
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak szóstoklasiści wspominają naszą szkołę? 

 Wywiad z łyżwiarką Olą Stańczyk 

 Wehikuł czasu – przypominamy najciekawsze 

wydarzenia mijającego roku szkolnego 

 Zasmakuj Włoch!!! – przepis z gorącej Italii  

 Czego nie wiecie o biedronkach? 

 Konkursy z nagrodami! 

 Dowcipy 

 Łamigłówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 37 

im. ks. Jana Twardowskiego 

w Katowicach 

 

 

Numer 1/2016 

 

 

W końcu jest pierwszy numer! 
  
Przez naszą redakcję przewinęło się wielu młodych, 
ambitnych, zdolnych, wspaniałych, kreatywnych                    
i pracowitych dziennikarzy, lecz do momentu 
wydania pierwszego numeru gazetki wytrwało 
tylko… dwoje. Ale to nic!  
 
Po wakacjach nasz Ekspres ruszy pełną parą! 
Życzymy udanej lektury i zachęcamy do współpracy.  

Ania i Paweł 
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DZIAŁO SIĘ… 

Zapraszamy Was na ekspresową podróż po mijającym 

roku szkolnym! Nie sposób wspomnieć o wszystkim,                

co się działo w naszej szkole. Postanowiliśmy więc 

wybrać z każdego miesiące jedno lub dwa wydarzenia, 

które najbardziej utkwiły w naszej pamięci.  

 

WRZESIEŃ 
rozpoczęcie roku szkolnego 

dla niektórych pierwszy rok w 
naszej szkole, dla innych – 
ostatni; poza tym nowe 
wyzwania, nowe podręczniki, 
nowi koledzy… 

PAŹDZIERNIK 
otwarcie nowej szatni                         

i nowej stołówki 
warto było czekać na szatnie z 
zamykanymi szafkami i stołów-
kę, którą odwiedzamy teraz                   
z jeszcze większą przyjemnością. 

 

LISTOPAD 
pasowanie na ucznia 

ważne wydarzenie dla pierw-
szaków – po pasowaniu stają się 
już pełnoprawnymi uczniami 
naszej szkoły, a to nie tylko 
obowiązki, ale i przywileje.  

 

GRUDZIEŃ 
koncert kolęd i pastorałek, 

kiermasz świąteczny 
w świątecznej atmosferze mija 
nam cały grudzień, są kolędy, 
prezenty, życzenia, spotkania 
opłatkowe; lubimy ten czas! 

 

STYCZEŃ 
bale karnawałowe, 

poranek z ks. Twardowskim 
czas przebieranek i zabaw ta-
necznych; wspominaliśmy też 
naszego patrona, ponieważ 18 
stycznia jest rocznicę jego 
śmierci. 

 

LUTY 
festiwal tańca, 

ferie 
prezentujemy swoje taneczne 
talenty  podziwiamy talenty in-
nych, poza tym w drugiej 
połowie miesiąca odpoczywa-
liśmy.  

 

wielkanocny kiermasz 
świąteczny 

tęsknimy za feriami zimowymi, 
witamy wiosnę, przygotowu-
jemy się do kiermaszu, uczęsz-
czamy na rekolekcję i świętu-
jemy. 

 

MARZEC 
biesiada śląska, 

obchody Dnia Ziemi 
klasy młodsze bawią się na 
biesiadzie, a wszyscy w tym dniu 
możemy posmakować chleba z 
tłustym; w kwietniu częściej 
myślimy też o naszej planecie.   

 

KWIECIEŃ 

zielona szkoła, 
wycieczki 

góry, morze, lasy  są nasze! 

Jeździmy na wycieczki, zwie-

dzamy i cieszymy się ze wspól-

nie spędzonego czasu.   

piknik szkolny 
próby i przygotowania do fes-

tynu, a później wspólna zabawa 

na szkolnym boisku: występy, 

konkursy, nagrody; piszemy 

ostatnie sprawdziany i czekamy 

na wakacje. 

