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W nowym roku szkolnym 2016/2017 

pragniemy serdecznie powitać 

wszystkich czytelników gazetki 

szkolnej Infuś.  

W wasze ręce, drodzy czytelnicy, oddajemy 

kolejny numer naszej gazetki.  Cieszymy się, że 

znowu będziecie z nami! 

Zapraszamy do lektury! 
 

Witamy w nowej porze roku 
 

Zamknij oczy i wsłuchaj się,  jak szumią drzewa. 
Wsłuchaj się jak ptaszek śpiewa. 
Wsłuchaj się jak szemrze las. 
Jak jest pięknie wkoło nas!  
Usiądź i namaluj tęczę barw, która otacza nas.  
Zatańcz w rytm płynącej muzyki.  
Przenieś śpiew ptaków na grające smyki.  
I zanurz się w otchłani marzeń niezmiernej  
Jak gdybyś był twórcą tej radości pełnej. 

 

Źródło internetowe: M. Urbańska kl. 5a 
 

Jesienna Zaduma 
 

Lato już za nami, a za oknami 

zaczynają pojawiać się kolory jesieni. 

Odcienie czerwieni i brązu wprawiają nas 

w świetny nastrój. Ciepła herbata 

z miodem rozgrzewa od środka. 

Trzeba wyjąć z szafy cieplejsze 

ubrania i buty, bo jesień nadchodzi 

wielkimi krokami. Na dworze szybciej się ciemni, dlatego 

należy nosić odblaski. Odblaski, to takie małe znaki, które 

wiele znaczą. Za ich sprawą jesteśmy widoczni na drodze? 

Pamiętajmy o bezpieczeństwie!  

 

M. Urbańska kl. 5a 
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Wybory 

 

W dniu 22 września odbyły się wybory do 

samorządu uczniów. 

 

Wyniki wyborów: 

 

Przewodniczący: Gabriel Skubis kl. 6a 

Kronika: Maja Staszewska kl. 6a 

Anna Lekston kl. 6b 

Członkowie: Filip Chalcarz kl. 4a 

Wiktoria Buchacz kl. 4b 

Kaja Piątek kl. 5a 

Magdalena Urbańska kl. 5a 

Franciszek Matuszewski kl. 4a 

 

                                                                    J. Kajda kl. 5a 

Dzień papieski pod hasłem: Bądźcie 
świadkami miłosierdzia.  

 

07.10.2016 klasa 5b zorganizowała w naszej 

szkole XVI obchody Dnia Papieskiego. Karol 

Baran, Oliwia Kluczewska, Maksymilian Kaszuba, 

Joanna Piekarz, Anita Szewczyk, Anastazja 

Kalman, Kalina Ziółkowska, Zofia Wadas, Paulina 

Mosiej, Wiktoria Kolka, Kinga Gajewska, Michał Gut i Norbert 

Szatan to uczniowie, którzy pod opieką pani Barbary 

Płotnikowskiej i Elżbiety Dudek, przygotowali blok artystyczny. 

Widowni oraz zgromadzonemu gronu pedagogicznemu 

występy uczniów bardzo się podobały. 

 

 
 

K. Ziółkowska kl. 5b 

 

Dzień nauczyciela 
 

Każdego roku 14-go października 
obchodzony jest Dzień Edukacji 
Narodowej, będący jednocześnie rocznicą 
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 
Nauczyciele z całego świata, właśnie tego 
dnia, obchodzą swoje święto. Tegoroczny 
Dzień Nauczyciela wypadł w piątek, a my - 
uczniowie życzyliśmy naszym pedagogom: 
 

 zdrowia 

 szczęścia 

 radości 

 cierpliwości 
i wytrwałości  

 sukcesów 
zawodowych 

 zadowolenia z uczniów. 
 

M. Urbańska kl. 5a 

 

 

Występy uczniów klasy 5a i 6a  
na Dzień Edukacji Narodowej: 

 

 

 
 

 

 



 

 

Nasza szkoła 

Każdy uczeń dobrze wie,  

że w naszej szkole nie jest źle. 

Każdą panią dobrze znamy  

i na lekcjach się staramy. 

Matma, polski-dobra sprawa, 

czasem z tego jest zabawa. 

Liczę, mnożę i dodaję, 

satysfakcji mi to daję. 

Wszystkie przerwy są bajeczne, 

choć nie zawsze bardzo grzeczne. 

Lubię chodzić do tej szkoły, 

zawsze wracam z niej wesoły. 

