
 

 

 

 

Witajcie, zakończył się właśnie I semestr i czas na podsu-

mowania. W naszej gazetce znajdziecie informacje o wynikach w 

nauce poszczególnych klas, poza tym przeczytacie o tym, jaką 

średnią szkołę wybrać, ponieważ już za dwa miesiące  uczniów III 

klas gimnazjum i ósmej klasy czekają egzaminy , których wyniki w 

dużym stopniu zadecydują o przyjęciu do tej wymarzonej szkoły 

średniej. 

Nie zapominamy również o święcie zakochanych oraz o…, ale z 

resztą przeczytajcie wszystko sami. 
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Tacy jesteśmy, czyli Ty i Zwierzęta 

SNOB 

Typ szpanera, którego interesują tylko rzadkie, trudne do zdobycia  

zwierzęta. Szuka jakichś robaków o dwóch głowach albo rybek żyją-

cych wyłącznie w jednym jeziorze na świecie. Uczy się ich nazw na 

pamięć i opowiada o nich , czerpiąc satysfakcję wyrazu twarzy słu-

chaczy, gdyż wszyscy reagują  głupimi minami… i o to mu chodzi. 

POSZUKIWACZ  

Kupił kota – ma uczulenie, psa- ach to ranne wstawanie, rybki – ciągle 

trzeba zmieniać wodę, wąż – za drogi i obrzydzenie bierze, jak on tę 

mysz zjada, więc szuka, szuka, oddaje, zamienia, zniechęca się. I tak 

ciągle. Na Ziemi mamy miliony różnych gatunków, więc wszystko 

przed nim. 

BIOLOG 

Prawdziwy hobbysta. Jemu wszystko jedno, co to za zwierzak, byle 

się ruszał. Obserwuje, opisuje, porównuje, mierzy , waży, ogląda… a 

świat ludzi nie jest dla niego przesadnie interesujący. 

POLITYK 

Popiera ochronę zwierząt, chodzi na akcje i protesty. Los zwierząt ca-

łego świata obchodzi go bardzo… tylko w domu to raczej niechętnie. 

Bo to zaraz kłopot, brudno, wyjechać nie ma jak. Ale za to jest praw-

dziwym obrońcą zwierząt, najlepiej tych dalekich, a nie tych bezdom-

nych w pobliżu jego miejsca zamieszkania. 

 

Typ szpanera, któ-

rego interesują tylko 

rzadkie, trudne do 

zdobycia…. 



 

 

 

 

ESTETKA 

Ma kota syjama, szczotkuje go codziennie, robi fotki z nim w ramio-

nach, w ogóle kocha małe szczeniaczki, kurczaczki, kociątka. Tylko go-

rzej z tymi starymi zwierzakami - brzydkie, wyliniałe, są dla niej nie-

estetyczne… więc oddaje do schroniska. 

POMYSŁOWY 

Gdzie najłatwiej poznać fajne dziewczyny? Oczywiście -  na spacerze 

z psem. Więc ma psa. Gdy choruje idzie z nim do weterynarza a tam… 

można w poczekalni nawiązać rozmowę ze śliczną właścicielką szpica. 

Dziwi się, skąd ci wszyscy samotni. On nie ma z tym najmniejszych 

problemów. 
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JAKI ZAWÓD WYBRAĆ? 
  

Zbliżają się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. Ich wyniki oraz oceny na świadectwie  

zadecydują w  jakiej średniej szkole będziecie uczyli się. To ważne, bo przemyślany wybór 

szkoły zadecyduje o studiach a następnie o zdobyciu atrakcyjnego zawodu.  

1. Inżynier ds. jakości 

 Inżynier ds. jakości kontroluje wszystkie fazy procesu produkcyjnego, 

aby zapewnić jak najwyższą jakość towarów. Pracodawcy wymagają wyż-

szego wykształcenia, niekoniecznie technicznego, ale umożliwiającego 

zrozumienie podstaw technologicznych procesu, który ma być kontrolo-

wany. 

2. Analityk finansowy 

Analityk finansowy uczestniczy w przygotowywaniu rocznego budżetu, two-

rzy prognozy i plany wieloletnie oraz nadzoruje ich realizację. Od kandydatów 

wymagane jest wyższe wykształcenie, najlepiej na kierunku ekonomicz-

nym(np. finanse i rachunkowość). 

