
      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie IV, luty- marzec-kwiecień 2019 

 

1 
 

 

 

 

Gazetka Szkolna  

„Szkoła nad Zalewem” 

44  
 

 

 

 

Zespół Redakcyjny:                            

 Julia Zembrowska 

Amelia Mielech 

Zuzanna Jurczak 

Natalia Bierło 

Julia Adamska 

Julia Świstun 

Miłosz Jakim 

Dominika Milewska 

 

 

Opiekunowie: 

 

Katarzyna Purta, Tomasz Śliwowski 



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie IV, luty- marzec-kwiecień 2019 

 

2 
 

Wywiad z 

ciekawym 

człowiekiem 

 

Na  kolejny ogień wrzucamy Pana Marka 

Łukaszuka, który jest nauczycielem 

matematyki              w naszej szkole.  

Zapraszamy do lektury:     

A.M:  Od ilu lat pracuje Pan w naszej 

szkole? 

M.Ł: Pracę w szkole rozpocząłem w 2004 

roku, a więc to już 15 lat. 

A.M:  Uczy Pan tylko przyrody i 

matematyki czy jest coś jeszcze? 

M.Ł: Tak, uczę tylko matematyki i 

przyrody. Obecnie  studiuję geografię.  

A.M:  Gdzie Pan studiował? 

M.Ł: Uczęszczałem na Uniwersytet w 

Białymstoku. Studiowałem tam 

matematykę, a potem podyplomowo 

kształciłem się przyrodniczo również w 

Białymstoku. 

A.M: Czy od początku tak dobrze szło 

Panu z matematyką? 

M.Ł: Matematyka była dla mnie 

najłatwiejszym przedmiotem zaraz po 

wychowaniu fizycznym. 

A.M:  Jak Pan radzi sobie z nauczaniem 

niegrzecznych uczniów? 

M.Ł: Uważam, że nie ma  niegrzecznych 

uczniów. Są tylko tacy, którzy mają 

trudności z matematyką lub po prostu jej 

nie lubią. Wydaje mi się, że nudzą się i 

chcą zwrócić na siebie uwagę.  Czy to są 

niegrzeczni uczniowie to trudno mi 

powiedzieć. 

A.M: Pracował Pan kiedyś w innej 

szkole? 

M.Ł: Zaczęło się od Turośni. Potem 

jednocześnie pracowałem w Niewodnicy i 

w Tołczach. 

A.M:  Czy bardzo zmieniła się nasza 

szkoła od czasu kiedy Pan się w niej 

uczył? 

M.Ł: Zmieniła się bardzo. Za moich 

czasów klasy I-III znajdowały się w 

budynku przedszkolnym. 



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie IV, luty- marzec-kwiecień 2019 

 

3 
 

A.M: Uczył się Pan tam, tak? 

M.Ł: Tak. Moją wychowawczynią była 

obecna Pani dyrektor szkoły w Tołczach. 

Potem gdy byłem w IV klasie, w miejscu 

gdzie  jest  teraz hala sportowa były 

garaże. Tam była też jedna sala do 

techniki, którą mieliśmy  z Panem Rułą. 

A.M:  Co Pan czuje gdy wyniki ze 

sprawdzianów w Pana klasie są niskie? 

M.Ł: Zastanawiam się co zrobiłem źle i co 

mogę zmienić w swoim nauczaniu. Staram 

się zachęcić uczniów, aby poprawiali 

swoje złe oceny. 

A.M:  Jak to się stało, że został Pan 

nauczycielem? 

M.Ł: Nie wiem. Moja mama była 

nauczycielką, może dlatego. Będąc 

dzieckiem nigdy nie myślałem, że pójdę w 

jej ślady. Uczyłem się w technikum 

elektrycznym i wszystko, co było związane 

z prądem bardzo mnie fascynowało. Potem 

zacząłem studiować matematykę, choć nie 

wiedziałem, że zostanę nauczycielem . Los 

tak chciał. 

