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Od redakcji 

 

Dawno temu Polska na wiele lat utraciła 

niepodległość. Jej terytorium podzieliły między 

siebie sąsiednie państwa – Rosja, Prusy i Austria. 

Jednak Polacy nadal dbali o swoje tradycje, 

kulturę i polską mowę. Dopiero po zakończeniu  

I wojny światowej, w listopadzie 1918 roku, Polska 

odzyskała niepodległość. Na czele odrodzonego 

państwa stanął Józef Piłsudski.  

Od tamtej pory 11 listopada to jedna  

z najważniejszych dat w historii Polski. Ten dzień 

obchodzimy bardzo uroczyście i radośnie. 

W numerze m. in. podpowiadamy, jak 

własnoręcznie wykonać kotylion oraz  przygo- 

tować przepyszne desery (oczywiście biało – 

czerwone!) Specjalnie dla czytelników „Szatni” 

stworzyliśmy playlistę pieśni i piosenek 

patriotycznych do wspólnego śpiewania oraz 

krzyżówkę tematycznie związaną ze Świętem 

Niepodległości. 

Miłej lektury! 

Redakcja  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

W numerze: 
 

 Playlista pieśni  

i piosenek 

patriotycznych 
 

 Biało – czerwone 

pyszności 

 

 Jak zrobić 

kotylion?  

 

 Pożeracze Książek 

 

 WF może nie taki 

zły… 

 

 Czy warto uczyć 

się języków 

obcych? 

 

 Dzień  

Pluszowego Misia 

 

 Komputeromaniak  
 

– Pokemon Go 

– Okulary VR  

– Pokewars 
 

 Kulturalna Szatnia 

 

 Kącik Filozofa 

 

 Kalendarz świąt 

nietypowych 

 

 Humor z zeszytów 

szkolnych 

 

 Horoskop 
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CO ŚPIEWAĆ 11 LISTOPADA? 

 

Jak już wiecie, dzień 11 listopada jest dla Polaków  

ważnym świętem. Aby go uczcić, śpiewamy  

patriotyczne pieśni. A oto nasza playlista  

pieśni i piosenek patriotycznych  

na Święto Niepodległości. 

 
 
 
 
 

 

  Białe róże 

  Idzie żołnierz 

  O mój rozmarynie 

  Przybyli ułani 

  Rota 

  Ułani, ułani 

  My, pierwsza brygada 

  Wojenko, wojenko 

 

Piechota to chyba najbardziej znana pieśń patriotyczna i moja 

ulubiona. Oto pierwsza zwrotka i refren. 
 

Nie noszą lampasów i szary ich strój, 

Nie noszą ni srebra, ni złota, 

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 

Piechota, ta szara piechota..  

 

Maszerują strzelcy, maszerują, 

Karabiny błyszczą, szary strój, 

A przed nimi drzewa salutują, 

Bo za naszą Polskę idą w bój! 
oprac. Szymon Grabarczyk, kl. 6b 
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wyszukane w sieci przez Mikołaja Malewskiego z 6e 

 

Przed nami Święto Niepodległości. Z tej okazji redakcja „Szatni” podaje 

przepisy na pyszne oraz patriotyczne desery. 

 

Danie numer 1: 
 

TRUSKAWKI BIAŁO-CZERWONE 

 

Przygotuj : 

 400g truskawek, 

 2 łyżki cukru pudru, 

 400g jogurtu naturalnego. 

Truskawki opłukaj, potnij na kawałki. Wrzuć do 

blendera, dodaj cukier puder i  wszystko 

zmiksuj. Owoce przełóż do pucharków, na górę dodaj jogurt naturalny. 
 

źródło: www.durszlak.pl/przepis/truskawki-bialo-czerwone 

 

Danie numer 2 
 

PIANKA Z GALARETKĄ 

 

Przygotuj: 

 200 ml mleka skondensowanego 

niesłodzonego, 

 1 galaretkę  brzoskwiniową, 

 1 galaretkę wiśniową, 

 3 połówki brzoskwiń z puszki. 

