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Zdrowych i wesołych świąt Wielkanocy i samych 
szóstek życzy Klaudia Maciorowska z Ic.

Wesołych, rodzinnych świąt życzy
Klaudia Wojtach z Ic.

Z okazji Wielkanocy życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły: 
pisanek malowanych, mazurków lukrowanych, baranka puszystego, zajączka wesołego
i wszystkiego najlepszego! Pani Izabela Zajko wraz z klasą Ic

Dużo szczęścia w dniu Wielkanocy  i mokrego dyngusa życzy Agnieszka Bartnicka z Ic.

Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom życzę zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocy, 
smacznego jajka i mokrego dyngusa.
Pani Agnieszka Sierba

Z okazji nadchodzących świąt chciałam złożyć najlepsze życzenia nauczycielom,
pracownikom szkoły i uczniom. Pani Marzena Kozłowska

Dużo prezentów od zajączka i mokrego dyngusa życzy Ola Rafałko z Iic.

Dobrych i wesołych świąt Wielkanocy spędzonych razem z rodziną, dużo prezentów
od rodziców chrzestnych, jajek i mokrego 
dyngusa życzy
Hubert Zabielski z VIb.

Zdrowych, wesołych świąt, dalszej miłej 
współpracy, smacznego jajeczka i 
mokrego dyngusa życzy
Pani Barbara Leszczyńska.

Dołączamy się do wszystkich życzeń, 
mnożymy je wielokrotnie, dodajemy 
życzenia szczęśliwego powrotu do 
szkolnych obowiązków! 
Wesołego Alleluja życzy redakcja.
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ZJedynki
GAZETA SZKOLNA - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Numer 1
(Kwiecień 2010)     Aby złożyć czytelnikom wielkanocne życzenia pochodziliśmy trochę po szkole i popy-

taliśmy tego i owego, tu i  ówdzie.   Spontaniczne, nie przygotowywane wcześniej życzenia 
są oryginalne i najszczersze. Oto one:

¯yczenia
NOWINKI



     Pierwszy numer "Nowinki z Jedynki" 
(pierwszy, roboczy tytuł - )
- jest projektem świeżym i eksperymentalnym.
Stworzenie gazetki szkolnej nie byłoby możliwe 
bez chęci, pracy i zaangażowania uczniów 
las szóstych. 
     Mamy nadzieję, iż nasza praca dziennikarska 
wzbudzi sympatię czytelników i zaowocuje 
nowymi numerami.
     Kochani uczniowie SP1! Chwytajcie długopisy, 
notatniki, aparaty fotograficzne i ruszajcie w teren! 
Tematów do opisywania jest mnóstwo, problemów 
do rozwiązania również. Wystarczy napisać kilka 
ciekawych zdań, pokazać je redakcji i gotowe!
Potrzebujemy fajnych ludzi i nowych pomysłów! 
Dołączcie do nas!                                                                                             

                                            Redakcja

"Byle do przerwy!”

 A d a m o w a  o d ez w a  d o  w s p ó łu cz n ió w  k la s  s z ó s tyc h ! 

 

D ro d z y  s z ó s to k la s iś ci!  

 

P is z ec ie  p o  św ię ta ch  p r a w d ziw y  tes t k o m p e te n c ji. 
N ied a w n o  o t rz ym a liśc ie  w y n ik i p r ó b n eg o  
e gz a m in u . W y sz e d ł n ie  n a jle p ie j. 

P o sta r a jcie  s ię  tym  ra ze m , o d n a jd źc ie  w  so b ie  
w ie lką  m o ty w a cję , to  p o m a g a . C h o d z i p r z ec ie ż o  
p o d s u m o w a n ie  k i lku  la t n a u k i w  sz ko le  
p o d s ta w o w e j. M u s im y w yp a ść  ja k  n a jle p ie j, ż e b y  
n ie  z a w ieś ć  ro d z icó w , n a u c zy cie li  i s a m yc h  s ie b ie . 

T r zy m a m  za  n a s  kc iu k i, ż yc z ę  p o w o d z e n ia !  
P o ła m a n ia  d łu g o p is ó w ! 

 

        A d a m  C h o jn o w s ki   

ZJedynkiZJedynki

Niesamowite

odkrycie!

Niedawno w naszej 
szkole zdarzył się horror. 
Uczniowie klas szóstych 
załamani słabymi wynikami 
próbnego testu kompetencji, 
wykupili wszystkie słod-
kości ze szkolnego sklepiku 
i pochłonęli je na jednej 
przerwie. Oburzeni nauczy-
ciele z powodu straty pysz-
nych bułeczek i batonów 
zorganizowali strajk.

