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 NOWOŚĆ



PODZIĘKOWANIE
„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn…”

Drodzy Czytelnicy

Wraz z nadejściem cieplejszych, dłuższych dni budzi się w nas chęć zmian, chęć odnowy. Wiosna
pozytywnie nastraja, wiąże się z możliwością rozpoczęcia czegoś nowego. Wiosną przyroda
budzi się do życia, co daje nam siłę do podejmowania nowych wyzwań. Dzięki promieniom
słonecznym mamy więcej energii.

W tym czasie z przyjemnością prezentujemy Wam kolejny – kwietniowy numer gazetki szkolnej.  
W tym numerze nie zabraknie stałych kącików tematycznych, ale znajdzie się też miejsce na 
 nowy dział, który zainteresuje fanów Harrego Pottera i nie tylko :) 

Zapraszamy do lektury!
 
Redakcja :)

str.1str.1

 Julian Tuwim - Kwiecień

Mój dłu gi cień na as fal cie
Pła wi się w zło tych pro mie niach,
Znów cho dzę w roz pię tym pal cie
I trzy mam ręce w kie sze niach.

Cho dzę życz li wy, ła ska wy,
Z czer wo nym goź dzi kiem w kla pie,
Przed szy bą każ dej wy sta wy
Przy sta ję, jak miej scy ga pie.

Przy glą dam się byle cze mu
Z ra do ścią nie wy sło wio ną,
Dzię ku ję słoń cu cie płe mu
I wie wom, co won nie wio ną.

Kiwa się gło wa szczę śli wa,
O goź dzik no sem po trą ca
I niu cha wio sny za ży wa
Bez tro ska, pro mie nie ją ca...

Kwie cień ko łu je mi w gło wie,
Świat ze mną ko łu je cały!
Idź, pal nij za moje zdro wie
Kie lich siar czy stej go rza ły!

Redakcja gazetki szkolnej "Batorynka" serdecznie dziękuję
Panu Michałowi Wiśniewskiemu  za wydrukowanie naszej
gazetki w kolorze, dzięki temu możemy w pełni zaprezentować
talenty artystyczne uczniów, oraz zachęcić czytelników, żeby
częściej sięgali po "Batorynkę".



Wielkanoc 
Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu:
Pascha mazow. Wielki Dzień najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium
paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły
chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.).

Zostało rozpowszechnione, dzięki  świętu obchodzonemu w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach
żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało się prostym
dorocznym świętem poprzedzonym jednym lub kilkoma dniami postu, sprawowanym jako całonocne
czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie którego opowiadano historię zbawienia zwieńczoną 
w wydarzeniach paschalnych z udziałem Jezusa Chrystusa i składano eucharystyczną ofiarę
prawdziwego Baranka (por. Orędzie paschalne) – Syna Bożego. 

Ostatecznie przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. Triduum Paschalnego, poprzedzonego
czterdziestodniowym okresem przygotowania (Wielki Post) i kontynuowanego radosną celebracją
pięćdziesięciu dni okresu wielkanocnego aż do święta Zesłania Ducha Świętego. 
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AKTUALNOŚCI

Dzień Ziemi 

Ziemia - arcydzieło stworzenia. Dom dla wszystkich żywych stworzeń. Niepowtarzalna planeta,
jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie. 

Używamy wszystkiego, co daje nam nasza planeta: wody, powietrza, światła słonecznego,
temperatury, roślin, zwierząt, oceanów i gór. Niestety Ziemia i całe środowisko są konsekwentnie
niszczone przez nas - ludzi. Istotnie, dla każdego jest, abyśmy to zrozumieli i podjęli działania, aby
temu zapobiec. Dlatego Dzień Ziemi jest koniecznością. 

 22 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi w Polsce organizowane są liczne
konferencje i festyny ekologiczne połączone ze zbiórką odpadów opakowaniowych,
elektroodpadów i baterii. Prowadzone są szeroko rozumiane działania edukacyjne angażujące
setki tysięcy nauczycieli, studentów i partnerów, aby edukować i inspirować kolejne pokolenie liderów
ochrony środowiska. 