Brzoskwinie pokrój w kostkę. Brzoskwiniową 

galaretkę rozpuść w 250 ml wody, a wiśniową w 450 ml wody. 

Skondensowane mleko ubij przez chwilę, aż się spieni i połączz tężejącą 

galaretką brzoskwiniową. Zalej brzoskwinie ułożone na dnie pucharków. 

Gdy masa stężeje wylej na nią tężejącą galaretkę wiśniową. Wstaw do 

lodówki i zostaw do całkowitego stężenia. 
źródło: www.tastefully.bloog.pl 



SZATNIA NR 14/2016 

 
5 

Jak zrobić kotylion?  
Krok po kroku 

 

Święto Niepodległości możemy uczcić nosząc samodzielnie zrobiony 

kotylion w biało - czerwonych barwach. Aby go przygotować potrzebne 

będą : 

 Dwie wstążki koloru białego i czerwonego o szerokości 1,8 cm  

i długości odpowiednio 150 i 90 cm. 

 Dwa okręgi wycięte z tektury - większy o średnicy 9 cm  

i szerokości 2,5 cm, mniejszy o średnicy 6 cm i szerokości 2 cm. 

 Koło z materiału lub tektury o średnicy 2,5 cm. 

 Nożyczki, klej lub zszywacz.  

 Zapinka (coś do przypięcia kotylionu do ubrania). 

KROK 1. 
 

 

Bierzemy większy okrąg, przewlekamy przez niego „na okrętkę” 

czerwoną wstążkę. 

KROK 2. 
 

 

Bierzemy mniejszy okrąg, przewlekamy przez niego „na okrętkę” białą 

wstążkę. 

KROK 3. 
 

 

Naklejamy biały okrąg na czerwony. W środku powstałego 

dwukolorowego okręgu naklejamy mniejsze białe kółko ze sztywnego 

papieru lub materiału. 

KROK 4. 
 

 

Na odwrocie kotyliona mocujemy zapinkę.  
 

   Krok 1.                      Krok 2.                       Krok 3.                    Krok 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotylion gotowy! GRATULACJE! 

www.mlawa.um.gov.pl/aktualnosci/zrobmy-bialo-czerwony-kotyliony.html 

Gabrysia Maciąg, kl. 6g i Wiktoria Głębowicz, kl. 6c 
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Czy warto uczyć się języków obcych? 

 

Język polski jest naszym językiem ojczystym, posługujemy się nim 

codziennie. W szkole zgłębiamy zakamarki gramatyki polskiej  

i zachwycamy się czytając literaturę. Mamy także możliwość uczenia się 

języka obcego. W naszej szkole jest to akurat angielski i włoski*. Dzięki 

temu mamy większe szanse na porozumiewanie się z obcokrajowcami, 

ponieważ np. angielski jest językiem międzynarodowym.  

 

     Jakie korzyści daje znajomość języków obcych? 

Zrozumienie innej kultury: 

•    Poznajesz kulturę danego kraju, lepiej rozumiesz jego mieszkańców. 

•    Masz dostęp do książek w oryginalnym języku. 

Podróże: 

•    Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych,  

      ponieważ potrafisz się porozumieć. 

•    Możesz nawiązywać ciekawe znajomości. 

•    Poznajesz ludzi mieszkających w danym kraju i dowiadujesz się od   

      nich ciekawych rzeczy. 

Nowoczesność: 

•    Możesz swobodnie korzystać z internetu (bez google tłumacz). 

•    Rozumiesz instrukcje obsługi urządzeń niedostępne w języku polskim. 

•    Oglądasz międzynarodowe stacje telewizyjne i jesteś na bieżąco  

      z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi. 
 

Mam nadzieję, że już wiesz, w jakim celu uczymy się języków obcych  

* Koło języka włoskiego prowadzi w naszej szkole p. Joanna Omińska.    

