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Mamy zaszczyt zaprezentować
Wam pierwszy w historii cyfrowy
numer "Widziadełka"! 

#CODEWEEK2019
naszą inspiracją!

Biblioteka szkolna
włącza się do akcji!

Nasza szkoła sięga
po najnowsze
technologie!
Wygraliśmy
konkurs
#OSEWyzwanie.
To był pierwszy
krok. Potem
otrzymaliśmy nowe
wyposażenie
pracowni
informatycznej od
Orlen Projekt. I
szkolne obchody
Europejskiego
Tygodnia
Kodowania!

Zwycięski plakat #OSEWyzwanie

Propozycją dla
uczniów jest lekcja
biblioteczna
„Cyfrowa adaptacja
baśni”. Podczas
zajęć wspólnie
czytamy dobrze
znaną baśń.
Następnie na jej
podstawie
tworzymy krótki
filmik animowany w
programie Scratch.
Uczniowie sami
dobierają tło, czyli
miejsce, w którym

rozgrywa się akcja.
Wybierają również
postaci głównych
bohaterów. Trzeba
zaplanować ruchy,
zachowania i
wypowiedzi postaci.
Jest to ciekawe i
rozwijające
połączenie tradycji
z nowoczesnością
– polecamy!

5-20.10.

„Widziadełko” ma
bardzo długą
tradycję, jego
pierwsze numery
wychodziły już w
latach 70-tych
ubiegłego stulecia!
Wtedy uczniowie
ręcznie malowali
ilustracje i teksty.
Chcemy
kultywować tę
tradycję, a także
rozwijać się jako
redakcja.
Zależy nam przede

wszystkim na
zacieśnieniu
współpracy z
Wami, Drodzy
Czytelnicy!
Prosimy! Jeżeli
tylko będziecie
mieli w klasie albo
na kółku
zainteresowań coś
ciekawego, 
napiszcie o tym
krótko, ZRÓBCIE
ZDJĘCIA,
przyślijcie przepis?
Specjalnie dla Was

założyliśmy pocztę
elektroniczną:
widziadelko@op.pl
Czekamy na Was!
Chętnie
zamieścimy Wasze
materiały na
łamach szkolnej
gazetki.
„Widziadełko” chce
być ŻYWE!
Widzialne,
potrzebne, NASZE
WSPÓLNE!!!

Praca
konkursowa

2019

mailto:widziadelko@op.pl
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Wspominamy wakacje! Teraz się dowiecie, co
sprawiło, że jesteśmy tacy wypoczęci i mamy
tyle nowych pomysłów i energii do pracy!

Co robił Bartek
nad morzem?

Damian odkrywał
uroki Kołobrzegu

Kuba
preferuje
aktywny
wypoczynek 

W wakacje
pracowałem u
brata w
warsztacie
naprawy
samochodów.
Podawałem
klucze,
zamiatałem
podłogę. Praca
nie była ciężka 
i bardzo mi się
podobała.
Jakub, kl.5

Wakacje
spędziłem nad
Morzem
Bałtyckim w
miejscowości
Krzynki.
Pojechałem z
siostrą Wiktorią,
tatą i Amelką –
córką mojej
siostry. Nad
morzem
kąpałem się i
nurkowałem.
Grałem też w

gry
„deptakowe”.
Spaliśmy i
jedliśmy w
hotelu.
Gdy padał
deszcz,
chodziliśmy do
kawiarni.
Wyjazd bardzo
mi się podobał.
Za rok
chciałbym
zobaczyć inne
miejsca nad
morzem.

YZ

YZ

W wakacje
byłem nad
Bałtykiem w
Kołobrzegu. Z
mamą, tatą i
bratem
Mateuszem
mieszkaliśmy w
dużym hotelu.
Śniadania były
tam pyszne.
Potem
chodziliśmy na
basen, gdzie
uczyłem się
pływać,

albo bawiłem
się na placu
zabaw.
Zwiedzaliśmy
też Kołobrzeg.
Byłem w Latarni
Morskiej, na
plaży. Nad
morzem bardzo
mi się podobało.
Chciałbym
pojechać do
Kołobrzegu za
rok.

Mając 
w pamięci te
wszystkie
piękne miejsca,
gdzie możemy
wypocząć
podczas
wakacji - we
wrześniu
chętnie
włączamy się
do akcji
Sprzątania
Świata!

