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  NASI  ZWYCIĘZCY 
 
W dniu 12.12.2012r. w Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie „O pióro Adama Asnyka”. Konkurs polegał na 

napisaniu wiersza o dowolnej tematyce. Oprócz mnie nagrodzeni byli jeszcze: 
Bartek Brudziński z kl.IVb -II miejsce, Alicja Cygańska z kl.Vb i Wiktoria 
Walczak z kl.IVb. Dziewczyny i ja otrzymaliśmy wyróżnienie. Towarzyszyła 

nam p.Mariola Michalska. Byłem bardzo zdenerwowany i podekscytowany, 
ponieważ była to obca szkoła. Hitem było czytanie naszych utworów przez 

gimnazjalistów. Byłem zawstydzony, ale także dumny. Wszyscy dostali 
dyplomy i drobne upominki. 

 
Mateusz Ołpiński z kl.IVb 

 
21 grudnia 2012r. o godz. 9:00 mieliśmy okazję obejrzeć jasełka. Przedstawienie 

było przygotowane przez uczniów z kl. 4-6. W przedstawieniu ważną rolę odegrał też 

„chór aniołów” oraz niespodzianka – kwartet instrumentalny , w którym znaleźli się nasi 

nauczyciele: p. Tomek Chmielarczyk (akordeon), p. Paweł Suszyński (gitara), p. Marek 

Mizera (gitara) i uczennica kl. 5b Oliwia Skoczylas (keyboard). Szczególnie zabawne 

były diabełki, które nie popierały świątecznej atmosfery i chciały wszystko popsuć, na 

szczęście nie udało im się. Najbardziej podobało mi się, jak diabeł wskazał drogę do 

stajenki aniołkowi, a aniołek nawet nie wiedział, że o drogę spytał diabła Zabawne 

było to, jak Herod powiedział, że jego zegary są sterowane przez satelitę, a także, jak 

śmierć (kosiarz) powiedział, że namierzył Heroda GPS-em.  

Ogólnie jasełka były świetne!!! 

 

                               Julia Wolnik z kl.IVc 
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Nocowanie w szkole  
 

W piątek (z 14 na 15 grudnia) klasa 5b nocowała  

w szkole. Zamówiliśmy pizzę (różne rodzaje). Mieliśmy spać  

w lustrzanej sali, która była dostępna od 20.30. W oczekiwaniu 

na tę godzinę, chłopcy z naszej klasy dołączyli do mężczyzn, 

którzy na niej grali. 

W końcu mogliśmy wejść do sali. Rozpakowaliśmy się  

i zaczęliśmy zabawę.  Po godzinie 21.00 dostarczono nam 

zamówioną pizzę. Wszyscy zjedli ją z wielkim apetytem. Po 

jedzeniu część odpoczywała, a część albo rzucała piłkami, albo 

grała w karty. W końcu pan Tomek podzielił nas na dwie drużyny 

i graliśmy w piłkę nożną. Później graliśmy też w siatkówkę, rugby 

i koszykówkę. Około godziny 2:30 oglądaliśmy horror  

pt. „Paranormal Activity”. Prawie wszystkie dziewczyny bały się  

i chowały pod śpiwory. Po filmie poszliśmy na salę i znów 

graliśmy. Około godziny  4:00  lub 4:30 część osób z klasy 

oglądała komedię, a pozostali spędzali czas na sali.  

         O godzinie 6.00 prawie wszyscy zaczęli sprzątać, a 4 osoby 

spały. Kiedy się obudziły, wynieśliśmy nasze rzeczy na korytarz, 

gdzie z niecierpliwością wyczekiwaliśmy na powrót do domu, 

ponieważ większość była już bardzo zmęczona tę nieprzespaną 

nocką. Na koniec podzieliliśmy się pizzą, która nie została 

zjedzona, posprzątaliśmy po sobie i czekaliśmy na przyjazd 

rodziców.  

Wszystkim bardzo podobała się taka nocka poza domem  

i już czekamy na następną 

 

Ania Stankowska Vb 
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WIGILIE KLASOWE              

 

Klasa IVa przygotowała Wigilię na słodko, ponieważ na stole znalazły 

się takie dnia jak: ciasta, ciasteczka, pierniczki, babka i owoce. Siedzieli, jedli 
i rozmawiali. 

Klasa IVb miała urozmaiconą Wigilię, ponieważ na stole znalazły się 
takie dania jak: ryba po grecku, koreczki śledziowe, ciasto ,,Piegus”, babka  
z rodzynkami, babeczki, ciasteczka z imieniem i pierniczki. Siedzieli, jedli, 

rozmawiali i słuchali kolęd. 
Wreszcie moja klasa - IV c. Na początku Wigilii Kuba Czarny przeczytał 

fragment Pisma Świętego. Nasza klasa przygotowała typowo wigilijne dania 
takie jak: barszcz z uszkami, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, 
śledzie w śmietanie, sałatkę warzywną, sałatkę śledziową, kluski z makiem, 

ciasta i babeczki. Oprócz jedzenia i rozmawiania, słuchaliśmy kolęd oraz 
śpiewaliśmy kolędy (karaoke). Była świetna zabawa, ponieważ śpiewaliśmy  
w duecie lub w grupach. Nasza wychowawczyni, p.Mariola Michalska w tym 

czasie robiła nam zdjęcia. Potem było losowanie niespodzianek, 
przygotowanych przez naszą panią. Każdy miał wylosować numerek, pod 

którym była ukryta nagroda, np. maskotka, smycz, torba, itd. 
Po Wigilii wszystkie klasy rozeszły się do domu. Rozpoczęły się długo 

oczekiwane ferie świąteczne 

 
 

Weronika Majewska z kl.IV c 
 

Klasa Va po obejrzeniu jasełek poszła do swojej klasy. Przygotowaliśmy stół  
i rozpoczęliśmy Wigilię. Najpierw składaliśmy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, a później 
rozpoczęliśmy zajadanie przyniesionych przez nas potraw wigilijnych. Po skończonym 
posiłku, przyszedł do nas p.Paweł Suszyński. Rozmawialiśmy, a potem rozeszliśmy się  
i składaliśmy życzenia nauczycielom naszej szkoły. 
 