 

J. Karbasz kl. 4a 

   

 

 

   
W tym roku szkolnym obchodzimy 50. rocznicę 

powstania naszej szkoły. Na uroczyste obchody tego 
święta zostało zaproszonych wielu wspaniałych gości: 
przedstawiciele władz oświatowych, kościołów, władz 
miasta Bukowna, emerytowani i pracujący nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rady rodziców. 
Hucznie świętowaliśmy ten wyjątkowy dzień. 
Uroczystości 
rozpoczęła msza 
święta w Parafii pod 
wezwaniem 
św. Andrzeja Boboli 
sprawowana przez 
biskupa Grzegorza 
Kaszaka, księdza 
proboszcza oraz 
księży będących 
absolwentami. 
Po przemarszu do 
szkoły nastąpiły życzenia i przemówienia ważnych 
osobistości oraz część artystyczna, przygotowana przez 
uczniów i absolwentów naszej szkoły. Część oficjalną 
zakończył uroczysty obiad. 

 

 

 

 
 

 
 

50 LAT SZKOŁY W BUKOWNIE 

Szkołę w Bukownie założono w 1966 
roku.  Placówka prężnie się rozwijała: 
dobudowano skrzydło klas 1 – 3 oraz krytą 
pływalnię, z której często 
korzystamy. Obecnie 
możemy ćwiczyć w trzech 
salach gimnastycznych. 
Oprócz rozwoju 
fizycznego, dbamy 
o swoje szare komórki. 
Uczymy się w dobrze wyposażonych salach 
dydaktycznych.  Mamy również sale 
informatyczne. Szkoła na pewno będzie się 
dalej rozwijać.    

J. Puz  kl. 4a 
 
 

Idealna szkoła 

 Każdy chciałby chodzić do idealnej szkoły. 
Moja wymarzona szkoła, to taka, do której 
byłoby można przychodzić ze swoimi 

pupilami, w której chłopcy 
i dziewczynki chodziłyby do 
oddzielnych klas. 
W wymarzonej szkole 
zwierzątka miałyby swoje 
pokoiki i swoich treserów. 

W idealnej szkole nauczyciele nie zadawaliby 
zadań domowych, a czas po lekcjach można 
by poświęcać na zabawę ze zwierzętami oraz 
obserwację ich nowopoznanych sztuczek.  

 
K. Ziółkowska kl. 5b 



 

 

 
Jakie książki warto przeczytać? 

 
- Eleonora i Park                                                                                                            

Nie sposób jej nie zauważyć: rude 

włosy, dziwne ciuchy … Eleonora, to 

bohaterka jednej z ciekawszych 

powieści dla młodzieży. Główna 

postać to nie szara myszka, płacząca po kątach, to 

dziewczyna z problemami, dla której szkolne 

nieprzyjemności to tylko kropla w morzu jej 

prawdziwych, życiowych dramatów. Na szczęście w jej 

życiu pojawia się … Park. Czy chłopak pomoże 

Eleonorze? 

 

- Gwiazd naszych wina 

On jest byłym koszykarzem, którego 

rak pozbawił nogi, ona od 

trzynastego roku życia cierpi na 

nowotwór tarczycy. 

W nieromantycznych okolicznościach 

rodzi się między nimi uczucie. Hazel i Gus na przekór 

cierpienia postanawiają wybrać się w podróż do 

Amsterdamu. Czy ta absurdalna decyzja doprowadzi 

do tragedii? Czy miłość dwójki nastoletnich 

bohaterów przezwycięży chorobę? 

 

- Harry Potter. Tom 2. Harry Potter I Komnata 

Tajemnic 

Harry, po pełnym przygód roku 

w Hogwarcie spędza nudne 

wakacje u Dursleyów 

i z utęsknieniem wyczekuje 

powrotu do szkoły. Sprawy 

jednak znacznie się komplikują, gdy pewnego dnia 

odwiedza go tajemniczy przybysz i ostrzega przed… 

powrotem do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, gdzie ma 

dojść do strasznych wydarzeń. Czy Harry posłucha 

ostrzeżenia? Co złego ma się wydarzyć w Hogwarcie? 

Jakie tajemnice skrywa rodzina 

Malfoya?  I najważniejsze – czym jest i gdzie znajduje 

się tytułowa Komnata Tajemnic? 

 

Na podstawie Internetu: J. Kajda kl. 5a

          

                         A to ciekawe … 

           21 ciekawostek w jednym miejscu 

 

1. Żółwie mogą oddychać czterema literami 

2. Flamingi są różowe, bo jedzą dużo krewetek 

3. Ślimaki lubią piwo 

4. Koza ma prostokątne źrenice 

5. Alpaki mogą umrzeć z samotności 

6. Alkohol co 1 sekundę zabija 10 osób 

7. Firma Lay’s wyprodukowała limitowaną 

edycję chipsów czekoladowych, które 

kosztowały 30.49 zł. 

