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 I znowu szkoła, nauka, obowiązki… 

Jak bezboleśnie przeżyć kolejne 10 

miesięcy? Jak szybko się uczyć?  

Oto kilka ważnych wskazówek: 

1. Systematyczność  

  Na początku należy zaznaczyć, jak bardzo ważna jest systematyczność. 

Bez niej wszelkie, choć dobrze opracowane sposoby nie mają żadnego 

sensu. 

2. Skupienie  

  Drugą ważną rzeczą jest koncentracja. Dlatego najlepiej zasiąść do lek-

cji, gdy nic dookoła nas nie rozprasza i jest zupełna cisza. Jeżeli natomiast 

chodzi o muzykę, to może ona rozbrzmiewać, ale wyłącznie spokojna, 

taka która nie będzie  nas rozpraszać i pobudzać. Dobrze także byłoby 

wyłączyć urządzenia elektroniczne i powiadomienia z wszelkich mediów 

społecznościowych, co będzie jeszcze korzystniej wpływać na nasze sku-

pienie. 

3. Przerwy  

   Pamiętajmy o tym, że należy robić krótkie przerwy. Nasz mózg potrze-

buje kilku minut odpoczynku . Warto wtedy położyć się, odpocząć lub 

posłuchać muzyki. Dobrym rozwiązaniem byłaby też aktywność fizyczna. 

Dzięki temu mózg się dotleni wszystkie informacje będą nam się lepiej 

przyswajać. 

4. Powtarzanie 

  Nic nie wejdzie do głowy od tak! Musimy być świadomi, że niekiedy na 

naukę będziemy musieli poświęcić trochę więcej czasu niż zakładaliśmy. 

To normalne! 

5. Notowanie 

  W przypadku, gdy będziemy notowali najważniejsze informacje, lepiej je 

sobie przyswoimy i jeszcze szybciej zapamiętamy. Ważne jest też podkre-

ślanie istotnych informacji zakreślaczem czy kolorowym długopisem. 

6. Nastawienie  

  I ostatnią najważniejszą rzeczą jest nasze nastawienie do nauki. Jeśli bę-

dziemy stale przypuszczać, że to nam się nigdy nie przyda i tego nie rozu-

miemy z pewnością nie osiągniemy wymarzonego celu. 

Gabriela Ruszel 

            

Witajcie w nowym roku 

szkolnym ! 

Za nami wakacje, ale… głowy w górę! 

Przed nami czas nowych możliwości i perspektyw. 

Czas nowych doświadczeń, znajomości, przygód… 

Czas  roku szkolnego 2016/2017! Na pewno nie 

zabraknie w nim wrażeń, emocji, radości i satysfak-

cji z odnoszonych sukcesów, ale i goryczy porażek, 

niepowodzeń. Życie ucznia obfituje w różnorodne 

doznania i doświadczenia, dlatego też jest ciekawe, 

a my nie możemy zapominać o tym, że nigdy nie 

wolno się poddawać i zawsze należy szukać innego 

punktu widzenia na daną sprawę. 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczy-

cielom, by ten rok spełnił ich oczekiwania, przy-

niósł realizację zamierzeń, był bogaty w satysfak-

cjonujące efekty włożonych wysiłków i obfitował 

w radosne chwile. Dużo optymizmu! 

Zachęcamy do czytania naszej gazetki i 

wzięcia udziału w konkursie Wierny czytelnik. 

Konkurs skierowany jest do czytelników Flasha, 

którzy zakupią wszystkie numery gazetki w bie-

żącym roku szkolnym i zgromadzą kupony, na 

których odpowiedzą na pytanie odnoszące się do 

1 spośród wybranych tekstów numeru. Posiada-

cze kompletu oryginalnych kuponów w czerwcu 

2017 roku wezmą udział w losowaniu cennych 

nagród ufundowanych przez firmę AKŁIS Pomoc 

Drogowa. Życzymy miłej lektury i powodze-

nia w konkursie. 

Redakcja 
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POZNAJ PATRONA SZKOŁY,  
CZYLI CIEKAWOSTKI  

O JANIE PAWLE II 

 
Karol był zapalonym sportowcem. Lubił zwłaszcza 

piłkę nożną - najchętniej grywał na bramce. Nazy-

wano go ,,Martyna", na cześć  znanego przedwo-

jennego piłkarza Henryka Martyny. 

 

 

Początkowo Karol Wojtyła wcale nie myślał o tym, 

żeby zostać księdzem. Wydawało mu się, że ma zupełnie inne powołanie - nade wszystko pociągała go literatura i 

teatr. Chciał być aktorem, a jak mawiał Juliusz Osterewa: ,, aktor to nie jest błazen, to działacz pełniący swoje po-

słannictwo".  

