
 

W skład redakcji wchodzą: 

-Wiktor B. (5b) 

-Mateusz M. (5b) (Ksywa: Modra)  

-Maja H. (4b) 

-Jakub K. (4b) 

-Zuzanna S. (4b) 

-Michalina K. (4c) 

-Dominika K. (4c) 

-Igor L. (4b) 

-Artur K. (4b) 

-Zuzanna P. (4b) 

-Maria N. (4b) 

-Gabriela K. (4b) 

Karolina Milczarczyk—opiekun Koła Dziennikarskiego. 

 

Życzymy 

miłego 

czytania 

naszej 

szkolnej 

gazetki 

!!!!!!! 

Pamiętaj: tu nas znajdziesz!!! 

www.zsp12.wrocław.pl 

To strona internetowa naszej szkoły, 

tam wejdź w zakładkę: 

O szkole SP nr 26 

Następnie: Gazetka Szkolny Kleks 

 

 

 

 

NOWY ZESPÓŁ KOŁA DZIENNIKARSKIEGO W TYM ROKU BĘDZIE 

WAS ROZŚMIESZAŁ, WZRUSZAŁ ORAZ  

ZASKAKIWAŁ. PRZEZ CAŁY ROK BĘDZIEMY SIĘ STARALI, ABYŚCIE Z RADO-

ŚCIĄ CZYTALI NASZE WYDANIA. CIEKAWE MATERIAŁY, ROZŚMIESZAJĄCE 

KAWAŁY, CZY INTERESUJĄCE SONDY, TO WSZYSTKO CZEKA WAS W NASZEJ 

GAZETCE.        

          Zapraszamy!!!! 

Wiktor B., klasa 5b 



 

Szkolny Kleks 
Gazetka Szkoły Podstawowej numer 26 we Wrocławiu 

W numerze: 

 Owoce 

 Minerały 

 Dlaczego rekiny atakują ludzi? 

 Konkurs Chopinowski 

 Piłka nożna 

 Gry 

 Taniec 

 Psy 

 Gdzie spędziliśmy wakacje? 

 Samochody 

 Fryderyk Chopin 

 I inne... 

Dziennikarze Koła Dziennikarskie-

go—redakcja Szkolnego Kleksa: 

Maja H., klasa 4b; 

Dominika K., klasa 4c; 

Hanna L., klasa 4c; 

Zuzanna S, klasa 4b; 

Igor L., klasa 4b; 

Jakub K, klasa 4b; 

Artur K., klasa 4b; 

Wiktor B., klasa 5b; 

Mateusz M., klasa 5b; 

Maria N., klasa 4b; 

Zuzanna P., klasa 4b; 

Gabriela K., klasa 4b. 

Opiekun koła p. K. Milczarczyk 

 

 



 

Diamenty 

Minerały 
Diamenty to najcenniejsze, a jednocześnie najtwardsze minerały. Lecz czy są napraw-

dę tylko minerałami? 

Diamenty. Wordpress .com 

Warto powiedzieć, że kiedyś się 

mordowano dla tych minerałów. 

Właśnie dlatego nazwano je 

przeklętymi. 

Na zdjęciu obok jest szlifowany 

okaz-brylant. 

Diamenty mogą mieć różne 

kolory i kształty, lecz najbar-

dziej znany jest diament na 

zdjęciu– niebieski. Nie myśl, że diamenty są tanie! 

Niektóre kosztują...3000000 euro!!! 

Wiele gier komputero-

wych używa diamentów 

jako część rozgrywki. 

Diamenty występują tylko w jaskiniach, więc jeżeli zobaczysz 

kryształy wystające z ziemi, to nie myśl, że to diament! 

Kraj, w którym jest najwięcej diamentów to R.P.A. w Afryce. To czy-

ni Afrykę potęgą diamentową. . 

Jakub K.  IV b 



Owoce 

 

 

Owoce to zdrowa rzecz, warto je codziennie jeść!! 

www.google.pl 

www.google.pl 

Arbuz 

jest 

czerwony 

w 

Środku, 

a 

na 

zewnątrz 

zielony. 

 

 
Ciekawostki: 

Banany są 

żółte i  

pyszne. A także  

zdrowe, a 

czereśnie są 

czerwone. 