A.M:  Co zmieniłby Pan w naszej 

szkole? 

M.Ł: Zdecydowanie wprowadziłbym 

więcej kolorów. Mógłby być gdzieś 

jeszcze taki rysunek, co  znajduje się na 

auli. 

A.M: Był Pan kiedyś w jakichś 

ciekawych miejscach, o których mógłby 

Pan opowiedzieć? 

M.Ł: Kiedyś byłem na wycieczce w jaskini 

Raj, która zapadła mi w pamięć. Bardzo 

podobają mi się krasnale z Wrocławia i 

jeśli ktoś by chciał je zobaczyć to polecam 

kupić przewodnik, który dokładnie 

pokazuje,  gdzie są rozmieszczone. 

A.M: Czy lubi Pan podróżować? 

M.Ł: Lubię, choć nie mam na to zbyt wiele 

czasu. Ostatnio z rodziną staramy się co 

roku wyjeżdżać na wakacje albo na 

weekendy w bliskie strony. Dzięki temu 

odkryliśmy Białowieżę. Wydawało mi się 

że tam  można zobaczyć tylko żubry, a 

okazuje się, że jest tam wiele ciekawych 

miejsc, takich jak: Muzeum Przyrodnicze, 

skansen, Park Pałacowy, cerkiew św. 

Mikołaja , czy Szlak Dębów Królewskich. 

A.M:  Jakie książki Pan czyta? 

M.Ł: Lubię książki historyczne, a 

dokładniej z okresu II wojny światowej. 

Sięgam również po książki, które 

zaskakują, czyli na przykład kryminały. 

Podobają mi się również takie, w których 

jest wpleciony jakiś wątek matematyczny. 

A.M: Czy ma Pan jakieś tricki na 

naukę matematyki, która jest raczej 

problematycznym przedmiotem dla 

wielu uczniów? 
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M.Ł: Myślę, że rysunki bardzo ułatwiają 

rozwiązywanie zadań. To chyba jedyna 

podpowiedź, jaka  przychodzi mi do 

głowy. 

A.M: Czy ma Pan jakieś hobby? 

M.Ł: Moim hobby jest sport. Kiedyś 

grałem w piłkę nożną, ale teraz już nie 

gram. Lubię bawić się komputerem, tak od 

strony informatycznej. Ostatnio zdarzyło 

mi się grać z synem w Xboxa. Wstyd się 

przyznać, ale gra on  lepiej ode mnie. 

A.M: Jaki był Pana ulubiony 

przedmiot w szkole? 

M.Ł: Oczywiście matematyka i  

wychowanie fizyczne. 

A.M:  Czy lubił Pan chodzić do szkoły? 

M.Ł: Nigdy się nie zastanawiałem.  To był 

mój obowiązek, tak jak i teraz. 

A.M:  Czy ma Pan jakieś niespełnione 

marzenie? 

M.Ł: Mam, ale nie będę zdradzać. 

A.M: Dziękuję za wywiad. 

          Amelia 

Seria „Biuro 

detektywistyczne Lassego i 

Mai” M. Widmark i H. 

Willis 

     Lasse i Maja to z pozoru to całkiem 

zwykłe dzieci, uczące się w  jednej klasie. 

Nie potrafią latać ani czytać w myślach. 

Jednak dzięki swojej dociekliwości, 

inteligencji, wyobraźni i pozytywnemu 

nastawieniu potrafią rozwiązać każdą 

zagadkę kryminalną. W niewielkim 

szwedzkim miasteczku Valleby posiadają 

swoje Biuro Detektywistyczne, które 

mieści się w piwnicy Mai. Posiadają w nim 

wiele przydatnych sprzętów: lupę, aparat 

fotograficzny, sztuczne nosy, komputer i 

wiele innych, bez których dobry detektyw 

obejść się nie może. Jak się okazuje, ciche 

miasteczko kryje w sobie wiele 

niezwykłych zagadek. Tylko ta dwójka 

dzieci  potrafi je rozwiązać. 