Gabriela Ruszel 

Dlaczego warto się uczyć?Dlaczego warto się uczyć?Dlaczego warto się uczyć? 
Książki to Twoi najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, 

nie zdradzą, a nauczą wiele. 

Jan Rak 

Niektórzy ludzie twier-

dzą, że wiedza do nicze-

go w życiu im się nie 

przyda. Jest to oczywi-

ście nieprawda, ponieważ 

wyłącznie ucząc się, jesteśmy w stanie zapewnić so-

bie lepszą przyszłość. Jaka ona będzie, zależy od na-

szego zdrowia, pomyślności, ale też od naszych 

umiejętności, wiedzy, sprytu, rozwoju, który może-

my osiągnąć, pracując nad sobą i rozwijając swoje 

talenty. Szczęście wynikające z nauki powinny wy-

woływać nie tylko oceny, lecz także przyswojone 

wiadomości oraz perspektywa przyszłego życia, w 

którym odnajdziemy się jako osoby oczytane, orien-

tujące się w świecie, potrafiące komunikować się z 

obcokrajowcami. Ucząc się jesteśmy w stanie speł-

nić swoje ambicje, a będąc dorosłym dostać 

wymarzoną pracę . Dlatego to my powinni-

śmy już teraz zadbać o siebie i swoją przy-

szłość. Dodatkowo, gdy uczymy się i dzielimy 

się wiedzą z innymi, ludzie postrzegają nas za 

inteligentnych i wartościowych. Każdy powi-

nien się uczyć nie tylko dla innych, ale przede 

wszystkim dla siebie, a zdobytą wiedzę wyko-

rzystać i dzielić się nią.  

Gabriela Ruszel 

 

                                                                                     

             

Wybraliśmy Przewodniczącą Samo-Wybraliśmy Przewodniczącą Samo-Wybraliśmy Przewodniczącą Samo-

rządu Szkolnego!rządu Szkolnego!rządu Szkolnego!   

W tym roku szkolnym wybory na przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego   w Szkole Podstawowej odbyły się 

22 września 2016r. Zgłosiły się trzy kandydatki na to stanowi-

sko: Amelia Siwak z klasy czwartej, Patrycja Bącal z klasy 

piątej i Roksana Musiał z klasy szóstej. Każda kandydatka 

przygotowała swój plakat wyborczy, w którym zaprezentowała 

swój program.  

W wyborach brali udział wszyscy uczniowie z klas 

czwartych, piątych i szóstej.  Na specjalnie przygotowanych 

kartach wyborczych stawiali znak „x” przy nazwisku swego 

kandydata. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja, w 

skład której weszli przewodniczący poszczególnych Samorzą-

dów Klasowych. Głosowało 86 uczniów. Komisja jeszcze tego 

samego dnia ogłosiła wyniki. Okazało się, że oddano 3 nieważ-

ne głosy.  Najwięcej głosów zdobyła Roksana Musiał – 37 – i 

została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Na dru-

gim miejscu znalazła się Amelia Siwak, która zdobyła 28 gło-

sów, a na trzecim – Patrycja Bącal, na którą głosowało 18 

uczniów. Gratulujemy i życzymy sukcesów!    

                                                                                                                     

Natalia Bem, kl. 5b 
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Kartka z kalendarza…. Kartka z kalendarza…. Kartka z kalendarza….    

Dzień ChłopakaDzień ChłopakaDzień Chłopaka   

„Dzień chłopaka”….hmm… skąd w ogóle 

wzięło się to święto? Jak się je obchodzi? Kiedy? 

Gdzie? Na te z reguły banalne pytania ponad 70% 

ludzi na świecie nie potrafi odpowiedzieć.  

„Dzień Chłopaka” to nowe  nieoficjalne świę-

to obchodzone głównie wśród młodzieży. Każdy  

mężczyzna kojarzy ten dzień z prezentami, życzenia-

mi i upominkami. Z roku na rok święto to staje się 

coraz bardziej popularne dzięki mediom, głównie 

portalom społecznościowym.  

Obecnie „Dzień chłopaka” obchodzi się nie 

tylko w Polsce. Nie uwierzycie, ale kraj,             w 

którym zostało to święto zapoczątkowane to Japonia.  

Daty obchodów „Dnia Chłopaka” w poszczególnych 

krajach: 

  7 lutego – Malta 

  23 lutego – Białoruś, Ukraina, Rosja 

  5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 

  5 maja – Japonia 

  15 lipca – Brazylia 

  30 września – Polska 

  7 października – Norwegia 

  19 listopada – Indie, Meksyk 

  25 listopada – Kanada 

  Nikt by się nie spodziewał, że prawdopodobnie 

ustanowiono to święto w VI w. n. e., a nazywane było 

początkowo Tango no Sekku, czyli Dzień Chłopca, w 

którym rodziny cieszyły się z rozwoju swoich synów 

oraz ich postępów w nauce. 

