
 

 

 

 

 

 

Wrzesień- październik 2017 

 

 

 

 

Wrzesień 

Jeszcze lato nie odeszło, 
a już jesień bliska. 

Wrzesień milczkiem borowiki 

skrył we wrzosowiskach, 
na polany rude rydze 

stadkami wygonił, 
i rumiane jabłka strąca 

raz po raz jabłoni... 

J. Ficowska 

 

 

GAZETKA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  

im. GUSTAWA MORCINKA  

w GIERAŁTOWICACH 

GAZETKA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  

im. GUSTAWA MORCINKA  

w GIERAŁTOWICACH 



Nie ma śmieci – są surowce  

Tegoroczna akcja Sprzątania Świata przebiegała 

pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Jej 

celem była zmiana postrzegania odpadów jako 

„śmieci", czyli czegoś niepotrzebnego, co 

powinno wylądować na wysypisku. Pamiętajmy, 

że w rzeczach, często nazywanych 

niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, 

który może być przetwarzany kilkukrotnie. 

 Uczniowie naszej szkoły sprzątali wyznaczone 

terenów Gierałtowic przyczyniając się w ten 

sposób do ochrony naszego środowiska. 

Pamiętajmy o segregowaniu odpadów!!!  

Sylwia Nowicka 5 b 

 

 

 

http://www.zspgieraltowice.pl/szkola-podstawowa/wydarzenia/2933-nie-ma-smieci-sa-surowce


 

Wystawa zwierząt „Nasi ulubieńcy” 

W czwartek 5.10.2017r. z okazji Światowego 
Dnia Zwierząt  

w auli naszej szkoły odbyła się wystawa zwierząt 
„Nasi ulubieńcy".  

Uczniowie i przedszkolaki, którzy przybyli na 
wystawę mogli podziwiać: chomiki, świnki morskie, króliki, żółwie, papugi, 
kanarki, krewetki, ryby akwariowe, patyczaki. Święto uświetniła ciekawa 

wystawa plastyczna. 
 

Podczas wystawy zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na wirtualną adopcję psa 
Masza ze Schroniska „Psitulmnie” w Zabrzu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali serce!  

Magdalena Steinke 5 b 



14 października  

 Dzień Edukacji Narodowej  

– święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest  

w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – 

pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się 

reformowaniem szkolnictwa w Polsce. 

 



 

Kochani nauczyciele! 

Dziękujemy za pokazanie nam, 

że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,  

że gdy przeżywamy trudności możemy odkryć swą siłę,  

że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni. 

Paulina Kozik 5 b 

 

 

 

  



 

WYCIECZKA NA TARGI KSIĄŻKI 

 

Za nami kolejna edycja literackiej uczty.  
W piątek 27.10.17r. uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum uczestniczyli  
w 21. Międzynarodowych Targach Książki  
w Krakowie. Na wycieczkę pojechało 45 
osób. Tegorocznym Targom towarzyszyło 
hasło: „Czytam i staję się wolny". Można 
było spotkać wystawców z Polski, 
 jak i z zagranicy, w szczególności  
z Francji,  która była Gościem Honorowym. 

Młodzież mogła sobie zrobić zdjęcie i otrzymać autograf  
np. od Wojciecha  Cejrowskiego lub Ojca Leona Knabita. Uczestnicy wyjazdu 
kupili interesujące ich książki, ale nie tylko, kupili również kalendarze i gry. 
Wysoka frekwencja uczestników Targów świadczy bardzo dobrze o kondycji 
polskiego czytelnictwa i pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłe edycje 
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Humory wszystkim dopisały, 
nie możemy się już doczekać kolejnych targów... 

Paulina Kozik 5b 

 

 

http://www.zspgieraltowice.pl/szkola-podstawowa/wydarzenia/2992-wycieczka-na-targi-ksiazki


 

 

 

„Za Niebieskimi 

Drzwiami” 

Głównym bohaterem jest 

Łukasz Borski, ma 12 lat. 

Pewnego letniego dnia Łukasz 

wraz z mamą wyjechali  

w drogę na wymarzone 

wakacje. Mieli bardzo ciężki 

wypadek samochodowy. 

Chłopiec, po pobycie  

w szpitalu, trafia do 

pensjonatu swojej ciotki,  

w którym dzieją się dziwne 

rzeczy… 

 

Jeżeli chcecie wiedzieć, co się stało potem,  

przeczytajcie koniecznie książkę! 
Patrycja Faryna, Julia Grychtoł 5 b 



 

MUFFINKI 

MUFFINKI są bardzo dobrą przekąską na nudę, ale mogą też 

być dobrym prezentem dla przyjaciela/przyjaciółki. 

 

Składniki: 

2 szklanki mąki 

1 szklanka cukru 

1/2 szklanki oleju 

1 szklanka mleka 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżeczka cukru waniliowego 

1 jajko 

można dodać rodzynki, bakalie lub czekoladki 

 
 

Najpierw wymieszaj wszystkie suche składniki, następnie dodaj 

mokre składniki i wszystko razem wymieszaj. 

Piekarnik nastaw na 180o, MUFFINKI pieczemy 25 minut.  
 

Dominika Kłosek, Kinga Piszczek 5 b  

 

SMACZNEGO 😊 



CIEKAWOSTKI 

1 ciekawostka 

Pomyśl o liczbie od 1 do 10 (np. 6) 

Pomnóż ją przez 10 (mnie wychodzi 60) 

Teraz podziel tę liczbę przez 10 (wyliczyłam, że wychodzi 10) 

Odejmij 7 (3) 

Wiem, że wyszło ci 3 !!!!!!!!! 

sam sprawdź :) 

 

 

2 ciekawostka 

wymyśl istniejące państwo na literę D 

na trzecią literę tego państwa wymyśl istniejący kolor 

na czwartą literę wymyśl istniejący kwiat 

powiem co ci wyszło!!! 

odp. W DANII NIE ROSNĄ NIEBIESKIE IRYSY 

3 ciekawostka 

na początek wymyśl liczbę dwucyfrową 

następnie odejmij od niej liczbę o 5 mniejszą np. 22-17 

do wyniku tej różnicy dodaj siedem 

na pierwszą literę tej sumy wymyśl jakieś drzewo 

teraz odgadnę jakie drzewo wybrałeś: 

Jest to DĄB, prawda? 



ZAGADKI - z przymrużeniem oka… 

 

1. Na stole siedzi 10 much. Ktoś zabił 7,  ile much 

zostało? 

2. Jak zerwać gałązkę, aby nie spłoszyć siedzącego 

na niej ptaka? 

3. Kiedy jesteś w domu bez głowy? 

4. Jakich kamieni jest w morzu najwięcej? 

5. Gdzie są rzeki suche? 

6. Krowa jest na granicy czesko – polskiej, czyje będzie jej 

mleko? 

7. Polski baran stoi na granicy polsko – czeskiej, czyje będzie 

mleko? 
Magdalena Steinke, Paulina Kozik 5 b 

 

 
 

 

Zagadki – odpowiedzi: 
1.  Siedem zabitych, reszta 

odfrunęła 

2.  Poczekać aż ptak odfrunie 

3. Kiedy wyglądasz za okno 

4. Mokrych 

5. Na mapach 

6.  Właściciela 

7. Barany nie dają mleka 
 


