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Ile lat pracuje Pani w szkole?  

W szkole pracuję 22 lata.    

Czy Pani pracowała kiedyś w innych 

szkołach?  

 Tak. Pracowałam w szkole 

niedaleko Siedlec - 5 lat. Szkoła w 

Turośni Kościelnej to moja druga 

praca. Mam nadzieję, że zostanę tu 

do emerytury.   

Co najbardziej lubi Pani w swojej 

pracy?  

Najbardziej w swojej pracy 

uwielbiam uczniów.    

Z jakimi śmiesznymi sytuacjami 

spotkała się Pani?  

Kiedyś uczniowie pisali o tym, co 

chcieliby robić w przyszłości. Jedna 

uczennica napisała, że chciałaby 

mieć ogromną stadninę koni. A 

zarządcą koni mianuje Panią Dorotę. 

Dziękuję jej za zaufanie, bo 

zarządzanie stadniną to ważne 

zadanie.  Zdarzyło się też kiedyś tak, 

że chłopcy z mojej klasy położyli na 

moje krzesło myszkę z pluszu. 

Kiedy odsunęłam krzesło, tak głośno 

krzyknęłam, że słyszała mnie chyba 

cała szkoła. Ale oczywiście 

wybaczyłam im, bo lubię się śmiać i 

żartować.  

Czy podoba się pani praca z 

dziećmi?  

Bardzo mi się podoba praca z 

dziećmi. Lubię z dziećmi 

przebywać, działać, bawić się, a 

także słuchać, co mają do 

powiedzenia. 

Czy ma Pani pupila? Jakie zwierzęta 

miała pani w dzieciństwie?   

Nie mam pupila, ale bardzo 

chciałabym mieć psa. Uwielbiam 

pieski. W dzieciństwie miałam 

pieski i chomiki.  

Czy lubi Pani zwierzęta, przyrodę? 
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Bardzo lubię wszystkie zwierzęta i 

przyrodę. Każdą wolną chwilę 

spędzam na łonie natury.    

Czy ma Pani hobby?   

Bardzo lubię szyć na maszynie oraz 

eksperymentować w kuchni.   

 Czy ocenia Pani swoją pracę jako 

łatwą?   

Praca nauczyciela nie jest łatwa. 

Wymaga dużo zaangażowania w 

poszukiwaniu nowych rozwiązań. 

Należy cały czas iść z postępem, 

nadążać za pokoleniem 

internetowym i obrazowym. Praca 

nauczyciela to pasja, powołanie. Ja 

po prostu lubię dzieci, lubię 

przebywać z nimi, bawić się, uczyć 

je. Każdego dnia cieszę się ze 

spotkania z nimi.    

Czy gdyby Pani stała po raz drugi 

przed wyborem zawodu, wybrałaby 

Pani zawód nauczyciela?   

Zdecydowanie TAK, od dzieciństwa 

marzyłam o zawodzie nauczyciela.    

Czy Pani gra bądź grała na jakimś 

instrumencie?   

Grałam na flecie i na pianinie.    

Jaka jest Pani ulubiona książka?   

Moją ulubioną książką z dzieciństwa 

jest : „O psie, który jeździł koleją”,  i 

„Anielka”. Pamiętam, że bardzo 

wzruszały mnie te książki. Nie 

mogłam ich czytać,  bo zalewałam 

się łzami.   

Jaki jest Pani ulubiony film?   

Moim ulubionym filmem jest 

„Znachor”.  Oglądałam go już 

milion razy i za każdym razem 

ogromnie mnie wzruszał.    

Co by Pani zmieniła w szkole?   

Gdyby to ode mnie zależało, 

chciałabym aby w szkole uczniowie 

uczyli się na pięknych kolorowych 

kanapach. Aby wszyscy byli dla 

siebie mili i życzliwi, zawsze 

uśmiechnięci i chętni do pracy.    

Woli Pani kręcone czy proste 

włosy?   

Podobają mi się proste włosy w 

kolorze blond.    

Jaki jest ulubiony Pani aktor?   

Moim ulubionym aktorem 

zagranicznym jest Nicolas Cage, a 

polskim nieżyjący już Wacław 
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Kowalski, znany chyba wszystkim z 

roli Kazimierza Pawlaka. 

 Jaki przedmiot sprawił Pani 

najwięcej trudności, gdy chodziła 

Pani do szkoły?   

W szkole najwięcej trudności 

sprawiała mi historia.    

Czy miała Pani wielu przyjaciół w 

szkole?   

Miałam bardzo wielu przyjaciół. 