Wpiszmy więc to święto na stałe do naszego 

kalendarza i 30 września złóżmy życzenia wszystkim 

naszym kolegom: 

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny - życzy-

my każdemu chłopakowi: 

Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, 

Ciastek - tylko tych najsłodszych 

Samochodów - tylko tych najszybszych 

Zabaw - tylko najweselszych 

Przygód - tylko najciekawszych 

... i butów - takich, co najlżejsze 

w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!  
 Ola Pilecka 

 

Motto  

miesiąca 
 Życie jest jak  

puzzle, 

albo ułożysz z nich 

cały obrazek,  

albo będzie 

 brakować kilku elementów, 

bądź też nic nie będzie 

układać się w całość. 

Wybór Karolina Maternia 

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej   

14 października to Dzień Edukacji Narodo-

wej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższe-

go ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Upamiętnia 

ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodo-

wej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Au-

gusta Poniatowskiego. 14 października jest okazją 

do nagradzania osób wyróżniających się w dziedzi-

nie edukacji. Minister Edukacji Narodowej wręcza 

nauczycielom medale i nagrody za osiągnięcia dy-

daktyczno — wychowawcze. W wielu szkołach na-

tomiast odbywają się akademie, w czasie których 

uczniowie zwracają się ze słowami uznania i wyra-

zami szacunku do swoich nauczycieli oraz z podzię-

kowaniem za ich trud włożony w pracę z podo-

piecznymi. 

Również i my chcemy wyrazić wdzięcz-

ność naszym wychowawcom, nauczycielom, dy-

rekcji za każdą poświęconą nam chwilę, za cenną 

wiedzę, którą z uporem nam przekazują, wska-

zówki, które wielokrotnie pomogły nam dokonać 

słusznego wyboru i osiągnąć sukces oraz napo-

mnienia, które często ratują nas przed kłopota-

mi. Dziękujemy Wam za to, że jesteście naszymi 

nauczycielami!  Życzymy Wam zdrowia, optymi-

zmu i satysfakcji z wyników podejmowanych 

działań oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym 

i prywatnym. 

Julia Rogowska 
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Nowy zarząd Szkolnego Koła Caritas, Nowy zarząd Szkolnego Koła Caritas, Nowy zarząd Szkolnego Koła Caritas, 

nowe wyzwanianowe wyzwanianowe wyzwania   

W wyniku wyborów, które odbyły się 12 września, 

przewodniczącą SKC została Karolina Maternia, zastępcą 

Alicja Drozd, skarbnikiem Paweł Skomra, a jego zastępcą 

Hubert Grad. Kinga Bereś jest odpowiedzialna za plakaty 

informacyjne, a Paweł. Skomra, Karolina Maternia, Miko-

łaj Szmuc -   będą aktualizowali informacje na gazetce 

znajdującej się na 1. piętrze. 

We wrześniu działający w Kole uczniowie zorganizowali i 

przeprowadzili 1 w tym roku szkolnym akcję  

charytatywną. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim dar-

czyńcom, którzy wzięli udział w akcji or-

ganizowanej przez Szkolne Koło Caritas 

na rzecz podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej dla Dzieci  

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 

NP w Brzozowie. 

 Aktualnie Dom zapewnia całodobową opiekę dla 60 dzie-

ci niepełnosprawnych w wieku od 1 roku do 25 lat. Jest to 

placówka koedukacyjna, przeznaczona dla dzieci z dzie-

cięcym porażeniem mózgowym, dzieci z zespołem Dow-

na, z wodogłowiem, zanikiem mięśni, z zespołami gene-

tycznymi. 

 Dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym uczą się w oddziale eduka-

cyjno - terapeutycznym.  

         W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa oraz terapia sensoryczna w 

Sali Doświadczania Świata Snoezelen. 

         

 

Dziękujemy! 

Dary zostały dostarczone 11 paździer-

nika przez Ks. Marcina Lorenca i Pana Mater-

nię, któremu bardzo dziękujemy za pomoc, 

oraz młodzież ze SKC – Karolinę, Huberta i 

Julkę do Domu Pomocy dla Dzieci.  

Kolejną akcją, w którą chcemy się włą-

czyć będzie porządkowanie cmentarza przed 

uroczystością Wszystkich Świętych. Zachęca-

my do zaangażowania. Na stronie interneto-

wej znajdziecie również plan pracy SKC na 

ten rok szkolny. 