Bartosz Peciakowski, kl.6a 
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Budowa świata według Platona 

 

Jeśli czytaliście Kącik Filozofa  

w ostatnim wydaniu szkolnej 

gazetki, to zapewne pamię- 

tacie, iż Platon miał odmienny 

pogląd na rzeczywistość niż 

Heraklit. Ten ostatni był zdania, 

iż świat się stale zmienia i nie 

ma na nim nic trwałego. 

Platon twierdził natomiast, że 

istnieje coś, co mimo 

upływających lat i przemi- 

jających pokoleń jest trwałe  

i niezmienne. Tym czymś jest 

świat idei. Zapewne spytacie, 

co to takiego? 

Należałoby zacząć od tego, że 

Platon nadał światu przemy-

ślaną budowę. Skonstruował  

taką piramidę, gdzie na 

samym dole znalazły się rzeczy 

najmniej ważne, a na samej 

górze – rzeczy najważniejsze. 

Wszystkie rzeczy, które znajdują 

się na dole, odbiera człowiek 

za pomocą zmysłów.  

 

Te zaś, które znajdują się na 

samej górze, człowiek może 

rozpoznać tylko za pomocą 

rozumu. Rzeczy z samego dołu 

piramidy odbierane zmysłami, 

to przedmioty materialne i inne 

przyjemności życia, takie jak 

pieniądze, komputer, 

samochód, telewizor, telefon, 

dobre jedzenie, zabawa i wiele 

innych. Na szczycie piramidy 

umieścił Platon Prawdę, Dobro, 

Boga i dodał jeszcze Piękno. 

Dziś możemy powiedzieć, że są 

to wartości, choć Platon 

nazwał je ideami. Te idee 

trwają niezmiennie, mimo 

upływu lat. Zmieniają się 

pokolenia, przemijają epoki 

historyczne, a świat idei cały 

czas trwa.  

Poprzez taką budowę świata 

Platon chciał powiedzieć, że 

człowiek powinien kierować się 

w życiu tym, co prawdziwe, 

dobre, piękne oraz boskie i że 

jest to o wiele ważniejsze niż 

pieniądze i rzeczy materialne. 
 

Dariusz Makowski 
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Wiadomo, że nie każdy lubi WF; dzieje się tak z wielu 

powodów. „Nie chce mi się”, „nie mam stroju”, „boli 

mnie noga, brzuch, głowa…”- to tylko niektóre z 

wymówek uczniów, by nie ćwiczyć na WF-ie. Ale 

właściwie po co? Niektóre osoby wstydzą się ćwiczyć na WF-ie, 

ponieważ np. obawiają się, że będą pośmiewiskiem z powodu swojego 

wyglądu. Dla nich mamy jedną radę: nie martwcie się! Jeśli zauważycie, 

że ktoś śmieje się z was lub z waszych znajomych, nie zniechęcajcie się. 

To, że trochę inaczej wyglądacie  wcale nie znaczy, że jesteście gorsi! Po 

prostu miejcie  dystans do siebie i spróbujcie jeszcze raz. Ale jeśli 

uważacie, że WF jest nudny, spróbujcie spojrzeć na to  

z innej strony. Jeśli będziecie aktywni na zajęciach i uda się 

wam namówić do tego innych, być może spowodujecie, 

że nauczyciele rozszerzą program  ćwiczeń. A może ty masz 

jakieś pomysły? 

Zadaliśmy to pytanie nauczycielom i uczniom. Oto, co powiedzieli: 
 

Rozmowa z Wiktorem Jaroszewskim z klasy 6e: 

Sara: Czy lubisz WF? 

Wiktor: Bardzo lubię, bo to jedyna lekcja, na której można biegać i wyżyć 

się po innych lekcjach. 

Sara: Czy chodzisz na jakieś dodatkowe zajęcia sportowe? 

Wiktor: Tak, chodzę na piłkę nożną i na unihokeja. 

Sara: Co zmieniłbyś w zajęciach WF-u? 

Wiktor: Chciałbym, żeby były ważne dyscypliny sportowe takie, jak ping-

pong. 
  

Rozmowa z nauczycielką WF-u,  p. Olgą Witkiewicz - Bury: 

Julia: Do jakich zajęć można byłoby zachęcić uczniów? 

