
 

 

STKOWE  WIEŚCI     

   POZYTYWNEJ 

      TREŚCI 

Nr 1  12/2021 

WYDANIE  ŚWIĄTECZNE 
 

W tym numerze: 

 Dar z serca -  z życia szkoły 

 Złap bakcyla na czytanie 

 Nie samym Internetem człowiek 

żyje...czyli pasje i ukryte talenty. 

 Lewy wcale nie jest taki lewy, czyli 

sportowe małe co nie co  

 Wywiad z Bartoszem Pająkiem 

 Kącik matematyczny 

 Wymarzone prezenty gwiazdkowe 

 Świąteczne życzenia, pozdrowienia 

 Uśmiechnij się :) 

 

gazeta30stkowe@gmail.com 

WITAMY CZYTELNI-

KÓW PIERWSZEGO 

NUMERU  :) 

 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE 

KAŻDY ZNAJDZIE  

W NIEJ COŚ  

CIEKAWEGO. 

PISZCIE DO NAS! 

 



 

 

Kiermasz i loteria „Razem dla Weroniki” 

25 listopada to dzień, który był dla nas wszystkich ważny. Tego 

dnia został zorganizowany kiermasz dla Weroniki Pastuszki, wy-

jątkowej osoby, którą najlepiej opisuje plakat wykonany przez 

przyjaciół. 

 

Kiermasz ciast,jak 

sama nazwa wska-

zuje, polegał na 

sprzedawaniu ciast 

przyniesionych 

przez uczniów i ro-

dziców. Ciasta i róż-

ne smakołyki były sprzedawane przez 

członków samorządu uczniowskiego po 

3zł/szt. Loteria polegała na losowaniu 

przez uczniów rozmaitych nagród. Los 

kosztował 5 zł. Losów było około 520 szt. 

Po wylosowaniu nagrody i jej odebraniu 

można było wziąć 

udział w losowaniu 

głównym.  

Wystarczyło tylko 

wykonać trzy kro-

ki:  

1. Podpisać zakupio-

ny wcześniej los. 

2. Wrzucić go do słoika (Możliwe były 

dwie opcje, losować misia z biletami do 

kina lub piłkę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czekać na wyniki losowania na Facebo-

oku szkolnym. 

Szczęśliwcami, którzy wylosowali nagrody 

główne byli: 

-Michał Kalinowski (wylosował  piłkę) 

-Kajetan Bieleń (wylosował piłkę) 

-Maja Adamczyk (wylosowała misia z biletami) 

-Stasio Stachurski (wylosował misia z biletami) 

 

Tomasz Błąd, klasa 4a 

„Jesteśmy pod wrażeniem czułego serca okazanego przez dzieci” – 

powiedziała Anna Błąd -  Przewodnicząca Rady Rodziców. 



 

 

 

 

ZŁAP BAKCYLA NA CZYTANIE 
W dzisiejszym numerze o swojej pasji opowiada Antonina Molga z klasy 2a 

Antosiu, co jest Twoją największą pasją? 

- Moją największą pasją jest czytanie książek. 

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda  

z książkami? 

- Pierwszą książkę przeczytałam kiedy miałam 6 

lat.  Był to elementarz Falsiego, który dostałam 

od mojej babci. Najpierw czytała mi go mama, a 

potem zaczęłam czytać sama i od tamtej pory 

nie mogę przestać czytać. Czytam w ciągu dnia 

w każdej wolnej chwili, a wieczorami czyta mi 

mama, to znaczy mnie, mojej siostrze i bratu. 

Czy jest jakaś szczególna książka, która 

spodobała Ci się najbardziej? 

- Przeczytałam tak wiele książek, że ciężko 

jest mi wybrać tę jedyną. Obecnie czytam 

książkę o Elfie, która ma 24 rozdziały na każdy 

dzień Adwentu.  

Widzę, że przyniosłaś jedną z książek, któ-

rą czytałaś jakiś czas temu i pamiętam, że 

zachęciłaś nią do czytania wiele swoich 

koleżanek i kolegów z klasy? 

