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Wakacje, wakacje i po wakacjach… 

Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym 2017/18! 

Mam nadzieję, że wypoczęliście, zobaczyliście fajne miejsca, poznaliście nowych ludzi, a może nawet swoje miłości 

i udało wam się spełnić swoje wakacyjne postanowienia. Jeśli chodzi o mnie, udało mi się tylko nadrobić kilka 

filmowych zaległości. 

Nowy rok to nowe wyzwania… i kolejne postanowienia. Nie mniej jednak wierzę, że uda nam się to pokonać i życzę 

Wam, i sobie aby wszystko przebiegło po naszej myśli.  

Nadeszły też zmiany. Nowi nauczyciele w tym Pan Adam Jędrych, który będzie niektóre klasy uczył matematyki. 

Chemii uczyć będzie wszystkim dobrze znana Pani Beata Kielan. Liczymy na owocną współpracę :).  Odnowiona 

została podłoga w sali informatycznej. Wszystko nowe jest również dla klas IV. Każda lekcja w innej klasie z innym 

nauczycielem. Może to się wydawać przerażające, ale nie taka straszna szkoła jak ją malują.  

Nasza gazetka nie zatrzymuje się i postaramy się umilić wam następne 10 miesięcy. 

                                                                                                                 Kala 

 

 

 Żeby umilić wam powrót do szkoły oraz przywrócić wakacyjne wspomnienia, 

mam dla was konkurs.  

Opisz jak i gdzie spędziłeś/spędziłaś wakacje.  

Praca powinna być na kartonie A4. 

Mile widziane rysunki lub zdjęcia. 

Konkurs trwać będzie do 25 września. Do wygrania atrakcyjne nagrody. 

Na prace czekamy w Redakcji w sali nr 3. 

Zakręcona  

 

 Wakacje niestety już minęły, ale zapamiętamy je na długo. Przez 

wakacje słuchaliśmy muzyki i bawiliśmy się do niej, więc gdy usłyszymy jeden z przebojów tego lata to od razu 

przypomnimy sobie najlepsze chwilę spędzone w blasku słońca. Dziś będzie małe podsumowanie największych 

hitów tego lata.  

Oto wyniki: 

1.Alvaro Soler- Animal 

2.Charlie Puth – Attention  

3.Luis Fonsi, Daddy Yankee- Despacito  

4.Shawn Mendes- There's Nothing Holdin Me Back 

5.Myley Cyrus- Malibu  

6.Bruno Mars- That's What I Like  

7.Clean Bandit- Sympfhony fea.Zara Larson 

8.AronChupa, Little Sis Nora- Llama In My Living 

Room  

9.Niall Horan- Slow Hands 

10.Ed Sheeran- Galway Girl 

  

Zakręcona

 



 

~ Czyżby Natalia Siwiec urodziła? 

~ Rihanna zakrywa brzuch, chyba zaszła w ciażę... 

~ Gwen Stefani spodziewa się czwartego dziecka? 

~ Kim Kardaszian i Kanye West oczekują dziecka?! 

~ Księżna Kayte będzie miała dziecko? 

~ Anna Satrmach wyszła za mąż? 

~ Media biją się o Edytę Górniak?        

                                                                                                                            Ola 

czyli wywiad z naszym nowym matematykiem, panem 

Adamem Jędrychem. 

1) Czy lubi Pan pracę nauczyciela? 

- Oczywiście, że tak. Gdybym jej nie lubił nie byłoby mnie dziś z Wami. 

2) Dlaczego Pan wybrał akurat ten przedmiot nauczania? 

- Matematyka od początku edukacji była moją pasją. I szczerze mówiąc wcale dużo jej się nie uczyłem. 

3) Jakie są wady, a jakie zalety pracy nauczyciela? 

- Jak każdy zawód ma swoje wady i zalety. Ale jeśli coś się robi z przyjemności i przynosi to efekty to jest to dla 

mnie powód do zadowolenia. 

4) Czy praca z młodzieżą sprawia Panu przyjemność? 

- Gdyby nie sprawiała przyjemności wybrałbym inny zawód. 

5) Pana słabsza strona jeśli chodzi o matematykę? 

- Topologia. Ale to już wyższy poziom matematyki. 

6) Czy chciałby Pan uczyć innego przedmiotu? 

- Nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Ale myślę, że z przedmiotami pokrewnymi dałbym radę. 

7) Gdyby Pan miał jedno życzenie jakie by ono było? 

