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Drodzy Czytelnicy ,,Batorynki",
Witajcie, w nowym roku szkolnym 2022/2023. 

Wakacje, a wraz z nimi upalne lato już za nami jednak mamy nadzieję, 
że podczas nich przeżyliście niezapomniane chwile, odwiedziliście nowe
miejsca, a przede wszystkim udało się Wam wypocząć oraz nabrać sił do dalszej
pracy i nauki. 

Aby umilić Wam pierwsze miesiące nauki, szkolni dziennikarze przygotowali
kolejne wydanie  "Batorynki".

 Życzymy przyjemnej lektury           
 Redakcja :)

"J e s i e ń"
Jesień mnie cieniem zwiędłych
drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym
złotem.
Pierścień dni moich z wolna
się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym
żywopłotem.

Ledwo ponad mogę sięgnąć
okiem
Na pola szarym cichnące
milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem
głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie,
wiosno, wspomnieniem?

Tak wiele ważnych spraw
mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem
zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do
ogrodu
I mącisz moją rozmowę 
z ptakami?
Leopold Staff

"Jesienne niebo"
Maria Jasnorzewska Pawlikowska

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski
spowite w szal kaukaski,
przez drzew bezlistnych
rozszczepione pędzle
przeciąga różową frędzlę.
I ku nadziei mej podchodzi z bliska,
słodyczą mnie uściskaj
i na tęsknocie mej opiera dłonie
- pachną ostatnie lewkonie.
Jesienne niebo słodkie, pełne łaski,
zwija swój szal kaukaski
a odrzuciwszy go, staje bez ruchu
z cekinem złotym w uchu.

rys. Maria Kosińska 5B



Centrum Mistrzostwa Informatycznego w SP73

W ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI)
uczniowie naszej szkoły mogą już po raz trzeci uczestniczyć w BEZPŁATNYCH
zajęciach pozalekcyjnych rozwijających umiejętności informatyczne, logiczne 
i algorytmiczne myślenie oraz uczyć się programowania.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach metodą hybrydową (stacjonarne 
i online):

· grupa początkująca – klasy 4-6

· grupa zaawansowana – klasy 6-8

W programie koła między innymi:

· programowanie w Scratch

· programowanie robotów

· podstawy programowania w Python

· podstawy druku 3D

· programowanie w Minecraft

· przygotowanie do konkursów i zawodów informatycznych

Zapraszam uczniów klas 4-8 do uczestnictwa w zajęciach!

Grażyna Chmielewska
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AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania odbył się w tym roku w dniach od
8 do 23 października. Akcja promuje kreatywność i naukę programowania 
w różnym wieku i na różne sposoby. Kodowanie, programowanie to jedne 
z najważniejszych kompetencji XXI wieku, które otwierają przed uczniami nowe
możliwości.
CodeWeek to również rywalizacja krajów, nie tylko europejskich, o palmę
pierwszeństwa w liczbie organizowanych wydarzeń związanych z nauką kodowania.
Polska w CodeWeek 2021 zajęła trzecie miejsce, zgłosiliśmy 15 000 inicjatyw, 
z których 88% odbyło się w szkołach.

Nasza szkoła SP73 uczestniczy w CodeWeek od pierwszych edycji, a organizowane
przez nas wydarzenia rejestrowane są na mapie akcji. W tym roku kodujemy od 10
października, przez dwa tygodnie uczniowie klas 4-8 tworzą swoje programy 
w środowisku Scratch, rozwiązują logiczne zagadki rozwijające algorytmiczne
myślenie, stawiają pierwsze kroki w Pythonie.

Zachęcamy do zabawy również innych nauczycieli oraz rodziców. Kodować można
bez barier i ograniczeń, a inspiracji do działania szukać na stronie codeweek.eu
oraz koduj.gov.pl

Grażyna Chmielewska

Code Week 2022 w SP73
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego

26 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Głosowało 180 uczniów - obecnych w szkole.
Funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego będzie pełniła Sylwia Potocka 7A.
Zastępczyniami zostały Magda Misiura 8B i Katarzyna Zawadka 8D.
Życzymy owocnej współpracy. 

 Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
AKTUALNOŚCI

W październiku uczniowie klas 7 oraz 8 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na
terenie byłej Kwatery głównej NKWD w Polsce przy ulicy Strzeleckiej. Izba Pamięci
została otwarta w tym miejscu w lutym 2020 roku jako świadectwo tego, czego
doświadczały ofiary reżimu stalinowskiego.

