
 

Witamy serdecznie w pierwszym 

numerze gazetki Szkolne Newsy.  

Mamy nadzieję, że  

przypadnie wam do gustu, znajdziecie 

coś ciekawego dla siebie i przyłączycie 

się do jej redagowania.  

Chętnych zapraszamy we wtorki, 

Data wydania 

listopad 2018r. 
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 VI Międzynarodowy  

Festiwal Teatrów dla 

11 listopada 2018r przypada 100 rocznica odzyskani  
przez nasz kraj niepodległości. Z  tej okazji  w naszej 
szkole będą odbywać się różne uroczystości: 

 apel, pokaz prezentacji wykonanych przez uczniów 
klas VI, 

 konkursy plastyczne dla klasa 1-3,  

 dzień biało-czerwony ,wspólne odśpiewanie hymnu 

przez całą szkołę, 

 msza św. i artystyczne wypominki za naszych śp. Ko-

legów i Uczniów - wykonanie kl. 5m, 

 udział w Radosnej Paradzie Nie-

podległości,  

 wyjście do kina na film " Sekrety 

Wojny", "Gwiazda Kopernika". 

Przed filmem prelekcja, 

 Konkurs na flagę wykonaną dowolną 

techniką, 

Święto Narodowe 

        Zdjęcie pobrane ze strony internetowej 

http://www.zs9.wroclaw.pl/sp45/index.php/klasy-iv-vi/wydarzenia/334-vi-miedzynarodowy-festiwal-teatrow-dla-dzieci
http://www.zs9.wroclaw.pl/sp45/index.php/klasy-iv-vi/wydarzenia/334-vi-miedzynarodowy-festiwal-teatrow-dla-dzieci
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Patroni naszych szkół 

Został wybrany patronem Szkoły Podstawowej nr 45 dnia 28 

maja 1980r. Kusociński to symbol tego, co najlepsze i najwarto-

ściowsze w sporcie. Złoty medalista olimpijski z Los Ange-

les w biegu na 10 000 m, srebrny medalista pierwszych mi-

strzostw Europy na dystansie 5000 m. Wielokrotny mistrz oraz 

rekordzista Polski w biegach średnich i długich. Rekordzista 

świata na 3000 metrów. Janusz Kusociński, pseud. Kusy (ur. 15 

stycznia 1907 w Warszawie, zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach) 

–polski  lekkoatleta. 

 

Opracowała: Zuzanna VIm 

materiały pobrane ze stro- ny: www.wikipedia.pl 

JANUSZ KUSOCIŃSKI 

 

FRYDERYK CHOPIN  
  

Patron Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  

nr 2 to FRYDERYK CHOPIN. Był on sławnym 

 muzykiem (pianistą). Urodził  się 22 lutego 

1810r. Niektórzy twierdzą też, że urodził   się  

1 marca tego samego roku. Żył  epoce zwanej romantyzmem. W 1830 miało miejsce powsta-

nie listopadowe, które trwało do 1831 r. Wtedy Chopin udał się na emigrację do Paryża. 

Wiele jego utworów było przeszytych tęsknotą za ojczyzną. Jego jedne z najsłynniejszych 

dzieł to. „Etiudy rewolucyjne”, „Preludium Deszczowe”,  „polonez g-moll” itd. W wieku 39 

lat zmarł na gruźlicę. Było to 17 października 1849 r. Utwory Fryderyka Chopina do dziś są 
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Igor Hrechorowicz (16 lat) zawodnik klubu START Wrocław 

                      w pływaniu 
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Jakie były twoje pierwsze zawody w pływaniu? 

Moje pierwsze zawody w pływaniu odbyły się we  

Wrocławiu i były to zawody dla uczniów zdrowych  

i z niepełnosprawnościami. 

  

Ile medali już zdobyłeś i jakie? 

Zdobyłem około 100 medali z czego takie medale jak:  

4 medale mistrzostw świata juniorów IWAS w Pradze, 

2 medale z serii pucharu świata w Berlinie, 

2 medale z serii pucharu świata we Włoszech. 

