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Złota polska jesień... 

No i mamy jesień. Raz zimno, mokro potem ciepło, ale wieje… Jednym słowem masakra!  

Depresji, jak przetrwać tę porę roku. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło i czekać tylko 

na paletę barw za oknem. 

Ostatnio sporo się działo w szkole. Przede wszystkim wybory SU. Naszą przewodniczącą została 

nasza koleżanka z redakcji -  Malwina Kujawska! Martyna Pawełkiewicz pełnić będzie rolę zastępcy. 

Trzecie miejsce zajęłam ja (Karolina Szewczyk) i dostałam zaszczytną rolę sekretarza :D.  

Gratulacje dla wszystkich kandydatów!  

Tego samego dnia odbyły się wybory Mistera Szkoły, którym został nie kto inny jak Mateusz 

Chmielewski! Również wielkie gratulacje!  

Dziękujemy wszystkim chłopcom, którzy wzięli sprawę na poważnie i przyszli w muszkach lub 

krawatach! 

A więc startujemy z drugim miesiącem szkoły! Zostało jakieś 35 tygodni szkoły, ale damy radę!  

Kala 

 

 

 

 Zafunduj sobie cieplutkie skarpetusie lub kapcie, aby zawsze było ci cieplutko w stopy; 

 Wyciągnij z szafy swetry i kocyki; 

 Zaopatrz się w zapas herbaty i kakao; 

 Nie ma lepszej pory roku na czytanie książek; 

 Spokojnie, masz ode mnie zezwolenie na obżeranie się czekoladą, (tylko nie przyjmuję reklamacji 

w związku z niedopinającymi się spodniami!); 

 Jak wiadomo muzyka to jedyne, co utrzymuje nas przy życiu, więc to dobry czas na stworzenie 

swojej melancholijnej playlisty; 

 Zabij nudę ozdabiając swój pokój świeczkami, wycinkami w kształcie liści lub dyni, nadaj temu 

pomieszczeniu jesienny klimat; 

 Posiedź przy oknie wpatrując się w jesienny krajobraz i rozmyślaj nad różnymi sprawami (pod 

warunkiem, że będą one pozytywne ;)) 

Kala 



 

 

Pewnie ciekawi jesteście, czego słuchali nasi nauczyciele, gdy byli w naszym wieku. Otóż my tez byliśmy 

ciekawi, więc ich oto zapytaliśmy.  

Pani Monika Żerek: 

- Lady Pank 

Pani Agnieszka Smejda: - 

New Kids On The Block  

- Modern Talking 

Pani Grażyna Dąbrowska: 

- Lady Pank 

- Modern Talking 

- Depeche Mode 

Pan Dominik Kozar: 

- Quen 

- Guns'n roses 

- Nirvana 

Pani Beata Kielan: 

- ABBA 

- Anna Jantar 

- Violetta ' Villas 

Pani Agnieszka Skóra: 

- Anna Jantar 

Pani Małgorzata Ksyt: 

- Backstreet Boys 

Pan Adam Jędrych:  

- Pop 

- Rock 

Wiktoria i Ola  

  
Na umilenie jesiennej nudy mam coś dla was. W tym numerze gazetki nie mogło zabraknąć konkursu.  
 
Napisz swoje sposoby, jak zapobiec jesiennej nudzie. 
Praca powinna zawierać minimalnie jedną stronę kartki A5.  
Mile widziane obrazki.  
Podpisaną pracę należy przynieść do 23 października do Malwiny Kujawskiej z klasy VII. 
 

Zakręcona  

 W tym miesiącu przeprowadziliśmy ankietę w śród uczniów. 
Wszyscy wspólnie wybrali hit tego miesiąca. Ankieta przeprowadzana będzie co miesiąc, by wybrać 
najbardziej lubianą piosenkę. 
 
Wyniki ankiety:  
Zayn- Dusk Till Dawn ft.Sia  ( 21 głosów) 
Katy Perry- Swish Swish ft. Nicki Minaj   (20 głosów) 
Shakira – Perro Fiel ft. Nicki Minaj   (9 głosów) 
Taylor Swift – Look What You Made Me Do   (4 głosy) 
Niall Horan – Too Moch To Ask   ( 3 głosy) 
Jax Jones – Instruction ft. Demi Lovato, Stefflon Don   (3 głosy) 
CNCO, Little Mix- Reggaeton Lento  ( 3 głosy) 
Zedd, Liam Payne – Get Low   ( 0 głosów) 
Miley Cyrus- Younger Now    (0 głosów) 
Sam Smith – Too Good At Goodbayes   ( 0 głosów) 
 

Zakręcona  



 

czyli wywiad z naszym nauczycielem języka 

polskiego i historii, panem Dominikiem Kozarem. 

