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 Drogie Czytelniczki! Drodzy Czytelnicy!  

Przedstawiamy Wam odnowioną gazetkę szkolną. To nasze pierwsze próby, 

dlatego prosimy o wyrozumiałość .  

Mamy nadzieję, że ten numer  „Dwudziestki News” spodoba Wam się i że 

dołączycie do nas, bo czekamy na wszystkich, którzy chcieliby publikować 

swoje teksty w gazetce.  

Możecie do nas pisać: dwudziestkanews@wp.pl  

Zapraszamy też do obejrzenia kolorowej wersji gazetki na naszym blogu: 

http://dwudziestkanews.blox.pl  

Dołączcie do nas, będzie ciekawie!  

  

Dwudziestka News 

mailto:dwudziestkanews@wp.pl
http://dwudziestkanews.blox.pl/
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Dzień Edukacji 

Narodowej 

Myślicie, że to Dzień 

Nauczyciela? Nie, nie! To święto 

wszystkich pracujących 

w szkole.  

Redakcja gazetki składa serdeczne 

życzenia.  

 Po burzy mózgów doszliśmy do wniosku, 

że wszystkim życzymy ciszy na 

przerwach i więcej miejsca na 

korytarzach.  

Paniom sprzątającym -czystych podłóg 

i jak najmniej rzeczy pozostawionych 

przez uczniów.  

Panom woźnym życzymy jak najmniej 

zepsutych ławek i krzeseł. 

 Paniom w sekretariacie – uczniów 

niegubiących legitymacji. 

Wszystkim nauczycielom SP 20 życzymy 

mądrych i grzecznych uczniów   

W załączeniu laurki od nas  

 

 

 

 

 

 

Wszystkiego dobrego życzy Redakcja 

„Dwudziestki News”  
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Szkoła 

 dawniej… 

Szkoła każdemu z nas kojarzy się 

inaczej, choć pewnie często – nie 

najlepiej. Poczytajcie, jak było 

kiedyś i oceńcie, jak wiele się 

zmieniło.  

 

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej 

zaczęłam chodzić 30 lat temu. Wydaje 

się, że to bardzo dawno, jednak szkoła 

nie zmieniła się w tym czasie aż tak 

bardzo.  

W klasach 1-4 miałam cudowną panią. 

Była bardzo wymagająca, ale 

i opiekuńcza. Jeździliśmy na wiele 

wycieczek krajoznawczych. Mieszkałam 

wtedy w Kłodzku, więc do gór mieliśmy 

niedaleko.  

Moja klasa była bardzo sympatyczna. 

trochę rozrabialiśmy, ale pani miała do 

nas anielską cierpliwość i wspaniale 

wszystko nam tłumaczyła. Choć zdarzało 

się, że za karę dostawaliśmy linijką po 

„łapce” albo klęczeliśmy na grochu. 

Pewnego razu tak narozrabialiśmy, że 

pani odwołała wycieczkę!  

W klasach 1-3 mieliśmy zajęcia 

wyrównawcze, ale w czwartej klasie 

musieliśmy radzić sobie sami albo 

pomagać sobie nawzajem.  Mieliśmy 

bardzo dużą świetlicę ( wielkości dużej 

sali gimnastycznej) i tam siadaliśmy 

razem, aby się uczyć ( tak było aż do 

ósmej klasy).  

Przedmioty mieliśmy takie jak teraz, ale 

nie było informatyki, bo komputery nie 

były zbyt popularne. Mieliśmy za to 

kaligrafię – naukę ładnego i kształtnego 

pisania.  

Podobnie jak dziś moja córka, ja też 

najbardziej w szkole lubiłam przerwy. 

W czasie przerw nie mogliśmy biegać po 

korytarzach. Na schodach stali dyżurni, 

którzy pilnowali, by chodzić prawą 

stroną. Przed szkołą było bardzo duże 

podwórko, dzięki czemu w ciepłe dni 

mogliśmy się wybiegać, zaś za szkołą 

było, otoczone murami twierdzy 

kłodzkiej, boisko, gdzie mieliśmy WF. 