3. Programista 

Do zadań programistów należy m.in. tworzenie programów komputerowych i 

aplikacji przy wykorzystaniu języków programowania, a także ich testowanie 

i udoskonalanie. Pierwszym krokiem w kierunku tego zawodu powinno być 

wybranie języka programowania, w którym chcesz się rozwijać (najpopular-

niejsze z nich to Java, C, C++ i Python).  

 

4. Radca prawny 

Radcy prawni udzielają pomocy prawnej i reprezentują swoich klientów przed sądami oraz urzędami. 

Prowadzą oni sprawy administracyjne, gospodarcze, pracownicze, cywilne i rodzinne. W tym przypadku 

Inżynier ds. jakości, 

analityk finansowy, 

programista... 



 

 

wymagane jest ukończenie studiów prawniczych (6 lat) i aplikacji radcowskiej (3 lata), a następnie zda-

nie egzaminu radcowskiego. 

 

 

 

5. Kontroler finansowy 

Kontroler finansowy sprawuje nadzór nad finansami firmy - m.in. poprzez nadzór nad działaniami księ-

gowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych czy też zgodności wydatków z założonym budżetem. 

Pracodawcy zazwyczaj oczekują od kandydata wyższego wykształcenia ekonomicznego, najlepiej na 

kierunku finanse i rachunkowość. 

 



 

 

 

A TERAZ O KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM  

Aby być w pełni zadowolonym z wyboru technikum, trzeba wiedzieć, jaki zawód wybrać po gimnazjum. 

W tym przypadku powinniśmy brać pod uwagę nie tylko łatwy dojazd, poziom nauczania i miejsca praktyk 

placówki. Ważne jest także dobranie odpowiedniej profesji, która będzie zgodna z naszymi zainteresowaniami 

i pozwoli rozwijać się również podczas przyszłej pracy. W technikach dostępne są takie kierunki jak technik 

elektryk, technik gastronomii, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik pszczelarz,  

i wiele innych. 

A czy warto iść do technikum? 

Zdecydowanie warto, ponieważ ta szkoła średnia jest tylko rok dłuższa od liceum( dla gimnazjalistów). W 

zamian otrzymujemy jako absolwenci nie tylko świadectwo maturalne, ale także dyplom technika, dzięki któ-

remu możemy wykonywać wybrany przez nas zawód. 

Do technikum idą zazwyczaj osoby, które są już zdecydowane na konkretną profesję. Osoby zastanawiające 

się nadal nie mają jednak zamkniętej drogi do dalszej nauki. Studia po technikum są możliwe dzięki edukacji 

zakończonej egzaminem dojrzałości. 

Kierunki -  Szkoła Branżowa I Stopnia 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcą-

cych.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych w każ-

dym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do pod-

jęcia dalszej nauki. uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki 

realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślni-

czych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych. 



 

 

Fryzjer      Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawo-

dowych, takich jak: technologia fryzjerstwa, higiena, stylizacja, materiały fryzjerskie, podstawy działalności 

usługowej. 

Sprzedawca      Prowadzenie sprzedaży 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawo-

dowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności han-

dlowej. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje 

nabywców bezpośrednio lub pośrednio. 

Kucharz           Sporządzenie potraw i napojów 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawo-

dowych, takich jak: zasady żywienia , technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie tech-

niczne zakładów gastronomicznych, rachunkowość w malej gastronomii, organizacja bezpieczeństwo i hi-

giena  pracy.                     

Piekarz    Produkcja   wyrobów piekarskich 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawo-

dowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce 

rynkowej.  

Cukiernik          Produkcja wyrobów cukierniczych 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawo-

dowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce 

rynkowej. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tor-

tów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych swojej pracy. 

Nasze pozostałe zawody 

- Fotograf  

- Operator maszyn w przemyśle włókienniczym  

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie   

- Betoniarz-zbrojarz  

- Monter izolacji budowlanych   

- Murarz-tynkarz  

- Monter konstrukcji budowlanych   

- Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  

- Monter sieci i instalacji sanitarnych  

- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych   

- Monter sieci i instalacji sanitarnych  

- Monter stolarki budowlanej  



 

 

- Elektromechanik pojazdów samochodowych   

- Mechanik pojazdów samochodowych  

- Elektromechanik  

- Elektryk   

- Elektronik   

- Mechatronik   

- Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  

- Magazynier-logistyk  

- Blacharz samochodowy  

- Cieśla  

- Cukiernik   

- Fryzjer   

- Kierowca mechanik  

- Kucharz  

- Lakiernik  

- Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  

- Rolnik  

I inne. 

