
26 stycznia nasza 

szkoła wzięła udział 

w Mistrzostwach Tarno-

wa w koszykówce dziew-

cząt. Turniej zakończył 

się dla naszej drużyny 

wie lk im sukcesem! 

Dziewczyny zdobyły 

pierwsze miejsce i mi-

strzowski tytuł. 

W rozgrywkach wzię-

ło udział osiem szkół. 

Drużyny rywalizowały 

w dwóch grupach elimi-

nacyjnych. Zajęliśmy 

pierwsze miejsce w Tar-

nowie, pokonując SP 

nr 3, SP nr 8 i SP nr 9,  

a jednocześnie awanso-

waliśmy do rozgrywek 

rejonowych.  

Skład zwycięskiej drużyny: Nikola Biernat, Marta 

Proszowska, Gabriela Tabaczyńska, Olga Migdał, Julia 

Kozioł, Karolina Szponder, Magdalena Sękowska, Anna 

Osuch, Wiktoria Leszczyńska i Julia Skoczylas, Paulina 

Wideł. Opiekun: Małgorzata Kocan-Kałucka. 

Alicja Bień i Paulina Wideł 

Mistrzynie Tarnowa są od nas! 
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Ważne tematy: 

 

 Wywiad 

z nauczycielką. 

 Wybrane 

wydarzenia z życia 

szkoły. 

 Uczniowskie pasje. 

 Ciekawostki 

z różnych dziedzin. 

 Autoprezentacja 

zespołu 

redakcyjnego. 

 Polecana książka. 

W tym numerze: 

Po  prostu MY  2 

Z życia szkoły -

aktualności 

3 

Sposoby na zimo-

we wieczory 

3 

Przepytujemy 

nauczycieli -  

wywiad 

4 

 

Imiona w naszej 

szkole 

4 

Miłośniczka koni 5 

Ciekawostki 

o kotach 

5 

Horoskop z przy-

mrużeniem oka 

6 

Czytaj z nami! 7 

Robert  

Lewandowski 

7 

Kącik humoru 

i ciekawostki 

8 

 Drużyna chłopców 

reprezentująca naszą 

szkołę na Tarnowskich 

Igrzyskach Dzieci w mini-

siatkówce chłopców zdo-

była II miejsce w Tarno-

wie. 

 Turniej odbył się 

1 lutego 2018 r. w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Tar-

nowie. W rozgrywkach 

uczestniczyło osiem dru-

żyn, ostatecznie drużyna 

SP 2 zajęła II miejsce 

i zdobyła tytuł wicemi-

s t r z ó w  T a r n o w a . 

(Redakcja) 

Skład drużyny: 

Jakub Grabczyński, Grzegorz Wiatrak, Mateusz 

Warzała, Aron Jabłoński, Gerard Rymanowski, Marcin 

Mikoś, Daniel Kaczor, Adrian Kochniarczyk, Patryk 

Strzałek.   

Opiekun drużyny: Małgorzata Kocan-Kałucka  

Wicemistrzowie - też z Dwójki! 



W obecnym roku szkolnym pracę nad gazetką objął nowy zespół. W jego skład wchodzą uczennice 

klasy V a, które kontynuują redagowanie gazetki pod  niezmienionym tytułem - „Po prostu”. Na początek 

chcą powiedzieć Wam o sobie kilka słów. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. 

Chętnie przyjmiemy do publikacji Wasze teksty, a także propozycje tematów, które by Was interesowały.  

Zapraszamy do czytania i komentowania gazetki - po prostu! 

Po prostu MY – czyli parę słów o nowej redakcji 

dużo o koniach, może 

teraz o czymś innym. 

Lubię gotować, choć to, 

co ugotuję, przeważnie 

jest lekko przypalone. 

W szkole moim ulubio-

nym przedmiotem jest 

informatyka. Chodzę na 

zajęcia dodatkowe nie 

tylko w szkole, ale też 

w Pałacu Młodzieży. 

W szkole wybrałam zaję-

c ia  dz ienn ikarsk ie , 

a w Pałacu Młodzieży – 

informatykę, judo i pla-

stykę. Chodzę na zajęcia 

dziennikarskie, ponieważ 

tak po prostu uznałam, 

że będzie fajnie, no i jest. 