Wyszli z klas i około go-
dziny siedzieli na korytarzu 
szkolnym. Żądali szybkiego 
dowiezienia asortymentu. 
Na szczęście towar do skle-
piku dowieziono w super 
krótkim czasie, więc strajk 
nie przeniósł się na innych 
pracowników szkoły oraz 
uczniów klas młodszych. 

Powróciły harmonia
i pokój, a wraz z nimi kalo-
rie i cholesterol.

                Konrad Kapla

Horror w SP 1!!!

Ale jaja!

     *Poniższe notatki prasowe to oczywiście kaczki 
dziennikarskie!
     *Kaczka dziennikarska to bzdura wymyślona
i rozpowszechniona przez dziennikarza
w celu zaciekawienia czytelnika, zszokowania go
lub zwiększenia nakładu gazety.

Pan woźny znalazł na 
terenie szkoły jajko. Oddał je 
Paniom kucharkom, gdyż myślał, 
że zgubiono je właśnie tam. Jajo chciano włączyć 
do menu, lecz  jego skorupka była tak twarda, że nikt nie dał 
rady jej rozbić. Użyto młotka, siekiery i łoma. Nie udało się. 
Zaniesiono je do pieca i spalono. Następnego dnia okazało 
się, że jajo w idealnym stanie leży nadal między wypalonymi 
kawałkami węgla. Postanowiono zbadać dziwny okaz w 
monieckim laboratorium. Wyniki badań jednoznacznie 
potwierdziły, iż jajo pochodzi z epoki kamienia łupanego. 
Zniosła je prakura. 

Uważajcie koleżanki i koledzy, prawdopodobnie stąpacie 
po prakurzastym gruncie!                                                                                                                            

                                                           Marzena Den
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Słowo od redakcji...



Szkolni poeci…

Moje sumienie: To pytanie 
zadaje sobie każde dziecko. 
Kim będziesz w przyszłości?
Klaudia: Czas dorosnąć i za-
kończyć świat fantazji i marzeń. 
Trzeba odpowiedzieć sobie na to 
pytanie i dążyć do celu. Nie 
wiem, kim będę w przyszłości, 
ale mam nadzieję, że niedługo się 
dowiem.

Jak będzie wyglądał twój dom 
w przyszłości?
- Chciałabym, by mój dom był 
pełen miłości i było w nim przy-
najmniej jedno zwierzątko. 
Uważam, że dom bez zwierzęcia 
nie jest prawdziwym domem.

Przepis na wywiad... ZJedynkiZJedynki

54

Nasza Wielkanoc

Wielkanocne, chrześcijańskie,
Czyli Zmartwychwstanie Pańskie.
Jajka krzyczą:
- Maluj nas, bo święconkę święcić czas!
W wielkanocną niedzielę
Mama prosi Anielę:
-Pomóż mi kochanie
Przygotować śniadanie.
Już baranek z cukru stoi,
ale dzieci się on boi,
bo te się już oblizują
i w pobliżu jego snują.
W wielkanocny poniedziałek 
dzieci nie chcą więcej bajek.
Mają z wody moc radości!
Przyszedł nawet wujek w gości.
Oj, obleją wodą wuja!
Alleluja! Alleluja!
                
Ela Masłowska

Bez tytułu

Wielkanoc pachnie wiosną...
To pora tak radosna,
pełna pisanek kolorowych
i prezentów zajączkowych.
Na stole bazie, cukrowy baranek
i mnóstwo wody w dyngusowy ranek.

Karolina Kuc

Wiosenne spotkanie

Na stole święcone,  obok baranek,
koszyczek pełen barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
Srebrzyste bazie...
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
barwami stroją uroczyste chwile.
W polskim domu wiosenne spotkanie!
Wielkanocne śniadanie...

Karolina Kuc

Wielkanocny limeryk

Pewna owca z Panamy
nie mogła spać, o rany, o rany!
Gdy wielkanocny koszyk zobaczyła,
życie me odmieniła,
zaczęła liczyć cukrowe barany.

Karolina Kuc

Jaki jest przepis na dobry wywiad? Na kartce umieść interesującą postać, zadaj jej kilka niegłupich pytań, 
dokładnie zanotuj ciekawe odpowiedzi i gotowe!

Podawaj na gorąco, najlepiej okraś smakowitym wstępem. Rozpoczynamy cykl wywiadów przeprowadzanych z 
wyjątkowymi postaciami z naszej szkoły. Chcemy, by to właśnie uczniowie zgłaszali nam propozycje takich osób.

W tym numerze drukujemy wywiady przeprowadzone z samym sobą.
Pomysł powstał na lekcji języka polskiego. Powstały oryginalne, dojrzałe, czasem zabawne prace.
Najlepsze z nich prezentujemy poniżej.

Ja, czy to już nie Ja?

