
  Gazetka szkolna począt-

kowo redagowana była w 

ramach projektu Kreatyw-

ność na TAK. W tym roku 

do  redaktorów dołączyć 

może każdy uczeń, bez 

względu na wiek. Poszu-

kujemy osób nie tylko z 

talentem pisarskim, ale 

także osób, które chcą 

zająć się komputerową 

edycją tekstu.  

Masz ciekawe pomysły na 

nowe artykuły, lubisz roz-

mawiać z ludźmi, bawisz 

się komputerem, 

chcesz nauczyć się 

czegoś? -   właśnie 

na Ciebie czekamy. 

   Praca w gazetce 

nie wymaga uczest-

niczenia w późnych 

zajęciach dodatko-

wych. Poza krótkimi 

konsultacjami pracu-

jemy online. Wykorzystuje-

my w swojej pracy maila 

oraz  chmurę. Poza tym 

kontaktujemy się przez  

messengera . Chętne oso-

by mogą zgłaszać się do opie-

kuna p. Steffen-Białek lub re-

daktor naczelnej Katarzyny 

Dresner. 
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IM.  IRENY KWINTO W ŻABIM ROGU  

   Co roku Święto Niepodległości w 

naszej szkole obchodzimy wyjątkowo. 

Od kilku lat także uczniowie naszej 

szkoły 11 listopada występują na świe-

tlicy w Żabim Rogu, aby razem z 

mieszkańcami i rodzicami uczcić ten 

szczególny dzień . 

  Nie często jednak się 

zdarza tak okrągły jubileusz, jak w tym 

roku. Minęło równo 100 lat , od kiedy Pol-

ska po 123 latach niewoli pojawiła się na 

nowo na mapach Europy. 

W całej Polsce już od 

początku roku organizo-

wane są przeróżne uro-

czystości, konkursy i 

iwenty poświęcone temu 

jubileuszowi. 

 W Szkole Podstawowej 

uroczystości zaczęły się 

już dawno temu. Szkoła 

podjęła szereg przedsię-

wzięć, starając się o Cer-

tyfikat Szkoła Wierna 

Dziedzictwu.  9 listopada 

w szkole odbyły się dwa 

apele. 

Jeden dla 

klas 0-3, 

drugi dla 

klas 4-8 i gimnazjum. Apel był naprawdę 

wyjątkowy: wiersze, piosenki oraz cieka-

we animacje sprawiły, że niejednej oso-

bie zakręciła się łza  w oku. Dodatkowo 

aktorzy ubrani byli w epokowe i patrio-

tyczne stroje. O godzinie 11. 11 włączyli-

śmy się we wspólne śpiewanie hymnu 

narodowego. 

11 listopada swój program artystyczny 

zaprezentowaliśmy także na świetlicy w 

Żabim Rogu. Zapełniona widownia poka-

zała ewidentnie, że to świto jest bliskie 

wszystkim Polakom. To był wyjątkowy 

dzień.  

Dołącz do naszego zespołu  

100 lat  
NIEPODLEGŁEJ POLSKI  

BaNG 
Bardzo ambitna Nasza Gazeta 

W tym numerze: 

Aktualności 1-2 

Sport 5 

Czego nie wiemy o  
depresji? 

4 

Wywiad 6 

Nasza twórczość 6 

Kultura 7 

Podróże– nowy cykl 3 

Święto Niepodległości 
to jedno  z  najważniej-
szych świąt państwo-
wych.  Co roku w całej 
Polsce jest uroczyście 
obchodzone. Jak świę-
towaliśmy w naszej 
szkole i regionie ten wy-
jątkowy jubileusz? 



Duża ilość przeróżnych projektów reali-

zowanych przez uczniów i nauczycieli w 

naszej szkole nikogo już nie dziwi.  

   W tym roku pojawiła się u nas nowość  

eTwinning. eTwinning to społeczność 

szkół, uczniów i nauczycieli współ-

pracujących ze sobą za pomocą me-

diów elektronicznych. Biorą w niej 

udział nauczyciele 

wszystkich przed-

miotów, pracujący z 

uczniami w wieku 3-

19 lat, w tym również 

bibliotekarze szkolni 

i pedagodzy, realizu-

jąc online międzyna-

rodowe projekty edukacyjne. Pro-

gram istnieje od 2005 i zgromadził 

już niemal 400 tysięcy nauczycieli z 

całej Europy .  

