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Drodzy Czytelnicy! 

  Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej 

szkolnej gazetki. Znajdziecie w niej informacje na temat 

aktualnych i minionych wydarzeń, fotogalerie, ciekawe 

artykuły, garść humoru itp.  

Czekamy również z niecierpliwością na Wasze 

pomysły, sugestie, może własną twórczość, prace, 

zdjęcia… Jeżeli odkrywacie w sobie pasję pisania, chęć 

dzielenia się z nami tym, co interesujące, ważne, 

wartościowe, serdecznie zachęcamy do współpracy. 

Zapraszamy do lektury, mając nadzieję, że każdy znajdzie 

coś ciekawego dla siebie. 

                                       Zespół redakcyjny 
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NADESZŁA PANI JESIEŃ… 

 
         Dorota Gellner 

         Jesienny pociąg 

  

    Stoi pociąg na peronie - 

    żółte liście ma w wagonie 

    i kasztany, i żołędzie- 

    dokąd z nimi jechać będzie? 

 

    Rusza pociąg sapiąc głośno. 

    Już w przedziałach grzyby rosną, 

    a na półce, wśród bagaży, 

    leży sobie bukiet z jarzyn. 

 

    Pędzi pociąg lasem, polem 

    pod ogromnym parasolem. 

    Zamiast kół kalosze ma, 

    za oknami deszcz mu gra. 

 

    O, zatrzymał się na chwilę! 

    Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

    potoczył w naszą stronę 

    jabłko duże i czerwone. 
 

Najpierw garść informacji, tzw. „teorii”. 

Jesień, według najpopularniejszej internetowej encyklopedii WIKIPEDIA, opisywana jest 

jako jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, znajdująca się w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią 

dobową oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W 

świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą. Na półkuli północnej 

Ziemi (dotyczy również naszego kraju – Polski) trwa od ok. 23 września do ok. 22 grudnia; na 

półkuli południowej w tym czasie jest wiosna. W meteorologii jesień obejmuje miesiące: 

wrzesień, październik i listopad (półkula północna). 

 

A jaki ma wpływ na nas? 

Jesień to czas pożegnania lata i powrotu do szkoły. Niektórzy właśnie z powodu 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego nie lubią tej pory roku.  

Gdy wkrada się znienacka, uderzając falą chłodu i malując szyby strugami deszczu, trudno 

nam pogodzić się z gwałtowną zmianą pogody. Chcemy jak najszybciej odesłać ją z powrotem. 

Gdy już się jednak rozgości ze swoimi kolorami i tajemniczą aurą, odkrywamy jej dobre strony.

   

         Jesień jest to tajemnicza pora roku. Bywa kolorowa, szeleszcząca liśćmi, bardzo zmienna. 

Czasem pachnie jeszcze latem, czasem jest słotna, a nawet mroźna. Obok wiosny, to niewątpliwie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
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najwspanialsza pora do obserwowania zmian w przyrodzie. Jesienne wieczory już bywają zimne 

i stopniowo wychładza się ziemia. Podczas jej trwania z przyjemnością zbiera się kasztany, 

żołędzie i orzechy. Zachwyca nas paletą barw na drzewach, które tak często lubimy podziwiać. 

Później nadchodzą jesienne deszcze, mgły, zaczyna być zimno i wilgotno oraz brakować słońca.  

Według mnie, jesień jest najbardziej bogatą porą roku. Kojarzy mi się z pięknie opadającymi 

liśćmi we wszystkich barwach, z odlatującymi ptakami, które powrócą dopiero wiosną. Na wsiach 

jest to czas wytężonej pracy. Rolnicy zbierają swoje plony i przygotowują się na nadejście zimy. 

W tym okresie pogoda nie sprzyja naszemu humorowi. Dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Jesień 

to cisza – nie ma radosnego śpiewu ptaków, rechotu żab i koncertów świerszczy. Jesień pozwala 

mi usiąść, pomilczeć, pobyć samej ze sobą. 

CIEKAWOSTKI O JESIENI  

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?   

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych, gdy zbliża 

się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu barwy 

liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.  

         Dlaczego drzewa zrzucają liście?  

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem 

do zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze, między liściem 

a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść 

usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi.  

          

        Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?  

Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu. Owady 

czy pająki, którymi żywi się wiele ptaków na czas zimy ukrywają się w swoje kryjówki. Brakuje 

także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków które zostają w Polsce.  

