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Linie równoległe mają tyle wspólnego! Szkoda, że nigdy się nie spotkają… 
  

Jak brzmi liczba mnoga od słowa niedziela? 
WAKACJE! 

 
Na lekcji polskiego: 

-Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu „uczniowie chętnie 
wracają do szkoły” 
Jasio się zgłasza: 

- KŁAMSTWEM! 
 

-Czym szkoła różni się od zakładu psychiatrycznego? 
-W zakładzie psychiatrycznym personel powinien być normalny… 

 
 

Dowcipy wybrali Maciolenty i Agent History 879 
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Gazetka Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

 
                                                 Numer 1(10)/listopad 2019 

W tym numerze m.in.: 

-komiksy 

- najważniejsze informacje ze szkoły 

-challenge 

 

  
- fantastyczne opowiadanie 

-superbohaterowie 
-szkolny sejmik pomysłów 

 

Sonda szkolna: 

Co chciałbyś dostać na święta? 

 
Sondę przeprowadzili Maciolenty i Mr  Surykata 
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liczba uczniów,
którzy udzielili
takiej
odpowiedzi



Kwiatek Romek w akcji 

 
Autor komiksu: Agent History 879 

Nowości książkowe w bibliotece 
Księgozbiór naszej szkolnej biblioteki wzbogacił się 

o nowe książki dofinansowane z Rady Rodziców . 

Przykładowe tytuły to: komiksowa seria ,,Ptyś i 

Bill”, ,,Detektyw Pozytywka”, „Przygody  w świecie 

Minecrafta”, ,,Baśniobór”, ,,Magiczne drzewo”, 

„Studio tańca” i inne przygody książkowych 

bohaterów.  Dziękujemy Radzie Rodziców za 

dofinansowanie.                               Jusia i Krzemień 
  

Superbohaterowie- co czyni ich wyjątkowymi. 