Czekolada  

Fuj, ohyda. 

Najlepsze są 

owoce dla  

dzieciaczka!!! 

 

O owocach: 

owoce  

są bardzo 

zdrowe i  pyszne. 

Kokosy 

dają mleczko 

kokosowe. 

Zuzanna  

P. 

Gabrysia, K., klasa 4b 



 

MICHALINA K. , klasa 4b 



 

   Dlaczego rekiny atakują ludzi? 

Dlaczego rekiny atakują 

ludzi? To proste, z ich 

perspektywy my -  ludzie 

wyglądamy jak ich  

pożywienie, czyli foki. 

 

     Ciekawostka 

Czy wiesz, że … rekiny mają tak zbudo-

wane skrzela, że niektóre ryby [ ryby 

szczęściary] umieją się przez nie wydo-

stać. 

Rekiny wielorybie zjadają głównie 

planktony i małe ryby. 

[na przykład sardele i sardynki], 

lecz czasem połykają też większe ry-

by jak makrele lub nieduże tuńczy-

ki. 

  Głębinowy goblin 

Ten dziwny rekin Misukurina 

Owstoni [w innym języku] dorasta do 

długości 4 metrów 

i jest jedynym przedstawicielem 

swej rodziny. Drapieżnik ten jest  

widywany bardzo rzadko i niewiele 

o nim wiadomo. Jego dziób jest wypo-

sażony w receptory pola elektryczne-

go. 

Maria N., klasa 4b                   



  

 8 października 2015 roku odbył się mecz Szkocja-Polska. Pił-

karze grali w Glasgow na arenie Hampden Park. Sędzią me-

czu był Viktor Kassai. 14 października 2014 roku zremisowali-

śmy ze Szkotami 2-2. Dla Polski gole strzelał Krzysztof Mą-

czyński oraz napastnik Ajaksu Amsterdam Arkadiusz Milik. 

Trzy dni później na Stadionie Narodowym zagraliśmy z Ir-

landczykami. Wielką formę zaprezentował Robert Lewan-

dowski.    

Igor L, Artur K. klasa 4b 



 

Taniec można podzielić na różne style. Chociaż każdy z nich się różni, to 

zawsze liczy się rytm. Oprócz tego liczą się inne rzeczy, 

ale to zależy od rodzaju tańca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika K., klasa 4c 

 

 



 

 Konkurs Chopinowski to wielkie wydarzenie i szansa na ogromną ka-

rierę dla muzyków. Odbywa się on co 5 lat. Udział w finale to sztuka! Wy-

grywają tylko mistrzowie, czyli wybitni artyści. W 2005 roku Polak, Rafał 

Blechacz, został zwycięzcą tego niezwykłego konkursu, natomiast teraz 

chciałabym opisać relacje z 2015 roku.  Zaczynajmy! 

 W tym roku pierwsze miejsce zajął Seong-Jin Cho, natomiast Polak, 

Szymon Nehring, dostał się do finału! To wielki sukces. Zachęcamy do 

oglądania i słuchania występów uczestników konkursu na YOUTUBE. 

Uwaga! To jest muzyka poważna.  

 Gratulujemy wszystkim muzy-

kom, którzy wzięli w nim udział. 

   
 Dominika K.,  Hanna L., klasa 4c 



SZYNSZYLA... 

 



     Gry, te ciekawe i nie. 

Polecam tę grę w telefonie komórko-

wym dla fanów „Minecrafta’’, jeśli 

nie macie komputera, a lubicie 

„Minecraft’’ możecie sobie 

ściągnąć grę „Exploration 3D’’. 

Poruszasz się tam dzięki strzałkom w 

lewym dolnym rogu, a 

skaczesz dzięki strzałkom w prawym 

dolnym rogu. Żeby latać, daj „menu’’, 

potem „opcje’’ i na koniec oczywiście 

„lot’’.  

           Polecam to... 

Lubicie tworzyć tory w  

telefonie, a  potem je przecho-

dzić? Jeśli tak, to zainstalujcie so-

bie „Geometri Dash’’. Uwaga: le-

piej kupić płatną wersję, czyli peł-

ną wersje  gry. 

  Jeśli chcesz, wejdź na stro-

nę internetową ’’Friv’’ 

Marysia N., 

klasa 4B. 