 

 

  



 

 

 

WYNIKI W NAUCE ZA I SEMESTR 
 

Wyniki klasyfikacji semestralnej  uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej 

 
 

OCENA 

KLASA 

IV a 

KLASA 

IV b 

Klasa 

V a 

KLASA 

V b 

KLASA 

VI a 

Klasa 

VI b 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

SUMA 

OCEN 

Celujący 6 15 29 20 13 18 13 7 121 

Bardzo do-

bry 
59 84 

64 
58 55 

31 74 16 
441 

Dobry 80 98 72 78 65 50 90 34 567 

Dosta-

teczny 
72 32 

59 
83 72 

43 51 79 
491 

Dopuszcza-

jący 
41 8 

44 
59 22 

31 89 75 
369 

Niedosta-

teczny 
7 2 

4 
- - 

1 17 27 
58 

Średnia  

klasy/szkoły 
3,64 4,25 3,86 3,65 3,84 3,76 3,46 2,73 3,65 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas III gimnazjum 
 

OCENA KLASA 

III a 

KLASA 

III b 

SUMA 

OCEN 

Celujący 28 18 46 

Bardzo dobry 64 44 108 

Dobry 78 63 141 

Dostateczny 109 80 189 

Dopuszczający 82 111 193 

Niedostateczny 2 4 6 

Średnia  

klasy/szkoły 
3,56 3,26 3,42 

% uczniów  

z oceną ndst 

4,34  

(1 ucz.) 

15,00 

(3 ucz.) 
9,30 

    

 

 

 
 

Wykaz ocen z zachowania uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej 
 

ZACHOWANIE KLASA 

IV a 

KLASA 

IV b 

KLASA 

V a 

KLASA 

V b 

Klasa 

VI a 

Klasa 

VI b 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

SUMA 

OCEN 

Wzorowe 4 17 9 9 2 5 7 5 58 

Bardzo dobre 9 3 7 5 4 3 6 2 39 

Dobre 5  - 4 5 10 4 6 4 38 

Poprawne 3 - 1 4 2 3 5 3 21 

Nieodpowiednie - - - - 1 - - 2 3 

Naganne 2 - - - - - - 1 2 

Średnia  

klasy/szkoły 
4,34 5,85 5,71 4,82 4,21 4,66 4,81 4,11 4,81 

 

 



 

 

 

 

Wykaz ocen z zachowania uczniów klas III gimnazjum 

 
 

ZACHOWANIE KLASA III a KLASA III b SUMA OCEN 

Wzorowe 7 9 16 

Bardzo dobre 2 5 7 

Dobre 13 5 18 

Poprawne 1 1 2 

Nieodpowiednie - - - 

Naganne - - - 

Średnia  

klasy/szkoły 
4,21 5,10 4,86 

 

Dookoła świata ze Świętem wiosny 

Pierwszy Dzień Wiosny, to jeden z najradośniejszych dni w roku: jeśli wypada w tygodniu – 

przez uczniów szkół obchodzony jest jako Dzień Wagarowicza, a świętowanie go przybiera prze-

różne formy: wspólne wyjścia do kina czy teatru, przyjście do szkoły w fantastycznych przebra-

niach  czy też robienie psikusów nauczycielom, które tego dnia – uchodzą uczniom na sucho. Ale 

to nie wszystko: jedno jest pewne: chętnie żegnamy zimę i z radością celebrujemy wiosenny czas. 

A jak to jest na świecie? 

Wybierając się w podróż dookoła świata – pierwszy dzień wiosny możemy świętować nie tylko na 

wiele sposobów, ale także w różnym czasie. Krótko mówiąc: wiosna na świecie przychodzi od lutego 

do połowy maja! Zazwyczaj towarzyszy jej zabawa i różne rytuały. 

Chiński Nowy Rok 

W chińskim kalendarzu Nowy Rok, to właśnie święto wiosny. Jest uważany za najważniejszy dzień w 

roku. Jest to święto ruchome, a kończy się Świętem Latarni.  Do święta wiosny w Chinach przygoto-

wuje się domy, czyniąc gruntowne porządki. Sprzątanie wygania złe duchy, by zrobić miejsce i oczy-

ścić przestrzeń, robiąc miejsce na nowy porządek. Parady, lampiony, smoki i ogólna radość - to nie-

odłączne towarzyszki święta wiosny. 

