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Jesień 2018 w modzie damskiej 
zapowiada się bardzo kolorowo.

Królują mocne kolory, oraz wzory kwiatowe i 
motywy zwierzęce. Wraca także dobrze znana 
wszystkim krata. Neonowe kolory nosimy od 
stóp do głów lub łączymy je z czernią. 

Modne kolory tej jesieni to magneta, czerwień, 
żółć oraz srebro. 

Zbliżają się miesiące, które są mroźne i deszczowe. Trzeba więc zakupić 
niezbędne ubrania.

Popularnymi i ładnymi ubraniami są:

kurtka do bioder z kapturem, który ma sztuczne futerko, wyszywana czapka            
z pomponem, szal, najlepiej żeby pasował do czapki, miękka bluza bez zamka              
z kapturem i dżinsy.
                                                                                                               Zuzia Śledź

W modzie męskiej, tak jak w zeszłym sezonie króluje brąz. Spodnie, 
marynarki oraz nakrycia głowy najmodniejsze będą te wykonanie ze skóry. 

Podobnie jak w modzie damskiej krata również jest na topie. Dla mniej 
odważnych do wyboru są dodatki w kolorze burgundu lub rudym.

Jagoda Urban

Jaki jest ulubiony przedmiot w szkole? (oczywiście oprócz w-fu)

W głosowaniu wzięło udział 40 osób.
� Matematyka-23 głosy
� Polski-6 głosów
� Historia- 5 głosów
� Biologia-3 głosy
�Angielski-2 głosy
� Przyroda-1 głos

Paulina Szymańska
Agata Szymańska 

2 3



Jesień 2018 w modzie damskiej 
zapowiada się bardzo kolorowo.

Królują mocne kolory, oraz wzory kwiatowe i 
motywy zwierzęce. Wraca także dobrze znana 
wszystkim krata. Neonowe kolory nosimy od 
stóp do głów lub łączymy je z czernią. 

Modne kolory tej jesieni to magneta, czerwień, 
żółć oraz srebro. 

Zbliżają się miesiące, które są mroźne i deszczowe. Trzeba więc zakupić 
niezbędne ubrania.

Popularnymi i ładnymi ubraniami są:

kurtka do bioder z kapturem, który ma sztuczne futerko, wyszywana czapka            
z pomponem, szal, najlepiej żeby pasował do czapki, miękka bluza bez zamka              
z kapturem i dżinsy.
                                                                                                               Zuzia Śledź

W modzie męskiej, tak jak w zeszłym sezonie króluje brąz. Spodnie, 
marynarki oraz nakrycia głowy najmodniejsze będą te wykonanie ze skóry. 

Podobnie jak w modzie damskiej krata również jest na topie. Dla mniej 
odważnych do wyboru są dodatki w kolorze burgundu lub rudym.

Jagoda Urban

Jaki jest ulubiony przedmiot w szkole? (oczywiście oprócz w-fu)

W głosowaniu wzięło udział 40 osób.
� Matematyka-23 głosy
� Polski-6 głosów
� Historia- 5 głosów
� Biologia-3 głosy
�Angielski-2 głosy
� Przyroda-1 głos

Paulina Szymańska
Agata Szymańska 

2 3



W dniu 12. 10. 2018r. przyjechał 
do naszej szkoły kapitan Zbisław 
Szpak. Był on żołnierzem armii 
k r a j o w e j i w a l c z y ł o n a s z ą 
niepodległość w czasie II Wojny 
Światowej. 
W spotkaniu wzięły udział klasy 4-7. 
Pan dzielił się z nami swoimi 
w s p o m n i e n i a m i z m ł o d o ś c i . 
Opowiadał o tym jak zesłano go na 
Syberię, jak mu się tam żyło. 
Największe wrażenie wywarło na nas 
to, jaką siłą charakteru i hartu ducha 
musiał się wykazywać każdego dnia, 
aby przeżyć. Wielokrotnie cierpiał 
głód. 
My nie znamy już tego uczucia. 

Później mówił jak dostał 
się do armii Polskiej. Przeżył 
b i twę pod Monte Cas ino . 
Opowiadanie pana Zbisława było 
bardzo fascynujące. Pod koniec 
spotkania zosta ły rozdane 
długopisy, smycze, kalendarze       
i zakładki do książek.