Ola Koziołek z kl.Va 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.weekendfm.pl/_fot/!news/2010_12/orig/1293177219wigilia.jpg&imgrefurl=http://budowlanka.tbg.net.pl/archiwum2011-2012.html&h=600&w=600&sz=95&tbnid=8C075f1D4SLWqM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__iJUJxs_5S_RnfiT3P-59922U-Pg=&docid=mKqLjSZfVbphwM&hl=pl&sa=X&ei=-cowUaKqLKTb4QTstIAo&sqi=2&ved=0CGMQ9QEwEQ&dur=2726


 

 

Wigilia klasy 5b to była prawdziwa uczta. Każdy przyniósł coś do 

jedzenia, np. Miłosz Góreńczyk i Mateusz Dulski przynieśli pyszne pierogi,  
a Zuzia Mazgajska słodką kutię. Był także barszcz z uszkami i wiele innych 

pysznych potraw.  
Po rozstawieniu potraw na stół, zeszliśmy na jasełka, w których 

występowała większość naszej klasy. Po powrocie, podzieliliśmy się 

opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia, po których zasiedliśmy do stołu. Po 
najedzeniu się do syta, niektórzy poszli do innych klas składać życzenia.  

I… to był też dzień, w którym miał nastąpić KONIEC ŚWIATA!!! 

Wszyscy czekali na to wydarzenie, ale na szczęście nie doszło do tego. 
Szkoda, że Wigilia trwała krótko.  

Na koniec  wszystkie dziewczyny rozczuliły się przy pożegnaniu przed 
feriami, z powodu tego, że się nie zobaczą przez 2!!! tygodnie. 

 

Milena Koneckaz kl.Vb 

 

Wybory najsympatyczniejszego ucznia szkoły : 

 

W styczniu odbył się plebiscyt na 

najsympatyczniejszego ucznia szkoły. Głosować mógł 

każdy uczeń (z klas 4-6) oraz nauczyciele. 

 

Na apelu pan Dyrektor ogłosił, że w wyniku 

głosowania najsympatyczniejszym uczniem okazał się: 

Kornel Klementowski z kl.VIc, który zdobył 77 głosów 

Otrzymał piękny puchar.  

 

W plebiscycie II miejsce zajął Patryk Kaczmarczyk z kl.Vb, 

na którego głosowały 54 osoby, a trzecie miejsce zajęła 

Zuzanna Machowicz z kl.IVa, która zdobyła 51 głosów. 

 

Natalia Żarnowska z kl.VIa 
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   GÓRA  GROSZA 

W styczniu odbyła się w naszej szkole cykliczna akcja „Góra grosza”. 
Jak co roku organizował ją SU, a osobą nadzorującą był p.Aleksandra 
Krakowiak. Każda klasa miała kilka dni na zebranie pieniążków  

o nominałach od 1grosza do 5 złotych. Wszystkie klasy bardzo się do tego 
przyłożyły, ale najwięcej pieniędzy zebrała klasa Va. Przewodnicząca szkoły, 
na apelu, wręczyła tej klasie nagrodę w podziękowaniu za zwycięską zbiórkę. 

Natalia Żarnowska z kl.VIa 

 

Rozgrywki szczypiornistów 

Zawody w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców odbyły się w czwartek,  
10.01. 2013r., w Czerwieńsku. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta: Joanna Skop, 
Natalia Ginter, Dominika Paszewicz, Patrycja Ogórek, Sandra Woch, Katarzyna Randla, 
Klaudia Breszyk, Julia Wojewoda i Joanna Pierzga. W drużynie chłopców grali: Patryk 
Guzowski, Krystian Raszczuk, Michał Król, Kacper Dunian, Krzysztof Srebniak i Miłosz 
Góreńczyk. Zespoły dziewcząt i chłopców grały z drużynami ze Szkoły Podstawowej  
w Czerwieńsku i Nietkowa.  

Po zaciętej walce drużyna dziewcząt z naszej szkoły wygrała z zespołem  
z Czerwieńska, ale niestety przegrała z zespołem z Nietkowa, ostatecznie zajmując 
II miejsce.  

Chłopcy wygrali mecze ze wszystkimi obecnymi drużynami. Zajęli zasłużenie  
I miejsce. 
 Potyczki szczypiornistów były pełne stresu, ale i radości. Grający dawali  
z siebie 100% możliwości, ale czasami ciężko było złapać tę małą piłkę Starania naszych 
drużyn przyniosły wspaniałe efekty.  

Po rozgrywkach sportowcy szczęśliwi, choć zmęczeni, wrócili do szkoły.  
GRATULUJEMY!!! 
 

