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4 września o godz. 8:00 odbyła się Msza Św. rozpoczynają-

ca nowy rok szkolny 2017\2018. Niektórzy uczniowie z 

entuzjazmem rozpoczęli nową szkolną przygodę, innym 

pozostała tęsknota za minionymi wakacjami. Po wyjściu z 

kościoła skierowaliśmy się w stronę szkoły, gdzie ucznio-

wie z młodszych klas przygotowali dla nas powitalny pro-

gram artystyczny. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, 

która serdecznie wszystkich przywitała  i przedstawiła nam 

kwestie organizacyjne. Po tej przemowie udaliśmy się do 

swoich klas na krótkie spotkanie z wychowawcami. 

 Mimo faktu zakończenia wakacji należy spojrzeć na to          

z innej perspektywy i cieszyć się powrotem nie tylko do 

szkoły, ale też do swoich przyjaciół, których podczas wa-

kacji niekiedy rzadziej widywaliśmy. Kto wie, jakie prze-

życia i doświadczenia na nas czekają. Otwórzmy się na nie, 

bo mogą być cenne i niezapomniane.  

Gabriela Ruszel 
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Minął już ponad miesiąc od naszego powrotu do 

szkoły. Znowu wciągnęło nas   w wir kartkówek, sprawdzia-

nów, zadań domowych i innych obowiązków. Jak w tym 

wszystkim nie utonąć oraz szybko i sprawnie zrobić zada-

nie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej. 

- Po pierwsze – skończ z narzekaniem. Jeśli spędzisz 15 

minut na myśleniu: „Tyle mam do zrobienia” i „ To jest 

takie trudne”, albo nie zrobisz nic, albo będziesz kwadrans 

w plecy. I tu,  i tu tracisz. Negatywne nastawienie też nie 

przynosi żadnych korzyści. 

- Uświadom sobie, że wykonanie tego zadania nauczy cię 

czegoś i utrwalisz sobie materiał przydatny potem na spraw-

dzianie. Tak, jak dzieci w klasie pierwszej piszą linijki pełne 

literek, by później przychodziło im to z łatwością, tak starsi 

liczą potęgi i piszą wypracowania, by umieć się wypowia-

dać, wyszukiwać odpowiednie informacje lub szybciej li-

czyć. 

 Wcześniej było trochę psychologii, teraz konkrety, czyli: 

odłącz się od Facebooka i Instagrama oraz wszelkich innych 

rozpraszaczy. Obliczanie pierwiastków przerywane pisa-

niem z przyjaciółką to nie jest dobry pomysł. Najlepiej na 

chwilę wyłącz powiadomienia  i skup swoją uwagę na jed-

nym zadaniu.  

- Posprzątaj biurko. Wyrzuć śmietki, ogryzek po jabłku, 

czy paczkę po czipsach. Tak jak w przypadku telefonów, 

najlepiej, aby cię nic nie rozpraszało. 

- Zaplanuj przerwy. Mózg też musi odpocząć. Nie można 

przecież spędzić całego wolnego czasu na nauce. Z czasem 

nasza wydajność spada, więc trzy godziny pracy bez przerw 

będzie mniej produktywne niż z nimi. 

- Wyznacz sobie czas. Zaplanuj na przykład: godzina robie-

nia zadań i nauki bez żadnych rozpraszaczy. To będzie dla 

ciebie motywacja, że musisz się sprężyć z pisaniem prac 

domowych, aby zmieścić się w wyznaczonych ramach cza-

sowych. 

Oczywiście to tylko rady. To, co działa u innych, 

nie musi działać u ciebie. Ale gwarantuję, że jeśli zastosu-

jesz choć kilka z powyższych punktów, efekty będzie widać 

bardzo szybko. 