 

 

Ile lat już trenujesz? 

Trenować zacząłem w czwartej klasie podstawówki  

w klubie Juvenia. W piątej klasie przeniosłem się do  

klubu Start Wrocław, w którym zaczynam swój  

szósty rok trenowania. 

 

 

Które zwycięstwo było najtrudniejsze? 

Najtrudniejszy wyścig, który wygrałem odbył się we Włoszech 

niedaleko Wenecji na dystansie 100m stylem motylkowym. Do 

bardzo trudnych też zaliczyć mogę start na Mistrzostwach Eu-

ropy w Irlandii, gdzie zająłem 7 miejsce na dystansie 200m sty-

lem zmiennym. 

 

 

Jaki styl pływacki jest Twoim ulubionym? 

Moim ulubionym stylem jest styl motylkowy. 

 

 

Czy zawsze lubisz przychodzić na treningi? 

W pływaniu mam chwile lepsze i gorsze. Tak, zdarzały  

mi się dni, w których nie chciało mi się przychodzić na treningi 

ale zawsze wiedziałem, że aby osiągnąć sukces trzeba pokonywać 

swoje słabości. 

 

 

Kiedy nauczyłeś się pływać? 



Biały Kieł. Czas trwania 88 minut  

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń niesamowita opowieść o sym-

patycznym czworonogu, w którego żyłach płynie krew domowego 

psa i dzikiego wilka. Film jest pierwszą animowaną ekranizacją 

przetłumaczonej na 89 języków świata ponadczasowej książki 

Jacka Londona. 
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Co ciekawego w kinie? 

Iniemamocni. 2 Czas trwania 126 minut  

W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej na zmiany! Pod-

czas gdy Helen rozwija swoją karierę zawodową, jej mąż 

Bob zostaje w domu z dziećmi realizując się w zaciszu do-

mowych pieleszy. Ta nowa sytuacja jest trudna dla wszyst-

kich, a  nadprzyrodzone zdolności małego Jack-Jacka nie 

czynią jej łatwiejszą. 

Młodzi Tytani. Czas trwania 88 minut 

Tytani odnoszą wrażenie, że wszyscy najsłynniejsi super 

bohaterowie występują we własnych filmach — wszyscy 

oprócz Młodych Tytanów! Jednak lider grupy — Robin, 

ma zamiar to zmienić. 

Opracował: Patryk 5d   

Ant-Man i Osa. Czas trwania 117 minut  

Po wydarzeniach przedstawionych w filmie 

„Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów” Scott Lang 

aka Ant-Man boryka się z konsekwencjami swoich 

życiowych wyborów tak w roli superbohatera, jak 

i ojca. 



Poniżej podajemy przepis na pyszną PIZZĘ: 

Składniki: 

350 gram maki 

5 gram suchych drożdży 

2 płaskie łyżeczki cukru 

1 łyżeczka soli 

2 łyżki oliwy 

250 ml letniej wody 

Przygotowanie: 

Mieszamy wodę z cukrem oraz z solą i oliwą, 

Dodajemy drożdże i dokładnie mieszamy, 

Dosypujemy mąkę i wyrabiamy ciasto przez 10 min. Odstawiamy ciasto na 1 godz. do wyro-

śnięcia, w ciepłym miejscu. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 220 stopni i pieczemy  

przez ok 15-20 min. 

Sos  

przecier pomidorowy 2 łyżki 

Składniki mokre: 

1 szklanka mleka 

1/2 szklanki oleju 

2 jajka 

Składniki suche: 

250 g mąki 

niepełna szklanka cukru 

1 cukier waniliowy 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Dodatki: 

kakao, orzechy, gorzka czekolada, skórka pomarańczowa, rodzynki, cukier waniliowy,  

rodzynki, płatki migdałowe i inne bakalie według uznania  

Sposób przyrządzenia:  

 W jednej misce mieszamy składniki mokre, w drugiej suche. Następnie łączymy i krótko 

mieszamy. Ciasto dzielimy na 2 części. 