 
Kordelia Jewłasz 7B

Michalina Sobkowicz 7B

Rys. Nikola Woźniak 7b
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 Klasowe Spotkania Wielkanocne 
Piękną tradycją naszej szkoły są klasowe spotkania  Wielkanocne, dlatego też tuż przed wiosenną
przerwą, uczniowie  wspólnie z wychowawcami przy świątecznym „jajeczku” wzajemnie składali sobie
najlepsze życzenia.

Wielkanocne spotkanie w 8b 

Spotkanie wielkanocne w klasie 7e

Klasowe jajeczko 4a i 8a 

Spotkanie wielkanocne klasy 4b

Wielkanoc w 1b



Wycieczka do Cerkiew pw.św.Marii Magdaleny.

W dniu 6.04.  Klasa 8 b i 7 e miały okazję zwiedzić Cerkiew pw.Św.Marii Magdaleny. Celem wycieczki było
poznanie architektury oraz religii prawosławnej. Uczniowie byli zainteresowani i bardzo ciekawi nowym
miejscem sakralnym.

Spotkanie integracyjne dla uczniów z Ukrainy.
5 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie integracyjne dla uczniów z Ukrainy. Przygotowaliśmy dla
dzieci słodki poczęstunek oraz konkursy z nagrodami. Ciekawą prezentację przedstawiła pani Daria.
Wszystkim towarzyszyła dobra zabawa. Uczniowie mieli możliwość lepiej się poznać, nawiązać koleżeńskie
relacje. Mamy nadzieję, że wszyscy będą dobrze się czuć w naszej szkole, czego życzy 
Grono Pedagogiczne oraz Dyrekcja.
Zespół ds Cudzoziemców.

 NO BACKPACK DAY  w naszej szkole.
Co zamiast plecaka? Zobaczcie sami, bowiem uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i fantazją.
Nagrody za największą pomysłowość otrzymują właściciele: bębna od pralki, ekobutelki, ławeczki do
siedzenia i plecaka z kanistra. Natomiast wyróżnienia osoby, które spakowały się do odkurzacza, tostera
i na deskorolkę, a także Pani Joanna, prezentująca się z wiaderkiem.
Najważniejsze, że zabawa sprawiła wszystkim wiele radości.

Samorząd Uczniowski
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DZIEWANNA
 
 Dziewanna jest ona czczoną przez Słowian
Zachodnich boginią dzikiej przyrody, lasów,
księżyca i łowów, opiekunką zwierząt, a także
patronką szczęśliwej miłości. Dzięki odnotowaniu
jej imienia w kronikach Jana Długosza przetrwała
do dni współczesnych. Niestety głównie wiedzę
możemy zdobyć na jej temat dzięki  hipotezie
i domysłach, lecz wiemy, że Dziewanna była
potężnym bóstwem  jej imieniem zostało nazwane
ziele. W jej imieniu, czyli “Dziewanna” zawarte
jest: panna miłości w każdym calu. Jeśli mielibyśmy
ją określić to brzmiałoby to w taki sposób:
kochająca, piękna, ale również wyniosła 
i okrutna. Możemy u niej ujrzeć dwie twarze, tak
jakbyśmy patrzyli na biel i na czerń. Jan Długosz
utożsamiał ją z rzymską boginią Dianą.
Dziewanna w jego kronikach była w opozycji do
Marzanny. Jest ona także dość kontrowersyjną
boginią, ponieważ badacze mitologii słowiańskiej
nie są zgodni co do faktu, czy rzeczywiście czczono
bóstwo o tym imieniu. 

Michalina Sobkowicz 7B

str.5

SŁOWIAŃSKIE OBYCZAJE



KĄCIK SMAKU
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Nikola Woźniak 7B

 Blok czekoladowy
  
Składniki:  
- ½ szklanki mleka (125 ml) 
- ¾ szklanki cukru (150g)  
- 4 łyżki kakao  
- 250 g masła  
- 2 szklanki pełnego mleka w proszku  
- ewentualnie kilka kropli aromatu waniliowego, migdałowego, rumowego albo pomarańczowego dodatkowo:  
herbatniki, wafle, bakalie np.: rodzynki, żurawina, posiekane orzechy, migdały, kandyzowane owoce (u mnie
100 g herbatników, 70 g rodzynek i 70 g orzechów włoskich) 

