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W tym numerze: 

Witamy w ostatnim numerze gazetki szkolnej.  Ma-
my nadzieję, że  przypadnie Wam do gustu. Znaj-

dziecie w niej coś ciekawego dla  siebie.  

Od września wracamy do redagowania kolejnych 
numerów.  

Jeżeli  jesteś zainteresowany,  
ZAPRASZAMY.  

Szkoła Podstawowa nr 45 oraz  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2,  
we Wrocławiu 

S k ła d  G a ze t k i :  

Opiekunowie gazetki: 

 P. Agnieszka Fitrzyk 

 P. Ewa Chaszczewicz 

Redaktorzy: 

 Małgorzata Łoboda 
6m 

 Patryk Tryba 5d 

 Zuzanna Kulczyk 6m 

 Maciej Mołczan 6m 

 Jakub Pakulski 5d 

 Dominik Purzyc 5d 

 Oliwia Paszkowska 5 d 
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VI Regionalne Spotkania z Rytmiką "Ty grasz - ja maluję ruchem"  

Wystąpił zespół rytmiczny uczniów klasy II SM 
prowadzony przez panią Monikę Pudło. Na 
fortepianie akompaniowała Julia Cichy z klasy 
3m OSM, którą przygotowała pani Ineza Ku-
prianowicz 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

 

W dniu 31 maja w naszej szkole odbył się FESTYN „Nie 
ma jak w szkole". Uczniowie w tym dniu brali udział w róż-
nego rodzaju zabawach: taniec królowej, przystanek bań-
ka, magiczny namiot, gry na bum bum rurkach oraz w kon-
kurencjach sportowych. Były też zagadki czytelnicze i za-
bawy związane z j. polskim. Nie zabrakło też występów 
uczniów i nauczycieli. Zagrała 
orkiestra dęta oraz kwartet 
muzyczny. Uczniowie mogli 
zaprezentować się w konkur-
sie „Mam talent”.   

http://zs9wroc.webd.pro/index.php/aktualnosci/202-vi-regionalne-spotkania-z-rytmika-ty-grasz-ja-maluje-ruchem
http://zs9wroc.webd.pro/index.php/aktualnosci/227-festyn-z-okazji-dnia-dziecka
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TROCHĘ MYŚLENIA PRZED WAKACJAMI  

Przygotowała: Oliwia 5 d 
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S Z K O L N E  N E W S Y  

CO WIESZ O POLSKICH WIRTUOZACH? 

 Józef Hofmann – pianista, inżynier. Urodził się   w 

1876 r. w Krakowie. Był synem Kazimierza Hofman-

na, dyrygenta i popularnego kompozytora muzyki 

teatralnej w Krakowie. Mając 5 lat wystąpił publicz-

nie na koncercie w Ciechocinku. W wieku 11 lat od-

był tournée po Stanach Zjednoczonych, dając 52 

koncerty w ciągu 70 dni. Na skutek zabiegów Towa-

rzystwa Przeciwdziałania Okrucieństwu wobec Dzie-

ci, Alfred Corning Clark (nazywany „królem nici”) 

ufundował dla Hofmanna stypendium w wysokości 

50 000 dolarów. Postawił jednak warunek, że do 

ukończenia 18 lat młody muzyk nie będzie występo-

wał publicznie. Hofmann poświęcił ten czas nauce 

gry na fortepianie. W latach 1889-1890 prowadził korespondencję z amerykańskim wynalaz-

cą Tomasem Edisonem na temat używania fonografu, który Edison, oczarowany jego grą, 

wysłał mu w prezencie. Od 1894 r. Hofmann rozpoczął wieloletnią, intensywną trasę koncer-

tową po Rosji, Stanach Zjednoczonych i Europie. W samym Petersburgu dał 18 recitali, pod-

czas których wykonał 242 utwory 28 kompozytorów. Co pewien czas odpoczywał od muzyki i 

poświęcał się swojej drugiej wielkiej pasji – technice. W latach 1924-1938 pracował jako pe-

dagog na wydziale fortepianu w Curtis Institute of Music w Filadelfii, konserwatorium dla uta-

lentowanej młodzieży, w którym nie pobierano czesnego i które do dziś pozostaje jedną z 

najsłynniejszych uczelni świata. Od 1927 roku pełnił funkcje dyrektora tej uczelni i przycią-

gnął do niej szereg najlepszych muzyków z Ameryki i Europy. Koncertował do połowy lat 40-

tych XX wieku. Nagrania z jego koncertów do dziś zachwycają doskonałością wykonawczą. 