Izba Pamięci IPN Strzelecka 8

Samorząd Uczniowski
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AKTUALNOŚCI

Dzień Głośnego Czytania
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września.
Święto to zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, jego
patronką jest Joanna Porazińska, wybitna pisarka, która wiele swoich książek
napisała z myślą o dzieciach.
Z tej okazji w bibliotece szkolnej klasy 1a, 1b, 2a, 2b oraz 3a słuchały czytanych przez
bibliotekarza bajek i opowiadań. Starsi uczniowie w czasie przerw słuchali czytanej
przez nauczycieli powieści kryminalnej pt. "Wielkie zasługi" autorstwa Joanny
Chmielewskiej.

Ślubowanie klas pierwszych 2022
W Dniu Edukacji Narodowej, 14 października 2022r., odbyła się uroczystość
Ślubowania klas pierwszych. Uczniowie klas 1a i 1b złożyli uroczystą przysięgę i zostali
pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73.
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AKTUALNOŚCI
Wywiad z Absolwentką:
Nikola Kozłowska była uczennica Naszej Szkoły

Jak się czujesz w szkole średniej?
W szkole jest bardzo dobrze, jakoś nie ma wielkiego stresu, ale jest dużo nauki.

Nauczyciele są bardzo fajni i niektórzy mają poczucie humoru.
Mam kilku nowych przyjaciół jest ich około 7-8 osób.

Na jaki kierunek się udałaś?
Poszłam na kierunek Technik Informatyczny.

Jak wspominasz starą szkołę?
Wspominam ją bardzo dobrze i mam z niej dobre wspomnienia.

Których nauczycieli chciałabyś pozdrowić?
Chciałabym pozdrowić Panią Ewę Jakubowską, Panią Grażynę Chmielewską, 
Panią Katarzynę Muszel, Panią Danielę Bartosiak, Panią Młynarczuk, Panią Monikę
Wojdę, Pana Krasowskiego, Panią Martę Cielmę, Panią Sielecką, Panią Dorotę Ehrmann
oraz oczywiście Panią Dyrektor Marzenę Mrozińską



Natalia Oder 8D

14 października to szczególny dzień w polskich szkołach. W tym dniu obchodzony jest
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Jednak
nauczyciele doceniani są nie tylko w naszym kraju. 

Na Tajwanie odpowiednik naszego Dnia Edukacji Narodowej obchodzony jest 28
września. Ten dzień to dzień urodzin Konfucjusza.

Za to w Chinach Dzień Nauczyciela obchodzi się 10 września. Nauczyciele dostają 
pół dnia wolnego. Wręczanie prezentów nie jest obligatoryjne, jeśli uczniowie mają na to 
ochotę, mogą podarować belfrom kwiaty.

Argentyńczycy świętują Dzień Nauczyciela dzień po Chińczykach - 11 września.
Dzień Edukacji Narodowej jest w Argentynie świętem państwowym, które obchodzi 
się dość hucznie. Bywa, że świętowanie trwa nawet kilka dni.

Dzień Nauczyciela w Hiszpanii obchodzony jest 30 września. W tym dniu organizowane 
są duże imprezy, a w święto zaangażowane są także szkoły wyższe. Popularne jest 
przygotowywanie przez uczniów kartek dla konkretnego pedagoga. 

W Finlandii nauczyciele jednak nie mają swojego formalnego święta. Nieoficjalnie 
uczniowie zwykli wyrażać swą wdzięczność dla belfrów 9 kwietnia. 

Litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą 5 października. W tym dniu nie ma
się lekcje. Obchody organizowane są więc zwykle na dzień przed. Wtedy starsi uczniowie 
często mają szansę wcielić się w role nauczycieli i poprowadzić lekcje dla młodszych 
kolegów. Co ciekawe, w niektórych szkołach święto obchodzone jest podwójnie. 
Celebruje się także 14 października. Wynika to z faktu, że obecna na Litwie mniejszość 
polska honoruje jako święto rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 

W Tajlandii natomiast Dzień Nauczyciela jest najhuczniejszy i wypada 16 stycznia. Tego 
dnia odbywa się wiele ceremonii, które podkreślają rolę pedagogów. Co ciekawe, 
uczniowie w ramach podziękowań obdarowują nauczycieli wiankami z kwiatów, 
a nawet padają im do stóp. 

W Albanii święto to obchodzi się 7 marca i jest to związane z powstaniem w 1887 roku 
 w Korczy pierwszej świeckiej szkoły, w której zaczęto wykładać przedmioty  w języku
albańskim.
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14 października-Dzień Edukacji Narodowej
Czy to święto obchodzone jest w innych krajach?

