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Karolina Milczarczyk—opiekun Koła Dziennikar-

skiego. 



Ford T to był pierwszy 

samochód wyproduko-

wany masowo. 

Bugatti Veyron to najszybszy sa-

mochód na świecie. Jego maksy-

malna prędkość to 420km/h. 

To jest normalny samo-

chód osobowy. 

To są samochody wyści-

gowe. One nie są używa-

ne na co dzień. Są używa-

ne tylko na torach wyści-

gowych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mateusz M, klasa 5b 



 

Telewizja towarzyszy nam prawie w każdym domu od 

wielu lat. Możemy z niej otrzymać wiele korzyści, kiedy 

nie oglądamy jej w nadmiarze i wybieramy właściwe pro-

gramy. 

Do moich ulubionych kanałów telewizyjnych należą, Ani-
mal Planet, Wiadomości, Galileo, Biblia, Nasz Nowy Dom. 

Dzięki Animal Planet poszerzam swoje zainteresowania 

o zwierzętach i ich środowisku. Bardzo lubię Wiadomo-
ści, ponieważ mogę dowiedzieć, co dzieje się na świecie 

i w kraju. Czasami zdarza się, że prowadzi je mama mo-

jego kolegi, którą bardzo lubię. Galileo to program, któ-

ry opowiada o doświadczeniach z chemii, fizyki, przyro-

dy, historii i dostarcza mi dużo wiedzy. Oglądając Bi-
blię, dowiaduję się dużo o historii PANA JEZUSA i jego 

cudach, bo jestem chrześcijanką i bardzo Go kocham. 

Program pt. Nasz Nowy Dom uświadomił mi, że warto 

cieszyć się z tego, co mamy i nie narzekać. Dodatkowo 

mogę zobaczyć, jak projektuje i dekoruje się domy. 

Moim zdaniem wszystkie oglądane i opisane programy 

dają nam wiele korzyści, które wykorzystujemy w życiu 

i w szkole. 

 

Michalina K. klasa 4c 



 

Szkoła to miejsce, gdzie się uczysz, 

żeby w przyszłości mieć pracę 

i umieć różne interesujące rzeczy. 

W szkole też się ma pełno cieka-

wych przedmiotów.  

Moje dwa ulubione przedmioty szkol-

ne to matematyka i w-f. Na matematy-

ce uczymy się wielu ciekawych rze-

czy, tak jak mnożenie pisemne i dzie-

lenie pisemne. Na wychowaniu fi-

zycznym często gramy w piłkę nożną.  

W niektórych szkołach jest 

tak, że specjalne autobusy 

szkolne zabierają uczniów 

do szkoły i z powrotem. W 

szkole też chodzę na wiele 

zajęć dodatkowych, tak jak 

koło dziennikarskie albo 

koło j. angielskiego. 

Mateusz M., klasa 5b 



osób. Wiele osób po-
dziwia Fryderyka 
Chopina, a jedną z 
miliardów osób je-
stem ja i zachęcam 
do tego, ponieważ 
Fryderyk, jak pewnie 
uważacie, nie stara się 
tylko dla siebie, wręcz  
czaruje muzyką milio-
ny. On się starał dla 
ludzi. Możecie się 
spytać swoich dziad-
ków, bo może byli na 
jednym z koncertów 
Fryderyka Chopina, 
słyszeli jego niesamo-
wite utwory i wi-
dzieli, jaką miłość 
wkłada w grę na for-
tepianie. Jednym sło-
wem niezwykły arty-
sta, muzyk i człowiek. 

Na pewno spotkali-
ście się kiedyś ze sło-
wem MUZYKA. Wie-
lu z nas ma umiejęt-
ności muzyczne albo 
jest samą muzyką za-
interesowany. Jest 
wiele instrumentów 
na  świecie. Dziś po-
rozmawiamy o forte-
pianie. Jest to duży 
instrument.  Z  piani-
stów polskich w 1810 
roku wybrano naj-
zdolniejszego -
Fryderyka Chopina. 
Zdobył wiele trofeów 
w konkursach. Gdy 
miał 6 lat, skompono-
wał pierwszy utwór. 
Wkładał w tę grę mi-
łość, bo to była jego 
pasja. Pomyślcie, gdy-
by waszą pasją była 

jazda na rowerze, też 
często wsiadalibyście 
na rower i gnalibyście 
przez lasy i łąki, cie-
sząc się jazdą. Ci, któ-
rzy pasjonują się mu-
zyką fortepianu, oglą-
dają koncerty Chopi-
nowskie, widzieli, że 
pochłonięci grą piani-
ści machają głową i w 
ten sposób okazują 
skupienie i wczucie  
w to, co robią. Niektó-
rzy uważają,  że to 
zabawne, inni zaś, 
podchodzą do tego z 
szacunkiem. Ja jestem 
za tą drugą wersją, 
ponieważ uważam, że 
powinniśmy się sku-
pić na tym, co robimy, 
a zwłaszcza, gdy 
oglądają nas miliony 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA MUZYKI 

WNIOSKI 

Jak zwykle na koniec 
wyciągniemy sobie z 
naszego artykułu 
wnioski. Podsumo-
wując, Fryderyk to  
pianista i każdy powi-
nien się od niego 
uczyć. 