- Przyniosłam dziś książkę pt. „8+2 i ciężarów-

ka”. Książkę tę podarowała mi moja koleżanka 

Liliana Karolak. Tak bardzo mi się spodobała, 

że w swojej domowej biblioteczce mam całą 

jej serię. Opowiada ona o licznej rodzince, 

która przeżywa bardzo śmieszne przygody.  

Antosiu czy warto czytać książki? 

Oczywiście, że warto. Z książek można dowie-

dzieć się wielu ciekawych rzeczy.  Ostatnio 

zachwyciła mnie Nela mała reporterka. Do-

wiedziałam się, że w Oceanie Indyjskim 

mieszkają wieloryby, które są ssakami, a mle-

ko ich jest różowe. Seria książek 8+2 nauczyła 

mnie , że nie należy się bać nowych rzeczy, a 

Pippi Pończoszanka rozwija wyobraźnię. Kie-

dy usypiam to przypominają mi się różne hi-

storie. Szybciej zapamiętuję wyrazy i dzięki 

temu łatwiej jest mi pisać dyktanda. 

Antosiu, kim chciałabyś zostać w przyszłości? 

-Hmm….Panią, która czyta audiobooki dla dzieci. Mój 

brat uwielbia, kiedy mu czytam, a moja siostra jest 

taka szalona…kiedy czyta jej mama od razu się uspo-

kaja. 

Antosiu bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się po-

dzielić z czytelnikami swoją pasją jaką jest czyta-

nie książek. Życzę Ci samych pięknych chwil spę-

dzonych z książką. 



 

 

 

 

Kreatywna Ela zaprojektowała niesamo-

wite akwarium. Swój projekt wykonała 

do konkursu Stypendiada Wczesnosz-

kolna.   

W tym akwarium nie ma wody, nie ma 

prawdziwych rybek, ale kiedy wasza ko-

leżanka przyniosła swoją pracę do szkoły 

wszyscy byli zachwyceni jej pomysłem 

na alternatywne rozwiązanie chęci posia-

dania rybek :) Cała konstrukcja wykona-

na jest z tekturowego kartonu, a szyba 

została zastąpiona pleksą, wokół której 

przymocowane są pięknie świecące  

LEDy. Wodorosty i rybki, jak sami widzi-

cie na fotografii, wykonane są z papieru 

oraz przyborów do dekoracji dostępnych 

w każdym sklepie, a dla bardziej krea-

tywnych do wygrzebania z domowych 

zakamarków.  

Ileż pracy ta dziewczynka włożyła w to 

dzieło! Przecież to prawdziwe Arcydzie-

ło! Jeśli dobrze się  przyjrzycie bez trudu 

rozpoznacie żwirek na dnie akwarium. 

Jednak ten nie ma nic wspólnego z żad-

nym kamieniem. To kulki styropianowe, 

które wyglądają jak prawdziwe drobne 

kamyczki.   

 

COŚ Z NICZEGO??? 
Nic prostszego :) - powiedziała Ela Popielarska z  1b. 



 

 

 

 

Tymon i Staś zainspirowani projektem Eli 

wykonali podobne prace, zamieszczamy 

je poniżej.  Z pewnością podzielą się z wa-

mi techniką wykonania.  Dzielmy się pro-

jektami i pomagajmy sobie, wtedy może-

my stworzyć coś WIELKIEGO i poznać 

zainteresowania naszych koleżanek i ko-

legów , co może doprowadzić do wspólnej 

realizacji pasji.  

Z pewnością w naszej szkole nie brakuje kreatywnych uczniów. Każdy ma ukryty ta-

lent, dlatego warto jest eksperymentować i poszukiwać rozwiązań , bo nie zawsze do-

strzegamy  w sobie artystę.  

