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    WAŻNE MIEJSCE 

31 października wybraliśmy się z klasą 3-cią gimnazjum do Łężycy na 
lekcję historyczną. Najpierw sprzątaliśmy pomnik, a ziemię obok niego 
grabiliśmy. Pani historyczka z gimnazjum opowiadała nam o zbrodniach, które 
miały miejsce na kresach wschodnich. Niespodziewanie odwiedziła nas  pani 
sołtys, która działa również w  stowarzyszeniu „My w Łężycy”. Okazało się, że 
jej dziadek również został w tym czasie okrutnie zamordowany. Na pomniku 
umieszczono dużo tablic upamiętniających zmarłych, a na jednym z obelisków 
zostały wypisane imiona, nazwiska oraz wiek  ludzi, którzy zginęli w okolicach 
Łężycy. Było to bardzo smutne, ale zarazem refleksyjne spotkanie. Po około 
godzinie wróciliśmy razem z naszą opiekunką, panią Mariolą Michalską, 
młodzieżą z gimnazjum oraz ich dwoma wychowawczyniami do  szkoły. 

               

Marysia Kowalczyk z kl.VIb 



 
 

4 listopada w gimnazjalnej świetlicy odbyła się lekcja historyczna na 
temat ludobójstwa na kresach wschodnich. Prezentacja autorstwa pani Ewy 
Brzezińskiej – nauczycielki historii w gimnazjum, zawierała drastyczne opisy 
wydarzeń i zdjęcia, więc osoby o słabych nerwach spędziły czas w bibliotece 
szkolnej. Dowiedzieliśmy się, że kresy niegdyś należały do Polski, lecz  
w wyniku działań wojennych i ustaleń po II wojnie światowej dziś jest tam 
Ukraina. Na terenie Wołynia oraz pobliskich miejscowości doszło niegdyś do 
przerażających mordów ludności -  mężczyzn, kobiet, nawet tych w ciąży  
i dzieci. Nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Najbardziej wzruszyłam się wtedy, 
gdy pani powiedziała, że czasami dochodziło do takich sytuacji, że syn 
z rodziny polsko-ukraińskiej musiał zgodzić się na  zabicie ojca, a gdy nie mógł 
dokonać wyboru, zabijano całą rodzinę. To była bardzo ciekawa, choć 
przerażająca lekcja historii. 

Marysia Kowalczyk z kl. VIb 

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE        

W środę, 5 listopada, odbył się szkolny konkurs łamańców językowych,  

w których brali udział uczniowie z klas IV – VI. 

 W pierwszej rundzie musieliśmy przeczytać 4 krótkie zdania (oczywiście 

łamańce). Do drugiej rundy przeszło 10 osób, które musiały najlepiej, jak 

potrafiły, przeczytać 2 „połamane” wierszyki. Jury w składzie: pani Agnieszka 

Poźniak oraz pani Hanna Tchorowska wybrały trzy osoby do rundy finałowej, 

podczas której trzeba było przeczytać 1 dłuuuugi wiersz. Trzecie miejsce zdobyła 

Kasia Kasprzak z klasy VIb, drugie - Stanisław Łuczak z VIa, a pierwsze - Gabriel 

Szańczuk z kl. Va. 

Marysia Kowalczyk z kl. VIb 



 KONKURS Z PRZYRODY 

W dniu 07.11.14r. w naszej szkole odbył się konkurs przedmiotowy z 

przyrody. Do udziału przystąpiło dużo dzieci z klas 4-6. Ja również. 

Podzielono nas na 2 grupy. Jedną grupę pilnował p. Waldemar Dejnega,  

a drugą p. Bożena Michalska. Rozdano nam testy, które trzeba było 

rozwiązać w ciągu 45 minut. Test miał  

7 stron, na których znajdowało się 17 zadań. Dla mnie większość zadań nie była trudna, ale przyznaję, że na 

kilka  z nich nie znałam odpowiedzi. Test obejmował zakres wiedzy z klas 4-6. Do etapu rejonowego przeszło 

8 osób.   

Wszystkim tym osobom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w II etapie, czyli w etapie 

rejonowym.  

       Weronika Majewska kl.VIc 

 

 

7 listopada klasa VIc wraz z panem Tomaszem Fediukiem i  kl. IIIB  
z gimnazjum   wybrały się do Łężycy pod pomnik pomordowanych na Kresach 
Wschodnich. Czekali tam na nas radny gminy i mieszkanki Łężycy, którzy 
opowiedzieli nam, jaki los spotkał ludność mieszkającą na terenie Wołynia 
i okolic. Po tej lekcji historii udaliśmy się do świetlicy , w której bardzo miło nas 
ugoszczono herbatą i ciastem. Mieszkanki obiecały nam , że przy następnej 
okazji opowiedzą nam inne ciekawe wydarzenia , które spotkały ich przodków. 
 

