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SŁÓW KILKA OD REDAKCJI… 
 
Drodzy Czytelnicy! 

W Wasze ręce oddajemy pierwsze wy-

danie specjalne naszej „Jedyneczki”. 

W tym numerze będzie bardzo dużo 

o Nas, czyli o naszej szkole, dla Was, 

czyli dla wszystkich tych, którzy pra-

gną nas bliżej poznać. Na początek 

nasi absolwenci zabiorą Was w podróż 

sentymentalną i powspominają cu-

downe lata w Jedynce, następnie 

uczniowie klasy szóstej przekonają 

Was, że nasza Szkoła jest po prostu 

najlepsza. W kącikach językowych 

uczniowie opowiedzą m.in. o swoich 

ulubionych przedmiotach szkolnych. 

Przeczytacie też bardzo ciekawy wy-

wiad z naszą absolwentką, która ko-

cha język niemiecki. Niemożliwe? 

A jednak! Na koniec spróbujcie roz-

wiązać quiz o naszej Szkole oraz krzy-

żówki. Nie zapomnijcie o uczniowskiej 

galerii prac – tu znowu się dzieje!!!  

Zapraszamy do lektury! 

opiekun gazetki 

Ilona Kaczmarek 

 

 

 

 

„JEDYNKA” WE WSPOMNIENIACH 
 
Nasi absolwenci postanowili napisać eks-
tra do wydania specjalnego „Jedyneczki” 
kilka słów o naszej szkole. Koniecznie 
przeczytajcie ich wypowiedzi! Aż się łez-
ka w oku kręci, czytając poniższe teksty, 
pełne pięknych i radosnych wspomnień. 
 
 „Jedynkę zawsze ciepło 
wspominam. To tutaj na-
wiązałam moje pierwsze 
przyjaźnie. W szkole pa-
nuje sympatyczna atmos-
fera, którą tworzą nie tylko uczniowie, ale rów-
nież  pracownicy szkoły. Nauczyciele są zaanga-
żowani oraz potrafią w ciekawy sposób przeka-
zać swoją wiedzę. Bardzo podobały mi się rów-
nież wydarzenia organizowane przez szkołę, tj.: 
Sportowy Dzień Dziecka, Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy czy różne wycieczki.” 

Ola, absolwentka 
………………………………………………….. 

 
 „Czas spędzony w Jedynce wspominam bardzo 
dobrze. Z pewnością chodzenie przez osiem lat 
do jednego budynku, widzenie tych samych twa-
rzy uczniów i pracowników szkoły dawało po-
czucie bezpieczeństwa  i znajomości wszyst-
kiego. Mogę być wdzięczna niektórym nauczy-
cielom, którym szczególnie zależało na indywi-
dualnym podejściu do mnie jako ucznia (po-
zdrawiam panią od polskiego 😊). Na pewno nie 
zapomnę wycieczek klasowych, które zawsze 
były  wyjątkowym  cza-
sem (najlepszą,  jaką 
pamiętam,  była ta na 
Mazurach, gdzie przez 
pięć dni pływaliśmy, 
a nawet spaliśmy na 
jachtach). Jeśli chodzi o młodsze klasy, to bar-
dzo lubiłam spędzać czas w świetli-
cy, a najciekawsze było dla mnie robienie tam 
prac plastycznych (w czym, nieskromnie mó-
wiąc, byłam niezła). Były też wyjątkowe wyda-
rzenia,  takie jak: Dzień Pluszowego Misia czy 
olimpiada sportowa na Dzień Dziecka, a w star-
szych klasach – dyskoteki.  Wydaje mi się, że 
jednak najbardziej klimatycznym i pamiętnym 
eventem były coroczne Kiermasze Bożonaro-
dzeniowe, na które czekało się już od samej je-



 
sieni. Nie mogę nie wspomnieć o pierogach r
skich na szkolnej stołówce 
coś! Wprawdzie samego uczenia się i
wszystkich sprawdzianów nie wspomi
z ogromną  przyjemnością,  w odróżnieniu 
tych  wszystkich  chwil, wyjść, wycieczek, sp
tkań, wydarzeń, ale zdecydowanie J
swój klimat i poleciłabym ją każdemu, kto pr
gnie mieć wspaniałe wspomnienia z podstawó
ki.” 

Kasia, absolwentka
…………………………………………………..

 
 „Jako absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 od 
pewnego czasu na szkołę zaczęłam patrzeć z
pełnie innym okiem. Jeszcze w momencie, gdy 
licea były otwarte, codziennie widziałam bud
nek Jedynki z okien tramwaju. Często wspom

nałam swoje różnorakie 
przeżycia w gronie zn
jomych. Zaczęłam zd
wać sobie sprawę
bezpiecznie czułam się 
w Jedynce. Wszystko 
było znajome: pracown
cy, uczniowie, sale, a

wet krzesła. Gdy weszłam do budynku swojego 
nowego liceum wszystko było obce i napawało 
mnie strachem. Podczas pierwszych 
dawało mi się, że nic nie zastąpi podstawówki. 
Były chwile, gdy bardzo chętnie usiadłabym na 
swoim miejscu w sali 30 lub 37 z przyjaciółk
mi. Gdy licea przeszły na tryb zdalny odczułam 
ulgę, bo nie musiałam sobie dłużej radzić z n
wościami. Tak chwilowo wspominam
ostatnie osiem lat życia. 
Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
ków, a szczególnie Panie kucharki.”