MAJ 

CZERWIEC 
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PYTAJnik 

 

 

Ola Stańczyk, uczennica klasy 2a, jest łyżwiarką figurową. 

Łyżwiarstwo to jej ogromna pasja, całe życie i to właśnie z nim wiąże 

swoje marzenia na przyszłość. Poniżej wywiad z niezwykle 

utalentowaną uczennicą. 

 

Kiedy zaczęłaś uprawiać łyżwiarstwo figurowe i co 

podoba ci się w tym sporcie? 

Łyżwiarstwo figurowe zaczęłam uprawiać, gdy mia-

łam pięć lat. Podoba mi się to, że mam fajnych 

przyjaciół w mojej grupie, że mogę jeździć na lodo-

wisku i jeździć na zawody. 

Kto cię zachęcił do tego sportu? 

To mama mnie zaprowadziła na lodowisk . Najpierw  

tata nie chciał się zgodzić, ale potem to sobie 

przemyślał i teraz jeździ ze mną na treningi. 

Jak często masz treningi i jak one wyglądają? 

Wstaję codziennie rano i jadę na treningi na 6:30,         

po południu także mam treningi. Podczas treningu 

trener wchodzi na lód, my się kłaniamy i trener nam 

daje polecenia, a my je wykonujemy. Trener nas 

poprawia, jeździmy programy (układy – przyp. red.),  

i tak przez cały trening. 

Ile razy brałaś udział w zawodach i czy czasami się 

przed nimi stresujesz? 

Brałam udział w około 20 zawodach. Zawsze się 

stresuję, ponieważ boję się, że wiele razy upadnę, że 

coś mi nie wyjdzie… 

Jakie masz osiąg-

nięcia w łyżwiar-

stwie figurowym i 

jaki występ uwa-

żasz za najbardziej 

udany? 

Moje największe 

osiągnięcie to 3 

miejsce na Mistrz-

ostwach Polski w Cieszynie w tym roku i właśnie z 

tego występu jestem najbardziej zadowolona. 

Jakie emocje towarzyszą ci podczas zawodów,                 

a jakie w czasie treningów? 

Na treningach czasami jestem zła lub smutna, ale 

cieszę się, jak coś mi wyjdzie. Na zawodach raczej 

jestem wesoła, rzadko się smucę. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu suk-

cesów! 

 

 

 

 

 

Po co wynaleziono chmury? 
W roku 2010 holenderski artysta Bernaut  Smilde wynalazł 

chmurę. Pomysł przyszedł mu podczas odwiedzania pewnego 

muzeum  w Holandii. Zauważył pustą salę, pomyślał, że trzeba 

ją urozmaicić i nie wiadomo skąd, przyszedł mu taki właśnie 

pomysł. Smilde chciał stworzyć  nietypową ozdobę i  udało mu 

się. Swój wynalazek nazwał Nimbus 2. Zaciekawiło mnie to, 

bo Nimbus to nazwa motocykla… Bernaut postanowił ozdabiać 

swoimi chmurami inne 

pomieszczenia np. sale 

koncertowe lub balowe i 

klatki schodowe. Jego dzieło 

znalazło się na liście 

najlepszych wynalazków 

2012. 
Ania Stańczyk 

NASZE PASJE 

ŁYŻWIARSTWO TO CAŁE MOJE ŻYCIE! 

  

Pytania nie najmądrzejsze 

Co to jest: jedna połowa zielona, a druga niebieska? 

Żaba w dżinsach! 
 

Dlaczego owca jest smutna? 

Bo ma męża barana. 
 

Co mówi mleko, gdy przychodzą goście? 

Mleko wita. 
 

Jak się nazywa morski detektyw? 

Śledź. 

 

Co mówi lustro do lustra? 