Karolina Maternia 

 

       Dzięki rehabilitacji, zajęciom rewalidacyjno - wycho-

wawczym, terapii zajęciowej oraz codziennej systematycznej 

pielęgnacji i opiece, dzieci czują się bezpieczne i są zadowo-

lone; rozwijają swoje procesy poznawcze i zainteresowania; 

rozwijają swoją sferę ruchową aktywność i kontakt z otocze-

niem. 

        Dzieci, zaopatrzone w odpowiedni do swego schorzenia 

sprzęt ortopedyczny i wózki inwalidzkie, uczestniczą w uro-

czystościach i imprezach okolicznościowych poza placówką, 

przez co wzbogacają swoje doświadczenia, rozwój społeczny 

i psychiczny. 

 

        Ufając słowom samego Jezusa Chrystusa "Cokolwiek 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczy-

nili" zwracamy się do ludzi o wrażliwych i wielkich Ser-

cach, którym los dziecka niewinnie cierpiącego, całkowi-

cie zdanego na drugiego człowieka, nie jest obojętny o 

wsparcie zarówno modlitewne jak i materialne. 

Cieszymy się, że nasza odpowiedź na prośbę 

opiekunek chorych dzieci wywołała chęć 

„podzielenia się zeszytem” w sercach wielu 

osób, że wzrusza Was los dzieciaków, które 

nie mogą tak, jak większość z nas chodzić do 

szkoły  i narzekać na ranne wstawanie i nad-

miar obowiązków… 
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ROK SIENKIEWICZOWSKI ROK SIENKIEWICZOWSKI ROK SIENKIEWICZOWSKI    

w naszej szkolew naszej szkolew naszej szkole   
Coś się kończy…coś zaczyna….tak więc rozpo-

czął się rok uczniowski, a kończy Sienkiewiczowski. Ale 

spokojnie, bo kto nie zdążył przeczytać żadnego dzieła 

tego wspaniałego noblisty, ma jeszcze czas. Wystarczy 

wybrać się choćby do szkolnej biblioteki  

i pożyczyć jedną z książek napisanych przez tego pisa-

rza. Wybór jest duży, wystarczy wspomnieć m.in. Qvo 

vadis, Krzyżaków, Potop, Ogniem i mieczem, Pana Wo-

łodyjowskiego, W pustyni i w puszczy, Rodzinę Połaniec-

kich, Bez dogmatu. A może wolelibyście coś krótszego? 

Sięgnijcie po nowelki. 

Wszystkim zapominalskim przypomnę, że Parla-

ment Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Ro-

kiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku obchodzimy 

170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci pisarza, 

mija również 120 lat od chwili wydania powieści Quo 

vadis, która przyniosła mu międzynarodową sławę. W 

tekście uchwały, przyjętej przez Sejm RP 22 grudnia 

2015 r., zwrócono szczególną uwagę na zasługi Sienkie-

wicza dla odzyskania niepodległości, podtrzymywanie 

ducha narodowego i działalność społeczną. Zaakcento-

wano fakt, iż Henryk Sienkiewicz był pierwszym Pola-

kiem uhonorowanym Nagrodą Nobla  

w dziedzinie literatury (1905). 

W większości polskich miast odbywało się naro-

dowe czytanie dzieł Sienkiewicza.  

W akcję tę włączyli się znani artyści, politycy. W naszej 

szkole również odbyło się wspólne głośne czytanie Quo 

vadis z udziałem uczniów. Było to 22 września.  Każda z 

klas gimnazjum wytypowała zespół, który przygotował i 

pięknie przedstawił wybrany fragment tego znakomitego 

dzieła, ukazując tym samym swoje czytelnicze talenty. 

Nie bójmy się czytać, kto czyta, nie błądzi  

Tym samym pragniemy zachęcić wszystkich gimnazjalistów do 

wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym – „Poznaj 

Quo vadis”.  

Nauczyciele języka polskiego organizują kon-

kurs adresowany do gimnazjalistów z naszej 

szkoły. Szkolny Konkurs Czytelniczy – „Poznaj 

Quo vadis” ma na celu rozpowszechnianie czy-

telnictwa, kształtowanie umiejętności czytelni-

czych i rozpowszechnianie twórczości Henryka 

Sienkiewicza – pierwszego polskiego noblisty 

w dziedzinie literatury. 

 Aby wziąć w nim udział, należy dokładnie po-

znać treść Quo vadis.  Następnie wykazać się 

w czterech etapach konkursu: 1 - Znam  Quo 

vadis, 2 – Ta scena podbiła moje serce… In-

scenizacja, 3- Aż chce się o tym pisać – praca 

literacka, 4 – Piszę poprawnie – dyktando z 

Quo vadis. 