Carla, absolwentka
…………………………………………………..

 
 „Miejsce, które pomogło mi rozw
nąć skrzydła. Wszystko dzięki ped
gogom i wspaniałej atmosferze.”

Julia, a
…………………………………………………..
 
„Miła atmosfera i wspierający nauczyciele p
mogli mi wybrać liceum, w którym będę się 
kształcić przez kolejne lata.” 

Wiktoria, absolwentka
…………………………………………………..
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Nie mogę nie wspomnieć o pierogach ru-
łówce - to było 

Wprawdzie samego uczenia się i pisania 
wszystkich sprawdzianów nie wspominam 

odróżnieniu od 
chwil, wyjść, wycieczek, spo-

decydowanie Jedynka ma 
swój klimat i poleciłabym ją każdemu, kto pra-
gnie mieć wspaniałe wspomnienia z podstawów-

, absolwentka 
………………………………………………….. 

stawowej nr 1 od 
go czasu na szkołę zaczęłam patrzeć zu-

pełnie innym okiem. Jeszcze w momencie, gdy 
nnie widziałam budy-

nek Jedynki z okien tramwaju. Często wspomi-
nałam swoje różnorakie 
przeżycia w gronie zna-
jomych. Zaczęłam zda-
wać sobie sprawę, jak 
bezpiecznie czułam się 
w Jedynce. Wszystko 
było znajome: pracowni-
cy, uczniowie, sale, a na-

wet krzesła. Gdy weszłam do budynku swojego 
nowego liceum wszystko było obce i napawało 

chem. Podczas pierwszych tygodni wy-
się, że nic nie zastąpi podstawówki. 

Były chwile, gdy bardzo chętnie usiadłabym na 
ali 30 lub 37 z przyjaciółka-

mi. Gdy licea przeszły na tryb zdalny odczułam 
bo nie musiałam sobie dłużej radzić z no-

wościami. Tak chwilowo wspominam moje 

wszystkich pracowni-
” 

Carla, absolwentka 
………………………………………………….. 

„Miejsce, które pomogło mi rozwi-
nąć skrzydła. Wszystko dzięki peda-
gogom i wspaniałej atmosferze.” 

Julia, absolwentka 
………………………………………………….. 

„Miła atmosfera i wspierający nauczyciele po-
mogli mi wybrać liceum, w którym będę się 

Wiktoria, absolwentka 
………………………………………………….. 

 „Tutaj zdobywa się przyjaciół na 
całe życie. Na
że nie należy spoczywać na la
rach. W klasie dwujęzycznej czeka 
na każdego nauka oraz praca, 

a doświadczenie zdobyte w ciągu tych dwóch lat 
przyda się w liceum i poza nim.”

…………………………………………………..
 
„Niełatwo jest streścić wspomnieni
w 2 -3 zdaniach, ale jeśli już trzeba to zrobić, 
najprościej jest wymienić skojarzenia
przypadku będą to świetni ludzie, fantastyczna 
atmosfera i niezapomniane wspomnienia.

…………………………………………………..
 
 „Odkąd skończyłem tę szkołę, minęły 
prawie 2 lata, a wciąż jak ją wspom
nam, mimowolnie się uśmiech
Świetna atmosfera, ludzie i
w którym spędziłem udane 8 lat.

…………………………………………………..
 
„Zaczynałam bawiąc się w berka, a skończyłam 
tańcząc na balu. Mnóstwo
mnień, zawartych znajomości i lat spędzonych 
w świetnej  atmosferze.”

…………………………………………………..
 
 „Jedynka przez niemal d
kadę była moim drugim d
mem. Miejscem, gdzie p
znałam pierwszych przyj
ciół, przeżyłam pierwsze kłótnie, pierwsze z
uroczenie. Dorastałam w tym budy
z przyjaciółmi i nauczycielami. Wyd
że wydarzenia, tj. Dzień Dziecka, Mini Liga M
strzów, czy przedstawienia zbliżyły nas do siebie 
i nauczyły współpracy. Ostatnie dwa lata spędz
łam w klasie dwujęzycznej. Z
przytłaczająca, ale poznałam tutaj wielu wsp
niałych i ambitnych ludzi. Pod czu
nauczycieli doskonaliliśmy 
przed chwilą wydawał nam się tak obcy.
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„Tutaj zdobywa się przyjaciół na 
całe życie. Nauczyciele pokazali, 

należy spoczywać na lau-
klasie dwujęzycznej czeka 

dego nauka oraz praca, 
doświadczenie zdobyte w ciągu tych dwóch lat 

przyda się w liceum i poza nim.” 
Józia, absolwentka 

………………………………………………….. 