Olga Witkiewicz - Bury: Miło byłoby przyjąć  więcej nowych twarzy na 

zajęcia basenowe. 

Julia: Jak się pracuje z uczniami na lekcjach? 

Olga Witkiewicz - Bury: Praca na lekcji zależy od  

klasy i jak ona się integruje. 

Julia: Co chciałaby Pani zmienić na zajęciach? 

Olga Witkiewicz - Bury: Na jednej godzinie lekcyjnej  

mogłaby być mniejsza ilość uczniów  

w sektorach. 
Sara Jarębska, kl. 6e i Julia Tarka, kl. 6b 
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DDzziieeńń  PPlluusszzoowweeggoo  MMiissiiaa  
  

Pluszowe misie są chyba najbardziej znaną 

przytulanką. W tym roku świętują swoje 114 

urodziny! Dzień 25 listopada ustanowiony 

został Światowym Dniem Pluszowego Misia w 

setną rocznicę misiowych urodzin. 

Najbardziej znanym jest Kubuś Puchatek, 

innymi niedźwiedzimi bohaterami książek  

i filmów dla dzieci są: Miś Paddington,  

Coralgol, Miś Uszatek i Yogi. Chyba każdy  

z nas miał lub ma ulubionego pluszowego 

misia. Niektórzy właśnie tego dnia zabierają 

swojego misia wszędzie ze sobą, a inni 

układają lub śpiewają różne wiersze i piosenki. A oto jedna z nich: 

 „Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś.  

Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A to szkoda.” 

 

A to ciekawe! 

Skąd wzięła się nazwa pluszowego misia? 

Otóż, w języku angielskim pluszowy miś to Teddy Bear. 

Nazwa wzięła się od prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Theodore'a Roosevelta, który w 

listopadzie 1902 roku został bohaterem komiksu. 

Historyjka opowiadała  

o tym, jak prezydent spotyka na polowaniu 

przestraszonego niedźwiadka. 
Tak wyglądał miś w 1954 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrysia Maciąg, kl. 6g 
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Gra która zmienia świat? 
  

W lipcu tego roku Niantic wydał nową grę   

z serii Pokemon. Jest to pierwsza gra 

mobilna z tej właśnie serii. Nazwano ją 

Pokemon GO. 
 

Gra wykorzystuje wirtualną rzeczywistość, dzięki czemu może wydawać 

się, że pokemony są w śród nas! Niestety, aby pobrać grę potrzebny jest 

android 4.4.4. oraz telefon wyposażony w żyroskop. 
Ciekawostka! 

Pokemon GO stała się najszybciej pobieraną aplikacją  w ciągu zaledwie 3 tygodni! 

Gra miała swoją premierę w Australi, Nowej Zelandi i Stanach 

Zjednoczonych. Premiera gry w Polsce miała miejsce dopiero 16 lipca,  

a więc aż 10 dni dłużej czekali fani na możliwość korzystania z tej gry. 

Gra w ciągu ostatnich czterech miesięcy zebrała sporo negatywnych 

opini. Jednak ja sam gram w nią i szczerze mi się to podoba.  
 

Maciek Górczyński, kl. 6a 

Wirtualna rzeczywistość w twoim TELEFONIE! 
   Okulary VR. Jeżeli wiesz, co to jest przejdź do trzeciego akapitu,  jeśli 

jednak nie wiesz, spieszę z wyjaśnieniami. 

   Okulary VR pozwalają na przeniesienie się w świat filmu lub gry. 

Zakładając poczujesz się jak James Bond 007, Superman lub… możesz 

polatać jak ptak. Ruszając głową powodujemy, że postać, w którą się 

wcielamy skopiuje nasze ruchu, przy czym daje to złudzenie obecności w 

grze lub filmie. Koniec wyjaśnień, pora na gwóźdź programu. Pokażę 

wam, jak zrobić samemu magiczne okulary VR! Zaczynamy, tylko … jest 

jeden mały problem. Telefon musi mieć żyroskop (czujnik, który mierzy 

prędkość obracających się obiektów; służy do precyzyjnego określania 

orientacji smartfona lub telefonu). 