Samuel Samsel

Redakcja: Jakie ma pani zdanie na   
                 temat naszych uczniów?
p. Iwona: Ciężkie pytanie…powiedzmy,  
                że są „ogarnięci”.
Redakcja: Dlaczego wybrała pani akurat  
                 zawód nauczyciela?
p. Iwona: Bo lubię pracować z dziećmi.
Redakcja: Dlaczego biologia?
p. Iwona: No bo kocham przyrodę               
                i wszystko co żyje, szanuję  
                każde stworzenie.
Redakcja: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?
p. Iwona: Niewątpliwie biologia.
Redakcja: Jakie książki lubi pani czytać?
p. Iwona: Przygodowe, podróżnicze i awanturnicze.
Redakcja: Co lubi pani robić w wolnym czasie?
p. Iwona: Matko, a ja takie coś w ogóle mam? Nie no, lubię spędzać czas 
                z rodziną.
Redakcja: Czy lubi pani chodzić do kina, jeśli tak, to na jakie filmy?
p. Iwona: Lubię chodzić do kina, jak najbardziej. Lubię oglądać filmy  
                fantastyczne.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu:)
Amelia Samsel

Zuzanna Góralska
4 5
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    OPOWIADANIE NASZEJ UCZENNICY 
    AMELII SAMSEL

DZIENNIK KOTA
Ciemno. Jasno. Ciemno. Jasno. Otworzyłem jedno oko i niemrawo 

rozejrzałem się po pokoju. Zacząłem się zastanawiać, czy warto wstać. 
Otworzyłem drugie. Ciekawe, co mnie obudziło? A miałem taki cudowny 
sen… Chwila! Co mi się właściwie śniło? A, już nie ważne… Mmm… 
Przeciągnąłem się ospale… Najpierw lewa łapka… Ooo, jak dobrze!... Teraz 
prawa… Miaaał… I jeszcze tylne… Teraz jestem już gotowy, by podbić świat! 
Od razu, gdy wyszedłem na podwórze poczułem wspaniałą woń przygody! 
Trzeba tylko ją odnaleźć. Z łatwością odszukałem moje tajne przejście            
w płocie i od razu poczułem się wolny, niezależny… Jestem w swoim żywiole! 
Uwielbiam szwendać się to tu, to tam. Przechadzałem się właśnie polną 
dróżką, kiedy coś poruszyło się w trawie i zniknęło w krzakach. Bez 
zastanowienia rzuciłem się w gęstwinę. I to jest właśnie to, co kocham! Po 
chwili wyszedłem z niej z myszą w pyszczku. Popędziłem ze swoją zdobyczą 
do domu. Położyłem martwego gryzonia na bruku i dumny wszedłem do 
środka. Moi właściciele byli akurat w trakcie przygotowywania obiadu. 
Zajrzałem do swojej miseczki – pusto. No wiecie co! O sobie pomyślicie, ale o 
mnie to już nie. Jak zwykle… Postanowiłem trochę im poprzeszkadzać, może 
im się przypomnę.
Gdy wreszcie udało mi się zwrócić na siebie uwagę, dostałem całą miskę 
mojej ulubionej karmy i drugą – mleka. Na jedzenie nie narzekam, na warunki 
też nie, robię co tylko chcę… Żyć, nie umierać! 
Zmęczony wędrówkami postanowiłem zrobić sobie popołudniową drzemkę. 

Dzieciaki wybiegły z domu, aby nacieszyć się piękną pogodą, a ja 
przymknąłem swoje ciężkie, rude powieki… Nie dane mi było jednak długo 
cieszyć się ciszą i spokojem, bo po niecałej minucie te dwie petardy wróciły     
z piskiem do środka.
- Tato zabierz to! – krzyczały wskazując na moje trofeum.
Chciałbym się dowiedzieć co takiego im ono zrobiło! Mężczyzna kopnął 
mysz pod żywopłot. Rzuciłem się za nią w pogoń, tak dla zasady, bo w końcu 
cudzą pracę się szanuje, nie? Po prostu zero kultury… Zabrałem ją na pole                 
i zakopałem w świeżo zaoranej ziemi. Co ci ludzie sobie myślą?! To tak 
jakbym rozszarpał te wszystkie ręcznie robione sweterki, dziergane przez tą 
kobietę.
Postanowiłem dać im do zrozumienia, że strzelam focha. Unikałem 
wszelkiego kontaktu fizycznego, jeżyłem się i syczałem, a na deser 
załatwiłem swoje potrzeby fizjologiczne  w łóżku tego potwora. A niech ma 
za swoje! 