- Wygrać w Totolotka wtorkową kumulację :) Chociaż pieniądze podobno szczęścia nie dają. 

8) Jaki jest pański stan cywilny? 

- Mam żonę (także uczy matematyki) i dwóch synów. 

9) Jakie wrażenie wywarli na Panu uczniowie naszej szkoły? 

- W ciągu tego krótkiego okresu bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że już tak pozostanie na zawsze. 

10) W jakiej szkole uczył Pan wcześniej? 

- W ostatnim okresie pracowałem w prywatnej firmie. Kilka lat temu uczyłem matematyki w gimnazjum w 

Lubochni. 

11) Kim Pan chciał zostać w dzieciństwie? 

- Jak każdemu dziecku marzenia co chwilę się zmieniały: strażakiem, potem lekarzem, piłkarzem i pewnie jeszcze 

kilka innych zawodów przewinęło się w głowie, ale w momencie wyboru zawodu (wybór studiów po maturze) 

zdecydowałem, że będę nauczycielem. 

12) Ma Pan jakieś hobby? 

- Bardzo lubię wysokogórskie wędrówki. Co roku przynajmniej 2 tygodnie spędzam w ukochanych Tatrach. 

 

Wera & Seweryn 



 

  – to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, 

głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, a tak naprawdę chłopięcy odpowiednik Dnia 

Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają upominki, aby wyrazić tym swoją sympatię. 

W Polsce jest to bardziej popularne święto od Dnia Mężczyzn.  

   Geneza tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest jednak, że z roku na rok zyskuje ono na popularności dzięki 

mediom, a szczególnie internetowi i portalom społecznościowym. Obecnie Dzień Chłopaka obchodzony jest w 

kilku krajach, ale w różnych terminach. Krajem, w którym święto to ma najdłuższą tradycję jest Japonia. 

Prawdopodobnie już w VI wieku n.e. zapoczątkowane zostały obchody święta Tango- no Sekku, czyli Dnia Chłopca, 

w którym rodziny cieszyły się z rozwoju i postępów w nauce męskiej części swojego potomstwa. Po II wojnie 

światowej święto to zostało przemianowane na Dzień Dziecka (jap. Kodomo no Hi) i poświęcone jest wszystkim 

dzieciom. 

   Dzień Chłopaka na świecie: 

 7 lutego – Malta 
 5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 
 5 maja – w Japonii (święto Tango-no Sekku) obchodzone od VI wieku n.e., po II wojnie światowej 

przemianowane na Dzień Dziecka. 
 15 lipca – Brazylia 
 7 października – Norwegia 
 19 listopada – Indie, Meksyk 
 25 listopada – Kanada 

W imieniu całej redakcji gazetki, życzę wszystkim chłopakom wszystkiego najlepszego z  okazji ich 

nadchodzącego święta. 

Jadzia 

  

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie 

chętnie wracają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co powiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna 

się rok szkolny! 

Początek Roku Szkolnego. Mama pyta swego synka: 

- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 

niczym nie wiem. 

Pani w szkole pyta Jasia:  

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid?  

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i 

Kazek?  

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.  

- To co mnie pani swoją banda straszy? 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadao? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tango-no_Sekku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka


 
  Czas szkoły to czas nauki. Jak można sprawić, żeby stała się przyjemniejsza i zarazem skuteczniejsza? Oto kilka 

moich rad: 

 

 Najważniejsze jest nastawienie. Uczysz się tylko dla siebie. Narzekając, że tego wszystkiego jest za dużo i 

do niczego potrzebne nie zajedziesz daleko. Może i jest w tym trochę racji ale zanim to się zmieni… Pomyśl, 

że ucząc się rozwijasz swój mózg. Przyjmij zasadę: Mózg rozwija się kiedy jest używany. 

 Zabierz się za naukę od razu. Nie przekładaj, nie wymyślaj, naukę ustal jako priorytet. Później będzie 

tylko gorzej. Pozbądź się z głowy głosu: Matko jedyna dlaczego ja? Na co mi to ustrojstwo? Kto to 

wymyślił? 

 Każdy jest inny i każdy ma inny sposób uczenia. Ty musisz znaleźć swój. Spróbuj czytać na głos 

wiadomości po kilka razy. Chodź w kółko po pokoju powtarzając tekst. Uporządkuj wiadomości w 

przejrzystym schemacie. Słówka pisz po 20-50 razy i powtarzaj tak, abyś wyrobił sobie nawyk jego pisania 

i mówienia.  