Karol: Jak się Pan miewa?
Historyk: Po wymądrzaniu się 
znajomością historii w obec-
ności swoich kolegów czuje się 
doskonale!
Czy uważa Pan, że na świecie 
jest ktoś lepszy od Pana w pań-
skiej dziedzinie?
- Ha! Na pewno nie!
No dobrze, zmieńmy temat. 
Jak ma się pańskie życie 
osobiste?
- Może być.
Co nowego w pańskim "spor-
towym życiorysie"?

Karol Paniczko kontra Historyk

- Ostatnio bronię bramki jak 
twierdzy lub fortecy.
Czy to ma jakieś minusy?
-Tak! Całe nogi mam poobijane!
Jakie jedzenie Pan lubi?
- To co Pan!
Racja. Jaki przedmiot poza 
historią Pana interesuje?
- Język polski.
Kto jest pańskim ulubionym 
piłkarzem?
- No oczywiście, że...Właściwie 
po co zadajesz te bezsensowne 
pytania? Przecież znasz odpo-
wiedzi, jesteś mną!

Cicho! Za ten wywiad możemy 
dostać piątkę z polskiego!
- A więc to tak?! Wykorzystujesz 
moją bogatą osobowość do ta-
kich celów? Jak możesz?!

Niestety, Karol i Historyk nie 
dokończyli wywiadu...

Czy uważasz, że przyszłość 
zależy od ciebie?
- Tak i nie. Myślę, że wszystko 
zależy od Boga, lecz nie znaczy 
to, że nie powinnam nic robić. 
Uważam, że mój los leży też w 
moich rękach, ponieważ na 
przykład trzeba uczyć się, żeby 
trafić do dobrej szkoły
.
Jakie jest twoje marzenie?
- Moim marzeniem jest bycie 
szczęśliwą i zdrową. Wszyscy 
chcą być bogaci i sławni. Nies-
tety, ten kto tak myśli, jest w błę-
dzie. Po co mi sława i pieniądze, 
jeśli będę chora i nieszczęśliwa?

Czy uważasz, że 
człowiek ma taki sam cha

rakter?
- Bez zastanowienia odpowia-
dam, nie. Sądzę, że każdy przez 
całe życie kształtuje swój cha-

przez całe ży-
cie -

rakter, aż do samej śmierci.
Bardzo dziękuję za wywiad.
Ja również bardzo dziękuję.

Dziś zdecydowałam się przepro-
wadzić wywiad ze sobą. Spróbu-
ję odpowiedzieć na wszystkie py-
tania swojego sumienia.



Konrad:
 "Można byłoby zapytać, 

czy Bóg stworzył najpierw jajko 
czy kurę? Sądzę, że kurę, 
ponieważ dojrzały ptak 
poradziłby sobie lepiej niż jego 
potomstwo. Małe kurczątko 
zaraz po wykluciu się z jaja nie 
zdobędzie samo pożywienia, ma 
małe szanse na przeżycie. 
Dlatego właśnie stawiam na 
kurę i wielkanocnie 
pozdrawiam czytelników naszej 
gazetki".

Szkoła Podstawowa Nr 1
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Jajko czy kura?
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W związku ze zbliżającymi się świętami musimy w końcu
rozstrzygnąć poważny problem. Co było pierwsze:

*Jeszcze tego nie było, by jajko kurę uczyło...
                  *Nie stłukłszy nie dowiesz się, czy złe, czy dobre jajo...

Patryk P.:
"Kiedyś tam powstały sobie 

dwa jaja. Z jednego w wyniku 
ewolucji wykluła się kura, z 
drugiego kogut. Zgadnijcie, co z 
tego wyszło? Oczywiście 
kurczaczki! Żyli sobie długo i 
szczęśliwie, dopóki ktoś nie 
wymyślił rosołu...".

A jaka jest prawda?
Pytanie to doczekało się w 

końcu odpowiedzi. Zespół zło-
żony z genetyka, filozofa i ho-
dowcy drobiu poinformował, że 
to jajko, a nie kura było pierwsze. 
Kluczem do rozwiązania zagad-
ki okazał się materiał genetycz-
ny, który nie ulega zmianie przez 
całe życie zwierzęcia. Okazuje 
się, że pierwszy ptak, który na 
przestrzeni wieków ewoluował, 
by stać sie kurą, musiał najpierw 
istnieć jako embrion wewnątrz 
jaja. Profesor John Brookfield z 
Uniwersytetu w Nottingham, 
specjalizujący się w genetyce 

 - czyli komórka jajowa kury.
 
Jajko produkowane jest w 

specjalnych kombinatach bez 
klimatyzacji. 

Jajka dzielimy na: 
- jajka normalne (jajko i żółtko 

w środku, warstwa wierzchnia to 
tzw. skorupa), których przykła-
dem jest jajko kurze - standar-
dowe, żyjące w sklepach w 
stadach po 6 lub 10. 