Sposób przygotowania: 
Mleko, cukier, masło i kakao przełożyć do garnka i podgrzewać na małej mocy palnika, aż składniki się połączą.
(nie doprowadzić do zagotowania). Ściągnąć garnek z palnika i miksując lub szybko mieszając trzepaczką
dodawać stopniowo mleko w proszku. Mieszać do otrzymania jednolitej masy. Dodać ewentualnie wybrany
aromat. Na końcu wmieszać łyżką połamane na małe kawałki herbatniki lub wafle i bakalie. Masę wyłożyć do
formy keksowej wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać łyżką i wstawić do lodówki do stężenia na 
ok. 3- 4 godziny lub na całą noc. Gotowy blok kroić na nieduże kawałki.

Smacznego! 
Kordelia Jewłasz 7B

 

CHLEB Z GARNKA

Składniki:
500 g mąki pszennej + mąka do podsypywania
20 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru
1,5 łyżeczki soli
400 ml ciepłej wody

Wykonanie:
Drożdże pokruszyłam do miseczki, dodałam cukier, roztarłam łyżeczką i odstawiłam na moment, żeby
drożdże zrobiły się płynne. Do płynnych drożdży wlałam ok. 100 ml ciepłej wody, wymieszałam 
i odstawiłam na moment w ciepłe miejsce, żeby drożdże zaczęły pracować.

Do miski wsypałam mąkę, dodałam sól, rozczyn drożdżowy, pozostałą ciepłą wodę i wymieszałam
wszystko dokładnie łyżką. Miskę przykryłam folią spożywczą i wstawiłam do lodówki na całą noc (miska
musi być duża ponieważ ciasto w lodówce podwoi swoją objętość).
Ciasto powinno spędzić w lodówce minimum 10 godzin.
Na drugi dzień wyjęłam wyrośnięte ciasto z lodówki, przełożyłam na posypaną mąką stolnicę i krótko
wyrobiłam formując bochenek chleba. Chlebek przykryłam ściereczką i zostawiłam do wyrastania na
około 30 minut.
Piekarnik rozgrzałam do 230 stopni (grzanie góra i dół) i włożyłam do niego żeliwny garnek, w którym
będę piekła chleb (można również użyć naczynia żaroodpornego z przykrywką). Gorący garnek
wyjęłam z piekarnika i zmniejszyłam temperaturę do 200 stopni (grzanie góra i dół). Chleb przełożyłam
do garnka, przykryłam pokrywką i wstawiłam do piekarnika.
Chleb piekłam przez 30 minut pod przykryciem, a następnie zdjęłam pokrywkę i piekłam jeszcze 25
minut.

Rys.Nikola Woźniak 7B
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POLECAM KSIĄŻKĘ
Anohana: The Flower We Saw That Day
Japoński komiks/manga

Gatunek: nadprzyrodzone, obyczajowy, romans, szkolne życie
Autor: Mari Okada
Artysta: Mitsu Izumi
Tomów: 3
Ograniczenie wiekowe: 12+

Zapowiedź:
Czas, który zatrzymał się tamtego dnia, rusza ponownie.
Jinta Yadomi, znany również jako Jintan, założył w podstawówce z przyjaciółmi grupę Super Bustersów
Pokoju, który jednak rozpada się po śmierci Menmy. Co się jednak stanie, kiedy zmarła dziewczynka
ponownie stanie przed nimi?!

Fabuła:
Jintan jest nastolatkiem, który rzucił szkołę i wiedzie pustelnicze życie. Pewnego sierpniowego dnia
pojawia się przed nim duch Menmy - bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa, która zginęła w wypadku kilka
lat wcześniej. Menma prosi go o spełnienie życzenia, co pozwoli jej wreszcie przenieść się na "tamten
świat". Jintan początkowo uważa, że ma zwidy wywołane upałem. Jednak widmo dziewczyny nie znika.

Moja opinia: 

 Wskazane jest przeczytanie  zapowiedzi, dzięki temu nie pogubicie się w fabule. Ja niestety dopiero po
przeczytaniu mangi  zrozumiałam, że Menmy nie żyje i nikt oprócz Jintana,  jej nie widzi.