Bardzo często rówieśnicy 

przychodzili do mnie do domu. 

Spędzaliśmy też mnóstwo czasu na 

podwórku. Miałam bliską 

przyjaciółkę o imieniu Agnieszka. 

Dziękujemy  za poświęcony czas.  

Gabriela Hryniewicka  

Hanna Dzikowska kl. VIa 

Szkoła rozpoczęła się na dobre, do 

wakacji daleko, zamiast śniegu pada 

deszcz. Każdy myśli tylko o 

weekendzie albo o Świętach Bożego 

Narodzenia. Jak zostawać cały czas 

w dobrym nastroju? Odpowiedź na 

to znajduje się w tym artykule: 

1. Pielęgnuj przyjaźń! 

Nic tak nie poprawia nastroju 

jak śmiech z koleżanką czy 

kolegą, albo zdradzenia 

swoich najskrytszych tajemnic 

bliskiej osobie. 

                                                                               

2. Wyjdź na 

spacer! 

Naukowcy 

udowodnili, że regularny 

kontakt z naturą poprawia 

humor. Bierz  kota, psa 

mamę, tatę, brata, siostrę, 

kolegę  i w drogę! To, że lato 

się skończyło nie znaczy, że 

niczym  lis w norze masz 

przesiedzieć w domu do 

wiosny! 
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3. Szukaj okazji do (u) śmiechu! 

Trzymaj się z dala od 

ponurych ludzi. Daj się 

rozbawić prawdziwym 

żartownisiom. Niećwiczone 

mięśnie zanikają- twarzy 

również.      

 

4. Śpij co najmniej 8 godzin 

dziennie! 

Wypoczęty człowiek to ktoś 

zadowolony, chętny do 

działania, 

któremu nie straszne są 

trudności, które spotyka na 

swojej drodze.                      

   

Amelia Mielech kl. VIII 

 

Platon(ur. 424/423 p.n.e., zm. 

348/347 p.n.e.)  - wielki grecki 

filozof, mieszkał w Atenach gdzie 

założył Akademię, która jest 

uważana za pierwszą szkołę 

filozoficzną na zachodzie. Jest 

twórcą tradycji intelektualnej znanej 

jako platonizm. Sformułował 

podstawy idealizmu i racjonalizmu 

oraz wprowadził pojęcia takie jak 

teoria dobra, metoda dialektyczna 

(Dialektyka – nauka zajmująca się 

poprawnością argumentacji i 

refutacji podczas wypowiedzi.), 

teoria idei(idea rozumiana przez 

niego jako niematerialny byt, który 

nie jest nam bezpośrednio dany)i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
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wiele innych. 

 

Sokrates(ur. ok. 470 p.n.e., zm. 399 

p.n.e.) – jest uważany za 

największego filozofa starożytności, 

dlatego wcześniejsza filozofia jest 

nazywana przedsokratejską. Na jego 

temat nie wiemy zbyt wiele, gdyż 

nie pozostawił po sobie żadnych 

pism. Informacje na jego temat 

bierze się z innych źródeł takich jak 

pisma innych filozofów, którzy go 

znali np. Platona lub Ksenofonta. 

Arystoteles(ur. 384 p.n.e., zm. 322 

p.n.e.) – wielki filozof, jeden z 

najsławniejszych obok Platona i 

Sokratesa. Nazywano go 

Stygirytą(od miesiąca urodzenia) lub 

po prostu filozofem. Stworzył nurt 

filozoficzny  nazwany 

arystotelizmem, był także 

biologiem, fizykiem i astronomem. 

 

Michał Dryl kl. VIII 

 W Singapurze jest 

zabronione żucie gumy do 

żucia. 

 Od 1945r. wszystkie czołgi 

brytyjskie były 

wyposażone w zestaw do 

parzenia herbaty. 

 Potrzeba ponad 60 tysięcy 

lat, aby obejrzeć wszystkie 

filmiki zamieszczone 

obecnie na Youtube. 

 Ulubioną grą 

komputerową Kim Dzong 

Un-a jest World of Tanks 

 Mucha końska może 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialektyka
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osiągnąć prędkość do 

140km/h 

 Największym organizmem 

na świecie jest grzybnia 

opieńki ciemnej- 

pasożytującego na 

korzeniach drzew grzyba. 

W amerykańskim Malheur 

National Forest w Górach 

Błękitnych w stanie 

Oregon znaleziono 

osobnika, który rozciąga 

się na powierzchni 8,9 

km². Zdaniem specjalistów 

rozrasta się tam od            

2 400 lat i ma 

powierzchnię 8,9 km². 