To właśnie Józef Hofmann dokonał pierwszego nagrania muzycznego w historii. Zmarł w Los 

Angeles w 1957 roku.  

Był nie tylko wielkim muzykiem, ale także wynalazcą. Jest autorem około 70 patentów, m.in. 

na proces regeneracji elektrod w akumulatorach, na pneumatyczne sprężyny do samocho-

dów, na wycieraczki samochodowe, a także spinacze biurowe. W latach 1901-1914 skon-

struował własny samochód. 

 

Opracowała p. M. Płóciennik 
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PORADNIK WAKACYJNY 

 

Nasze ukochane, upragnione wakacje już tuż, 

tuż. Dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki 

poradnik, abyście się dobrze bawili, a we wrze-

śniu wrócili cali i zdrowi do szkoły ;)  

Jadąc na wakacje, powinno się zabrać:  

 - DOKUMENTY (m.in. dowód osobisty, legi-

tymacje dające ulgi, kartę EKUZ)  

- UBRANIA  

- KOSMETYKI I LEKI  

- WYPOSAŻENIE OGÓLNE (ręcznik, aparat, 

ładowarka itp.).  

ABC podróżnika: - 

- Uważaj na to, co jesz i pijesz!  

- W krajach tropikalnych, gdzie jest bardzo 

gorąco, pij dużo płynów, przede wszystkim wo-

dy. 

 - Zawsze pij przegotowaną, oczyszczoną  

lub butelkowaną wodę; w przypadku tej ostat-

niej sprawdź, czy nakrętka na butelce jest zala-

kowana. 

 - Zawsze wybieraj potrawy, które zostały świe-

żo przygotowane – najlepiej w Twojej obecno-

ści.  

- Unikaj żywności, która mogła być niewłaściwie 

przechowywana. 

- Unikaj słońca, szczególnie między godzinami 

11:00 a 15:00, korzystaj z filtrów UV do opala-

nia. 

 - Uważaj na ukłucia owadów, używaj klimatyza-

cji w miejscu noclegu lub moskitiery, korzystaj 

ze środków odstraszających owady.  

- Zabierz w podróż apteczkę podróżną.  

- W tropiku unikaj chodzenia boso, kąpieli i bro-

dzenia w wodach śródlądowych.  

- Przed wyjazdem koniecznie sprawdź aktualną 

sytuację epidemiologiczną w kraju, do którego 

się wybierasz.  

- Pij wodę! Latem, kiedy pocimy się bardziej, 

pamiętaj o uzupełnianiu płynów. Odwodnienie 

jest groźne dla organizmu. Utrata wody sięgają-

ca 3 proc. masy ciała powoduje obniżenie wy-

dajności fizycznej o 20 proc. Przy utracie wody 

20-22 proc. masy ciała, następuje śmierć orga-

nizmu.  

- Pamiętaj o bezpiecznym opalaniu. Ze słońcem 

nie należy przesadzać. Należy z niego korzy-

stać, ale z umiarem.  

 

 Co to jest TANOREKSJA?  

TANOREKSJA, czyli uzależnienie od słońca.  

Tanoreksja to podobna choroba jak anoreksja, 

bulimia, narkomania czy alkoholizm. Od słońca 

uzależniają się osoby zdrowe i chore. 

Podczas opalania się należy chronić oczy. 