Kinga Szmuc 
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Każda kobietka chciałaby mieć pokój, w którym będzie mogła czuć 

się dobrze, relaksować, a jednocześnie czerpać zadowolenie ze 

swoich dokonań. Otóż największą satysfakcję daje własnoręcznie 

wykonana ozdoba. Tym bardziej, jeżeli świetnie wygląda, nadaje 

uroku i jest banalnie prosta w wykonaniu. Widzimy często na skle-

powych półkach kolorowe ozdobne słoiczki. Jednak wcale nie 

trzeba ich kupować, aby móc udekorować nimi pokój. Poniżej 

znajduje się „przepis” na wykonanie ich samodzielnie; 

Zielone smoothie  

Składniki :  

- 1 duże mango 

- 1 banan                                                     

- pęczek pietruszki (tylko liście)                                                                 

- garść świeżej kolendry 

- sok z 1 limonki 

- 3 łyżki otrębów żytnich 

- 300 ml wody mineralnej                                                   

  

Przygotowanie :  

- Mango obierz ze skórki i okrój wzdłuż pestki. Wrzuć do blendera.  

- Banana obierz ze skórki, wrzuć do blendera.  

- Dorzuć resztę składników i zmiksuj na gładką masę.  

Smoothie będzie dość gęsty, jeśli wolisz wersję rzadszą, dodaj nieco 

więcej wody. Możesz też dodać sok z jeszcze jednej limonki.  

 

Magdalena Gargała , Magdalena Bem  

,,Mam całkowicie przesrane..'' tak zaczyna się 

,,Marsjanin" autorstwa Andy Weira. 

 Z powodu bardzo silnej burzy na Marsie załoga misji 

Ares musi ewakuować się z czerwonej planety. W wyni-

ku wypadku na Marsie jeden z jej członków zostaje ran-

ny, a reszta odlatuje w kierunku Ziemi, przekonana, że 

ich kolega nie żyje. Tymczasem bohaterowi udaje się 

uratować i dysponując ograniczonymi zapasami żywno-

ści, stara się zrobić wszystko, by przeżyć. Heroiczna 

walka o przetrwanie, którą stacza, trzyma w napięciu. 

Zaletą książki jest też prosty język, dzięki któremu czyta 

się ją łatwo i przyjemnie. Polecam.                                     

Kamila Bartman 

Na początku należy zgromadzić 

wszystkie potrzebne materiały: 

słoik (w dowolnym rozmiarze), 

farby akrylowe w wybranym kolo-

rze, koronkę, jutowy sznurek oraz 

mocniejszy klej.  

Następnie trzeba oczyś- cić 

słoik i pomalować dwoma war-

stwami farby akrylowej, tak, 

aby pokryła całość, łącznie z 

dnem.  

Po wyschnięciu farby przyklejamy 

do słoika dekoracje. Ja owinęłam 

go pośrodku koronką, a u góry 

zawiązałam kokardkę ze sznurka. 

Gotowe. :) 

 

Słoiczki można wykorzystać jako przybornik, świecznik lub po prostu 

ozdobę.   

Aleksandra Kuźniar 
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15 września odbyło się spotkanie organizacyjne SKC. To 

kolejny rok jego działalności. Opiekunami Koła pozosta-

li: pani Iwona Szczepańska, pani Marzena Wołos i ks. 

Dariusz Główczyk. W czasie spotkania uzgodniono plan 

działań w bieżącym roku szkolnym oraz wybrano zarząd. 

Przewodniczącą została Aleksandra Kuźniar z IIIb,      

a zastępcą Kinga Bereś z IIIa, skarbnikiem Kamila 

Bartman z IIb, a jej zastępcą Gabriela Lech z IIIb. 

We wrześniu kontynuowano zbiórkę odzieży używanej, z 

przeznaczeniem dla potrzebujących w Bieszczadach, na 

Ukrainie, w Mołdawii i Rumunii, oraz złotego i srebrne-

go złomu na rzecz pomocy Księżom Sercanom- misjona-

rzom budującym studnie w Czadzie. Każdy może zaanga-

żować się w te akcje, zostanie to nagrodzone uwagą po-

zytywną. Zachęcamy do wsparcia tych inicjatyw. Dobro 

powraca!                                               Gabriela Ruszel 

„Wesprzyj serce Gabrysi”-  akcja    SKC                    

zakończona! 