Oliwia Leisa z kl. VIc 
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     12.11.2014 r. w naszej szkole świętowaliśmy 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. Część „aktorską” apelu  

przygotowała klasa VIb pod okiem pana Marka Mizery i pana Tomka 

Fediuka. Każda osoba kolejno wychodziła z szeregu i odczytywała 

informacje dotyczące 123 lat niewoli naszego kraju. Pomiędzy 

informacjami, chórek (czyli uczniowie z kółka muzycznego) odśpiewywał 

pieśni patriotyczne i żołnierskie. Cieszyło  nas to, że wielu  uczniów 

włączyło się do śpiewania.  

Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Beata Szkudlarek  

z Nadleśnictwa w Zielonej Górze (osobiście moja mama). 

Podczas uroczystości już po raz kolejny zasadzono przed szkołą 

drzewo – tym razem buk – któremu uczniowie, w wyniku plebiscytu, 

nadali imię Stefana Żeromskiego. 

 

        
 

Rozalia Szkudlarek z kl. VIb 

 

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 

W dniu 13.11. o godzinie 09:20 odbył się konkurs przedmiotowy  

z języka angielskiego. Klasy 4 czwarte pisały go w osobnej klasie. 

Dostaliśmy arkusze zawierające 100 zadań zamkniętych (a,b,c,d). Jedne 

były łatwiejsze, inne trudniejsze.  

Na rozwiązanie testu mieliśmy 45 minut. Gdy ktoś skończył, oddawał 

test i szedł na lekcje. Z naszej szkoły do etapu rejonowego dostało się  

7 osób. 

J. Wolnik z kl. VIc i R. Szkudlarek z kl. VIb 



 

 

Julia Wolnik z kl. VIc :  

„ 14.11 o godzinie 10:05 rozpoczął się konkurs matematyczno-

informatyczny o nazwie „Bóbr”. Każdy z uczestników dostawał swoje 

hasło i login do serwisu, logował się i zaczynał test. Jak co roku „cała 

Polska” logowała się w tym samym czasie i przez to nie mogliśmy się 

zalogować. Udało się nam to dopiero 20 minut przed końcem konkursu. 

Zadania były różne i większość była trudna. Organizator Bobra 

przesunął koniec konkursu do 11:30, więc zamiast godziny, mieliśmy 

półtorej godziny. Ale emocje!!! 

Julia Wolnik z kl. VIc 

Franek Korniluk z kl. IVc: 

„Każdy uczestnik konkursu otrzymał hasło do aplikacj i po zalogowaniu się mógł 

rozwiązywać test. Zadania dotyczyły rodziny bobrów i ich przyjaciół. Na 

rozwiązanie testu mieliśmy jedną godzinę, ale po 10 minutach pracy zdarzyło 

się coś nieoczekiwanego. Aplikacja uległa awarii, ponieważ wszyscy w Polsce 

naraz zaczęli pisać ten sam test. Pan wicedyrektor na próżno dzwonił do 

administratorów aplikacji. Wkrótce usterka została naprawiona i uczestnicy 

mogli ponownie się zalogować i kontynuować test. Obecnie wszyscy uczniowie 

biorący udział w konkursie z niecierpliwością oczekują na wyniki testu.” 

 

PS. Konkurs, z powodu awarii powtórzono, ale czy na tym koniec 

kłopotów??? 



 

W listopadzie w naszej szkole odbyły się eliminacje do konkursu  

"Wieża Babel". Moja koleżanka z klasy – Sofia Courtin,  zespół wokalny  

z kl.IVa oraz kilka dziewczyn z klasy 5a brali w nich udział. 

           Tydzień po eliminacjach odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej  

w Gimnazjum w Czerwieńsku. Na ten konkurs przyjechali uczniowie  

z różnych szkół.  

Najpierw występowali uczniowie gimnazjum. Trwało to około 

trzydziestu minut. Potem przyszedł czas na szkoły podstawowe. Sofia 

powiedziała mi, że gdy usiadła na swoje miejsce w grupie szkół 

podstawowych, zauważyła, że wszyscy się denerwują swoim występem. 