Pierwszy etap już w listopadzie. Życzymy miłej 

lektury i zachęcamy do wzięcia udziału w kon-

kursie. Na zwycięzców – osoby, które uzyskają 

największą ilość punktów po 4 etapach - cze-

kają atrakcyjne nagrody. Powodzenia! 

Ola Pilecka 

"Quo vadis będzie donioślejsze niż wszystko, com napi-

sał" – przekonywał pisarz w liście do Jadwigi Janczew-

skiej z 1895 r. Lecz chyba nawet on sam nie przypusz-

czał, że powieść pobije wszelkie rekordy popularności i 

utoruje mu drogę do Literackiej Nagrody Nobla. Dla-

czego więc jej nie poznać? Polecamy zarówno książkę, 

jak i film będący jej ekranizacją w reżyserii Jerzego Ka-

walerowicza.  

Choćby świat i życie były Choćby świat i życie były Choćby świat i życie były 

jak najgorsze, jedno w jak najgorsze, jedno w jak najgorsze, jedno w 

nich zostanie wieczne nich zostanie wieczne nich zostanie wieczne    

dobro dobro dobro ---   młodośćmłodośćmłodość! ! !    
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Pierwsza dyskoteka w tym roku Pierwsza dyskoteka w tym roku Pierwsza dyskoteka w tym roku 

szkolnymszkolnymszkolnym   

We środę, 28.09.2016r.,  Samorząd Uczniow-

ski Szkoły Podstawowej zorganizował dyskotekę z 

okazji Dnia Chłopaka. Przyszli chętni uczniowie z 

klas czwartych, piątych i szóstej. Zabawa powoli się 

rozkręcała. Początkowo  niewiele osób tańczyło, 

tylko kilka dało się zobaczyć na parkiecie.  Z cza-

sem jednak coraz więcej uczniów przyłączało się 

do zabawy. Tańczyliśmy „Belgijkę”, „Makarenę”, 

nie mogło też zabraknąć pociągu. Czas uatrakcyj-

niały przygotowane konkursy z nagrodami. Za naj-

ciekawszy strój wieczoru została wyróżniona 

Emilka Bazylewicz. W tańcu z balonem zwycięży-

li: Julia Nowak w parze z Bartkiem Gargałą i Julia 

Hawro z Bartkiem Michno. W końcu było coraz 

mniej uczniów podpierających ściany. Dyskoteka 

na pewno się udała i wydaje mi się, że nie ma oso-

by, która by nie była chociaż 

trochę zadowolona,  gdyż 

wszystko było perfekcyjnie 

przygotowane, „zapięte na 

ostatni guzik”. Ta dyskoteka 

na pewno pozostanie na długo  

w mojej pamięci. A w twojej? 

Weronika Bar, kl.5b 

 

Pierwsza dyskoteka w naszym 

Gimnazjum 
 29.09.2015 r. w naszej szkole odbyła się dys-

koteka zorganizowana przez Samorząd Ucz-

niowski z okazji Dnia Chłopaka. Impreza rozpo-

częła się o godz. 16:30, a skończyła o godz. 

19:30. Prawie w komplecie przybyli na nią ucz-

niowie z klas pierwszych, drugich, i trzecich 

gimnazjum. Na początku młodzież była nieco 

nieśmiała i tylko nieliczne osoby tańczyły na 

parkiecie. Później, gdy impreza rozkręciła się na 

dobre, wszyscy byli zadowoleni i bawili się w 

miłej atmosferze. Niektóre klasy zorganizowały 

sobie poczęstunek w postaci pizzy. Po zakończo-

nej zabawy każdy z nas pełen wrażeń udał się do 

domu, by odpocząć. To była niezwykła impreza 

- dobry początek nowego roku szkolnego. Oby 

tak dalej! 

Julia Rogowska 
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„Sprzątanie Świata „Sprzątanie Świata „Sprzątanie Świata ---   Polska”Polska”Polska”   ---   ra-ra-ra-

zem możemy więcej!zem możemy więcej!zem możemy więcej!   

   

Dnia 15 września 2016r.  uczniowie naszej 

szkoły włączyli się do międzynarodowej ak-

cji ,,Sprzątanie świata ". To wspólna lekcja posza-

nowania środowiska. 

