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EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA 

W dniach 5 - 20 października 2019 r. 

w całej Europie obchodzony był 

Europejski Tydzień Kodowania. 

Nasza szkoła w tym roku po raz 

pierwszy włączyła się w obchody.                  

W ich ramach wykonana została 

okolicznościowa szkolna gazetka, 

informująca o założeniach akcji, 

ogłoszony został też konkurs na 

rozszyfrowanie treści wiadomości. 

Zwycięzcami konkursu zostali 

uczniowie z kl. VII: 

 1. Mateusz Bryk 

2. Szymon Maroszak 

3. Dawid Olejnik 

Natomiast uczniowie klas 5a i 5b 

uczestniczyli w zajęciach 

pozalekcyjnych, w trakcie których 

zgłębiali tajniki szyfrowania 

wiadomości różnymi technikami. 

Ponadto mieli możliwość obejrzenia 

książki wydrukowanej językiem 

Brajla, czytania w tym języku, 

poznali też, jak w praktyce działa 

atrament sympatyczny. Na 

zakończenie każdy z uczestników 

zajęć otrzymał certyfikat.  

 

 

                                                                

MAMY NOWE STROJE SPORTOWE! 

Dzięki finansowemu wsparciu Rady 

Rodziców oraz darowi od Rodziców 

absolwentów szkoły podstawowej              

i gimnazjum 2018/2019 zakupiliśmy 

nowe stroje na zawody sportowe.          

Są to białe koszulki z logo szkoły                        

i niebieskim napisem SP 

TRĄBCZYN. Mamy nadzieję, że 

przyniosą nam szczęście!  
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SZKOŁA PAMIĘTA - AKCJA MEN 

Nasza szkoła przyłączyła się                    

do akcji MEN Szkoła pamięta.                     

Jej celem jest zorganizowanie 

działań upamiętniających ważne 

postacie i wydarzenia związane ze 

środowiskiem lokalnym. W akcję 

włączyły się klasy edukacji 

wczesnoszkolnej, Samorząd 
Uczniowski i Szkolny Klub 

Wolontariatu. 

 

FILHARMONIA POMYSŁÓW 

29 października w naszej szkole odbył się 

pierwszy w tym roku szkolnym koncert 

Filharmonii Pomysłów pt. Gdzie 

mieszkają dźwięki? Jego uczestnikami 

byli uczniowie z kl. 0 - 

III.  

 

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ  

29 października w Gnieźnie odbył się etap diecezjalny XIII 

Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział 

33 uczniów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Naszą szkołę 

reprezentował laureat etapu szkolnego Bartosz Styperek. 

 

SUKCES MARYSI I KLARY! 

Naszą szkołę reprezentowały Klara 

Białecka i Marysia Parus ze 

szkolnego koła teatralnego Iskierki. 

Obie dziewczynki zaprezentowały 

się bardzo dobrze. Klara 

przedstawiła monodram pt. Inne 

życie opracowany na podstawie 

książki Amandy Eriksson i zdobyła 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

4 
 

nagrodę. Marysia zdobyła 

wyróżnienie za monodram pt. 

Opowieść o rzeczach ważnych i 

mniej ważnych na podstawie tekstu 

Danuty Wawiłow. 

Do tej niezwykle trudnej formy 

teatralnej dziewczynki przygotowały 

panie Katarzyna Kulterman                                 

i Małgorzata Swędrowska, które 

dokonały również adaptacji tekstów 

oraz opracowały scenografię                         

do przedstawień.  

Gratulujemy oraz życzymy dalszych 

sukcesów!

101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

8 listopada odbyła się akademia z 

okazji święta Odzyskania 

Niepodległości. Organizatorem 

uroczystości była klasa VI z 

wychowawczynią panią Ewą 

Kłodzińską. Uczniowie przygotowali 

spektakl z elementami dramy. 

Kolejne sceny przedstawienia w 

metaforyczny sposób ilustrowały 

najważniejsze momenty z historii 

naszego narodu. Widowisko 

dopełniały utwory muzyczne i 

prezentacja multimedialna.  