Sama manga ma bardzo przyjemną kreskę i czytelne literki co daje nam odpocząć oku. Na początku
mangi  jest przepiękny rysunek  Menmy, gdzie trzyma parasolkę dokoła niej są kolorowe kwiaty, 

Moim zdaniem jest to świetna i fajna manga, może jest momentami smutna, ale na prawdę wciągająca
i ciekawa. Moją opinie też potwierdza ocena w Internecie która jest 7,5/10 więc polecam.

Bardzo dziękuje za uwagę miłego dnia!
Nikola Woźniak 7B



Wieści z Hogwartu

KĄCIK MODY
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Modna Biel

Zimowe kozaki zmieniamy na sandały, kurtki zimowe na lekkie płaszczyki ,a ciepłe bluzy na cienkie
sweterki. To znak że nadszedł sezon wiosna/lato 2022!

Biel od lat kojarzy się z elegancją, szykiem, spokojem i solidnością. To kolor budzący zaufanie. 
W tym sezonie nosimy białe garnitury, , spódniczki, dzianinowe sweterki, topy, bluzki i spodnie.
Jednym słowem wszystko i na każdą okazję. Mile widziane będą nawiązania do elementów stylu
tenisowego w codziennych stylizacjach. Białe tło jest również dobre do wyeksponowania haftów,
ażurów, koronek i przezroczystości, które również, choć nieco mniej intensywnie pojawiały się na
pokazach. 
Rada: stylizacje w kolorze białym można przełamać ponadczasową czernią, co w wielu
przypadkach będzie bardziej funkcjonalnym i komfortowym rozwiązaniem.

 

Zacznijmy od początku
Świat Harry’ego Pottera naprawdę istnieję!!!! Znajduje się w Parku o nazwie The Wizarding
World of Harry Potter. Jest on z sklepami w których można kupić rzeczy związane ze światem
Harry’ego Pottera. Jest również sam Hogwart razem ze wioską Hogsmeate . Całość jest wielkości
20 hektarów. Teren okazał się bardzo popularny wśród gości. W 2016 roku ogłoszono, że park
tematyczny z serią Harry Potter zostanie zbudowany i otwarty w Universal Studios Hollywood 
 Podobny park został otwarty latem w Japonii.

Karolina Kolesińska i Nikola Remiszewska 4B

Park The Wizarding World of Harry Potter.

Kornelia Dzięcioł 4B



               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                

Dzisiaj mowa o żyrafach,  występują w  cztery gatunki:  południowym czyli Giraffa giraffa,  masajskim
tippelskirchi, siatkowym reticulata  i północnym  camelopardalis. 

Oto kilka ciekawostek na temat żyraf.
1.Żyrafy kojarzą się przede wszystkim z sawanną i obszarami trawiastymi, gdzie głównie występują. 
W Afryce można je podziwiać na wolności od Czadu na samej północy aż do Republiki Południowej
Afryki.
2. Żyrafy należą do najwyższych zwierząt na świecie. Ich wysokość to od ponad czterech metrów do
niemal sześciu. Rekord został pobity przez samca, który miał aż 588 centymetrów wysokości. Samice
zawsze są nieco mniejsze, a długość szyi przeciętnej żyrafy to aż dwa metry.
3. Cechą charakterystyczną żyraf, uwiecznianą na wielu komicznych zdjęciach, jest wyjątkowo długi
język osiągający nawet do 45 centymetrów długości. 
4. Waga większości samców żyraf przekracza jedną tonę, podczas gdy samice zazwyczaj ważą nieco
ponad osiemset kilogramów. Kolana dorosłych osobników znajdują się na wysokości jednego metra
nad ziemią.
5. Całe ciało żyraf pokryte jest krótką sierścią o charakterystycznym umaszczeniu, które jest
 w każdym wypadku absolutnie unikatowe. Oznacza to, że na świecie nie ma dwóch żyraf 
o identycznych wzorach.