 

AKTUALNOŚCI
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Nikola Woźniak 8B

Porady dotyczące nauki

Witajcie szkolni czytelnicy Batorynki!
Macie problem z nauką? Chcecie jakichś porad, by zrozumieć
temat? Jak się uczyć, by się nauczyć? Redakcja gazetki
szkolnej postanowiła dać Wam kilka dobrych rad by nauka
sprawiała Wam przyjemność

Co trzeba zrobić?
Na początku przygotujcie sobie miejsce do nauki,
możecie zrobić sobie herbatę, stworzyć przyjazny
klimat. 

Potem wystarczy tylko 
- przeczytać informacje zwrotną w podręczniku
- zrobić dobrą notatkę na dany temat (można kupić
sobie specjalny zeszyt do tego i podkreślić ważne rzeczy),
- znaleźć odpowiednie strony internetowe   
 wyjaśniające interesujące Was tematy,
- obejrzeć filmiki na np. Youtube, które można
wielokrotnie odtwarzać.
- pograć w quizy i sprawdzić swoje umiejętności.

Mam nadzieję, że pomogliśmy! I teraz będzie już tylko
łatwiej i lepiej!



KĄCIK SMAKU
Puszyste japońskie pancakes
Przepis na 15-18 sztuk
3 żółtka
15 g drobnego cukru do wypieków
60 ml mleka
30 g oleju rzepakowego
90 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 
(lub świeżo otarta skórka z cytryny)

Na pianę:
6 białek
szczypta soli
60 g drobnego cukru do wypieków
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

W dużym naczyniu umieścić żółtka, cukier, mleko, olej, wanilię. Wymieszać rózgą
kuchenną do momentu aż składniki połączą się  Bezpośrednio do mieszanki przesiać
mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać rózgą kuchenną tylko do połączenia się
składników.

W misce mikserem ubić białka ze szczyptą soli. Kiedy będą sztywne zacząć dodawać
cukier, łyżeczka po łyżeczce, cały czas ubijając do sztywności. 2 łyżki białek dodać do
mieszanki i wymieszać, w celu rozluźnienia jej konsystencji. Dodać resztę ubitych białek,
delikatnie wymieszać szpatułką.

Większą łyżką (u mnie łyżka do lodów) odmierzać porcje ciasta i smażyć na
nieprzywierającej patelni i na minimalnej ilości tłuszczu (oleju) z obu stron, na złoty kolor,
koniecznie pod przykryciem (placuszki są wysokie i nie możemy pozwolić na to, by były
niedopieczone). Smażyć na niewielkiej mocy palnika, ale dłużej. By dobrze się wypiekły 
w środku, trzeba wyczuć czas i temperaturę rozgrzania swojej patelni.

Puszyste japońskie placuszki podawać prosto z patelni, z ulubionymi owocami 
i syropem klonowym (odłożone do wystudzenia – nieco opadną).

Smacznego.
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Nikola Woźniak 8B
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POLECAM FILM

Jakub Trzpil 8C

"Charlie i fabryka czekolady” to film który został stworzony na podstawie
Książki Roalda Dahla pod tym samym tytułem. 

Opowiada historię pochodzącego z biednej rodziny 9 letniego Charliego Bucketa
który wygrywa bilet do starej fabryki czekolady i dostaje się do niej wraz 
z czwórką innych szczęściarzy. Na każdym etapie zwiedzania fabryki
opuszczają ją kolejne dzieciaki poprzez własną głupotę. Ostatnim dzieckiem 
w fabryce jest Charlie i to on wygrywa główną nagrodę. 

Morał tego filmu jest bardzo widoczny.  Charlie jako jedyny z całej 5 nie był
zachłanny i to przez jego cechy charakteru udało mu się wygrać. 

"Charlie i fabryka czekolady”
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Aplikacje

Nikola Woźniak 8B

Planta
Planta to aplikacja dla miłośników roślin. Dzięki
niej dowiesz  się jak dbać o rośliny domowe 
i rosnące na zewnątrz na zewnątrz. Będzie
pomagać ci zachować twoje rośliny przy życiu! 

Poinformuję Cię o: typie rośliny, jak duża 
 urośnie,  jakiego rodzaju gleby potrzebuje
jaka temperatura do jej przechowywania, jaką
ilością wody trzeba ją podlewać, ile
potrzebuje słońca i wiele więcej!