Podziel się z nami swoimi ukrytymi talentami:) 



 

ROBERT LEWANDOWSKI W BARWACH  
BORUSSI DORTMUND  

 

 

11 czerwca 2010 roku Robert Lewandow-

ski przeszedł do niemieckiego klubu Bo-

russii Dortmund za kwotę 4,5 mln euro.  

W pierwszym sezonie, w którym wystę-

pował na pozycji cofniętego napastnika, 

zdobył z Borussią mistrzostwo Niemiec. 

Wystąpił w 33 spotkaniach, zdobywając 8 

bramek i notując 3 

asysty. 

W kolejnym sezonie 

rozgrywek ligowych 

2011/2012 Lewan-

dowski zdobył 22 

bramki, został uzna-

ny przez władze roz-

grywek za najlepsze-

go piłkarza ligi tego sezonu oraz wygrał z 

Borussią Bundesligę i sięgnął po Puchar 

Niemiec, strzelając w meczu o trofeum 

trzy bramki Bayernowi Monachium 

(mecz zakończył się wynikiem 5:2). Zo-

stał także z 7 golami na koncie królem 

strzelców Pucharu Niemiec edycji 

2011/2012. 

W sezonie 2012/2013 zanotował 14 bra-

mek w 12 kolejnych spotkaniach ligo-

wych, a w sumie zdobył w sezonie 24 go-

le. W półfinałowym meczu Ligi Mistrzów 

z Realem Madryt zagrał kosmiczne spo-

tkanie, strzelając Królewskim cztery 

bramki (mecz zakończył się wynikiem 

4:1). Dotarł z Borussią Dortmund do fina-

łu, w którym jego zespół musiał uznać 

wyższość Bayernu Monachium, po prze-

granej 1:2. Lewandowski z 10 trafieniami 

został wicekrólem strzelców Ligi Mi-

strzów 2012/2013, ustę-

pując wyłącznie  Cri-

stiano Ronaldo. 

27 lipca 2013 Borussia 

niejako zrewanżowała 

się za przegraną w fina-

le Ligi Mistrzów, zwy-

ciężając 4:2 z Bayernem 

w finale Superpucharu 

Niemiec. W sezonie 2013/2014 Robert Le-

wandowski strzelił 20 goli i został królem 

strzelców Bundesligi. Ostatni mecz w 

tym zespole rozegrał 10 maja 2014. W su-

mie rozegrał w barwach Borussii 187 spo-

tkań, w których zdobył 103 gole i zanoto-

wał 43 asysty. W ekipie Borussi tworzył 

„polskie trio z Dortmundu” występując 

razem z innymi reprezentantami Polski – 

Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błasz-

czykowskim. 

   Adam Kroczak, kl.5a 



 

 

 

 W ramach obchodów tegorocznej rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości uczniowie 

klas  wzięli udział w konkursie twórczości patrio-

tycznej „Moja Ojczyzna” . Mieli za zadanie samo-

dzielnie napisać wiersz, którego tematem będzie 

Ojczyzna. Oto zwycięscy i ich teksty: 

1 miejsce – Adam Kroczak, kl.5a  

2 miejsce – Michał Okrój, kl. 4a  

3 miejsce – Małgorzata Witczak, kl.4a  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i 

natchnienia. Liczymy na kontynuację pracy twór-

czej w kolejnych konkursach. 

 

„Moja Ojczyzna” 
 
Ojczyzno moja, twa czerwień leje się jak krew. 
Jesteś dla mnie skarbem, więc nie opuszczę Cię. 
To za Ciebie oddawali życie, Polsko, 
żebyś była wolna. 
Nie dałaś się najeźdźcom, walczyłaś do końca. 
Nie poddaliśmy się, dla Ciebie Ojczyzno moja. 
Twój Orzeł Biały wśród czerwieni, 
złota korona się mu mieni. 
Godnie obserwuje nas, 
szybując wśród gwiazd. 
I przetrwamy razem, niejedno sto lat. 
 
 
                                      Michał Okrój, kl. 4a 

 „Moja Ojczyzna”  
 
Polska moja Ojczyzna.   
Każdy z nas swoją ma.   
Nie wstydzę się jej muszę przyznać,   
Polska kochany mój kraj.  
 