 Znajdź miejsce idealne do nauki. Na biurku zadbaj o porządek tak, aby nic cię nie rozpraszało. Może 

najlepiej będzie ci na świeżym powietrzu. Wyłącz powiadomienia w telefonie, nie włączaj muzyki, a jeśli 

już to cicho i pozwalającą na skupienie. Zadbaj o odpowiednie światło, najlepiej dzienne. Wyłóż książki z 

których masz się uczyć aby widzieć swój cel.  

 Wypisz sobie korzyści jakie płyną ze zdobytej wiedzy. Wyobraź sobie, że to już umiesz i tylko 

powtarzasz. Ustal czas nauki i nagrodę za nią. 

 Przygotuj sobie wcześniej picie i przekąskę np. paluszki, m&m’s byleby nie pobrudzić książek!  

Powodzenia! 

Kala 

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. 

 

 

 



Mam dzisiaj dla was przepis na pyszną, żółtą smoothie bowl – 

czyli miseczkę z koktajlu z dodatkami. Pyszna, świeża, lekka – w sam raz na energetyczne śniadanie 

przed lub po treningu bądź na podwieczorek. Ach, i taka uwaga ode mnie – nie bójmy się, proszę, jeść 

owoców! To nie od owoców się tyje, a od nadmiaru – każdego produktu. 

Czas przygotowania: 10 minut 

Porcje: 1 osoba 

Ozdoby 

 2 łyżki opiekanych płatków zbożowych 

 0,5 kiwi 

 Kilka kostek mango (może być ze smoothie) 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

1. Mango kroimy w kosteczkę razem z jednym kiwi oraz bananem 

2. Kilka kosteczek mango odstawiamy na później, resztę wsypujemy do blendera (razem z kiwi i 

bananem) 

3. Dodajemy wodę (ok. 125 ml) lub mleko kokosowe. Jeśli chcemy gęstą smoothie bowl, używamy 

mleka, jeśli wolimy rzadszą konsystencję - wybieramy wodę. Dodajemy nasiona chia. 

4. Miksujemy składniki za pomocą blendera. 

5. Powstałe smoothie przelewamy do miseczki. 

6. Dekorujemy miseczkę pokrojonym kiwi, kawałeczkami mango i opiekanymi płatkami. 

Uwaga. 

Do smoothie bowl warto dodać: 

 źródło tłuszczu - np. awokado, siemię lniane bądź łyżeczkę oliwy z oliwek. Tłuszcz zapobiegnie tak 

nagłemu skokowi cukru we krwi. 

 źródło białka - ja często dodaję białko konopne, ale można też po prostu zamiast mleka kokosowego 

użyć mleka roślinnego lub krowiego czy jogurtu. Można też po prostu oprócz smoothie bowl zjeść coś 

białkowego - ja czasami jadłam jajka.  

Możemy spokojnie żonglować kalorycznością dania. Ja robiłam smoothie bowl na wodzie, a dla mojego 

Patryka - na mleku kokosowym. Dodałam też mu więcej banana.  

Wszystko zależy od naszego zapotrzebowania kalorycznego i jest to kwestia indywidualna. 

Zachęcam do eksperymentów. 

Życzę smacznego! Seweryn 

http://www.codzienniefit.pl/skladnik/opiekanych-platkow-zbozowych
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/kiwi
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/mango-moze-byc-ze-smoothie


    

 

,,Annabelle : Narodziny zła” 

Do kina powrócił niezły horror. Laleczka Annabelle nadal straszy i robi to w dobrym stylu. 

Ten film to naprawdę straszna historia zaczęło się to tak. 

Kilka lat późnej po śmierci córki lekarza i jego żony, przyjmują pod swój dach dziewczynkę ze sierocińca 

oraz opiekującą się nimi zakonnice. 

Dom który miał być dla nich kawałkiem nieba szybko zamienił się w śmiertelną pułapkę, a to wszystko 

przez laleczkę o imieniu Annabelle. 

Lecz moja recenzja tego filmu to 7/10. Widziałem straszniejsze horrory.                           

 

,,Gang wiewióra 2”                

Niektóre filmy animowane nie potrzebują kontynuacji. To właśnie jeden z takich przypadków.  

Wiewiór razem ze swoimi przyjaciółmi powraca, aby nie dopuścić do budowy Parku Rozrywki lecz to 

jeden z kłopotów drugim jest brak orzechów, autor dał w ostry wycisk zwierzętom. Lecz zwierzaki nie 

oddadzą swojego domu tak łatwo. Ich słowa na ten czas to ,,Chrupać to my a nie nas” 

Moja recenzja tego filmu to 5/10. Jednak polecam ten film. 