(Alicja Bień) 

 
Witam! 

Nazywam się Ola. Mam 

11 lat. Moje zwierzątko 

to chomiczek, nazywa 

się L. Uwielbiam owoce 

w każdej postaci. Lubię 

lepić z gliny, pływać 

i czytać książki. Na zaję-

cia dziennikarskie przy-

ciągnęła mię ciekawość. 

Moim marzenie jest mieć 

minizoo. (Aleksandra 

Kozioł) 

 
Cześć! Nazywam się 

Julka Krupa. Chodzę 

do klasy V a i mam 

11 lat. Interesuję się wie-

loma rzeczami, ale moje 

ulubione to: śpiew, tenis, 

pływanie, granie na uku-

lele. Mam pieska o imie-

niu Moris. Moim ulubio-

nym przedmiotem jest 

matematyka i wf. Posta-

nowiłam uczestniczyć 

w zajęciach dziennikar-

skich, bo już w tamtym 

roku chciałam na nie 

chodzić, ale miałam za 

mało czasu. Chcę two-

rzyć gazetkę szkolną, 

ponieważ lubię przepro-

wadzać wywiady, pisać 

artykuły i mam dużo cie-

kawych pomysłów. Mam 

nadzieję, że wam się 

spodobają. 

 
Tu Ola. Chodziłam na 

zajęcia dziennikarskie 

Cześć!  

Nazywam się Natalia 

Bajbur. Chodzę do kla-

sy V a i mam 11 lat. Bar-

dzo lubię zwierzęta. Po-

siadam psa i chomika. 

Pies nazywa się Blanka, 

a chomik Joko. Chciała-

bym mieć jeszcze kota, 

ale moja mama się nie 

zgadza. Jedynym zaję-

ciem pozalekcjnym w 

szkole, które wybrałam, 

są zajęcia dziennikarskie. 

Przyciągnęła mnie tutaj 

ciekawość. 

 
Cześć, Czytelniku! 

To ja, Ala. Opowiem 

trochę o sobie. Mam 

11 lat i chodzę do V kla-

sy. Mam tylko jedno 

hobby, odkąd skończy-

łam 3 latka. Tym hobby 

są konie. Bardzo dobrze 

wychodzi mi opieka nad 

tymi zwierzętami. Na 

zawodach konnych zaję-

łam 3 miejsce. Trochę 

Str. 2 Po prostu 

rok temu, zostałam, 

bo to bardzo wciągają-

ce! Mam 11 lat i cho-

dzę do klasy piątej. 

Jest to jedyne zajęcie 

dodatkowe w szkole, 

które wybrałam. Ga-

zetka szkolna sprawia, 

że czuję się jak profe-

sjonalna dziennikarka, 

a jest to jedno z mo-

ich marzeń. Mam na-

dzieję, że moje artyku-

ły Was zaciekawią, 

a być może zainspiru-

ją. (Ola Mytnik) 

 

Nazywam się Paulina 

Wideł. Mam 11 lat 

i chodzę do klasy V a. 

Bardzo lubię zwierzę-

ta, najbardziej psy 

i króliki, które posia-

dam. Moim hobby jest 

robienie zdjęć i granie 

na gitarze. W przy-

szłości chcę zostać 

policjantką. Chcę two-

rzyć gazetkę szkolną, 

ponieważ sprawia mi 

to przyjemność. 

Redakcja gazetki prawie w komplecie. 



15 listopada 2017 

roku odbył się szkolny 

rajd Tarnowskim Szla-

kiem Niepodległości. 

Klasy od piątych do siód-

mych pomaszerowały na 

Cmentarz Wojskowy 

nr 200 w Chyszowie. 

W połowie drogi za-

trzymaliśmy się przy 

Grobie Nieznanego Żoł-

nierza, żeby minutą ciszy 

uczcić pamięć poległych 

za ojczyznę. Zapaliliśmy 

tam znicze i położyliśmy 

wiązankę kwiatów.  

Kiedy dotarliśmy na 

miejsce, czyli na cmen-

tarz w Chyszowie, za-

częliśmy szukać grobów 

żołnierzy polskiej naro-

dowości, którzy służyli 

w armii austriackiej. Było 

ich tam bardzo dużo. 