W tej aplikacji można ustawić
przypomnienia, kiedy trzeba dana roślinę 
 podlać. Można też za pomocą zdjęcia
ustalić jaka to roślina i z łatwością
dopasować plan działania! 

Mam nadzieje, że przekonałam Cię do
korzystania z tej aplikacji! 

rys.Nikola Woźniak 8B



W 2021 roku Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera strzelając 41 bramek 
w jednym sezonie w lidze niemieckiej. W 2015 roku Robert strzelił 5 goli w 9 minut
ustanawiając przy tym kolejne rekordy. „Lewy” dwa razy zdobył nagrodę dla
piłkarza roku przyznawaną przez UEFA. W sezonie 2019-2020 sięgnął z Bayernem
Monachium po puchar ligi mistrzów. Był 7 razy królem strzelców ligi niemieckiej.
W 2021 roku zdobył 2 miejsce w plebiscycie o złotą piłkę, a w tym roku był 4.
W czerwcu 2022 roku przeniósł się do FC Barcelony co można nazwać kolejnym
wielkim osiągnięciem. Jest pierwszym Polakiem grającym w tym klubie. 

Kącik Sportowy
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Osiągnięcia Roberta Lewandowskiego 

Robert Lewandowski urodził się  21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. 
Jest zdobywcą ponad 600 goli w seniorskich rozgrywkach klubowych 
i reprezentacyjnych.

Jakub Walerowski 8C



               
Świat Pingwinów               
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Pingwin białobrewy - to gatunek pingwina z charakterystycznymi, białymi brwiami
nad oczami. Ma krótkie i silne, czerwone nogi, lekko przesunięte ku tyłowi. Ogon
stanowią krótkie, sztywne pióra. Skrzydła są przystosowane do pływania 
i przypominają płetwy.

Pingwin białobrewy jest najszybszym pływającym pingwinem na świecie”.

Pingwiny białobrewe, podobnie jak inne gatunki pingwinów, są czarno - białe.
Najczęściej wyróżniają się białym paskiem biegnącym od oka do oka na czubku
głowy.

Pingwiny białobrewe są często zrelaksowane i rozluźnione. Rzadko są agresywnie.
Jednak podczas okresu lęgowego mają kilka głośnych chwil. 

Pingwin białobrewy spotykany jest wraz z innymi przedstawicielami tej rodziny 
w pasie wybrzeży wokół Antarktydy. Zamieszkuje i prowadzi lęgi na wielu wyspach 
w tym rejonie. 

Ani Mkhoyan 5B

rys. Maria Kosińska 5B

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/antarktyda


               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                
Dziś mowa o żółwiach. 

Żółwie to rząd owodniowców z gromady zauropsydów lub według linneuszowskiej
klasyfikacji rząd z gromady gadów. Rząd żółwi dzieli się na 2 podrzędy. 14 rodzin 
i obejmuje 356 gatunków oraz 122 podgatunki żyjące w czasach nowożytnych, tj. od
1500 roku n.e. W tym czasie wyginęło 7 gatunków oraz 3 podgatunki.  
Czy żółwia można brać na ręce? 
Dla żółwi każde branie na ręce i puszczanie na podłogę jest ogromnym stresem.
Mimo, że wydaje się nam inaczej. Nie wiedząc tego, świadomie narażamy żółwia na
utratę zdrowia, co jest przestępstwem. Decydując się na hodowlę żółwia powinniśmy
zapewnić mu odpowiednie warunki oraz nie narażać ich zdrowia i życia.  
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Czy żółwie przywiązują się do ludzi? 
Żółwie nie przywiązują się do człowieka jak pies czy kot. Owszem po jakimś czasie
jednak zaczynają nas akceptować. 
Czego boją się żółwie? 
Żółw powinien mieć zamknięte terrarium, które obowiązkowo powinno być
wyposażone w termometr i lampy. Lampa grzewcza powinna zapewniać
temperaturę miejscową do 35 stopni Celsjusza, a lampa UVB powinna imitować
promienie słoneczne. Zła dieta, brak światła UVB oraz zbyt niska temperatura są
głównymi przyczynami krzywicy u żółwi. 