Nasi uczniowie pod opieką p. Pawła 

czonymi na język angielski, nie-

miecki, a nawet kaszubski (to tłu-

maczenie oczywiście będzie robiła 

szkoła z Wejherowa).  

   Na tym nie koniec, już niedługo p. 

Sylwia Grodecka i p. Katarzyna 

Steffen-Białek wybierają się na ko-

lejne seminarium szkoleniowo-

kontaktowe. Można zatem przy-

puszczać, że zaowocuje ono kolej-

nym projektem u nas. Z niecierpli-

wością czekamy na projekty mię-

dzynarodowe. 

sują się, chcą, aby na-

wet próbne testy wyszły 

im jak najlepiej, drudzy nie zwracają 

na nie większej uwagi.  

   Już 28 listopada do próbnych egza-

minów przystąpią również nasi gim-

nazjaliści. Oni jednak piszą aż 6 te-

stów. Zmierzą się z częścią humani-

styczną , matematyczno - przyrodni-

czą oraz językową. To już ostatni taki 

egzamin. Dla wszystkich jest zagadką 

   21, 22 i 23 listopada ósmoklasiści 

pisali pierwszy próbny egzamin. 

Pierwszego dnia uczniowie przystąpili 

do egzaminu z języka polskiego, dru-

giego z matematyki, a w ostatni dzień 

zmierzyli się z językiem obcym. 

Część osób twierdzi, że zadania były 

trudne, natomiast reszta twierdzi, że 

były łatwe. Podzielone są również 

opinie na temat egzaminu. Jedni stre-

to, czy ich wyniki będą miały decydu-

jący wpływ na to, czy dostaniemy się 

do wymarzonych szkół , do których w 

tym roku wybiera się podwójny rocz-

nik. Czy dla wszystkich starczy 

miejsc? Czy szkoły będą przepełnio-

ne?  

   Nie pozostaje nam nic innego niż 

życzyć wszystkim powodzenia!  
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Góry i Katarzyny Steffen-Białek 

biorą udział w ogólnopolskim pro-

jekcie Legend always alive. 

Uczestniczą w nim, oprócz naszej 

szkoły, placówki z Opola, Szczeci-

na, Wejherowa i Chojnic.  

   Partnerzy wybierają po jednej 

legendzie z 

własnego 

regionu. Na-

stępnie pod-

czas konfe-

rencji video 

przeprowa-

dzone zosta-

nie losowanie i każdej ze szkól 

przypadnie legenda innej szkoły, 

którą będzie trzeba przetłumaczyć 

na język obcy. Dzięki temu powsta-

nie książka z legendami przetłuma-

cieli wiemy, że 

nie są one ła-

twe. Trafiały 

się również 

takie przy-

padki, kiedy uczniowie naj-

zwyczajniej nie omawiali jesz-

cze danego tematu na lekcji, 

co znacznie utrudniało pra-

cę. Laureaci takich konkur-

sów zostają zwolnieni z 

pisania egzaminu z danej 

części, więc nagroda jest 

bardzo atrakcyjna. Czy ko-

muś z naszej szkoły uda się 

dojść aż do finału? Czas poka-

że.  

   Listopad to miesiąc, w któ-

rym w naszej szkole odbywają 

się konkursy kuratoryjne. Co 

roku nasi uczniowie przystę-

pują do testów z różnych 

przedmiotów, na przykład bio-

logii lub matematyki. Z opinii 

uczniów i niektórych nauczy-

B A N G  

eTwinning to społeczność szkół, 

uczniów i nauczycieli współpracujących 

ze sobą za pomocą mediów 

elektronicznych.  

Próbne egzaminy…  

Konkursy  kuratory jne  

Aktualności 
Projekt eTwinning  

po raz pierwszy w naszej szkole 



na potrawę,  która by mi nie sma-

kowała. W hotelu na stołach kró-

luje głównie makaron ze względu 

na Włochów. Było tez bardzo du-

żo ziemniaków w różnych posta-

ciach. Z kolei sami Egipcjanie 

jedzą bardzo dużo owoców mo-

rza i cielęciny Zaskoczyło mnie 

to, jak dużo jest rodzajów mięs, 

myślałam że na typowych da-

niach się to kończy, a było ich 

mnóstwo. 