- jajka nienormalne: jajka ho-
dowlane, jajka popisane bądź po-
malowane (wandalizm kurzy 
bądź kórzy), jajka specjalne 
(tzw. niespodzianka - prze-
ważnie w krajach arabskich).

W filozofii jajko to takie coś co 
nie wiadomo czy było pierwsze 
niż kura, czy nie. Od czasu kiedy 
ludzkość zeszła z drzewa usiłuje 
rozwikłać na drodze filozofii to 
zagadnienie. 

Niektórzy twierdzą, że odpo-
wiedź na to zagadnienie zna 
kogut, ale on nie chce powie-
dzieć. Po kurzych kręgach i kur-
nikach chodzi jednak pewna le-
genda, deptając czasem jajka. 
Również głosi ona, że pewien 
kurczak z Kentucky rozmawia-
jąc w McDonaldzie z kurczem 
pieczonym odnalazł odpowiedź 
na tę odwieczną zagadkę:

- Co było pierwsze - jajko czy 
kura? 

- Co?! 
- Jajco! 

Jajko

Z Nonsensopedii,
polskiej encyklopedii humoru.

Właściwości jajka
Jajko jest twardzielem. Nie-

którzy uważają, że gdy jajko stoi 
może utrzymać na sobie dorosłe-
go człowieka. Jeśli nie wierzysz- 
spróbuj! Może ci się uda:) 

Zastosowanie jajka
Jajko służy jako broń dużego 

kalibru. Używane szczególnie na 
polityków, rzucane w nich 
samych jak i w ich samochody. 
Broń uniwersalna.... 

         Jajko hodowlane
     Jajko hodowlane - to spe-

cjalna odmiana jajek. Hoduje się 
je w stadach do dwustu tysięcy 
osobników, a jedzenie zdobywa-
ją na polowaniach. Jajka te są w 
stanie same się  rozmnażać, lecz       

aby do tego dopuścić 
trzeba mieć jajka płci 

żeńskiej i męskiej. Po rozmno-
żeniu tego osobnika powstaje 
Kurak.

ewolucyjnej twierdzi, że zarodek 
w jajku ma taki sam god gene-
tyczny jak kura, w którą się prze-
kształca. W związku z tym, pier-
wszy przedstawiciel danego ga-
tunku najpierw musiał istnieć ja-
ko jajko i dlatego to jajko było 
pierwsze. 

                  Marcin Szafrański

ZJedynki
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Nasza Szkoła jest wyjątko-
wa, najmłodsza i największa w 
mieście, posiada nowoczesną 
salę sportową. 

Pracują w niej równie wyjąt-
kowi nauczyciele, wychowawcy 
i pracownicy, którym zależy na 
wysokich wynikach uczniów w 
nauce, sporcie i wychowaniu. 

Wszystkie dzieci wymaga-
jące dodatkowej,  specjalistycz-
nej opieki mogą się uczyć w 
klasach integracyjnych. 

Prowadzimy wiele zajęć po-
zalekcyjnych rozwijających 
zdolności uczniów i ich pasje, 
wspierających ich również w 
razie trudności z nauką.

Lekcje W-Fu są prawdziwą 
frajdą dla miłośników wszystk-
ich, szczególnie zespołowych 
dyscyplin sportu. Mogą oni zapi-
sać się do klas sportowych.

Nasza Szkoła nosi imię 
wyjątkowego Polaka, Papieża 
Jana Pawła II. Jego słowa "Wy 
młodzi jesteście nadzieją tego 
świata, jesteście moją nadzieją" - 
widnieją na naszym sztandarze.

Szczególnie zależy nam na 
rozwijaniu u uczniów krea-

tywności, samodzielności - cze-
go przykładem jest również ta 
szkolna gazeta. Nasi uczniowie 
uczestniczą w akcjach charyta-
tywnych - szkolne koło Caritasu 
organizuje między innymi 
świąteczne zbiórki żywności 
"Solidarni w potrzebie"…

Szkoła jest bezpieczna, 
przyjazna i otwarta. Chętnie i 
często organizujemy konkursy, 
zawody i turnieje, na które za-
praszamy szkoły z całego Podl-
sia.

To wszystko powoduje, że 
nasi uczniowie osiągają duże 
sukcesy w nauce i sporcie - 
dające wiele satysfakcji im i ich 

Rodzicom. Nasi absolwenci są 
wszechstronnie przygotowani do 
dalszego kształcenia się.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych życzę 
wszystkim Uczniom, Rodzicom i 
Pracownikom Szkoły zdrowych 
i spokojnych Świąt. Niech 
radość i ciepło rodzinne zagosz-
czą w każdym domu.

          Alicja 
          Halicka-Pochodowicz
           Dyrektor Szkoły