Martin Widmark stworzył, książki które 

zaskakują do ostatniej strony. To wszystko 

wraz z ciekawymi ilustracjami  Heleny 

Willis spowodowało, iż książki o małych 

agentach sprzedawane są w 30 krajach na 

całym świecie. Książki z tej serii są 

dostępne w bibliotece szkolnej i cieszą się 

dużą sympatią wśród młodszych 

czytelników. 

„Chłopak, który stracił 

głowę” John Corey 

Whaley 
 

W tej powieści poznajemy Travisa. 

Chłopak ma 16 lat, dziewczynę i 

nieuleczalnego raka. Gdy staje przed 

wyborem: śmierć lub eksperymentalna 

https://www.granice.pl/autor/john-corey-whaley/2638
https://www.granice.pl/autor/john-corey-whaley/2638
https://www.granice.pl/autor/john-corey-whaley/2638
https://www.granice.pl/autor/john-corey-whaley/2638
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operacja, nie zastanawia się długo. Zgadza 

się na to, by ciało od szyi w dół 

przeszczepiono mu od zdrowego 

człowieka. Niestety, okazuje się, że na 

razie rozwój medycyny nie pozwala na 

przeprowadzenie tak skomplikowanej 

operacji. Chłopak musi zostać 

wprowadzony w śpiączkę podobną do 

hibernacji i czekać. Decyduje się pożegnać 

z bliskimi, bo nie wie, czy i kiedy się z 

nimi zobaczy. Budzi się pięć lat później. 

Ma własną głowę i obce ciało. Świat 

pozornie jest taki sam jak dawniej. Jednak 

powrót do życia wygląda inaczej, niż 

Travis to sobie wyobrażał. Jego przyjaciele 

już studiują, rodzice czegoś ważnego mu 

nie mówią, a dziewczyna ma nowego 

chłopaka. Trudno się dziwić, że Travis nie 

ma zamiaru się z tym pogodzić. Chce 

zawalczyć o Cate.  

Niewątpliwie wątek przyjaźni zasługuje tu 

na uwagę.  Travis, gdyby nie przyjaciele, 

byłby całkowicie zagubiony w tej obcej 

mu rzeczywistości. Wiadomo,  przez 5 lat 

świat ruszył do przodu. Dzięki kolegom 

wszystkie te zmiany chłopak stara się jak 

najszybciej przyswoić.  

Książka jest godna polecenia. Ma 

nieszablonową fabułę, barwne dialogi, 

które czyta się przyjemnie, a przede 

wszystkim porusza trudną i poważną 

tematykę momentami też w 

humorystyczny sposób. 

                                                                                                                                        

K.P. 

Kącik żartów 

1.Każdy wie, że Chuck Norris doliczył do 

nieskończoności dwa razy. Ale nie każdy 

wie, że zaczynał od minus 

nieskończoności. 

 

2.  Kręgi w zbożu to sposób Chucka 

Norrisa aby wytłumaczyć światu, że kiedy 

on mówi "leżeć!" to słucha nawet zboże. 

 

3. Chuck Norris potrafi upiec tosty w 

lodówce. 

 

4. Chuck Norris je tylko i wyłącznie 

mięso... ale nie przeszkadza mu to być 

wegetarianinem. 

 

5. Chuck Norris potrafi nacisnąć Ctrl-Alt-

Del jednym palcem. 

 

6. Chuck Norris potrafi utopić rybę. 

 

7. Chuck Norris potrafi kozłować piłką 

lekarską na plaży. 

 

8. Kiedyś Chuck Norris bardzo się spieszył 

do domu, dlatego wysiadł z metra i poszedł 

pieszo. 