 

         Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać do ciepłych krajów?   

Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu 

i niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdopodobniej długość dnia. 

Im bliżej zimy, tym dni stają się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my kalendarz.  

        Autor: Antonina Woś, klasa V 

A to już jesienne dary natury - prace naszych młodszych kolegów i koleżanek z klas I – III 

 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101620-lisc
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-biologiczny/86815-owady
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27 września – Dzień Patrona 
  Już po raz czternasty świętowaliśmy Dzień 

Patrona – Stanisława Pigonia. Z pewnością 

warto przypomnieć jego sylwetkę, gdyż jego 

wybory i postawa życiowa niewątpliwie mogą 

być dla nas wskazówką, jak pokierować 

własnym życiem. 

 Uczony i pamiętnikarz urodził się 27 

września 1885 r. w Komborni, w wielodzietnej 

rodzinie chłopskiej. Naukę rozpoczął w 7. roku 

życia w miejscowej szkółce ludowej. Szybko 

zwrócił na siebie uwagę nauczyciela 

nadzwyczajną pilnością, co przyczyniło się do 

tego, że rodzice, po długich wahaniach, 

postanowili posłać go do gimnazjum. 

Ośmioletni pobyt w tej jasielskiej  szkole 

zakończył  egzaminem dojrzałości z 

wyróżnieniem w 1906 r.  

 W latach 1906-1912 studiował na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 

czasie studiów odbył również roczną służbę 

wojskową.  Należał do stowarzyszenia etyczno- moralnego „Eleusis”, skupiającego młodzież walczącą o 

wychowanie moralne i narodowe społeczeństwa polskiego. 

 Młodego uczonego nie ominęła również wojna. Od 1 sierpnia 1914 r. do 31 października 1918 r. 

służył w armii austriackiej, zaś od 15 listopada 1918 r. do 31 sierpnia 1919 r. w wojsku polskim. 

 W dwudziestoleciu międzywojennym S. Pigoń związał się mocno z dwoma ośrodkami 

akademickimi: z Wilnem, gdzie został rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego i Krakowem. Rozwinął 

wówczas szeroką działalność naukową, nauczycielską i organizacyjną, dbając o rozbudzenie 

zainteresowań naukowych młodzieży. W 1930 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego w 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dla polonistyki nastała „epoka Pigonia”. Opiekował się Kołem 

Polonistów, a także piastował urząd seniora Bursy, co świadczy o tym, że wysoko też cenił powinności 

wychowawcze. 

 Lata okupacyjne w biografii prof. Pigonia otworzyła brutalna akcja gestapo, przeprowadzona                                

6 listopada 1939r., której ofiarą padło 183 profesorów i pracowników naukowych UJ wywiezionych do 

obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Wiosną 1941r. profesor rozpoczął tajne nauczanie, 

uczestniczył też                        w konspiracyjnych posiedzeniach naukowych, zakazanych imprezach 

kulturalnych, wygłaszał referaty,                           z narażeniem życia prowadził w Bibliotece Jagiellońskiej 

badania nad literaturą ludową, pomagał innym w przeżyciu okupacji. 

 Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 r., jako jedyny pozostały przy życiu profesor historii 

literatury polskiej, przystąpił do zorganizowania na nowo Zakładu Historii Literatury Polskiej.  

Aż do przejścia na emeryturę, a nawet dłużej, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, S. Pigoń zachował 

dawną aktywność, nie zaniedbując ani obowiązków dydaktycznych, ani naukowych.  

Zmarł 18 grudnia 1968 r.  
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Nasza uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele 

parafialnym w Medyni Głogowskiej. Następnie zebraliśmy się w holu 

szkoły, aby obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów. 
                                                                                             

 

 

 

 
 
 

Dzieci przeniosły się wehikułem czasu do okresu, w którym żył 

Stanisław Pigoń.  
 

 

 

 

 

 

Nie wyobrażały sobie życia bez Internetu i telefonów 

komórkowych.  

Patrzyły ze zdziwieniem na jego dom, ubiór, zabawki… 
 

 

 

 

 

 

 

Następnie znalazły się w jego dorosłym życiu. Trwała wtedy 

wojna. Stanisław prowadził tajne nauczanie. Chodziły na nie 

dzieci w młodszym wieku, a wiedziały więcej od nich. 

