpocząć naukę jazdy konnej 

oraz wyjazdy na obozy? 

 
Naukę jazdy konnej dla dzieci zaczyna się 
od 7 lat. Górna granica wiekowa 
rozpoczęcia nauki jeździectwa nie istnieje. 
Uczyć się jeździć konno może każdy pod 
warunkiem, że pozwala na to stan zdrowia i 
ogólny poziom sprawności fizycznej. No i 
oczywiście, miłość do koni. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Czy nie mając dużego doświadcze-

nia bać się takiego wyjazdu?  
 

Uważam, że nie powinniśmy rezygnować z 

obozów konnych - nawet jeżeli się ich trochę 

obawiamy. Organizowane są abyśmy mogli 

nabrać doświadczenia w jeździe konnej i 

zrealizowali swoje marzenia i pasje. Dlatego 

osoby, które kochają te mądre zwierzęta a 

także chcą przeżyć piękną przygodę, 

powinny wybrać się chociaż raz na taki 

obóz. Przeżycia są niezapomniane... 

 

Mateusz Dowgiałło 7b 



LETNIE SPORTY I ZABAWY 

Nad morzem warto pomyśleć o skorzystaniu z 

kitesurfingu. Jest to sport wodny, podczas 

którego człowiek znajduje się na specjalnej 

desce, która wprawiana jest w ruch przez 

pędnik w postaci latawca. 

Kolarstwo jest dosyć szerokie określenie, które 

odnosi się do sporej ilości dyscyplin. Sama nazwa 

kolarstwo pochodzi od słowa :koło”. Tak początkowo 

nazywano rower w Polsce. Różnego rodzaju 

mistrzostwa czy konkursy są organizowane i 

zatwierdzane przez Międzynarodową Unię kolarską.  

Kajakarstwo jest to dyscyplina 

sportowa uprawiana w wodzie. Dzieli 

się ona na kajakarstwo klasyczne, 

górskie, żeglarstwo kajakowe, kajak-

pola, oraz Freestyle kajakowy. Aby 

uprawiać kajakarstwo potrzebne są 

spore umiejętności. 

Tenis jest grą sportową, która rozgrywana jest 

na korcie tenisowym bądź też na hali sportowej 

lub na świeżym powietrzu, ale w odniesieni do 

stołu gry. Pierwsza wersja to tenis ziemny, który 

polega na przebijaniu rakietą tenisową piłki 

ponad siatką na pole przeciwnika tak, by 

utrudnić mu jej odbiór, czym zdobywa się punkt. 



 
 
 
 
- Kot może słyszeć dźwięki o dwie oktawy wyższe niż słyszy człowiek 
- Kąt widzenia kota wynosi około 185 stopni 
- Koty maja zazwyczaj po 12 wąsów z każdej strony pyszczka 
 
 
- Koń woli spać na stojąco, ponieważ jest 
ciężki i wstawanie zabiera mu dużo energii. 
 
 
 
 
 

 
- Węże mogą zjadać zdobycze większe od siebie. 
Potrafią połykać je w całości! Anakonda, która 
jest jednym z największych węży świata, może 
połknąć nawet antylopę. 
 
 

 
- Dwie trzecie populacji na świecie nigdy nie widziało śniegu. 
- Hymn Królestwa Hiszpanii nie ma słów. 
- Jeden dzień  na Ziemi trwa dłużej, niż jeden rok na Wenus. 

 

Kolor żółty i czerwony znacznie pobudzają 

apetyt, dlatego barwy te są w logo sieci 

McDonald’s.
 

Język żyrafy ma pół metra długości, dzięki 

czemu zwierzę potrafi sobie wyczyścić nim uszy  

 

 



 

 

Żeglarstwo, nazywane jachtingiem było praktykowane już w 

starożytności jako środek transportu. W formie nowoczesnej jachting 

powstał w Holandii, a samo słowo wydaje się, że przyszło od „jaght” lub 

„jaght ship” czyli lekki, prawie morski statek.  

 
Sport ten został 

przywieziony do Anglii w 

połowie wie-ku XVI przez 

króla Karola II, po jego 

wygnaniu z Holandii. 

Międzynarodowe 

żeglarstwo zostało 

zapoczątkowane w 1851r. 