                                               Miłosz J. 
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KALENDARIUM 

Luty 

2. Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej 

Gromnicznej)/Dzień Handlowca/Światowy 

Dzień Obszarów Wodno-

Błotnych/Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego  

3. Międzynarodowy Dzień Walki z 

Rakiem 

8. Dzień Bezpiecznego Internetu/Święto 

Służby Więziennej  

9. Międzynarodowy Dzień Pizzy  

11. Światowy Dzień Chorych  

14. Dzień Zakochanych (Walentynki) 

15. Światowy Dzień Młodzieży 

Prawosławnej  

17. Dzień Kota  

20. Światowy Dzień Sprawiedliwości 

Społecznej  

21. Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego 

22. Dzień Ofiar Przestępstw  

23. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

28. Tłusty czwartek  

Marzec 

1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych/Międzynarodowy Dzień Walki 

Przeciw Zbrojeniom 

Atomowym/Światowy Dzień Świadomości 

Autoagresji  

2. Ostatnia sobota 

karnawału/Międzynarodowy Dzień 

Obrony Cywilnej  

3Międzynarodowy Dzień Pisarzy  

5. Ostatki/Dzień Teściowej  

6. Popielec  

8. Międzynarodowy Dzień Kobiet  

10. Dzień Mężczyzn    

12. Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

14. Światowy Dzień Liczby Pi15. 

Międzynarodowy Dzień (Praw) 

Konsumenta  

19. Uroczystość św. Józefa  

20. Początek astronomicznej 

wiosny/Światowy Dzień Inwalidów i 

Ludzi Niepełnosprawnych  

21. Międzynarodowy Dzień 

Poezji/Międzynarodowy Dzień Walki z 

Dyskryminacją Rasową  

22. Światowy Dzień Wody/Dzień Ochrony 

Bałtyku  

23. Międzynarodowy Dzień 

Meteorologii/Dzień Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej  

24. Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 

25. Zwiastowanie Pańskie (Dzień 

Świętości Życia)  

27. Międzynarodowy Dzień Teatru  
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31. Zmiana czasu z zimowego na letni  

  

ZWIERZĘTA 

Beagle 

Pochodzenie: Wielka Brytania 

Wysokość: 33-40cm (w kłębie) 

Waga: ok.15kg 

Długość życia: 12-15lat 

Zachowanie i charakter: Wesoły i żywy, z 

natury niezależny, ma tendencje do 

włóczęgostwa. Skłonny do zabaw i 

tolerancyjny wobec dzieci. 

Zdrowie i pielęgnacja: Oprócz regularnego 

czyszczenia uszu, beagle wymagają 

niewiele zabiegów pielęgnacyjnych, które 

ograniczają się do wyczesywania sierści, 

okresowego kąpania i czyszczenia zębów, 

w celu uniknięcia osadzania się kamienia 

nazębnego. W przypadku psów, które 

prowadzą mało aktywny tryb życia – grozi 

im otyłość. Rasa angielskich psów 

gończych istniejąca w XIV wieku, 

używana do polowań w sforach na lisy i 

zające, powstała najprawdopodobniej z 

krzyżówek francuskich psów gończych 

harrierów z terierami. Istnieją dwie teorie 

pochodzenia rasy beagle. Pierwsza, do 

której skłaniali się Bourdon i Dutheil na 

podstawie starożytnych dzieł Ksenofonta, 

mówiła o antycznych praprzodkach 

greckich psów gończych. Trafiły one z 

Rzymianami do Anglii, gdzie krzyżowały 

się z psami Normanów. Druga teoria 

odnosi się do dwóch ras psów gończych 

pochodzących z południa Francji – 

Gaskonii i Saintonge. Dały one początek 

psom nazywanym southern hound, które 

przybyły do Anglii z kontynentu w okresie 

wojny stuletniej. Nazwa może pochodzić 

od celtyckiego słowa beag (mały) lub 

francuskiego begueule (rozdziawiony 

pysk). 