Przekonały się, że życie w tamtych czasach było trudne i 

wymagające, ale bardzo wartościowe. 

 
 

 

Po krótkim montażu słowno – muzycznym głos zabrała Pani 

Dyrektor, a następnie Ksiądz Proboszcz. Po poczęstunku 

udaliśmy się do domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Opracowały: Emilia Siwiec, Antonina Woś, klasa V                                          
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NARODOWE CZYTANIE 2019 

 
 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została 

zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce 

odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano 

kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka 

Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego.  

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do 

czytania  Nowele polskie, wśród których znalazły się: 

 

1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 

2. Dym – Maria Konopnicka 

3. Katarynka – Bolesław Prus 

4. Mój ojciec wstępuje do 

strażaków (ze zbioru: Sanatorium 

pod Klepsydrą) – Bruno Schulz 

5. Orka – Władysław Stanisław 

Reymont 

6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – 

Stefan Żeromski 

7. Sachem – Henryk Sienkiewicz 

8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – 

Henryk Rzewuski 

 
 

W naszej szkole przeczytaliśmy Sachema Henryka Sienkiewicza. Na przykładzie tytułowego 

bohatera autor pokazał, do czego może prowadzić uleganie zaborcy. Ceną, jaką trzeba za to 

zapłacić, jest utrata tożsamości narodowej, a więc utrata rodzimych tradycji, języka, historii, czyli 

korzeni - wynarodowienie. Sienkiewicz ostrzega przed tym, aby los sachema nie stał się losem 

jego rodaków w okresie zaborów, kiedy miejsce Polski było tylko w sercach Polaków. 
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Ech, ta szkoła… 
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14 października  

                          – Dzień Edukacji Narodowej 
  

 

 

    Tego dnia Samorząd Uczniowski przypomniał 

naszym nauczycielom, że kiedyś też byli dziećmi, 

choć może czasem trudno w to uwierzyć  

 

 

 

  

 

 

Były również piosenki oraz życzenia i… oprócz 

 kwiatów – ananasy od szkolnych ananasów. 

 

 

 
 

Z tej okazji członkowie kółka dziennikarskiego zaprosili Panią Annę Cichowską – nauczycielkę 

plastyki i techniki, która 3 lata temu przeszła na emeryturę, a Julia Kot z klasy VI przygotowała                                     

i przeprowadziła z nią wywiad. 

 

Julia Kot: Dzień dobry. Czy cieszy się Pani z odwiedzin w naszej szkole? 

Anna Cichowska: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Tak , oczywiście, bardzo się cieszę, 

chociaż nie pierwszy raz tu jestem, co jakiś czas przyjeżdżam i odwiedzam nauczycieli oraz uczniów. 

J. K.: Jak z perspektywy lat ocenia Pani pracę nauczyciela? 

A. C.: Mogę powiedzieć, że nie jest to taka łatwa praca, dlatego że uczniom trzeba poświęcić bardzo dużo 

czasu. To nie jest tylko ten czas, który spędza się na lekcjach, ale również trzeba pomyśleć o tym w domu, 

tzn. należy się przygotować. Trzeba dobrze znać tematy na następny dzień, wiedzieć, która klasa co będzie 

zrobić, co chcę osiągnąć. Poza tym często musiałam zgromadzić pewne rzeczy – książki, reprodukcje, 

gazetki, a to wszystko wymaga czasu. Ponieważ mam dom i rodzinę, wyglądało to tak, że gdy wróciłam 

po pracy, po pięciu czy sześciu lekcjach, robiłam obiad, wykonywałam inne obowiązki domowe,                            

a wieczorem z powrotem zabierałam się do pracy, żeby przemyśleć tematy na dzień następny. Czasem 
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musiałam kupić materiały, wykonać sama jakąś pracę, żeby pokazać uczniom i zrobić to na tyle wcześnie, 

by oni zdążyli zakupić potrzebne rzeczy. 