8. Ludzkie oczy nie zmieniają się od urodzenia 

9. Rakiety do tenisa były wykonywane 

z owczych i krowich jelit 

10. W Chinach jest zakaz przytulania drzew 

11. W Singapurze zabronione jest żucie gumy 

orbit 

12. Leonardo da Vinci potrafił rysować jedną 

ręką, a pisać drugą 

13. Woda kokosowa może byś stosowana, jako 

osocze krwi 

14. W trakcie oddychania żebra poruszają się 

rocznie pięć milionów razy 

15. Przeciętny czterolatek zadaje dziennie 600 

pytań 

16. Prawdziwa maślanka nie zawiera mleka 

17. George Washington hodował w swoim 

ogrodzie konopie 

18. Szminki zawierają rybie ości 

19. Najwięcej rozmów telefonicznych jest 

rejestrowanych w dzień matki 

20. Żeby wejść ma wieżę Eiffla trzeba 

pokonać 2314 stopni 

21. Tylko 12% Sahary pokryte jest 

piaskiem 

 

K. Piątek  kl. 5a 



 

 

 

      LIFEHACKI 
 

Ostatnio bardzo modne 

stały się lifehacki, czyli 

sposoby na ułatwienie 

sobie życia. 

Dzisiaj podam wam  

dwa  z ulicy. 

1. Jeżeli kleisz coś taśmą   

i na drugi dzień nie możesz znaleźć  początku, po prostu 

następnym razem zawiń początek taśmy do środka  

   I GOTOWE!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2. Słoik z  kredową naklejką: 

Słoik oklej papierową  taśmą, a następnie 

pomaluj farbą tablicową i GOTOWE!!!! 
 

J. Zarębczan kl. 5a 

 

 

        GLIBBI 

Glibbi to proszek, który 

wsypujemy do wody. Po ok. 10 

min. robi się z niego galaretka, 

w której możemy się kąpać lub  

bawić. Jeżeli znudzi się nam 

zabawa w galaretowatej 

substancji możemy z powrotem 

zamienić ja w wodę - wsypując 

biały proszek. 

Glibbi gwarantuje świetną 

zabawę!  
  

J. Zarębczan kl. 5a 

 

     POPULARNE APLIKACJE 

 

Musica.ly to znana 

i popularna na całym świecie 

aplikacja. Dzięki niej możemy 

nagrywać teledyski do 

ulubionych piosenek. Jest to 

bardzo dobra zabawa. Można 

nagrywać ze swoimi przyjaciółmi 

lub samemu. 
 

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

IPHONE SE 

 

Nie dawno wyszedł  nowy model  

telefonu firmy Apple. Z  wyglądu 

podobny  do IPhone 5s a funkcjonuje 

jak IPhone 6s! Kosztuje  około 2 tys. 

złotych. Polecam kupno telefonów, 

komputerów i tabletów firmy Apple,  

ponieważ nie psują się i są 

niezawodne!!!  
 

J. Zarębczan kl. 5a 

 

 

      JAK ZNALEŹĆ FAJNE TAPETY? 

 

Myślę, że wielu z nas ma problem 

ze znalezieniem fajnych tapet na 

telefon.  

To bardzo proste!  

Wystarczy wpisać w Google: 

tapety tumblr. Wtedy będziesz miał 

świetne tapety i twoi przyjaciele będą 

ci zazdrościć! Nareszcie nie będziesz miał dylematu jaką 

tapetę ustawić.  

 J. Zarębczan  kl. 5a 

 
 

         CASE NA TELEFON 

Case na telefon są 

naprawdę śliczne. Najbardziej 

popularne marki to moschino 

i channel. Produkują case, 

ubrania oraz inne dodatki. 

Marka co prawda nie tania ale 

rzeczy z channel i moschino są 

bardzo trwałe. Nie rozwalą się 

za pierwszym razem!!! 
 

J.  Zarębczan kl. 5a 

 

             PIASEK KINETYCZNY  
 

W sklepach dostępny jest        

piasek kinetyczny, czyli piasek 

o bardzo miękkiej konsystencji. 

Tworzywo to może być używane 

do różnych  zabaw np. da się 

z niego formować przeróżne 

kształty. Piasek ten dostępny jest 

w różnych kolorach. Kosztuje  

tylko 70 zł.  

POLECAM!!! 