6. Młode żyrafy bardzo szybko się usamodzielniają. Potrafią biegać już kilka godzin po narodzinach,
jednak jeszcze przez jakiś czas są zależne od matki i potrzebują jej bliskości. 
7. Żyrafy śpią tylko około czterech godzin na dobę. Dorosłe osobniki zazwyczaj wysypiają się na
stojąco, a młodsze układają się na ziemi. Ze względu na długość szyi nie są jednak w stanie położyć głowy
na podłożu, dlatego zwijają się w pętelkę i układają głowę na swoich zadkach.
8. Określenie żyrafa pojawiło się w kontekście tych zwierząt dopiero w XVII wieku. Wcześniej, ze
względu na budowę i umaszczenie, nazywano je wielbłądopardami. Było to połączenie wielbłąda 
i leoparda.
9. Żyrafa musi szeroko rozstawić wszystkie nogi, aby napić się wody ze zbiornika na poziomie ziemi.
Dzieje się tak, ponieważ jej szyja jest dłuższa od nóg i stojąc prosto nie dałaby rady sięgnąć do
wodopoju.
10. O ile sen zajmuje żyrafom średnio cztery godzina na dobę, całą resztę czasu, czyli dwadzieścia
godzin, zwierzęta te poświęcają na jedzenie. 

Sylwia Potocka 6A
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Twórczość Uczniów SP73 
 Drodzy czytelnicy 

 Zapraszam Was do   do kontynuowania przygody
Codiego oto 5 rozdział  powieści fantastycznej "Koderzy
Materii" autorstwa Igor Zwierzchowski 6B

Chapter 5
Secret Tour
Prosto przed drzwiami po środku korytarza zauważyłem kota siedzącego na sofie.
– Dawno się nie widzieliśmy – rzuciłem z irytacją. – Czy mogę odpocząć, zwłaszcza od ciebie?
Kot nieśpiesznie się przeciągnął i zeskoczył z sofy, która w tym momencie zniknęła.
– Nie, mamy dużo miejsc do zwiedzania – powiedział nie przejmując się moim niezadowoleniem, 
a potem cicho mruknął pod nosem. – I muszę coś sprawdzić.
W tym momencie nie zwróciłem uwagi na jego ostatnie słowa, czego później mocno pożałowałem.
– I tak już miałem wycieczkę z tatą – kontynuowałem rozmowę z pluszakiem z coraz większą irytacją.
– To coś całkowicie innego – odparł kot.
– Ale zabroniłeś mi mówić, że zostałem twoim uczniem. Jak sobie wyobrażasz, że będziemy paradować
razem po korytarzach – zapytałem.
– Są małe sztuczki, o których nie powiedział ci Tata, z resztą nie o wszystkich wie. Mam dostęp do
maskowania, zamaskuje się pod jednego ze starszych uczniów, Perciego, który miał cię oprowadzić po
szkole.
Powietrze zafalowało i zamiast Linuxa zauważyłem bardzo podobnego, ale innego kota.
– Miałeś się przebrać za ucznia, a nie za kota – powiedziałem.
– Myślisz, że tutaj się uczą tylko ludzie, a koty od urodzenia wszystko wiedzą i nie muszą chodzić do
szkoły? – odparł z oburzeniem. – Jeśli byś mnie słuchał na lekcji, pamiętałbyś, że jesteśmy
spokrewnieni, dlatego na uczelni uczą się zarówno koty jak i ludzie. Najpierw pójdziemy do słynnych
drzwi uratowania numer i2 – kontynuował kot. – Może je otworzyć tylko człowiek albo kot, który jest
kluczem do uratowania świata, chcę upewnić się, że UAI wybrała ciebie.
- A skąd wiesz, że nie ty jesteś kluczem – powiedziałem z uśmiechem wyobrażając sobie puchaty
kluczyk na kocich łapkach.
- Już to sprawdzałem i nie ma w tym nic śmiesznego – oburzył się kot, próbując coś powiedzieć dalej.
– Bla, bla, bla, Boże! – przerwałem mu – Przestań w końcu gadać i ruszajmy – powiedziałem już że
znużeniem.
Kot wyszedł na główny korytarz i struchtał. Ruszyłem za nim i nie zauważyłem, jak po chwili już
stanęliśmy przed drzwiami numer i2. Wyróżniały się od innych drzwi nie tylko tym, że miały dziwny
numer, ale jeszcze do tego były ozdobione ogromnymi szmaragdami. Nagle rozległ się dźwięk
ogłaszający przyjazd windy (BIP!) i drzwi się otworzyły. Zobaczyłem pustkę i popychany przez kota
zrobiłem krok w całkowitą ciemność. W tym momencie jak w filmie zapaliło się światło reflektora 
i zorientowałem się, że stoję w nieskończonym czarnym pomieszczeniu. Światło ukazało lustro
ozdobione takimi samymi szmaragdami jak drzwi. Zauważyłem w nim tylko siebie, zdziwiłem się, że
nie widzę swojego futrzastego towarzysza, który stanął obok.
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Twórczość Uczniów SP73 