 Dzień dobry! 

 Czy zadowolony jest Pan ze swojej pracy? 

 Praca z uczniami daje mi wiele satysfakcji. Każdy dzień przynosi coś nowego. Czasami zaskakują mnie 

pomysły moich uczniów, innym razem to ja zaskakuje młodzież. 

 Czy wyobraża Pan sobie uczenie innych przedmiotów? 

 Myślę, że dwupak historia i język polski jest dla mnie jak najbardziej optymalnym pakietem. Gdybym 

na przykład miał uczyć matematyki czy fizyki, to cierpiałbym i ja i uczniowie. 

 Skąd zamiłowanie do historii? 

 Odkrywanie tajników historii pozwala mi wyobrażać sobie, jak zwykli ludzie odnajdywali się w 

przełomowych dla ludzkości dziejach, takich jak na przykład Wielka Rewolucja Francuska czy 

chociażby czas Powstania Warszawskiego. 

 Gdyby nie zostałby Pan nauczycielem, to jaki zawód by Pan wykonywał? 

 Kiedyś się już nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że zostałbym taksówkarzem. Ta praca 

pozwoliłaby mi na ciągły kontakt z różnymi ludźmi. A jako, że jestem osobą dość kontaktową, to 

pewnie bym się nie nudził. 

 Ma Pan plany na następne książki? 

 Plany mam, ale trochę gorzej z wolnym czasem. Wieczory spędzam w mało romantyczny sposób, 

sprawdzając wasze kartkówki, klasówki, zeszyty, a później czas na sen, żebym niewyspany nie ryczał 

na was już od rana nieludzkim głosem:) 

 Czy chciałby Pan, żeby Pana książki zostały kiedyś zekranizowane? 

 Bardzo bym chciał. Może udałoby mi się wówczas ubłagać reżysera, żeby pozwolił mi zagrać jakąś 

drobną rólkę w takiej ekranizacji:) 

 Dzień bez kawy, to dzień stracony?  

 Dzień bez kawy, to dzień nieciekawy. 

 Ulubiona kawa? 

 Różne gatunki, ale najczęściej jest to kawa "Pedros". 

 Kawa dla Pana to przyjemność czy obowiązek? 

 Bez wątpienia przyjemność. 

 Ma Pan wiele zalet, co uważa Pan za swoją wadę?  

 Gadulstwo:) 

 Jakaś złota myśl dla czytelników? 

 Oczywiście. Nawet dwie, bo uczę dwóch przedmiotów:) Po pierwsze czytajcie książki, bo kto czyta, ten 

żyje podwójnie. Po drugie, poznawajcie historię, gdyż ten, kto nie zna historii, nie potrafi zrozumieć 

teraźniejszości. 

 Dziękujemy za wywiad. 

 Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników NzB. 

Wera & Seweryn 



 

   to zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu 

krajach w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, 

głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą 

popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. 

Inne popularne motywy to duchy, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty 

itp. 

 

 Zwyczaje : 

1. Do zabaw w Halloween zalicza się także zabawa cukierek albo psikus. Dzieci chodzą z 

pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka, 

otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. 

2. Popularnym zwyczajem są także spotkania młodzieży, podczas których oglądają horrory. 

3. Halloweenowe zabawy to również przeskakiwanie przez świeczki, które są rozstawione w kole na 

ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące w przyszłym roku. 

4. Kolejna gra to wrzucanie orzecha do płonącego ogniska. Jeżeli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza 

to odwzajemnioną miłość. 

5. Inną popularną zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. 

 

Jadzia 

 
ADAM NAWAŁKA 23 października obchodził 
będzie 60 urodziny, to polski piłkarz i trener 
piłkarski. Reprezentant  Polski, uczestnik 
Mistrzostw Świata 1978. Od 1 listopada 2013 
selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej.  
 