W tym roku w Londynie zorganizowano pierwszą 

światową wystawę przemysłową. Dla jej uświetnienia 

odbyły się wielkie wyścigi jachtów w Cowes, stolicy 

brytyjskiego jachtingu, najświetniejszego wówczas na 

świecie. Na starcie nie zabrakło żeglarzy ze Stanów 

Zjednoczonych. Ambitni przybysze z nowego świata 

chcieli pokazać się na wystawie i regatach jak 

najokazalej. Udało się im to na wszystkich frontach. 22 

sierpnia jachty wystartowały do wyścigu dookoła 

Wyspy Wight. Po dziesięciu godzinach pierwszy linie 

mety przy Royal Yacht Squadron w Cowes minął 

szkuner AMERICA, zdobywając tym samym główną 

nagrodę, srebrny dzban ufundowany za sto gwinei. 

Zwycięstwo Amerykanów było błyskotliwe i miało 

ogromne znaczenie prestiżowe, podkreślone jeszcze 

osobistą wizytą królowej Wiktorii na pokładzie szku-

nera. Ambicje nowojorczyków zostały zaspokojone. 

Dumni i dostojni żeglarze angielscy ponieśli klęskę. 

Odbicie z rąk jankesów srebrnego dzbanka stało się od 

tej chwili sprawą honoru Brytyjczyków. W 1857 roku 

byli właściciele jachtu AMERICA przekazali puchar do 

New York Jacht Club jako przyszłe trofeum w 

międzynarodowych regatach. Słynny akt darowizny 

(Deed of Gift) stwierdzał wyraźnie, że jest to puchar 

przechodni i zawierał warunki na jakich odbywać mają 

się te regaty. Każdy jachtklub miał odtąd prawo rzucić 

wyzwanie temu, kto w danym momencie był w 

posiadaniu pucharu. To właśnie od 1857 roku niezbyt 

urodziwy, wiktoriański srebrny dzbanek ważący 3 

kilogramy, zaczęto nazywać Pucharem Ameryki. 

Żeglarstwo pierwszy raz brało udział w Igrzyskach 

Olimpijskich w 1900 r., następnie 1908 i było już na 

wszystkich Igrzyskach od tamtej pory. Program tej 

dyscypliny jest dość często zmieniany w zależności od 

popularności poszczególnych klas. Od początku 

trendami stawały się coraz mniejsze łodzie z mniej 

liczną załogą. W kilku z pierwszych Igrzysk Olimpijskich 

startowały żaglówki z załogą 10-12 osobową. W 

Igrzyskach Sydney 2000 tylko jedna klasa żeglarska 

miała 3-osobową załogę. Kobiety były zawsze 

dopuszczane do startów w Igrzyskach razem z 

mężczyznami, a w 1984 zostały wprowadzone 

oddzielne klasy specjalnie dla kobiet. W 2000 r. 

odbywały się starty klas tylko dla kobiet i tylko dla 

mężczyzn.  



 

 

 

Zamek Książ 

Jest to jedna z najliczniej odwiedzanych atrakcji na 

Dolnym Śląsku. Nic dziwnego, bo zamek jest nie 

tylko piękny sam w sobie, ale również położony 

jest w niezwykle urokliwym miejscu. Po 

zaparkowaniu polecam najpierw udać się na tarasy 

widokowe w pobliskim parku. Zazwyczaj nie ma tam 

zbytniego gwaru ani hałasu i można w 

spokoju podziwiać przepiękną bryłę zamku. 

Przekraczając bramę zamkową wkracza się do świata 

atrakcji turystycznej. Polecam zwiedzanie z przewodnikiem, 

które choć jest dosyć długie to pozwala w pełni poznać i 

lepiej rozumieć historię tego miejsca. Nie polecam 

odwiedzania Książa w długie weekendy! Najlepiej jest 

wybrać się do niego po sezonie wakacyjnym w środku 

tygodnia. Miejsca tak przesiąknięte historią wymagają ciszy 

i spokoju przy odkrywaniu ich tajemnic. 