Przepraszam, odbiło mi się 
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PRZYGODY I ZAGADKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai to seria 

książek przygodowych napisana przez Martina 

Widmarka i Helenę Willis. Kilka książek z tej serii 

doczekało się już ekranizacji, czyli na ich podstawie 

nakręcono filmy.  

Książki opowiadają o przygodach dwojga 

przyjaciół: Lassego i Mai. Założyli oni klub 

detektywistyczny i rozwiązują w każdej części inną 

zagadkę. Często pomagają komendantowi policji w 

znalezieniu sprawców przestępstw np. gdy ktoś ukradł 

diamenty, złoto lub sprawił, że podczas meczu 

zniknął puchar dla zwycięzcy. Szczególnie ciekawe 

części to: Tajemnica diamentów, Tajemnica złota, 

Tajemnica pożarów, Tajemnica galopu i Tajemnica 

pływalni. 

Te książki tak mi się spodobały, że nie mogłem się 

od nich oderwać. Polecam je wszystkim: i dzieciom z 

przedszkola, i szóstoklasistom, bo może po nie 

sięgnąć osoba w każdym wieku. Uważam, że każde 

dziecko powinno mieć te książki na swojej półce. 

Jeśli jeszcze ich nie czytałeś, powinieneś to zrobić jak 

najszybciej! Pędź do biblioteki lub księgarni po Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai. 
Paweł Czech

 

CZY WIERZYCIE W KLĄTWY I DUCHY? 
 

Warto zadać sobie to pytanie przed 

przeczytaniem książki Serce ze szkła, 

pierwszej części 3-tomowej serii niemieckiej 

autorki Kathrin Lange.  

Opowiada ona o historii Juli, która spędza 

przerwę świąteczną na wyspie Martha’s 

Vineyard. Na zaproszenie znanego wydawcy 

książek, ojca nieśmiałego Dawida, 

zatrzymuje się w tajemniczej posiadłości. 

Chłopak zapadł w depresję po śmierci swojej 

narzeczonej Charlie na klifie. Był świadkiem 

tego wypadku i prawie przez cały czas 

pogrąża się w swoich myślach. Juli miała 

spędzić trochę czasu z Dawidem, ale z 

biegiem czasu coraz bardziej zagłębia w 

przeszłość narzeczonej Dawida. Jego 

pokojówka próbuje przekonać Dawida i Juli 

w istnienie klątwy Madelaine Bower. 

Bohaterka i chłopak popadają w szaleństwo… 

Uważam, że Serce ze szkła powinni 

przeczytać wszyscy fani tajemnic oraz 

zagadek. Akcja przebiega w niej bardzo 

dynamicznie, a książka jest po prostu 

ciekawa. 
Anna Stańczyk

 

 

ANIME, KTÓRE MUSISZ ZOBACZYĆ! 
 

Pełnometrażowe anime Ruchomy zamek Hauru 

w reżyserii Hayao Miyazaki (czyt. Hajao Mijazaki) 

opowiada o Sophie, 

która zostaje zamie-

niona przez złą wiedź-

mę w staruszkę. Bo-

haterka jednak nie 

rozpacza i nie stoi 

bezczynnie, lecz wy-

rusza w niebezpieczną 

wędrówkę, by odzy-

skać swoje dawne ciało. Niespodziewanie Sophie 

natrafia na owiany tajemnicą ruchomy zamek 

należący do czarodzieja Hauru! Co zrobi Sophie? 

Czy uda jej się odzyskać swoje 18-letnie ciało? 

 Anime w pełni zasługuje na oglądanie. 

Uświadamia nam, że można kogoś kochać bez 

względu na wygląd, bo urok przemija. 

 Polecam Ruchomy zamek Hauru  wszystkim bez 

względu na wiek! 