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja 

odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym 

zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

Od 1994 roku, w trzeci weekend września  setki ty-

sięcy wolontariuszy: młodzież, dorośli – wszyscy, 

którym zależy na ochronie środowiska – prowadzą 

działania propagujące ograniczanie powstawania od-

padów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wy-

szukiwane są i w miarę możliwości usuwane dzikie 

wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama 

innych działań: zakładanie zieleń-

ców, sadzenie drzew, krzewów i 

kwiatów, organizowane są konkur-

sy (plastyczne, piosenki), wystawy, 

festyny, koncerty, zabawy, ogniska, 

rajdy (piesze, rowerowe) itp. 

„Sprzątanie Świata - Pol-

ska” angażuje i integruje społecz-

ności lokalne. Zgodnie z opinią 

uczestników akcji  jest ona dla sa-

morządów dobrym narzędziem w 

prowadzeniu ich działalności  

Po ich napełnieniu wrócili do szkoły na dalszy 

ciąg lekcji. 

 Ta akcja może nas nauczyć, że trzeba segrego-

wać śmieci, troszczyć się o naszą najbliższą okoli-

cę, a tym samym o naszą planetę. 

Patrycja Bącal, kl.  5b 

 

w zakresie gospodarki odpadami, dla 

placówek oświatowych interesującą metodą 
pracy wychowawczej oraz wartościowym spo-

sobem na realizację wolontariatu.                 

 W naszej szkole każda klasa miała przydzielo-

ne inne miejsce do zbierania śmieci: 

klasy pierwsze – teren wokół szkoły, 

klasy drugie – pobocza drogi w stronę Doliny 

Miłosierdzia, 

klasy trzecie – pobocza drogi w drugiej zabudo-

wie od drogi głównej, 

klasy czwarte – pobocza drogi głównej od budyn-

ku szkoły w stronę Malawy, 

klasy piąte – teren wokół kościoła i parkingi, 

klasa szósta – stadion. 

Uczniowie ubrani w ochronne rękawiczki razem 

ze swoim wychowawcą zbierali różnego rodzaju 

śmieci do specjalnych worków.  
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WAKACYJNE PRZYGODY JUŻ ZA NAMI, ALE WARTO WAKACYJNE PRZYGODY JUŻ ZA NAMI, ALE WARTO WAKACYJNE PRZYGODY JUŻ ZA NAMI, ALE WARTO 

POWSPOMINAĆ!POWSPOMINAĆ!POWSPOMINAĆ!   

 Wakacje tego roku spędziłem w domu, ponieważ 

mam malutką siostrzyczkę Hanię, która nie lubi jeź-

dzić samochodem. 

 Pewnego dnia postanowiliśmy z tatą wyjechać na 

jedną noc pod namiot. Dołączył do nas sąsiad z sy-

nem, Maksem. Wyruszyliśmy po południu i dopiero 

w trakcie jazdy zdecydowaliśmy, gdzie się zatrzy-

mamy. Dotarliśmy nad Jezioro Czyste. Jednak oka-

zało się, że czyste było tylko z nazwy. Na początku 

pojechaliśmy rowerami zwiedzić okolicę. Gdy się 

ściemniło, zapaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełba-

sę. W nocy nie mogliśmy zasnąć, ponieważ obok 

była dyskoteka. Zasnęliśmy dopiero po północy. 

 Następnego dnia pływaliśmy rowerkiem wodnym 

po jeziorze, graliśmy w siatkówkę i zrobiliśmy z 

piasku dużego krokodyla. Inni plażowicze robili so-

bie z nim zdjęcia. Później karmiliśmy kaczki, które 

pływały przy brzegu i zjadły nam cały chleb. Był to 

bardzo udany dzień i wieczorem wróciliśmy zmę-

czeni do domu. Mama na powitanie upiekła pyszną 

szarlotkę. 

 W przyszłym roku, gdy Hania będzie większa 

pojedziemy całą rodziną na dłuższy wypoczynek, 

ponieważ jak jesteśmy razem, jest weselej i zabaw-

niej. 

                                                                                                                          

Radosław Szlachta, kl. 5a 

Oszukane 

gofry 

Składniki: 

chleb (najlepiej 

tostowy)  

150ml mleka  

2 jajka  

2 łyżeczki cynamonu, 2 łyżeczki cukru   

Przygotowanie:   

do głębokiego talerza lub miski wsyp cynamon, cukier, dodaj 

mleko i jajka. Dokładnie wymieszaj. Przygotuj kolejny talerz. 

Weź kromkę chleba, włóż do mikstury i odłóż na talerz, aby 

odciekło. Później nagrzej gofrownicę, rozprowadź tłuszcz i  

połóż „gofry” (możesz też usmażyć na patelni). Piecz do uzy-

skania złocistego koloru. Możesz podawać jak lubisz najbar-

dziej np. z dżemem, bitą śmietaną lub cukrem. 