Superbohaterowie tacy jak Spider-man, Batman to 

wyjątkowe postacie. Mają różne supermoce np. latanie, siła, 

umiejętność walki.  Jednak nie za to ich lubimy. Są 

wspaniali, bo pomagają innym w potrzebie, walczą ze złem, 

chronią biednych. Czasami wśród nas też są 

superbohaterowie. Chociaż nie mają super strojów i supermocy pomagają nam 

codziennie, bronią nas przed złem.        Kris                                                             

Opowiadanie fantastyczne przygody naszej redakcji 

Redaktorzy spotkali się na burzliwej naradzie, gdy nagle niebo jakby zaczęło 
pękać. Tajemnicze światło z nieboskłonu przyciągnęło redaktorów jak magnes. 
Potem niespodziewanie wszyscy zostali „wypluci” w stronę jakiegoś pola. Nie 
wiadomo skąd podszedł do nich chłop i zaczął 
bełkotać bez sensu, jakby nie znał polskiego. 
Redaktorzy zdziwieni rozejrzeli się i odpowiedzieli 
chórem „TAK, TAK”, nie wiedząc, że zgodzili się na 
pomoc w hodowli świń i krów. Poszli za chłopem, 
mówiąc do siebie: „Co się stało?”, „Dlaczego mamy 
na sobie łachy?” „Gdzie my jesteśmy?”Chłop 
zaprowadził ich do niezbyt ładnie pachnącego 
pomieszczenia, w którym były świnie i krowy. Wręczył 
widły chłopakom, wskazując na obornik i 
pochrząkując podejrzanie. Dziewczynom rozdał wiadra prezentując  jak mają 
wydoić krowę. Wszyscy niepewnie rozejrzeli się dookoła. Patryk próbował uciec, 
ale zatrzymały go groźnie wyglądające psy. Kacper wziął widły i planował 
zaatakować chłopa. Przerażone dziewczyny ruszyły z wiaderkami w stronę krów, 
gdy do obory weszli uzbrojeni rycerze. Maciek zrozumiał, że to daje im szansę 
ucieczki. Schwycił za widły Kacpra i pociągnął chłopaków za sobą w stronę 
wyjścia. W zamieszaniu chłopcy uciekli do lasu. Dziewczyny zaś zostały pojmane 
przez rycerzy i wywiezione w nieznanym kierunku. Niektórzy chłopcy zaczęli 
szykować się do pogoni za dziewczynami. Inni przerażeni chowali się w 
gęstwinie. W tym czasie dziewczyny były wiezione w stronę twierdzy. Alicja 
wykorzystała rozkojarzenie rycerza, zepchnęła go z konia i pognała w stronę 
zabudowań wyglądających na wioskę. Większość chłopców również dotarła do 
wioski i razem z Alą planowali odbicie dziewczyn. Ruszyli śladem końskich kopyt 
i dotarli do twierdzy, z której słychać było krzyki dziewczyn.Maciej wyciągnął z 
kieszeni telefon i pokazał go stojącym na straży rycerzom. Zainteresowani 
magicznym pudełkiem nie zauważyli, że chłopcy wkradli się do twierdzy. Jasiek z 
Kacprem uwolnili dziewczyny i razem próbowali uciec zabierając ze stajni konie 
rycerzy. Pędzili przez las, usiłując zbiec przed ewentualnym pościgiem. Nie 
zauważyli dziwnego światła między drzewami i przejechali przez nie. Zdziwieni 
dostrzegli, że nie są już w tym samym miejscu, co więcej byli już w innym czasie. 
Jechali konno przez pozostałości średniowiecznych budowli. Maciej ze 
zdziwieniem dostrzegł na jednym z naściennych malowideł swój telefon… cdn. 

 
Opowiadanie napisali: Maciolenty, Agent History 879, Mr Surykatka, Szlagier, Akari, Mrs Wafelek. 



Informacje ze szkoły 

25 września wszystkie klasy szóste pojechały do teatru na 
spektakl pod tytułem „Hobbit- tam i z powrotem”. 
Przedstawienie wszystkim się podobało choć niektórzy 

uczniowie mówili, że woleli iść do kina. Dużej ilości osób podobały się efekty 
specjalne np. wystrzelone przez Gandalfa race oraz sceny humorystyczne. 
 -   W październiku przedstawiciele naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do 
sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.  Emocje były ogromne. Niestety nie udało nam 
się spotkać czołowych polityków, ale  i tak byliśmy pod wrażeniemszczegółowej 
kontroli przy wejściu. Obejrzeliśmy salę obrad i zjedliśmy obiad w kancelarii 
sejmu, zupełnie jak posłowie. Wielu z nas chętnie by kiedyś wróciło do sejmu, 
niekoniecznie podczas wycieczki, ale by wziąć udział w prawdziwych obradach. 
 -   11 października uczniowie przyszli do szkoły na galowo. W tym dniu 
obchodziliśmy Dzień Papieski i Dzień Edukacji Narodowej. Odbył się wyjątkowy 
apel łączący te dwie uroczystości.  
 -   W sobotni poranek 19 października 2019r. po raz kolejny 
wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę uczestnicząc w XI Rajdzie 
Pieczonego Ziemniaka. 10 - kilometrową trasę pokonaliśmy w 2 
godziny, ciesząc się piękną polską złotą jesienią. Celem naszej 
wyprawy była Szkoła Podstawowa w Będzelinie, gdzie czekały na nas pieczone 
przy ognisku kiełbaski i ziemniaki oraz konkurencje sportowe przygotowane 
przez LKS Koluszki. Kilka godzin spędzonych aktywnie na świeżym powietrzu 
wprawiło nas w doskonały nastrój.  

