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Dwudziestka News 

 

Konkurs!!! 

Ciekawe opowiadanie 

Co czytać? Czego 

słuchać? 

Jak poprawić komfort 

przerw w naszej 

szkole? 

Po co nam Walentynki? 

Szkolne aktualności 



Co w szkole 
piszczy? 

Po nieco dłuższej przerwie 

oddajemy Wam do rąk kolejny 

numer szkolnej gazetki.  

Przypominamy, że można z nami 

współpracować doraźnie. 

Przesyłajcie swoje teksty na 

adres: dwudziestkanews@wp.pl 

lub przynoście pani Magdalenie 

Boberskiej.   

 

W naszej szkole dużo się dzieje, 

ale redakcja gazetki nie 

o wszystkim wie. Prosimy 

o wysyłanie nam informacji i zdjęć 

– chętnie umieścimy je w 

kolejnych numerach „Dwudziestki 

News”.  

Liga Klas 

Przypominamy, że Liga Klas to 

konkurs, na który składa się sporo 

elementów. Zajrzyjcie do 

regulaminu i powalczcie z klasą o 

nagrody . Aktualne wyniki 

znajdują się na pierwszym piętrze 

.  

W ubiegłym tygodniu klasy 0-3 

miały bale karnawałowe. Klasy 4-7 

muszą poczekać na swoją 

dyskotekę. Odbędzie się ona  

między w tygodni 9 – 13 kwietnia. 

O szczegółach poinformują Was 

wychowawcy.  

 

Zachęcamy do zaglądania na 

stronę szkoły: 

http://www.sp20.wroc.pl –

znajdziecie tam aktualności 

z życia szkoły oraz informacje 

o ciekawych konkursach.  

Przypominamy, że najlepsi 

uczniowie i uczennice z klas  4-7 

będą mogli pojechać na wycieczkę 

do Włoch. Jeśli nie pamiętacie, 

jakie są zasady konkursu, 

mailto:dwudziestkanews@wp.pl
http://www.sp20.wroc.pl/


zajrzycie również na stronę szkoły 

lub zapytajcie wychowawcę. 

Konkurs 

Zachęcamy do udział w konkursie 

na odręczne napisane zdanie 

Mikołaja Reja: „A niechaj 

narodowie wżdy postronni znają, 

iż Polacy nie gęsi, iż swój język 

mają”. Szczegóły znajdziecie na 

stronie internetowej szkoły oraz 

na naszej tablicy ogłoszeniowej – 

na parterze szkoły. 

 

„Zemsta” w naszej szkole 

10 stycznia 2018 r. uczniowie klas 

siódmych wystawili 

najzabawniejsze fragmenty 

słynnej komedii Aleksandra 

Fredry „Zemsta”. Prezentacje 

odbyły się podczas przerw 

śródlekcyjnych i miały dwie 

odsłony. 

 

 

Pokazy sportowe 

Już jutro, 15 lutego odbędą się 

pokazy gry w koszykówkę na 

wózkach inwalidzkich. Mecz 

obejrzeć będą mogły klasy szóste 

i siódme.  

 

 



Walentynki 

  

Kim był święty Walenty? 

 Św. Walenty był księdzem, 

który wbrew woli cesarza udzielał 

ślubów młodym żołnierzom. Według 

legendy biskup został wtrącony do 

lochów, gdzie zakochał się 

w niewidomej córce strażnika. 

Wskutek miłości dziewczyna 

odzyskała wzrok. Niestety cesarz 

wydał rozkaz skazania Walentego 

na śmierć (14.02.269r.) Przed 

śmiercią Walenty napisał list do 

swojej ukochanej. Od tamtej pory 

nazywa się świętego Walentego 

patronem zakochanych. 

 

Jak dzisiaj obchodzimy 

Walentynki? 

 Dzisiaj, w dzień Walentynek, 

dajemy sobie prezenty, kwiaty, 

kartki walentynkowe i wyznajemy 

miłość. W ten dzień nawet Ci 

najbardziej nieśmiali mogą wyznać 

uczucie dając niepodpisaną 

walentynkę. 

Po co są Walentynki? 

 Moim zdaniem Walentynki 

są potrzebne, gdyż dzięki 

Walentynkom możemy powiedzieć 

innym co czujemy (miłość, 

sympatię) z mniejszym poczuciem 

wstydu. Poza tym każda okazja do 

okazywania sobie uczuć jest 

dobra. 