Pradziadek walczył na wojnie.   
Za Polskę, za mój kraj.  
Walczył na pierwszym froncie,  
Walczył, mimo że się bał., 
Polska to kraj z historią.   
Nie każdy taką ma.   
 
Dumny powinien być każdy,   
Kto historię Polski zna.   
Ojczyzna moja kochana.   
Za nią stanę za pan brat.  
 
Chodź bym miał za nią walczyć,   
Chodź by miał skończyć się świat!  
 
   Adam Kroczak, kl.5a  
 
 
POLSKA MOJA OJCZYZNA  
 
W moim polskim kraju czuję się jak w raju.  
Biały orzeł fruwa i nad nami czuwa.  
Gdy Mazurka Dąbrowskiego ktoś śpiewa, 
cieszą się wszyscy dzieci i drzewa.  

Patriotyzm– hasło aktualne i dziś 



 

 

 

 

 



 

 

 

KARTKA ŚWIĄTECZNA OD NAJMŁODSZYCH :) 



 

 

 

W naszej szkole corocznym zwyczajem 

przed okresem Bożego Narodzenia, jako 

wprowadzenie do obchodów Świąt, są 

Jasełka.  

W tym roku to  klasy 

drugie przygotowały 

piękne przedstawie-

nie. Możemy je zoba-

czyć na filmie, który 

ukarze się na stronie 

szkoły. Dziewczynki 

w roli aniołków i 

chłopcy w roli diabeł-

ków, odegrali swoje 

role jak zawodowi ak-

torzy . Włączcie film i 

poczujcie się jak w 

teatrze, sami przeko-

nacie się, że w naj-

młodszych tkwi po-

tencjał, o którym sami nie wiedzieli. 

 

 

 

 

 

 

Wiecie skąd wywodzi się ta nazwa 

„Jasełka”? 

Nazwa spektaklów wzięła się od sta-

ropolskiego słowa „jasło” oznaczające-

go żłób małego Jezusa. Jak mówi wiele 

źródeł, pierwsze przedstawienie zwią-

zane z narodzinami Jezusa Chrystusa 

stworzył święty Franciszek z Asyżu w 

1223 roku we Włoszech. Widowiska 

jasełek w Polsce po raz pierwszy miały 

miejsce na przełomie XIV i XV wieku. 

Wówczas jasełka przedstawiane były z 

udziałem figur, które następnie zastąpio-

no marionetkami i kukiełkami. Z upły-

wem czasu i wkrocze-

niem do Polski czasów 

średniowiecza, tradycję 

jasełek przedstawiano 

w formie teatralnej, z 

udziałem prawdziwych 

aktorów. Z wyczaj wy-

stawiania jasełek po-

czątkowo miał miejsce 

tylko w kościołach. 

Warto wspomnieć, że 

scenariusz przedsta-

wienia zawierał zarów-

no biblijne wydarzenia, 

jak i nawiązywał do 

codziennych zwycza-

jów ludzi. Tak pozosta-

ło do dzisiaj. 

 

 

 



 

 

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, 
 
Wszystkie dzieci na niego czekają, 
 
Moc prezentów każdemu przyniesie, 
 
Każde dziecko z prezentów się cieszy. 

 

Wszyscy lubimy dostawać prezenty, niektórzy jednak wolą je dawać.  

Te gwiazdkowe zawsze są wyjątkowe  szczególnie dla najmłodszych. O czym 

marzą dzieci z klas 1-3 ?  

 Zestaw Polly Pocket 

 Telefon 

 Duży domek dla lalek Barbie 

 Lalka LOL suprise 

 LEGO 

 Kandama 

 Konsola 

 Hulajnoga elektryczna 

 Zwierzątko 

 Karty POKEMON 

 Buty korki 
Wśród marzeń materialnych znalazło się też wiele  takich 

głęboko skrywanych. Uczniowie wymienili również chęć 

posiadania rodzeństwa :) przyjaciół, zdrowia i braku lekcji 

zdalnych. 