 -    W październiku reprezentanci naszej szkoły wystartowali w 
sztafecie w Koluszkach i zajęli  1 miejsce. Następnie drużyna w 
składzie: Szymon Brzeziński, Maciej Jakubiak, Błażej Niedośpiał, 
Jakub Witkowski, Tobiasz Bednarek, Aleksander Żegota, Damian 

Kobyłecki, Adrian Waliszek, byli w Tomaszowie Mazowieckim i zajęli tam 5 
miejsce w zawodach okręgowych.  
-   W październiku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami byli w Grecji w 
ramach wizyty partnerskiej w projekcie Erasmus + „Finding our roots”. 
Szczegółowe informacje o działaniach w projekcie w kolejnym numerze gazetki. 
 -   29 października 2019r. chłopcy z klas V i VI w składzie: Adrian Waliszek, 
Damian Kobyłecki, Oliwer Krzesiewski, Olivier Szulc, Mateusz Bankowski, Oskar 
Zych, Mikołaj Suligorski, Aleksander Żegota, Tobiasz Bednarek oraz Szymon 
Gortat wygrali powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z 
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Dzięki wygranej awansowali do 
finału wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu 2020r.  

 -   28 października br. w koluszkowskiej hali sportowej OSiR, Gminny 
Organizator Szkolnych Imprez Sportowych przy współpracy LKS Koluszki i Szkoły 
Podstawowej Nr 2 przeprowadził w ramach Igrzysk Dzieci Miniturniej Piłki 
Ręcznej dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców (Oliwer Szulc, Artur 
Jędrzejczak, Aleksander Żegota, Szymon Brzeziński, Jakub Witkowski, Marcel 
Pilaszek, Damian Kobyłecki, Mateusz Bankowski) stanęła na najwyższym stopniu 
podium, a drużyna dziewcząt (Milena Soszka, Natalia Jakubiak, Aleksandra 
Pawlak, Jagoda Pudlarz, Aleksandra Borowiecka, Zuzanna Rybicka, Sonia 
Kurczewska, Natalia Nowak, Amelia Nesteruk, Amelia Biskupska) zajęła trzecie 
miejsce. 

-   W dniu 7 listopada o godzinie 17.00 odbyło się „Spotkanie 
pokoleń”- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych uczniów i 
rodziców Szkoły Podstawowej i Zespołu Śpiewaczego 
Gałkowianie w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości 

Nasz udział w akcji „Szkoła do hymnu” - wspólne odśpiewanie 4 - zwrotkowego 
hymnu narodowego w piątek, 8 listopada 2019r. o symbolicznej godz. 11:11. 
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział też w gminnych obchodach 
święta Niepodległości w Koluszkach. 
 -   W listopadzie reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w VI Gminnym 
Przeglądzie Teatrzyków Profilaktycznych w Różycy. Zdobyli tam wyróżnienie z 
przedstawieniem „Zrozum zanim ocenisz”, które potem obejrzeliśmy w szkole. 
Przedstawienie zaprezentowane zostało też w MOK w Koluszkach. 
Pomysłodawcą scenariusza do przedstawienia był Jakub Klata, scenariusz 
napisała p.Paulina Kijewska. W występach udział wzięli: Dariusz Cypel, Kacper 
Drużdż, Karolina Grzegorek, Alicja Jasnowska, Liwia Kaczmarek, Natalia 
Sadowska, Jadwiga Szot, Jan Trzonek, Patryk, Turek, Wiktoria Wieczorek, 
Katarzyna Wysokińska, Jakub Żakieta. Wszyscy wykazali się talentami aktorskimi 
i wysokim profesjonalizmem. 
 -   21 i 22 listopada uczniowie starszych klas uczestniczyli w warsztatach 
historycznych „Wizje w budowie”, które dotyczyły czasów odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości. Wszystkim bardzo podobały się te nietypowe lekcje. 
 -   26 listopada w naszej szkole odbyły się rekonstrukcje z czasów II wojny 
światowej. Mogliśmy obejrzeć umundurowanie i wyposażenie żołnierzy z tych 
czasów, przeżyć musztrę wojskową, zrobić sobie ciekawe zdjęcia. 
-28 listopada odbył się w szkole konkurs pięknego czytania. Wzięli w nim udział 
chętni uczniowie z klas II-VI. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani i z 
zainteresowaniem słuchaliśmy ich wystąpień.  
 