 

 

 

Maltańczyk 

Wysokość: 20-25cm  

Waga: 3-5kg 

Długość życia: 12-15lat 

Zachowanie i charakter: Maltańczyk jest 

psem towarzyskim, łatwym do ułożenia i 

aktywnym – lubi zabawę. Toleruje osoby 

mu nieznane. Jest bardzo posłuszny oraz 

szybko się uczy. 
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Zdrowie i pielęgnacja: strzyżenie tej rasy 

psów jest wymagane sporadycznie. Pies 

nie linieje, ale wymaga codziennego 

czesania włosa i pielęgnacji oczu. 

Maltańczyk może mieć skłonności do 

chorób uszu i zębów lub cierpieć na alergie 

pokarmowe. 

Jest to jedna z najstarszych ras świata. 

Dokładne jej pochodzenie nie jest znane, 

ale wiadomo, że były już znane w 

starożytnym Egipcie, Rzymie i Grecji. 

Kwestia nazwy tej rasy nigdy nie była 

jednoznaczna. Rasa ta pochodzi z wyspy 

Meledy (Kalimachos w 230 p.n.e. pisał o 

niej jako o wyspie Melitaeus), znajdującej 

się na Morzu Śródziemnym, a uznanej 

mylnie za Maltę. Według Strabona psy te 

w starożytności zamieszkiwały Maltę, 

która kiedyś nazywała się Melita. 

Maltańczyk nigdy nie był psem 

pracującym, miał dotrzymywać ludziom 

towarzystwa. Posiadaczem suki tej rasy był 

między innymi żyjący w I w. n.e. rzymski 

gubernator Malty, który zamówił portret 

swojego psa. Z 1607 roku pochodzi zaś 

informacja o maltańczyku sprzedanym za 

Równowartość 2000 dolarów. 

 

 

 

Shih tzu 

Kraj pochodzenia: Tybet 

Wysokość: 23-27cm 

Waga: 4,5-9kg 

Długość życia: 10-16lat 

Zachowanie i charakter: Shih tzu jest psem 

niezależnym, towarzyskim i wesołym. Nie 

przejawia skłonności do włóczęgostwa. 

Nadaje się do hodowania w rodzinie z 

dziećmi, toleruje inne zwierzęta domowe, a 

jego charakter przeważnie dostosowuje się 

do trybu życia rodziny. Lubi spacery i 

zabawy ruchowe z udziałem innych 

domowników. 

Zdrowie i pielęgnacja: Pielęgnacja włosa 

jest wymagana. Aby uniknąć jej 

skołtunienia, musi być czesana codziennie. 

Oczy i uszy wymagają starannej 

pielęgnacji, czasami nawet z użyciem 

medykamentów. Może być także 

wymagane codzienne przemywanie oczu 

specjalistycznymi środkami dla psów. 
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Istniały teorie, według których shih tzu 

powstał ze skrzyżowania pekińczyka z 

lhasa apso, jednakże analizy DNA 

wskazują, że shih tzu jest znacznie starszą 

rasą. Nazwa „shih tzu” pochodzi z języka 

chińskiego i oznacza dosłownie „lwi pies”. 

 

Owczarek kaukaski 

Kraj pochodzenia: dawne ZSRR 

Wysokość: 64-78cm 

Waga: 50-90kg 

Długość życia: 10-12lat 

Zachowanie i charakter: Psy tej rasy są 

zrównoważone, niezależne, nieufne wobec 

obcych, czujne, stanowcze i terytorialne – 

na własnym terenie nie tolerują obcych. 

Często wykazują skłonności dominacyjne. 

Mogą sprawiać problemy 

niedoświadczonemu opiekunowi. 

Nieumiejętnie prowadzone stają się 

agresywne. 

Zdrowie i pielęgnacja: Odporny na zimno, 

źle znosi warunki miejskie, zdecydowanie 

bardziej odpowiada mu pobyt na wolnym 

powietrzu. 