SUKCESY ADAMA NAWAŁKI 
 
Zawodnicze 
Wisła Kraków 
-  Mistrzostwo Polski 1977/78 
 
Trenerskie 
Wisła Kraków  
- Mistrzostwa Polski: mistrzostwo w sezonie 
2000/01                                          i wicemistrzostwo 
w sezonie 1999/00 

Górnik Zabrze  
- awans do Ekstraklasy w sezonie 2009/10 
 
Reprezentacja Polski 
- awans do turnieju finałowego i ćwierćfinał 
Mistrzostw Europy                   w Piłce Nożnej 
2016 
 
Indywidualne 
- Człowiek Roku w Plebiscycie Piłki Nożnej: 2014 
- Trener Roku w Plebiscycie Przeglądu 
Sportowego: 2015 
- Trener Roku w Plebiscycie Piłki Nożnej: 2015, 
2016 

Życzymy kolejnych sukcesów!                                                                                                

Bartosz G. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_(spirytyzm)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zombie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wampiry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarownica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czaszka


 

                                                               

  

Nauczyciel oddaje klasówkę Jasiowi. 

Zamiast oceny napisał na niej IDIOTA. 

Jaś spojrzał na kartkę i powiedział do 

nauczyciela: -Ale jest pan roztargniony. 

Miał pan napisać ocenę a nie się 

podpisywać. 

 

W szkole: 

-Hej, ty pod oknem! Kiedy był pierwszy 

rozbiór Polski?- pyta nauczyciel. 

-Nie wiem. 

-A w którym roku była bitwa pod 

Grunwaldem? 

-Nie pamiętam. 

-A co ty właściwie wiesz. Jak chcesz zdać 

maturę? 

-Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

 

Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy- 

bezrobotny. 

 

Polonista do swojej żony: 

-Czy mnie kochasz, najdroższa? 

-Oczywiście!- odpowiedziała żona. 

-Pełnym zdaniem proszę! 

 

-Panie profesorze, czy to prawda, że bije 

pan żonę? 

-Myli się pan. Nie jestem jeszcze 

profesorem. 

 

 

Jak matematycy zapraszają się na 

wódkę? 

-Chodź zamienimy procenty na promile. 

 

Tata pyta Kazia: 

-Jak było w szkole? 

-Dobrze. Wiesz, że jeden nauczyciel ci 

zazdrości? 

-Zazdrości? Czego? 

-Już kilka razy złapał się za głowę i 

mówił ,, Gdybym ja był twoim ojcem…’’ 

 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 

odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

 

Zdenerwowana matka pisze do 

nauczycielki: 

"Bardzo prosimy już nigdy więcej nie 

bić Jasia! Bo to słabe, dobre, biedne 

dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. 

Chyba, że w obronie własnej..." 

 

Pani zadała dzieciom temat 

wypracowania: "Jak wyobrażam sobie 

pracę dyrektora?" Dzieci piszą, tylko Jaś 

siedzi bezczynnie, założywszy ręce.  

- Czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka.  

- Czekam na sekretarkę. 

 

Zuzia

 

 



  zwalniający z odpowiedzi ustnej 

wpisał się na stałe do tradycji szkolnej i prawo do korzystania z niego zostało umieszczone w 

poniższym Regulaminie. REGULAMIN ZABAWY Z KUPONEM ZWALNIAJĄCYM Z ODPOWIEDZI!!!  

1. Kupon należy wyciąć i dać Nauczycielowi na początku lekcji. 

2. Kupon zwalnia TYLKO z odpowiedzi ustnej. 

3. Kupon nie zwalnia z kartkówek i sprawdzianów.  

4. Ważny jest tylko kupon z oryginalną pieczęcią szkoły. Nie wolno posługiwać się kserokopią 

kuponu. 

5. Z kuponu wolno korzystać tylko raz w danym miesiącu i tylko na jednej lekcji. 

Łatwa zupa dyniowa 

Szybka i prosta zupa-krem, doskonała na 

chłodne, zimowe miesiące. 

Czas przygotowania to 30 minut. 

Ilość porcji: 4  

Składniki na zupę 

1 kg miąższu dyni, pokrojonego na 

niewielkie kawałki 

1 litr bulionu drobiowego 

1-2 łyżeczki cukru 

sól do smaku 

pieprz do smaku 

 

Do dekoracji 

150 g greckiego jogurtu o temperaturze 

pokojowej 

Sposób przygotowania 

Przygotowanie: 10min.  ›  Gotowanie: 

20min.  ›  Gotowe w: 30min.  

Do garnka włożyć dynię i dodać 1/3 

bulionu drobiowego. Przykryć i gotować 

przez 15 minut na małym ogniu, aż dynia 

zmięknie. 

Zdjąć z ognia i zmiksować w blenderze. 