Informacje zdobyli Maciolenty, Agent History 879, Aragorn, Mr Surykata, Krzemień  



 

W jaki sposób youtuberzy zyskują popularność? 
Najpopularniejsi Youtuberzy nagrywają śmieszne filmiki, film na żywo 

(tzw. Live’y, streamy), granie w gry komputerowe (czyli gameplay) lub 

challenge (czyli wyzwania). 

Śmieszne filmiki dotyczą np. memow ze starych gier, wygłupów, 

dowcipów jakie robią sobie nawzajem youtuberzy (tzw.pranki). 

Youtube zachwyca też nagranymi przez youtuberów grami np. Fortnite, 

Minecraft, FIFA, Brawl Stars, CS GO. Są to gry nagrane  razem z 

zabawnymi komentarzami i reakcjami youtuberów. 

Challenge, które podejmowało najwiecej youtuberów i które przyniosły 

im rozgłos to:  

- pauza challenge (polegający na tym, że osoba, której takie wyzwanie 

podejmie musi pozostać w tej samej pozycji, aż do odwołania) 

-battle flip challenge (podrzut z obrotem 180 lub 360 butelki z płynem 

tak, aby stanęła na podstawie albo na korku)  

-upuść to challenge (trzeba puscić to co się trzyma w ręce) 

W naszej szkole też co miesiąc ogłaszane są challenge’e. Do zabawy 

możesz dołączyć w dowolnym momencie. Powodzenia! 

 
Kapis.kow.11 

Szkolny sejmik pomysłów 

Co możemy zrobić, aby w szkole było lepiej?  

Nie na wszystko niestety mamy wpływ i nie wszystkie uczniowskie, nawet 

najwspanialsze pomysły można w szkole wprowadzić. Podstawa programowa, liczba 

godzin lekcyjnych czy lista lektur szkolnych to sprawy na które nie mamy wpływu,  

o których decyzje podejmowane są poza szkołą. Są jednak obszary, które sami 

kształtujemy i możemy zmieniać w naszej szkole. Nauczyciele i rodzice patrzą  

„z dorosłej”, czasem odmiennej od naszej, „uczniowskiej” perspektywy. Na krótkim 

spotkaniu redakcyjnym rozmawialiśmy na temat spraw i zmian, które naszym 

zdaniem są ważne i które po negocjacjach z nauczycielami można by wprowadzić w 

szkole np. : cichsze dzwonki, mniej pracy domowej, szczególnie w klasach starszych 

czy używanie imion uczniów oprócz znaków kodowania na kartkówkach i 

sprawdzianach. Wydaje nam się jednak, że nie wyczerpaliśmy tematu i że jest wiele 

ważnych dla nas kwestii, których nie poruszyliśmy w rozmowie. Jeśli macie jakieś 

pomysły, które sprawią, że w naszej szkole będzie lepiej i które waszym zdaniem są 

możliwe do realizacji napiszcie ja na karteczce i oddajcie jednemu z redaktorów 

gazetki lub pani pedagog. Postaramy się rozpatrzeć, a następnie przedstawić poprzez 

samorząd nauczycielom i pani dyrektor każdy rozsądny i możliwy do zrealizowania 

pomysł. Dla nas wszystkich jest ważne, aby w szkole było lepiej.            Szlagier i Agent History 879 

  

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy  

uczniom, nauczycielom i rodzicom: dobrego czasu  

dla siebie i bliskich w święta, odpoczynku, odkrycia 

świątecznego cudu radości obdarowywania się 

prezentami, oraz rozwijania talentów i realizacji 

wszystkich twórczych, ciekawych pomysłów  

w nowym roku 2020.     

                                      Redakcja 