Pierwszy raz próbowałam krewe-

tek z grilla 

  Ludzie tam mieszkający, 

mają bardzo dużo pracy,  

jest tam klimat typowo su-

chy,  więc każda palma, a 

było ich mnóstwo, miała 

wokół siebie dopływ wody, 

tak samo kwiaty. W ba-

rach przy basenach i plaży 

cały czas pytali ile masz lat? 

Co u ciebie słychać? Skąd 

jesteś? Typowi podrywacze  

Czym różnią się od Pola-

ków?  

Na pewno różnią się ubio-

rem,  w hotelu chodzili w 

czapkach, krótkich spoden-

kach i bluzkach na ramiącz-

ka, w barze mieliczarne 

spodnie i biała koszula. Lu-

dzie pracujący w hotelu rów-

nież cały czas podchodzili 

zapraszali na masaże i na 

przedstawienia typu fire 

show.         Poza hotelem było bar-

dzo brudno, ludzie chodzili w czar-

nych szatach do kostek (Hidżab– 

   W Egipcie byłam od 09.10.2018 

do 16.10.2018. Mieszkałam w Mar-

sa Alam. U nas w osce w tym cza-

sie zaczyna się jesień, jest buro i 

zimno, a tam pogoda była cudowna: 

35 stopni i więcej,  woda w morzu 

miała aż 30 stopni.  

   Niestety nie miałam okazji zoba-

czyć piramid, nie stoją one wszę-

dzie, trzeba wybrać się na daleką 

wycieczkę w głąb pustyni, aby je 

zobaczyć. Widzieliśmy za to w mo-

rzu kolorowe ryby takie jak bajkowy 

Nemo (błazenki), płaszczki i mało 

spotykane żółwie  

 Jedzenie jest bardzo dobre, lecz 

często albo za bardzo doprawione 

albo praktycznie w ogóle. Smako-

wało mi bardzo, nie trafiłam na żad-

islamska zasłona lub Chimar—

chusta zakrywająca kobiece 

kształty),   mieszkali w lepiankach, 

sprzedawali bransoletki.  

Zaskoczyło mnie to, że w hotelu 

wszystko jest piękne i czyste,  nie 

było się do czego przyczepić, lecz 

za bramami hotelu był po prostu 

brud, dzieci gotowały obiad w ta-

kich garnkach z gliny. Pokazuje to, 

że Egipcjanie to biedny naród. 

  Chciałabym wrócić do Egiptu, 

ciągłych wysokich temperatur, mo-

rza czy chociażby ludzi. Panie pra-

cujące na basenach pytały się z 

skąd  jestem, a jak powiedziałam 

ze z Polski, chodziły i krzyczały 

„cześć”, nawet na basenie.  
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Nasze podróże 
N R  6 / 2 0 1 8  

Egipt, jakiego nie znałam  

   Czasy, kiedy dalekie kraje poznawaliśmy tylko z filmów,  albumów  

i lekcji geografii, odeszły do lamusa. Dzisiaj coraz więcej naszych 

uczniów udaje się w dalekie podróże i poprzez własne doświadcze-

nia poznają kulturę  i przyrodę odległych miejsc. 

   Zaczynamy nowy cykl w naszej gazecie. W każdym numerze pre-

zentować będziemy naszym czytelnikom inny kraj oczami naszych 

kolegów. Na początek Egipt, nasza koleżanka Asia Wiktorzak miała 

wspaniałą możliwość udać się tam niedawno  i postanowiła podzie-

lić się swoimi  spostrzeżeniami i zdjęciami. 

Palma z daktylami, otoczonymi siatką, 

żeby nikomu nie spadły na głowę. 



Coraz krótsze dni, pogoda nie 

rozpieszcza, a przed nami je-

sień – ponoć depresyjna pora 

roku. Wszystko staję się szare, 

smutne, wręcz pozbawione 

życia.  

Wiele osób uważa, że osoby 

zmagające się z depresją, wła-

śnie takie są. Może to być dla 

niektórych szok, aczkolwiek 

owe zaburzenie to nie tylko 

smutek. Ba! Smutek odgrywa 

tu znacznie mniejszą rolę, niż  

wam się wydaje. W większości 

takie osoby wypełnia pustka i 

brak siły. Następnie niska 

samoocena, poczucie winy, 

smutek, bezsenność lub nad-

mierna senność, złość, chęć 

izolacji... Niewiele osób wie o 

tym, że depresja ma wpływ na 

naszą wagę czy koncentrację.  