 

Joanna Pierzga z kl. VIb 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PojG1I5qrajanM&tbnid=v5J0jCc20ag8gM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sp33.superhost.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=150:gora-grosza&catid=49:akcje-charyt&Itemid=158&ei=GLgwUYTiEMeA4gT-lIBg&psig=AFQjCNH2BTqUakM9xUdWXlxvnNiczgo8qQ&ust=1362233752320094


 

 

 

 

Karnawał to okres hucznych zabaw i tańców trwający od Święta Trzech 
Króli do Środy Popielcowej. 

Tradycja zabaw karnawałowych wywodzi się z Włoch. Do Polski 
przywędrowała w XVIII wieku. Grała wtedy orkiestra , tańczono  
i zakładano obowiązkowo maskę - kto jej nie miał, mógł zostać wyproszony 
z balu. Odbywały się też kuligi. Polegały na tym , że jechano saniami do 
sąsiada. Tam dostawano klucz do spiżarni, jedzono, pito, a potem zabierano 
gospodarza na sanie i jechano do następnego sąsiada.  

Najsłynniejsze karnawały na świecie odbywają się w Rio de Janeiro. 
Trwają kilka dni. Ludzie zbierają się na ulicy, ruszają w kolorowych 
korowodach i tańczą w rytm samby.  

 
U nas w szkole, również z okazji trwającego karnawału, odbyła się 

dyskoteka. Ten, kto się przebrał, miał wstęp gratis Szkoda, że nie wszyscy 
potrafią się w ten sposób bawić. Opiekunkami były panie Dorota Ginter  
i Mariola Michalska. Jak zwykle odbyły się też konkursy, które 
przygotowały Asia Skop i Natalia Żarnowska z kl.VIa oraz Ala Nowak  
i Natalia Ginter z kl.VIb.  

Pierwszy konkurs dotyczył tańca z wylosowaną przez chłopaka 
dziewczyną. Część z chłopaków odważnie podeszła do zadania, ale kilku nie 
dało rady i pochowało się, jak myszy przed kotami.  

W trakcie dyskoteki odbyły się też wybory królowych i królów balu 
(trzy kategorie klasowe). Z klas IV wybrano: Natalię Latosi z kl.IVc  
i Łukasza Sosnowskiego z kl.IVb, z klas V: Alicję Cygańską, Paulinę Śmiałek 
i Miłosza Góreńczyka (wszyscy z kl.Vb), a z klas VI: Asię Skop z kl.VIa 
i Kornela Klementowskiego z kl.VIc. Zwycięzcy musieli ze sobą zatańczyć, 
a najlepiej miał Miłosz, bo tańczył z dwiema dziewczynami jednocześnie 

Zabawa była znakomita!!! 
 

zebrały: Ola Koziołek z kl.Va i Natalia Ginter z kl.VIb 
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Jak dziennikarze Przylepiaka spędzali ferie??? 
 

W pierwszym tygodniu ferii byłam u babci. Na wyjeździe pogoda 

była super, czyli było bardzo zimno i padał śnieg. Kiedy zrobiło się 

jeszcze zimniej, nie wychodziłam na dwór, siedziałam w domu  

i bawiłam się z kotem. Zabawa polegała na tym, że najpierw musiałam 

go znaleźć, potem złapać (co było trudne), a następnie zabierałam go 

na schody i rzucałam mu kulkę z papieru. Gonił za nią, potem mi uciekał  

i wszystko zaczynało się od nowa. Kiedy już znudziła mi się zabawa  

z kotem, siadałam i wyszywałam na plastikowej kanwie haftem 

krzyżykowym. Czasami oglądałam telewizję lub rozmawiałam z babcią. 

Miałam być u niej tydzień, a byłam cztery dni, bo wszyscy się 

rozchorowali.  

W drugim  tygodniu ferii  byłam raz na basenie, a z piątku na 

sobotę nocowałam u koleżanki.  

A co tam się działo - to lepiej nie mówić… ;-) 

Julia Wolnik z kl.IVc 

 

Ferie, ferie i po feriach. Czas zabaw 
na śniegu i odpoczynek od pierwszego 
semestru roku szkolnego. Każdy z nas 
ferie spędzał na swój sposób. Mieliśmy 
szczęście, że spadło dużo śniegu  
i mogliśmy wykorzystać w pełni biały 
puch.  

Podczas ferii zimowych jeździłam na 
sankach oraz na łyżwach. Była świetna 
zabawa. Niektórzy, również i ja, mieli kilka 
„wywrotek”.  Grała muzyka i mimo dużego 

mrozu było mi ciepło. W inne dni, gdy rodzice odśnieżali podjazd, ja 
budowałam igloo. Niestety nie udało mi się dokończyć, bo przyszła 
odwilż i wszystko się stopiło. Po szaleństwach na śniegu 
przychodziłam do domu, piłam gorącą herbatę i czytałam książkę.  

Szkoda, że ferie tak szybko się skończyły. 
 