Masa tego grzyba 

szacowana jest na 605 

ton. 

 5 listopada 1985 r. miał 

miejsce pierwszy udany 

przeszczep serca w Polsce. 

Wykonał go ówczesny 

kierownik zabrzańskiego 

Wojewódzkiego Ośrodka 

Kardiologii, Zbigniew 

Religa. 

 Jednym z najdroższych 

posiłków na świecie jest 

Stek Ribeye z Wagyu – 8,5 

tys. zł 

Paweł Stasiewicz kl. VIII 

 
Kuriozum- to rzecz lub zjawisko 

osobliwe, dziwne, budzące 

zdumienie i zaciekawienie 

niezwykłością (np. dziwnym 

wyglądem). 

Atawizm- to występowanie u 

osobnika cechy jego odległych 

przodków, atawizm bywa 

określany jako regresja 

ewolucyjna. 

Majuskuła- to wielka litera 

alfabetu, przeciwieństwo 

minuskuły - małej litery 

alfabetu. Inaczej po prostu 

wielka litera. Termin majuskuła 

http://www.unps.org/segolily/Sego2010NovDec.pdf
http://www.unps.org/segolily/Sego2010NovDec.pdf
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jest najczęściej używany przez 

historyków. 

Trychotomia- to podział na trzy 

części; trójdzielność. 

Defetyzm- brak wiary w 

zwycięstwo lub powodzenie 

jakiejś sprawy, wyrażający się w 

ciągłym przewidywaniu porażki. 

Afront- zniewaga, wyrządzenie 

przykrości. 

Reminiscencja - wspomnienie 

rzeczy, spraw minionych i 

refleksje z nimi związane. 

Konformizm- 

podporządkowanie swojego 

zachowania do norm, zasad, 

zachowań obowiązujących w 

danej grupie społecznej. 

 Paweł Stasiewicz kl. VIII 

 

 Była ciemna, deszczowa noc. Szłam 

mokrą drogą pośród leśnych krzewów. W 

głowie miałam tylko trzy słowa: strach, 

złość, smutek. Trudno mi się dziwić, 

właśnie uciekłam z domu. Miałam dość 

ciągłych kłótni. Odkąd Tata nie żyje, Mama 

ciągle krzyczy i obwinia mnie o wszystko. 

Nagle przed sobą ujrzałam cmentarz. 

Dokładnie ten sam, na którym równo rok 

temu pochowaliśmy Tatę. Do tej pory 

Zaduszki, które dziś obchodzimy, kojarzą 

mi się z Ojcem. 

 Podeszłam do piątego grobu od 

prawej. Usiadłam na starej ławce. Zaczęłam 

się modlić, ale przerwały mi dźwięki 

dochodzące z kamiennej kaplicy. 

Postanowiłam sprawdzić co to za odgłosy. 

Z przyspieszonym biciem serca i na pewno 

cała blada ze strachu weszłam tam, a moim 

oczom ukazał się starzec. Wokół niego był 

chór ludzi w różnym wieku. Zapytałam się:  
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-Co tu się dzieje?  

Mężczyzna odpowiedział:  

-,Młoda damo, cóż to za kultura. Chcesz 

wywołać złość u ciężkiego ducha?  

Po tym pytaniu usiadłam na ławce. Byłam 

ciekawa, co za chwilę się wydarzy. Po 

chwili staruszek zapalił kądziel. Przed nami 

ukazały się dwa duchy: Rózia i Józio. 

Strasznie się przestraszyłam. Powiedziały, 

że chcą zaznać goryczy. Gdy to usłyszałam 

krzyknęłam: 

-Jak możecie chcieć zaznać zła?! 

-Ponieważ w niebie nie zaznamy szczęścia. 

– odpowiedziały, po czym zniknęły. 

  

Po tych słowach zamyśliłam się. Jednak po 

chwili Guślarz wypowiedział kolejne 

zaklęcie. Naszym oczom ukazało się złe, 

ciemne, straszne widmo. Krzyczało, że chce 

jeść. Na szczęście udało się go odesłać w 

zaświaty. 

 Minęło trzydzieści minut, a ja dalej 

tam siedziałam. Sama nie wiem dlaczego. 

Coś jakby mnie tam trzymało. Nagle ukazał 

nam się mężczyzna. Od razu poznałam, że 

to mój Tato. 

-Duchu, jest tu osoba młoda. Zna cię. Córką 

twą siebie nazywa. Jaka  jest twa prośba?- 

przemówił Guślarz. 

-Chciałbym z nią chwilę porozmawiać- 

odpowiedział. 

-Twa prośba wysłuchana. 