 



 

 

Irlandia: Dzień św. Brygidy 

Pierwszy dzień wiosny w Irlandii przypada 1 lutego, wraz z nadejściem dnia św. Brygidy, patronki 

Irlandii.  Symbolem wiosny są także dafodils, czyli żonkile, choć w Irlandii na początku lutego 

pierwsze oznaki wiosny są ledwo zauważalne, a Dzień Wiosny należy traktować symbolicznie. 

 

W Japonii (3 lub 4 lutego) króluje zwyczaj odpędzania duchów 

Pierwszy dzień wiosny w starym kalendarzu Japonii oznaczał początek nowego roku. Japończycy 

świętują ten dzień rozsypując po domu ziarna fasoli czy soi, mające odganiać złe duchy i nawołując 

pomyślność. Co ciekawe, ziarenka te są później przez domowników zbierane i...zjadane na szczęście! 

Indie: Holi – święto wiosny i kolorów 

Holi, hinduistyczne święto wiosny, odbywające się w dniu pierwszej pełni księżyca w miesiącu Phal-

gun Purnima (przełom lutego/marca). Hindusi w dniu tego święta, obrzucają się kolorowymi prosz-

kami (zwanymi gualal) i oblewają wodą. To święto wybaczenia i nowego początku.  Kolor oznacza 

radość, ale też różnorodność, ale także symbolizuje powitanie budzącej się do życia przyrody. 

Litwa: Kaziukas: tradycje wody, ognia i ziemi. Głównym symbolem Kaziukasa jest „kaziuka” - bukiet 

utworzony z suchych zeszłorocznych traw i kłosów. To - główny atrybut święta obchodzonego 8 

marca. Innym symbolem jest gliniany dzwonek. Festiwal poświęcony przyjściu wiosny, inaczej zwany 

„nieuczesana radość”. Barwne, głośne pochody i jarmarki rzemiosła ludowego – to główne cechy 

Kaziuków. 

Polska: pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza 

Początek wiosny był momentem bardzo ważnym w kulturze Słowian. 21 marca obchodzono tzw. Jare 

Święto, zwane także Jarymi Godami. Obchody odwoływały się do z symbolicznego przepędzenia 

zimy, a także powitania wiosny oraz związanych z tym obrzędów. Wśród nich najbardziej popularne 

było topienie Marzanny i malowanie jajek - mających wnieść energię i radość życia oraz zapewnić 

urodzaj i powodzenie na cały rok.  



 

 

 

Marzanna zwana Śmiercią czy Śmiertką, uważana za demona, symbolizowała zimę i śmierć. Kukłę 

wykonywano ze słomy, owijano szmatą, zdobiono wedle uznania. Wedle tradycji, z Marzanną „że-

gnano” się cały dzień: najpierw obnosił ją po wsi dziecięcy orszak. Finalnie Marzannę wyprowadzano 

ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Marzanny związane są różne przesądy: nie 

wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, wracając z topienia Marzann 

nie wolno oglądać się za siebie, by nie spotkał nas pech. Dzień Wagarowicza również czasem wygląda, 

jak barwny pochód przebierańców. W tym dniu uczniom wolno płatać psikusy. 

 

Szwajcaria: Wiosenny FestiwalFestiwal kolorów, bogactwo dźwięków, kolorowe pochody w histo-

rycznych strojach oraz palenie bałwanka na stosie. Obrzędy tego dnia sięgają tradycji Średniowiecz-

nych i odbywają się w trzeciej dekadzie kwietnia. 

Szwecja: ValpurgaW Szwecji 30 kwietnia, to święto ludzi pracy. W tym czasie pochody wiosenne, 

śpiewanie wiosennych piosenek, mieszają się z demonstracjami politycznymi. Od XX wieku wybie-

rana jest w konkursie piękności tzw. Łucja Sztokholmu. 

 

Norwegia: zaproś sąsiada na słodki poczęstunekCzas, gdy zaczyna znikać lodowa kra, to moment 

radości i znak, że nadeszła pora wiosny. W Norwegii dzień ten wypada na połowę maja. Pierwszy 

dzień wiosny w Norwegii, to czas wzmożonych odwiedzin sąsiedzkich i wspólnej konsumpcji pane-

kaker og multer – naleśników z dżemem. 



 

 

 

  

Wiosna, to radość, energia, słońce. Wiele wydarzeń kulturalnych inspirowanych jest nadejściem tej 

pory roku. 

Na wiosnę zalecamy przede wszystkim jak najwięcej spacerów i szukania jej oznak w budzącej 

się do życia przyrodzie. 

 

a 1 stycznia 