Weronika Majewska z kl.IVc 

 

http://www.google.pl/imgres?q=jazda+na+%C5%82y%C5%BCwach&start=112&um=1&hl=pl&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=rRDCt36CuRCpNM:&imgrefurl=http://www.spzawichost.w8w.pl/2009-2010/ferie2010.html&docid=2_zZFe_dHiPyFM&imgurl=http://www.spzawichost.w8w.pl/2009-2010/ferie/lyzwy.gif&w=316&h=318&ei=w4AOUarMEeHj4QSByYCQBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:100,i:52&iact=rc&dur=1096&sig=100821712747702838650&page=6&tbnh=191&tbnw=190&ndsp=24&tx=124&ty=75


 

 

Podczas ferii jeździłam na półkolonie do Drzonkowa. Przez  
6 godzin odbywały się różne zajęcia: jazda konna , szermierka , tenis 
ziemny , strzelanie na strzelnicy oraz pływanie na  basenie.  W środę 
przyjechała do mnie koleżanka z Pleszewa. Razem byłyśmy w kinie na 
filmie pt. ,,Życie Pi" (świetny film , polecam).  

W drugim tygodniu ferii też uczęszczałam na półkolonie. 
Korzystałam głównie z  jazdy konnej i zajęć na strzelnicy. W piątek było 
zakończenie półkolonii , dostaliśmy dyplomy i upominki. Trzy osoby, 
które miały najlepsze wyniki w strzelaniu dostały puchar. Niestety, nie 
udało mi się zająć żadnego miejsca, lecz moja koleżanka,  Alicja, zajęła 
III miejsce. Cieszyłam się razem z nią. W sobotę przyjechała moja 
koleżanka ze Świdnicy na nocowanie. Było super 
 

Ola Koziołek z kl.Va 
 

W tym roku moje ferie były bardzo nietypowe i nie mogę ich 

zaliczyć do udanych. Spędziłam je w domu, ponieważ przez półtora 

tygodnia byłam chora. 

W pierwszym tygodniu ferii wychodziłam z domu tylko wtedy, 

kiedy musiałam iść do lekarza. Gdy nie chodziłam do lekarzy oglądałam 

telewizję, czytałam lekturę lub grałam na komputerze. Gdy było mi 

smutno, że nie mogę wyjść na dwór,  głaskałam swojego psa.  

W drugim tygodniu, gdy poczułam się trochę lepiej, pojechałam 

do kina na film pt. „Życie Pi”. Był to bardzo smutny film, ale, mimo to, 

podobał mi się.  

Mam nadzieję, że następne ferie zimowe będą bardziej ciekawe. 

 

Hania Pidek z kl.Vb 
 

W moim przypadku nie było czasu na nudę. Było mnóstwo śniegu, 
więc pierwsze dni ferii spędzałam na świeżym powietrzu. Chodziłam ze 
znajomymi na długie spacery.  Szczególną frajdę przynosiły nam zjazdy 
na sankach z górki. Byłam też kilka dni w górach, u cioci i kuzynki . One 
mieszkają na górce, więc  miałam dużo zabawy podczas zjeżdżania na 
sankach.  Pod koniec ferii jeździłam na lodowisko, gdzie zabawa była 
super. 

Julia Jeziorska z kl.Vb 



 

 

 
Całe ferie spędziłam z moją najlepszą przyjaciółką. 

Przyjechała do mnie i spała do czwartku. Wspólnie chodziłyśmy na 

spacery i jeździłyśmy do miasta. Pod koniec pierwszego tygodnia 

ferii pojechałyśmy razem z jej tatą do jej domu- w Lubsku. Tam 

głównie leniuchowałyśmy , bo to jedno z naszych ulubionych 

zajęć. Czasami jeździłyśmy do miasta lub  do sklepu po zakupy. 

Bardzo późno wstawałyśmy ( nasz rekord to 12:30 !!!).  

W połowie drugiego tygodnia ferii, z powrotem wróciłyśmy 

do mojego domu i do końca ferii miło spędzałyśmy razem czas. W 

sobotę rodzice Nikoli przyjechali po nią i razem pojechali do domu.  

Moje ferie były bardzo fajne!!! 

Natalia Żarnowska z kl.VIa 
 
Moje ferie zimowe to spełnienie moich marzeń.  Mama zgodziła się  

w końcu,  żebym spędziła je u kuzynki we Wronowach.  
W pierwsze noce w ogóle nie spałyśmy, tylko opowiadałyśmy sobie, co 

się działo przez ten czas, kiedy się nie widziałyśmy. Strasznie za nią tęskniłam. 
Rano, pierwszego dnia, poszłyśmy na górkę  pozjeżdżać na sankach. Jak tam 
doszłyśmy, to było dużo jej znajomych, ale okazało się, że zaprzyjaźniłam się ze 
wszystkimi. Na górce było bardzo wesoło. Ze śmiechu wszystko nas bolało,  
a najbardziej brzuchy.  Następnego dnia ciocia zawiozła nas do kina na film  
pt. „Życie Pi”. Niektóre momenty były bardzo wzruszające i razem płakałyśmy, 
wtulając się w siebie. Po filmie poszłyśmy do miasta. Wchodziłyśmy do 
wszystkich sklepów, które „stanęły” nam na drodze. Po 2 godz. zrobiłyśmy  się   
głodne i postanowiłyśmy pójść do KFC. Usiadłyśmy przy stoliku i jadłyśmy. 
Moja kuzynka zauważyła swoich kolegów i zaprosiła ich do naszego stolika. 
Tak  nas rozbawiali, że prawie płakałyśmy ze śmiechu. Następnego dnia 
pojechałyśmy do naszej prababci, która mieszka z wujkiem. Ma on bardzo duże 
gospodarstwo. Prababcia pokazała nam wszystkie zwierzęta, które strasznie 
śmierdziały. Były tam krowy i świnie. Następny dzień to przede wszystkim 
krótka wizyta na lodowisku. Fajnie było znowu założyć łyżwy i na nich pojeździć. 
Ciocia dokładała starań, aby te ferie u kuzynki były wypełnione samymi 
przyjemnościami. Nawet obiadki były bardzo smaczne i po prostu pyszne.  