Dominika Górna 

  

Czy potrzebne nam są 

Walentynki? 

 Zastanawiając się  nad tym  

pytaniem, trudno udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi...to tak 

jak rozmawiać o wyższości Świąt 

Bożego Narodzenia nad Świętami 

Wielkanocnymi.  

 Walentynki są obchodzone 

w południowej i zachodniej Europie 

od średniowiecza. Europa północna 

i wschodnia dołączyła do 

walentynkowego grona znacznie 

później. Na Zachodzie, zwłaszcza 

w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych, czczono św. 

Walentego jako patrona 



zakochanych. Dzień 14 lutego stał 

się więc okazją do obdarowywania 

się drobnymi upominkami. 

 Kiedy zapytałem mamę 

o obchodzenie tego święta ( gdy 

była w szkole średniej 

i Walentynki w Polsce dopiero 

wchodziły jako święto), opowiadała 

mi, że szkoła organizowała apel, na 

którym rozdawano zebrane 

wcześniej miłosne liściki zebrane 

do skrzynki. Następował szereg 

uśmiechów, zaskoczeń oraz kwitły 

rumieńce na twarzach 

obdarowanych. Od czasu do czasu 

któraś z koleżanek wracała do 

domu z kwiatkiem... Nie było 

jednak takiego szału jak jest 

teraz... 

 Sklepy, restauracje, kina 

oraz inne atrakcje przewidziane 

dla par przeżywają oblężenie, a to 

”zakochanie” w tym dniu aż kłuje 

w oczy . Ale czy tędy droga.... 

 Wydaje mi się, że ten dzień 

ma ułatwić zdobycie się na gest 

i odważenie się na to, na co trudno 

jest się zdobyć, zwłaszcza gdy 

jest się nieśmiałym, aby pokazać 

bliskiej naszemu sercu osobie, że 

jest dla nas kimś wyjątkowym. Nie 

wymaga to dodatkowej, 

wymuszonej oprawy w postaci 

miśków z sercami, kwiatków 

z sercami, kartek z sercami, 

pidżam z sercami... 

 

 Jeśli ktoś jest dla Ciebie 

wyjątkowy, zrób dla niego coś 

wyjątkowego, to co lubi i będzie 

to przeznaczone tylko dla niego. 

Nie idź na łatwiznę sklepowych 

szałów, pomyśl, zaplanuj 

 i wykonaj. Wtedy Walentynki 

nabierają swojej mocy, spełniają 

swoją rolę i są potrzebne. 

Już w biblijnym 1 Liście do 

Koryntian apostoła Pawła z Tarsu 

(1 Kor 13,1−13)  czytamy:  



1 Gdybym mówił językami ludzi i 

aniołów,  

a miłości bym nie miał,  

stałbym się jak miedź brzęcząca  

albo cymbał brzmiący.  

2 Gdybym też miał dar 

prorokowania  

i znał wszystkie tajemnice,  

i posiadał wszelką wiedzę,  

i wszelką [możliwą] wiarę, tak 

iżbym góry przenosił.  

a miłości bym nie miał,  

byłbym niczym.  

3 I gdybym rozdał na jałmużnę 

całą majętność moją,  

a ciało wystawił na spalenie,  

lecz miłości bym nie miał,  

nic bym nie zyskał.  

4 Miłość cierpliwa jest,  

łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości,  

nie szuka poklasku,  

nie unosi się pychą;  

5 nie dopuszcza się bezwstydu,  

nie szuka swego,  

nie unosi się gniewem,  

nie pamięta złego;  

6 nie cieszy się z 

niesprawiedliwości,  

lecz współweseli się z prawdą.  

7 Wszystko znosi,  

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję,  

wszystko przetrzyma.  

 

 Kochajmy i szanujmy się na 

co dzień, nie tylko od święta, 

a święta wykorzystujmy do 

podkreślenia wyjątkowości 

kochanych przez nas osób. 