Gdy nadeszła jej kolej,  zobaczyła, że oceniać ją będą dwie panie i dwaj 

panowie. Sofia była zestresowana, ale najpiękniej, jak potrafiła wykonała 

przygotowaną piosenkę. Jej występ trwał dwie minuty. Oglądało ją około 

czterdziestu osób. Po  występie jej i kilku innych osób było kilka minut 

przerwy, a występie wszystkich uczestników,  była 30-minutowa przerwa. 

W końcu doszło do ogłoszenia wyników.  

Okazało się, że Sofia zajęła pierwsze miejsce za mistrzowskie 

wykonanie piosenki „Derniere Danse” po francusku, którą w oryginale 

śpiewa Indila. Sofia dostała wspaniałą nagrodę -  słownik polsko-

angielski i słodycze. Wyróżnienia otrzymał kwartet - Inez Jasman-Jocz, 

Martyna Świderska, Milena Kubka i Patrycja Reimann z kl. Va za 

wykonanie piosenki „Lemon Tree” oraz zespół wokalny z klasy IVa, który 

zaśpiewał piosenkę Michaela Jacksona pt. „Man In the mirror”. 

 

Gratulujemy sukcesów . 

Angelika Kałużna z kl.IVc 



 

 Jak co roku odbywają się w naszej szkole mikołajki. Wszyscy 

czekają na ten dzień z niecierpliwością, bo prawie we wszystkich 

klasach uczniowie wymieniają się prezentami lub organizują jakieś 

ciekawe zabawy i konkursy z wychowawcami. Oto relacje z tego, jak 

przebiegały one w tym roku w niektórych klasach: 

Cztery dni przed Mikołajkami klasa 4c losowała karteczki  

z imionami osób, dla których mają  przygotować prezent. Podczas 

lekcji „zdobyto” informacje na temat tego, czym się kto interesuje 

i co by chciał dostać. Gdy nadszedł dzień wręczania prezentów, rolę 

Mikołaja spełniał nasz wychowawca, pan Marek Mizera. Okazało się, że 

wszyscy ucieszyli się z prezentów, które dostali. To był wspaniały 

dzień  

Angelika Kałużna z kl.IVc 

6 grudnia Święty Mikołaj odwiedził dzieci z klas piątych. 

Najwyraźniej dzieci były grzeczne, bo prezenty były wyjątkowe 

i wspaniałe! 

Klasa 5a dostała od Mikołaja bilety do kina. Dzieciaki pojechały 

na film pt " Uratować Mikołaja". Film wszystkim bardzo się podobał. 

W klasie 5b dzieci robiły sobie tradycyjne prezenty.  

W wielkiej tajemnicy losowały imiona osób, które miały je otrzymać. 

Wszyscy bardzo cieszyli się ze swoich upominków. Był to niezwykle 

miły dzień!  

          Klasa 5"c" pojechała w tym dniu na basen do Drzonkowa. Dzieci 

bardzo wesoło spędziły tam czas. Po zabawie wróciły do szkoły 

i złożyły jeszcze mikołajowe życzenia swojej pani.  

Atmosfera 6 grudnia wprowadziła chyba wszystkich "piątaków" 

we wspaniałe, świąteczne                                  Emilia Fularz z kl. IVc



W klasie VI B robiliśmy sobie nawzajem prezenty. Miała to 

być tajemnica, kto komu przygotowuje niespodziankę, ale już po 

tygodniu,  niestety,  prawie każdy wiedział od kogo otrzyma prezent 

. Aby otrzymać podarunek, trzeba było odpowiedzieć na jedno 

pytanie matematyczne (ponieważ wręczanie prezentów odbywało się 

podczas zastępstwa za  matmę). Każdy był, myślę, zadowolony ze 

swojego podarunku. Tak minęły nasze  skromne mikołajki. 

Marysia Kowalczyk z kl. VIb 

W klasie 6c każdy robił prezent dla osoby, którą wcześniej 

„wylosował”.  Aby dostać paczkę, trzeba było ją „wykupić”, np.: 

zatańczyć, zaśpiewać, powiedzieć wierszyk, itp. Każdy był zadowolony 

ze swojej paczki.  

 

Julia Wolnik z kl. VIc 

Rejonowy etap konkursu przedmiotowego z języka angielskiego odbył się  
18 grudnia.  Zostaliśmy zaproszeni do dużej sali gimnastycznej. Każdy dostał 
swój numerek (w zależności od nazwiska) i musiał wypełnić specjalną kartę 
kodową. Konkurs trwał 90 min., ale możno było wyjść 30 minut przed końcem. 
Arkusz był piekielnie trudny (i nie tylko ja tak sądzę). Miło było spotkać kilku 
znajomych i poznać też nowe osoby, a było nas ponad 160 !!! 
 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki . 
 