Szkolne Koło Caritas włączyło się w akcję po-

mocową dla Gabrysi, którą czeka bardzo poważna, ratu-

jąca życie operacja w Rzymie. Pragniemy serdecznie 

podziękować Wam i Waszym rodzicom za odpowiedź 

na apel dziewczynki i jej rodziców. Okazało się, że wy-

kazaliście się wielką empatią i hojnością. Do Waszych 

serc dotarła prośba o wsparcie i fakt, że Gabrysia liczy na 

Was. Jeszcze przez tydzień można wysyłać sms na rzecz 

dziewczynki, której historię możecie poznać dokładnie na 

stronie internetowej siepomaga.  

Dziękujemy za udział w kiermaszu i wolne datki. 

Dar, który złożyliście, został przekazany do komitetu or-

ganizującego pomoc Gabrysi i  odebrany przez wolonta-

riuszy biorących udział w akcji.  

Zbieramto—kontynuacja akcji  

Szkolne Koło Caritas pragnie wesprzeć dzieło podjęte 

przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów  

- Ugaśmy pragnienie. Budowa studni w Czadzie. Włącza- 

my się w akcję „zbieramto”, która umożliwia pomoc „bez 

pieniędzy”. Zachęcamy do ofiarowania na rzecz pomocy 

ubogim mieszkańcom  Batchoro w Czadzie bilonu i 

banknotów walut z całego świata (np. polskie grosze czy 

brzęczące w portfelu pozostałości po zagranicznych wa-

kacjach, pielgrzymkach, których nie chce przyjąć żaden 

kantor, monety kolekcjonerskie albo wycofane z obiegu) 

oraz srebrnego i złotego złomu – „srebro na wagę zło-

ta”- porwane łańcuszki, pierścionki bez oczka, zepsuta 

biżuteria, kolczyki bez pary….Te skarby przetopione zo-

staną na krzyżyki sercańskie – cegiełki, z których dochód 

przeznaczony jest właśnie na budowę studni.   

2400 euro= 1 studnia = 6 kg srebrnego złomu=125g 

złotego złomu 

Społeczność Batchoro potrzebuje studni, by żyć… Brak 

wody oznacza choroby, suszę, przez którą ginie fauna i 

flora, klęskę i niemoc. Nie można uprawiać ziemi, nie 

można hodować zwierząt, polować… ks.Marian Wenta 

SCJ 

Nie bądźmy obojętni! 
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Akcja zbiórka odzieży zakończona! 

Szkolne Koło Caritas dziękuje wszystkim, 

którzy zaangażowali się w zbiórkę odzieży używanej. 

Zebraliśmy znaczną ilość odzieży zarówno dla dzieci, 

jak i dla dorosłych. Dary trafią za pośrednictwem 

głównej Caritas do potrzebujących w Syrii, Mołdawii i 

na Ukrainie oraz w Bieszczadach.  

Jesteśmy wdzięczni za ten dar i zachęcamy do 

dzielenia się z innymi tym, co mamy w przyszłości. 

- Karol Wojtyła był pierwszym biskupem Rzymu, 

który nie był Włochem. Był także pierwszym Pola-

kiem sprawującym urząd papieża. 

-Jako pierwszy papież odwiedził meczet i synagogę. 

-Pobił wszystkie rekordy jeśli chodzi o podróże za-

graniczne - odbył ich 104. Odwiedził 132 kraje, 900 

miejscowości. W drodze spędził 586 dni, pokonał 

1 650 900 kilometrów. W czasie podróży wygłosił 

2,4 tys. oficjalnych przemówień.  

Gabriela Ruszel 

,, Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem 

ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej 

głębi tego Tysiąclecia, wołam w przed-

dzień  Święta Zesłania, wołam wraz z wa-

mi wszystkimi: 

,,Niech zstąpi Duch Twój! Niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

Ziemi. Tej Ziemi!” 

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone jest co 

roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wy-

chowawców oraz uczniów. Dzień ten ustanowiony zo-

stał w 1972 roku – data 14 października upamiętnia 

powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. 

Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytu-

cjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. 