Po fajnie spędzonym tygodniu wróciłam do domu bardzo szczęśliwa. W 
drugim tygodniu ferii codziennie do południa leżałam w łóżku nic nie robiąc i 
myślałam już o następnym wyjeździe do kuzynki. 

 
Joanna Pierzga z kl.VIb 



 

 

Z pamiętnika czwartoklasistki  
 

Cześć, to znowu ja. Dziś opowiem o feriach.  

Napiszę teraz, co się stało. 

Jest piąty dzień ferii. Bardzo słodko sobie śpię i to było 

nawet widać - byłam cała w czekoladzie!!! (Pewnie porwał mnie 

jakiś kosmita i zabrał na swoją czekoladową planetę, a ja ją 

całą zjadłam…). Nagle szaleńcza bestia mnie obudziła. To 

było straszne. Musiałam przejść przez pół pokoju, żeby? 

Och!!! Wyłączyć budzik (założę się, że to był pomysł mamy!!!) 

Była 6.15 Miałam jechać do babci, nad jezioro . Ubrałam 

się, umyłam i byłam gotowa. O 6.35 wyruszyłam z mamą na 

dworzec PKS. Autobus przyjechał z jednominutowym 

spóźnieniem ( napiszę w tej sprawie do prezydenta!!!) Moja 

podróż trwała sześć godzin. Nowy rekord??? 

Dziesięć dni posiedziałam i wróciłam. 

Nic nadzwyczajnego. Raczej nudnawo, ale milutko (jak to  

u babci) 

I… mam już pomysł na list do prezydenta 

 

Marysia Kowalczyk z kl. IVb 



 

 

 

Warto po to sięgnąć!!! 

Ostatnio wpadła mi w ręce książka autorstwa Rafała Kosika  
pt.: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi”. 

Jest pierwszą książką z serii przygód niezwykłych nastolatków. 
Jej bohaterowie, Felix, Net i Nika, poznali się w niecodziennych 

okolicznościach, tj. gdy zgubili się w nowej szkole. 
Ich celem, początkowo, było złapanie starszych chłopców, 

którzy okradli ich oraz ich kolegów szkolnych. W ten sposób 
stają się przyjaciółmi. Doświadczają wielu niecodziennych 

przygód: spotkanie z duchami, z UFO oraz Gangiem 
Niewidzialnych Ludzi. 

W książce trójka przyjaciół próbuje odnaleźć i zniszczyć gang... 
Czy mają szanse? Net - świetny komputerowiec, 

Felix - wynalazca, a Nika... Kim jest Nika? To już musicie 
odkryć sami 

Bardzo przyjemna i wciągająca książka. Bardzo podobała mi 
się akcja. W ogóle nie nudziło mi się podczas czytania (choć 

czasami lektury są w jakiejś części nudnawe). 
Książka spodobała mi się tak bardzo, że mam zamiar 

przeczytać i kolejne części… 
Polecam i Wam, to lektura dla każdego, w każdym wieku  

 
Zuzanna Mazgajska z kl.Vb 



 

 

Ranking dań wigilijnych 

 Zapytaliśmy nasze koleżanki i naszych kolegów o ich trzy ulubione 
dania wigilijne. Podczas podliczania wyników, okazało się, że wśród 
wymienianych dań, pojawiło się kilka dosyć kontrowersyjnych, np. pizza 
czy bigos  

Oto ranking potraw: 

1. Pierogi  otrzymały 78 głosów 

2. Barszcz z uszkami  zdobył 60 głosów 

3. Karp  jest ulubioną potrawą 36 osób 

4. 32 osoby lubią krokiety (bez barszczu)  

5. Ciasto świąteczne  ze smakiem zjada 26 osób 

6. Po 22 głosy otrzymały ryba po grecku  i uszka (ale bez 

barszczu!)  

7. 18 osób, jako swoje ulubione danie, wskazało rybę  
(inną niż karp), np. łososia czy śledzia 

Znalazło się też 10 osób, które podczas Wigilii jedzą bigos!!!  
i 4 osoby, które wskazały pizzę!!! Ciekawostką jest zupa piernikowa 
i zupa owocowa, którą wymieniły 2 osoby 

Redakcja 



 

 

 

Wywiad z nauczycielem 

 Pan Tomasz Fediuk pracuje w naszej szkole drugi rok. Od początku 

wzbudzał swoją osobą „duże zainteresowanie” wśród uczniów. Otrzymał „tytuł” 

nauczyciela, który najciekawiej prowadzi lekcje. Zadaliśmy mu kilka pytań. 

 

GAZETKA: Jak to jest pracować w dwóch szkołach równocześnie? 

p.T.Fediuk: Jest ciężko. Same dojazdy są bardzo męczące, jednakże z drugiej 

strony nie mogę narzekać na nudę i rutynę. Ciągle dzieje się coś nowego. 

GAZETKA: Dlaczego Pan wybrał zawód nauczyciela? 

p. T. Fediuk: Tak naprawdę nie wybrałem tego zawodu. Nigdy nie 

przypuszczałem, że będę nauczycielem. Nawet najbardziej koszmarne sny nie 

straszyły mnie wizją prowadzenia zajęć w szkole. No i proszę. Okazało się, że 

moim powołaniem życiowym było i jest nauczanie historii. Ja miałem inny pomysł 

na swoje życie, stało się inaczej. Nie żałuję. Cieszę się i dziękuję za to Bogu! 