Zamek Czocha 

Zamek Czocha zafascynował mnie głównie 

swoim położeniem. Pamiętam dokładnie 

kiedy pierwszy raz w 2009 roku dotarłem do 

"Przystani Izery" i zobaczyłem go w 

odbiciach wody. Ten widok jest 

naprawdę urzekający. Jest to 

moje ulubione miejsce do 

podziwiania tego zamku i szczerze mówiąc wolę posiedzieć tam 

nad wodą i podumać nad jego tajemnicami niż zwiedzać jego 

wnętrza. Są one oczywiście godne uwagi i warto choć raz wybrać 

się na zwiedzanie. Mnie jednak fascynuje widok na zamek w 

połączeniu z woda i kiedy tylko pojawiam się w okolicach Leśnej to 

swoje kroki kieruję właśnie tam do niewielkiej przystani na brzegu 

jeziora. 



Zamek w Bolkowie 

Zamek w Bolkowie doskonale widać z 

drogi krajowej nr 3 i nr 5. Wydaje mi się, 

że to jego położenie przy trasie sprawia, 

że wielu turystów cieszy wzrok jego 

bryłą i jedzie dalej. Ja również 

popełniałem ten błąd przez wiele lat. 

Muszę przyznać, że mijałem Bolków 

kilkadziesiąt razy. Na zamku byłem przed laty, 

ale ta wizyta zupełnie zatarła się w 

mojej pamięci. Wróciłem tam w lipcu 2019 

roku i przeżyłem ogromne zaskoczenie. Wnętrze 

zamku ma niepowtarzalny klimat, a widok z wieży jest 

po prostu boski. Przez chwile poczułem się jak we 

włoskiej Toskanii. 

 

Polecamy również pozostałe 

zamki są naprawdę warte 

Waszych oczu. 

                                 

Topacz                                       Grodno 

 

 

     Bolczów   

 

 

                                          Kliczków                           

                                                                  



 

Oto przepis na PAN CAKES (czytaj pen kejks) 
 
Bedzie potrzebne: 
- 1,5 szklanki maki pszennej, 
- 3 jaja, 
- 1 szklanka mleka,  
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
- 3 łyżki cukru, 
- 50 g stopionego masła, 
- szczypta soli. 
Wymieszaj jajka z mlekiem, dodaj 
mąkę, proszek do pieczenia, cukier, masło i szczyptę soli. 
Mieszaj, aż masa będzie gęsta, rozgrzej patelnie bez 1adnego tłuszczu, nalej 
placuszki na patelnie 
i smaż na małym ogniu z obu stron, aż się zarumienia. Podawaj na talerzu z 

ulubionymi dodatkami. 

Przepis na ciasto owocowe/ze śliwkami  

 

Składniki: mąka (najlepiej tortowa), proszek 

do pieczenia, 1 budyń śmietankowy, cukier, 

jajka, 1 cukier waniliowy, margaryna, olej, 

owoce. Przygotowanie: Zmiksować jajka (3 

sztuki) z cukrem (1 szklanka) i cukrem 

waniliowym, a następnie dodać margarynę 

(3/4 kostki). Teraz wsypać, do osobnej 

miski, mąkę (2 szklanki), proszek do 

pieczenia (2 łyżeczki) i budyń. Wymieszać 

dokładnie łyżką. Dodawać stopniowo 

wcześniej przygotowaną mieszankę. Na 

koniec dodać 3 łyżki oleju. Jeśli ciasto będzie bardzo gęste, dodać 2 

łyżki mleka. Wyłożyć na blachę (zostawić ciasto na ściankach), dodać 

owoce (śliwki skórką na dół). Do miski po cieście dodać 5 łyżek cukru, 6 

łyżek mąki i resztę margaryny. Całość wyrobić ręką, pokruszyć i posypać 

na wierzchu owoców. Piec około 45 minut w temperaturze 180 °C. M 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor 
butów?  
Morze Czerwone.  

 

Ojciec przegląda dzienniczek Jasia.  
-Znowu jedynka z historii?  
-Widzisz tato niestety, historia lubi się 

powtarzać. 

 

 

 

Jak się nazywa twarz matematyka?  

Oblicze! 

 

 

 

 

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też?  

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!  