Dzień zakończyłem kładąc się na rozgrzanym od zachodzącego 
słoneczka parapecie i powoli zasypiając… W końcu jutro też trzeba być 
wyspanym, bo czekają nowe przygody!

Amelia Samsel

Zwane wieczorem wróżb. Obchodzimy je w nocy z dnia 29 na 30 listopada.
Przedstawię wam teraz kilka przykładów wróżb andrzejkowych:
*Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznacza 
staropanieństwo, obrączka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny;
*Wlewanie gorącego wosku do zimnej wody i wróżenie z wykonanego kształtu    
   z zastygłej masy lub cienia, którego rzuca.
*Pisanie po dwóch stronach kartki imion np. po prawej damskich i po lewej  
  męskich. Później osoba, która wróży przebija daną część kartki (w zależności  
  od płci osoby). Imię, na które natrafia przepowiada bliski związek z imieniem,  
  które posiada dany człowiek.

Nelly Czajka- Rożek
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Najnowsza konsola Nintendo to „Nintendo Switch”. Jest to konsola 
stacjonarna i przenośna, zestaw zawiera dwa Joy-con’y, ekran, stację dokującą, 
miejsce na Joy-con’y, które tworzą pada, ładowarkę oraz dwie smyczki              
na Joy-con’y, żeby nie rzucić małym padem w telewizor. 
Konsola ta posiada z tyłu nóżkę, dzięki której Nintendo nie będzie się wywracać.
Pod nóżką jest miejsce na kartę pamięci, pamięć urządzenia to 32 GB gratis. Na 
górze konsoli jest mały wentylator, nie nagrzewa się gorąco i nie zieje ogniem. 
Są dwie wersje z niebieskim Joy-con i z czerwonym Joy-con oraz z dwoma 
szarymi Joy-con’ami. Można robić zrzuty ekranu. Jest też aplikacja dla rodzica, 
gdzie można kontrolować czas gry dziecka oraz można ustalić ile dziecko ma 
grać i wtedy można ustalić kiedy konsola ma włączyć tryb uśpienia.              
Cena takiego Nintendo jest bardzooo droga, kosztuje 1189,99zł.
Polecane gry przez mnie to:
� Mario kart 8 deluxe
� One, two, switch
� Splathoon2
� The legend of ZELDA
� FORTNITE
� Sniperclips
� Pokemon Turnament DX
� FAST rmx

Dwa tygodnie temu nasza szkoła uzyskała dostęp do strony edukacyjnej 
Eduelo. 
Strona polega na uczeniu się poprzez rozwiązywanie testów z najróżniejszych 
przedmiotów. Za prawidłową odpowiedź dostajemy punkty. 
Tak nas pochłonęła ta ciekawa strona internetowa, że nasza szkoła wygrała 
darmowy dostęp przez 12 miesięcy do tej aplikacji. A na dodatek w szkole 
możemy dostać dodatkowe plusy z poszczególnych przedmiotów za 
prawidłowe rozwiązanie testów.

Serdecznie zachęcamy do rozwiązywania quizów.

Paulina Szymańska

Kajetan Włodarczyk

Moim zdaniem lepiej grać w piłkę nożną niż w koszykówkę, ponieważ 
nie trzeba mieć do tego predyspozycji np. być wysokim i skocznym. 
W piłkę nożną mogą grać wszyscy i wysocy, i niscy, i grubi, i chudzi.
Grając w piłkę nożną rozwijamy zwinność i szybkość. Jak ktoś ma wysokie 
ambicje i dostaje się do zespołów piłkarskich to łatwiej zdobyć sławę, niż 
zostać koszykarzem.
Np. Każdy zna Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo czy Roberta 
Lewandowskiego, ale nie każdy kojarzy Marcina Gortata czy Kobe’a Bryant’a.
Ponad to w koszykówce łatwo złapać kontuzję np. skręcić staw skokowy,            
a przy większym urazie można zostać wykluczonym z roli sportowca, jak na 
przykład Larry Bird czy Brandon Roy.