Rozalia Szkudlarek z kl. VIb 



 
 

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Jak co roku w naszej szkole 

z tej okazji szóste klasy organizują jasełka razem z panią Mariolą 

Tajsner  i panem Markiem Mizerą. Na występ zapraszane są dzieci z 

naszej szkoły, nauczyciele i rodzice. Ale zanim ten dzień nastąpi, 

aktorzy (dzieci z naszej szkoły, w tym ja - Archanioł Michał) muszą 

przygotować się do występu. Na początku pani Mariola Tajner pisze 

scenariusz. Potem odbywa się wiele prób, na których tracą głos: 

nauczyciel przygotowujący przedstawienie i aktorzy. W czasie prób 

bywa głośno, nie wszyscy pamiętają swoje role, ale bywa też zabawnie, 

ponieważ jak któregoś aktora nie ma, bo np. zachorował, to godnie go 

zastępuje pan Marek Mizera, który  potrafi wcielić się w każdą postać, 

którą gra. Wtedy wszyscy kładą się ze śmiechu.  Im bliżej do 

przedstawienia jasełek, tym większa nerwówka. Wydawałoby się, że 

będzie to kompletna klapa.  Po kilku próbach nadchodzi ta ostatnia, 

generalna próba z kostiumami i akcesoriami na pięknie udekorowanej 

sali ( jak to w teatrze). Każdy zna już swoje miejsce, aktorzy pamiętają 

swoje teksty. W końcu nadchodzi długo wyczekiwany dzień- 

JASEŁKA. Na sali zbierają się tłumy widzów. Aktorom trzęsą się 

nogi i ręce. Każdy powtarza swoje kwestie, a pani Mariola trzyma 

kciuki, żeby tylko wypaliło. Po udanym przedstawieniu czujemy radość 

i ulgę. 

      

      

 Weronika Majewska kl. 6 c  



    Z PAMIĘTNIKA 6-KLASISTKI  

Już po świętach, nowym roku!!! Znowu trzeba uczęszczać do 

tego tragicznego miejsca nazywanego „Szkołą” . Znów 

trzeba będzie słuchać tych wszystkich „gadanin” o liczbach, 

częściach mowy, budowie ryby... Właściwie, po co to komu? 

Hm... W każdym razie po nowym roku nauczyciele powinni 

dać nam kilka tygodni luzu!!! No nie? Ale najgorsze jest to, 

że zbliża się „CZAS GROZY”, czyli innymi słowy mówiąc, 

wystawianie ocen na półrocze... To po prostu jakaś 

masakra! A jak się nie wyrobiszz poprawianiem, to masz 

przekichane. Tym bardziej, że dzięki LIBRUSOWI nasi 

rodzice mogą kontrolować nasze oceny!!! To 

niesprawiedliwe. Jak tak, to należy wprowadzić też „kartę 

dobrego nauczyciela”, na której każdy uczeń będzie mógł 

wystawić ocenę nauczycielowi... Interesujące, prawda? 

Chociaż nie sądzę, żeby im się to spodobało  Na szczęście 

jeszcze tylko kilka tygodni i... FERIE! Znów się rozleniwimy 

i będzie tak w kółko!!! Ale cóż, trzeba zacisnąć pięści i wziąć 

się do roboty . Przecież zaraz będzie test szóstoklasistów. 

Jeśli będzie taki sam, jak test próbny, to ja nie wiem, co 

zrobię. Uczmy się póki możemy, bo na 5 minut przed testem 

nie da się chyba wkłuć wszystkich wzorów, procentów, 

listów, epitetów... Takie życie ucznia!!! 

Marysia Kowalczyk z kl. VIb 



Sonda!!! Sonda!!!  Sonda!!!  

 Zima na dobre zagościła w naszym kraju. Jest biało…pięknie…Ale co robić, 

aby było atrakcyjnie? Zapytaliśmy uczniów naszej szkoły, jakie zabawy na 

śniegu organizują, gdy  biały puch spadnie z nieba. Oto, jakie są Wasze 

propozycje : 

 zorganizowanie bitwy na śnieżki proponuje 

120 osób!!! 