GAZETKA: Czy oprócz zawodu nauczyciela wykonywał Pan jeszcze inne prace? 

p.T.Fediuk: Tak, w domu wykonuję całą masę różnorakich prac (pranie, 

prasowanie, gotowanie, szycie, odkurzanie, naprawianie wszystkiego, co psuje się 

w domu, łącznie z oderwaną rączką lalki mojej córki). Myślę jednak, że pytanie 

dotyczy wykonywania pracy w ramach innego zawodu. W swej młodości 

pracowałem w czasie wakacji zarobkowo na plantacjach truskawek, porzeczek 

czerwonych i czarnych, we francuskich winnicach zrywając winogrona, w polskich 

sadach przy zbiorze jabłek, czereśni i wiśni. Pracowałem również w czasie 

wakacji, jako sprzedawca. Jednakże najwięcej potu i wysiłku kosztowały mnie 

prace w czasie wykopalisk archeologicznych. Tak, tak. Studenci archeologii, 

których miałem możliwość poznać, twierdzili, iż studiują łopatologię, a nie 

archeologię! 

 

 



 

 

GAZETKA: Gdyby musiał Pan wyjechać z Polski, w jakim kraju by się Pan osiedlił 

i dlaczego? 

p.T.Fediuk: Wyjechałbym do Włoch. Kulinarnie chyba nie muszę uzasadniać? 

Ciepły klimat (granatowe niebo i cytrynowo - żółte słońce, jak z moich rysunków 

z przedszkola). Masa zabytków i dzieł sztuki, które są na wyciągnięcie ręki, 

niekoniecznie w muzeach. O piłce nożnej nie wspominam. To oczywiste, że 

uwielbiam włoską piłkę, a nie hiszpańską, niemiecką czy angielską. Dlaczego? 

Ponieważ Włosi kochają piłkę do tego stopnia, że kiedy nawet faulują, robią to 

z takim wdziękiem i niewinną minką, że nie można mieć im tego za złe. O ich 

miłości do motoryzacji mógłbym też się rozpisać. Ferrari, któż by nie chciał? 

Oczywiście Włosi, jak każdy naród, mają swoje wady, jednak ich temperament 

najbardziej jest zbliżony do mojego. Dlatego też wybrałbym Włochy na swoją 

druga ojczyznę. 

GAZETKA: Jakie miał Pan marzenia, jako mały chłopiec? 

p.T.Fediuk: Chciałem być rycerzem, żołnierzem, architektem, greckim hoplitą 

pod Termopilami, rzymskim centurionem pod Farsalos. Chciałem także świata bez 

granic, biedy i cierpienia. 

GAZETKA: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

p.T.Fediuk: Wolny czas. Nie stać mnie na niego. Tatą się jest przez 24 godziny 

na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni i 6 godzin w roku.  

GAZETKA: Jakiej muzyki Pan słucha? 

p.T.Fediuk: Słucham wielu gatunków i stylów muzycznych. Od muzyki 

średniowiecznej po rockową i alternatywną. Przyznam jednak, że disco i hip hop 

jakoś mi nie wchodzą w ucho ani w serducho. 

GAZETKA: Jaki rodzaj filmów najchętniej Pan ogląda? 

p.T.Fediuk: Oglądam różne gatunki i rodzaje filmów. Jest jednak jeden 

warunek. Muszą mnie ująć, zaskoczyć, zaciekawić, wywołać głębokie poruszenie 

lub, jak w przypadku filmów romantycznych, muszą kończyć się happy endem. 

GAZETKA: Czy ma Pan ulubioną potrawę? 

p.T.Fediuk: Mam wiele ulubionych potraw, jednakże dziś (13 lutego 2013 roku) 

myślę tylko o jednej, którą zaraz zjem, a wcześniej przygotuję. Tą potrawą jest 

„tatar”. Nawet nektar i ambrozja mu nie dorównują. Kulinarna prostota i totalny 

odlot. 

GAZETKA: Proszę wymienić i uzasadnić kilka swoich wad i zalet. 

p.T.Fediuk: Moją największą zaletą jest to, że potrafię przyznać się do całej 

masy własnych wad. 

 

Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawe odpowiedzi 
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SONDA!   SONDA!   SONDA! 

Zapytałyśmy nauczycieli (a było to w okresie poświątecznym), które kolędy 
i pastorałki lubią słuchać w okresie bożonarodzeniowym. I co się okazało? 

 Najwięcej głosów – 8 zdobyła kolęda pt. „Lulajże Jezuniu” 
 4 nauczycieli najbardziej lubi kolędę pt. „Przybieżeli do Betlejem” 
 3 osoby wskazały „Cichą noc” 
 po 2 głosy otrzymały: „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi” i „Nie 

było miejsca dla Ciebie” 
 1 głos padł na: „Dzisiaj w Betlejem”, „Hej kolęda, kolęda”, 

„Mizerna, cicha” i „Gdy śliczna panna” 
 2 nauczycieli lubi wszystkie kolędy i pastorałki 

########################## 

Kolejne pytanie, które zadałyśmy naszym nauczycielom brzmiało: „Jakie 
są Pani/Pana trzy ulubione  potrawy wigilijne”. Oto, jak odpowiadali: 

 
Pani dyrektor, M.Zdanowicz lubi smażonego karpia, kompot z suszu  

i barszcz. P.D.Ginter ze smakiem zjada barszcz z uszkami  
i pierogi, podobnie zresztą, jak p.A.Nahorska, która lubi też rybę po grecku. 
P.M.Olszewska stawia na kutię, pierogi z kapustą i zupę grzybową, 

a p.A.Czajkowska rybę po grecku , barszcz z uszkami i pierogi. 