-Droga córciu mam mało czasu. Proszę cię 

wybacz Mamie. Zrozum jest jej ciężko. 

Dasz radę. Musicie sobie pomagać. Mimo 

wszystko kocha cię. Ja też ciebie kocham. 

A teraz żegnaj!!! - po czym zniknął. 

 Od tego dnia minął rok. Żyje z 

Mamą w zgodzie. Jestem wdzięczna tacie. 

Mam nadzieję, że go jeszcze kiedyś 

spotkam. 

   

 

Julia Świstun kl. VII 

 

 

Wystarczy kilka stopni mrozu abyśmy 

mieli dość zimy. U zwierząt również, gdy 

tylko spadnie pierwszy śnieg, a 

temperatura będzie poniżej zera zaczyna 

się ich egzamin przetrwania. Większość z 

nich ma trzy opcje: uciec, przespać lub 

przeczekać. Aby przetrwać zimę, nie 
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wystarczy dobre zdrowie – muszą one 

odpowiednio wcześnie rozpocząć 

przygotowania do tego trudnego okresu. 

Cześć zwierząt migruje, uciekając przed 

głodem i chłodem, inne zapadają w sen 

zimowy lub hibernację, do minimum 

ograniczając swoją aktywność. Są wreszcie 

takie, które pozostają aktywne, chociaż 

drastycznie zmieniają dietę lub tryb życia. 

Wiewiórka 

Wbrew popularnej opinii,  wiewiórki nie 

zapadają w sen zimowy. Mieszkają 

samotnie w dziuplach i cudzych gniazdach, 

a zimą żywią się zapasami gromadzonymi 

przez całą jesień. Niestety, mają słabą 

pamięć i często nie mogą znaleźć 

pożywienia. Ich pokarm stanowią nasiona 

drzew, orzechy, jagody, grzyby, kora, pąki, 

pędy, ale także i owady, ptasie jaja, 

pisklęta. Zimą warto je dokarmiać, bo 

często… zapominają gdzie schowały 

zapasy. Wiewiórki na wolności żyją ok. 5 

lat. W Polsce podlegają całkowitej 

ochronie. Chociaż wiewiórki rude 

występują na terenie całej Europy, nie 

wszędzie są tak pospolite, jak w Polsce. W 

Wielkiej Brytanii ich populacja liczy mniej 

niż 100 tys. osobników. Wkrótce mogą 

stać się tam gatunkiem ginącym. 

 

 

 

Lis 

Lis zimą nie ma prostego życia. Zmrożona 

warstwa śniegu oraz niskie temperatury 

znacznie utrudniają polowanie. 

Trafiającym się od czasu do czasu 

,,darmowym posiłkiem” jest padła od 

choroby lub głodu sarna czy jeleń. 

Ważnym składnikiem pokarmowym o tej 

porze roku są dla drapieżników gryzonie. 

Lisy nie zapadają w sen zimowy. Jednak w 

tym okresie zmieniają się ich zachowania. 

Prowadzą aktywny tryb, uaktywniają się za 

dnia i spędzają ten czas w samotności. 

Polują głównie na zające. W celu zdobycia 

pożywienia pokonują znacznie większe 

obszary. Niskie temperatury oraz 

zmrożona warstwa śniegu znacznie 

utrudniają polowania. Wraz z nadejściem 

zimy zmienia się również kolor sierści - z 

żółtorudawej na szarą. Futro staje się gęste, 

puszyste i dłuższe.  

 

1. Lisy mają bardzo dobrze wykształcony 

zmysł słuchu, wzroku oraz węchu. Pod 

grubą warstwą śniegu lub ziemi są w stanie 

usłyszeć mysz i ją zaatakować. 

https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/migracja
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/sen-zimowy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/sen-zimowy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/hibernacja
https://www.ekologia.pl/kobieta/diety/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zycie
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2. W poszukiwaniu pożywienia jest w 

stanie pokonać 250 km. 

3. Dzięki doskonale rozwiniętemu 

zmysłowi słuchu jest w stanie usłyszeć 

mysz z odległości 150 metrów. 

4. Dorosłe osobniki podczas biegu osiągają 

prędkość nawet 65 km/h. 

5. To jedyni przedstawiciele z rodziny 

psowatych, które umieją schować swoje 

pazury. 

6. Umieją pływać, jednak wykorzystują tę 

zdolność bardzo rzadko. 