W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie 

swoich podopiecznych pedagodzy obdarowywani są 

kwiatami i miłymi słowami. Mogą otrzymać też wy-

różnienia i nagrody za sukcesy dydaktyczne i innowa-

cyjne praktyki czy pracę na rzecz instytucji  

 

I środowiska od przełożonych. To również okazja do 

wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników 

przez Minister Edukacji Narodowej. Wręcza on nau-

czycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Święto edu-

kacji obchodzone jest w większości państw na świecie, 

w różne dni.  

Naszym Nauczycielom życzymy wielu sukcesów w 

pracy z uczniami, cierpliwości, zdrowia, optymizmu 

oraz radości z każdego dnia. 

Justyna Dubiel 
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Posiadanie pasji to na pewno wspaniała sprawa, 

jednak należy pamiętać, że ona albo do nas przy-

chodzi, albo nie i nie ma się co z tego powodu za-

łamywać. Jeśli jednak  chcesz odkryć swoje powo-

łanie, mam dla ciebie kilka rad. 

 Pomyśl, co lubiłeś robić jako dziecko, do czego 

cię ciągnęło, co sprawiało naj-

większą radość. Gdy znajdziesz 

już taki obszar, zacznij go po-

większać. Dajmy na to wykazy-

wałeś zdolności muzyczne, może 

nawet grasz na jakimś instrumencie, spróbuj pójść 

trochę dalej w tym właśnie kie-

runku. Zacznij od grania trud-

niejszych utworów, zdecyduj się 

na występ przed rodziną. 

Wszystko powoli. Może z cza-

sem coraz bardziej będziesz się w to wciągać, i ani 

się obejrzysz, a muzyka stanie się twoim głównym 

zainteresowaniem. 

 Jeśli stwierdzisz, że to jednak nie to, nie przejmuj 

się, nic na siłę. Spróbuj swoich sił     w czymś innym 

albo zacznij robić coś kompletnie nowego! Coś, cze-

go jeszcze nigdy nie próbowałeś. I nie 

myślę tu o zapisywaniu się na drogie kur-

sy, ale o zajęciu się tym, co masz w zasię-

gu ręki. Może to być kółko teatralne, ama-

torskie robienie zdjęć, taniec, rysowanie, robótki 

ręczne, sport, moda, zwierzęta…  Możliwości jest 

naprawdę wiele.  Nie musisz od razu rzucać wszyst-

kiego dla jednej dziedziny, ale próbować wszystkie-

go po trochu, bo pasja w życiu jest naprawdę ważna 

i daje możliwość spełnienia, jest odskocznię od pro-

blemów oraz pomaga poznać samego siebie. Powo-

dzenia! 

 Justyna Szydełko  

Festiwal Nauki w Jasionce 

18 września 2017r. uczniowie klasy 2b naszego 

Gimnazjum mieli okazję 

uczestniczyć w pokazach nau-

kowych w Jasionce. Ideą festi-

walu jest popularyzacja nauki i 

najważniejszych osiągnięć nau-

kowych, a także rozbudzanie 

zainteresowania kierunkami 

technicznymi. Swoim patronatem imprezę objął 

m.in. Marszałek Województwa, a także Polska 

Agencja Kosmiczna. Na festiwalu działalność zapre-

zentowały koła naukowe, instytucje i organizacje 

zarówno z  regionu, jak i całej Polski, związane 

głównie z naukami ścisłymi i kierunkami technicz-

nymi, a także prowadzące działalność popularnonau-

kową. Wśród atrakcji można było zaobserwować 

łaziki marsjańskie, drony, modele samolotów, tech-

nologie kosmiczne i planetarium. Od 8:30 odbyły się 

wykłady naukowe pt. ,, Brr… Bardzo zimno’’ (Pan 

Korek) prowadzone przez popularyzatorów nauki, 

ekspertów oraz wykładowców uczelni wyższych. 

Nie zabrakło eksperymentów wybuchowych, róż-

nych zadań, zagadek i pytań, na które uczestnicy 

wspólnie próbowali znaleźć odpowiedź.  