 ulepienie przynajmniej jednego bałwana radzi aż 111 uczniów  

 zdaniem 79 osób koniecznie należy pozjeżdżać z górki na sankach lub 

jabłuszkach  

 57 uczniów radzi zbudowanie igloo  

 robienie anioła lub orła proponuje 35 osób  

 30 uczniów zachęca do różnych zabaw na śniegu  

 jazdę na nartach  lub snowboardzie  proponuje  

14 osób  

 pomaganie rodzicom przy odśnieżaniu – to zdaniem 11 osób również 

świetna zabawa  



 tyle samo uważa, że jest to wspaniały czas na spotkania ze znajomymi 

(oczywiście na dworze)  

 po 10 osób zachęca do jazdy na łyżwach, organizowania kuligów 

 oraz budowania zamków, fortec i innych rzeźb ze 

śniegu  

 6 osób zachęca do nacierania innych śnieżkami ( nie polecamy)  

 niektórzy nie rezygnują z gry w piłkę i proponują to jako świetną zabawę na 

śniegu  

 po 3 osoby zachęca do spacerów po lesie , ślizgania 

się na „lodowych ścieżkach”  oraz obserwowania pięknego, zimowego 

krajobrazu  

 są też tacy (2 osoby), dla których świetną zabawą jest jedzenie śniegu lub 

sopli (nie polecamy)  

 niektórzy (2 uczniów) nie rezygnują z jazdy po śniegu na rowerze ???, ale 

chyba na zimówkach!!! 

 są też tacy, którzy łowią ryby  (to chyba jest 

niebezpieczne)  

 lub robią ognisko z kiełbaskami (super pomysł podczas kuligu)  

Dziękujemy za udział w sądzie i życzymy wspaniałych zabaw podczas ferii  



KOSMICI 
 

Prezentujemy Wam I fragment opowiadania s-f, którego 

autorką jest Emilia Fularz z kl. IVc .   

 

Na planecie Złamany Ząb żyły małe stworki. Były zielone, choć ich oczy  

i nogi były wielokolorowe. Nie miały włosów, chociaż zdarzały się wśród nich  

gatunki, które posiadały różowo-granatowy łupież. Ale teraz o tym nie mówmy.  

W mieście, które nazywało się Rzygi Żaby, żył mały stworek  

o imieniu Kościuszek. Mieszkał w skromnym, przytulnym domku. Nikt go nie 

lubił, ponieważ wyglądał inaczej, niż wszyscy. Miał brązowe oczy i niebieskie 

czułki, które na planecie Złamany Ząb nazywano drygawkami. Wstydził się 

swojego wyglądu. Kościuszek nie wychodził z domu, bo bał się...Najbardziej 

wstydził się włosów !!! Były pomarańczowo-zielone, a ponadto we włosach 

Kościuszka widać było rybie oko. 

Pewnego dnia Kościuszek jednak postanowił wyjść . Gdy zobaczył go 

jeden z mieszczan, zaczął się śmiać, ale szybko przestał. Kościuszek pobiegł  

w stronę straganu, na którym można było kupić rybie oczy. Te rybie oczy 

przeraziły go niesamowicie. Zwiał do domu, aż się za nim kurzyło. Kiedy 

ochłonął , zrozumiał, że świat jest niesamowity. Postanowił wychodzić z domu 

częściej. 

 

 



 136 lat później... 

  Wszyscy mieszczanie przyzwyczaili się do okropnego wyglądu Kościuszka. 

 Pewnego dnia, gdy szedł przez miasto, przeszły mu ciarki po plecach, ponieważ 

zobaczył dwa ogromne stwory. Były ubrane w czarne kurtki. Jeden ze stworów 

miał zieloną skarpetkę w czarne serduszka, a drugi różową w pomarańczowe 

gąsienice. Nagle ktoś chwycił Kościuszka za ramię !!! Tak się wystraszył, że 

niomal by zemdlał. Usłyszał gruby głos : 

- Odrób nam zadania domowe !!! 

- Jakie zadania domowe ???- zapytał mały stworek nieśmiałym głosem. 

- No takie zadania domowe, co pani zadaje w szkole na lekcji. 

- A pokaż mi, jak wyglądają takie zadania domowe ? 

Duże stwory pokazały mu książkę, w której było napisane grubymi 

literami „ZROBIĆ TO ZADANIE”. Kościuszek zapytał : 

- Powiedzcie mi, gdzie dostajecie te zadania domowe ??? 

- No w szkole... a ty nie dostajesz zadań domowych ??? 

-Nie. A co to jest szkoła ???- zainteresował się stworek. 

-To jest takie miejsce, gdzie uczysz się różnych niepotrzebnych rzeczy. Na 

przykład tego, jak wygląda kolor brakutelowy . 

-Aha!!! A tak w ogóle, jak macie na imię ? 

- Ja mam na imię Gulaż. 

-A ty??? 

- Ja jestem Smarkul. 

-A kiedy znowu pójdziecie do tej szkoły ??? 