   Okulary, o których mowa noszą nazwę „Google Cardboard”. Aby je 

zrobić, wymagane są: tektura falista, para soczewek, magnesy, rzep, 

gumka recepturka oraz …  smartfon  

z Androidem. 

Jeżeli udało się wam zgromadzić potrzebne 

materiały to zajrzyjcie do Internetu. Polecam 

film na platformie Youtube Jak zrobić Oculus 

Rift (Google Cardboard) i SOCZEWKI 

użytkownika o nazwie „Wimer”. Powodzenia!                                                                                     
                                                                                        Szymon Mierzwicki, kl. 6a 
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Pokewars to darmowa gra internetowa, w której zostajecie  trenerami 

waszych ulubionych stworków, czyli pokemonów.  

 

    Aby w nią grać, konieczne jest zarejestrowanie się na stronie 

pokewars.pl. Jeśli chodzi o sam przebieg gry to, oczywiście, na początku 

wpisujemy login i hasło, a potem wybieramy awatara (jest ich naprawdę 

dużo, dlatego nie będę ich wypisywał). Następnie wybieramy region. 

Regionów jest pięć, są to: kanto,  jotho, hoenn, sinnoh i unova. Można 

także podróżować do rezerwatu pokemon, czyli miejsca, w którym żyją 

wszystkie, bez wyjątku, gatunki pokemonów. Jednak dziennie dostaje się 

tylko jeden bilet do rezerwatu. Można w nim polować, aż skończą się 

punkty akcji (PA), pełen inwentarz punktów to 120. Jedno polowanie 

kosztuje 5PA.  

    Gdy nie będziecie chcieli walczyć z pokemonem lub po prostu 

wyświetli się, że nie napotkaliście na swej drodze nic ciekawego, po 

kliknięciu wędruj dalej, tracicie za każdym razem 5PA. Podczas 

polowania, gdy skończą się punkty akcji można wypić napój Doktora 

Oaka (jeżeli się go posiada). Daje on maksymalną ilość PA. Ale uwaga! 

W rezerwacie  pokemon nie da się użyć tego napoju! Nie można więc 

polować cały czas. W grze jest możliwość otwierania skrzyń codziennych. 

Dodają one do inwentarza postaci różne pokeballe, pieniądze z gry oraz 

napoje Doktora Oaka. Niestety, to ostatnie zdarza się NIEZWYKLE rzadko 

:( Jeżeli macie piąty poziom postaci, możecie iść na targ, gdzie można 

kupować pokemony  itp. Można  także wypełniać zadania codzienne, 

które zleca Doktor Eli. O tej postaci nie wiadomo nic poza tym, iż daje 

zadania.  

    Według mnie gra jest bardzo interesująca. Polecam ją wszystkim, 

którzy są ciekawi świata pokemon! 
Jaś Cichocki, kl. 6a 
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Razem z moimi koleżankami 

założyłem pierwszy w historii 

naszej szkoły klub książki. 

Rozmawiamy o wyśmienitych 

lekturach ale też gramy w gry    

                                                                     planszowe. Dzielimy się swoimi   

                                                                     opiniami na temat zachowań              

                                                                     bohaterów i ich przeżyć. Być      

                                                                     może czytanie książek może   

         wydawać się wam nudne, lecz  

 jeśli przeczytaliście całego 

„Harrego Pottera” to wiecie już,  

  że to nie prawda. Zaintere- 

         sowanych informuję, że klub  

         nazywa się „Pożeracze Książek”,  

         a nasze motto brzmi: „A my  

         książki i książeczki pochłaniamy  

         niczym porzeczki”. Spotykamy  

         się w poniedziałki w godzinach  

        13:40-14:25 w szkolnej bibliotece.  

         Jeżeli macie chęć porozmawiać 

o przeczytanych książkach – 

zapraszamy. Na najbliższych spotkaniach podyskutujemy o książce 

Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole”. 
Mikołaj Malewski, kl.6e 

 

KSIĄŻKA REŻYSERA „HARRY’EGO POTTERA”! 