- Dbamy o
naszą Planetę.
- Zależy nam na
pięknej
przyrodzie.
- Chcemy, by
pachniało
lasem, morzem,
wiatrem,
kwiatami, a nie
śmieciami!
Klasa 5-6 um

X

X
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Żeby się czegoś dowiedzieć - najlepiej zapytać!
"Kto pyta, nie błądzi!"
W MYŚL TEJ ZASADY - ROBIMY WYWIADY!!!

Co się
zmieniło w
klasie 4-5
um?

Uczniowie biorą
udział w
wywiadzie. 
To bardzo
ciekawe, kiedy
ktoś uważnie
słucha, co się
mówi, a nawet
dokładnie to
zapisuje! A
potem - TO
BĘDZIE W
GAZECIE!!!

Do której
chodzisz
klasy?

Kuba: Jestem
w szóstej
klasie.

Co zmieniło
się w tym roku
w Twojej
klasie?

Damian: Są
nowe Panie.
Zmieniła się też
nasza klasa
lekcyjna. Teraz
uczę się w sali
numer 2.

Czy podoba Ci
się w nowej
sali?

Bartek: Tak,
podoba mi się,
bo jest większa
od tej, którą
miałem w
zeszłym roku.

Co zmieniło
się w szkole?

Michał: Pani
intendentka ma
nowy pokój. 

Panie woźne
mają
naprzeciwko
szatni
portiernię.

Czy podoba
wam się w
szkole? Jeżeli
tak, to co się
Wam podoba?

Bartek:
Podoba mi się,
bo mam zajęcia
z komputerów,
wf i muzykę

Damian: Bardzo
mi się podoba

Kuba: Podoba
mi się, bo jest
fajnie.

Michał:
Podoba mi się,
bo lubię się
uczyć.

Wywiad
przeprowadziła
p. K.
Choromańska

Nauczyciele na medal!

Dlaczego Panowie postanowili
założyć koło sportowe?
Dzień dobry! Adam Dmochowski i
Arek Kwiatkowski. Dlaczego?
Ponieważ nie było takiego koła do
tej pory. Założyliśmy je, żeby
uczniowie naszej szkoły mogli
rozwijać się gimnastycznie i
sportowo.  Koło sportowe pozwala
im na rozwijanie się w sporcie.
Chłopcy trenują do pokazu
sportowego w ramach tygodnia
zdrowia. 

Jak są zawody
sportowe, to oni
w ramach koła
trenują, ćwiczą,
przygotowują
się albo
uczestniczą w
zawodach. 
Jeśli nie ma
zawodów, to
ćwiczą dla
przyjemności!
Czyj to był
pomysł? Czy
obaj panowie
na to wpadli?
Pan
Kwiatkowski na
to wpadł. No ale
też inspiracja
była ze strony
pani dyrektor,
nie tylko nasza.

Czy dzięki
temu kołu
odkryli
panowie
talenty
sportowe
naszych
uczniów?
Jak najbardziej!
Tutaj możemy
wymienić
uczniów: Wiktor
Drzewiecki,
Bartek Fudała,
Bartek
Rutkowski,
Łukasz i Eryk z
klasy 1-3L. 

Jak się panom
współpracuje
w tym kole?
Bardzo dobrze!
Jeszcze pani
Monika Sobala
nam pomaga,
także prężnie.
Katedra WF
działa bardzo
prężnie!
 Jakie
ćwiczenia
wykonują
uczestnicy
koła?
Wszelakie!
Będziecie to
mieli okazję
zobaczyć na
pokazie w
październiku.
Ćwiczenia

ogólnorozwojowe,gimnastyczne
akrobatyczne,
elementy
samoobrony, a
nawet boksu i
trochę gier
sportowych.
Czy dzieci
chętnie biorą
udział w tych
zajęciach?
Bardzo chętnie!
Gdyby mogli, to
by ćwiczyli cały
dzień, cały
tydzień, cały
czas - na
okrągło! Nie
nudzi im się.

Poniższy
wywiad z
Panami od WF
przeprowadziła
redaktor
Natalia
Ludwiczak z
naszej redakcji.
Z dumą
prezentujemy
naszych
tegorocznych
redaktorów i ich
artykuły!

Natalia

WF

R.
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Dzień Edukacji Narodowej
opisują uczniowie kl. 1 Pu

18.10.2019 spotkaliśmy się 
w stołówce szkolnej

Nasi koledzy
doskonale
poradzili sobie z
grą aktorską.
Potem były
życzenia,
podziękowania i
medale

dla wszystkich
pracowników
szkoły.