Mikołaj Laskowski, 4G 

 

  

 



 

Muzyczne hity 
o miłos ci 

Top Ten wg Igi 

  1. Happysad-„ Za nim pójdę’’ 

  2. Miley Cyrus – „ Stay ” 

  3. Jessie Ware- „ Say you love 

me” 

  4. Rihanna- ,, Love on the brain ” 

  5. Eliie Goulding -,, Love me like 

you do” 

  6. The Chainsmokers- ,, Don`t 

let me down ” 

  7. Rita Ora - ,, ANYWHERE” 

  8. Hailee Steinfeld & Alesso –,, 

LET ME GO” 

  9. Justin Bieber - ,, Let me love 

you ” 

  10. Justin Bieber –,, Love 

yourself ” 

Wybór piosenek: Iga Nowak, 4D 

 

Top Ten wg Zuzy 

1. Ellie Goulding – „Love me 

like you do” 

2. HRVY – “Personal” 

3. Baby Ariel – “Perf” 

4. Dua Lipa – “New Rules” 

5. Extreme – “More than 

words” 

6. The Chainsmoker & Coldplay 

– “Something just like this” 

7. Elton John – “Can You feel 

the love tonight” 

8. Bee Gees – “How deep is 

Your love” 

9. Queen – “Carzy little thing 

called love” 

10. Elton John – “Sacrifice” 

Wybór piosenek: Zuza Kapłon, 4E. 

 

PS Polecam „Wish You were here” 

zespołu Pink Floyd. M.B. 

 



Uczniowskie 
refleksje 

W tym numerze proponujemy 

kilka tematów do dyskusji. 

Czekamy na Wasz odzew – piszcie 

do nas, jeśli się zgadzacie lub nie 

zgadzacie z poniższymi 

wypowiedziami.  
 

Dlaczego młodzież i dzieci 

czytają mało książek?  

Dzieci i młodzież czytają mało 

książek, ponieważ książki są 

nudne. Młodzi ludzie wolą spędzać 

czas przed komputerem. Nawet 

jeśli czasem chcą poczytać, 

stwierdzają, że w telewizji leci 

fenomenalny film i … odkładają 

książkę na półkę.  

Faktycznie niektóre książki są 

ciekawe. Ja polecam serię 

Andrzeja Maleszki „Magiczne 

Drzewo”, ponieważ pobudza naszą 

wyobraźnię i jest bardzo ciekawa. 

Takie książki czyta się chętnie.  

Zuza Lubczyńska, 4C. 

 

Dzieci i młodzież czytają mało 

książek, bo ich zdaniem filmy są 

lepsze, ciekawsze i mniej 

wymagające – łatwiej usiąść 

i patrzeć niż czytać. Dla 

młodzieży atrakcyjniejsze są też 

gry komputerowe, a dla małych 

dzieci – kolorowanki. 

Jadzia Mytnik, 4E 

 



Gdzie można pójść na ciekawy 

spacer w naszej okolicy?  

Proponuję wybrać się do parku 

Marii Dąbrowskiej, ponieważ jest 

tam dużo miejsca na spacer 

z pupilem. Jest tam też świetny 

plac zabaw i można pojeździć na 

rowerach .  

 

W parku można też urządzić 

piknik. Zaletą tego miejsca jest 

wielka przestrzeń, w której 

istnieje możliwość zorganizowania 

zabawy, np. zawodów. Polecam to 

miejsce!  

Iga Nowak, 4D 

Jak można w naszej szkole 

poprawić komfort pędzania czasu 

na przerwie?  

Byłoby wspaniale, gdyby w szkole 

były trampoliny i automat do gumy 

balonowej.  Przydałby się też 

basen z kulkami. Poza tym świetnie 

byłoby, gdybyśmy mogli chodzić do 

nowego skrzydła. Obowiązywałaby 

tam jednak zasada nie jeść i nie 

pić. Byłoby wspaniale, gdyby ściany 

pomalować we wszystkie kolory 

tęczy.  Tak wiem, że to nierealne, 

ale warto pomarzyć.  

Dominika Górna, 4D 

Bardzo pomogłyby nam poduszki 

na krzesłach i pufy na 

korytarzach. Przydałby się też 

w każdej sali dobrze chodzący 

zegar. Byłoby wspaniale, gdyby na 

długiej przerwie można było pójść 

do sali od przyrody 

i poobserwować rośliny.  

 

Z tego wszystkie jednak 

najbardziej marzą mi się wygodne 

siedziska na korytarzach.  

Zuza Kapłon, 4E. 



Jak przygotować dobre i zdrowe 

drugie śniadanie?  

Do śniadaniówki należy spakować 

kanapki z warzywami, owoce 

i ( ewentualnie) gumy owocowe 

albo suszone owoce – chyba każdy 

lubi zjeść coś słodkiego. Przyda 

się na pewno woda mineralna. Jeśli 

ma się kilka złoty warto kupić sok 

marchewkowy zamiast marnować 

złotówki na chrupki czy słodycze. 