Energia promieni ultrafioletowych może zabu-

rzyć strukturę oka, nadwerężyć naczynka, przy-

czynia się do wytworzenia wolnych rodników, 

które dalej niszczą strukturę oka. Ponadto kiedy 

promienie świetlne zostaną odbite od podłoża 

(woda, piasek, śnieg) i gdy duża ilość promie-

niowania dostanie się do oka, może dojść do 

krótkotrwałej ślepoty. Okulary przeciwsłoneczne 

z filtrem UVA i UVB w ponad 90% chronią siat-

kówkę oka i plamkę oka.  
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S Z K O L N E  N E W S Y  

 

 
CIEKAWE MIEJSCA W POLSCE– WARTE ZWIEDZENIA  

Zamek krzyżacki w Malborku. 
Kto raz zobaczył tą ponad 700-letnią budowlę, nie 
pomyli jej z żadną inną. Położony na prawym brzegu 
Nogatu, potężny, otoczony grubymi murami zamek w 
Malborku. Budowla właściwie składa się z trzech 
zamków: Wysokiego, Średniego i Niskiego, zwanego 
częściej Przedzamczem. I choć może trudno to sobie 
wyobrazić, zamek kiedyś był jeszcze bardziej potęż-
ny. Wiele jego fragmentów nie przetrwało do naszych 
czasów.  

Szacuje się, że do budowy zamku w Malborku wyko-
rzystano od 12 do 15 milionów cegieł. Wędrówka po 
muzealnych wnętrzach, które niegdyś były siedzibą zakonu krzyżackiego, dostarcza wielu wra-
żeń. Zamek odwiedziło już ponad pół miliona zwiedzających! 

Muzeum w Toruniu. Dom Mikołaja Kopernika . 
 

 

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, dla-
tego też tu, w dwóch zabytkowych kamieni-
cach należących niegdyś do jego rodziny, 
znajduje się obecnie muzeum prezentujące 
sylwetkę wielkiego astronoma i jego doko-
nania. Dzięki gruntownej modernizacji 
przeprowadzonej w latach 2017–2018 Dom 
Mikołaja Kopernika zyskał nowy blask. 
Dziś jest to miejsce łączące najnowsze 
technologie multimedialne z historycznym 
wystrojem zabytkowego domu średnio-

wiecznego. Zwiedzający mogą pogłębić swoją wiedzę na temat dawnej i współ-
czesnej nauki, życia codziennego rodziny mieszczańskiej w późnogotyckim han-
zeatyckim domostwie oraz poznać życie i prace Mikołaja Kopernika. Na gości 
czeka nowoczesna, multimedialna, interaktywna ekspozycja wykorzystująca apli-
kację na smartfony, dzięki której zwiedzający mogą pogłębiać swoją wiedzę 
związaną z wystawą, audioprzewodniki w trzech wersjach językowych (polskiej, 
angielskiej i niemieckiej), a także takie atrakcje jak: kino 4D z filmami opowiada-
jącymi o rozwoju astronomii, historii wszechświata, wielkich odkryciach nauko-
wych czy życiu w średniowiecznym Toruniu, hologramy oraz projekcje rozgwież-
dżonego nieba. Architektura XV-wiecznego gotyckiego domu i zabytki z epoki 
pozwoliły również na odtworzenie realiów życia codziennego mieszczan we wnę-
trzach późnośredniowiecznego domostwa.  

Na najwyższym poziomie kamienicy, z oryginalną średniowieczną więźbą dacho-
wą, zwiedzający oglądają krótki mapping 3D, który otwiera  dach budynku 
i odsłania gwiaździste niebo. To miejsce przypomina, że to właśnie tutaj po raz 
pierwszy młody Mikołaj skierował swe oczy ku gwiazdom.  
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Kraków i  rzeźba smoka wawelskiego   
 
Kraków, jako stara stolica Polski, ma bogatą historię i kulturę. 
Stare Miasto jest pełne historycznych atrakcji, a smok 
wawelski jest jednym z najbardziej znanych symboli Krakowa. 
Kryjówką tego legendarnego stworzenia była jaskinia zwana 
Smoczą Jamą znajdująca się u podnóża krakowskiego 
Wzgórza Wawelskiego. 

