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     J U N I O R K I  
                 Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie 
                                                           -Nr 1 - marzec 2022 
 
 
 
 

                 
 

Jesteśmy członkiniami klubu dziennikarskiego „Mały 
dziennikarz”. Ja mam na imię Hania,     lubię  czytanie 

oraz zwierzęta, a najbardziej lamy oraz alpaki.            
Do klubu należą też: Liliana, zwana Lili , która lubi  psy     
i spaghetti ,  Rozalia (Rozi),  interesująca się Harrym 

Potterem  i rysowaniem, Maja, której hobby to plastyka      
i gimnastyka oraz Celina,   uwielbiająca rysować            
i malować . Mamy  też w naszym klubie Inę, 
specjalistkę od Harrego Pottera , „fankę” zupy zagraj .    
To pierwszy numer naszej gazetki szkolnej, bardzo się 
starałyśmy, aby Wam się podobała, wszystkie rysunki 
są naszego autorstwa.   
  Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu,                  

to zapraszamy ! 
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WYWIAD Z... 
 

Nasze redaktorki: Hania i Rozalia 
przeprowadziły wywiad z Panią 

Dyrektor Beatą Niksą 
Żubertowską, która oprócz tego, 

że fantastycznie „rządzi” szkołą, 
ujęła Redakcję swoją 
serdecznością i poczuciem 

humoru. Przeczytajcie sami! 
 

JUNIORKI: Czy ma Pani jakieś 
zwierzęta? 

 
PANI DYREKTOR:  Niestety, nie 

mam żadnego na własność, ale za 
to mam w rodzinie- to królik 

Stefcia, który należy do mojej córki. 
Przychodzi też do mnie na działkę 

kot, którego karmię i głaszczę.  
Mam nawet  dwie sikorki, które 

chętnie zajadają to, co im wrzucę 
do karmnika.  

 
JUNIORKI: Co najbardziej Pani 

lubi w pracy nauczyciela                 
i dyrektora? 
 

PANI DYREKTOR:  W pracy 
nauczyciela- kontakt z uczniami, 

bo od nich mogę się czegoś 
nauczyć każdego dnia. A w pracy 

dyrektora... to trudne pytanie, bo 
stanowisko to pełnię dopiero od 

września, ale jest bardzo 
interesujące i zabiera mi mnóstwo 

czasu. 
 

JUNIORKI: Ile lat Pani pracuje     
w szkole? 

 
PANI DYREKTOR:  W tej szkole 

już 26 lat. 

 

JUNIORKI: Co lubi Pani robić        
w wolnym czasie? 

 
PANI DYREKTOR:  Najbardziej 

lubię gotować, ale także czytać 
książki, a ostatnio polubiłam też 

pracę w ogrodzie. 
 

JUNIORKI: Jaka jest Pani 
ulubiona potrawa? 

 
PANI DYREKTOR:  Mam wiele 

ulubionych potraw, ale najbardziej 
lubię karpatkę, ciasto, które akurat 
nigdy mi nie wychodzi mimo moich 

chęci, więc zjadam ją z wielkim 
apetytem, gdy zrobi ją ktoś inny. 

 
JUNIORKI: Jakie są Pani 

marzenia? 
 

PANI DYREKTOR:    Moim 
marzeniem, które się jeszcze nie 

spełniło jest podróż dookoła świata. 
 

Serdecznie dziękujemy za 
wywiad i życzymy spełnienia 

tego największego marzenia,      
a także wszelkich innych:) 
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TROCHĘ POEZJI 
 
 
Jan Brzechwa urodził się w roku 1898, a zmarł  

w 1966 w Warszawie . Był  adwokatem i poetą, 

autorem bajek      i wierszy dla dzieci, 

satyrycznych wierszy dla dorosłych , a także 

tłumaczem literatury rosyjskiej.  

Wszyscy znają jego wiersze : "Na straganie", 

"Kaczka dziwaczka",  

czy "Na wyspach Bergamutach". 

 

         Jeden z nich Wam przypomnimy. 