Uczniowie klasy 2b na pewno będą umieli w prakty-

ce wykorzystać zdobytą podczas festiwalu wiedzę. 

Aleksandra Pilecka 
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Z Julią Rogowską, 

ubiegłoroczną absol-

wentką naszego Gim-

nazjum, rozmawiała 

Kinga Bereś. 

 

-Czym twoja współczesna szkoła, różni się od naszego 

gimnazjum ? 

-Moja współczesna szkoła bardzo różni się od naszego gimna-

zjum. Są tu przede wszystkim inni ludzie. Całe środowisko się 

zmieniło. Nawet ocenianie uczniów jest całkiem inne niż w 

gimnazjum. Oczywiście moja nowa szkoła ma większe wypo-

sażenie, np. więcej  tablic multimedialnych. 

-Czy utrzymujesz kontakt z kolegami i koleżankami z kla-

sy? 

-Tak, utrzymuję . Spotykamy się po zajęciach szkolnych i w 

ogóle, kiedy tylko mamy wolne. 

-Jak wspominasz lata spędzone w naszej szkole ? 

-Jak wspominam lata spędzone w szkole ? Było ciężko… Wia-

domo, dużo nauki zwłaszcza w trzeciej klasie, bo trzeba zdać 

egzamin. Ja miewałam też czasami nieprzyjemne sytuacje ze 

znajomymi.  Myślę jednak, że był to wspaniały czas, z którego 

wyniosłam nie tylko wiedzę, ale i życiową naukę. 

-Miałaś ulubionego nauczyciela? 

-Mój ulubiony nauczyciel?  Mam ich wielu, wszystkich lubię i 

cenię.  Na pewno muszę wspomnieć o Pani Iwonie Szczepań-

skiej, dobrej nauczycielce, wspaniałej osobie, która wniosła do 

tej szkoły bardzo dużo, zresztą mojej wychowawczyni,   oraz 

wspaniałym  Panu  Domoniu, z którym wf to czysta przyjem-

ność . 

-Czy według ciebie nasi nauczyciele byli wymagający? 

-Tak, jak to w każdej szkole - nauczyciele wymagają od nas, 

bo muszą. To nas motywuje do pracy. 

-Jaką szkołę wybrałaś i dlaczego właśnie tę? 

-Aktualnie uczęszczam do Zespołu Szkół Spożywczych na 

kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, jest to 

technikum 4-letnie.Wybrałam tę szkołę, ponieważ w przyszło-

ści chciałabym wykonywać zawód związany z  tym kierun-

kiem. Sugerowałam się też opiniami innych osób. Ta szkoła 

wydawała mi się bardzo fajna. 

-Który przedmiot jest dla ciebie najciekawszy? 

Obecnie moje ulubione przedmioty to wiedza o kulturze i ję-

zyk polski. 

-Za czym najbardziej  tęsknisz? 

-Za czym najbardziej tęsknię ? Za latami, kiedy byłam w pod-

stawówce i było tak cudownie siedzieć w szkolnych ławkach. 

-Co najbardziej cię interesuje, jakie jest twoje hobby? 

-Szczególnych zainteresowań nie mam, ale bardzo lubię spoty-

kać się ze znajomymi. 

-A jakie masz plany na przyszłość? 

-Na razie jeszcze o tym nie myślałam, nie planuję, nie sięgam 

daleko w przyszłość. Mam nadzieję, że niedługo samo mi się 

coś nasunie. Zresztą życie pisze scenariusze… 

-Dziękuję za rozmowę. 

Test zdań niedokończonych - 

rozmowa z... panią Marzeną Wołos  - 

nauczycielką języka niemieckiego w na-

szej szkole.         Oprac. Kamila Bartman 

1. Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi, do 

którego chętnie wracam... Bieszczady, skąd po-

chodzę. 

2. Marzę o wyjeździe do... Hiszpanii. 

3. Najchętniej odpoczywam... w ogrodzie, sa-

dząc kwiaty, jeżdżąc na rowerze lub czytając. 

4. Przy tej piosence najbardziej się relaksuje... 

Despacito :) 

5. Gdyby nie było Internetu to... częściej używa-

łabym papierowej encyklopedii. 