„Niełatwo jest streścić wspomnienia z 8 lat         
3 zdaniach, ale jeśli już trzeba to zrobić, 
ściej jest wymienić skojarzenia. W tym 

przypadku będą to świetni ludzie, fantastyczna 
atmosfera i niezapomniane wspomnienia.” 

Kuba, absolwent 
………………………………………………….. 

m tę szkołę, minęły 
prawie 2 lata, a wciąż jak ją wspomi-
nam, mimowolnie się uśmiecham. 
Świetna atmosfera, ludzie i miejsce, 

m udane 8 lat.” 
Szymon, absolwent 

………………………………………………….. 

Zaczynałam bawiąc się w berka, a skończyłam 
Mnóstwo pozytywnych wspo-

h znajomości i lat spędzonych 
” 

Olga, absolwentka 
………………………………………………….. 

Jedynka przez niemal de-
gim do-

gdzie po-
szych przyja-

wsze kłótnie, pierwsze za-
uroczenie. Dorastałam w tym budynku razem 

przyjaciółmi i nauczycielami. Wydaje mi się, 
, tj. Dzień Dziecka, Mini Liga Mi-

strzów, czy przedstawienia zbliżyły nas do siebie 
i nauczyły współpracy. Ostatnie dwa lata spędzi-
łam w klasie dwujęzycznej. Z nazwy wydaje się 

poznałam tutaj wielu wspa-
niałych i ambitnych ludzi. Pod czujnym okiem 

skonaliliśmy język, który jeszcze 
przed chwilą wydawał nam się tak obcy.” 

Ala, absolwentka 
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NASZA SZKOŁA 
 
A tak naszą „Jedynkę” widzą obecni 
uczniowie klasy szóstej. Czy też są zado-
woleni ze swojej szkoły? Sprawdźcie sa-
mi!!! 

 
Nasza szkoła nosi imię Marii Dąbrowskiej, jest 
najstarszą szkołą we Wrocławiu. Znajduje się 
przy ulicy Nowowiejskiej 78. Uczęszcza do niej 
wielu uczniów, również zza granicy.   
Szkoła jest czteropiętrowa, oferuje duże sa-
le i mimo tego, że funkcjonuje od 76 lat zapew-
nia dostęp do nowoczesnej technologii,  np.  po-
siada tablice interaktywne. Na zewnątrz szkoły 
znajdują się dwa rozległe boiska, jedno z nich 
powstało dzięki WBO. Obok znajduje się Park 
Stanisława Tołpy, gdzie podczas lekcji wycho-
wania fizycznego uprawiamy sport. Zaletą szko-
ły jest to, że jest położona blisko centrum, dzięki 
czemu wielu uczniów ma zapewniony szybki 
dojazd. 

Szkoła oferuje bardzo wysoki poziom nauczania 
i jest uważana za jedną z najlepszych we Wro-
cławiu. Nauczyciele są wyrozumiali i chętnie 
oferują pomoc także podczas zajęć dodatko-
wych. W szkole uczymy się dwóch języ-
ków obcych,  języka  niemieckiego oraz języka 
angielskiego. W siódmej klasie można dołączyć 
do klasy dwujęzycznej, w której większy nacisk 
kładzie się na rozwijanie języka niemieckiego.  
Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, w której 
odbywają się różnorodne konkursy.  

Jedynka posiada także stołówkę, dzięki której 
uczniowie mają zapewnione obiady po lek-
cjach. Oferowana  jest tutaj  również opieka me-
dyczna, którą  sprawują  pielęgniarki. W szkole 

funkcjonuje sklepik, w którym można zakupić 
zdrowe przekąski oraz potrzebne przybory 
szkolne, takie jak: zeszyt, ołówek i długopis.  

Szymon, Martyna, Grzegorz, Jaśmina,  
klasa 6c 

………………………………………………….. 
 

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 we 
Wrocławiu. Szkoła znajduje się przy ulicy No-
wowiejskiej. Z okien widać Park Tołpy. Jedynka 
ma bogatą historię i tradycje. Szkoła powstała 
jako Zespół Szkół Ludowych im. Henryka Pesta-
lozziego. W latach 1902 – 1904 postawiono dru-
gi budynek z salami zabaw dla dzieci i pierw-
szym we Wrocławiu domem mieszkalnym dla 
nauczycieli i rektora szkoły. Ostatecznie budy-
nek pierwszy przeznaczono dla chłopców, a dru-
gi dla dziewcząt. Obecnie naszą patronką  jest 
Maria Dąbrowska. Szkoła od zewnątrz nie za-
chęca aż tak  bardzo, ale ma jakiś taki swój  
urok i od środka jest kolorowa i przytulna. Na-
uczyciele są bardzo mili i zawsze pomogą nawet 
w najgorszej sytuacji. Stołówka  ma róż-
ne potrawy, które są  nawet smaczne, ale to zale-
ży oczywiście od gustu. Nasza Jedynka ma swo-
je zasady!!! Na szczęście nie przeszkadzają one 
w swobodnym i miłym nauczaniu.    
 