- Jutro ! Pójdziesz z nami ? 

- Eeeeeeeeee... no chyba tak !!! 

- Więc jutro przyjdziemy pod twój dom - powiedział Gulaż. 

- No, dobrze. A czy wiecie gdzie w ogóle mieszkam ?-zaciekawił się Kościuszek. 

- No nie. A gdzie ? 

- Na ulicy Aligatorowej pod numerem 23423098968497483858665495. 

- Widzimy się jutro rano! Cześka!!!- powiedziały stwory i odeszły. 

 Kościuszek szybko pobiegł do domu. Był zachwycony spotkaniem  

z Gulażem i Smarkulem. Już nie mógł doczekać się, kiedy ich zobaczy i pójdzie 

do tej…jakiejś szkoły. 

C.D.N. 

 



   Wywiad z… 
 Pan Waldemar Dejnega pracuje w naszej szkole wiele lat. Przez 

kilka z nich kierował nią jako dyrektor, ale od 2 lat uczy niektóre 

klasy przyrody. Poprosiliśmy go, aby odpowiedział na kilka naszych 

pytań. 

Proszę nam opowiedzieć o miejscu, z którego Pan pochodzi. 

Urodziłem się  i wychowałem w Zielonej Górze. Chodziłem do szkoły 

podstawowej nr 1 przy ówczesnej ulicy Gwardii Ludowej, obecnie Kardynała 

Wyszyńskiego. Przez długi czas wokół mojego osiedla było dużo sadów, ogrodów, 

itp. Z kolegami lubiliśmy bawić się w miejscu, gdzie dzisiaj stoją bloki mieszkalne, 

a my uganialiśmy się za pasącymi się tam owcami. 

Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela? 

Od czasu studiów jeździłem podczas wakacji letnich na kolonie jako 

wychowawca. Bardzo mi się to zajęcie podobało, więc gdy zdarzyła się okazja 

zmienić pracę, to zdecydowałem się na pracę w szkole. Zacząłem pracować  

w bardzo małej szkole wiejskiej w Przytoku. 

Który dział przyrody lubi Pan najbardziej? 

Każdy. Co roku odkrywam w przyrodzie, na nowo, ciekawe „miejsca”, 

zdarzenia, doświadczenia. 

Co w pracy nauczyciela, Pana zadaniem, jest najfajniejsze? 

Możliwość obserwowania rozwoju, dojrzewania młodych ludzi i poczucie 

spełnienia się w pracy, która jest moją pasją. 

 



Czego Pan nie lubi w uczniach? 

Arogancji, zarozumialstwa, bezczelność i braku ambicji. 

Jaki jest według Pana ideał ucznia? 

Nie ma takiego. Na szczęście. 

Czym się różni, Pana zdaniem, uczeń sprzed 15-10 lat od obecnego? 

Obecny uczeń jest pozbawiony, moim zdaniem, ambicji, nie interesuje go 

poznawanie świata dla czystej przyjemności zdobywania wiedzy. Ma roszczeniowe 

postawy wobec rówieśników, rodziców i nauczycieli, ale nie chce ponosić 

odpowiedzialności za swoje czyny. 

Opieka nad którym zwierzęciem, psem czy kotem, sprawia Panu większą 

frajdę? 

Lubię obydwa zwierzaki. Ale dopiero mając psa doceniłem walory 

codziennych spacerów, które kojąco na mnie wpływają i służą zdrowiu. A przy 

okazji pokochałem fotografowanie przyrody. 

Co lubi Pan robić w wolnych chwilach? 

Czytać książki i oglądać filmy w wersji angielskiej, bo dobrze to wpływa na 

moje uczenie się angielskiego. 

Którą z potraw wigilijnych lubi Pan najbardziej? 

Pierogi z kapustą i grzybami. Mogę je jeść cały rok, nie tylko podczas 

Wigilii. Niestety, najlepsze pierogi robiła moja zmarła Mama. Żadne inne mi tak 

nie smakowały. 

Czy pamięta Pan jakiś wyjątkowy prezent świąteczny, który sprawił Panu 

ogromną radość? 

Prawie 35 lat temu kupiłem sobie wymarzony magnetofon kasetowy. 

Niestety, wtedy kupno taśm kasetowych w sklepach było praktycznie niemożliwe. 

Jeden z moich braci cudem zdobył dwie i podarował mi pod choinkę. Byłem 

wniebowzięty. 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE NAM WYWIADU  



Mam pytanie!!! 
 