Każda z klas przyniosła 

po kilka wianków, które 

położyła na mogiłach, 

zapaliliśmy też znicze. 

Później poszliśmy do 

głównej części cmenta-

rza, gdzie uczestniczyli-

śmy w apelu pamięci, 

który przygotowała klasa 

VII b. Na koniec zaśpie-

waliśmy pieśni patrio-

tyczne, zrobiliśmy pa-

miątkową fotografię 

i wróciliśmy do szkoły. 

Rajd był częścią szkol-

nego projektu edukacyj-

nego pod hasłem 

„Niepodległa – sto lat!”. 

Real izowaliśmy go 

w ramach projektu 

miejskiego „Świętujmy 

Niepodległą”, ogłoszo-

Spotkanie z podróżnikiem - wyprawa do Indii 

 29 stycznia 2018 r. (w 

poniedziałek) do naszej 

szkoły przyjechał po-

dróżnik. Opowiadał nam 

o Indiach, o tamtejszych 

warunkach życia, stro-

jach, daniach i religii. Po-

dróżnik pokazywał nam 

piękne zdjęcia, przywiózł 

też kilka ciekawych 

przedmiotów. Niektórzy 

Rajd Tarnowskim Szlakiem Niepodległości 
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Apel pamięci przygotowali uczniowie z klasy VII b 

z pomocą pań: Renaty Kucharskiej i Beaty Chrobak. 

uczniowie mogli przy-

mierzyć tradycyjne hin-

duskie stroje - dziew-

czynki przymierzały sari, 

a chłopcy – kurtę i dhoti. 

 Spotkanie bardzo mi 

się podobało, dowiedzia-

łam się dzięki niemu róż-

nych rzeczy o tym dale-

kim kraju. 

Aleksandra Kozioł 

 Mamy zimę, więc wie-

czory są długie i chłodne, 

przez co nie mamy wielu 

możliwości aktywnego 

spędzania czasu. Z tego 

powodu przygotowały-

śmy dla Was kilka pro-

pozycji, jak się nie nudzić 

w zimowe wieczory. 

nego z okazji stulecia 

odzyskania niepodle-

głości. 

Paulina Wideł 

● Czytanie książek to 

bardzo wciągające zaję-

cie, które pozwala nam 

przenieść się do innego 

świata. 

● Granie w gry planszo-

we jest świetnym sposo-

bem miłego spędzenia 

czasu wraz z rodziną. 

● Oglądanie filmów to 

popularna rozrywka, do 

której nikogo nie trzeba 

przekonywać. Warto 

jednak zadbać o wybór 

dobrego filmu. 

● Słuchanie muzyki to 

bardzo relaksujące zaję-

cie. 

● Wyjście do kina lub 

do teatru – to też ku-

sząca propozyc ja . 

Sposoby na zimowe wieczory W każdym razie od 

czasu do czasu warto 

dać się skusić. 

 
 Oczywiście nasze 

propozycje nadają się 

nie tylko na zimę. Za-

tem korzystajcie 

z dobrych rad i cieka-

wie spędzajcie wolny 

czas! 

J. Krupa, N. Bajbur 

Całkiem twarzowe te indyjskie stroje. 



Przeprowadziłyśmy wy-

wiad z naszą nową na-

uczycielką od przyrody, 

czyli z Panią Katarzyną 

Bigos. 

 
- Dlaczego postano-

wiła Pani zostać na-

uczycielką przyrody 

i geografii? 

- Nauczycielką zostałam 

dzięki... mamie. Od dzie-

ciństwa przesiąkałam 

atmosferą szkoły. Nie 

pamiętam konkretnego 

momentu, w którym 

podjęłam taką decyzję. 

To moja mam sprawiła, 

że dostrzegłam piękno 

tego zawodu. 

 
- Jak narodziła się Pa-

ni pasja do tego za-

wodu? 

- W liceum wzięłam 

udział w klasowym pro-

jekcie, w którym człon-

kowie oferowali wzajem-

ną pomoc uczniowską. 

Stworzyliśmy grupę, któ-

ra po pewnym czasie 

osiągnęła naprawdę do-

bre wyniki, a to zachęci-

ło nas do dalszej pracy. 