Sylwia Potocka 7a

rys. Maria Kosińska 5B



               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                
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Czy żółwie nas słyszą? 
Tak, słyszą nas. Uszy żółwiowi służą także jako narząd zmysłu równowagi. Żółwie
słyszą ale tylko niskie tony (w granicach 100-700 Hz), przeważnie są to odbierane
drgania 
i wibracje, na które są bardzo czułe. 
Czy żółw może ugryźć człowieka? 
Żółw może ugryźć człowieka w obronie własnej – gdy poczuje się zagrożony. Tak jak
większość zwierząt, w sytuacji zagrożenia, będzie próbował chwycić palec, dłoń,
stopę lub cokolwiek innego, co będzie w zasięgu jego dzioba. Nieoswojonego żółwia
może sprowokować podnoszenie, przesuwanie, szturchanie czy nawet zwykłe
głaskanie. 
Czy żółw może się utopić? 
Tak, żółwie lądowe nie są w stanie oddychać pod wodą. Wpadając do niej mogłyby
się 
w łatwo w niej utopić. 
Czym karmić żółwia wodno-lądowego? 
Z pewnością nie pogardzi on ślimakami (wodnymi oraz lądowymi), krewetkami,
dżdżownicami, małżami, rybkami, kijankami, konikami polnymi oraz
kalmarami. Oprócz wapnia zawartego w pancerzach równie istotne jest mięso
skorupiaków, mięczaków i rybek podawanych żółwiowi. 
Ile lat żyją żółwie? 
Z reguły są to jednak zwierzęta długowieczne. Jeśli więc decydujemy się na ich
zakup, musimy liczyć się z tym, że bierzemy za nie odpowiedzialność na całe życie.
Zarówno osobniki żyjące dziko, jak i trzymane w domu, żyją około 100–150 lat. Tyle
żyć może żółw lądowy, a żółw wodny w naturze potrafi dożyć setek lat lecz w hodowli
również żyje długo, ale zazwyczaj nie dłużej niż 20 lat. 
Sylwia Potocka 7a



               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                

Lew
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rys.Natalia Oder 8D
Przemysław Szostak 8E

Lew jest drapieżnikiem, dzięki
swemu majestatycznemu
wyglądowi budzi lęk. Jego
gęsta sierść ubarwiona jest
płowo żółto. Ma silne szczęki 
i cztery potężne łapy. 
U samców występuje
charakterystyczna długa
grzywa. Samice pozbawione są
grzywy - są mniejsze od
samców, ale również dobrze
zbudowane.

Kiedy żółw śpi? 
Żółwie domowe zazwyczaj śpią przez cały dzień w krótkich zrywach, lecz mogą też
spać kilka godzin na raz.  
Żółwie wodne potrafią spędzać wiele godzin śpiąc w suchym doku lub z głową
wystającą z wody, mogą również spać pod wodą przez krótsze okresy czasu, a w razie
potrzeby podchodząc, aby wziąć oddech.
Czy żółw ma uczucia? 
Tak. Żółw również przeżywa emocje i stresuje  się , lecz  zamiast je rozumieć i być z
nimi  
w przyjaźni, tłumi je, wypiera. Często nie potrafi nawet powiedzieć, co czuje, lub
zamiast każdego uczucia czuje złość. Głównie wszystkie emocje uważa za złe i
przynoszące kłopoty. 

Sylwia Potocka 7a

rys. Maria Kosińska 5B
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Twórczość Uczniów SP73 

rys.Natalia Rogólska 2A

Once there was a girl named Jenny. She was like all the other girls, except for one thing.
She always wore a green ribbon around her neck. There was a boy named Alfred in her
class. Alfred like Jenny and Jenny liked Alfred.  One day he asked her, "why do you wear
that ribbon all the time?" I cannot tell you, "said Jenny, but Alfred kept asking," why do you
wear it? And Jenny said, it is not important. Jenny and Alfred grew up and fell in love. One
day they got married. After their wedding, Alfred said, now that we are married, you
must tell me about the green ribbon. You still must wait, said Jenny, I will tell you when the
right time comes. Years passed. Alfred and Jenny grew old. One day Jenny became very
sick, the doctor told her she was dying. Jenny called Alfred to her side. Alfred, she said,
"now I can tell you about the green ribbon, untie it and you will see why I could not tell
you before." Slowly and carefully Alfred untied the ribbon and Jenny's head fell off...

Straszna historia

Nikola Woźniak 8B
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Strefa Humoru

Marika Szymerska 8C



zbiory własne SP 73
serwis https://pixabay.com/
galeria grafiki https://www.canva.com/
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Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w SP73

śledźcie 
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Do REDAKCJI 
(czyli listy prośby, pytania) 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo prosimy przysyłajcie
swoje: listy, prośby, pytania  oraz opinie na temat naszej gazetki. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. 
  
Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani dziennikarstwem, pisaniem
tekstów, mają jakieś pasje, którymi chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie.