Rys. Nikola Woźniak 7b

Nikola Wożniak 7b - "Kolorowa noc"

Pewnej cichej nocy,  
nad Warszawą otwierając oczy, zobaczysz niebo pełen gwiazd.
Zanim jedną zliczysz, zimno przewieje cię w całości, 
pora już wracać, nie latać tyle wśród gwiazd.
Jutro też jest noc a teraz pójdź już spać.
Byś śnił o mieście pięknym, gdzie twoja historia się zaczęła.
Najpiękniejszy kraj z pięknym miastem, 
gdybyś tylko ujrzeć chciał, piękny nadwiślański świt.
Gdybyś tylko ujrzeć chciał nasz piękny kraj.
Gdybyś tylko ujrzeć chciał, kolorowe dni warszawskie.
Zasnąłbyś z myślami o mieście naszym,
gdzie twoja historia się zaczęła i się kiedyś zakończy.

Sylwia Potocka 6a -
"Wielkanoc"
Królik wielkanocny rozdaje
nam prezenty, daje nam
jajeczka, zabawki i gierki.
Wielkanoc to czas dla
rodziny i zabawy, są również
śmiechy no i wygibasy.
 Lany poniedziałek to już
tradycja, bez niego nie było
by żadnego lisa. 
Prima aprilis też jest
tradycją, masz na plecach
kartkę z napisem ,,klepnij”. 
To już chyba wszystkie
tradycje, do zobaczenia w
następnym podpisie!
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Strefa Humoru

Przychodzi facet do urzędu po pracę i pyta się :
-Czy jest dla mnie jakaś praca?
Urzędniczka odpowiada mu na to:
-Tak.10 000zł zarobków co miesiąc, firmowy samochód, firmowy 
 telefon,
 mieszkanie, coroczne wakacje z firmy...
-Pani chyba żartuje??? -mówi zdziwiony facet
-Tak, ale to pan pierwszy zaczął.

 

Dwóch chłopaków wnosi fortepian na 20 piętro.
Nagle jeden mówi:
-Mam dobrą i złą wiadomość.
-Zacznij od tej dobrej.
-Jesteśmy na 19 piętrze.
-A ta zła?
-Pomyliłem bloki.

 

Rozmawiają dwaj koledzy:
-Co się stało?
-Zwolnili mnie z pracy.
-Czemu?
-Bo jak był toast z okazji urodzin szefa to on powiedział:
-Niech żyją pracownicy.
-A ja dodałem:
-A z czego?



Strefa Humoru
Harry Potter edition
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zbiory własne SP 73
serwis https://pixabay.com/
galeria grafiki https://www.canva.com/

GAZETKA SZKOLNA "Batorynka"

Wydawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego 

Zespół redakcyjny „Batorynka” nr 6/2021/22: 
 Kornelia Dzięcioł 4B Ani Mkhoyan 4B, Karolina Kolesińska 4B, Nikola Remiszewska 4B, Igor
Zwierzchowski 6B, Sylwia Potocka 6A , Nikola Woźniak 7B, Michalina Sobkowicz 7B,
Kordelia Jewłasz 7B,

Rysunki: Nikola Woźniak 7B, 

Opiekunowie: Martyna Kozłowska, Joanna Filipiuk, Joanna Misztal
Redaktor online: Grażyna Chmielewska

Źródła grafiki:

naszą szkolną stronę internetową https://www.sp73.waw.pl  
oraz profil Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie na Facebooku.

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.