Depresja jest nazywana choro-

bą XXI wieku, jak i najbar-

dziej demokratyczną z chorób, 

gdyż cierpią na nią biedni, jak 

burzeń depresyjnych, także 

tym zajmuje się specjalista. 

Psychiatra .  Co w nim 

strasznego, że ludzie boją się 

do niego chodzić? Nie wiem, 

mnie jedynie przerażał zapach 

w jego gabinecie. Lekarz jak 

lekarz. Nie przywiązuje do 

łóżek, nie przeprowadza 

szaleńczych eksperymentów, 

bo  z  t a k i mi 

opiniami się spot-

kałam. Nie ma 

czego się bać. 

Naprawdę. Tak 

samo nie ma co się 

bać osób chorych 

na depresję. Uspokoję niek-

tórych z was. Ona nie jest 

zaraźliwa, a psychopaci to nie 

to samo co osoby żyjące z de-

presją.  

Przestańcie żyć w świecie 

last'a i (moim zdaniem) nędz-

nych horrorów.  

projektu  Wszystkie Kolory Świata 

uczestniczyło 2,5 tysiąca placówek 

z Polski i zebrano w nich łącznie 2,7 

miliona złotych na ratowanie życia 

w krajach afrykańskich.  

  Serdecznie zapraszamy zaintere-

sowane osoby do uczestniczenia w 

ciekawych zajęciach oraz do wyko-

nania szmacianych lalek, które 

znajdą swoich właścicieli już w 

   Projekty UNICEF w naszej szko-

le stały się już wieloletnią tradycją. 

Do tej pory zebraliśmy we wszyst-

kich projektach 1092 zł i przekaza-

liśmy na  cele statutowe UNICEF. 

Pomagaliśmy dzieciom w Sierra 

Leone, Angoli, Mali Sudanie i Syrii.  

  W tym roku rusza kolejna, już 

piąta odsłona słynnego projektu, 

do którego przyłączyła się i nasza 

szkoła. Do tej pory w edycjach 

styczniu 

2019 ro-

ku. Sza-

blony i 

wszelkie 

informa-

cje mo-

żecie uzyskać u p. Katarzyny 

Steffen-Białek. Dobra zabawa, na-

uka i pomoc drugiemu człowiekowi  

- to gwarantują projekty UNICEF. 
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i bogaci, zdrowi i chorzy, 

starzy i młodzi, kobiety i 

mężczyźni, ludzie wszystkich 

ras, nacji, wyznań i przekonań 

politycznych. Jest to bardzo 

skomplikowana choroba, więc 

zwykłe „będzie dobrze”, czy 

„uśmiechnij się do życia, a 

ono uśmiechnie się do ciebie” 

nie pomoże, a nawet zasz-

k o d z i . 

Mnie samą 

t a k i e 

g a d a n i e 

d o -

prowadzało 

do płaczu, i 

jeszcze większego poczucia 

winy.  Jeszcze lepsze jest 

mówienie „spróbuj nie być 

smutna”. To szczyt absurdu. 

Do osoby chorej na raka tez 

podejdziesz i powiesz „nie 

miej raka”? Nie, bo wiesz, że 

ową chorobą musi zająć się 

specjalista. W przypadku za-

 

B A N G  

D E P R E S J A  T O  
N A J B A R D Z I E J  
D E M O K R A T Y C Z N A  Z  
C H O R Ó B  

Wszystkie  Kolory Świata po raz kolejny w naszej 

C a ł k i e m  n a  p o w a ż n i e  

Czy to zwykła chandra?  Co wiemy o depresji? 

Kidy wśród młodzieży pada słowo psycholog, nie sposób nie zauważyć 
uśmieszków  i  kpin.  Aż trudno uwierzyć, skoro statystyki podają, że aż 
jedna trzecia nastolatków w Polsce ma objawy depresji, więc można śmiało 
powiedzieć, że psycholog lub psychiatra to specjalista, którego w najbliż-
szym czasie,  być może  wielu  z nas odwiedzi i  nie ma  w tym nic złego 
ani śmiesznego. Może wynika to  z faktu, że o depresji wiemy tak mało, 
chociaż to słowo w ostatnich latach odmieniane jest przez wszystkie przy-
padki. 



niej eliminując się tym samym do za-

wodów powiatowych. Na 800m pobiegł 

Piotr Chamot i ukończył bieg jako pier-

wszy. Dawid Kołodziej w biegu na 100m 

nie dał sobie rady zaledwie z jednym 

rywalem. Mateusz Skrzeszewski pchał 

kulą, okazał się być nie najgorszy i po-

dobnie jak Dawid zakończył na 2 mie-

jscu. Patryk Jastrzębowski spróbował 

swoich sił w skoku w dal i zdobył 3 mie-

jsce. Grupowo nie okazali się też na-

jgorsi, ponieważ sztafeta nie była wielką 

przeszkodą w drodze na podium. 

