
 

 

0 

  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha 

Bądkowskiego w Luzinie 

 

Nowinki z 

luzińskiej 

jedynki 

GAZETKA UCZNIOWSKA 2018, NUMER 1 

 



 

 

1 

 
Co się dzieje w naszej szkole? 

Wybraliśmy samorząd uczniowski! 

Oto nasi przedstawiciele: 

Dąbkowska Zuzanna z klasy- VIc 

Swobodziński Szymon — VIc 

 Swobodziński Miłosz – Vd 

 Socha Nikodem – Vd 

 Dąbkowska Michalina – Vb 

Labbuda Nikodem – Va 

Wołodko Wiktoria – Ve 
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Otrzęsiny klas 4 

  

5 października br. w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Lecha 

Bądkowskiego odbyły się otrzęsiny 

klas IV. Impreza przebiegała pod 

hasłem „Bonifacy i Filemon. Po prostu 

koci świat”. Jak przystało na 

charakter uroczystości,  wszyscy 

czwartoklasiści bardzo starannie się 

przygotowali, także aula tego dnia zamieniała się w zlot kotów. Były koty 

szarobure, łaciate, prążkowane, białe oraz czarne i wszystkie bawiły się 

wyśmienicie.  W czasie otrzęsin odbyło się kilka konkurencji, w których brali 

udział przedstawiciele poszczególnych klas, a wyniki końcowe rozłożyły się 

nadzwyczaj sprawiedliwie 

Klasa IV A zwyciężyła w „Kocim Malowaniu”, 

wykonując perfekcyjny portret swojej 

wychowawczyni. Klasa IVF wygrała „Kaszkę z 

miski”, pokazując niezwykłą koordynację w 

karmieniu z zasłoniętymi oczami. Z kolei 

przedstawiciele klasy IVB byli najlepsi  w 

konkursie „Mózgu parowanie”, gdzie śpiewająco 

zdali test z wiedzy.  Uczniowie IVC  okazali się 

niedoścignieni  w „Biegu z jajkiem”. Za to w 

pisaniu bez użycia rąk i nóg prym wiodła klasa 

IVE, natomiast w „Kocim zawodzeniu” 

bezapelacyjnie najlepsi byli uczniowie z IVD.  

Spotkanie zakończyło się dyskoteką, na której 

wszystkie koty wykazały się niezwykłymi 

umiejętnościami tanecznymi. 

I gdyby nie ostatnia piosenka „To już jest koniec”, 

pewnie chętnie pokazałyby prawdziwe kocie 

oblicze, bawiąc się w szkole do samego rana.  

Maciej Keller   
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 DZIEŃ NAUCZYCIELA 

  

„Nauczyciel prowadzi za rękę, otwiera umysł, dotyka serca…” 

Te słowa były mottem akademii przygotowanej przez naszych 

uzdolnionych aktorów oraz członków kółka wokalnego. Wszystkim 

nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy satysfakcji z pracy i 

uśmiechu na co dzień. 

REDAKCJA 
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Katarzyna Rojewska: Wiemy, że bardzo lubi pani psy… Jakimi pieskami się 

teraz pani opiekuje? Jak się one nazywają? 

Pani Dominika Lebiecka : Psy, które mieszkają ze mną to Bigi ,Bika i 

Kajtek. My je w domu nazywamy  owczarkami leśnymi, ponieważ wszystkie 

trzy zostały przygarnięte z lasu. Ale poza tym  mam jeszcze pod swoją opieką 

psy, którym częściowo opłacam pobyt w hotelu i są to Grey , Dziadunio 

,Dziadek ,Manuel z cmentarza, Bruno, Pola, Morus ,Łoli, grupa staruszków u 

pani Irenki i kocia rodzina z Mszczonowa oraz osiołek Maciuś. 

Noemi Wilkowska: Czy ma pani również inne zwierzęta? 

Pani Dominika Lebiecka: Tak, mam w domu jeszcze rybki, które tak 

naprawdę nie są moje. Rybki dostała moja córka, ale zajmuje się nimi mama. 

Jest też wolno latający w kuchni kanarek. 