 

Marek Stawski 7b 



                       
 

Święto ojców nie zyskało tak dużej popularności na świecie. W 

Polsce Dzień Ojca obchodzony jest już od kilkudziesięciu lat, a 

święto to jest coraz bardziej znane. Po raz pierwszy polscy 

ojcowie świętowali w 1965 roku.  
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WYNIKI KONKURSU ,,MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKOWY 

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki plastycznego konkursu bibliotecznego ,,Mój 
ulubiony bohater książkowy" 
 
I miejsce: Szymon Wilczek kl. III A i Mikołaj Hamerski kl. II C 
 
II miejsce: Henryka Biniaszewska kl. II C 
 
III miejsce: Julia Jankowska kl. II C 
 
Wyróżnienia: 
Emilia Czyżewska II B 
Amelia Cesarz II A 

KONKURS DLA KLAS I-III NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ W JĘZYKU 

ANGIELSKIM 

1  

miejsce -Julia Jankowska  kl .2 c 

2 miejsce  Patrycja Futryk kl.2b 

3 miejsce Mikołaj Hamerski kl.2c 

WYRÓŻNIENIA 

Lena Ratajczyk 1a 

Adam Trólka 1a 

Leon Praworski 1a 

Joanna Świerzowicz 2b 

Szymon Wilczek 3a 

KONKURS PT.PRZEDWIOŚNIE DLA KLAS I-III 

Serdeczne gratulacje dla uczniów klas I-III za udział w konkursie na najładniejszy album 

fotograficzny pt. Przedwiośnie. Do udziału w konkursie przystąpiło 7 uczniów z różnych klas. 

Wszystkie prace były naprawdę przepiękne. Każda osoba otrzymała wyróżnienie i nagrodę. 

GRATULACJE!!! Osoby biorące udział w konkursie to: 

Wiktor Jesionowicz kl. 2b 

Joanna Świerzowicz kl. 2b 

Rafał Kwiatkowski kl.2b 

Patrycja Furtyk kl. 2b 

Karolina Tarapata kl. 2a 

Oliwia Sowa kl. 2a 

Zapotoczny Madetko Aniela kl. 3c 

Jeszcze raz wielkie brawa!!! 

 



 Miejski  konkurs fotograficzny ,,Wiosenne Świebodzice”  

Runo Marcel 6d wyróżnienie 

 

Miejski Konkurs grafiki komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową 

,,Magia Świąt”  

Natalia Świderska 8b 

Andrzej Wutte 7a 

Zofia ślusarczyk 8b 

Julia Trólka 7d 

Jonatan Kaliś 2a 

Bartosz Kużbiński 3b 

Joanna Świerzowicz 2B 

Marcel Runo 6d 

Julia Wójtowicz 6 E 

Adaś wójtowicz 4a 

 

Historie kobiet PRL 

J .Krzyszkowska, 

K. Grzebna, 

J. Adamczewska 

 

  Konkurs plastyczny ,,Moja Walentynka” 

Misiak Martynka 5a 

Kłębokowska Wiktoria 6b 

Runo Marcel 6d 

Lena Kozak 4a 

Julia Konieczna 4a 

Nadia Marciniuk 4a 

Wutte Andrzej 7a 

Pluta Liwia 7b 

 Ślusarczyk Zofia 7b 

Ogólnopolski konkurs  Nasza flaga Pl. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 maja  



Alertowicz Klaudia 7a 

Lena Kozak 4a- wyróżnienie 

 

Pomóż ocalić życie bezbronnemu – 

 Marika Szulc 8b 

 

Miejski Konkurs plastyczny ,,Dzień Ziemi  ‘’ 

Liwia Pluta 7b 

Lena Kozak 4a  3 miejsce 

Piotr Banaszkiewicz 4a 

 

Postać na Wielki Post 

1. Zuzanna Podstawka 8c 

2. Andrzej Wutte 7a 

 

Najpiękniejsza wirtualna kartka wielkanocna- 

Julia Konieczna -2 miejsce 

Szczebel powiatowy zDolny Ślązak z historii i geografii- Zofia Ślusarczyk 

7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Wam wszystkim za ,,uwagę”. Spotkamy się w następnym roku po wakacjach. 
Miejmy nadzieję ,że będzie to już normalny rok. Do zobaczenia. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Zofia Ślusarczyk, Marysia Salovei, Julka Trólka, 

Liwia Pluta, Marta Kusio, Marek Stawski, Martin Łebkowski, Paweł 

Krzywania 

Opiekun: Bożena Czykieta 