 

WYMARZONE PREZENTY GWIAZDKOWE 



 

 

 

Sukces podczas XVIII Radomskiej Olimpiady 

Młodzieży  

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 po 

raz kolejny udowodnili, że wytrwałość i determina-

cja to najlepsi kumple sportowca. 

Nasza drużyna stanęła na podium.   

Brzeziński Igor 5a,  

Kilian Kacper 5a,  

Kroczak Adam 5a,  

Lis Franciszek 5a,  

Grzegorczyk Michał 4a,  

Michałowski Jan 4a,  

Szybalski Aleks 4a  

razem wywalczyli zaszczytne II miej-

sce w unihokeju chłopców.  

Gratulujemy! 

UWAGA!  

Wywiad z naszymi sportowcami obejrzycie wpisują 

w przeglądarce adres zamieszczony poniżej! 

https://youtu.be/eXQNUEbfZOc  

   

 

https://youtu.be/eXQNUEbfZOc
https://youtu.be/eXQNUEbfZOc


 

 

 

ZADANIE 3. „OSIEM CYFR” 

Każdą liczbę dwucyfrową otaczają 4 puste pola. Wpisz w nie 

liczby od 1 do 8, tak aby liczba w środku była ich sumą. (Każdej 

z liczb 1 – 8 użyj dwa razy) 

 

 

ZADANIE 1. „UKRYTE SŁOWO” 

Poruszając się litera po literze w poziomie i pionie  

(ale nie ukośnie), odczytaj dziesięcioliterowe słowo.  

Wyjaśnij jego znaczenie. 

ZADANIE 2. „SZYFR” 

Odszyfruj napis używając podanych symboli. 

EZIDTAMPKANO 

   Թ - Ψ - ϗ - Ƹ - Ѫ -ض 

ZADANIE 4. „PLASTER MIODU” 

Każda cyfra to informacja, na temat tego, ile czarnych pól otacza 

pole z cyfrą. Zamaluj nieponumerowane pola, w taki sposób, aby 

wszystkie cyfry były otoczone odpowiednią liczbą czarnych pól. 

Pola z cyframi mają pozostać niezamalowane.  

Użyj ołówka. Jeśli wiesz, że któreś pole nie powinno być zamalo-

wane – oznacz je innym kolorem. Dopiero gdy uznasz, że twoje 

rozwiązanie jest poprawne popraw kredką, wytnij obrazek i przy-

klej do kartki z Twoim rozwiązaniem. 

 

Rozwiąż zadania i prześlij rozwiązanie na pocztę mailową gazetki: 

gazeta30stkowe@gmail.com 

Nie zwlekaj !!! Pierwsze 5 osób, które  prześlą poprawnie rozwiązane zadania  uzyskają  

dodatkowe punkty dodatnie :) 

KĄCIK MATEMATYCZNY 



 

Pozdrowienia dla Franka 

Barszcza z klasy 2b, Antka z 

klasy 2a, Filipa z klasy 1a. 

Od Filipa Dobosza z klasy 1a 

 

POZDROWIENIA 

Serdeczne pozdrowienia dla Pani Anitki, Kacperka i Antka  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  

Tomek Opałka 

Pozdrawiam Św. Mikołaja oraz  

Panią Anitkę z klasy 1 a oraz moich 

kolegów: Maćka, Oliwiera i Antka 

Prażmowskiego :) 

Adam Badowicz 

Pozdrawiam mojego ulubionego 

kolegę Franka J. z klasy 1a.  

Antek z klasy 1a 

Pozdrawiam całą klasę 7b, 1a, 8a i 4a, Amelkę z 8a, Maksia z 

4a i Bartka z 7b. 

Szymon Pająk z klasy 1a 

 

Dla Julii Trzeciak 

Przyjaciółki się nie wybiera, 

Przyjaciółkę się znajduje. 