Spytaliśmy nauczycieli o ich postanowienia noworoczne, czy planują 

jakieś na 2015 rok. Oto, jak odpowiadali: 

 

 p. Lidia  Harendarz będzie  kupować co miesiąc nową książkę, 

natomiast p. Dorota Ginter nie ma żadnego postanowienia, tak samo 

jak p. Ada Jendraszak – Kondras i p. Agnieszka Bartczak–Woźniak, 

 p. Waldemar Dejnega nie ma postanowienia noworocznego, ponieważ 

uważa, że każdy rok jest inny, 

 p. Aneta Drozdek na razie nic nie postanowiła, ale jeszcze usilnie 

pracuje nad nim, a p. Ala Rogowicz ma postanowienie, ale nam go nie 

zdradzi, 

 p. Ola Krakowiak stwierdziła, że chce nauczyć się nowych 
umiejętności, 

 p. Marek Mizera powiedział, że chciałby w nowym roku zwiedzić 
Skandynawię, zobaczyć zorzę polarną i fiordy, 

 p. Renata Kisła zamierza zacząć uprawiać sport i schudnąć, natomiast 
p. Hanna Tchorowska nie ma postanowień noworocznych, 

 p. Marta Józwiak - Brudzińska powiedziała, że  nie będzie krzyczała 
na innych, podobnie jak p. Alina Kowalczyk, 

 p. Sylwia Jutrzenka nie ma postanowienia, a p. B. Kobylański w tym 
roku nie ma żadnego, ale któregoś roku, dawno temu, postanowił się 
zakochać , 

 p. Dorota Olencka ma zamiar jeść mniej słodyczy, natomiast p. Tomek 
Fediuk chce zadbać o swoją kondycję fizyczną, 

 p. Agnieszka Poźniak teraz nie ma, a kiedyś chciała się nauczyć 
angielskiego, natomiast p. Mariola Tajsner nie ma i nigdy nie miała 
noworocznych postanowień, 

 najbardziej spodobała mi się odpowiedź p. Pawła Suszyńskiego:  
„W tym roku nie mam żadnego postanowienia, a jeśli kiedyś jakieś 
miałem, to było głupie”  . 

 
opracowała: 

Julia Wolnik z kl.VIc 
 



NASI DZIENNIKARZE: 

 Opiekunka gazetki „zmusiła” nas, abyśmy coś o sobie napisali, żeby 
uczniowie naszej szkoły wiedzieli, kto pracuje w „Przylepiaku”. Dosyć 
niechętnie, ale spełniamy jej prośbę. Najpierw zaprezentują się „starzy” 
dziennikarze, a w kolejnym numerze „młoda gwardia”  

 

Nazywam się Weronika Majewska. Mam 12 lat i chodzę do 

kl. 6c. W gazetce szkolnej jestem już 3 lata. Praca w niej daje mi 

przyjemność z pisania różnych tekstów, mogę w ten sposób 

podzielić się wiedzą i informacjami z innymi uczniami.  

 W wolnych chwilach lubię słuchać muzyki, czytać książki, 

grać w kręgle, w bilard lub spędzać czas w gronie rodziny. 

Wielką przyjemność sprawiają mi wycieczki  rodzinne, podczas 

których mogę poznać nowe i ciekawe zakątki naszego kraju.  
 

  

Mam na imię Julia. W styczniu 

skończyłam 13 lat. Chodzę do klasy 6c.  

W gazetce pracuję od 2,5 roku. Dzięki 

pracy w niej, popełniam mniej błędów  

i jestem bardziej otwarta.  

W wolnym czasie lubię czytać ciekawe 

książki. Przyjemność sprawiają mi spotkania z moimi przyjaciółkami 

i dobre oceny, a smucą mnie złe oceny i niepowodzenia. 



 

  

Maria Anna Kowalczyk. Metr sześćdziesiąt jeden. Piegi. 

Okulary. Włosy-blond, grzywka zazwyczaj na prawo, kucyk po lewej 

stronie. Zielono-brązowe oczy. Zadziorny nos, małe usta. 

Miłośniczka rysunku, świnek morskich, jamników. Interesuję się 

graniem na instrumentach, a w szczególności saksofonie, flecie, 

keyboardzie. Moje ulubione zespoły to: LemOn, Enej, Vance Joy, 

James Blunt, Kenny G, Sam Smith. Chce zostać grafikiem 

komputerowym. Ta-Dam. Oto właśnie cała ja.  