 

Przed wami opowieść o mrocznym, 

tajemniczym domu tajemnic! Troje bohaterów: 

Brendan, Eleanor i Kordelia, przeprowadzając 

się, trafia do magicznego świata książek 

tajemniczego pisarza, pana Kristoffa. 

Napotykają tam olbrzymy, wichrową wiedźmę, 

króla burz, piratów i wiele innych dziwnych 

stworów! Gdy  znajdą się w świecie książek, 

wichrowa wiedźma zaczyna zlecać im różne 

niesamowite zadania! Czy przetrwają w 

magicznym świecie? Czy wichrowa wiedźma 

ich zniszczy?! Niesamowite przygody, dawka 

energii i ekscytacji, ogromna ilość nagłych 
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zwrotów akcji i strachu! Epickie starcia z potworami, nagłe zmiany stron 

bohaterów i  dużo krwi! Książka dla ludzi o stalowych nerwach! Jeżeli 

czytałeś „Harry’ego Pottera”, masz szansę przeczytać coś lepszego. Cykl 

książek składa się z trzech tomów. Pierwsza część to tylko  siedemdziesiąt 

siedem krótkich rozdziałów. Polecam! 
Jaś Cichocki, kl. 6a 

 

 

 

 

REDAKCJA „SZATNI” OGŁASZA KONKURS! 
 

Ostatnio przeczytałem serię książek pod 

tytułem „Felix Net i Nika”. To chyba 

najbardziej zwariowana rzecz jaką 

czytałem. Tylko w pierwszej częścipojawiają 

się: znikający złodzieje, duchy, sztuczna 

inteligencja, UFO, Yeti w Tatrach, gnom 

strzegący skarbu, wielki robot modułowy, 

niedźwiedź albinos i… nauczyciel przyrody, 

który hoduje wielką mięsożerną roślinę 

DrosereSuperioze.  

Razem z resztą zespołu redakcji„Szatnia” 

postanowiliśmy ogłosić błyskawiczny 

konkurs. 

Lecz jak mówi Net, jeden z tytułowych 

bohaterów książki „życie nie jest usłane 

chipsami”… Aby wygrać super nagrodę 

musicie podać tytuły wszystkich części serii 

o przygodach Felixa, Neta i Niki. 

Odpowiedzi przynoście do biblioteki do końca listopada. Zachęcam do 

sięgnięcia po książki o przygodachtrójki przyjaciół. 
Mikołaj Malewski, kl. 6e 
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Kalendarz świąt nietypowych 
 

Święta takie, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc zna każdy, ale czy 

wiedzieliście o Międzynarodowym Dniu Pisania Listów? Jeśli chcecie 

poznać więcej nietypowych i nieznanych większości ludziom  świąt, 

koniecznie przejrzyjcie ten kalendarz.  

9.10 - Międzynarodowy Dzień 

Pisania Listów 

11.10 - Dzień Wychodzenia z Szafy 

25.10 - Dzień Kundelka 

05.11-  Dzień Postaci z Bajek 

17.11- Dzień Czarnego Kota 

25.11- Dzień Pluszowego Misia 

Skoro wiemy już o zbliżających się 

nietypowych okazjach, może warto byłoby je 

jakoś uczcić… 

Oto kilka pomysłów naszych czytelników, jak 

podkreślić   

Dzień Wychodzenia z Szafy: 

- Przed lekcją wszyscy chowają się do szafek w pracowni i gdy    

  wejdzie nauczyciel/ka wyskakują i krzyczą boo!;- Karina z VIc 

-Z zamkniętymi oczami wybrać rzeczy z szafy, ubrać się w  

  wyciągnięte ubrania i przyjść w nich do szkoły;- Oliwia i Julia z VIc  

- Pójść do pokoju rodziców, znaleźć ich ubrania i przebrać się w nie;-   
  Gabrysia z 6g i Wiktoria z 6c 

Wiktoria Głębowicz, kl.6c 

 