Na koniec uroczystości głos zabrała 

Pani Dyrektor Mirosława Pirucka - 

Parus, która w krótkim 

przemówieniu podkreśliła znaczenie 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości oraz zwróciła uwagę 

na wartość patriotyzmu we 

współczesnym świecie. Przed 

spektaklem punktualnie o godzinie 

11:11 cała społeczność naszej szkoły 

odśpiewała hymn państwowy, tym 

samym włączając się w akcję MEN 

Szkoła do hymnu. 
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WIECZÓR GIER BEZ PRĄDU 

W piątek 15 listopada w naszej szkole odbył 

się Wieczór gier bez prądu. Była to dobra 

okazja do spędzenia czasu wolnego w inny 

sposób niż korzystanie z Internetu czy 

urządzeń mobilnych, a także szansa na lepsze 

poznanie się uczniów z różnych klas, 

budowanie pozytywnych relacji i integrację 

grupy. Gry planszowe dostarczyły wiele 

śmiechu, radości i emocji. W związku z 

dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się 

akcja, planujemy jej kolejną edycję. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

15 listopada odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka nowych 

członków grupy Puchatki. Dzieci przywitały rodziców piosenką i pięknymi 

wierszykami. Starsi koledzy, którzy rok wcześniej już chodzili do przedszkola, 

zaprosili do Zajęczej Chatki, czym wprawili zebranych i swoich młodszych 

kolegów w dobry humor. 

Następnym punktem występu był 

muzyczny akcent w języku 

angielskim i gimnastyka rączek. 

Część artystyczna zakończyła się 

gromkimi brawami, po których 

przyszedł czas na pasowanie przez 

Panią Dyrektor naszych dzieci, 

dzięki czemu stały się one 

prawdziwymi przedszkolakami. 

 

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka. To dobra okazja do tego by pamiętać, że każde 

dziecko ma pewne prawa, wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka.
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ŚWIATOWY DZIEŃ FILOZOFII 

21 listopada przypada Światowy Dzień Filozofii, w 

związku z czym na górnym korytarzu została 

umieszczona plansza  z najważniejszymi informacjami, 

przybliżającymi wiedzę na temat filozofii i filozofów. 

Dodatkowo siódmoklasiści wykonali plakaty dotyczące 

nurtów filozoficznych z okresu antyku.  Na ich podstawie 

uczniowie mogli zapoznać się z najbardziej znanymi 

powiedzeniami filozoficznymi, a także bliżej poznać 

sylwetki wybranych filozofów. 

 

MAMY MASKOTKĘ SZKOŁY ! 

Niedawno nasza szkoła wzbogaciła się o unijną maskotkę - 

Syriusza. Można ją podziwiać zaraz po wejściu do szkoły - 

zajmuje honorowe miejsce w jednej z gablot. Serdecznie 

dziękujemy pani Marioli Ławniczak, mamie Krystiana i 

Sebastiana z kl. IV, za jej ufundowanie. 

DZIEŃ KREDKI 

22 listopada uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

świętowali Dzień Kredki.    W tym dniu szkolne korytarze i 

parapety zaroiły się od różnego typu kredek - tekturowych, 

małych, dużych i kolorowych. Poza tym wszyscy chętni 

malowali kredki na swój ulubiony kolor i układali ciekawe budowle z kredek. 

Dzięki kredkom ten listopadowy dzień nie był taki szary. 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY 

28 października odbył się Szkolny konkurs czytelniczy ze znajomości treści 

wybranych mitów greckich. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z kl. V - VI. 