Dodać pozostały bulion, cukier, sól i 

pieprz. Gotować jeszcze kilka minut. 

Podawać na gorąco z jogurtem. 

Życzę miłego gotowania i 

smacznego!!!!!!!!!   Seweryn 



    

 

,,BOTOKS" 

Jest to dramat sensacyjny stworzony przez- Patryk Vega.  Ten film opowiada o lekarkach, 

które  zmagają się z trudnymi decyzjami i problemami takimi jak:  dyskryminacja, presja 

macierzyństwa, pogoń za młodością, walka o prawo do wolnego wyboru i własnych 

poglądów. Film jest fajny pełen akcji i smutku. Niestety nie nadaje się dla ludzi poniżej 16 

roku życia. 

,, Lego njnjago" 

Jest to film animowany opowiadający o szóstce przyjaciół, którzy za dniem są 

zwyczajnymi osobami, a nocą  bohaterami. Ich zadaniem jest pokonanie Garmadona- 

najgorszego Gościa Wszech Czasów i jednocześnie ojca samego Lloyda. Mistrz Wu uczy 

samych ninja do perfekcji, lecz ninja przywódcą jest sam LLoyd. Moja recenzja to 10/10, 

ponieważ sam jestem fanem lego i bardzo mi się podoba ich film 

,,Trapaty" 

 Jest to film przygodowy, opowiadającym o dwóch przyjaciołach, którzy znaleźli 

mapę do skarbu. Tam gdzie skarb, tam też kłopoty. Dzieci są obserwowane przez nianię. 

Chcąc odnaleźć skarb, Julka będzie musiała pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń. 

Moja recenzja tego filmu to 9/10.  

Pogromca filmów 
 

KUPON 

Zwalniający z odpowiedzi ustnej 

Kupon obowiązuje do 10.11.2017 

 

 



 

 „Fangirl” - Cath nie widzi świata poza czytaniem i 

pisaniem fanfiction, czyli opowiadań o bohaterze swojej ulubionej książki, czarodzieju 

Simonie Snowie. Jej siostra bliźniaczka, Wren , z którą dzieli pokój, jest zupełnie różna, ale 

mimo to nastolatki są nierozłączne.  Wszystko jednak zmienia się, gdy nadchodzi czas 

rozpoczęcia nauki w college’u. Drogi dziewczyn się rozchodzą, a Cath zostaje sama ze 

swoim laptopem, musząc zmierzyć się z trudnościami nowego życia. W szkole poznaje 

czarującego, bezpośredniego Levi’ego, ekscentryczną Reagan, oraz nauczycielkę, która 

będzie próbowała rozbudzić w niej chęć do napisania prawdziwej powieści. Fanigirl to 

książka która uczy,  że nikomu na początku nie jest  łatwo zrobić coś bez osób, które 

zawsze były przy naszym boku i przy których czuliśmy się komfortowo. Fangirl to pozycja 

o wpasowywaniu się w nowe, nieznane dotąd otoczenie – to lektura, którą powinni 

poznać zwłaszcza ci młodzi czytelnicy, na których czeka zmiana szkoły lub miejsca 

zamieszkania. 

„Wiatr” - Jest takie miejsce, do którego trafiają niedoręczone listy, zawieruszone paczki, 

wiadomości, które rozpłynęły się w powietrzu. Istnieją oczy, które znają mowę wiatru i 

serca. „Co za głupota!” – powiedziałaby natychmiast Greta, trzynastolatka w glanach, 

która ucieka na swoim rowerze, gdy tylko ktoś zaczyna mówić o uczuciu. 

Nikt nie wie, że anielsko przystojny, szaleńczo tajemniczy Anselmo, przemierza Rzym na 

rowerze dostarczając dziwne przesyłki. Greta, chcąc odkryć jego sekret, ląduje w 

niezwykłym warsztacie rowerowym. Im bardziej zbliża się do chłopca, tym bardziej 

oczywiste staje się, że ta dwójka ma ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż tylko rowerowa 

pasja... 

Jadzia 



 
Zwycięzcy z poprzedniego konkursu to: Patrycja Piotrowska z kl. VII, Natasza Ślusarczyk z kl. 4b, Zuzia 
Smejda z kl. VI, Hania Wróbel z kl. V. Nagrody zostaną przekazane na najbliższym apelu szkolnym. 
GRATULUJEMY! 

                                                                                                       Jadzia 
Na rozwiązania czekamy w Redakcji w sali nr 3 do 25 października. 

 