Bardzo miło wspominam moją szkołę 

podstawową, kolegów i nauczycieli. 

Z wieloma kolegami z klasy do dzisiaj 

utrzymuję kontakt.  

 

Wspominała pani Henryka Górna, mama 

Dominiki z IV D. 

 

 

 

Czy wiecie, że w Centrum Historii  

Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej można 

zobaczyć, jak kiedyś wyglądała sala 

lekcyjna?   
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… i dziś 

 

Redaktorki naszej gazetki też 

zapisały kilka refleksji dotyczących 

szkoły. Poczytajcie!  

 

Dla mnie szkoła bez wieloryba Rycha nie 

ma sensu. SP nr 20 jest miejscem, 

w którym wieloryb Rychu powinien się 

uczyć. W naszej szkole brakuje mi 

akwarium dla wieloryba Rycha.  

Kim jest wieloryb Rychu? Wymysłem 

naszej wyobraźni. To postać, która ma 

wiele pomysłów i ubarwia naszej szare 

życie szkolne.  

Natalia i Kornelia 

 

Dla mnie szkoła to męczarnia, jest duża 

i szara, czasem mieni się tęczą, 

przyjaźnią, radością, a czasem – kłótnią.  

Zuza 

Dla mnie szkoła jest fajna, ale tylko 

miejsce, nie nauka. W mojej szkole lubię 

koleżanki, czasem kolegów i nauczycieli.  

I.N. 

Dla mnie szkoła to czas spędzony 

sensownie. W mojej szkole lubię 

koleżanki i sposób,  w jaki nas uczą 

nauczyciele. W naszej szkole brakuje mi 

lekcji szycia.  

D.G. 

Dla mnie szkoła jest nudna, tylko czasem 

bywa ciekawie. SP 20 to szkoła bardzo 

fajna. W mojej szkole lubię sklepik 

i długie przerwy.  Brakuje mi pozwolenia 

na używanie telefonów.  

Zuzia 

Dla mnie szkoła w czasie lekcji jest 

nudna, co innego przerwy… Są najlepsze! 

Można poznać dużo osób.  SP 20 to 

najlepsza szkoła na świecie. Brakuje mi 

tylko pozwolenia na używanie telefonów.  

Jula S.  

Dla mnie szkoła jest fajna. SP 20 to 

szkoła podstawowa, w której lubię moich 

przyjaciół. Brakuje mi dłuższych przerw.  

J.K. 

 

 

 

„ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ 

UCZYMY”  

                            SENEKA 
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Zwierzęca szkoła 

Wyobraź sobie, że znalazłeś się 

w szkole zwierząt. Zajrzyj do niej. 

Kto wie, może spotkasz tam… siebie. 

Scena I 

Podczas lekcji Panda pożyczyła 

Patyczakowi korektor. Żyrafa zaczęła 

żartować i mówić różne ciekawe rzeczy 

na temat rewolucji w jakimś obcym 

kraju. Wąż zaczął wmawiać Patyczakowi, 

iż towarzystwo, w którym się znalazł nie 

jest dla niego odpowiednie. Jednak 

Patyczak myślał inaczej – lubił spędzać 

czas z  Pandą. Wąż został odrzucony 

przez Patyczaka. Od tej pory misie 

i Patyczak stanowią zgraną paczkę, 

a Wąż siedzi sam na przerwach i na 

lekcjach.  

Martyna 

Scena II 

Niedawno siedziałam sobie spokojnie na 

przerwie i obok mnie przebiegł Słoń. 

Kopnął mój worek z rzeczami na WF. 

Dwie godziny później znów spotkałam 

Słonia, tym razem to ja byłam dla niego 

niemiła. Przynajmniej się odegrałam! 

Mrówka ma trudne życie w szkole, 

zwłaszcza na przerwie. 