Uczestnicy musieli zapoznać się z wybranymi tekstami, a następnie 

odpowiedzieć na 25 pytań. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa wyłoniła 

zwycięzców: I miejsce - 

Łukasz Bryk, kl. Vb , II 

miejsce - Wiktor 

Kopczyński, kl. Vb , III 

miejsce - Amelia Michalak, 

kl. VI. W październiku 

odbył się również Konkurs 

plastyczny pod hasłem 
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Podróż w przyszłość, czyli Polska za 100 lat. Konkurs był przeznaczony dla 

uczniów z klas I - VI. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: a) 

klasy I – III, I miejsce - Jakub Szymkowiak kl. I , II miejsce - Mateusz 

Kowalski, kl. II, III miejsce - Mateusz Kopczyński i Jan Wolnicki kl. I , 

Wyróżnienia: Amelia Widerowska i Magdalena Gaweł z kl. III, Marta 

Kornatowska z kl. I b) klas IV – VI: I miejsce - Wiktor Kopczyński, kl. Vb , II 

miejsce - Nikola Jankowska, kl. Va , III miejsce - Agata Janowska, kl. Va. 

Dziękujemy za udział w konkursach i gratulujemy zwycięzcom! 

KONKURS „ JA I MOJA RODZINA” 

30 października w Miejskiej                          

i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Słupcy odbyło 

się podsumowanie konkursu 

plastycznego i wręczenie 

nagród laureatom. Tematem 

konkursu była rodzina 

widziana oczami dziecka, 

najpiękniejsze chwile 

spędzone z rodziną i 

najcenniejsze rodzinne wspomnienia. Konkurs skierowany był do uczniów klas 

IV - VI powiatu słupeckiego. Spośród 66 prac, które zostały nadesłane z 12 

szkół podstawowych komisja konkursowa wybrała 25 najlepszych. W gronie 

nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Wiktor Kopczyński z kl. 

Vb, Nikola Jankowska i Julia Bojańska z kl. Va. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów w twórczości artystycznej. 

ZBIÓRKA  SKARPETEK 

W listopadzie zbieraliśmy skarpetki dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rzepczynie. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu udało nam 

się zebrać aż 163 pary! Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i włączenie 

się w naszą akcję. Jesteśmy bardzo dumni, że dzięki współpracy udało nam się 

pomóc innym.  
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ANDRZEJKI KLAS 0 – III 

27 listopada odbyły się andrzejki dla 

klas 0-III. Zabawa rozpoczęła się od 

wróżb prowadzonych przez starsze 

koleżanki. Odrobina magii wprawiła 

uczniów w dobre humory na resztę 

wieczoru. Po słodkim posiłku w 

klasach odbyła się dyskoteka. Była to 

dobra okazja do wspólnych tańców i 

wesołych zabaw - już z niecierpliwością czekają na następną. 

 

 

KINOSZKOŁA 

W zagórowskim kinie dzieci obejrzały obraz pt. 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Projekcja 

została poprzedzona rozmową z edukatorem na 

temat spraw poruszanych w tym filmie. 

 

ANDRZEJKI  KLAS  IV – VIII 

Dnia 28 listopada uczniowie klas IV-

VIII obchodzili andrzejki podczas 

dyskoteki. Poza muzyką, tańcami i 

świetną zabawą mieli okazję 

sprawdzić, co przyniesie im 

przyszłość, korzystając z usług 

wróżek i wróżbitów (uczniowie 

klasy VII), którzy z pomocą kart 

oraz specjalnych zaklęć sprawdzali 

los najodważniejszych uczniów. 

Ponadto każdy miał okazję wziąć 

udział w rozmaitych zabawach 

andrzejkowych przygotowanych 

przez przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego.  

Doskonała zabawa sprawiła, że 

dyskoteka na długo pozostanie w 

pamięci uczniów, którzy już nie 

mogą doczekać się kolejnej. 
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CHOINKA  SZKOLNA 

Początek grudnia to doskonały czas, by 

ubrać szkolną choinkę. W tym roku, za 

pośrednictwem pań z Rady Rodziców, 

okazałe drzewko dostarczył nam pan 

Szczepan Markiewicz, a pomógł je 

ustawić pan Łukasz Kopczyński. O 

wygląd choinki zadbała pani Katarzyna 

Kulterman wraz z klasą VIII. Wszystkim 

Państwu serdecznie dziękujemy!!! 