Poczułam, że mam moc! 

Mogę być nauczycielką. 

Wybrałam biologię i geo-

grafię, bo jako nauczyciel 

przedmiotów przyrodni-

czych mogę nauczać 

przyrody interdyscypli-

narnie, całościowo. 

 
- Od ilu lat pracuje 

Pani w swoim zawo-

dzie? 

- Pracę rozpoczęłam sie-

dem lat temu w Warsza-

wie i pracowałam tam 

przez ponad pół roku. 

 
- Co najbardziej lubi 

Pani i czego nie lubi 

w swoich uczniach? 

- U uczniów cenię kre-

atywność i pracowitość. 

Lubię, gdy są ciekawi 

świata, chętni do zdoby-

wania wiedzy i weseli. ☺ 

 
- Kim chciała Pani 

zostać, gdy była małą 

dziewczynką? 

- Gdy byłam mała, bar-

dzo mała, chciałam być 

piosenkarką, ale z powo-

du wątpliwego talentu 

skończyło się na marze-

niach… 

 

- Gdyby Pani miała 

wybrać inny zawód, 

to kim chciałaby Pani 

zostać? 

- Myślę, że byłabym psy-

chologiem lub podróżni-

kiem, jak Martyna Woj-

ciechowska. Psychologią 

się interesuję, a podróż-

nikiem chciałabym zo-

stać, dlatego że wydaje 

mi się, iż jest to ciekawa 

praca i zazdroszczę tego 

Martynie. 

Przepytujemy… nauczycieli 
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U uczniów cenię 

kreatywność 

i pracowitość. 

W naszej szkole naj-

więcej dziewczyn no-

si imiona: 

 

Julia – 14 

Natalia – 9 

Zuzanna – 8 

Weronika – 6 

Wiktoria – 6 

Gabriela – 6 

 

 Jak ważne jest imię 

każdego z nas, nie trze-

ba nikogo przekonywać. 

Przecież to określenie, 

które na zawsze kojarzy 

się  z daną osobą. Zacie-

kawiło nas, jakich imion 

jest w naszej szkole naj-

więcej, a które są naj-

rzadsze. Przekonajcie 

się, jakie imię nosicie! 

Natomiast wśród 

chłopców najpopu-

larniejsze są imiona: 

 

Jakub – 14 

Kacper – 11 

 
 Ku naszemu zasko-

czeniu okazało się, że 

w szkole jest wiele 

imion, które nosi tylko 

jedna osoba. Są wśród 

nich zarówno imiona 

dobrze znane, popular-

ne w ubiegłych latach, 

jak i bardzo rzadkie.  

Wybrałyśmy te, które 

wydają nam się nietypo-

we. Oto kilka z nich: 

Arien, Bruno, Brian, 

Emma, Florian, Gracjan, 

Iga, Iwo, Ines, Ksawery, 

Manuel, Matylda, Salo-

mea, Zofia. 

Julia Krupa 

Natalia Bajbur 

Imiona w naszej szkole 

- Jakie ma Pani inne 

zainteresowania po-

za pracą? 

- Od niedawna intere-

suje mnie dietetyka 

i psychologia dziecięca. 

 
- W jaki sposób spę-

dza pani wolny czas? 

- W wolnym czasie 

jeżdżę na rowerze, spa-

ceruję, gotuję i spę-

dzam czas z rodziną. 

 
- Dziękujemy za 

rozmowę! 

Rozmawiały  

Julia Krupa,  

Natalia Bajbur 

Pani Katarzyna Bigos w towarzystwie siódmoklasistów. 



Od kilku lat moją pa-

sją są konie. Zaczęło się 

od obejrzenia bajki „My 

Little Pony”, miałam 

wtedy około 2 lub 3 lat. 

Od tamtego czasu chcia-

łam się dowiedzieć jak 

najwięcej o koniach. 

Prawda, że jest dużo ras 

koni, ale wszystkie te 

rasy i ich zalety chcę 

znać na pomięć. Poza 

tym uważam, że konie to 

piękne i silne zwierzęta. 

Kiedy byłam w cyrku, 

kilka lat temu, na zakoń-

czenie występu dostałam 

od wujka żeton, który 

dawał możliwość przeje-

chania się na kucyku lub 

na wielbłądzie. Oczywi-

ście wybrałam kucyka. 