Krzyżówka patriotyczna 
Poziomo 

1. 11-go dnia tego miesiąca  

    obchodzimy Narodowe  

    Święto Niepodległości 

7. był nim Józef Piłsudski 

8. nad głową orła 

Pionowo 

2. styczniowe lub warszawskie 

3. jeden  z kolorów polskiej flagi 

4. w polskim godle 

5. Mazurek Dąbrowskiego 

6. .. Polskie strzeże naszych  

    granic 
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Czy lubisz szkołę, czy lubią cię 

koledzy i nauczyciele? Jakie 

są Twoje ulubione przedmioty, 

czy szybko się uczysz i czy 

masz szansę zostać szkolną gwiazdą? Dowiedz się, jak Twój znak 

zodiaku wpływa na Twoje szkolne sukcesy i porażki, poznaj swój 

horoskop dla uczniów. 
 

 

Skorpion 24 X - 21 XI 
  

Skorpiony kierują się w życiu emocjami, interesuje je wiele 

dziedzin nauki, zwykle lubią w szkole wiele przedmiotów. 

Czasem nawet zbytnio się rozdrabniają, nie potrafią wybrać dziedziny, 

która je zafascynuje, mają problemy z wyborem zawodu. Skorpiony to 

osoby obdarzone wyobraźnią, pomysłowe, ambitne i dociekliwe. Lubią 

szkołę, biorą aktywny udział w życiu szkoły, działają w samorządzie, 

chętnie wyjeżdżają na szkolne wycieczki, rajdy. Zwykle mają wielu 

znajomych.  
 

Żywioł: woda 

Szczęśliwy kolor: zielony i niebieski 

Szczęśliwe liczby: 1 i 7 

Ulubione przedmioty: matematyka, język polski, języki obce, informatyka. 

Kariera: chirurg, psycholog, żołnierz, naukowiec, policjant, detektyw. 

 

                     Strzelec 22 XI - 21 XII 

Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć. Interesują się filozofią i 

religią. Mają dużo znajomych. Zwykle są lubiane przez nauczycieli. Lubią 

rywalizację, konkursy i olimpiady. Również zawody sportowe wzbudzają 

w nich chęć do osiągania sukcesów, dają im możliwość pokazania się. 

Gorsze wyniki osiągają w nauce z przedmiotów ścisłych, wymagających 

systematycznej pracy i ugruntowanej wiedzy.  
 

Żywioł: ogień 

Szczęśliwy kolor: niebieski 

Szczęśliwe liczby: 3 i 5 

Ulubione przedmioty: geografia, religia, język polski. 

Kariera: księgowy, muzyk, nauczyciel, pilot, technik. 
Gabrysia Maciąg, kl. 6g 

na podst. www.horoskopy.atcsites.com 
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„Szatnię”  r edagujączłonkowiekoła  dziennikar skiego:  
Jaś Cichocki, Wiktoria Głębowicz, Maciek Górczyński, Szymon Grabarczyk,  

 Sara Jarębska, Gabrysia Maciąg, Mikołaj Malewski, Szymon Mierzwicki, Bartek Peciakowski, Julia Tarka 

Opieka redakcy jna :Iwona Blank         
 

Zdjęcia: archiwum domowe, Internet 
 

 

-------  Gazetka dostępna w bibliotece szkolnej oraz na stronie www.sp22.pl  ------- 

 

 

 

 

 Linijka 20-centymetrowa ma ponad 20 centymetrów długości. 

 Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, a raz szerszy. 

 Pierwszy człowiek na Ziemi nie czuł się samotny, bo nie umiał liczyć. 

 

 Suma? A, to taka długa msza w kościele w samo południe...  

 

 Prostopadłościan ma osiem wierzchołków i dwanaście 

krawężników. 

 

 Okrąg to krzywa bez kątów, o złączonych końcach, żeby nie było 

wiadomo, gdzie jest początek. 

 

Ze strony: potworek.com/dowcipy    

potwornie dobre dowcipy wybrał  

Jaś Cichocki, kl. 6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