 

Ola, Wiktoria, Alan, Marcin,  
klasa 6c 

……………………………………………………………………………… 

Nasza szkoła słynie z tego, że jest pierwszą wro-
cławską szkołą powojenną. Szkoła nosi imię 
Marii Dąbrowskiej. Na naszym szkolnym po-
dwórku są aż 2 boiska, jedno do piłki ręcznej 
oraz jedno do piłki nożnej. Mamy także plac 
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zabaw, który został odnowiony. W naszej szkol-
nej stołówce panie kucharki robią jedzenie na 
miejscu, a nie jak w niektórych szkołach zama-
wia się catering. Mamy także salę gimnastyczną 
oraz aulę, na której wystawiamy np. przedsta-
wienia, itp... W naszej szkole odbywają się co-
roczne wydarzenia, takie jak: Minimundial czy 
Kiermasz Bożonarodzeniowy.  
Minimundial odbywa się tylko w naszej szkole 
i był to pomysł uczniów, żeby zorganizować 
takie mistrzostwa. W szkole uczymy się dwóch 
języków: niemieckiego oraz angielskiego. Od 
7 klasy możliwa jest klasa z rozszerzonym nie-
mieckim.  
 

 

Karolina, Hania D., Olek, Karol,  
klasa 6c 

……………………………………………………………………………… 

Dlaczego warto się uczyć w Jedynce?  
- szkoła ma niesamowitą historię i tradycje  
- bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne  
- wspaniałych nauczycieli  
- stołówkę  
- własną bibliotekę 
HISTORIA SZKOŁY   
Dnia 4.09.1945 roku odbyła się pierwsza 
po II Wojnie Światowej ceremonia rozpoczęcia 
roku szkolnego, natomiast dopiero w 1946 roku 
uruchomiono szkolną bibliotekę.  
TRADYCJE SZKOŁY   
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu jest 
szkołą z wieloma tradycjami, np.:  
Pasowanie na pierwszaka - podczas tego wyda-
rzenia pierwszoklasiści składają uroczyste ślu-
bowanie, a pani dyrektor pasuje ich wielkim pió-
rem. 
Otrzęsiny klas czwartych - organizowane są 
przez klasy ósme, podczas tego wydarzenia 

uczniowie klas 4 są przyjmowani do braci ucz-
niowskiej.  
Kiermasz  Bożonarodzeniowy – przypada na 
drugą sobotę grudnia. W trakcie tej imprezy od-
bywają się między innymi jasełka, a uczniowie 
przygotowują stoiska ze świątecznymi ozdobami 
lub przekąskami.  
Wigilia - odbywa się zazwyczaj ostatniego dnia 
przed przerwą świąteczną. Podczas tego wyda-
rzenia uczniowie spotykają się ze swoim wy-
chowawcą i łamią się opłatkiem.  
Złota Jedynka - jest to wyróżnienie przyznawane 
uczniowi, który kończy szkołę podstawową ze 
średnią powyżej 5,25 i wzorowym zachowa-
niem.    
SALE LEKCYJNE I NAUCZYCIELE  
Zachęcamy do dołączenia do grona uczniów  
Jedynki. Jedynka jest bardzo dobrze wyposażona 
np.  w komputery i tablice interaktywne, dzięki 
którym lekcje są urozmaicane zadaniami, grami 
multimedialnymi i filmami. Warto też dołączyć 
do naszej szkoły ze względu na nauczycieli. Są 
bardzo sympatyczni i mili. Niektórzy trochę  
wymagający, ale to i tak lepiej wpłynie na twoje 
podejście do nauki.   
STOŁÓWKA  - polecamy także dołączyć do 
tej szkoły, ponieważ bardzo miłe panie kucharki 
serwują przepyszne obiady.  
Najbardziej lubimy pierogi ruskie, a z zup: po-
midorową, rosół,  żurek,  ogórkową i barszcz. 
Warto wspomnieć, że obiady gotowane są na 
miejscu z bardzo zdrowych i świeżych produk-
tów. 
 

 

Hania B., Bartek, Tamara, Mateusz,  
klasa 6c 

……………………………………………………………………………… 



 
Nasza szkoła ma swoje zalety, np.: w
dynce mamy najlepszych nauczycieli, którzy 
bardzo dobrze nas uczą. Poza tym jest wszyst
ładne i zadbane, a co najważniejsze też czyste. 
Oprócz tego uczniowie mają sklepik szkolny, 
pielęgniarkę i bibliotekę. Wiele osób jest bardzo 
zadowolonych z tego powodu. Dodatkowo
podwórku szkolnym są ustawione ławec
kół drzew, na których można usiąść i trosz
odpocząć. Wszyscy są bardzo dla siebie mili 
i sympatyczni. Nasza szkoła jest super!
 