Krzysztof Wicki: W jaki sposób mogłaby pani zachęci naszych uczniów do 

pomocy w schronisku w Dąbrówce? 

Pani Dominika Lebiecka: Zbierajmy stare koce, ręczniki i dywaniki 

łazienkowe. To nie wymaga dzielenia się swoim pieniążkami, a na jesień i 

zimę bardzo pomaga zwierzętom. Brać udział w zbiórkach w szkole. To niby 

drobna rzecz, ale jak każdy przyniesie woreczek karmy to dla schroniska 

bardzo dużo znaczy. Można też robić zakupy w sklepach, które za wydane 

pieniążki wysyłają na przykład złotówkę dla schroniska. I są takie sklepy w 

Luzinie, które właśnie w tym roku pomagają schronisku w Dąbrówce. Jak się 

robi zakup z aplikacją sklepu, wtedy za każde zarejestrowane punkty na 

karcie, sklep przekazuje pieniążki do schroniska w Dąbrówce. W ten sposób 

ja pomagam. Od czasu do czasu kupuję też dla schroniska wiaderko węgla, 

aby zimą pieskom ogrzewano kojce. Ale węgiel kosztuje bardzo dużo 

pieniążków, w związku z tym można wziąć udział w akcji „kup wiaderko 

węgla”. Nie całą tonę. Za pięć złotych można kupić wiaderko węgla. I to jest 

bardzo łatwa sprawa! Te pieniążki wystarczy przelać na konto.  

Z panią Dominiką Lebiecką rozmawiali: Katarzyna Rojewska, Noemi Wilkowska i 

Krzysztof Wicki. 

OTOZ ANIMALS SCHRONISKO W DĄBRÓWCE PKO BP: 74 1020 1853 0000 9602 0068 7616 
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Chcecie podążać za modą? Śledźcie 

naszą rubrykę! Dziś analizujemy 

strój galowy:) 

Strój galowy ucznia powinien być 

utrzymany w kolorystyce czarno-, 

granatowo- lub niebiesko-białej.  

Strój galowy nie może zawierać 

elementów odzieży sportowej: dres, 

obuwie sportowe. Prosta sprawa!  

W każdej szafie ucznia coś się 

znajdzie! 
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SKOK NA BUNGEE to skakanie z dużej wysokości na 

długiej elastycznej linie wykonanej zwykle z około 

tysiąca gumowych włókien. 

Skok na bungee jest bardzo ciekawym przeżyciem dla 

osób lubiących niezwykłe przygody. Jest niezwykle 

emocjonującym przeżyciem, którego na pewno nie 

zapomnisz. 

Taki skok można wykonać w Trójmieście. A 

dokładniej w Gdańsku  lub  we Władysławowie. 

Laura Grochocka-Sikora 

  

Jazdy Quadem (WYMOWA KŁOD, 

POWSZECHNIE KŁAD, 

RZADZIEJ KWAD), WSZĘDOŁAZ, CZTEROKOŁOWIEC  

(LUB TRÓJKOŁOWIEC), ATV (OD JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO  ALL-TERRAIN VEHICLE) – POJAZD 

CZTEROKOŁOWY, PRZEZNACZONY GŁÓWNIE DO 

SPORTU I REKREACJI. 

PAWEŁ JELIŃSKI 
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REDAKCJA: 

Paweł Jeliński -redaktor naczelny 

Laura Grochocka -Sikora-fotograf 

Maciej Keller/Krystian Andrychowski-korekta 

Reporterzy: 

Nikol Klawikowska 

Małgorzata Langa 

Paweł Naczk 

Katarzyna Rojewska 

Krzysztof Wicki 

Noemi Wilkowska 

Liliana Czerwionke 

Kornelia Dampc 

Paulina Pastucha 

Magdalena Wunsch 

INFO 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? 

Odezwij się do nas na szkolnym korytarzu lub napisz do nas e-mail: 

nowinkizluzinskiejjedynki@gmail.com 

  

W następnym  

numerze: 

-wywiad  z panią  

ANNĄ FORMELA 

-relacja z  

kiermaszu  

świątecznego 

-przepisy  na  

potrawy  na  

szkolny stół wigilijny 

  