J. Zarębczan kl. 5a 

 

SPODNIE Z DZIURAMI 

Bardzo modne w tym 

sezonie są  spodnie z dziurami. 

Oczywiście nie polecam nosić 

ich zimą i jesienią  bo może być 

wam zimno! Latem lub wiosną 

sprawdzają się w 100% 

i z pewnością dodadzą wam 

modnego szyku. Sama posiadam 

cztery pary takich spodni 

i jestem z nich bardzo 

zadowolona!!! Takie spodnie 

można kupić lub zrobić je  
samemu. Aby to uczynić należy 

pociąć jeansy nożyczkami lub 

przetrzeć je tarką i GOTOWE!!! 

J.  Zarębczan kl. 5a 



 

 

 

Najbardziej uśmiechnięte auto 

w Bukownie 
 

Remiza OSP BUKOWNO MIASTO gościła 

ostatnio zespół Dzień Dobry TVN, gdzie w obecności 

„ZŁOMKA” cała Polska śledziła informacje pogodowe. 

  

„Złomek” trafił do Bukowna dwa lata temu jako 

Chevrolet - prosto ze Szwecji. Z racji na swoją 

wieloletnią wysługę w gaszeniu pożarów strażacy 

z Bukowna, wpadli na pomysł, by go trochę przerobić. 

Inspiracja bajką Zygzak McQueen okazała się strzałem 

w dziesiątkę. Dziś „Złomek’’ jest na emeryturze, choć 

nadal dobrze się sprawuje. Strażacy jeżdżą nim na 

różnego rodzaju zjazdy, czy też koncertycharytatywne. 

Najbardziej uśmiechnięte auto pożarnicze okazało się 

również tegorocznym zwycięzcą na Zlocie Pokazów 

Pożarniczych: VIII Fire Truck Show. 

Ciekawostka:  

W tym roku Remiza OSP Bór 

Biskupi przeszła 

gruntowny remont. 

Strażacy wzbogacili się o nowy wóz 

bojowy - Mercedes GBA, który 

zastąpił wysłużonego żuka 

J. Piekarek kl. 5a 
 

Gdzie warto pojechać? 
 

W północno-zachodniej Polsce w województwie 

zachodniopomorskim jest takie miejsce, gdzie rośnie 

około 100 sosen, które 

w dolnej części pnia są 

wygięte pod kątem 90 

stopni. Jak to się stało, że 

tyle drzew przybrało 

kształt literki „J”? 

Istnieje wiele teorii, które 

mogą tłumaczyć 

to tajemnicze zjawisko.  

Są osoby, które 

uważają, że za kształt pnia odpowiedzialny był długo 

leżący śnieg. Inni sądzą, że jednak wydłużające się 

roztopy wiosenne mogły przyczynić się do 

odkształcenia drzew. Teorie te nie wyjaśniają jednak 
wszystkiego, bowiem inne drzewa w okolicy są proste. 

M. Urbańska kl. 5a 
 

 

Gimnastyka 

dla oczu 

 

Higiena oka zakłada, aby po 

3 kwadransach lub godzinie pracy 

zrobić przerwę i ćwiczyć wzrok. 

 

Ćwiczenie I: 

1. Podchodzimy do okna. Ustawiamy kciuk pół 

metra od oka. Następnie wybieramy gdzieś 

w oddali, stały punkt - najlepiej w zielonym 

kolorze, bo uspokaja i pozwala odpocząć 

oczom. 

2. Przez kilka sekund patrzymy na wybrany 

obiekt, następnie zmieniamy obrany punkt na 

inny i powtarzamy to ćwiczenie 10 razy. 

 

Ćwiczenie II: 

1. Kilka sekund patrzymy prosto, a potem 

maksymalnie odchylamy gałki oczne w prawo, 

a następnie odchylamy w lewo, przerywamy. 

2. Potem odchylamy gałki oczne w dół 

i przerywamy, następnie w górę i znów 

przerywamy. Wykonujemy 10 powtórzeń.  

 

Te proste ćwiczenia pomagają wzmocnić oko 

i chronią przed krótkowzrocznością. 
 

Dobra rada:  

Jeśli dużo pracujesz przy komputerze zwróć 

uwagę na blat, na którym stoi komputer. 

Jeśli jest lśniący i odbija światło ma to 

niekorzystny wpływ na oczy i sprawia, że 

wzrok się męczy. Dawniej przykrywano blat 

zielonymi tkaninami, co pomagało 

zrelaksować się oczom. 
 

Źródło internetowe: O. Kluczewska kl. 5b 
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