 
Antek, Zuzia, Michał, Igor, 

ENGLISH CORNER
 
This time in the English Corner
present the favorite subjects of our st
dents. 

MY FAVOURITE SCHOOL SUBJECTS
  

My name is Anton. I love my school. 
My favourite subjects are maths and art (esp
cially drawing). Maths is on Monday, Tuesday, 
and Thursday. Art is on Wednesday. I love
maths because I'm good at remembering nu
bers and I have a talent for it. I love drawing on 
art classes because I'm good at it. Good bye!

Anton Doroshchuk

 ………………………………………………………………………………

Hello, I’m Lena. I’m 12 years old. I’m in 5th
grade. I like going to school. My
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, np.: w naszej Je-
mamy najlepszych nauczycieli, którzy 

bardzo dobrze nas uczą. Poza tym jest wszystko 
ładne i zadbane, a co najważniejsze też czyste. 
Oprócz tego uczniowie mają sklepik szkolny, 

bibliotekę. Wiele osób jest bardzo 
Dodatkowo na 

podwórku szkolnym są ustawione ławeczki wo-
usiąść i troszkę 

scy są bardzo dla siebie mili 
sympatyczni. Nasza szkoła jest super! 

 

Antek, Zuzia, Michał, Igor,  
klasa 6c 

 
 

ENGLISH CORNER 

his time in the English Corner we 
present the favorite subjects of our stu-

 

SCHOOL SUBJECTS 

My name is Anton. I love my school. 
and art (espe-

cially drawing). Maths is on Monday, Tuesday, 
 is on Wednesday. I love  

because I'm good at remembering num-
or it. I love drawing on 

Good bye!  

Doroshchuk, 5c  
 

……………………………………………………………………………… 

Hello, I’m Lena. I’m 12 years old. I’m in 5th 
My  favourite 

school subjects are history and Polish
very interesting. Each lesson is unique. I learn 
something new every time. I’m curious what 
it was like to be a knight. I like Polish because 
my teacher is super. I like to write essays the 
most. It’s great that I have
times a week. I like maths
sometimes they are very hard. My least favorite 
subject is German, because the big tests are di
ficult.   

………………………………………………………………………………

My favourite subjects at 
school are PE, biology,
German and English. 
I like PE because we play 
various great sport games. 
I like biology because in 
my opinion it is interes
ing and you can learn 
quite a lot of on those classes. I like English b
cause I think it’s easy. I like German because 
I’m a master in it, but it is quite difficult. I also 
like maths - it’s a bit hard, but I manage som
how. I like history and technology too.

 ………………………………………………………………………………

My favourite school subjects are PE and
I like computer science, 
I’m not a big fan of
I have  PE classes four times a week 
maths classes five times a week. I have computer 
science and technology classes once a week. 
I have geography classes twice a week.

 
DEUTSCHES LESEECKCHEN

 
Diesmal präsentieren wir Euch kurze B
schreibungen von unserer Schule und ein 
Interview mit… 

UNSERE SCHULE
 
Die Schüler von der Klasse 7c, die 
sehr intensiv in der Woche Deutsch 
lernen, haben ein paar Sätze über u
sere Schule geschrieben. Lest bitte und 
prüft, ob ihr alles versteht!
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school subjects are history and Polish. History is 
very interesting. Each lesson is unique. I learn 
something new every time. I’m curious what 

to be a knight. I like Polish because 
my teacher is super. I like to write essays the 
most. It’s great that I have Polish classes five 

maths and English too, but 
sometimes they are very hard. My least favorite 
subject is German, because the big tests are dif-

Lena Gachowska, 5c 
……………………………………………………………………………… 

subjects at 
school are PE, biology,  

d English. 
like PE because we play 

various great sport games. 
I like biology because in 
my opinion it is interest-
ing and you can learn 
quite a lot of on those classes. I like English be-
cause I think it’s easy. I like German because 

, but it is quite difficult. I also 
it’s a bit hard, but I manage some-

how. I like history and technology too.  

Olek Solarz, 5c  
 

……………………………………………………………………………… 

school subjects are PE and maths. 
 technology and English. 

fan of geography and history. 
PE classes four times a week and  

classes five times a week. I have computer 
chnology classes once a week. 

have geography classes twice a week.     

Adam Piotrowski, 6e  

DEUTSCHES LESEECKCHEN 

Diesmal präsentieren wir Euch kurze Be-
schreibungen von unserer Schule und ein 

UNSERE SCHULE 

hüler von der Klasse 7c, die 
sehr intensiv in der Woche Deutsch 

paar Sätze über un-
hrieben. Lest bitte und 

prüft, ob ihr alles versteht!  



 
Ich bin Dawid und bin dreizehn J
besuche die beste Schule in der Stadt. Meine 
Schule ist die Nummer 1. Das Schul
sehr groß. Im Erdgeschoss befinden sich ein Se
retariat, eine große Bibliothek und ein paar Kla
senzimmer. Es gibt auch eine Mensa, eine Küche 
und zwei Toiletten. Auf dem Schulhof
große Sportplätze und  einen  großen
für Kinder. Die Schule hat drei großartige Schu
leiter – zwei Damen und einen He
Lieblingsfächer sind Chemie, weil 
perimente machen, Biologie, weil ich hier sehr 
viel über mich selbst lerne und Sport, weil
dort Stress abreagieren kann. Ich lerne auch sehr 
gern Deutsch, denn wir haben eine Superlehr
rin.  