Co jeszcze warto wiedzieć o tym pięknym mieście i jego 
mieszkańcach? 

1. Kraków w 1978 roku został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

2. W 1978 r. arcybiskup krakowski Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Był to 
pierwszy papież od 455 roku, który nie pochodził z Włoch.  

3. Na Starym Mieście w licznych muzeach i domach znajduje 
się około sześć tysięcy zabytków i ponad dwa miliony dzieł 
sztuki. 

4. Co godzinę z wieży Kościoła Mariackiego można usłyszeć Hejnał Mariacki grany 
na cztery strony świata. Melodia zawsze urywa się, co nawiązuje do legendy o 
najeździe Tatarów na miasto w 1241 r. Jeden z trębaczy, chcąc ostrzec miejscowych 
o zbliżającym się wrogu, zaczął grać na alarm. Zdołał ostrzec miasto przed atakiem, 
lecz grana melodia została nagle przerwana. Trębacz został ugodzony strzałą i 
zginął. 

 

Szczeliniec 

 
 
Szczeliniec Wielki to najwyższe wzniesienie Gór 
Stołowych. Szczyt góry znajduje się na wysokości 
919 m n.p.m. i prowadzi do niego kręty szlak 
składający się z 665 schodów ułożonych w 1814 
przez Franza Pabla, sołtysa pobliskiego Karłowa, 
pierwszego przewodnika i autora pierwszej bro-
szury o Szczelińcu.  
Na szczycie znajduje się również schronisko tury-
styczne PTTK „Na Szczelińcu”, wybudowane w 

1846 roku.  
Szczeliniec ma też swoją historię filmową—właśnie tu, a dokładniej w miejscu zwa-
nym Piekiełkiem, kręcono fragmenty filmu „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Aleksandra 5d  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franz_Pabel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kar%C5%82%C3%B3w


ZIELONE SMOOTHIE 

 

 

Składniki: 

- 4 dojrzałe owoce kiwi 

- 1 banan 

- 1,5 szklanki zielonej herbaty 

- 1 łyżka płynnego miodu 

- 3/4 szklanki pokruszonego lodu 

 

 

Obierz owoce ze skórki, pokrój w kostkę i zmiksuj wszystkie składniki. Dodaj trochę lodu tuż 
przed podaniem. Smacznego!                                                

                                 Przygotowała: Ania 6c 

BANANA SPLIT 

Składniki: 

• 300g mąki 

• 180g masła 

• 3 łyżki kakao 

• 410g cukru 

• 10 małych bananów 

• 500g jogurtu naturalnego 

• 4 łyżki soku cytrynowego 

• opakowanie cukru wanilinowego 

• 1,5kg zmielonego twarogu 

• 10 jajek 

Przygotowanie 

 Mąkę, masło, kakao i 90g cukru zagnieść. Następnie rozwałkować i rozłożyć na dużej 
blasze (takiej największej z wyposażenia piekarnika) wyłożonej papierem do piecze-
nia. Mocno przycisnąć i ponakłuwać widelcem. Odstawić w zimne miejsce. 

 Piekarnik rozgrzać do 175 stopni. 4 banany obrać i zmiksować razem z jogurtem, łyż-
ką soku cytrynowego i cukrem wanilinowym. Puree bananowe połączyć z 300g cukru i 
twarogiem. Kolejno dodawać jajka i budyń w proszku. Masę serową rozprowadzić na 
kruchym spodzie. Piec ok. 60 minut. Po upieczeniu wyciągnąć z piekarnika i ostudzić. 

 Pozostałe banany obrać, przekroić wzdłuż na pół i skropić pozostałym sokiem cytryno-
wym, a następnie ułożyć na cieście. Przygotować polewę wg przepisu na opakowaniu, 
dodając 20g cukru i polać nią ciasto. Można też użyć jasnej np. cytrynowej galaretki 
rozpuszczonej w 250ml wody. Nutellę podgrzać i ozdobić nią ciasto.  

Smacznego :) 
przygotował: Paweł 5d 

 

 

Materiały pobrane z Internetu. 