Maria Ostrowska 

 

 

Paweł Czech 

 

COOLTURKA 
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Przepis na włoską pizzę 

Składniki na ciasto 
·  500g mąki chlebowej  

·  1 łyżeczka miodu 

·  2 łyżeczki drobnej soli 

·  2 łyżki oliwy z oliwek 

·  150 ml wody   

·  150 ml mleka 

·  Kostka drożdży 

   

Mąkę wymieszaj z solą. Do innego naczynia wlej mleko, 

wodę, dodaj cukier i miód, rozpuść drożdże i odstaw na 

kilka chwil. Kiedy na powierzchni pojawi się piana, wlej 

płyn do mąki, dodaj pozostałe składniki i zacznij wyrabiać 

ciasto; ugniataj mocno, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. 

Uformuj kulę, przykryj ją i odstaw do wyrośnięcia w 

osłonięte miejsce, gdzie nie ma przeciągów powietrza (na 

około godzinę). Na pizzę możesz, wedle swoich upodobań 

kulinarnych, położyć różne dodatki (szynkę, pieczarki, 

tuńczyka itp.), nie zapomnij jednak o podstawowych 

składnikach - serze i sosie pomidorowym lub śmietanowym. 

Pizzę piecz w temperaturze 220 stopni około 10-12 minut.  

Smacznego!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI 

 

Największa pizza ważyła aż 12,2 tony, a jej średnica wynosiła 

37,4 metra. Zrobiona została w 1990 roku w Republice 

Południowej Afryki. Do jej przyrządzenia zużyto 3960 kg sera, 

1763 kg pieczarek oraz 1984 kg sosu pomidorowego. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Margherita to nazwa najpopularniejszej i najprostszej wersji 

pizzy. Pierwsza współczesna pizza miała powstać w 1889 roku, 

kiedy to Neapol odwiedziła królowa Włoch Małgorzata 

(Margherita) Sabaudzka wraz z mężem. Tamtejszy piekarz, 

niejaki Raffaele Esposito, przygotował na jej cześć specjalną 

potrawę – pizzę, której podstawowymi składnikami były 

pomidory, ser mozzarella i bazylia, reprezentujące narodowe 

barwy Włoch.  

Czy chciałbyś przedłużyć swoją 

edukację w szkolę podstawowej? 

0
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50
60
70
80
90

Które lekcje będziesz najmilej wspominał? 

(Ankietowani mogli wybrać trzy przedmioty). 

ZAPYTALIŚMY SZÓSTOKLASISTÓW… 

0
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100

Tak
30%

Nie
40%

Nie 
wiem
30%

Czego będzie ci najbardziej brakowało po 

odejściu z naszej szkoły?  

WIDELCEM PO MAPIE 
Paweł Czech 
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Ostatnio w naszej szkole pojawiło się duuuuuuuużo 

biedronek (doskonale wiecie dlaczego). Postanowiliśmy 

przyjrzeć się im nieco bliżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wykreślance znajduje się 12 wyrazów związanych ze szkołą. 

Hasła mogą być umieszczone pionowo i poziomo. Znajdź 

wszystkie i narysuj obrazek do jednego z nich.  

POD LUPĄ 

Istnieje 5 tysięcy gatunków  

tych owadów.  W Polsce 

żyje około 80 gatunków. 

Ilość kropek nie świadczy o 

wieku biedronki – oznacza 

gatunek. 

 

Biedronki żywią się mszycami, czerwcami,  grzybami, 

pyłkami kwiatów i nektarem. 

 

Biedronka może mieć 

maksymalnie 20 kropek, 

może też nie mieć ich wcale. 

 

Dzięki posiadaniu kropek biedronki nie 

są mylone z jarzębiną i nie stają się 

pokarmem dla ptaków. 

 
Biedronki są przysmakiem 

pająków, pliszek i 

muchołówek. 

 Większość 

biedronkowatych to 

drapieżnicy.  

 

To bardzo pożyteczne 

owady – zjadają szkodniki, 

np. mszyce. 