Dawid Grzelewski
…………………………………………………..

 
Ich heiße Łukasz. Ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne 
in Breslau. Ich gehe in die Schule Nummer 
1. Ich bin in der siebten Klasse.   
Meine Schule ist groß und hat viele
Die Schule hat tolle Lehrer. Wir haben eine Ka
tine, in der das Essen lecker ist. Mein Liebling
gericht sind Knödel. Mein Lieblingsfach ist M
the, weil ich gerne zähle. Mein zweites Lieblin
sfach ist Deutsch. Wir haben eine 
sehr nett ist und alles sehr gut erklärt.

Łukasz Maryniaczyk, klasa 7c
………………………………………………

Ich heiße Kuba
bin 13 Jahre alt
gehe in die siebte 
Klasse und woh
Breslau. Meine 

lingsgerichte sind schlesische Knödel und 
toffelknödel. 
Meine Schule ist sehr groß. Im Flur 
Wände. Sie sind nicht sehr hübsch, aber ich
nichts dagegen. Die Schule ist hoch und hat 
4 Etagen. In der Schule gibt es große Klasse
zimmer. Die Klassenzimmer sind gut ausgesta
tet. Der Raum für Chemie ist am besten ausge
tattet. Es gibt auch eine Kantine in der Schu
wo die Schüler zu Mittag essen können.
Ich bin in einer zweisprachigen Klasse. Ich em
fehle diese Klasse allen, die ihre Zukunft mit 
Deutschland verbinden wollen. In den
herrscht eine angenehme Atmosphäre. Wir haben 
auch gute Lehrer. In meiner Klasse habe ich fünf
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Jahre alt. Ich 
Stadt. Meine 

Schule ist die Nummer 1. Das Schulgebäude ist 
Im Erdgeschoss befinden sich ein Sek-

oße Bibliothek und ein paar Klas-
senzimmer. Es gibt auch eine Mensa, eine Küche 

Schulhof gibt es 2  
großen  Spielplatz 

Die Schule hat drei großartige Schul-
zwei Damen und einen Herrn. Meine 

 wir viele Ex-
weil ich hier sehr 

mich selbst lerne und Sport, weil ich 
Stress abreagieren kann. Ich lerne auch sehr 

gern Deutsch, denn wir haben eine Superlehre-

d Grzelewski, klasa 7c  
………………………………………………….. 

Ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne 
Ich gehe in die Schule Nummer 

und hat viele  Schüler.  
aben eine Kan-

tine, in der das Essen lecker ist. Mein Lieblings-
Knödel. Mein Lieblingsfach ist Ma-

zweites Liebling-
 Lehrerin, die 

erklärt.  
ryniaczyk, klasa 7c 

………………………………………………….. 
 

Ich heiße Kuba. Ich 
bin 13 Jahre alt. Ich 
gehe in die siebte 
Klasse und wohne in 
Breslau. Meine Lieb-
sche Knödel und Kar-

roß. Im Flur hat sie gelbe 
. Sie sind nicht sehr hübsch, aber ich habe 

. Die Schule ist hoch und hat 
Etagen. In der Schule gibt es große Klassen-

zimmer. Die Klassenzimmer sind gut ausgestat-
für Chemie ist am besten ausges-

e in der Schule, 
wo die Schüler zu Mittag essen können. 

n einer zweisprachigen Klasse. Ich emp-
, die ihre Zukunft mit 
wollen. In den Klassen 

mosphäre. Wir haben 
meiner Klasse habe ich fünf 

Stunden Deutsch pro Woche, deswegen kann ich 
viel lernen. Zweisprachi
rer Schule ist auf einem hohen Niveau. Der U
terricht ist gut, besonders wenn jemand kein 
Englisch mag, weil es wenig davon gibt 
Mein Lieblingsfach ist Deutsch
essanteste Stunde. Ich mag Deutsch
gisch und einfach ist. Ich 
zweisprachige Klasse! 

………………………………………………

Hallo. Ich gehe in die 
Grundschule Nr. 1. Mei
Schule befindet sich in Bre
lau in der Nowowiejskastr
ße 78. Mein Schulgebäude ist über 100 Jahre alt 
und die Schule selbst ist seit über 70 Jahren dort. 
Die Schule hat 3 Stockwerke
einen Keller und einen Turm. Sie
Grundschule in Breslau, da sie unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg 1945 gegründet wurde. 
Meine Lieblingsfächer in der Schule sind
und Informatik. Ich mag meine Schule sehr und 
ich empfehle sie. 