Nasi chłopcy poradzili sobie w niej 

świetnie,  zajmując 2 miejsce I poka-

zali, że nie tylko indywidualnie 

potrafią naprawdę wiele. 

W piątek 05 października 2018r. 

odbyły się kolejne zawody, lecz tym 

razem z piłki nożnej.  

Dziewczęta ku wielkiemu zdziwie-

niu zdobyły 2 miejsce! Przegrywając 

ze Szkołą podstawową numer 1 w 

Morągu z oddziałami gimnazjalny-

Pierwsze zawody lekko-

atletyczne za nami! Wiadomo, nie od 

dziś, że wszyscy lubimy wygrywać, ale 

jak to mówią, „przegrana uczy na-

jwięcej”. 

We wrześniu odbyły się gminne zawody 

lekkoatletyczne,w których naszą szkołę 

reprezentowały klasy IV – VII  i VIII – 

3gim.  

Młodsza kategoria nie uzyskała zadowa-

lających wyników. Chłopcy w kategorii 

grupowej zajęli   V miejsce, natomiast 

dziewczęta zakończyły swoje zmagania 

na Y miejscu. Szczególne miejsca 

zdobyli: muszę się dowiedzieć! Starsze 

koleżanki skończyły na rozczarowującym 

ostatnim miejscu. Szczególne 

wyróżnienia zdobyły:  Katarzyna Dresner 

w biegu na 400m, zajmując 3 miejsce 

oraz Natalia Klimek w skoku w dal, która 

wskoczyła na 2 miejsce i była gorsza od 

naszego przedstawiciela w tej kategoriib-

Patryka Jastrzębowskiego tylko o 10cm. 

Natomiast starsi chłopcy w kategorii gru-

powej zajęli 3 miejsce, najprawdopodob-

mi. Nasze przedstawicielki zmagały się z 

3 drużynami. 

W kategorii chłopców wystartowało 6 

zespołów, zostali podzieleni na 2 grupy. 

Nasi uczniowie poprzez losowanie trafili 

do grupy teoretycznie trudniejszej, lecz to 

im nie przeszkadzało. Chłopcy usadowili 

się na 2 miejscu przegrywając z tylko 

jednym zespołem.  

Podsumowując, kożna stwierdzić, że  

zawody były owocne dla uczniów naszej 

szkoły. Miejmy nadzieję, że pierwsze 

sukcesy dadzą siłę na zdobywanie kole-

jnych zaszczytnych miejsc. 
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Nie zwycięstwo uczy człowieka! 

nia. Walczyły z rywa-

lem, nie poddając się do 

samego końca. Nasze 

młodziczki, mimo sta-

rań, ulokowały się na 3 

miejscu.  

O zdobycie jak najlep-

szego wyniku walczyły:  

Martyna Wiśniewska, 

Marta Czajka, Aleksan-

dra Pych, Maja Dresner, 

Aleksandra Bobkowska, 

Wiktoria Markowska, Klaudia Ja-

skulska, Antonina Łęcka, Zuzia Ski-

biak, Nikola Zalewska. 

   Młodzicy pokazali klasę, mimo 

najmniejszej ilości treningów i przy-

gotowań do turnieju. Zawody okaza-

ły się dla nich bardzo przyjemne, 

lecz niełatwe, każdy musiał dać z 

siebie 100%, żeby cała drużyna 

mogła odnieść sukces.  

W składzie chłopców zagrali:  

Igor Skorupa, Marcel Jednorowski, 

Adam Majewski, Kajetan Braig, Fa-

bian Pych, Fabian Jednorowski, 

Bartosz Romański, Mateusz Bukow-

ski.   

  Juniorki młodsze, po zaciętej wal-

ce i zmaganiach w tzw małej tabeli 

zajęły 3 miejsce. Po wszystkich me-

czach sytuacja dziewczyn była nie-

komfortowa, ponieważ aż 3 drużyny 

zdobyły po 9 punktów i o miejscach 

decydowała ilość zdobytych oraz 

straconych bramek.  