6. Książka, która zrobiła na mnie największe 

wrażenie... ,,Miłość w czasach zarazy" 

G.G.Márqueza 

7. Film, który ciągle mnie wzrusza... ,,Słodki 

listopad". 

8. Ulubiona zabawa w dzieciństwie... gra ,,w 

gumę" i w chowanego. 

9. Coś, co najbardziej cenię w ludziach... życzli-

wość i optymizm. 

10. Co najbardziej mnie denerwuje... niepunktu-

alność. 

11. Gdybym nie była tym, kim jestem... projekto-

wałabym ogrody. 

Deser, którym nigdy nie pogardzę... szarlotka z 

lodami. 
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Cześć! Jestem Samanta i mam 15 lat. Pochodzę z Włoch. 

Niedawno przeprowadziłam się do Polski do Orzechów-

ki. Poznałam tam kilku spoko ziomków, ale też kilku 

lamusów. Moją BFF jest Katia. We dwie tworzymy su-

per team. Raz na kolonii nawet drzwi wywaliłyśmy – 

była beka. Dużo miałyśmy przypałów, ale przecież żyje 

się raz. Teraz przejdę do mniej ciekawej części... 

Jak wiecie… lub nie, chodzę  do szkoły zwanej przez 

wielu uczniów więzieniem.  W tej szkole były już elek-

tryki, narkotyki – uwierzcie mi wszystko.  

Pewnego dnia razem z moją kumpelą, jak zwykle po-

szłyśmy do szkoły. W sumie nie nowość... Przed lekcja-

mi odwiedziłyśmy  wc, aby się poczesać. Tam Katia 

spytała, czy wysyłałam już dzisiaj snapy? Przerażona, 

wybiegłam z toalety, szukając WI-FI – czyli życia każ-

dego z nas. Gdy już je znalazłam, to szybko wysłałam 

snapa. Uff, na szczęście dni jeszcze nie zniknęły. Gdy 

przeglądałam social media, nagle zadzwonił dzwonek. 

Pobiegłyśmy szybko na lekcje polskiego z the best tea-

cher in the World. Jedyna lekcja, która mnie w ogóle 

ciekawi, a poza tym to nudy. Po lekcji wychodzę z klasy, 

a moim oczom ukazuje się najprzystojniejszy chłopak, 

jakiego znam – Łukasz Bajka (ten z 3b). Odkąd tu 

mieszkam, mega mi się podoba, ale chodzi z laską, któ-

rej nienawidzę - Zuzanną Pitbull. Ona jest moim naj-

większym wrogiem, odkąd zaczęła podrywać mojego 

crasha. Podobno Zuza nic do mnie nie ma, ale ja jej nie 

ufam. Widać po jej oczach, że jest fałszywa. Wracając 

do Łukasza…, uważam, że  jest z niego niezłe ciacho. 

Ale koniec tego dobrego, bo za bardzo się rozmarzyłam. 

Po lekcjach zorganizowałam ognisko dla fejmów. Zapro-

siłam Katię, kilka koleżanek i Łukasza ze swoimi kum-

plami. Miałam niedużo czasu na przygotowania, więc 

poprosiłam przyjaciółkę o pomoc. Gdy zaczęli się zja-

wiać moi ziomkowie, w oddali dostrzegłam Łukasza. Ku 

mojemu zdziwieniu trzymał kogoś za rękę - już wszyst-

ko jasne… przyszedł z Zuzą.  To był cios w moje serce. 

Odkąd ich zobaczyłam, już wiedziałam, że ognisko bę-

dzie niewypałem. O godzinie 22 zostawiłam gości i po-

szłam do domu oglądać serial, bo już nie mogłam wy-

trzymać w towarzystwie tej laski. Jestem załamana... Po 

dwóch godzinach wróciłam z powrotem na imprezę. Zo-

baczyłam, że Łukasza już nie ma. Zuza została. Ku mo-

jemu zdziwieniu bardzo dobrze się bawiła bez swojego 

chłopaka. Gdy się przybliżyłam, ujrzałam Zuzę, która… 

c.d.n.                                                 Gimbuski 

 

Każdemu wydaje się, że aby wpasować się w tren-

dy, trzeba spędzać wiele czasu przed lustrem i wy-

dawać masę pieniędzy. Nie oszukujmy się! Przecież 

nikt z nas nie jest ani stylistą, ani krytykiem modo-

wym. Jak więc w 5 minut stworzyć jesienną, a przy 

tym modną stylizację? 