 

Wilk 

Wilki jak wiadomo mają apetyt. Ponoć na 

raz mogą zjeść nawet kilkanaście 

kilogramów mięsa. Jednak zimą muszą 

zmienić swoje menu. Polowanie utrudnia 

im śnieg, niskie temperatury, oraz to, że 

większość zwierząt niezapadających w sen 

zimowy łączy się w stada, a łatwiej jest 

zapolować na osobna sztukę niż na całe 

stado. Jednak wilki też mogą zapolować  

stadem. Przetrwać zimę pomaga im 

,,nowa” sierść. My na zimę kupujemy 

ciepłe szaliki i czapkę, a zwierzęta 

zmieniają lekką letnią szatę na zimową. 

Jak puchaty jest wtedy wilk, ten tylko wie, 

kto go dotykał.  

 

 

Dzik 

Dzikom zimą chyba najłatwiej jest zdobyć 

pożywienie. Dzięki swoim ryjkom 

wygrzebują spod warstw śniegu żołędzie i 

pędy roślin. Również dokarmiają je 

leśnicy. Jednak należy na nie uważać, 

szczególnie na matki z małymi. Są one 

wtedy nieobliczalne i lepiej się do nich nie 

zbliżać. 

Ciekawostki 

1. W wielu afrykańskich krajach dziki 

uważa się za gatunek wymarły. 

2. Dziki potrafią biegać kłusem, galopem i 

skokami. 

3. Wataha dzików może liczyć nawet 100 

osobników. 

4. Dziki docierają nawet do 1400m n.p.m. 

 

A co my możemy zrobić żeby pomóc tym 

zwierzętom??? 

1. Nie wypuszczać psów za teren posesji. 

2. Uczestniczyć w dokarmianiu. 

3. Nie płoszyć ich. 

4. Reaguj, gdy widzisz zwierzę 

potrzebujące pomocy. 

5. Zostań wolontariuszem/szką. 

6. Dbaj o ekologię. 
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7. Dbaj o czystość okolicy, w której 

mieszkasz. 

Dokarmiaj ale z głową 

- Wiele osób podejmuje się 

dokarmiania  -  mówi Wojciech Woch, 

kierownik Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja Wiślana”. - W ich przekonaniu, 

bez pomocy człowieka wiele zwierząt nie 

przetrwa trudnych warunków zimowych. 

To jednak nie do końca jest zgodne z 

prawdą. W naszym zmiennym klimacie 

zwierzęta nauczyły się radzić sobie same. 

Intensywnie żerują jesienią, gromadząc 

zapasy tłuszczu i zaopatrując swoje 

„spiżarnie”. Rośnie im gęste, ciepłe futro, 

migrują lub zasypiają. Przez setki lat 

potrafiły się obejść bez naszej pomocy. 

Jednak z powodu ludzkiej ingerencji w 

środowisko nastąpiły zmiany w 

zachowaniu wielu gatunków, np. niektóre 

ptaki zaniechały wędrówek i pozostają na 

zimę. Także zmiany w sposobie 

gospodarowania na terenach rolniczych 

doprowadziły do zaniku miejsc schronienia 

i żerowisk.  Niewystarczająca ilość 

owoców i nasion, które uniemożliwiają 

zebranie jesienią odpowiednich zapasów, 

oznacza głód zimą.  

Zuzanna Jurczak kl. VII 

Kimi no na wa 

Mitsuha Miyamizu to dziewczyna 
chodząca do szkoły średniej w 
małym mieście Itomori. Marzy o 
porzuceniu swojego 

dotychczasowego życia i 
przeprowadzce do Tokio. 
Natomiast  jej rówieśnik, Taki 
Tachibana  prowadzi poukładane 
i pełne zajęć życie. W wolnych 
chwilach pracuje jako kelner w 
jednej z tokijskich restauracji. 
Pewnego dnia Mitsuha budzi się 
w nieswoim pokoju i po krótkim 
czasie zauważa scenerię 
wielkiego miasta. Po chwili 
orientuje się, iż ciało, w którym 
się znalazła również nie należy 
do niej. Identyczna sytuacja 
przydarza się Takiemu, jego 
oczom ukazują się dziewicze, 
prowincjonalne krajobrazy. Co 
będzie dalej? Czy wszystko 
skończy się dobrze? Jest tylko 
jeden sposób aby to sprawdzić. 
Dodam tylko, że film ten jest 
zlepkiem czterech gatunków: 
dramat, tajemnica, 
nadprzyrodzone, romans. 