Zagrały:  

Oliwia Juzak, Natalia Klimek, Wero-

nika Sadowska, Katarzyna Dresner, 

Julia Kwiatkowska, Zuzanna Sien-

kiewicz, Wiktoria Bukowska, Wikto-

ria Chamot, Julia Klepczyńska, Ma-

ria Graczyk.  

(Katarzyna Dresner) 

W weekend 16,17,18 listopada  odbył 

się turniej unihokeja, na którym re-

prezentowało nasz klub aż 5 drużyn. 

Sport jest po to aby się bawić. Należy 

cieszyć się z gry, a nie grać dla wyni-

ku. Zawody te były pełne zwrotów 

akcji i niespodziewanych wyników.  

Najmłodsze dziewczyny, do lat 10 

pokazały wielki hart ducha i wytrzy-

małość,  lecz nie zawsze wszystko 

idzie po naszej myśli i w ten oto spo-

sób dziewczęta zajęły 4 miejsce. Za-

raz za podium podobno zawsze boli 

najbardziej, ale to porażka uczy czło-

wieka. 

Skład drużyny do 10 lat  

Kalina Miloch, Alicja Czajka, Zosia 

Sienkiewicz, Alicja Wiśniewska, Niko-

la Jednorowska, Nadia Mońka, Klau-

dia Rakowiecka. 

   Chłopcy grający w tej samej grupie 

wiekowej mieli więcej  i zakończyli 

turniej na 3 miejscu. Skład: 

Piotr Bartnicki, Adam Jakubowski, 

Kuba Gurgielewicz, Radek Chamot, 

Mateusz Bukowski, Kacper Jaskulski, 

Szymon Zaborowski, Kuba Sarnacki. 

   Dziewczęta do lat 12 zagrały na-

prawdę bardzo interesujące spotka-
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Puchar Mazur 2018 jest nasz!   



   Jest  jedną z ulubionych nauczycielek naszych uczniów, cho-

ciaż uczy znienawidzonej przez większość matematyki. Łączy 

profesjonalizm pracy nauczyciela z  i ciepłem. O pasjach, szko-

le i pomysłach na życie z panią Anią Ruczyńską rozmawia na-

sza nowa redakcyjna koleżanka Antonina Łęcka. 

uczniowie „uczą się życia”, radze-

nia sobie w sytuacjach nietypo-

wych, stają się bardziej samodziel-

ni. Poznają też nas, nauczycieli w 

innych rolach. 

   Czy jest jakieś konkretne miej-

sce, do którego chciałaby Pani 

zabrać swoje „szkole dzieci”? 

   Jest wiele takich miejsc. Każdy 

zakątek Polski ma coś ciekawego, 

coś co warto zobaczyć, dotknąć, 

przeżyć. 

  Dużo Pani zwiedza?  

  Zdecydowanie za mało. Chciała-

bym zobaczyć Tybet,  fiordy w Nor-

wegii, Kanion Kolorado Japonię i 

mnóstwo innych miejsc. 

   Jaki najwyższy szczyt Pani 

zdobyła? 
  Rysy. Niestety ogranicza mnie lęk 

wysokości. Ale wszystko jeszcze 

przede mną – z upływem czasu 

jest coraz lepiej. 

   Jest Pani jednym z bardziej 

lubianych nauczycieli w szkole? 

Czy do lekcji trzeba się jakoś 

specjalnie przygotowywać? 
To bardzo miłe. Dziękuję. Do każ-

dej lekcji staram się przygotować 

jak najlepiej. Szukam pomysłów  

na „oswojenie” matematyki. Tylko, 

że najczęściej każda lekcja wyglą-

   Jak Pani lubi spędzać czas 

wolny? 

   Jeśli tylko mam wolny czas, 

lubię poczytać (może być krymi-

nał),  obejrzeć dobry film. Lubię 

też wszelkiego rodzaju wędrówki 

– piesze, rowerowe. Czasami 

próbuję swoich sił w szydełkowa-

niu. 

   Jaką najdłuższą trasę poko-

nała Pani rowerem? 

   Zazwyczaj moja trasa rowero-

wa ma około 60 km, ale jeśli 

mam więcej  czasu (niestety tyl-

ko w wakacje), to zdarzało się 

też około 80km. 

   To robi wrażenie! Dlaczego 

akurat rower? Co takiego wy-

jątkowego jest w tym sporcie? 