Po zrobieniu na nim 

trzech okrążeń chciałam 

się nauczyć jeździć kon-

no. Częściowo moje 

marzenie się spełniło, 

kiedy pojechałam na ko-

lonię konną w Zbrosła-

wicach, gdzie nauczyłam 

się jeździć stępem 

i połowicznie kłusem. 

Jazdy konnej uczę się 

niezbyt długo. Pierwsze 

zajęcia, jakie miałam, były 

na kolonii. Na początku 

trzeba przygotować ko-

nia do jazdy. Instruktor-

ka jazdy konnej przypina 

lonże i mówi, co mam 

robić. Po kilku dniach 

jadę sama stępem. Teraz 

uczę się jeździć kłusem, 

prawie umiem, ale muszę 

jeszcze poćwiczyć angle-

zowanie. Tak bardzo mi 

się to podoba, że w jeź-

dzie konnej nic nie wy-

daje mi się trudne. 

Podczas nauki jazdy 

najbardziej lubię spacery. 

A w tych spacerach po-

doba mi się, jak ja jadę 

na koniu, a instruktorka 

idzie obok mnie. 

Myśląc o przyszłości, 

planuję, że kiedy nauczę 

się naprawdę dobrze 

jeździć, będę brała udział 

w różnych zawodach 

i będę uczyć innych jazdy 

konnej. Mam jeszcze 

Miłośniczka koni 

Witajcie Drodzy 

Czytelnicy! 

  

Zapewne bardzo lubicie 

koty, więc specjalnie dla 

Was przygotowałam 

ciekawostki o tych zwie-

rzętach. Mam nadzieję, 

że Wam się spodobają. 

 
● Koty mają zazwyczaj 

po 12 wąsów z każdej 

strony pyszczka. 

 

● Koci grzbiet jest bar-

dzo elastyczny, bo skła-

da się aż z 53 luźno ze 

sobą połączonych krę-

gów. Ludzki kręgosłup 

ma tylko 34 kręgi. 

O kotach warto wiedzieć... 
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Elementy osiodłania konia - czyli to, czego trzeba nauczyć 
się na początku. 

NASZE PASJE 

w planach założenie 

stadniny koni z do-

skonaleniem jazdy 

konnej. Mam nadzie-

ję, że moje marzenia 

się spełnią. 

Alicja Bień 

CIEKAWOSTKI 

● Kocia szczęka nie po-

rusza się na boki, dlate-

go koty nie są w stanie 

przeżuć dużych kawał-

ków pokarmu. 

 

● Maksymalna prędkość 

biegnącego kota to 49 

km/h. 

 

● Kot może skoczyć 

jednym susem na wyso-

kość 5 razy większą niż 

długość jego rozprosto-

wanego ciała. 

 

● W przeciwieństwie do 

psów, koty nie rozpo-

znają słodkiego smaku. 

 

● Kot spędza średnio 

2/3 doby na drzemce. 

Oznacza to, że dziewię-

cioletni kot przespał całe 

sześć lat swojego życia. 

 

● Koty blisko 1/3 czasu, 

w którym nie śpią, wy-

korzystują na mycie się. 

 
● Każdy koci nos jest 

pokryty niepowtarzal-

nym wzorem linii, które 

tworzą unikalny wzór 

tak samo jak linie papi-

larne na opuszkach pal-

ców człowieka.  

 
● Podczas gdy w więk-

szości krajów Europy 

i Ameryki czarne koty 

są symbolem pecha, 

w Wielkiej Brytanii 

i Australii uważa się je 

za przynoszące szczę-

ście. 

Opracowała Alicja Bień 
 

Źródło:http://www.topnaj.pl 

http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach/


 

21.03.-20.04. 

BARAN - dzielny i wytrwały, 

bywa łasy na pochwały, 

lecz czasami sam się łaje, 

gdy coś mu się nie udaje. 

 
20.04.-22.05. 

BYK - porządnie się nagłowi, 

zanim krok do przodu zrobi, 

lecz, gdy wreszcie iść zaczyna, 

prze do przodu jak maszyna. 

 
23.05.-21.06. 