J. K.: Jakie są plusy i minusy bycia nauczycielem? 

A. C.: W szkole na pewno nie może się znaleźć osoba z przypadku, ponieważ jeśli ktoś nie lubi dzieci, 

nie chce z nimi rozmawiać, przebywać, nie powinien wybierać takiego zawodu, ponieważ na dłuższą metę 

nie wytrzyma. Plusy? – Na pewno fakt, że się lubi to, co się robi. Dzieci przychodzą wesołe, dodają 

energii, ogólnie – praca z dziećmi jest przyjemna. Minusy… Czasami zdarzają się bardzo kłopotliwe 

sytuacje związane z uczniami i nauczyciel musi mocno się zastanowić, jaką podjąć decyzję, jak wtedy 

zareagować, a często jest to bardzo trudne i odpowiedzialne. Poza tym w szkole jest ciągły hałas, a trzeba 

być bardzo skoncentrowanym na pracy.  

J. K.: Czy jest Pani zadowolona z Pani kariery zawodowej? Jeśli tak, to dlaczego? 

A. C.:  Tak, jestem zadowolona. Poczułam się spełnionym nauczycielem. Według mnie, wiele rzeczy 

zrobiłam z dziećmi, starałam się zawsze poszukiwać nowych tematów, dbać o estetykę szkoły, pomagać 

innym nauczycielom przygotowywać dekoracje przy okazji różnych rocznic, akademii. Poza tym 

uczniowie pod moim kierunkiem brali udział w konkursach, wygrywali je, a to było dla mnie dużą 

satysfakcją. 

J.K.: Jakie są Pani zainteresowania na emeryturze? 

A. C.:  Trochę czytam, interesuję się zdrowym żywieniem i generalnie tyle. 

J.K.: Czy chciałaby Pani jeszcze pracować w szkole? 

A. C.: Gdyby nadarzyła się taka możliwość, to pewnie tak, ale tylko 2 – 3 godziny dziennie, po prostu dla 

rozrywki. 

J. K.: Dziękuję za rozmowę oraz za te wszystkie lata nauki w naszej szkole. W imieniu nas 

wszystkich życzę Pani wielu przyjemnych chwil na emeryturze, radości na co dzień, no i żeby Pani 

o nas pamiętała. 

A. C.: Dziękuję bardzo. 
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   PRZEWODNIK PO POLSCE,  

                    CZYLI GDZIE WARTO POJECHAĆ… 

Nadeszła jesień, a wraz z nią chłodniejsze dni. Minęły już wakacje, uczniowie powrócili do szkoły. 

Nie ma już możliwości wyjazdu na dłuższy wypoczynek, tak jak podczas wakacyjnego okresu. Jednak 

zawsze można wyjechać na weekend – zwiedzić ciekawe miejsca, poobserwować zmieniającą się 

przyrodę,  naładować pozytywnie „akumulatory” na dalsze dni. Jesień też jest piękna- zwłaszcza wtedy, 

kiedy jest to typowo polska, złota jesień! 

Nie marnujmy więc czasu, siedząc na kanapie przed telewizorem, czy patrząc w ekran komputera…. 

Ubierzmy kurtkę, wygodne buty i ruszajmy! 

Jednym z ciekawszych miejsc, które warto odwiedzić, jest  m. in. SZCZAWNICA ZDRÓJ.  

 

  
         

Szczawnica Zdrój to miasto uzdrowiskowe położone na południu kraju- w województwie 

małopolskim. Leży w dolinie potoku Grajcarka. Ubogacone w piękne góry, które ją otaczają ją – Beskid 

Sądecki oraz Pieniny. Przepływa przez nią rzeka Dunajec, po której odbywa się spływ tratwami. Koniecznie 

trzeba też pospacerować po Parku Górnym, m.in. Placu Dietla -jednym z najważniejszych miejsc tego 

uzdrowiskowego miasta. Na uwagę zasługuje też przepiękny Park Dolny, z oczkiem wodnym, dawną 

altaną. 

 

 

  

Bardzo ciekawym miejscem jest 

Promenada spacerowa wzdłuż potoku 

Grajcarek. Deptak z licznymi ławeczkami, 

liczy prawie 2 km i łączy się ze wspomnianą 

wyżej ścieżką pieszo-rowerową na Słowację. 

 

 

 

   Niewątpliwie to miejsce atrakcyjne o każdej porze roku. Każdy, kto lubi górskie wędrówki, 

powinien przetrzeć szlaki Pienin. Najbardziej znane ich szczyty to Trzy Korony (982 m n.p.m.), 

Sokolica (747 m n.p.m.), Palenica (722 m n.p.m.) czy Wysoka (1050m n.p.m.- najwyższe 

wzniesienie).  
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Trzy Korony to, obok Sokolicy, najbardziej  

widowiskowy szczyt w Pieninach. Najwyższa z nich 

to Okrąglica, na której znajduje się platforma 

widokowa. Widać stamtąd dolinę Dunajca, Czerwony 

Klasztor na Słowacji oraz rozciągające się pasma 

górskie- Beskid Sądecki, Gorce i Tatry. Widok 

niewątpliwie zapiera dech w piersiach...  