Rozwiązaniem są swetry!  Zarówno rozpinany kar-

digan, jak i oversizowy prosty model wkładany 

przez głowę sprawią, że będzie nam wygodnie i cie-

pło. Możemy łączyć je zarówno ze spodniami, jak i 

ze spódnicą. Wybór jest naprawdę duży. 

Przedstawiamy wam kilka propozycji: 

Blog typowej nastolatki  
Rozdział 1 Poznajcie mnie 

Stradivarius 

89.90 PLN 

Sinsay 

59.99 PLN 

House 

69.99 PLN 

Aleksandra Kuźniar i Justyna Szydełko  
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Święta - z tym słowem większość ludzi kojarzy Święta Bożego Narodzenia czy mikołajki. Rzadziej 

słyszy się jednak o świętach „codziennych”. Praktycznie na każdy dzień w roku przypada jakieś święto, 

choć czasami mogą się nam one wydawać dość dziwne i śmieszne. 

A jakie nietypowe święta przypadają na październik?  

1 października możemy cieszyć się Międzynarodowym Dniem Muzyki, a 4 warto zadbać o swoich 

pupili, gdyż to właśnie ich dzień. 6 października – wszyscy uśmiechnięci! Chyba Światowy Dzień Uśmie-

chu powinien być obchodzony codziennie… 9 października możecie kupić na poczcie ciekawe, specjalne 

znaczki. Dlaczego? To międzynarodowy Dzień Pisania Listów i Dzień Znaczka Pocztowego. Jedzonko 

również obchodzi swoje święto – 16 października jest Dzień Żywności, a 13 Dzień Jaja. 21 października to 

Dzień bez Skarpetek, lecz dla własnego dobra i dla dobra wszystkich nie polecam świętować owego dnia. 

29 października to Dzień Zszarganych Nerwów… przepraszamy Was Nauczyciele. 30 dnia dziesiątego z 

kolei miesiąca wszyscy odstrojeni – jest Dzień Spódnicy i Krawata! Dzień później, trochę paradoksalnie – 

Dzień Oszczędności i Dzień Rozrzutności! 

Małgosia Drozd 

             

             

             

             

             

             

1. W wolnej chwili chętnie spędzasz z nią czas. 

2. Odprawiana przez księdza w kościele. 

3. Miejscowość, w której chodzisz do szkoły 

4. Znajdziesz je w sali informatycznej 

5. 3.os l.mn. cz.przeszły. r.niemęskoosobowy — słowa kroić 

6. Np. Pana Kleksa 

Pani od polskiego wywołuje 

Jasia do tablicy: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaim-

ki. 

- Kto? Ja? 

- Jak nazwać nauczyciela bez 

nerwicy? 

- Bezrobotny. 

- Tato, czy nauczyciele dostają 

pensję? 

- Oczywiście! 

- To niesprawiedliwe!  Dlacze-

go my — uczniowie — musimy 

odwalać za nich całą robotę? 

Ola Probachta,  Daria Rogowska  
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Wzory na pola figur: 

 – pole kwadratu 

 – pole prostokąta 

 – pole trójkąta 

  - pole równoległoboku 

 – pole trapezu 

 – pole rombu 

  

Wzory na okrąg: 

 – pole koła 

 – obwód koła 

 – pole wycinka koła 

 – długość łuku okręgu 

Wzory na potęgi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wzory na pierwiastki: 

 

            

                            

                 

                        

 

 

 Wzory na graniastosłupy i ostrosłupy: 

 – pole całości graniastosłupa 

 – objętość graniastosłupa 

 – pole całości ostrosłupa 

  – objętość ostrosłupa 

  