Świat bez ruchu i hałasu 

jest dla BLIŹNIĄT stratą czasu! 

Zwykle pracą się nie chlubią 

i leniwy żywot lubią, 

lecz, gdy precz wygonią lenia, 

to pracują bez wytchnienia. 

 
22.06.-22.07. 

RAK, gdy tylko czuje drakę, 

woli się wycofać rakiem, 

lecz, gdy tkwi w rodzinnym kole, 

wreszcie w swoim jest żywiole! 

 
23.07.-23.08. 

LEW - jest odważny, silny, dzielny 

i okropnie samodzielny. 

Czasem takie ma pomysły, 

że rodzice tracą zmysły. 

 
24.08.-22.09. 

Jak świat światem, każda 

PANNA, 

jest dokładna i staranna. 

Panna boi się ryzyka, 

niczym ognia, go unika. 

 

 

 

23.09.-22.10. 

WAGA chce wieść rajskie życie, 

hulać, spać i jeść obficie. 

Zanim jakąś myśl wysmaży, 

wszystko dobrze zmierzy, zważy. 

 

 
23.10.-21.11. 

SKORPION - pamięć ma nie lada, 

przy tym głową nieźle włada, 

ale bywa nieżyczliwy 

i okropnie pamiętliwy. 

 
24.11.-22.12. 

STRZELEC wielbi ruch i zmiany, 

wciąż jest strasznie zalatany. 

Czemu tak bez przerwy gna? 

Jakiś cel w tym chyba ma. 

 
23.12.-20.01. 

KOZIOROŻEC - jest uparty 

i wytrwały, nie na żarty. 

Idzie w górę pomalutku, 

powolutku, lecz do skutku. 

 
21.01.-21.02. 

WODNIK wizje i marzenia 

w rzeczywistość umie zmieniać. 

Jeśli tylko ma okazję, 

wykorzysta swą fantazję. 

 
19.02.-20.03. 

Wszystkie RYBY wprost zachwyca, 

niezgłębiona tajemnica, 

lecz są także z tego znane, 

że są niezdecydowane, 

więc bez przerwy się wahają, 

czy w te czary wierzyć mają. 

 

Opracowanie Paulina Wideł 

Horoskop z przymrużeniem oka 

Według słownika „horoskop” to  opis układu ciał niebieskich, na podstawie którego astrolodzy próbują 

przepowiadać przyszłość lub opisywać charakter osób urodzonych w czasie danej konfiguracji ciał niebie-

skich. Warto zaznaczyć, że astrologia nie jest nauką i horoskopy nie mają nic wspólnego z naukowością. 

Tak więc nikt rozsądny nie wierzy w spełnienie przepowiedni horoskopowych. Należy je traktować raczej 

jak zabawę – tak i my je traktujemy. Poniżej znajdziecie zabawne rymowanki o poszczególnych znakach 

Zodiaku. 
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W tym numerze 

gazetki „Po prostu” 

chciałabym przedsta-

wić książkę pt. 

„Niekończąca się hi-

storia”. Napisał ją 

Michael Ende.  

O p o w i a d a  o n a 

o chłopcu imieniem Ba-

stian. Pewnego deszczo-

wego dnia, gdy szedł do 

szkoły, wstąpił do anty-

kwariatu. Zobaczył tam 

książkę, która promie-

niowała magią. Ukradł ją 

i zaczął czytać.  

Książka wydała mu się 

tak ciekawa, że poszedł 

na strych szkoły i czytał 

ją tam kilka dni i nocy. 

Opowieść była niezwykle 

realistyczna, chociaż 

z elementami fantazji, tak 

że chłopiec czuł się, jak-

by naprawdę znalazł się 

w opisywanym świecie. 

Bohaterom książki grozi-

ła śmierć, a ich krainie 

Fantazjanie – zagłada, 

ponieważ ludzie nie wie-

rzyli w marzenia. Okaza-

ło się jednak, że istnieje 

sposób na uratowanie 

krainy, jej Cesarzowej 

oraz mieszkańców, 

a swoją rolę będzie miał 

do odegrania także  Ba-

stian. 

Zapewniam Was, że 

ta opowieść niejeden raz 

Was zaskoczy! Aby po-

znać losy Fantazjany 

i Bastiana, przeczytajcie 

książkę „Niekończąca się 

historia”, do czego gorą-

co Was zachęcam. 