 

Na wyspach Bergamutach  

Podobno jest kot w butach,  

Widziano także osła,  

Którego mrówka niosła,  

Jest kura samograjka  

Znosząca złote jajka,  

Na dębach rosną jabłka  

W gronostajowych czapkach,  

Jest i wieloryb stary,  

Co nosi okulary. 

Uczone są łososie  

W pomidorowym sosie  

I tresowane szczury  

Na szczycie szklanej góry,  

Jest słoń z trąbami dwiema  

I tylko… wysp tych nie ma. 

 
Polecamy czytanie wierszy Jana Brzechwy 

dzieciom i dorosłym, ponieważ wszystkim 

sprawiają radość. 

             

 TROCHĘ PROZY 
 

Nasza Redakcja to fanki książek      

z serii  „Harry Potter”.  Całość  

liczy  8 części: „ Kamień 

filozoficzny, „Komnata tajemnic”, 

„Więzień Azkabanu, „Czara 

Ognia”, „Zakon Feniksa”, „Książę 

Półkrwi, „Insygnia Śmierci” (dwie 

części)      i „Przeklęte dziecko” .   
 
     Warto zacząć literacką przygodę od 

pierwszej części, w której to Harry Potter 

zostaje zaproszony do szkoły                      

w Hogwarcie.  Poznaje tam przyjaciół,          
w tym: Rona Weasleya i Hermionę 

Granger.  Przeżywają wiele przerażających 

i ekscytujących przygód,  np. spotkanie            

z trzygłowym psem.   

 To bardzo interesująca książka. 

I pewnie Was ciekawi, dlaczego polecamy 

akurat ją? 

 
Odpowiedź jest prosta- ukazana jest           

w niej walka dobra ze złem. Harry jest taki, 

jak każdy uczeń, czyli da się go lubić, 

dowiaduje się, że jest czarodziejem , kiedy 

kończy 11 lat. Kibicujemy mu                    

w pokonaniu zła  i wraz z nim 

przeżywamy przygody. 
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KRZYŻÓWKA DZIENNIKARSKA 
         Jeśli chcesz poznać słownictwo dziennikarskie, rozwiąż krzyżówkę.  
         Nie jest to łatwe 
 
 
 

 1.         

2       

3.           

4.           

 5.       

6.       

7.       

 

1. Krótki wstęp do artykułu. 
2. Osoba dbająca o szatę graficzną. 
3. Pracownik redakcji. 
4. Każdy dziennikarz nosi ją przy sobie. 
5. „Nazwa” artykułu. 
6. Strona gazety. 
7. Spis osób tworzących gazetę. 

 
Podpowiedzi: stopka, legitymacja, dziennikarz, tytuł, nagłówek, kolumna, grafik. 
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KĄCIK 

NAUKOWY 
 

„Frozen” w oceanie 
 

W prawdziwym życiu można spotkać 

różne zjawiska które przypominają 

nawet bajki. Wszyscy znacie Elsę,  a 

czy wiecie ,że           w naturze,  na 

Antarktydzie i Arktyce, istnieje „palec 
śmierci”,  który 

zamraża tak jak ona?  „Palec śmierci” 

pojawia się w wodach, w  których jest 

duża 

ilość soli. Słona woda jest wypychana 

przez dziurki i tworzy z tego lodowy 

podłużny pas, przypominający palec, 

który biegnie do dna oceanu. Jest to 
fascynujące zjawisko, warto uczyć się 

fizyki, żeby je lepiej poznać. Zobaczcie 

sami, jak to wygląda.       
                                 

 

 

SONDA 

 
Byłyśmy ciekawe, co z dzieciństwa 

wspominają nasi nauczyciele. 

Postanowiłyśmy zapytać  o najlepszy 

prezent gwiazdkowy. Zobaczcie 

odpowiedzi.  