RÓŻOWA  ŚRODA  

4 grudnia był kolejnym kolorowym 

dniem bez pytania, kartkówek                         

i sprawdzianów, tym razem był to 

kolor różowy. Kolejny kolorowy 

dzień w środę 8 stycznia, będzie to 

kolor biały. Zapraszamy do 

wspólnej zabawy! 

 

 

MIKOŁAJKI 

Tradycyjnie 6 grudnia do naszej szkoły 

zawitał św. Mikołaj i przyniósł wszystkim 

grzecznym dzieciom słodki drobiazg.  

 

WOJEWÓDZKI  KONKURS O  POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 

W dniu 19 grudnia odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o 

Powstaniu Wielkopolskim. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas IV - VIII. 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów. Naszą szkołę 

reprezentować będą: Bartosz Styperek kl. VIII, Oliwia Matecka kl. VIII, Laura 

Białecka kl. VIII, Olaf Swędrowski kl. VIII, Nikola Jankowska kl. V. Całej 

piątce gratulujemy awansu i życzymy powodzenia na następnym etapie 

konkursu, który odbędzie się w Poznaniu 21 marca 2020 r. 
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III JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

Dnia 15 grudnia na zagórowskim rynku 

odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Nasza szkoła również przyłączyła się do 

tego wydarzenia, ustawiając swe przepiękne 

stoisko. Wśród sprzedawanych towarów 

znalazły się m.in. ozdoby świąteczne, 

bombki oraz stroiki. Całości dopełniły 

świąteczne dania: barszcz, pierniczki, 

makowce, serniki i inne przepyszne ciasta, 

które specjalnie na tę okazję przygotowały 

mamy naszych uczniów. Czar naszego 

stoiska podkreślała osoba Śnieżynki (pani 

Ewa Matecka) rozdającej przechodniom 

słodkości oraz św. Mikołaja, w którego na 

ten czas wcielił się pan Łukasz Kopczyński. 

Dziękujemy zatem Zarządowi Rady 

Rodziców, wszystkim Rodzicom, 

nauczycielom oraz uczniom zaangażowanym w organizację III Jarmarku 

Bożonarodzeniowego                    w Zagórowie! 

KONCERT  FILHARMONII  

POZNAŃSKIEJ 

Dnia 17 grudnia w naszej szkole 

odbył się ostatni w tym roku 

kalendarzowym koncert Filharmonii 

Poznańskiej. Wzięli w nim udział 

uczniowie z klas IV - VIII. Koncert 

Adwentowo - Kolędowo nawiązywał 

do zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia. 

KONKURS  LITEROWANIA  SPELLING BEE 

Dnia 13 grudnia w naszej szkole 

odbył się po raz pierwszy szkolny 

konkurs z języka angielskiego 

Spelling Bee - mistrz literowania. 

Konkurs składał się w 4 konkurencji. 

Uczniowie musieli wykazać się 

znajomością alfabetu oraz 

umiejętnością przeliterowania 
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wylosowanych słów. Pierwsze 

miejsce zajęła Nikola Jankowska z 

kl. Va, drugie Hubert Kałmucki z kl. 

Vb, a trzecie Marysia Parus z Va.  

 

SZKOLNY  KONKURS 

ORTOGRAFICZNY 

Na przełomie listopada i grudnia 

odbył się Szkolny Konkurs 

Ortograficzny, w którym wzięli udział 

uczniowie z klas IV - VIII, podzieleni 

na dwie kategorie wiekowe. 

Eliminacje klasowe wyłoniły 

finalistów, którzy zmierzyli się z 

dyktandem i testem ortograficznym. 

Wyniki konkursu: w kategorii klas IV 

- VI: Łucja Olejniczak - mistrz ortografii, Amelia Michalak - wicemistrz 

ortografii, w kategorii klas VII - VIII: Laura Białecka - mistrz ortografii, Bartosz 

Styperek - wicemistrz ortografii. 