 

 

 

   

Jeśli wybierzemy się na pieszą lub rowerową 

wycieczkę przełomem Dunajca, będziemy mogli podziwiać 

majestatyczną Sokolicę. Słynie z sosny o 

charakterystycznym wyglądzie – niestety, w 2018 r. została 

uszkodzona podczas akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca. 

Sokolica jest wartym do odwiedzenia miejscem nie tyko z 

powodu niepowtarzalnych widoków, jakie można ze szczytu 

podziwiać. 

 

          
 

Najbardziej rozpoznawaną atrakcją turystyczną 

tych okolic jest jednak Spływ Dunajcem. Zaczyna się on 

z przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych, a kończy 

w Krościenku. Spływ ma około 18 km długości                          

i zatacza 7 pętli. Płynie się tratwą wraz z flisakami, którzy 

umilają nam ten czas, swoimi ciekawymi opowieściami i 

dowcipami. Przez całą podróż - która trwa około dwóch 

godzin - ze wszystkich stron otaczają nas piękne 

krajobrazy.  

 

 

 

Niedaleko Szczawnicy znajdują się dwa zamki – Czorsztyn i Niedzica. Zamek Czorsztyn to tak 

naprawdę ruiny gotyckiej warowni, którą postawił Kazimierz Wielki  w XIV wieku z myślą o 

zabezpieczeniu granicy polsko-węgierskiej. Znajduje się on obok Jeziora Czorsztyńskiego. Aby dostać się 

do Zamku w Niedzicy, można popłynąć gondolami przez jezioro. 
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Szczawnica znajduje się bardzo blisko Słowacji. Bardzo ciekaw wycieczką może być wyprawa 

rowerowa do Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Trasa pieszo-rowerowa liczy około 10 km w jedna 

stronę i jest niezwykle malownicza. Wiedzie wzdłuż rzeki Dunajec, gdzie podziwiamy - oprócz pasm 

górskich- płynące tratwy z turystami i flisakami. 

 

  

Czerwony Klasztor to tak naprawdę nazwa słowackiej 

miejscowości, natomiast ten klasztor nosi nazwę 

Klasztor Kartuzów. Jest to dawny kompleks klasztorny, 

można tam zobaczyć jak żyli tamtejsi Kartuzi- mnisi. 

Widać z niego całe przepiękne pasmo górskie, Trzy 

Korony.  

 

 

 

 

 

 

Jedną z największych atrakcji Pienin, jest także wąwóz Homole w miejscowości Jaworki, koło Szczawnicy. 

Otaczają go ściany skalne, których wysokość dochodzi do 120 m. Można także udać się do rezerwatu Biała 

Woda, jest to idealne miejsce do spacerów i przejażdżek rowerowych. 

 

 
  

Szczawnica to miejsce warte odwiedzenia o każdej porze roku, również w jesienny weekend, kiedy 

przyroda mieni się w pięknych, złocistych barwach. Jest tam na pewno wiele miejsc wartych obejrzenia i 

każdy znajdzie coś dla siebie.  

         Autor: Kinga Sala, klasa VI 
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NASI IDOLE - PELE 
Pelé, właśc. Edson Arantes do Nascimento (ur. 23 października 1940 w Três Corações) – były brazylijski 

piłkarz, jedyny trzykrotny mistrz Świata 1958, 1962 i 1970. Uważany jest za jednego z najlepszych                        

i najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej. 

  Od urodzenia był związany z piłką nożną Jego rodzina nie 

należała do zamożnych i jako chłopiec dorabiał jako pucybut. 

Pelégo poznał były reprezentant Brazylii i zachwycony jego 

talentem, uczynił go piłkarzem Santos FC, gdzie zadebiutował 

w wieku 15. Pelé występował  w Santosie 18 lat, a zdobył z nim 

Puchar Interkontynentalny i Klubowy Puchar Ameryki 

Południowej. Następnie kontynuował karierę w klubie New 

York Cosmos. Ostatni oficjalny mecz z jego udziałem odbył się 

1 października 1977 roku. Prezydent New York Cosmos,                     

w latach 1995–1998 minister sportu Brazylii.  