   To nie musi być jazda na rowe-

rze. Lubię też bieganie, rolki, wę-

drówki górskie, jazdę na nartach. 

Chodzi o to żeby robić coś, co 

sprawia przyjemność, pozwala 

„odświeżyć” głowę, spędzić ina-

czej czas z rodziną. 

 Co roku wyjeżdża Pani z 

uczniami na dość odległe i 

wymagające wycieczki. Lubi 

Pani te wyjazdy? 
Oczywiście, że lubię wycieczki z 

dziećmi. Podczas wycieczek 

da i tak inaczej niż ją sobie zapla-

nowałam (na szczęście uczniowie 

są nieprzewidywalni ). 

   Czy ma Pani jakieś porady dla 

innych nauczycieli? 

Absolutnie nie. Każdy z nas jest 

inny. Zawsze trzeba być sobą. 

   Praca z młodszymi czy ze star-

szymi? Z kim się lepiej pracuje? 
  Każda grupa wiekowa jest inna. 

Praca z małymi dziećmi jest bar-

dzo wymagająca, trzeba być 

wszechstronnym. Lubię matema-

tykę, lubię kiedy uczniowie odkry-

wają reguły, prawidłowości, kiedy 

sami znajdują swoje sposoby na 

rozwiązanie zadania.Lubię się 

uczyć od uczniów. 

   Czy chciałaby Pani być 

uczniem w swojej klasie? 

   Nie wiem czy jeszcze raz chcia-

łabym kończyć szkołę podstawo-

wą, wybierać szkołę  średnią, zda-

wać maturę itd.  Ale tak, chciała-

bym być uczennicą mojej klasy 

siódmej (najlepszej na świecie ). 

„Oswoić matematykę”  
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zdj. Joanna Wiktorzak 



Zakonnica  

Pamiętacie zakonnice z filmu 

Obecność 2?Tak i w tym roku bę-

dzie nas straszyć w najnowszej 

produkcji scenarzysty Gary’ego 

Daubermana, który słynie z fil-

mów takich jak: „To”, i 

„Anabelle”. Film opowiada o Ojcu 

Burke,  który zostaje wysłany  do 

Rumunii, aby zbadać przyczyny 

tajemniczej 

śmierci zakon-

nicy. Widzo-

wie oglądają-

cy film mają 

różne opinie, 

niektórzy mó-

wią że jest 

straszne inni, 

że nie Czy 

was przestraszy tajemnicza, oraz 

przerażają zakonnica tego musicie 

Do wszystkich chłopców, których 

kochałam 

Film nakrę-

cony  na 

podstawie 

książki o 

tym samym 

tytule. Skie-

rowany jest 

on do śred-

niej grupy 

wiekowej, 

która prze-

żywa swoje pierwsze miłości. Film 

opowiada o Lary Jean, która jest 

„szarą myszką”. Pisze listy miłosne 

do 5 chłopaków, w których się pod-

kochuje. Przypadkiem owe listy tra-

fiają do nich. To koniec bycia szarą 

myszką, na którą nikt w szkole nie 

zwraca uwagi!  

Śniadanie  

Pewna pani z pewnym panem 

Jedli obiad na śniadanie, 

Tak, to dobre były dania: 

Mięsko z sosem, trzy ziemniaczki 

I do tego ze dwie kaczki. 

Aż oniemiał sąsiad właśnie: 

„A niech mnie gwint jasny trzaśnie! 

Kaczkę oni jedzą na śniadanie, 

Więc na obiad co zostanie? 

 

11 lisopada 

11 listopada 

W domu siedzieć nie wypada. 

Razem hymn śpiewajmy, 

Polską flagę wywieszajmy, 

O patriotyzm polski dbajmy 

Zawsze o nim pamiętajmy. 
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się przekonać sami.  

 Pierwszy człowiek  

Chcecie poznać historię o 

człowieku, który po raz 

pierwszy snął na księżycu? 

Jeśli tak to zapraszam do 

obejrzenia filmu. 

Opowiada on o fragmencie z 

życia astronauty Neila Arm-

stronga i jego legendarnej 

misji kosmicznej, dzięki któ-

rej jako pierwszy człowiek 

stanął na Księżycu. 

Moje zwierzaki 

Moich zwierzaków jest cały stos 

I każdy z nich ma własny nos. 

Piesek Max chodzi wspak, 

Kotka Psotka lubi spać, 

Żółw Ludwik je sałatę, 

Papuga Marysia ćwiczy karate, 

Te zwierzaki są bardzo wesołe  

I skaczą wesoło pod parasolem. 