Sword Art Online 

Jest rok 2022 – Kazuto Kirigaya, 
uczeń gimnazjum jest znudzony 
swoim życiem. Właśnie 
wprowadzono na rynek 
nowoczesną technologię 
NerveGear, która pozwoli mu się 
przenieść całkowicie w świat 
swojej ulubionej gry. To 
urządzenie służące do dosłownie 
wejścia do pierwszej tego typu 
wirtualnej gry, Sword Art Online. 
Kazuto Kirigaya kupił jedną z 
kopii SAO tuż po premierze. 
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Zaraz po pierwszym wejściu do 
gry wszyscy gracze pojawiają się 
na wielkim placu, gdzie wita ich 
twórca tej gry – Kayaba Akihiko. 
Informuje graczy o tym, że z gry 
nie można się wylogować i, że to 
nie jest błąd, a jeśli ktoś umrze 
podczas trwania gry to zginie 
również w prawdziwym świecie. 
Jedynym uwolnieniem się jest 
ukończenie stu pięter latającego 
zamku – Aincrad. Kirito (taką 
nazwę przybiera Kazuto) 
postanawia przejść grę jako 
samotny wojownik. W drodze na 
szczyt w pojedynkę walczy z 
potworami oraz pokonuje 
przeciwności losu. W końcu 
jednak zostaje zmuszony przez 
Asunę, mistrzynię rapiera, do 
zawiązania z nią drużyny. To 
spotkanie wciągnie Kirito w wir 
nieprzewidzianych zdarzeń. Czy 
ludzie to przeżyją? Ilu ich 
polegnie? Jesteś ciekaw? Wiesz 
co zrobić. Jeśli chodzi o gatunki, 
są to: akcja, przygodowe, 
dramat, magia, fantasy, romans, 
harem. 

Toradora! 

Historia ukazana w Toradora! 
rozpoczyna się na początku roku 
szkolnego w liceum, w momencie 
przydziału uczniów do nowych 
klas. Ryuuji Takasu, będący 
wrażliwym i sympatycznym 
młodym człowiekiem, cierpi z 
powodu spuścizny genetycznej – 

jego twarz i spojrzenie nasuwają 
każdemu na myśl klasycznego 
przedstawiciela yakuzy, a 
nieznający go ludzie na pierwszy 
rzut oka widzą w nim 
młodocianego przestępcę. Z tego 
powodu nie ma on prawie 
żadnych przyjaciół, a tym 
bardziej – towarzyszki życia. Co 
gorsza, nic nie zapowiada, aby 
stan ten miał się zmienić – w 
perspektywie ma przed sobą 
tylko kolejne nieporozumienia i 
konieczność przekonania 
wszystkich w nowej klasie, że 
jego wygląd nie oddaje 
prawdziwej osobowości. Okazuje 
się jednak, że los się do niego 
uśmiechnął – został przydzielony 
do klasy, do której trafił też jego 
najlepszy przyjaciel, Yuusaku 
Kitamura, co od razu ułatwia mu 
wyjaśnienie wszystkich 
nieporozumień. Co więcej, 
rzeczony kolega nie jest jedyną 
znaną bohaterowi osobą, z którą 
przyjdzie mu dzielić naukę – 
razem z nimi do klasy 
uczęszczać będzie Minori 
Kushieda, znana wszystkim jako 
Minorin – pełna energii i radości 
życia dziewczyna, w której 
potajemnie podkochuje się 
Ryuuji. Jednak bardzo szybko 
siły wyższe pokazują swą mniej 
przyjemną stronę – w wyniku 
przypadkowego zderzenia Ryuuji 
poznaje najlepszą przyjaciółkę 
Minori, czyli Taigę Aisakę. Ta 
drobna uczennica całkiem 
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słusznie uchodzi za 
najniebezpieczniejszego 
zawadiakę w szkole (stąd oraz 
od jej niskiego wzrostu i 
filigranowej budowy wziął się jej 
przydomek Tenori Tiger, czyli 
„kieszonkowy tygrys”), o czym 
Ryuuji szybko i boleśnie się 
przekonuje. 
 

Karol Radziwon kl. VIII 

 

 

 

Stara legenda głosi, że dawno, dawno 

temu światem rządziły potwory, a ziemia, 

nieurodzajna i wypalona, została niemal 

doszczętnie zniszczona przez legiony zła. 

Dobrzy ludzie ze świata Heroici stracili 

wszelką nadzieję. Wydawało się, że nie ma 

dla nich ratunku. wtedy zjawiła się drużyna 

bohaterów uzbrojona w groźne relikty i 

potężną broń. Pokonali oni armię zła i 

wygnali potwory z ziem Heroica. Gdy było 

już po wszystkim, bohaterowie ukryli 

swoje relikty i wrócili do codziennego 

życia. Przez wiele lat w kraju panował 

pokój i dobrobyt, lecz nagle, nie wiadomo 

skąd, potwory powróciły. 