Stara rasa psów pasterskich, wywodząca 

się z Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan i 

Gruzja), przez długie lata hodowanych w 

izolacji. W końcu lat sześćdziesiątych 

trafiły do Niemiec Wschodnich, gdzie były 

wykorzystywane jako psy patrolujące do 

pilnowania granic, zwłaszcza Muru 

Berlińskiego. Po rozebraniu Muru kilka 

tysięcy psów tej rasy znalazło schronienie 

w Niemczech i w Polsce. Pierwszy 

wzorzec rasy zatwierdzono dopiero w roku 

1984. 
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Owczarek szetlandzki 

Wysokość: 33,5-39,5cm 

Waga: 5-10kg 

Długość życia: 12-13lat 

Zachowanie i charakter: Jest wesoły, żywy, 

energiczny i skory do zabaw. Jest nieufny 

wobec obcych, oddany wobec właściciela, 

przy pracy współpracuje z nim. Sprawdza 

się w szkoleniach i psich sportach. Chętnie 

i szybko się uczy. Lubi dzieci. Niezwykle 

inteligentny, sprytny, przywiązujący się, 

radosny, o dość znacznym temperamencie. 

Szczególnie towarzyska rasa. 

Pochodzenie tych małych piesków, 

wyglądem przypominających owczarka 

collie rough w miniaturze, jest pełne 

niejasności. Do 1469 roku Wyspy 

Szetlandzkie należały do Norwegii. To 

właśnie z Norwegii wraz z wikingami na 

wyspy przybyły małe pieski, które 

towarzyszyły żeglarzom. Było to około 

700-800 roku n.e. Klimat wysp był dość 

surowy, nie sprzyjał wegetacji roślin. 

Zwierzęta trzymane na farmach były 

niewielkich rozmiarów. Małe psy były 

faworyzowane, ponieważ mało jadły i 

zajmowały niewiele miejsca. Pierwsze 

szetlandy nazywano psami Toonie lub 

Peerie (w języku staro-norweskim “piri” 

oznacza po prostu “mały”). Początkowo 

były one wykorzystywane jako psy 

zagrodowe. Pieski te miały bowiem 

wysokość około 30 cm w kłębie i nie jest 

możliwe, aby pracowały przy zaganianiu 

owiec na wrzosowiskach porośniętych 

roślinnością o wysokości 23-45 cm. 

Wyspiarze mniej przywiązywali uwagę do 

wyglądu, więcej zaś liczyła się 

przydatność psów do pracy, żywotność 

oraz niewielki wzrost. Dlatego też, aby 

uzyskać pożądane cechy krzyżowano je z 

różnymi psami. Udział w powstaniu rasy 

miał king charles spaniel (po nim obecny 

sheltie ma niekiedy brązowe plamki na 

łapach), pies yakki z Islandii (po nim 

prawdopodobnie zostało podpalanie na 

kufie), a także miniaturowe szpice, m.in. 

pomeranin (czasem ujawnia się to przez 

małe, stojące uszka, jabłkowatą czaszkę i 

okrągłe oczy – wszystkie te cechy obecnie 

są wadami). Ostateczny wygląd uzyskano 

poprzez krzyżówką z owczarkami collie 

rough. Przybyły one na wyspy około 1840-

1850 roku. Wyspiarze zaczęli powiększać 

pastwiska i potrzebne były psy do 

pilnowania i zaganiania owiec na dużych 

obszarach. Ponieważ collie nie 

wytrzymywały trudnych warunków 

panujących na wyspach, mniejsze okazy 

tych psów zaczęto krzyżować z 

ówczesnymi szetlandami, aby nadać im 

cechy psów pasterskich. Później 

utrzymanie podobieństwa do collie ze 

względu na ich atrakcyjny wygląd oraz 
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psychikę, było głównym celem 

miłośników owczarka szetlandzkiego. Ich 

niewątpliwa uroda oraz cechy psychiczne 

spowodowały, że około 1905 roku 

owczarki te pojawiły się w głębi Szkocji. 