Pele w reprezentacji Brazylii 

Pelé zadebiutował w reprezentacji Brazylii w wieku 

zaledwie 17 lat w meczu rozegranym 7 lipca 1957 w Rio de 

Janeiro przeciwko 

Argentynie. Wystąpił      

w 91 oficjalnych meczach reprezentacji narodowej i strzelił w nich 77 

bramek. Razem z drużyną Brazylii zanotował 66 zwycięstw, 14 

remisów i 11 porażek. Gole strzelał w 51 meczach, siedmiokrotnie 

popisując się hat-trickiem. 12 razy zdobył 2 bramki, a 32 razy jednego 

gola. Wystąpił przeciwko 29 drużynom narodowym, najwięcej 

przeciw Argentynie – 10 razy. Najczęściej (dziesięciokrotnie) trafiał 

do bramki Paragwaju. Łącznie wystąpił w czterech edycjach 

mistrzostw świata (1958, 1962, 1966 i 1970), które 3-krotnie                             

z Brazylią wygrał. Zagrał w nich łącznie 14 meczów (12 zwycięstw, 

jeden remis i jedna porażka) i strzelił 12 bramek. Uczestniczył tylko 

w jednym turnieju Copa América (1959), w którym poprowadził 

Brazylię do 4 zwycięstw i 2 remisów, a także zdobył koronę króla 

strzelców (8 goli w 6 meczach). Przygodę z kadrą narodową 

zakończył 18 lipca 1971 meczem z Jugosławią.  

 

                                                                                            

Uważam, że Pele to godny podziwu piłkarz, 

ponieważ ma na swoim koncie dużo rekordów. Został 

odznaczony „Orderem Zasługi dla Kultury” (2003, 

Brazylia), „Kawaler Legii Honorowej” (1963, 

Francja), „Honorowy Rycerz Komandor Orderu 

Imperium Brytyjskiego”(1997, Wielka 

Brytania).Dostał również Złotą Piłkę w 2014 roku po 

40 latach swojej kariery. Każdy, kto interesuje się 

piłką nożną, z pewnością powinien zwrócić uwagę na 

tego wielkiego piłkarza. 

 

        Opracował : Maksymilian Jastrząb, klasa VI 
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POGŁÓWKUJ 

1. Znajdź 7 twarzy. 

2. 4 dziewczyny na ławce. 

 

    Na ławce siedzą cztery dziewczęta. Teresa wybrała     

miejsce na krawędzi po prawej stronie ławki, Anna usiadła 

po prawej ręce Barbary a po lewej Joli. 

 

Pytanie: Która z dziewcząt siedzi na skraju lewej strony 

ławki? 

 

 

 

 

3. Kot idzie w górę, czy w dół? 

  

4. Sztuka kryminalna. 

     W sztuce kryminalnej granej w Midville Theater wystąpiło pięciu aktorów: Raymond, Rodney, Roland, Ronald i 
Rupert. Co ciekawe, pięć postaci dramatu nosiło identyczne imiona jak pięciu aktorów, ale tak się złożyło, że 

żaden aktor nie występował w roli swego scenicznego imiennika. Bohaterami sztuki byli policjant, morderca, 
detektyw, ofiara i świadek. 

     Pytanie: Przeanalizuj poniższe zdania i powiedz, kogo grał każdy aktor i jak się ta postać nazywała? 

     1. Bohater, którego grał Raymond, był scenicznym imiennikiem aktora grającego rolę mordercy. 

     2. Scenicznym imiennikiem aktora, który grał policjanta, był morderca. 
     3. Detektywa grał aktor, którego scenicznego imiennika grał Rupert. 
     4. Bohater, którego grał Roland, był scenicznym imiennikiem aktora grającego rolę świadka. 
     5. Roland nie grał ofiary, mordercy ani detektywa. 
     6. Bohater, którego grał Ronald, był scenicznym imiennikiem aktora, który grał policjanta. 
     7. Rolę ofiary grał aktor, którego scenicznego imiennika grał Rodney. 
     8. Imiennikiem aktora grającego mordercę była sceniczna ofiara. 

            

 

 

Gazetkę redagują członkowie kółka dziennikarskiego pod opieką pani Anny Techman. 

 