 
Oto ja, Rozalia Szkudlarek. Przeciętna jedenastolatka chodząca 

do klasy 6 b (poszłam rok wcześniej do szkoły). W „Przylepiaku” 

działam już 2 lata. Praca w gazetce na pewno podnosi moją 

umiejętność pisania relacji oraz wypracowań, jest to dla mnie 

wielka przyjemność. Bezgranicznie kocham zwierzęta i skoczyłabym 

za nimi nawet w ogień. Jestem wegetarianką (nie jem mięsa) od 

dziecka. Nienawidzę sytuacji, kiedy zwierzę zrobi coś złego, a ludzie 

uważają, że to jego wina. Lubię czytać, zajmować się zwierzętami no 

i spacerować.  



 Humor zeszytów uczniowskich  

 Ostatnio sprawdzałam zeszyty w klasach, w których uczę  

i znowu „zebrałam” kilka zdań, które wywołały swoją konstrukcją 

moje zdziwienie. Oto niektóre z nich: 
 

 Mateusz pędził na koniu przez las i nagle coś rykło. 
 

 Nemeczek był smutny i miał emocje. 
 

 Pewnej nocy książę wyskoczył przez okno na swojego konia. 
 

 Według mnie najciekawszą przygodą Nemeczka była jego śmierć. 
 

 Karol na ogół jest niski. 
 

 Staś nie bał się strachu. 
 

 Zenek był zdolnym chłopcem, potrafił odpalić ognisko. 
 

 Idąc, mijaliśmy zwierzęta, które napatoczyły się na drodze. 
 

 Dedal sporządził sobie syna Ikara. 
 

 Po kolacji oblewaliśmy się wężami strażackimi. 
 

 Śmierć Nemeczka psuje atmosferę książki. 
 

 Na szczęście zdążyli dopłynąć do domu. 
 

 Robinson Kruzoe był uparty jak osioł. 
 

KTOŚ 



  
 

Diabeł złapał  Polaka, Ruska i Niemca i mówi : 

- Przynieście coś do czyszczenia. 

Polak przyniósł szczoteczkę do zębów, Niemiec szczotkę do czyszczenia kibla, 

a Rusek się nie pojawił. 

Diabeł mówi: 

- A teraz umyjcie zęby tym, co przynieśliście. 

Polak umył i nic. Niemiec zaczyna beczeć i zaczyna się śmiać. 

Diabeł: 

- Czemu beczysz ? 

- Bo boli! 

- A czemu sie śmiejesz ? 

- Bo Rusek jedzie maszyną do czyszczenia ulic !!! 

 

W sklepie z wędlinami: 

-Poproszę szynkę... 

-Mam pokroić w plastry? 

-No niech pani pokroi... 

Ekspedientka kroi, kroi i kroi. W pewnym momencie pyta: 

-Już? 

Klient popatrzył i pokręcił głową: 

-Nie. 

Ekspedientka dalej kroi i wreszcie klient odzywa się: 

-O, o, ten plasterek poproszę. 

 

Nad brzegiem stawu Nowak łowi ryby. Towarzyszy mu żona. On zarzuca 

wędkę i wyciąga but. Zarzuca ponownie i wyławia garnek. Następnym razem 

wyciąga młynek do kawy, po nim adapter, radio i telewizor. Na koniec wyciąga 

kanapę. 

- Uciekajmy stąd! - woła przerażona Nowakowa. - Tutaj chyba ktoś mieszka! 

 

http://rusku/
http://rusku/
http://rusku/
http://kawały/


Szczoteczka do zębów mówi: 

-Mam najgorszą pracę na świecie... 

-I kto to mówi - odpowiada papier toaletowy. 

 

Rozmawiają dwaj koledzy: 

-Wiesz Janek, kiedy słyszę rano budzik to wydaje mi się, że do mnie strzelają. 

-I co, zrywasz się na równe nogi? 

-No co ty, leżę jak zabity… 

 

Ojciec pyta syna: 

- No i jak ci poszedł ten egzamin? 

- Przez 20 min egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań... 

- No i co? 

- Nie wydobył ze mnie ani słowa. 

 

Kelner, hej, kelner!  

- Słucham pana...  

- Nie odpowiada mi ta zupa.  

- A o co ją pan pytał? 

 

Żali się sąsiad sąsiadowi: 

- Stary! Jakiego ja mam głupiego psa! Kazałem mu przynieść kapcie, a on mi kawę 

zrobił! 

 

Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wysłać szeregowca do szpitala, aby 

ten dowiedział się czegoś więcej. 

Po powrocie żołnierza, generał pyta: 

- I jak wygląda?!  

Na to szeregowy: 

- Jest bardzo ładny... Podobny do pana generała. 

- Podać więcej szczegółów! 

- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy drze mordę. 