Ulubionymi potrawami p.T.Chmielarczyka są barszcz, pierogi   
i zupa śledziowa (???), p. A.Drozdek barszcz z krokietami i pierogi, natomiast 
p.I.Foryś barszcz, kluski z makiem i karp. P.A.Rogowicz lubi sałatkę jarzynową

, karpia i barszcz, a p.S.Jutrzenka kompot z suszu, barszcz  

http://www.jakpomasle.pl/nowosci/jak-zrobic-uszka-z-grzybami-krok-po-kroku/
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/ryba_po_grecku9/839332-1-pol-PL/ryba_po_grecku_popup_watermark.jpg&imgrefurl=http://www.mojegotowanie.pl/przepisy/ryby/ryba_po_grecku21&h=596&w=795&sz=124&tbnid=ubkLqQ_rIAic8M:&tbnh=94&tbnw=126&zoom=1&usg=__WaARgAWGmruScjMG6TAmgoqb6ZE=&docid=WoNtPBI20sz2RM&hl=pl&sa=X&ei=Wf4wUdf4HIeXtQbkp4CACA&sqi=2&ved=0CD8Q9QEwAw&dur=969
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=E-lwI81fZQvKnM&tbnid=XE3ePy_yGUi1yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pysiolinka.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?444904&ei=9_4wUdWaEMmctAbs5oH4Dw&psig=AFQjCNEnECwCVfQZVLEWM7TROP3vDbY53A&ust=1362251875114326
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.megapedia.pl/s/sa%C5%82atka-jarzynowa.jpg&imgrefurl=http://www.megapedia.pl/salatka-jarzynowa.html&h=480&w=640&sz=69&tbnid=87MKh9n7cW1QoM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__vfxUEDPsPgqPndMua-G8RnxJ54Q=&docid=mRqc_2S_iCHoeM&hl=pl&sa=X&ei=LP8wUZvYAonPtQa2yoC4BA&sqi=2&ved=0CCsQ9QEwAA&dur=1677


 

 

z uszkami i karpia. P.M.Józwiak-Brudzińska podczas kolacji wigilijnej zajada 

najchętniej barszcz z uszkami, pierogi i kutię ,  
p. B.Kobylański pierogi, kutię i makowca, natomiast p.A.Krakowiak karpia  
i barszcz z uszkami. Ulubionymi potrawami p.H.Tchorowskiej są pierogi, 

kapusta z grzybami i zupa rybna , p.B.Michalskiej karp smażony

,barszcz i tort makowy, a p.M.Mizery kapusta z fasolą, zupa 
grzybowa i pierogi . P.D.Olencka lubi karpia, kutię i sernik, p.M. Tajsner 

barszcz, kluski z makiem  i rybę, a p.M.Michalska krem grzybowy

,pierogi drożdżowe i kapustę z fasolą. Ulubione potrawy  
p.T.Fediuka to barszcz, pierogi z kapustą i kutia, p.A.Bartczak-Woźniak barszcz 
z uszkami, pierogi z kapusta i grzybami oraz karp smażony, 

 a p.A.Jendraszak-Kondras barszcz, kutia i kapusta z grochem .  
P.P. Suszyński chętnie zjada karpia, sałatkę warzywną i barszcz, p.K.Hadrych 
zupę grzybową, pierogi z kapustą i grzybami oraz kutię, zaś p.M.Stępień-Kluj 
pierogi z kapustą i grzybami, kutię i kapustę z grochem. Ulubione dania 
wigilijne p.A.Poźniak są barszcz, pierogi i kutia, 

 natomiast p.A.Pierzgi karp, śledzie w śmietanie oraz pierogi  
z kapustą i grzybami. 