 1 część (kakaowa) - dodajemy 2-3 łyżeczki kakao oraz np: orzechy, połamaną gorzką cze-

koladę, skórkę pomarańczową, rodzynki itp. 

 2 część (waniliowa) - dodajemy 2 cukry waniliowe oraz np. rodzynki, płatki migdałowe,  

bakalie. 
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Kącik Kulinarny 

                 Muffinki  
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                                   Prace wykonała: Hanna  6m 
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       Galeria talentów 
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Wrocławskie krasnale  
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 Pewnego razu, pewien zły Cho-

chlik przybył do Wrocławia na niewiel-

kiej tratwie, na której wybudował so-

bie niewielki szałas. Dobił do brzegu  

i zacumował we Wrocławiu na dłużej. 

Uznał, że to idealne miejsce na serię 

psikusów. Przez długi czas męczył 

mieszkańców miasta i drażnił ich. 

Rozwiązywał ludziom sznurowadła  

w butach gdy czekali na autobus, bar-

wił wodę w miejskich fontannach albo 

dosypywał soli do cukiernicy we wro-

cławskich restauracjach. Wkrótce 

wszyscy mieszkańcy miasta mieli już 

serdecznie dość szpiczastouchego 

chochlika. Ponieważ urwis był zbyt 

mały, żeby zwykły wrocławianin mógł 

go złapać, postanowiono wezwać posił-

ki. Równe wzrostem chochlikowi, ale 

znacznie życzliwsze i często bardziej 

przebiegłe. Władze miasta zwróciły 

się o pomoc do krasnali, a te z chęcią 

przybyły na ratunek. Początkowo Cho-

chlik sprawiał wiele kłopotów krasna-

lom. Więziennika zamknął w lochu, 

Słupnika tak przestraszył, że ten bał 

się zejść z lampy, a Pracza wrzucił do 

Odry. W końcu jednak krasnale, pod 

wodzą najsympatyczniejszego z nich, 

Życzliwka, pojmały złośliwego stwora. 

Kulturalnie, choć stanowczo wytłuma-

czyły mu, że czas jego wrocławskich 

psikusów dobiegł końca. Chochlik od-

płynął swoją tratwą, a mieszkańcy 

miasta i turyści mogą od tej pory 

chodzić po ulicach bez obaw, że ktoś 

będzie majstrował przy ich sznurów-

kach. W dowód 

wdzięczności, 

władze miasta 

p o s t a n o w i ł y 

oddać małym 

s k r z a t o m 

część Wrocła-

 Opracował: Antek 6b 



Wiek XVIII to czas rosnącego zainte-

resowania muzyką skrzypcową. Ogromną 

popularność zyskali  wirtuozi – skrzyp-

kowie wyróżniający się nadzwyczajną 

techniką gry, wzbudzający zachwyt pu-

bliczności nieprawdopodobnymi wręcz 

 umiejętnościami w grze na instrumencie 

Jednym z nich był Feliks Janiewicz  

( 1762 – 1848 ) polski skrzypek, dyry-

gent, kompozytor, nauczyciel muzyki  

i organizator życia muzycznego. W la-

tach 1777-1784 był członkiem kapeli 

królewskiej w Warszawie, a po otrzyma-

niu stypendium artystycznego od króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego wy-

jechał do Europy Zachodniej. Koncerto-

wał między innymi w Wiedniu, gdzie po-

znał J. Haydna i W. A. Mozarta (Mozart 

zadedykował mu skomponowany przez 

siebie utwór Andante na skrzypce i or-

kiestrę). We Włoszech spotkał się z wy-

b i tnymi  k ompozytoram i  w ł osk im i 

- P. Nardinim i G. Pugnanim.  W 1792 r. za-

mieszkał w Anglii, gdzie prowadził ożywioną 

działalność jako skrzypek, dyrygent i organi-

zator koncertów. W 1799 r. ożenił się z Elizą 

B r e e z e  i  z a m i e s z k a ł  

w Liverpoolu, gdzie założył sklep z nutami i 

instrumentami muzycznymi, prowadząc rów-

nież w niewielkim zakresie działalność wy-

dawniczą. W 1813 r. był jednym  

z trzydziestu współzałożycieli Towarzystwa 

Filharmonicznego w Londynie, z którym 

współpracował potem  jako jeden z kierowni-

ków orkiestry. Ostatnie lata życia spędził w 

Edynburgu, gdzie koncertował i organizował 

koncerty.  