 

KONKURS  NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ  KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

18 grudnia 2019 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku 

Kultury w Zagórowie odbyło się podsumowanie 

konkursu plastycznego. Wśród laureatów znaleźli się 

uczniowie z naszej szkoły: nagroda za zdobycie I 

miejsca w kategorii klas IV - VIII  - Klaudia Żelek kl. 

VII, wyróżnienie w kategorii klas IV - VIII - Agata 

Janowska kl. Va, wyróżnienia w kategorii klas 0 - III - 

Zuzanna Bryk kl. 0, Wiktoria Wypychowska kl. II, 

Kacper Bartoszczak kl. II, Wojciech Wolniewicz kl. 0 . 

Wszystkim GRATULUJEMY! 

 

SZKOLNY KONCERT KOLĘD 
Dnia 20 grudnia w naszej szkole 

odbył się Szkolny Przegląd Kolęd. 

Każda klasa przygotowała 

wybraną kolędę lub pastorałkę, 

którą zaprezentowała w auli 

szkolnej. W tym dniu obchodzono 

także wigilie klasowe.  
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MISTRZOSTWA POWIATU 

SŁUPECKIEGO W UNIHOKEJU  

 

Dnia 5 listopada na Mistrzostwa 

Powiatu Słupeckiego w Unihokeju 

pojechały dziewczęta z kl. VI. 

Zawody zostały rozegrane na hali w 

Kowalewie Opactwie. 

W mistrzostwach wzięło udział 8 

szkół podstawowych z powiatu 

słupeckiego.  

Wyniki: 

Trąbczyn - Cienin Kościelny 1:3 

Trąbczyn - SP 3 Słupca 1:1 

Zagórów - Trąbczyn 1:2 

Nasze zawodniczki zajęły 2 miejsce 

w grupie. W półfinale nasza drużyna 

przegrała z Ratyniem 0:2, a w meczu 

o 3 miejsce pokonaliśmy Lądek                        

w rzutach karnych 2:1.                               

Skład: Amelia Bączkiewicz, Nikola 

Banaszak, Klaudia Gaweł, Łucja 

Olejniczak, Klaudia Widerowska, 

Amelia Michalak, Milena Knapik, 

Alicja Sąsiadek. Opiekun: p. 

Mariusz Marcjan 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU 

SŁUPECKIEGO W PIŁCE 

NOŻNEJ Dnia 12 grudnia w ra-

mach Mistrzostw Powiatu Słupec-

kiego w Halowej Piłce Nożnej 

Igrzysk Dzieci 2019/2020 przystąpi-

ła do zmagań rekordowa liczba 16 

zespołów. Liczba drużyn sprawiła, 

że w pierwszym etapie mistrzostw 

rozegrano eliminacje i wyłoniono 

ośmiu finalistów.  

Trafiliśmy do grupy D i zaczęliśmy 

pięknie Trąbczyn -Drążna 5:0, póź-

niej Trąbczyn Słupca 0-3 (jak póź-

niej się okazało – Mistrz Powiatu) i 

pechowo na 10 sekund przed koń-

cem straciliśmy 3 gola Trąbczyn - 

Ciążeń 2:3. Zakończyliśmy zmaga-

nia na 3 miejscu w tej grupie.  

 

Skład: Miłosz Szczepaniak, Igor 

Grabara, Krzysztof Kowalski, Wik-

tor Kopczyński, Hubert Kałmucki, 

Kacper Jankowski, Bartosz Bartosz-

czak i Szymon Matecki. Opiekun:                  

p. Mariusz Marcjan
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WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ PARUS 

W tym numerze Kleksa zamieszczamy wywiad z panią Joanną Parus-

opiekunem Samorządu Uczniowskiego, nauczycielem historii i wiedzy                       

o społeczeństwie. 

 

Jak wspomina Pani czasy szkolne?  

Dzieciństwo wspominam mile. Nie 

miałam żadnych problemów, 

uczyłam się. Spędzałam dużo czasu 

w gronie przyjaciół. 