 Karolina Maternnia 

Ugotuj to samUgotuj to samUgotuj to sam   

POLECAM PRZECZYTAĆPOLECAM PRZECZYTAĆPOLECAM PRZECZYTAĆ 
Próba żelaza” to pierwszy tom z serii bestsellerowej powieści 

dla młodzieży. Autorkami są Cassandra Clare i Holly Black. 

Seria nosi nazwę „Magisterium”. 

     Głównym bohaterem jest dwunastoletni Call Hunt, chłopak, 

który należy do świata magii. Kiedy pojawiły się jego magiczne 

moce, ojciec uczył go oblać egzamin do szkoły magów zwanej 

Magisterium. Nie chciał, aby syn tam uczęszczał i przekonywał 

go, że magia jest bardzo niebezpieczna. Ostatecznie Call dostał 

się do Magisterium i rozpoczął naukę w tajemniczej i jakże 

fascynującej szkole. Z początku niechętny do tego miejsca, 

zaczął coraz bardziej interesować się magią i poznał prawdzi-

wych przyjaciół, których nigdy nie miał. Jednak nie wiedział, 

że czeka go coś więcej niż Próba żelaza, którą przechodzą 

wszyscy uczniowie, a szkoła skrywa jeszcze wiele przerażają-

cych tajemnic. 

     Moim zdaniem książka jest bardzo przyjemna do czytania. 

Zawiera wiele interesujących scen, a fabuła cały czas trzyma w 

napięciu. Starsi z pewnością dostrzegą uchybienia, ale na pew-

no docenią obiecujące zakończenie, które zaostrza apetyt na 

dalsze części! 

     Książka bardzo przypomina dzieło J.K. Rowling, jednak ja 

nie widzę w tym nic złego. 

Szczerze polecam ją fanom „Harrego Pottera”, którzy po skoń-

czeniu całej serii mają ochotę zatopić się znów w świecie ma-

gii!                                                             Wiktoria Jurek  
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   Najważniejsze... 

Do naszej szkoły chodziła dziewczyna o imieniu Luna. Miała 
przyjaciela zwanego przez wszystkich Markusem. Luna podko-
chiwała się w Jakubie, chłopaku z jej klasy. Niby zwyczajna hi-

storia, jakich wiele… 

   Pewnego dnia do szkoły przeniósł się chłopak o jasnobrązo-
wych włosach, zielonych oczach i jasnej cerze. Podobał się każ-
dej dziewczynie, więc westchnień wokół jego osoby było wiele. 
Ale najbardziej spodobał się… Lunie. Zawsze zwierzała się Mar-
kusowi, rozmawiała z nim o swoich uczuciach. Był jej jedynym 
przyjacielem. Tym razem przemilczała sprawę. Dni mijały, a Lu-
na coraz częściej truchlała na sam widok chłopaka. Dużo czasu 
spędzała na rozmyślaniu o nim. Któregoś dnia Jakub podszedł do 

niej. 

- Hej... Luna prawda? 

- Tak - odpowiedziała. 

-  Za dwa dni jest impreza w szkole, chciałem zapytać, czy masz 

z kim iść.  

- Nie. Jeszcze nikt mnie nie zaprosił.  

- A miałabyś ochotę pójść ze mną?  

- Tak. - Odpowiedziała cała zaczerwieniona z podekscytowania. 

- To jesteśmy umówieni. 

Odszedł od niej, a dziewczyna od razu pobiegła do Markusa.  

- Markus! Nie uwierzysz, co się stało! 

- Co? - zapytał. 

- Jakub mnie zaprosił na tę dyskotekę. 

- To świetnie. - Odpowiedział troszkę smutny.  

- No nie. Ja i Jakub wyobrażasz to sobie. 

- Nie, nawet nie wspominałaś mi o nim zbyt często - dodał cicho. 

- Lecę do domu, muszę się zastanowić, w czym mu się pokazać.  

- Cześć. 

- Cześć – odpowiedział smutno. 

Pobiegła prosto do domu. Nerwowo przejrzała zawartość szafy, 
ale nie znalazła niczego odpowiedniego.  A więc jeszcze zakupy 
– pomyślała. Wybrała bardzo ładną sukienkę. Nie mogła się do-

czekać aż pokaże się w niej na imprezie.  

mogła się doczekać aż pokaże się w niej na imprezie.  

Dwa dni później.  

- To już dziś. - powiedziała do siebie. 

Ubrała się ładnie i wyszła do szkoły. Tam szybko znalazła Jaku-

ba. 

- Hej! Mam pytanie?  

.- Cześć! Jakie? - zapytała. 

- Ty naprawdę przyjaźnisz się z Markusem? Bo wiesz on jest 

troszkę… dziwny, nikt go nie lubi. 