Aleksandra Kozioł 

Książka, której nie będziesz miał dość! 
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CZYTAJ  

Z NAMI! 

Robert Lewandowski - po prostu LEGENDA 

klasy.  

W 2010 roku trafił 

do Borussii Dortmund, 

gdzie razem ze swoją 

wtedy drużyną zdobył 

dwukrotnie mistrzostwo 

Niemiec. Zdobył też 

z nimi jednokrotnie kra-

jowy puchar i superpu-

char i dotarli do finału 

ligi mistrzów. W sezonie 

2013/14 po raz pierwszy 

w karierze został królem 

strzelców Bundesligi - 

zdobył wtedy 20 bramek. 

Przed rozpoczęciem 

sezonu 2014/15 prze-

niósł się do Bayernu Mo-

nachium, gdzie w każdym 

z trzech pierwszych se-

zonów zdobywał mi-

strzostwo Niemiec. 

Przekroczył barierę 150 

goli w Bundeslidze, osią-

gając ten wynik szybciej 

niż jakikolwiek inny za-

graniczny piłkarz. Sezon 

2015/2016 był dla niego 

równie dobry, bo po raz 

kolejny został królem 

Hej, tu Ola. Opo-

wiem Wam o dobrze 

znanym piłkarzu, a mia-

nowicie o Robercie Le-

wandowskim. Jak wiecie, 

gra on w reprezentacji 

Polski oraz w Bayernie 

Monachium. Ma wielu 

fanów i pewnie niejeden   

z Was go uwielbia.  

Robert ma 29 lat, 

jego żona to Ania, a cór-

ka Klara. Urodził się 21 

sierpnia 1988 roku 

w Warszawie. Ma sio-

strę Milenę. Jego mama 

ma na imię Iwona , a tata 

Krzysztof. Niestety jego 

tata zmarł, kiedy Robert 

był mały. W 2006 r. trafił 

do Znicza Pruszków, 

gdzie zdobył koronę naj-

lepszego strzelca trzeciej 

i drugiej ligi. W 2008 r. 

przeniósł się do Lecha 

Poznań, w którego bar-

wach zdobył mistrzo-

stwo, puchar i superpu-

char Polski, a także tytuł 

króla strzelców Ekstra-

strzelców i strzelił 30 

bramek.  

22 września 2015, 

podczas ligowego meczu 

Bayernu Monachium 

z VfL Wolfsburg Lewan-

dowski strzelił pięć goli 

w ciągu dziewięciu mi-

nut. Było to najszybciej 

strzelone 5 bramek 

w historii czterech najsil-

niejszych lig Europy od 

czasów prowadzenia 

zapisów. W 2016 został 

wybrany najlepszym 

sportowcem oraz zajął 

czwarte miejsce w plebi-

scycie Złotej Piłki za 

2015 rok. 

W reprezentacji Pol-

s k i  z a d e b i u t o w a ł 

10 września 2008 r. 

w meczu eliminacji Mi-

strzostw Świata z San 

Marino (2:0), strzelając 

jednocześnie swojego 

pierwszego gola. Od 

tamtego czasu rozegrał 

dla Polski 91 meczów, 

strzelając w nich 51 goli, 

co czyni go najlepszym 

strzelcem reprezentacji 

w historii. W 2014 r. 

został kapitanem repre-

zentacji Polski. 

Chciałam napisać 

o Robercie, ponieważ 

jest on świetnym piłka-

rzem. Czy Wy też, po-

dobnie jak ja, jesteście 

pod wrażeniem jego do-

konań i talentu? 

Ola Mytnik 

A tak wyglądał Robert 

Lewandowski, kiedy był 

chłopcem. Na zdjęciu 

jako zwycięzca w biegach 

przełajowych w swojej 

miejscowości. 



ŚMIECH TO ZDROWIE, czyli KĄCIK HUMORU 

Po prostu 

ORTOGRAFICZNY DZIW 

 Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest „gżegżółka”? Na-

zwałam ją „ortograficznym dziwem”, bo jest to wyjątek orto-

graficzny. Można się na nią natknąć na jakimś dyktandzie, więc 

uważajcie! 
 Być może zapamiętanie pisowni ułatwi Wam informacja, że 

jest to ptak, a tak naprawdę zwyczajna kukułka. Tyle że gżeg-

żółka to nazwa ludowa i wcale nie wiem, dlaczego wymyślono 

inną nazwę.  