Dlaczego zdecydowała się Pani na 

pracę nauczyciela? Czy właśnie to 

chciała Pani robić w życiu?  

Tak, o pracy nauczyciela marzyłam 

od przedszkola. Moim pierwszym 

uczniem był mój młodszy o dwa lata 

brat, którego wręcz przymuszałam 

do nauki. Przez co wcześniej niż 

wszyscy nauczył się pisać i czytać. 

Dlaczego wybrała Pani historię jako 

przedmiot nauczania w szkole? 

Historię polubiłam w podstawówce, 

bo miałam inspirującą nauczycielkę, 

która ubarwiała lekcje historii, przez 

co zainteresowała mnie tym 

przedmiotem. W liceum nie było już 

tak kolorowo, ale mimo to nadal 

lubiłam historię. 

 

Gdzie Pani pracowała wcześniej? 

Może Pani opowiedzieć?  

Wcześniej pracowałam w Radiu 

Wielkopolskim na stanowisku 

dziennikarz- operator. Świetnie 

wspominam te czasy. Niezwykła 

atmosfera, wspaniali ludzie. 

Natomiast drugą pracą, której się 

podjęłam, była praca w księgowości. 

Obowiązki księgowej nie należą do 

moich ulubionych.  

Co Pani uważa za swój największy 

sukces zawodowy? 

Myślę, że wygranie wyborów na 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

i to, że mój uczeń został finalistą 

Wojewódzkiego Kuratoryjnego 

Konkursu Historycznego.  

Którą z klas wspomina Pani 

najlepiej? 

Oczywiście, że najlepiej wspomina 

się swoich wychowanków. Do 

ostatnich, którzy opuścili mury tej 

szkoły, mam największy sentyment. 

 

Co najbardziej lubi Pani w swojej 

dziedzinie nauczania? 

Lubię ludzi, którzy mnie otaczają, 

kontakt z młodzieżą, która jest 

zainteresowana danym tematem 

lekcji. Uwielbiam to, że mogę 

sprawić, że uczniowie będą chcieli 

pogłębić swoją wiedzę na dany 

temat. 

Jak to jest, że zawsze jest Pani 

przygotowana na lekcje z uczniami? 

Wynika to z mojego charakteru. 

Jestem osobą systematyczną, 

staranną i wszystko, co robię, staram 
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się, by było wykonane porządnie, do 

końca i w miarę możliwości jak 

najlepiej. 

Jakie są wady, a jakie zalety pracy 

nauczyciela? 

Wad w pracy nauczyciela nie widzę, 

jedynym problemem są coraz 

trudniejsi uczniowie, z brakiem 

dyscypliny. Zaletą jest to, że mam 

kontakt z młodzieżą, robię to, co 

lubię, czyli uczę historii, za to 

edukacja dla bezpieczeństwa i 

wiedza o społeczeństwie to jednak 

nie moja pasja, ale powoli się 

przekonuję do tych przedmiotów. 

Czy Pani praca jest stresująca? 

Nie, myślę, że nie jest stresująca. 

Od kiedy zaczęła się Pani 

interesować historią?  

W zasadzie od czwartej klasy szkoły 

podstawowej interesowałam się 

historią i był to mój ulubiony 

przedmiot szkolny. 

Które wydarzenia z historii Polski 

uważa Pani za najważniejsze? 

Rok odzyskania niepodległości                     

i okres międzywojenny uważam za 

najważniejszy w historii Polski. 

W jaki sposób Pani odpoczywa? 

Odpoczywam aktywnie. Uwielbiam 

jeździć na rowerze. Wycieczki 

rowerowe mnie odprężają. Lubię też 

grać w tenisa ziemnego. Ale też 

czasami wychodzę do kina i na 

zakupy  z koleżankami. 

Czy ma Pani ulubione książki, 

filmy, seriale? Jakie? 