Samuel Samsel
8 9



Najnowsza konsola Nintendo to „Nintendo Switch”. Jest to konsola 
stacjonarna i przenośna, zestaw zawiera dwa Joy-con’y, ekran, stację dokującą, 
miejsce na Joy-con’y, które tworzą pada, ładowarkę oraz dwie smyczki              
na Joy-con’y, żeby nie rzucić małym padem w telewizor. 
Konsola ta posiada z tyłu nóżkę, dzięki której Nintendo nie będzie się wywracać.
Pod nóżką jest miejsce na kartę pamięci, pamięć urządzenia to 32 GB gratis. Na 
górze konsoli jest mały wentylator, nie nagrzewa się gorąco i nie zieje ogniem. 
Są dwie wersje z niebieskim Joy-con i z czerwonym Joy-con oraz z dwoma 
szarymi Joy-con’ami. Można robić zrzuty ekranu. Jest też aplikacja dla rodzica, 
gdzie można kontrolować czas gry dziecka oraz można ustalić ile dziecko ma 
grać i wtedy można ustalić kiedy konsola ma włączyć tryb uśpienia.              
Cena takiego Nintendo jest bardzooo droga, kosztuje 1189,99zł.
Polecane gry przez mnie to:
� Mario kart 8 deluxe
� One, two, switch
� Splathoon2
� The legend of ZELDA
� FORTNITE
� Sniperclips
� Pokemon Turnament DX
� FAST rmx

Dwa tygodnie temu nasza szkoła uzyskała dostęp do strony edukacyjnej 
Eduelo. 
Strona polega na uczeniu się poprzez rozwiązywanie testów z najróżniejszych 
przedmiotów. Za prawidłową odpowiedź dostajemy punkty. 
Tak nas pochłonęła ta ciekawa strona internetowa, że nasza szkoła wygrała 
darmowy dostęp przez 12 miesięcy do tej aplikacji. A na dodatek w szkole 
możemy dostać dodatkowe plusy z poszczególnych przedmiotów za 
prawidłowe rozwiązanie testów.

Serdecznie zachęcamy do rozwiązywania quizów.

Paulina Szymańska

Kajetan Włodarczyk

Moim zdaniem lepiej grać w piłkę nożną niż w koszykówkę, ponieważ 
nie trzeba mieć do tego predyspozycji np. być wysokim i skocznym. 
W piłkę nożną mogą grać wszyscy i wysocy, i niscy, i grubi, i chudzi.
Grając w piłkę nożną rozwijamy zwinność i szybkość. Jak ktoś ma wysokie 
ambicje i dostaje się do zespołów piłkarskich to łatwiej zdobyć sławę, niż 
zostać koszykarzem.
Np. Każdy zna Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo czy Roberta 
Lewandowskiego, ale nie każdy kojarzy Marcina Gortata czy Kobe’a Bryant’a.
Ponad to w koszykówce łatwo złapać kontuzję np. skręcić staw skokowy,            
a przy większym urazie można zostać wykluczonym z roli sportowca, jak na 
przykład Larry Bird czy Brandon Roy.

Samuel Samsel
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Z okazji Dnia Chłopaka klasy 4-6 pojechały do kina Helios w Szczecinie 
na film pod tytułem ,,Zegar Czarnoksiężnika”. 

Film przedstawiał historię nastoletniego Lewisa, który pomagał swojemu 
wujowi odnaleźć czarnoksiężnika.
Wszystkim bardzo spodobał się ten film, szczególnie chłopcom:)
Wyjazd był bardzo udany.

Oliwia Dawid
Zoja Rojewska

W dniach 21-22 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli                     
w spektakularnym wydarzeniu, jakim była rewia na lodzie. Spektakl nosił tytuł:
Królowa Śniegu. W przedstawieniu nam owej bajki Hansa Christiana 
Andersena wzięli udział rosyjscy artyści. 
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i gorąco zachęcamy do wybrania się 
na ten spektakl.

Amelia Samsel
Zuzanna Góralska
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Zwalniający z odpowiedzi, niezapowiedzianej 
kartkówki lub usprawiedliwiający brak 
zadania domowego z wybranego przedmiotu.
Do wykorzystania w ciągu dwóch miesięcy.
Uczeń może mieć tylko jeden kupon.
Ważny do ……………………………………..

Zespół redakcyjny 
gazetki szkolnej 

w składzie:

Nelly Czajka- Rożek

Zuzanna Góralska

Zoja Rojewska

Amelia Samsel

Samuel Samsel

Agata Szymańska

Paulina Szymańska

Zuzanna Śledź

Jagoda Urban

Martyna Wolna

Kajetan Włodarczyk

Opiekun: Agata Siwiec

(Niektóre zdjęcia oraz informacje zaczerpnięte z Internetu)

Dyrektor Szkoły:
p. Mariusz Nosal

Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na artykuły do 
naszej gazetki to koniecznie piszcie do nas na
adres e-mail: kolodziennikarskie.kunowo@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy :)

Kontakt: kolodziennikarskie.kunowo@gmail.com