Iga 

 

Scena III 

 Wieloryb wpłynął na korytarz w czasie 

przerwy, taranując wszystkich po 

drodze. Bardzo zdenerwowało to panią 

dyrektor Sowę, która zwróciła uwagę 

Wielorybowi. Ten popłakał się , wrócił do 

domu i powiedział, że nie chce chodzić 

do szkoły.  

Kornelia 

Scena IV Pewnego dnia Byk i Patyczak 

pokłócili się o klocki. Byk bił Patyczaka, a 

Patyczak – Byka. Potem przez kilka dni 

siedzieli z dala od siebie i się  do nikogo 

nie odzywali.   

Natalia 

 

Scena  V 

- Pobawisz się ze mną? – zapytał 

Patyczak Osła? 

- Po co niby mam to robić? – burknął 

Osioł. 

Patyczak zamilkł smutny i odszedł. 

Postanowił, że już nie będzie się do 

nikogo odzywał. Nagle pojawiła się wielka 

Panda i kazała Osłu przeprosić 

Patyczaka. Zagroził, że wszystko opowie 

pani Żyrafie.  Patyczak uśmiechnął się 

smutno, bo wiedział, że to nie były 

szczere przeprosiny, ale jednak ucieszył 

się, że ktoś stanął w jego obronie.  

Zuzia 

Scena VI 

Pani Gazela nie pozwoliła Mrówkom 

przebrać się na WF w toalecie. 

Powiedziała, że od przebierania się jest 
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szatnia. Mrówki były zrozpaczone, bo 

wiedziały, że w szatni złośliwe Sowy 

ciągle otwierają drzwi i są dla nich 

niemiłe. Jak przeżyć kolejną lekcję WF-

u?  

Zuza 

Scena VII 

Zwinna Gazela zawsze miała piątki na 

WF-ie. Bardzo smuciło to Muchę, która 

była bardzo powolna i wiedziała, że nigdy 

nie dorówna koleżance. Mucha lubiła za 

to lekcje przyrody, bo mogła pochwalić 

się swoją wiedzą. Złościł ją tylko kolega 

Osioł, który był tak uparty, że nie można 

go było namówić na zmianę zachowania.  

Dominika 

 

Scena VIII 

Mój kolega Osioł tak bardzo spieszył się 

na podwórko po dzwonku na przerwę, że 

po drodze przewracał wszystkich, a na 

końcu sam upadł wprost pod nogi pana 

dyrektora Żurawia. Później cały dzień 

słuchał swojej koleżanki Sowy, która 

wymądrzała się, że bieganie po 

korytarzach jest niebezpieczne.  

Jula S.  

Scena IX  

Moja koleżanka Żyrafa była tak wysoka, 

że pewnego dnia utknęła na korytarzu 

między drzwiami. Długo szamotała się, na 

szczęście pomogła jej woźna, pani Lwica.  

Julka K. 

Scena X 

Lew, jedząc kanapkę z rybą ( Ryba nie 

była zadowolona) , usłyszał szum. Nie 

wiedział jednak, skąd dochodzi, więc na 

początku nie zwrócił na niego uwagi. 

Jednak po chwili postanowił wstać 

i pójść zgłosić to pani Sowie. Niestety, 

nie zdążył, bo korytarzem przepłynął, 

miażdżąc wszystkich, wielki Wieloryb. 

Ten nigdy nie patrzy na innych. Myśli 

tylko o sobie.  

Natalia 
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O! Dzwonek! Chodźmy 

na dwór! 

Fajnie, że pani pozwoliła 

nam… 

Nie możemy po 

prostu obliczyć, 

za ile będzie 

dzwonek, 

zamiast robić te 

głupie zadania? 

 

Zazdroszczę 

Ryśkowi, że go nie 

ma na lekcji. 

KONKURS NA KOMIKS O SZKOLE ROZSTRZYGNIĘTY. 

PRZED WAMI DWIE NAJCIEKAWSZE PRACE  
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   Autorka: Iga Nowak, IV D 

 

O nie! Drzwi na dwór zamknięte!  