Nie jestem fanką książek, więc nie 

mam swoich ulubionych, ale za to 

uwielbiam wszelkiego rodzaju filmy 

i seriale medyczne jak np. „Na dobre 

i na złe”, „ Echo serca”. 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu 

i życzymy dalszych sukcesów                     

w życiu zawodowym jak                             

i prywatnym.  
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SONDA 

Tym razem pytania do sondy dotyczyły ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.  

Pytań było 7, a odpowiedzi okazały się bardzo różne. 
 

 

 

1. Gdzie spędzasz święta Bożego 

Narodzenia? 
Osoby zapytane odpowiedziały, że 

spędzają święta w domu lub u rodziny. 

 

2. Jaka jest twoja ulubiona potrawa 

wigilijna? 
Najsmaczniejszymi potrawami według 

uczniów naszej szkoły są: barszcz 

czerwony, ryby, kluski z makiem oraz 

pierogi. 

 

3. Co chciałbyś/chciałabyś dostać od 

św. Mikołaja? 

Na to pytanie było dużo odpowiedzi, 

gdyż prawie każdy chciałby dostać coś 

innego. Osoby zapytane chciałyby 

dostać pieniądze, nowy telefon, laptop, 

klocki lego, książkę, pluszową lamę 

oraz ubranie dla kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Z kim spędzasz Wigilię? 

Wszyscy pytani odpowiedzieli,                       

że Wigilię spędzają z rodziną. 

 

5. Napisałeś/napisałaś już list do św. 

Mikołaja? 

Większość jeszcze listu nie napisała, 

ale niewielkie grono – ośmioro 

uczniów -  już to zrobiło. 

 

6. Jaką masz choinkę - sztuczną czy 

żywą? 

14 osób odpowiedziało, że ma sztuczną 

choinkę, natomiast 11 osób – żywą. 

 

7. Co najbardziej lubisz w świętach 

Bożego Narodzenia? 

Ankietowani najbardziej lubią                          

w świętach Bożego Narodzenia 

atmosferę, jedzenie i oczywiście 

prezenty pod choinką. 
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MUZYKA I FILM 

Dawid Podsiadło – „Małomiasteczkowy” 

Trzeci album polskiego artysty Dawida 

Podsiadły. Reprezentuje stylistykę głównie 

indie pop oraz pop. Główną tematyką 

tekstów jest tęsknota oraz miłosne rozterki.  

Album został pozytywnie odebrany przez 

rozmaite portale internetowe oraz 

słuchaczy. Zadebiutował na pierwszym 

miejscu ogólnopolskiej listy sprzedaż 

OLiS, rozchodząc się w ponad 150 000 

egzemplarzach.  

Happysad – „Rekordowo letnie lato”  

Album polskiego zespołu z gatunku rocka.  

Materiał na tę płytę powstał późnym latem 

2017 i wiosną 2018 roku. Data premiery 

była planowana na 29.11.2019, zatem jest 

to bardzo świeży album. 

Charakterystyczną rzeczą dla tego zespołu 

jest fakt, że jego nazwa jest zapisywana 

małą literą, tak samo jak teksty piosenek. 

Idealne piosenki do posłuchania przy 

kominku, z bardzo mądrymi i 

skłaniający

mi do 

refleksji 

tekstami – 

to właśnie 

happysad. 

„Szybcy i wściekli 9” 

Szybcy i wściekli to amerykański film, 

który doczekał się aż siedmiu sequeli 

ponownie zagości na dużym ekranie. 

Przypomnijmy, że pierwsza część Fast and 

the Furious trafiła do kina w 2001 roku i 

przez kilkanaście lat kolejne części 

przygód gangu samochodowego stały się 

jedną z najbardziej dochodowych serii 

filmów sensacyjnych w historii kina. 

Nowoczesne samochody, wartka akcja, 

gwiazdorska obsada i oczywiście 

odwieczna walka dobra ze złem 

zainkasowały na koncie Universala 4 

miliardy dolarów! 