Antoni Kowalczyk, klasa 7c

EIN INTERVIEW
 
meiner älteren Schwester
noch vor einem Jahr die zweisprachige 
Klasse in meiner Grundschule Nr. 1 b
sucht hat. Warum lernt sie Deutsch? 
sie diese „schwere“ Sprache?
ten bekommt ihr in unserem 

 
Zosia, warum lernst du
Ich lerne Deutsch, denn ich habe diese Sprache 
in der Grundschule gelernt. Als ich jünger war, 
habe ich Deutsch gemocht und jetzt mag ich es 
auch.   
Seit wie vielen Jahren lernst
Ich lerne Deutsch seit neun
Warum magst du Deutsch?
Ich mag Deutsch, denn ich finde es einfach. 
Satzbau ist nicht schwierig. Wenn man Deutsch 
sprechen möchte, muss man nur drei Fälle ke
nen: Nominativ, Dativ und Akkusativ. Das, was 
in der Zukunft passieren wird, kann man 
sens sagen.  
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pro Woche, deswegen kann ich 
Zweisprachiger Unterricht  in unse-

Schule ist auf einem hohen Niveau. Der Un-
, besonders wenn jemand kein 

weil es wenig davon gibt .  
Mein Lieblingsfach ist Deutsch, das ist die inter-

ste Stunde. Ich mag Deutsch, weil es lo-
gisch und einfach ist. Ich empfehle Euch die 

Jakub Mazur, klasa 7c 
………………………………………………….. 

 
Hallo. Ich gehe in die 

. Meine 
in Bres-

wiejskastra-
Mein Schulgebäude ist über 100 Jahre alt 

und die Schule selbst ist seit über 70 Jahren dort. 
Die Schule hat 3 Stockwerke, einen Dachboden, 

en Turm. Sie ist die älteste 
dschule in Breslau, da sie unmittelbar nach 

dem Zweiten Weltkrieg 1945 gegründet wurde. 
er in der Schule sind Sport 

Ich mag meine Schule sehr und 

Antoni Kowalczyk, klasa 7c 
 
 

EIN INTERVIEW MIT… 

lteren Schwester - Zosia, die 
noch vor einem Jahr die zweisprachige 
Klasse in meiner Grundschule Nr. 1 be-

Warum lernt sie Deutsch? Mag 
sie diese „schwere“ Sprache? Die Antwor-
ten bekommt ihr in unserem Gespräch! 

du Deutsch?  
ch lerne Deutsch, denn ich habe diese Sprache 

in der Grundschule gelernt. Als ich jünger war, 
habe ich Deutsch gemocht und jetzt mag ich es 

lernst du Deutsch?  
neun Jahren.  

Deutsch?  
mag Deutsch, denn ich finde es einfach. Der 

Satzbau ist nicht schwierig. Wenn man Deutsch 
sprechen möchte, muss man nur drei Fälle ken-

Nominativ, Dativ und Akkusativ. Das, was 
in der Zukunft passieren wird, kann man in Prä-



 
Welche Klasse hast du in der Grundschule 
besucht? 
In der Grundschule habe ich eine zweisprachige 
Klasse mit fünf Stunden Deutsch pro Woche 
besucht. Das war die Klasse 8c. 
Hast du diese Klasse gemocht?  
Ja, ich habe sie sehr gemocht. Ich habe viele 
Freunde gehabt und nette Leute kennengelernt. 
Wir haben miteinander sehr gute Zeit verbracht. 
Was willst du in der Zukunft machen?
Ich weiß jetzt noch nicht, aber ich denke daran, 
Journalistin, Diplomatin oder Autorin
Deutsch hilft dir dabei?  
Ja, ich möchte in Deutschland oder in Österreich 
wohnen und arbeiten, also wird Deutsch in me
nem Leben nützlich sein. 
Vielen Dank für das Gespräch. 
Bitte, gern geschehen. 
 

Hanna Becińska, klasa 6c
rozmawiała z siostrą Zosią, absolwentką SP1

 

NASZA SZKOŁA 
 
Dziewczynki z klasy 7c prz
gotowały quiz o naszej szk
le. Ciekawe, czy uczniowie 

Jedynki umieją odpowiedzieć na 
wszystkie pytania? Sprawdźcie się sami!!!
 
1. Kiedy nastąpiło nadanie Szkole imienia 
Marii Dąbrowskiej?   

a. w 1905 r.   
b. w 1965 r.   
c. w 1956 r.   
d. w 1940 r.   
 

2. Ilu języków obcych mogą uczyć się uczni
wie?   

a. trzech   
b. jednego   
c. żadnego   
d. dwóch   
 

3. Ile razy od początku funkcjonowania szkoły 
(od 1945 roku ) zmieniał się dyrek

a. 8   
b. 11   
c. 13   
d. 16   
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st du in der Grundschule 

zweisprachige 
Klasse mit fünf Stunden Deutsch pro Woche 

Ja, ich habe sie sehr gemocht. Ich habe viele 
Leute kennengelernt. 

Wir haben miteinander sehr gute Zeit verbracht. 
machen?  