Dziękuję Ci, że ze mną jesteś i poma-

gasz w trudnych chwilach. 

 Amelia Bilska 

Pozdrowienia dla Pani Anity Kariny Prokop i Pani 

Joli.  

Od Lilii Czarneckiej z klasy 1a 

Pozdrowienia dla Niny  

- mojej przyjaciółki 

Nadia Szydło z klasy 1a 

Pozdrawiam Ksawerego, Leona, 

Jana, Krzysia i Piotrka z klasy 1b 

Wojtek 

Serdecznie pozdrawiam Kajtka 

– lubię z Tobą grać Minecrafta  

i pokomeny. Bardzo lubię się z To-

bą bawić. 

Y.S.M 

Pozdrowienia dla Mikołaja z klasy 4a od  

Oliwiera z klasy 1 a 

Pozdrowienia dla Igi Rylskiej  

z klasy 1 a od Madzi Konarskiej 

Serdeczne pozdrowienia dla Julii 

Trzeciak i całej klasy 3a 

Wiktoria z klasy 1b 

Julian Bujwidz pozdrawia 

całą klasę 1b :)  

Wesołych Świąt!!! 

Pozdrowienia dla  

mojej ulubionej przyja-

ciółki od Nadii z klasy 1a 

Pozdrowienia dla Magdy i Stasia 

z klasy 1b oraz dla Małgosi  

z klasy 4a.  

Zuzia 

Wesołych Świąt życzą Basia, 

Krzyś, Piotruś z klasy 1b 

Z okazji zbliżających się Świąt  

Bożego Narodzenia …. 

„Niebo ziemi, niebu ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia: 

 

Pozdrowienia dla Przyjaciółki Zosi z klasy 1a 

od Amelki z klasy 1a 



 

 

 

 

 

 

Wszyscy czytelnicy znają już wynik kon-

kursu na najciekawszy tytuł gazetki. Pora 

poznać nieco bliżej jego zwycięzcę. Zapra-

szamy do lektury krótkiego wywiadu 

przeprowadzonego z Bartoszem Pająkiem, 

uczniem naszej szkoły. 

 

- Bartku, czym sugerowałeś się two-

rząc nazwę dla szkolnej gazetki? 

Chciałeś postawić na klasykę czy wy-

myślić coś oryginalnego? 

- Chciałem, żeby nazwa była pozytywna 

oraz by zawierała numer szkoły w nazwie, 

chciałem, żeby była oryginalna i zabawna, 

by rozweselała innych.  Myślę, że nazwa 

„30stkowe wieści pozytywnej treści” speł-

nia te warunki. 

- Zapewne, skoro wygrała. Jak się czu-

jesz z tym, że nazwa, którą wymyśliłeś 

okazała się najlepsza?  

- Czuję się zaszczycony, miałem nadzieję, 

że ktoś doceni moje starania i że będę 

mógł pokazać się z dobrej strony. 

- Czy to były powody wzięcia udziału  

w konkursie? 

- Tak, ale nie tylko. Chciałem pokazać się 

z dobrej strony i sprawdzić, czy potrafię 

być kreatywny.   

- Okazało się, że Twój pomysł najbar-

dziej się spodobał. Spodziewałeś się 

wygranej? 

- Miałem nadzieję na wygraną, jak każdy 

uczestnik, lecz nie byłem pewny, czy mój 

pomysł się spodoba. 

- Pamiętasz może swoją reakcję na 

wieść o wygranej? 

- Oczywiście, że tak. Takich chwil się nie 

zapomina...byłem zadowolony jak i rów-

nież zaskoczony tym faktem. 

- Myślisz, że nazwy Twoich konkuren-

tów mogłyby być lepsze od Twojej? 

- Nie widziałem innych propozycji, 

ale myślę że nie. Gdyby któraś była lepsza, 

to wygrałby ktoś inny ;) 

  

Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad i gratu-

luję wygranej.    

 

Wywiad przeprowadziła Julia Słoniewska 
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