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Od redakcji 
Witajcie! Przygotowaliśmy dla WAS pierwszy numer e-gazetki szkolnej, a 
w niej łamigłówki, rebusy, złote myśli, ciekawostki muzyczne i nasze 
słodkie pupile.  Ta gazetka będzie „o nas, dla was, dzięki wam”. Mamy 
nadzieję, że wszystko jest jasne. Czekamy na prawidłowo rozwiązane 
zadania, zdjęcia waszych „słodziaków” (przydałby się też krótki opis), i 
w ogóle na ciekawe pomysły. Liczymy na owocną współpracę!!!!!!! 
 

ZACZYNAMY OD ŁAMIGŁÓWEK! 
 

Wysil główkę 
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A to było tak bociana dziobnął szpak potem była 
zmiana szpak dziobnął bociana. Potem były 3 

zmiany. 
Ile razy szpak był dziobany? 
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Ciecz, która dopiero po podgrzaniu 

staje się ciałem stałym . 
 

Na rozwiązania czeka Hawier Jaworski z 5a 
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Miłego rebusowania!!!!!!!! Na odpowiedzi 

czeka Adam z 5a. 

                                                          

Polowanie na najsłodsze i 
najśmieszniejsze pupile 

 
Jeśli masz w domu słodkie zwierzątko, zrób mu zdjęcie. 
Najsłodsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie. Na 
słodkie pupile czeka Emilia Kempa [5a] i Wiktoria 
Tomiczek[5b]. 
  

  

 



CIEKAWOSTKI  MUZYCZNE 

 

                             
 
 

CZY  WIESZ  ŻE… 
 

• Muzyka istniała już w czasach jaskiniowców. Najczęściej 
śpiewano przy ognisku.                                                         

  
• Najcenniejszym instrumentem na świecie jest ludzki głos.  

 
• Bicie naszego serca zmienia się i naśladuje muzykę, 

której słuchamy. 
 

• Nauka gry na instrumencie może znacząco poprawić 
naszą motorykę i zdolności rozumowania. 
 

• Najdroższy instrument muzyczny świata, czyli skrzypce 
Stradivarius, zostały sprzedane w 2011 roku za 15,9 
milionów dolarów. 
 

• Muzyka wpływa na nasze postrzeganie świata. 
 
Po więcej ciekawostek zgłoś się do JULII CIEŚLAR z klasy 
5a. 



 
Drodzy NAUCZYCIELE! Z okazji 
WASZEGO święta zanotowaliśmy kilka 
cennych myśli. Oto one: 
 

„Kto  chce zapalać innych  sam  musi płonąć. „ 
      Ludwik Hirszfeld 

 

„Jest jedna forma wyra enia sympatii nauczycielowi: uczenie  się.” 

  Jan Kurczak 

 

„Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.” 

Ralph Waldo Emerson 
 

„Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie mo e stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.” 

Henry Brooks Adams 
 

„Nie ma takiej osełki, która lepiej wyostrzyłaby umysł i zachęcała do zdobywania wiedzy ni  

pochwała.” 

Roger Ascha 
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