Królestwa dawno już zapomniały o czasach 

niedoli i - zaatakowane znienacka - w 

jednej chwili zostały starte na pył. 

Najdłużej broniło się królestwo wschodnie, 

otoczone ze wszystkich stron naturalnymi 

przeszkodami. Na północy i zachodzie 

broniły go góry, na wschodzie otwarty 

ocean, a na południu potężne nurty rzeki. 

Nawet to nie wystarczyło jednak, by 

powstrzymać nadciągające uderzenie. 

Także wschodnie królestwo upadło pod 

naporem sił ciemności. Ale nie na długo... 

Nowa drużyna bohaterów jest gotowa 

wyruszyć na poszukiwanie reliktów 

starożytnych przodków, stoczyć walkę z 

potworami i jeszcze raz wyzwolić świat 

Heroic. 

Plansze do gry Lego Heroica zkładają się z 

segmentów które pozwalają przbudwywać 

mapę i dostosować ją pod grę jaką się 

chcę, a zakładając ,że ktoś posiada 2 

planszę można budować ogromne mapy 

które dadzą godziny niezapnianej gry z 

przyjaciółmi! 

Istotnym elementem gry jest specjalna 

kostka, którą gracze muszą sami 

zbudować. Pomocny przy tym będzie 
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dołączony do zestawu dość niewielkich 

rozmiarów, lecz sprytny klucz. Kostka Lego 

daje dowolność zmiany zasad gry zgodnie 

z pomysłem gracza. Każda, najmniejsza 

nawet zmiana powoduje, że jest to Twoja 

własna, niepowtarzalna gra! 

 

 

Paweł Stasiewicz  kl. VIII 

 

 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 

choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 

przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 

matematyki. 

- Za późno mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Jasio ze strarszym bratem spędzają noc u 

dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóżkami i modlą się, a Jasio z nich ile sił w 

płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 

żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz 

dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go 

mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest. 

 

 

 

„ Mikołaju ! Mam biednych rodziców. Proszę 

przynieś mi rower górski i klocki Lego .” 

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 

przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się 

smutno i pokazała ją kolegom z pracy. 

Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi 

niespodziankę.  Złożyli się na klocki Lego i 

wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama 

urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie 

ukradli na poczcie.” 
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Mama Jasia pracuje w kuchni. Przygotowuje 

potrawy wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia 

dochodzący z pokoju: 

- Mamo, choinka się pali !!! 

- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się 

„pali”, tylko  „świeci” ! 

Jasiu po chwili: 

- Mamo, firanki się świecą !!! 

 

 

IKEA. 

Choinka składana: 

- Szkielet - 1 szt, 

- Gałązki - 46 szt, 

- Igły - 13543 szt, 

- Klej montażowy - 3 litry. 

 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 

zastawiony, czekają tylko na pierwszą 

gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno 

dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do 

drzwi. 

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie 

miejsce? 

- Jest.  

- A mogę skorzystać? 

- Nie. 

- Ale dlaczego?! 

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

 

 

 

 

                                  Miłosz Jakim kl. VIII 
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Niezwykłych świątecznych 

radości, 

niezapomnianego smaku 

świątecznych 

przysmaków, 

i wciąż nowych 

możliwości 

w życiu w nadchodzącym 

roku. 

Tajemnica Bożego 

Narodzenia 

Niech wzbogaci łaską, 

napełni pokojem i 

radością, 

a blaskiem swym niech 

oświeca 

wszystkie dni 

nadchodzącego roku! 

 
 

Noc zimowa, noc 

grudniowa, 

ta najdłuższa w nowym 

roku. 

Cud widziała, pełna obaw, 
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który przyniósł światu 

pokój. 

Dziś świętuje ziemia cała 

to sprzed wieków 

wydarzenie. 

Bo nie tylko pokój dała 

ale wszystkim nam 

bawienie. 

 

 

Wystrojonej choinki, 

wesolutkiej minki, 

gorącego serduszka, 

pełniutkiego brzuszka 

oraz opłatka białego, 

z rodziną łamanego. 

 

 

 

 

Już Mikołaj grzeje sanie, 

 czego pragniesz niech się 

stanie. 

 Każde z marzeń skrytych 

w głębi,  

Święty Dziadek może 

spełnić.  

Pięknych i radosnych 

chwil. 
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W te święta magiczne - 

życzenia ślę liczne. 

Pachnących jodełek, z 

ogromem światełek. 

Olbrzymich prezentów, od 

wesołych elfów. 