 Luna nie zauważyła, że jej długoletni przyjaciel stoi kilka me-

trów dalej i wszystko słyszy. 

- Nie, nie jesteśmy przyjaciółmi. - powiedziała. 

- Nie jesteśmy? - powtórzył smutno Markus.  

Luna znieruchomiała. Odwróciła się w stronę chłopaka, ale nie 

 mogła spojrzeć mu w oczy.  

- Dobrze wiedzieć - dodał. 

- Markus to nie tak... -  próbowała zareagować. 

- Ty naprawdę się z nim przyjaźnisz - powiedział 
Jakub z szyderczym uśmiechem na ustach. – 

Chodźcie stąd! – dodał. 

- Ale... – wyszeptała dziewczyna. 

- A i nie idź na tę imprezę, a bynajmniej nie ze 

mną. Narka. 

Luna stałą jak wryta. Nie mogła uwierzyć w to, 
co się właśnie stało. Jak Jakub mógł się tak za-
chować? Jak ona mogła się wyprzeć przyjaźni z 
Markusem? Była bardzo smutna. Właśnie zdała 
sobie sprawę z tego, że straciła coś, co było dla 

niej najważniejsze, bo szczere i bezwarunkowe. 

Pobiegła w kierunku, w którym oddalił się Mar-

kus. 

- Markus! Poczekaj! - krzyczała. 

Niestety nie zdołała go dogonić. Była załamana. 
Wróciła do domu i zamknęła się w pokoju. 
Dzwoniła parę razy do chłopaka, ale nie odbierał. 
Nadeszła godzina dyskoteki, a Luna siedziała na 
łóżku i żałowała tego, co zrobiła. Niespodziewa-
nie zadzwonił telefon. Podniosła go i zobaczyła, 

że to Markus.  

- Cześć, przepraszam cię – wykrztusiła do słu-

chawki. 

- Masz z kim iść na tę zabawę? – zapytał po 

chwili. 

- Nie - odpowiedziała.  

- A może chcesz iść ze mną?  

- Nawet nie wiesz, ile dla mnie znaczy ta propo-

zycja – odparła.  

Chwilę później była już gotowa, a pod jej 

drzwiami stał Markus. 

- Bardzo ładnie wyglądasz - powiedział. 

- Dziękuję. – Ledwie wyszeptała przez ściśnięte 

gardło. 

Bawili się cudownie. W pewnej chwili 
Lena podeszła bliżej do chłopaka i serdecznie 

pocałowała go w policzek.  

- Dziękuję za wszystko - rzekła. 

     Pamiętajcie, że przyjaźń jest bardzo ważna. 
Nie zniszczcie jej z byle głupoty, ale też nigdy 
nie zapominajcie: prawdziwy przyjaciel to ten, 

który zostaje, gdy inni odchodzą.     

Ala Siłka 

Nasza twórczośćNasza twórczośćNasza twórczość   
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Czy wiesz, że... 

- Pomiędzy rokiem 1969 a 1972 na 

Księżycu wylądowało dwunastu ludzi. 

- Gene Cernan, ostatni człowiek, który 

chodził po Księżycu, obiecał swojej 

córce, że zostawi na powierzchni ziem-

skiego satelity jej inicjały. I zrobił to. 

TDC pozostaną na Księżycu przez na-

stępne dziesiątki tysięcy lat. 

- Astronauci przywieźli z Księżyca 380 

kilogramów skał księżycowych. 

- Na powierzchni Księżyca pozosta-

wiono lusterko, które odbijało promień 

lasera mierzącego z niezwykłą dokład-

nością odległość z Ziemi do Księżyca. 

 

Kinga Szmuc 

 

1.Gmina wiejska w powiecie strzyżowskim  

2.Np. prowansalskie  

3.Inaczej szarłat  

4.Np. taneczny  

5.Ma żeberka  

6.Po niemiecku 6  

7.Luksusowa limuzyna produkowana w ZSRR w  

latach 1959-1981 

8.Reprezentacyjny, bogato zdobiony mebel 

skrzyniowy, zawierający wiele skrytek i szu-

fladek  

9.Inaczej orchidea  

10.Amerykańsko-kanadyjski, komediowo-

familijny film fabularny z 2006  

11.Pseudonim Grzegorza Cebuli  

Sponsor nagród w konkursie Wierny czytelnik 

Kupon konkursowy nr 1 

Odpowiedz na pytanie: 

Jakie przesłanie zawiera opowiadanie Najważ-

niejsze… ? 

…………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani!  

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co powiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko roz-

poczyna się rok szkolny!  

              

              

              

              

              

      _        

              

              

              

              

              

    _          