Ich weiß jetzt noch nicht, aber ich denke daran, 
Autorin zu werden. 

hland oder in Österreich 
wohnen und arbeiten, also wird Deutsch in mei-

Hanna Becińska, klasa 6c 
, absolwentką SP1 

SZA SZKOŁA – QUIZ 

lasy 7c przy-
gotowały quiz o naszej szko-
le. Ciekawe, czy uczniowie 

Jedynki umieją odpowiedzieć na 
wszystkie pytania? Sprawdźcie się sami!!! 

zkole imienia 

mogą uczyć się ucznio-

3. Ile razy od początku funkcjonowania szkoły 
ektor?   

4. W którym roku SP1 obchodziła swoje si
demdziesiąte urodziny

a. w 2011   
b. w 2015   
c. w 2017   
d. w 2019   
 

5. Do jakiej literki określa się obecne klasy 7
a. do c   
b. do f   
c. do d   
d. do g   
 

6. Jak ma na imię koń, który jest podopiec
nym naszej szkoły?   

a. Zeus   
b. Herkules   
c. Apollo   
d. Posejdon   
 

7. Do jakich ulic przylega nasza 
a. Nowowiejska / Prusa
b. Górnickiego / Nowowiejska
c. Nowowiejska / Orzeszkowej
d. Nowowiejska / Jaracza

 
8. Ilu nauczycieli matematyki 
w naszej szkole?   

a. 6  
b. 4  
c. 5   
d. 7  
 

9. Co trzyma w ręce krasnoludek
 Dąbrek Pierwszy?   

a. pióro do pisania 
b. jedynkę   
c. książkę   
d. tornister 
 

10. Co roku odbywają się turnieje gry w …?
a. warcaby   
b. chińczyka   
c. szachy   
d. scrabble     

Małgorzata Jurek, Lena Ślęzak, 
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4. W którym roku SP1 obchodziła swoje sie-
siąte urodziny?   

5. Do jakiej literki określa się obecne klasy 7? 

6. Jak ma na imię koń, który jest podopiecz-

kich ulic przylega nasza szkoła?   
Nowowiejska / Prusa  
Górnickiego / Nowowiejska   
Nowowiejska / Orzeszkowej  
Nowowiejska / Jaracza   

Ilu nauczycieli matematyki uczy obecnie 

9. Co trzyma w ręce krasnoludek -

   

10. Co roku odbywają się turnieje gry w …?   

 
Małgorzata Jurek, Lena Ślęzak, Marta Walczyk, 

klasa 7c 
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KRZYŻÓWKI 
 
Uczniowie klasy 3c kolejny już raz przy-
gotowali dla Was krzyżówki i wykreślan-
kę. Sprawdźcie, jakie hasła wymyślili tym 
razem! 
 

 
 
 

1. Przyrząd do wycinania. 
2. Do mazania jak piszesz ołówkiem. 
3. Do lepienia. 
4. Do malowania farbami. 
5. Naprawisz nią złamany „nosek” ołówka 

lub kredki. 
6. Mały zeszycik do zapisywania ważnych 

rzeczy. 
7. Notatnik ucznia. 
8. Kolorowa w pudełku. 
9. W piórniku pierwszoklasisty. 
10. Do pisania z wkładem. 
11. W piórniku, do mierzenia długości. 

 
Maja i Helenka, klasa 3c 
 

 
 

1. Przedstawienie na Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy. 

2. Jest potrzebna do ołówka. 
3. Wyciera tablicę i dba o porządek 

w klasie. 
4. Wycinamy nimi. 
5. Trzymamy w nim przybory szkolne. 
6. Uczymy się w niej. 
7. Dziewczynka w szkole. 

 
Amelka, klasa 3c 

 

Pokoloruj co drugą literkę i odczytaj hasło! 

 
HASŁO: ….......................................................... 

Blanka, klasa 3



JEDYNECZKA NR 9 – WYDANIE SPECJALNE 2020/2021 
 

10 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
Nasi absolwenci świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik 
z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów daje naszej szkole miejsce wśród 11% najlep-
szych szkół w Polsce (stanin bardzo wysoki). 
Poniżej zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników 
szkół wrocławskich i wszystkich szkół w Polsce. 

 

Grafika: Lena Ślęzak, klasa 7c
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GALERIA JEDYNECZKI 
 
W naszej gazetkowej galerii prezentuje-
my tym razem dwa portrety, dwa egzo-
tyczne ogrody oraz nieznaną planetę. 
Gwarantujemy, że nasza Jedynka jest 
właśnie takim pięknym ogrodem, którego 
tajemnice warto poznać. Zapraszamy do 
naszej Szkoły! U nas się dzieje!!! 
 

 
Zuzanna Świątek, klasa 8c 

 

 
Adam Raszowski, klasa 7a 

 

 

 
Jacek Siemieniuch, klasa 4b 

 
 
 

 
Sabina Skowrońska, klasa 4b 

 
 
 

 Błażej Bartusiak, klasa 5c



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