 
Natalia Rakoczy – lalka BARBIE  

 

Teresa Bagniuk -wózek dla lalek  

 

Dorota Żuchowska -klocki LEGO  

 

Ola Konicz - lalka bobas  

 

Olga Bryl – domek dla lalek  

 

Paulina Lubecka – konsola PEGAGUS 

 

Beata Niksa- Żubertowska – drewniane 

klocki  

 

Elżbieta Trzcińska -książka  

 

Aurelia Waruszewska -mały robot kuchenny 

dla dzieci  

 

Agnieszka Rosa – pani syn urodził się w 

święta i to był najlepszy z prezentów  
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ZGADUJ ZGADULA 
 

Przyjrzyjcie się uważnie i spróbujcie zgadnąć, kto jest na tych zdjęciach. 

Prawda, że to niełatwe? 

        
 

        
 

          
 
Podpowiedzi: panie Natalia Rakoczy, Agnieszka Rosa,  Aurelia Waruszewska,  Dorota Julluk, Dorota Żuchowska,    

Paulina Lubecka, Elżbieta Trzcińska, Anna Radomska, Teresa Bagniuk i Maria Borkowska,                                             

która dba o Wasze bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. 
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ŻARCIKI 
 

 
 

Jak  nazywa  się  kot , który  lata?            

 Kotlecik.           
 
 

 

                                Dlaczego  w  nocy  chodzisz  do  łóżka? 

                                Bo łóżko do ciebie samo nie przyjdzie. 

                           
Idzie Jasiu z babcią.   I mówi: 

- Babciu znalazłem pieniążek, mogę go podnieść?     

-   Nie, Jasiu, bo z ziemi się nie podnosi. 

20 minut później.      

 Babcia się przewraca i pyta: 

 - Jasiu , podniesiesz mnie, proszę?     

- Nie, babciu, bo z ziemi się nie podnosi! 

 

 

ZRÓB TO SAM 
PIŁKA Z KRAINY LODU 

 
Potrzebne będą: balony, barwnik spożywczy, miseczka. 

 

1 . Umieść w balonie odrobinę barwnika spożywczego. 

 

2. Napełnij balon wodą, nakładając go na kran. UWAGA: Trzymaj balon mocno. 

Kiedy wody będzie już wystarczająco dużo, zawiąż balon. 

 

3. Aby uzyskać ładny, kulisty kształt, włóż balon do miski. Następnie wstaw 

całość do zamrażarki. 

 

4. Odczekaj, aż woda zamarznie, a następnie wyjmij balon z zamrażarki i go 

rozetnij. 

 

                Uzyskasz śliczną kolorową kulę z lodu :) 
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PYSZNE DRUGIE ŚNIADANIE 
*pełnoziarniste muffiny* 

     składniki:  

1 szklanka mąki pełnoziarnistej  

1 szklanka płatków owsianych 

1 szklanka mleka 

1 jajko 

1/5 szklanki cukru   

2 łyżki oleju roślinnego 

1 łyżeczka cukru waniliowego  

½ łyżeczki sody 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

2 szczypty soli 

ulubione sezonowe owoce, np. truskawki lub borówki 

 

                                                             PRZEPIS 

1.Do miski wsyp płatki owsiane i zalej je 1,2 szklanki mleka – odstaw na mniej 

więcej pół godziny . 

2.W drugiej miseczce roztrzep jajko ,  cukier  waniliowy , olej i resztę mleka . 

3.Gdy płatki już namiękną , dosyp mąkę i pozostałe suche składniki .  

4.Przesyp  suche składniki do mokrych , dodaj pokrojone  w kawałki ulubione 

owoce  sezonowe  i wymieszaj . Tak przygotowaną  masę przełóż do foremek . 

5. Piecz  ok. 20 minut w 180 stopniach Celsjusza . Po tym czasie wyjmij  

muffiny z piekarnika,  pozostaw do całkowitego ostygnięcia. 

         

                   Smacznego! 

 

 

STOPKA REDAKCYJNA 
   

Ina Gietka 

Maja Gortatowska 

Celina Kołpacka 

Liliana Kostyk 

Rozalia Kostyk 

Hanna Urbańska 

Zespół działa pod kierunkiem 

 Pani Marzeny Podgórskiej 

 