Pod obrusem sianka, a za 

oknem bałwanka. 

 

Gwiazdki najjaśniejszej,  

choinki najpiękniejszej,  

prezentów wymarzonych,  

świąt mile spędzonych,  

karnawału szalonego, 

 roku bardzo udanego. 

Wesołego jajka - oj, to nie ta 

bajka! 

Przepraszam, pomyłka, to 

miała być choinka! 

Więc życzę prezentów, 

szczęśliwych momentów, 

karpia smacznego i 

świętowania udanego! 

 

Nikola Hermanowska kl. VIa 

 

http://www.szynwald.pl/archiwum/wydarz

enia-2018/373-boze-narodzenie-zyczenia-

swiateczne 

 

Nikola Hermanowska kl. VIa 

 

 

 

http://www.szynwald.pl/archiwum/wydarzenia-2018/373-boze-narodzenie-zyczenia-swiateczne
http://www.szynwald.pl/archiwum/wydarzenia-2018/373-boze-narodzenie-zyczenia-swiateczne
http://www.szynwald.pl/archiwum/wydarzenia-2018/373-boze-narodzenie-zyczenia-swiateczne
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Cześć, nazywam się Natalka i uczę 

się w VII klasie. Głównie zajmuje 

mnie nauka, ale w wolnych chwilach 

lubię grać na flecie i rysować. Oto 

kilka moich prac. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Natalia Bieryło kl. VII 
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Cześć, nazywam się Karolina. Uczę 

się w VIII klasie. Moją pasją jest 

taniec. Od ponad dwóch lat 

uczęszczam do szkoły tanecznej 

4Konekt w Białymstoku. Ćwiczę 

tam taniec w różnych stylach min. 

Hip hop i popping. 

 

 

Karolina Drozdowska kl. VIII 

 

 

W dniu 27.11.2019r. w Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Białymstoku odbyło  się 

uroczyste podsumowanie wojewódzkich 

konkursów w ramach projektu „Podlaskie 

Spotkania z Pisarzami” . W konkursie 

czytelniczym „Czy znasz twórczość 

Zuzanny Orlińskiej?” nasza uczennica, 

Anna Jarmołowska z kl. Va zdobyła 

wyróżnienie. W konkursie plastycznym na 

zakładkę promującą twórczość Agnieszki 

Tyszki  wyróżnienie zdobyła Kinga 

Kowalczuk z kl. VIII. 
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Serdecznie gratujemy i życzymy dalszego 

rozwijania zainteresowań czytelniczych i 

plastycznych. 

 

 

 

 

 

 
 

Katarzyna Purta 

 

 

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie VII,  

                                            listopad- grudzień 2019 
 

                                     

23 
 

Sportowe zainteresowania 

naszych nauczycieli 
 Jaki jest 

według 

Pana 

najciekawsz

y sport? 

W co Pan 

najlepiej 

gra? 

Którego 

sportowca 

ceni Pan 

najbardziej? 

Czy uprawia lub 

uprawiał Pan 

jakiś sport? 

 

p. M. 

Miłosie-

wicz 

piłka nożna piłka 

nożna, 

siatkówk

a 

Zinedine 

Zidane 

karate, piłka 

nożna 

p. M. 

Zajkowski 
piłka ręczna szachy Anita 

Włodarczyk 

biegi 

wytrzymałościow

e 

p. M. 

Łukaszuk 
curling piłka 

nożna 

Małysz piłka nożna, tenis 

stołowy, plażing 

p. J. 

Bartnowsk

i 

piłka nożna piłka 

ręczna 

Zinedine 

Zidane 

piłka nożna 

p. J. 

Danilczuk 
siatkówka siatkówk

a 

Michał 

Kubiak 

siatkówka, 

sporty walki 

ks. P. 

Buśko 
boks dawno w 

nic nie 

grałem 

Mariusz 

Pudzianowsk

i 

podnoszenie 

ciężarów 
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Kącik rozrywkowy 
Pokoloruj kolorowanki. 
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https://www.jakoloruje.pl/zimowa-mandala.htm 

 

https://www.jakoloruje.pl/zimowa-mandala.htm
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http://darmowelamiglowki.com/wykreslanki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://darmowelamiglowki.com/wykreslanki/
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Co oznaczają dane rebusy ? Kasia 

nie może ich rozwiązać.. Pomóż jej i 

zapisz rozwiązanie poniżej rysunku. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Połącz kropki. 
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Wybierzmy się na łyżwy. Pokoloruj 

najróżniejszymi kolorami! 

 

 

 

 Natalia Bieryło kl. VII 