„Kraina Lodu 2” 

"Kraina lodu II" zdumiewa tym, jak 

świetnie udało się tu dopasować do siebie 

bardzo różnorodne elementy, by baśń 

stworzyła jednolitą całość. Film dostarcza 

widzom całej masy wzruszeń, opowiadając 

o wartości rodziny i poświęceniu dla 

innych. Znalazło się też miejsce na chwilę 

zadumy nad destrukcyjną potęgą strachu                   

i ignorancji. 

Poważniejsze tony 

są jednak doskonale 

równoważone przez 

zwariowane sceny 

komediowe czy 

sekwencje pełne 

dynamicznej akcji.
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 

 Tytuł: „Z głową                         

w gwiazdach” 

 Autor: Jenn Bennett 

Sama w głuszy. Z chłopakiem, który 

złamał jej serce… Wręcz pedantycznie 

uporządkowane życie pewnej nastolatki 

zbacza ze szlaku, gdy zostaje ona sam 

na sam z dziką przyrodą oraz swoim 

najgorszym wrogiem – chłopakiem, 

który złamał jej serce. Od 

zeszłorocznego balu serdeczna przyjaźń 

Zorie i Lennona przerodziła się w 

zaciętą wrogość. Unikają się jak ognia, 

w czym nieco pomaga im fakt, że ich 

rodziny to współczesna wersja 

Montekich  i Kapuletich. 

                                         

 

 Tytuł: „ Zezia, miłość i bunt                 

na statku” 

 Autor: Agnieszka Chylińska  

Zezia dorasta. Jest zwykłą nastolatką, 

chodzi do szkoły, spotyka się                              

z koleżankami. Jednak jej życie wcale 

nie jest proste. W szkole ma problemy z 

matmą, marzy o megaprzystojnym 

chłopaku, chciałaby się malować, a jej 

rodzice najwyraźniej mają kłopoty. Czy 

Zezia da sobie z tym wszystkim radę?
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POZNAJMY SIĘ 

Przedstawiamy kolejnych uczniów 

naszej szkoły: 

 

Adam Kin 

Adam jest uczniem klasy 6 i 

ma lat 12. Nie jest 

jedynakiem, ma starszego 

brata Pawła. Zdradził nam, że 

jego ulubionym kolorem jest 

żółty. Dodał jeszcze, że 

przepada za schabem z 

ziemniakami.  Powiedział 

nam, że uwielbia   króliki, do 

których sam robił klatki.  Z 

przedmiotów w szkole lubi 

najbardziej technikę i muzykę, 

co się wiąże z jego pasją - 

majsterkowaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Dawid Olejnik                                                

Dawid ma 13 lat i uczęszcza 

do klasy 7. Hobby Dawida to 

gra na komputerze. Do jego   

ulubionych dań zalicza się   

pizza. Chłopiec uwielbia kolor 

niebieski. Uczeń ma dwóch 

braci: Mateusza i Pawła.  

Preferuje psy. Dawid lubi   

sport, więc jego ulubionym 

przedmiotem w szkole jest 

wychowanie fizyczne. 

 

  

 

 

              

 

Julia Andryszak 

Julia ma 8 lat i uczęszcza do 

klasy 2.  Julia bardzo lubi 

spaghetti. Do jej hobby zalicza 

się jazda na rowerze. 

Powiedziała nam, że jej 

ulubionym zwierzęciem jest 

kot. Uczennica przepada za 

informatyką.



UŚMIECHNIJ SIĘ 

19 
 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej 

zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 

 

 

 

 

- Co dostałeś na prezent pod choinkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- No wiesz! Przecież to super prezent! Dzięki tej trąbce zarabiam codziennie złotówkę! 

- Jak to? W jaki sposób? 

- Tata mi daje. Żebym przestał trąbić! 

 

 

 

 

Tata mówi do Jasia: 

- Jasiu policz do 10. 

- Jasiu liczy:                                                                                   

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Tata na to: 

- Jasiu, a gdzie masz 1? 

Jasiu odpowiada: 

- W swoim dzienniczku! 
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