B A N G  

Pisanie poezji nie jest rzeczą łatwą, ale są w naszej szkole tacy, którzy podjęli ten 

trud. Chociaż nie jest to łatwa decyzja, nasze młodsze koleżanki postanowiły się z 

nami swoimi dziełami podzielić. W tym numerze postanowiliśmy zaprezentować 

teksty, które  wzięły udział w gminnym konkursie poetyckim „Otwarte drzwi”. 

Szekspir wysiada 

Trochę kultury 
Na ekranie 
Jak w każdym numerze, miłośniczka dobrego kina i książek, Zuzanna Letkiman  ma dla nas propozycje, tym 

razem kinowe. Czy skusicie się na jedną z jej propozycji? 



   „Boli mnie głowa, kto ma jakąś tabletkę?” - pytamy się  w klasie i 

okazuje się, że spora część uczniów ma na co dzień przy sobie leki, 

tak na wszelki wypadek. Łykamy dużo preparatów leczniczych, są to 

przede wszystkim zamienniki leków lub tanie witaminy. Ogromną po-

pularnością wśród Polaków cieszą się leki bez recepty. Niestety czę-

sto przyjmujemy je nieodpowiedzialnie..  

  W przypadku przeziębienia czy bólu głowy większość z nas sięga po 

leki zawierające kwas acetylosalicylowy. Jest on obecny w bardzo popu-

larnej aspirynie. Przyjmowanie dużych dawek aspiryny może zakłócać 

procesy metaboliczne zachodzące w organizmie i prowadzić do nieko-

rzystnych zmian na poziomie komórkowym. Szczególnie groźne jest za-

żywanie aspiryny podczas grypy - lek może wywołać niekorzystne zmia-

ny w wątrobie i mózgu (tzw. zespół Reye'a).  Podczas grypy powinniśmy 

unikać także leki zawierające kofeinę, która w pierwszej fazie powoduje, 

że szybko poczujemy się dobrze. Ale wirusy nadal w tobie tkwią i zara-

żasz innych. Jednocześnie, gdy kofeina przestaje działać, stajesz się 

bardziej bezbronna wobec wirusów i bakterii.  

  Zatem, zanim sięgniesz po leki, zastanów się, czy są one niezbędne i koniecznie czytaj ulotki, w których są infor-

macje o skutkach ubocznych. Pamiętaj, z lekami nie ma żartów. 
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gdyż każdy lek mocno obciąża 

naszą wątrobę.  Oczywiście, nie 

powinniśmy się martwić, gdyż ta-

kie skutki nie pojawiają się dosyć 

często.  

Drugą grupą leków przeciwbólo-

wych są niesteroidowe leki prze-

ciwzapalne.    Mogą powodować 

bóle brzucha, zgagę, nudności, 

wymioty, niewielkie krwawienia z 

przewodu pokarmowego, które 

prowadzą do niedokrwistości  

Pamiętajmy przede wszystkim , 

że lek przeciwbólowy zwalcza je-

dynie sam ból na krótki czas, lecz 

nie wyleczy przyczyny bólu. Na 

początku zatem powinna pojawić 

się refleksja nad przyczyna bólu, 

zanim sięgniemy  po lekarstwa. 

Przyczyna może być błaha 

(zmęczenie odwodnienie) lub bar-

dzo poważna i wtedy leki, które 

uśmierzą ból  pójście do lekarza i 

zbagatelizujemy poważną choro-

bę.  

Co najczęściej łykają Polacy? 

Najczęstszym lekiem, który spoży-

wamy jest apap na ból głowy. Czy 

wiemy jednak co on w sobie za-

wiera? 

Lek ten ma działanie przeciwbólo-

we, a nawet przeciwgorączkowe. 

Skutki nadmiernego przyjmowania 

leków zawierających paracetamol 

mogą być groźne dla zdrowia. , 

Możemy  dostać uczulenia, róż-

nych wysypek, zachorować na 

niewydolność nerek bądź wątroby, 
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Kilka prostych sposobów na ból 

głowy: 

picie małymi łykami chłodnej wody, 
-zimne okłady na czoło i skronie, 
-spacer i głębokie oddechy, 
-odpoczynek w zaciemnionym 
pokoju, 

-ciepła kąpiel 

Leki, które nie leczą  

Zdrowie i uroda 
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