Dzieci, wszędzie dzieci… dzwonię 

po swojego psychologa! 

Laura, obudź się! Lekcja 

się kończy! 
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Próba czy pożar? A, 

nieważne! Tyle czasu 

szykowałem ściągę i 

ominie nas kartkówka! 

O! Pewnie próba 

pożarowa. Żegnaj, 

kartkówko! Witaj, 

wietrze! Gdybym tylko 

miała przy sobie bluzę… 

 Do czego mi się przyda 

przeliczanie 

centymetrów na mapie 

na kilometry w realu? 

Od czego jest telefon? 

 

  Nie ma mnie, 

ponieważ na historii 

jest kartkówka, a 

komputer jest 

ciekawszy. 
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Autorka: Wiktoria Zubicka,  VII C 

 

Za udział w konkursie 

dziękujemy również: 

Agacie Strzelczyk, 

Dominice Górnej,Zuzi 

Lubczyńskiej, Julce 

Stłowkał, Julce Kobani, 

Zuzi Kapłon, Kornelii 

Stasiak, Natalii 

Jasińskiej oraz Jovance 

Oberskiej. 

 

  Dlaczego pani się tak przejęła tą 

próbą? Czyżby to był prawdziwy 

pożar?! Czy to może ostatni dzień w 

tej szkole? Koniec zajęć plastycznych 

i komputerów? 

 Nie dostałam informacji o próbie, 

czy to oznacza prawdziwy pożar? 

W jakiej szkole będę pracować? 

 Już myślałem, 

że nie zdążymy 

na tę 

kartkówkę z 

historii… 
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Halloween 

Może jeszcze nie myślicie o  listopadzie, ale już za dwa tygodnie czeka nas 

Halloween. Poczytajcie o tym święcie.  

 

             

 

Halloween to świeto, które przybyło do nas ze Stanów Zjednoczonych w latach 90-tych. 

W Ameryce jest ono najhuczniej obchodzone. Przypada 31 października. Głównym 

symbolem Halloween jest dynia. Popularne   są lampiony z dyni nazywane Jack-o’-lantern. 

W halloweenowy wieczór dzieci przebierają się za duchy, pająki i inne starszne 

stworzenia i zbierają cukierki, krzycząc: „Cukierek albo psikus!”. 

Julia Stłowkał  

 

Ogłoszenie 

Poszukujemy osób chętnych do współpracy. Nie musisz przychodzić na wszystkie 

spotkania, możesz działać jako satelita – pisać od czasu do czasu . 

Szukamy osób chętnych do pisania o książkach, grach komputerowych i muzyce.  

Wszelkich informacji udziela pani Magdalena Boberska.  

Spotkania redakcji gazetki  „Dwudziestka News” odbywają się w piątki na ósmej 

lekcji. Zapraszamy!  

Redakcja wraz opiekunką  
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Kreatywna Końcówka ;) 

Tu znajdziesz zawsze ciekawe zadania lub zagadki. Poćwicz swój umysł!  

 

Dodaj jedną dowolnie zakrzywioną linię, dzięki której równanie 

będzie poprawne: 20 I O 15 = 15:20 

*** 

Pewien człowiek wchodzi do sklepu z antykami i proponuje sprzedawcy 

kupno pięknej monety z brązu. Na jednej stronie znajduje się 

wizerunek cesarza, a na drugiej – data 500 p.n.e. Sprzedawca od razu 

się orientuje, że moneta nie pochodzi z roku 500 p.n.e. Dlaczego? 

*** 

 

 

  

 

    

  

Skład redakcji:  

Dominika Górna z 4D, Zuzanna Kapłon z 4E, Zuzanna 

Lubczyńska z 4C, Kornelia Stasiak z 4E, Iga Nowak z 

4D, Natalia Figiel z 4D, Natalia Jasińska z 4e, Julia 

Stłowkał z 4G, Julia Kobani z 4G.  

Opieka: Magdalena Boberska 

 