Pochowany został na Warriston Cementary  

w Edynburgu. Miał dwie córki – starsza, Feli-

cja, była pianistką i śpiewaczką, młodsza, 

Paulina – harfistką;  Syn Janiewicza, Felix, 

b y ł z n a -

n y m d e n -

t y s t ą c h i -
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Czy znasz polskich wirtuozów? 

Opracowała p. Magdalena Płociennik.  



 

W ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Tea-

trów dla Dzieci „Dziecinada” 4 października 2018 

roku klasa 2m oglądała przedstawienie pt. 

„Eliksir mądrości” wystawione przez Teatr  

Wariate. „Eliksir mądrości” próbuje zachęcić wi-

dzów do twórczych poszukiwań. Był to pełen hu-

moru ekspresyjny spektakl o geniuszu drzemią-

cym w każdym z nas. Artyści próbowali w ten 

sposób zachęcić uczniów do własnych twórczych 

p o s z u k i w a ń .  

Przed spektaklem dzieci mogły zobaczyć jakie 
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„SZKOŁA W MIEŚCIE – RADIO Z KLASĄ”  

VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci  
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 XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 

26 września 2018 roku klasa 2m w ramach XXI Dol-

nośląskiego Festiwalu Nauki uczestniczyła  

w zajęciach pt. „Świat sprzed tysięcy lat”. Organi-

zatorem wydarzenia był Instytut Archeologii Uni-

wersytetu Wrocławskiego. Najpierw uczniowie 

uczestniczyli w prelekcji, a następnie mogli zapo-

znać się z narzędziami używanymi przez ludzi pier-

wotnych i poznać ich sposób życia.  

 

       Materiały pobrane ze strony szkoły. 

W październiku uczniowie klasy 5d brali 

udział w Warsztatach „Tropem radiowych 

sekretów”. Zajęcia rozpoczęli wycieczką po 

muzeum Radia Wrocław i studiach emisyj-

nych Radia Wrocław i Radia RAM. Uczniowie 

zapoznali się z historią radia i Wrocławia. 

Poznali „od kuchni” pracę dziennikarza i re-

portera radiowego. Następnie pracowali   

w prawdziwym studiu nagraniowym. Pod 

okiem najlepszych dziennikarzy Radia Wro-

cław zaczęli przygodę z mikrofonem. Opo-

wiadając o sobie, przeprowadzali wywiady, 

http://www.zs9.wroclaw.pl/sp45/index.php/klasy-iv-vi/wydarzenia/334-vi-miedzynarodowy-festiwal-teatrow-dla-dzieci
http://www.zs9.wroclaw.pl/sp45/index.php/klasy-iv-vi/wydarzenia/333-xxi-dolnoslaskiego-festiwalu-nauki


 

 

Redakcja gazetki „Szkolne Newsy” 

 Dominik Purzyc kl.5d  

 Jakub Pakulski kl.5d  

 Hanna Iwko kl.6m  

 Laura Gierczak kl.6m 

 Zuzanna Kulczyk kl.6m  

 Zuzanna Rozensztrauch kl.6m 

 Patryk Tryba kl.5d  

 Thiem Karol kl. 4b 

 Maciej Mołczan kl.6m—skład gazetki 

Opiekunowie: 

P. Agnieszka Fitrzyk 

P. Ewa Chaszczewicz. 
 

          Coś na wesoło  
 

Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek stracił język podczas wojny? 

- Prawda. 

- A jak to się stało? 

- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie opowiadał. 

 

 

Ojciec do Jasia: 

- Mamusia skarży się, że zachowujesz się, jakbyś w ogóle 

nie słyszał, co do ciebie mówi. 

- Ale tato... 

- Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się udało to osiągnąć 

 

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

 

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 


