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- Mamo a tata mnie zbił dwa razy!!! 

- A czemu aż dwa? 

- Bo raz jak mu pokazałem świadectwo, a drugi jak zobaczył że 
to jego... 

 

 

Jasio chwali się koleżance: 

- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, jak moja ręka! 

- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów! 

 

   

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO  
PRZY SP 2 W  CHMIELNIKU  

 

X 2020 Cena: 1,00 PLN 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 
Chciałabym Was serdecznie powitać w nowym rok szkolnym, który zaczął 
się miesiąc temu. Mam nadzieję, że szczęśliwie i bezpieczne spędziliście 
wakacje. Po nauce zdalnej wróciliśmy do szkół, aby rozpocząć rok szkolny 
2020/2021. W tym roku szkolnym gazetką będzie zajmowała się klasa 7.  
W tegorocznej prasie będą znajdować się artykuły takie jak : ważne wyda-
rzenia, które będą odbywać się w szkole, rozrywka, przepisy kulinarne oraz 
wiele innych pomysłów. Razem z całą redakcją życzymy Wam powodzenia 
w nauce. 

Redaktor naczelna 
Dominika Drążek 
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16 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona, którym jest 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Tegoroczne obchody tego święta były inne niż 

co roku, ze względu na pandemię koronawirusa. Ogłoszono konkurs na napi-
sanie listu do Ojca Świętego oraz odbyła się uroczysta msza święta właśnie z 
tej okazji. Nasz patron, Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodził się 18 ma-

ja 1920 roku, a zmarł 2 kwietnia 2005. Był polskim duchownym, poetą, ar-
cybiskupem, kardynałem. Od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku 
trwał jego pontyfikat, tzn. był papieżem. Karol Wojtyła pochodził z  Wado-

wic, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał 
w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tam-
tym okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara, w kościele parafial-

nym z oddaniem pełnił obowiązki ministranta. 

Dominika Drążek 
Martyna Niezabitowska 

Dzień Patrona 2020 
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Obchodziliśmy go 14 października. Ten dzień był również wolny od zajęć 
szkolnych. Nauczyciele, oprócz serdecznych życzeń, otrzymali słodkości i 
kwiaty. Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edu-
kacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II 
Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 
1773 roku.  
Wszystkim Nauczycielom życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozu-

miałości dla uczniowskich błędów. 

Gabrysia i Krystian Biskup 

Dzień Nauczyciela 

Od 5 lat obchodzimy między-
narodowy Dzień Kropki. Od-

bywa się on co roku 15 wrze-
śnia. Tego dnia dzieci, nauczy-

ciele oraz pracownicy organi-

zują wiele ciekawych zabaw 
które pomagają dzieciom od-

krywać i rozwinąć swoje talen-

ty oraz wspólnie się pobawić. 
Dzięki Dniu Kropki mogą po-

wstać niesamowite i niepowta-

rzalne rysunki. To dobry czas 
na porozmawianie i zobacze-

nie na ile stać dzieci.                                       

Amelia Oczoś 

Międzynarodowy Dzień Kropki-święto kre-
atywności, zabawy, odwagi oraz radości.  
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REDAKCJA GAZETKI OGŁASZA 
KONKURS NA ZAPROJEKTOWA-
NIE WŁASNEJ MASECZKI. NAJ-
LEPSZA PRACA ZOSTANIE NA-

GRODZONA. 
PRACE PROSIMY SKŁADAĆ 

DO SYLWII Ż. I SYLWII Z. Z KLA-
SY VII 

W TERMINIE DO 
27.PAŹDZIERNIKA.  

 

KONKURS!! 
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 Recenzja strony internetowej pisupisu.pl 

Pisupisu to edukacyjna strona o tema-
tyce polonistycznej, matematycznej. 

Serdecznie polecam osobom nie tylko 
nieradzącym sobie z ortografią czy 

matmą, ale wszystkim, którzy chcą do-

kształcić się w którejś z tych dziedzin 
lub potrenować umysł. Na tej platfor-
mie możemy znaleźć szereg różnych 

ćwiczeń, które tłumaczą nam zasady 
pisowni, analizę lektur czy zasady two-

rzenia różnych form wypowiedzi pi-

semnych, itp. A z matematyki mamy tam dodawanie, odejmowanie, mno-
żenie czy dzielenie. 

Jeszcze raz serdecznie polecam tę stronę uczniom wszystkich klas szkoły 
podstawowej. 

     
                                                                     Szymon Gaweł 
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Piątego września w naszej szkole odbyło się wielkie czytanie w ramach ak-
cji:  Narodowego Czytania, które odbywa się co roku. Tym razem czytana 

była Balladyna Juliusza Słowackiego, którą uczniowie i nauczyciele czytali 
wspólnie. Dzięki przeczytanemu  fragmentowi książki polska literatura staje 
się bardziej znana wśród młodzieży. 

Narodowe czytanie 
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Jesień to sezon na warzywa , więc jest to idealny czas na przyrządzenie 
sałatki ze świeżych jarzyn. 
SKŁADNIKI: 
 6 PORCJI 
3 ziemniaki,2 marchewki, 1 pietruszka, 4 jajka,3 ogórki kiszone, 1/4 cebu-
li, 1-2 jabłka, 1 puszka zielonego groszku 
ok. 1 szklanka majonezu 
1 łyżeczka musztardy, sól, pieprz do smaku 
 
Sposób przyrządzenia: 
ziemniaki, marchewkę i pietruszkę umyć (nie obierać), włożyć do garnka, 
zalać wodą, posolić i gotować pod przykryciem do miękkości, przez ok. 
30 minut. 
Odcedzić, ostudzić, obrać ze skórek i pokroić w kosteczkę, włożyć do du-
żej miski. 
Jajka ugotować na twardo (ok. 9-10 minut licząc od zagotowania się wo-
dy), pokroić w kosteczkę, dodać do miski z jarzynami. 
Ogórki, cebulę oraz jabłko obrać i pokroić w kosteczkę, dodać do miski. 
Wsypać dobrze odsączony i osuszony groszek. 
Całość doprawić solą (około 1/2 łyżeczki) oraz zmielonym czarnym pie-
przem (około 1/2 łyżeczki). Wymieszać z majonezem (kilka łyżek zosta-
wić do dekoracji) oraz musztardą. 
Przełożyć do salaterki i pokryć odłożonym majonezem, udekorować we-
dle uznania. 

Maks Strzelec 
 

 

 

Przepis na sałatkę warzywna: 