FRYDERYK CHOPIN 

Zuzanna S., klasa 4b 



Wuefiści starowali w 
wyborach na Rzecznika 
Praw Ucznia. Wszyscy  
nie mogli  się doczekać,  
kto wygra w wyborach. 
Poza tym nauczyciele 
bardzo dobrze prowa-
dzą WF, co  dzieciom się 
niezwykle podoba. War-
to też zapisywać się na 
zajęcia dodatkowe, któ-
re również są bardzo 
dobrze prowadzone. 
Dobrze zadbać o zdro-
wie i zapisać się na ko-
rekcyjną,, którą prowa-
dzi Pan Janusz Gołąbek. 
Chociaż  nie odmawiam  
też innych sportów, jak 
na przykład: koszyków-
ka, piłka nożna itp. Moja 
koleżanka już 2 rok 

uczestniczy w dodatko-
wych zajęciach sporto-
wych. Pragnę dodać 
jeszcze, że bardzo jej się 
to podoba. Jakis czas 
temu otrzymaliśmy wy-
niki wyborów. Rzeczni-
kiem Praw Ucznia zo-
stał pan Janusz Gołąbek, 
opiekunem samorządu 
został pan Kamil Kolań-
ski, zastępcą opiekuna  
uczniowskiego została 
pani Joanna Aleksan-
drowicz Kirwiel, prze-
wodniczącym  samorzą-
du uczniowskiego został 
Igor Górnicki, a zastęp-
cą  przewodniczącego   
samorządu został Kac-
per  Zegan.  Myślę że  
wuefiści i inne osoby, 

które weszły do szkoły, 
zmieniły tę szkołę na 
lepszą.  Pan Janusz Go-
łabek zbiera już dzieci, 
które będą z nim jechały 
na zawody, które będą   
odbywać się  we czwart-
ki po 4 lekcyjnej. 

Pan Gołąbek daje dzie-
ciom wielki wycisk jeśli 
chodzi jego zajęcia. 
.Często mówi wszyst-
kim, że szanuje każdego 
jako osobę. Skupmy się 
na  konkretnym sporcie 
np. na koszykówce. Naj-
lepszym koszykarzem 
świata jest Tony Parker. 
Najbogatsi koszykarze 
zarabiają ok.25 mln dol., 
więc bardzo zapraszam 
do grania  w koszyków-
kę i uprawiania innych 
sportów.  

Najlepszymi piłkarzami 
są  Messi i Ronaldo. 
Każdy chłopiec ma swo-
jego faworyta i uważa, 
że to on jest najlepszym 
piłkarzem. Nie wszyscy 
jednak lubią  piłkę noż-

Najlepszym koszykarzem 

świata jest Tony Parker. Pra-

wie dorównuje mu Micheal 

Jordan. Mam nadzieję, że 

artykuł wam się podobał  i 

czytaliście go z ciekawością. 

 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 

WUEFIŚCI Z SP26 I SPORTY 

Sport w naszej szkole SP26 

Maja H., klasa 4b 



CUKIERKI  

Cukierki  lubimy, lecz co za dużo, to niezdrowo. 

Cukierki przeważnie są podarowane z różnych 

okazji, np. urodziny, sylwester, karnawał, imieni-

ny, ogólnie różne ważne dla nas chwile, świętuje-

my, jedząc słodkości. Czasami słodkości służą jako 

poczęstunek.  

 

Opowiem wam teraz o marce Wawel. Adam Pia-

seczny postanowił  założyć  pracownię cukierni-

czą w Krakowie. W małym zakładzie przy  ul. 

Długiej zatrudnił  na początku pięć osób. Pia-

seczny osiągną sławę i sukcesy, dlatego  w roku 

1910 otworzył własną firmę. Dzisiaj, gdy pójdzie-

my do sklepu, na półkach widać wiele opakowań  

firmy Wawel.  

Raffaello to pyszny przysmak na 

romantyczne  wieczory. Każdy z 

was na pewno  jadł  kiedyś prze-

pyszne Raffaello. Pietro Ferrero 

urodził się w 1898 roku w małym 

miasteczku Farigliano.  Pietro z 

jego żoną założy małą rodzinną 

kawiarnię. Pani Pietra założyła w 

końcu  rodzinną piekarnię i po-

mogła mężowi w prowadzeniu fa-

bryki. W rezultacie założyli fabry-

kę Rafaello.  
 

 

 

Maja H., Zuzanna P., klasa 4b 
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    Książki                          
Moją ulubioną  książką są książki z serii 

,,Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”.  

Są to dwaj BARDZO młodzi detektywi i 

pomagają policji. A jaka jest twoja ulubio-

na książka? 

Marysia N. klasa 4B 

Oto i mapa 

mojej ulubio-

nej książki. 

 

Uwaga: to  

tylko  

kawałek  

Mapy! 

Jeśli chodzi o komiksy to na 

pierwszym miejscu jest komisk 

pt. ,,Asteriks i Obeliks”.  Są to 

dwaj  [i pies Idefiks] Galowie.                     

Polecam!!! 

Polecam też ,,Dziennik Cwaniaczka” 

świetna komikso-książka,  która rozbawi 

waz do łez. Głównym bohaterem jest Greg 

Helfhej i jego rodzina— przepraszam— je-

go POTWORNA RODZINA. 

 



 

 

ŻARTY 

Przeczyta j  je !  

Xdpedia.com 

- Jak mówi chińczyk na szybę?

- Toshiba! 

Xdpedia.com 

 

Xdpedia.com 

- Jakie czekoladki bar-

dzo lubi sędzia? 

- Z adwokatem! 

- Co robią piłkarze na 

drodze? 

- Stoją w korkach! 

- Jakie auto jest sze-

fem rolet? 

- Szefrolet! 

 

  

Ślimacza mama:  

- Nie przechodźcie przez ulicę, bo za 6 dni 

będzie tu jechał  autobus!!! JAKUB  

K., klasa IV B 