zebrały: Weronika Majewska i Julia Wolnik z kl. IVc 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DeC3iwzr0QFmgM&tbnid=U9Md7n6IBbE0BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://slodkoismacznie.wordpress.com/&ei=g_8wUcGeEY_AswaGuICgBA&psig=AFQjCNEln6GV-1mdwYQ59cLxE0xbW-Dpag&ust=1362252024093410
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=lxhU6Mmg7QPmUM&tbnid=V9kqWZ1SIYzAXM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ek.pl/artykul/1344/zupa-rybna-na-swieta/&ei=IQAxUf6nFsGHtQau6YC4CQ&psig=AFQjCNES6XQqon8eagm3FD2-Edhonj5lTA&ust=1362252193433513
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xgK7yot4GdLuYM&tbnid=abxqN_LtZk2WKM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Przysmaki/528242,1,Karp-smazony--przepis-na-karp-smazony.html&ei=PP0wUfaVLMnctAb_noDgBg&psig=AFQjCNEeKUrqhBTsRvWQIds3lvS-J2Kk0w&ust=1362251452769242
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2zF_tUcoLc3PYM&tbnid=PfcwoxsXnHaLNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://slodkapasja.blox.pl/tagi_b/759/bakalie.html&ei=oQAxUYm-IMnFswaxsIHACQ&psig=AFQjCNH_oasf86BzydrtY9fJdD0j6m-RJw&ust=1362252321574054
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PDUuvWXN6AeeQM&tbnid=vor69JCdIWz0jM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.kamis.pl/Przepisy/Zupy/Zupa-grzybowa-aromatyzowania-nalewka-wisniowa.aspx&ei=ZAIxUd2CEsOstAaDoYCgDA&psig=AFQjCNFYU0R-XCzMXPt1LM503bgtlMm8tw&ust=1362252772379876
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q6Cr6HYV-zZkaM&tbnid=wjocAGfYAz273M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mojakulinarnaprzygoda-agiatis.blogspot.com/2011/12/kapusta-z-grochem.html&ei=FAExUdSkFo7ntQbSxYGwDQ&psig=AFQjCNH6kAQRoWBXLJdAHC1JfWq9OiAihg&ust=1362252419638903
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KHvAGAZ7SOyn9M&tbnid=ueRY3bB_-06rCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mojakuchnia.wordpress.com/2008/05/30/sledz-w-smietanie-po-hawajsku/&ei=kQExUdi8Js2Uswac84DwCQ&psig=AFQjCNGeTBNDzvFASQZay4zcc7MWKne5hw&ust=1362252561679099


 

 

 Humor zeszytów uczniowskich  

 Oto kolejna porcja zdań, których autorami są uczniowie naszej 

szkoły!!!(materiał pochodzi najczęściej z prac klasowych) 

 Staś energicznie chodził, gdy Nel była chora. 
 

 Niestety, ten przyjaciel został związany w pewien spisek. 
 

 Zawołaj psa do zjedzenia. 
 

 Wsyp do miski puszkę kukurydzy. 
 

 Nel traktowała Stasia, jak własnego brata, tak jak on ją. 
 

 Staś mówił biegle po polsku, francusku, angielsku, arabsku i murzyńsku. 
 

 Kiedyś opustoszałem na lekcji. 
 

 Mój tato sieje ogród. 
 

 Aslan nie bał się swojej śmierci. 
 

 Żyję, bo nie mam innego wyjścia. 
 

 Babcia poczuła, że źle się czuje. 
 

 Ta książka przy czytaniu jest bardzo zrozumiała. 
 

 Moja babunia ma sad truskawkowy. 
 

 Martwią mnie kłótnie z moimi koleżankami i wrogami. 
Zebrał: KTOŚ 



 

 

 UŚMIECHNIJ  SIĘ ! 
 

 Przedszkolak do przedszkolaka: 

- Wiesz, w moim domu modlimy się przed każdym posiłkiem. 

-A u mnie nie. Moja mamusia bardzo dobrze gotuje. 

********** 

 Pani od przyrody pyta Jasia: 

-Jasiu, jakie znasz komórki? 

-Nokia, Samsung, LG, Siemens… 

********** 

 Jasio dostał od cioci z zagranicy niezwykły upominek – aparat do  

wykrywania kłamstw. Nazajutrz wraca ze szkoły i od progu woła: 

-Dostałem piątkę z matmy! 

-Piiip! – odezwał się aparat. 

-Nie kłam – strofuje synka mama. – Bierz przykład ze mnie. Gdy chodziłam do 

szkoły, miałam same piątki! 

-Piip! – odezwała się aparat. 

  Na to odzywa się ojciec: 

-Bo wy macie teraz za dobrze i nie chce się wam uczyć! Gdy ja chodziłem do 

szkoły… 

-Piip! – odezwał się aparat. 

********** 

-Jasiu – mówi tata. – Chcę, żebyś wiedział, że dostałeś ode mnie takie 

solidne lanie, bo bardzo cię kocham! 

-Tatusiu, ja chyba nie zasługuję na tyle miłości… 

********** 

Na lekcji matematyki nauczyciel prosi Jasia o rozwiązanie zadania. 

- Nad rzekę poszło 15 chłopców, czterem mamy nie pozwoliły się kąpać. Ilu 

chłopców się kąpało? 

- 15, panie profesorze. 

********** 

W poniedziałek na pierwszej lekcji Jasio pyta szeptem kolegę: 

- Ty, która godzina? 

- Ósma dwadzieścia. 

- A niech to, ale ten tydzień się wlecze! 

 



 

 

Pływa sobie żółw po oceanie i nagle koło niego wyłaniają się rekiny.  

Podpływają coraz bliżej i bliżej, wreszcie jeden odgryzł mu nogę. Żółw tak patrzy 

na niego 5 minut, 10 minut i mówi:  

- Bardzo śmieszne... 

********** 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  

Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

Chemia - Szklana pułapka  

Fizyka - E=mc2  

Historia - Sensacje XX-wieku  

J.polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  

Poprawka - Stawka większa niż życie  

Nowy w klasie - Kosmita E.T  

Ostatnia ławka - Róbta co chceta  

Pan konserwator - McGyver  

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  

Wywiadówka - Z archiwum X  

Wakacje z rodzicami - Familiada  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 

********** 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy  „Czyja mama jest najpiękniejsza?". 

Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

 

********** 

Kapciuszek płacze.  

Przychodzi wróżka i mówi:  

- Kopciuszku, czemu płaczesz?  

- Bo nie mogę iść dziś na bal!  

- A czemu nie możesz iść dziś na bal?  

- Bo bal jest jutro! 

 

Redakcja 