 Na zdjęciu możecie zobaczyć, jak wygląda gżegżółka. 

Ola Mytnik 

Na ulicy: 

- Która godzina? - blon-

dynka pyta przechodnia. 

- Za piętnaście siódma. 

- Ja nie pytam, która go-

dzina będzie za 15 minut, 

tylko która jest teraz!  

 
Dwie krowy idą na pa-

stwisko: 

- Chcesz krówkę? - pyta 

jedna. 

- Nie dzięki. Nie jestem 

kanibalką.  

 
Blondynki podziwiają 

księżyc: 

- Myślisz, że jest tam 

jakieś życie? - zastanawia 

się jedna. 

- No pewnie, przecież 

pali się światło. 

 

Na lekcji angielskiego: 

- Zosiu, jak powiesz po 

angielsku: księżniczka? 

- Princessa- odpowiada 

Zosia. 

- A książę? 

- Prince polo. 

 
Katechetka do Jasia: 

- Powiedz, Jasiu, kto 

wszystko widzi, słyszy 

i wszystko wie? 

- Nasza sąsiadka. 

 
Chłopak czatuje z blon-

dynką: 

- Piszemy do siebie już 

od dwóch tygodni, mo-

glibyśmy się spotkać 

w realu? - pyta chłopak. 

- Ale u mnie nie ma Re-

ala. Możemy się spotkać 

w Biedronce? 

Na lekcji: 

- Jasiu, czy napisałeś na 

dzisiaj wypracowanie? 

- Naturalnie - odpowiada 

Jaś. - Napisałem wypra-

cowanie, a oprócz tego 

nauczyłem się na pamięć 

wiersza i przeczytałem 

całą lekturę. 

- Żartujesz? 

- Tak, ale pani zaczęła. 

 
Idą dwie mrówki przez 

pustynię: 

- Masz coś do picia? 

- Oranżadę w proszku.  

 
Mały Szkot prosi tatę: 

- Tato, kup mi bilet na 

karuzelę. 

- Cicho bądź! Nie wy-

starczy ci, że Ziemia się 

kręci? 

Jasio do kolegi: 

- Którzy kierowcy są 

najbardziej uprzejmi? 

- Policjanci. 

- Dlaczego? 

- Bo zapraszają ludzi do 

swojego wozu. 

 
Spotykają się sąsiedzi: 

- Wyobraź sobie, ukradli 

mi samochód. 

- Dzwoniłeś na policję? 

- Dzwoniłem, ale to nie 

oni. 

 

Mówi Jaś do mamy: 
- Chciałbym być bocia-

nem. 

- Dlaczego? - pyta mama. 
- Bo bociany odlatują, 

kiedy zaczyna się rok 

szkolny. 
 

 Marchewka to bardzo 

ciekawe warzywo, lubiane 

zarówno przez dzieci, jak 

i dorosłych.  

 Przeważnie zmiksowa-

na marchew bywa pierw-

szym pokarmem stałym 

dla niemowląt. Marchew-

ka jest bardzo zdrowa, bo 

zawiera wiele witamin, 

DLA ZDROWIA - MARCHEWKA 

minerałów, przeciwutle-

niaczy i błonnika. Między 

innymi wzmacnia wzrok.  

 Jest wiele rodzajów 

marchwi, np. marchewka 

czarna, fioletowa, biała 

lub zwyczajna – pomarań-

czowoczerwona. Pierw-

sze marchewki rosły 

w Azji, były fioletowe 

i gorzkie. Natomiast 

pierwsza pomarańczowa 

marchewka została wyho-

dowana w Holandii na 

cześć rodziny królewskiej 

w XVII wieku.  

 Z marchwi można 

zrobić wiele dań, np. muf-

finy, zupę lub ciasto. Moż-

na też zjadać ją na suro-

wo i wtedy ma najwię-

cej wartości odżyw-

czych.  

 Zachęcam do jedze-

nia marchwi! 

Ola   Kozioł  