,,TO”                                    

Jest to straszna historia o przerażającym klaunie. 

W zwykłym małym miasteczku zaczynały znikać dzieci jak i starsi ludzie, grupa nastolatków widziała już 

tego klauna więc postanowiła poszukać zaginionych osób. Film oparty jest na motywach niezwykle 

popularnej powieści Stephena Kinga, czytelników aż do tej pory mają gęsią skórkę na widok tej książki. 

Moja recenzja to 9/10. Dlatego że ta historia mnie nawet przeraziła. 

 

Pogromca filmów 

KUPON 

Zwalniający z odpowiedzi ustnej 

Kupon obowiązuje do 10.09.2017 

 

 



Był sobie pies 
  Oto pełna głębokich uczuć i zdumiewająca opowieść o oddanym psie, który życiową misją czyni 

wpajanie swoim właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. To powołanie wypełnia na przestrzeni... 

kilku żyć. Książka nie jest ludzkim spojrzeniem na świat zwierząt, ale próbą spojrzenia na świat ludzi 

oczami psa. Bailey – bo to imię bohater nosi przez większą część powieści – opowiada swoje przygody w 

pierwszej osobie, w szeregu zabawnych sytuacji pokazując, że wprawdzie rozumie ludzki język, ale 

daleko mu do pełnego zrozumienia ludzkich zachowań i oczekiwań wobec niego. Czytelnik ma okazję 

śledzić losy psa od pierwszych świadomych chwil, jego liczne psie smutki i radości, które pozwalają mu 

się rozwinąć i przybliżyć do odkrycia sensu swojego istnienia. Bailey, mimo kilku psot, pozostaje 

bezsprzecznie pozytywnym bohaterem, za to ludziom daleko niekiedy do ideału,  Bruce Cameron 

udowodnił swoją powieścią, że nie tylko życie ludzi bywa fascynujące. Burzliwe perypetie psa Baileya 

zapierają dech w piersiach, wzruszając i bawiąc do łez.    Język jest co prawda prosty, ale dzięki kilku 

zabawnym grom słownym sugestywnie oddaje psi sposób... 

Milion odsłon Tash 
W dzisiejszych czasach społeczność więcej czasu spędza ma oglądaniu kanałów na YouTube. Z 

najzwyklejszych powodów, takich jak poprawa humoru, czy oderwanie się od rzeczywistości, nie raz 

spędzamy okrągłe godziny na wpatrywaniu się w ekran telefonu, czy komputera zapominając o 

problemach. Dla nas to rodzaj rozrywki, ale dla twórców kanałów jest już rywalizacją i czegoś na 

zasadzie „Wytrwają najsilniejsi”. Krwiożercza walka o subskrypcje i łapki w górę to codzienność dla 

najzwyklejszego youtubera. Tash jest nie tylko twórczynią osobistego bloga, ale i także współtwórczynią 

kanału na YouTube. Wraz z grupką przyjaciół pracują w pocie czoła nagrywając amatorskie ekranizacje 

książek. W sumie dla Natashy (pełne imię od Tash) kręcenie i pisanie scenariuszy jest treningiem przed 

wstąpieniem do prawdziwej szkoły filmowej. Na początku kanał „Nieszczęśliwe Rodziny” oczywiście nie 

przynosi wielu fanów.  Lecz pewnego razu staje się cud, subskrypcje sięgają pięćdziesięciu tysięcy i nadal 

rosną w górę. Coś co było niemalże snem dla Tash stało się rzeczywistością. Komentarze, gorliwe prośby 

o następne odcinki i maile od fanów, to coś wspaniałego. Jednak z czasem życie prywatne Tash jak i życie 

wirtualne przeżywa poważny kryzys. Problemy rodzinne, miłosne, ciągłe kłótnie i odzewy hejterów 

sięgają zenitu. Co w takiej sytuacji zrobi sama Tash, która wie, że jeżeli nic na to nie poradzi, jej serialowy 

zespół rozpadnie się i zostanie z tym wszystkim sama? Książka poruszająca temat dzisiejszej młodzieży 

spędzającej godziny przed telefonami. Autorka postanowiła ukazać w fabule, że praca nad jakimkolwiek 



blogiem czy kanałem jest pracochłonna i ciężka.        Jadzia  

 

Na rozwiązania czekamy w Redakcji w sali nr 3 do 25 września. 