Natalia F., 4D 

Czy należy obchodzić 

Walentynki?  

Święto zakochanych jest nam 

potrzebne, ponieważ para czy 

zakochani mogą sobie 

przekazywać kartki z życzeniami 

miłosnymi.  

Gdyby nie było Walentynek to tak 

jakby nie było urodzin. Walentynki 

to nie tylko święto zakochanych, 

można przecież dać komuś kartkę, 

by sprawić mu radość, można być 

dla kogoś miłym i uczynnym. Gdy 

nie ma się wybranka, można dać 

kartkę koledze z klasy czy 

podwórka i po prostu sprawić mu 

radość.  

J.B. 

 

Nasze przerwy 

Ostatnio rozmawiałyśmy na 

spotkaniu redakcji gazetki o tym, 

co można zrobić, by poprawić 

komfort spędzania przerw 

w naszej szkole. Oczywiście 

pojawiło się mnóstwo pomysłów od 

tych najprostszych ( miejsca, 

gdzie można odpocząć w ciszy 

i zjeść śniadanie) po te 

najbardziej szalone ( miękkie 

kanapy, automaty z lodami i pizzą). 

Chcielibyśmy zachęcić Was do 

zgłaszania Waszych pomysłów 

dotyczących poprawy naszego 

komfortu na przerwie. Prosimy 



jednak o te realne, możliwe do 

zrealizowania. Może wspólnymi 

siłami uda nam się coś zmienić.  

Piszcie do nas!  

 

Kącik literacki 

Zagadka zaginionych 

skarpetek 

Mam na imię Stefan i od małego 

lubiłem zwiedzać ciasne 

zakamarki. Pewnego dnia uznałem, 

że w pralce może być ciekawie. 

 

 Kiedy już się tam wcisnąłem 

zauważyłem, że bęben pralki jest 

bardzo długi i od razu 

przypomniałem sobie 

o skarpetkach, które tajemniczo 

znikały.  

 

Tak czy owak poszedłem w głąb 

pralki, czołgałem się tak chyba 

z pół godziny, kiedy nagle 

poczułem, że zrobiło się cieplej, 

nie duszniej, ale tak jak bywa 

latem na dworze. Zauważyłem 

także oślepiające światło, takie 

jakbym patrzył prosto  w słońce, 

i wtedy odkryłem, że jestem na 

dworze, jednak okolica nie była mi 

znajoma. Nagle zauważyłem jakieś 

dziwne zwierzę, był to pół człowiek 

pół kozioł (czy coś podobnego) 



i miał rogi.  Przestraszyłem się go 

trochę, on natomiast zdziwił się  

(tak wywnioskowałem z jego miny), 

podszedł do mnie i zapytał: 

-Jesteś synem Adama? 

-Kim? – zapytałem. 

-Czy jesteś człowiekiem? – znów 

zapytał. 

-Tak – odpowiedziałem. 

On przedstawił się, jako pan 

Tumnus i okazało się, że jest 

faunem, tak jak mówiłem był to pół 

człowiek, pół kozioł. Powiedział, że 

musimy iść do króla Piotra. Nie 

wiedziałem, o kogo mu chodzi, ale 

zgodziłem się. Kiedy dotarliśmy, 

zauważyłem wielki zamek, do 

którego, jak się spodziewałem, 

musieliśmy wejść. W środku na 

wprost nas siedział na tronie   

starszy ode mnie o 5 do 7 lat 

chłopak w koronie. Zauważyłem 

także, że ma moje skarpety (więc 

to tu znikały), nie odważyłem się 

jednak mu tego powiedzieć. 

 

Nagle myślenie przerwał mi pan 

Tumnus, który uklęknął przed tym 

chłopakiem. Intuicja 

podpowiedziała mi, że również 

muszę tak zrobić i właśnie wtedy 

do mnie dotarło, że to jest ten 

król Piotr,  o którym mówił pan 

Tumnus.  

 

 

 

A więc jesteś synem Adama, jeśli  

się nie mylę? - zapytał król Piotr. 

Tak zaczęła się moja wielka 

przygoda w Narni. A o tym 

opowiem innym razem.      