 

Gdy biedronka wyczuwa zagrożenie, wydziela 

żółtą ciecz o nieprzyjemnym zapachu, która ma 

odstraszyć wroga. 

 

Boża krówka – to 

ludowa nazwa 

biedronki. 

 

MÓZGOWNIA 

Nie wszystkie biedronki 

są czerwone! 
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1. Nazwa czwartego miesiąca. 

2. Państwo słynące z tulipanów i wiatraków. 

3. Pijesz przez nią sok. 

4. Leżąca na ziemi plama wody. 

5. Miasto, w  którym znajdują się sukiennice. 

6. Nazwisko autora „Lokomotywy”. 

7. Ptak, którego można spotkać nad morzem. 

8. Może być możliwości lub góry. 

9. Inaczej kumpel, kolega. 

10. Stolica Meksyku. 

11. Opowieści np. o greckich bogach. 

12. Pałka służąca do dyrygowania. 

13. Ulica, przy której mieści się nasza szkoła. 

14. Miasto słynące z Bramy Brandenburskiej. 

15. Na przykład gimnazjum. 

16. Północ, południe, wschód, zachód – to … 

świata. 

17. Ksiądz … Twardowski. 
 

KRZYŻOWKA 

Rozwiąż krzyżówkę i dowiedz się, kto jest autorem  
poniższych słów: 
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ania Stańczyk 
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WAKACYJNY KONKURS 
 

 

Wyślij nam ciekawe,                               

śmieszne, zaskakują-                              

ce  zdjęcie z wakacji.  

Na  autorów  najlep-                                   

szych  zdjęć czekają                               

nagrody! 
 

Oto nasz adres: 

szkolnyekspres.sp37@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Szkoła podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach 
ul. Lompy 17, 40-038 Katowice 

 
Zespół redakcyjny: Paweł Czech, Anna Stańczyk 
Opiekun: Małgorzata Szulc 
Kontakt z redakcją: szkolnyekspres.sp37@gmail.com 

 

Dgggggggjjj 

WAKACYJNY SŁOWNICZEK 

Wolność  
 

Atrakcje  
 

Klapki  
 

Aktywność  
 

Ciepło  

 

Jarmarki  

 

Ekstremalne  

 doświadczenia   

– bo w końcu nie trzeba codziennie wstawać do szkoły, rodzice na więcej nam pozwalają; 

poza tym wtedy, gdy są daleko, wielu naszych grzeszków po prostu nie widzą….  

– morze atrakcji: wesołe miasteczka, ZOO, 

wycieczki – wszystko to, co przyjdzie do 

głowy nam i naszym bliskim. 

 wreszcie nasze stopy mogą cieszyć się pełnią 

życia i oglądać świat, to wszystko umożliwiają 

właśnie klapki (japonki, rzymianki, jezuski – co kto 

woli). 

 
– sport, sport i jeszcze raz sport! 

 wreszcie nie trzeba ubierać się na cebulkę i do nocy można paradować w krótkich 

spodenkach i bluzkach bez rękawków (trzeba jednak uważać, by nie stać się ofiarą komarów); 

w słoneczne dni warto pamiętać o kremach z filtrem, bo słońce widzi, które miejsca na 

naszym ciele nie są chronione przed promieniami UV. A przecież nikt nie chce wyglądać jak 

raczek… 

– komu, komu, bo idę do domu! Na jarmarkach, który w czasie wakacji od groma, można 

kupić wszystko: od kiczowatych drobiazgów do pięknych produktów rękodzielniczych. 

Można także poćwiczyć swoje umiejętności negocjacyjne oraz silną wolę. 

 można pływać z rekinami, wspinać się na wieżę Eiffla lub górskie szczyty, pić 

wodę z górskich źródełek, skakać na bungie, ujeżdżać strusia, łapać motyle, 

jeść kaktusy, ślimaki, chrabąszcze i inne pyszności.  