Byliśmy
tam!

W Pałacu
usiedliśmy przy
stolikach. Tam
czekały
przygotowane
farby, kartki i
plastikowe
noże, którymi
potem
czarowaliśmy
nasze dzieła.

.
"Malowane
szpachlą"
warsztaty
plastyczne w
pałacu w
Gawłowie

19 września
2019 r.

Pani Beata
powiedziała, że
powinniśmy
zacząć
malować górną
część kartki,
następnie całą
resztę.
Uczniowie
zaczęli tworzyć
swoje pejzaże.

Bartek
namalował
cztery róże i
bukiet kwiatów.
Michał  -
wiosenne
drzewo, słońce,
chmury, niebo i
trawę.Pejzaż zza okna

Były piosenki,
teksty czytane o
,,wielkich’’
nauczycielach,
m. in. Januszu
Korczaku, Marii
Grzegorzewskiej,
księdzu Janie

Twardowskim –
patronie szkoły,
ilustrowane
zdjęciami na
tablicy
interaktywnej.
Najbardziej
podobały

nam się scenki
pantomimiczne.Były
bardzo
śmieszne.

- za to, że są
dla nas mili,
- za to, że dają
nam dużo pracy
domowej,
- za to, że są
fajni,
- za to, że nas
uczą,
- za to, że się
do nas
uśmiechają,
- za to, że nas
lubią,

- za to, że są
spokojni,
- za to, że nas
pocieszają,
- za to, że się z
nami bawią,
- za to, że nas
wychowują,
- za to, że się o
nas troszczą…

Za co cenimy nauczycieli? Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej opowiedzieli uczniowie klasy 5-6 um

Miłosz

.

R.

kl.1
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Sałatka z winogronem i kukurydzą
polecana przez klasę 5/6/7auL

Szkolny Tydzień Zdrowia: inspiruje, proponuje,
poleca, zachęca, daje do myślenia i mobilizuje
do działania! ŻYJMY ZDROWO I WESOŁO!

Jakub
Żakowski
Wam
doradzi:

Składniki
Ser żółty,
zielone
winogrono,
puszka
kukurydzy,
paczka
rodzynek, 
2 ząbki
czosnku, 
3 łyżki
majonezu, 
sól, pieprz

Przygotowanie
1. Ser żółty
pokroić 

w kostkę,
2. Winogrona
podzielić  
na 4 części,
3. Czosnek
obrać 
i przecisnąć
przez praskę,
4. Kukurydzę
odsączyć 
z zalewy,

5. Zalać
rodzynki
wrzątkiem,
6. Składniki
wymieszać z
majonezem
7. Doprawić
solą i pieprzem

Tę sałatkę
przygotowaliśmy
na szkolny
konkurs
„Jesienna
sałatka”.

Jest bardzo
smaczna i do
tego zdrowa.
Szczególnie
wartościowe dla
zdrowia są tu
winogrona 
i czosnek. 
Nie jest też
trudna do
przygotowania.
Sami
spróbujcie!
Mniam!

Dłużej
pożyjemy, jeżeli
będziemy jeść
owoce 
i warzywa.
Proponuję
samemu
tworzyć 
w domu pyszne
sałatki,
szczególnie 
z własnych,
zdrowych
produktów! 

Szkolne akcje
zorganizowane
przez Koło
Prozdrowotne
od 21 do 25
października:

*spotkanie z
protetykiem

*konkurs
sałatkowy

*pokaz judo

*wycieczka do
aquaparku
"Fala" w Łodzi

*pokaz
sportowy
naszych
uczniów

*zdrowe
przekąski na
przerwie
śniadaniowej
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Dzień dobry! 
Z tej strony Kacper Grabowski!

Różowy Słoń

Dziś opowiem Państwu o słoniach. 
Słonie są zwierzętami, które mogą być wysokie i małe. 
Słoń musi być agresywny lub przyjazny. 
Jeżeli zakupimy słonia, to musimy mu dać duży teren do
biegania. 
Jeżeli chodzi o jedzenie i picie, to są: orzechy, trawa lub jabłko 
i – oczywiście - woda. 
Następnie: dbajcie o niego jak o każde zwierzę!

Z mojej strony to już wszystko. Pisał: Kacper Grabowski.K.

I.

I.
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