Anonimowy Uczeń 



„Star Wars” na 
duz ym ekranie 

     Niedawno w kinach wyświetlono 

nową część Gwiezdnych Wojen. 

Nazywa się ona „Ostatni Jedi”.  

Jest to ósma część całej sagi.  

      Głównymi bohaterami są: Rey 

i Kylo Ren, którzy za pomocą 

nadprzyrodzonych mocy spotykają 

się. Rey szkoli się na Jedi, a Kylo 

Ren jest złym charakterem, który 

próbuje zawładnąć galaktyką. Są 

oczywiście i  inne postacie, które 

za pomocą różnych wydarzeń są 

ze sobą powiązane.  

     Oglądałam ten film w kinie 4D 

i bardzo polecam oglądanie go  

w takim miejscu, ponieważ są  tam  

różne dodatkowe efekty specjalne 

np. deszcz, wiatr i błyskawice.  

W takim kinie  oglądanie filmu 

jest dużo ciekawsze!  Nie zdradzę 

wam, kim jest ten ostatni Jedi, 

ponieważ jak pooglądacie, to się 

dowiecie.  

 

     W filmie nie ma zbyt 

brutalnych scen. Postacie walczą 

swoimi mieczami świetlnymi, lecz 

nikt nie jest poszkodowany. 

Spodobała mi się ta seria, 

ponieważ ma ona dużo cech obrego 

filmu: interesującą akcję, ciekawe 

postacie, zaskakujące sceny walki, 

ładne kostiumy i dobrą muzykę. 

Wcześniej oglądałam już inne 

części tej serii, więc obejrzenie  

kolejnej  w kinie 4D  mnie nie 

rozczarowało. Bardzo mi się 

podobało! Mam nadzieję, że i wam 

spodoba się ten film. I gorąco 

zachęcam do jego obejrzenia. 

                                                                                       

Natalka Figiel ,4d 

  



Kreatywna kon co wka 

 Krzyżówka dla młodszych 

 1.      

2.      

 3.      

4.        

 5.       

6.         

7.      

 

1. Do żucia, np. balonowa.  

2. Ta, która dała nam życie.  

3. Pora roku. Teraz. 

4. W nim piszemy w szkole. 

5. Ma ją każda kobieta.  

6. Spadają z drzewa jesienią.  

7. Niektórzy jeżdżą nim do szkoły.  

Krzyżówkę i dowcipy  przygotowała Iga Nowak z 4D. 

Hasło: …………………………………………………………………………… 

Zagadka dla starszych 

 Pięciu wybitnych sportowców: Piotr, Olek, Patryk, Jan i Adam, postanawia 

odbyć staże treningowe we Francji, w różnych miejscowościach: Chamonix, 

Courchevel, La Plagne, Val-d'Isere, Val-Thorens, u najlepszych trenerów w 

kilku dyscyplinach: bieg zjazdowy, łyżwiarstwo figurowe, bobsleje, slalom i 

Lecą dwie jaskółki. Jedna mówi do 

drugiej: 

- Będzie padał deszcza. 

- Skąd wiesz? 

- Bo ludzie się na nas gapią.  

Jakie jest marzenie ślimaka? 

Dostać mandat za 

przekroczenie prędkości. 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt 

z piątą klasą przedłużony na 

następny rok 



snowboard. Każdy sportowiec pojechał do innego miasteczka, każdy 

uprawia inną dyscyplinę i każdy odbył staż innej długości (5 dni, 10 dni, 15 

dni, 20 dni, 30 dni).  

 Staż Jana trwał dwa razy dłużej niż staż przygotowujący do biegu 

zjazdowego.  

 Przygotowanie łyżwiarza trwało dziesięć dni dłużej, niż staż 

organizowany w Val-d'Isere (w którym nie brał udziału Olek), ale było 

krótsze niż staż narciarza slalomowego.  

 Staż organizowany w Val-Thorens trwał o piętnaście dni dłużej niż 

staż snowboardzisty.  

 Wyjazd Adama był dłuższy niż jego kolegi, który trenował 

w Courchevel, ale krótszy niż staż w La Plagne.  

 Staże związane z treningiem na lodowisku były o 10 dni dłuższe, niż 

łączna wartość stażów narciarskich, w których nie uczestniczył Piotr.  

Na podstawie wskazówek należy odpowiedzieć na pytanie:  

  Kto uprawia snowboard? 

Odpowiedź znajdziecie w kolejnym numerze gazetki. 
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