Tu w 1908 roku założono Shetland Collie 

Club. Do 1914 roku nazywano je shetland 

collie. Hodowcy collie stanowczo 

protestowali jednak przeciw używaniu tej 

nazwy, dlatego w maju 1914 roku 

zmieniono nazwę klubu na English 

Shetland Sheepdog Club (ESSC). 

Popularność rasy szybko rosła i w latach 

50. i 60. XX wieku w angielskim Kennel 

Clubie zarejestrowano ją jako jedną z 

siedmiu najpopularniejszych. Reasumując 

można przyjąć, że owczarek szetlandzki 

jakiego znamy dzisiaj, jest psem 

pasterskim. Wywodzi się z Norwegii i 

Wysp Szetlandzkich, ale generalnie jego 

rozwój nastąpił w Szkocji, skąd 

powędrował w głąb Anglii, po czym zaczął 

podbijać świat. Jest podobny do 

długowłosego collie w miniaturze, choć 

jest wiele cech różniących te rasy od 

Siebie. 

 

Twórczość  

J. K. Rowling 
 

 J.K.Rowling (ur. 31 lipca 1965 r.) to 

brytyjska pisarka, kojarzona przede 

wszystkim jako autorka “Harrego Pottera”. 

Jest jedną z najbardziej znanych na świecie 

osób. 

 

Seria “Harry Potter” 

 Cykl, od premiery pierwszej części 

począwszy, odniósł ogromny sukces, 

zdobył uznanie krytyków i wielu fanów na 

całym świecie. Powieści zostały 
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przetłumaczone na ponad 80 języków, a 

ich sprzedaż przekroczyła 500 milionów 

egzemplarzy. “Harry Potter” zawiera w 

sobie liczne gatunki literackie, m.in. 

fantasy, powieść młodzieżową, 

przygodową czy thriller. 

Pierwsza część została wydana 26 czerwca 

1997 r., natomiast ostatnia 27 lipca 2007 r. 

 Seria opowiada o losach Harry'ego 

Pottera, sieroty, dziecka wielkich 

czarodziejów, który z czasem zaczyna 

odkrywać potęgę własnej mocy oraz rolę 

przyjaźni, miłości, odpowiedzialności i 

współczucia w ludzkim życiu. 

 Cała akcja rozgrywa się na przestrzeni 

kilku lat. Harrego i jego najbliższych 

przyjaciół poznajemy, gdy mają po 11 lat. 

Widzimy zatem ich rozwój  intelektualny i  

emocjonalny, walkę o wartości. 

Bohaterowie stają się bardziej 

odpowiedzialni, rozumieją więcej spraw. 

Każdy kolejny tom coraz bardziej oddala 

się od baśniowej, niewinnej i dziecięcej 

atmosfery pierwszej części, cykl dojrzewa 

wraz z czytelnikiem. 

 W skład “podstawowej” serii wlicza się 

siedem tomów: 

1. “Harry Potter i Kamień 

Filozoficzny” 

2. “Harry Potter i Komnata 

Tajemnic” 

3. “Harry Potter i Więzień 

Azkabanu” 

4. “Harry Potter i Czara Ognia” 

5. “Harry Potter i Zakon Feniksa” 

6. “Harry Potter i Książę Półkrwi” 

7. “Harry Potter i Insygnia Śmierci” 

 

 W 2016 r. powstał także dramat “Harry 

Potter i Przeklęte Dziecko”, który 

opowiada o dorosłych już bohaterach 

poprzednich książek i ich dzieciach. 

 Powieści Rowling doczekały się 

ekranizacji. Powstała seria ośmiu filmów, 

które tak jak książki zdobyły na świecie 

ogromną popularność. Wszystkie znajdują 

się na liście najbardziej dochodowych 

filmów w historii. 

 

 

Oprócz tego pisarka wydała: 
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• w 2001 r. - “Quidditch przez 

wieki” 

• w 2001 r. - “Fantastyczne 

zwierzęta i jak je znaleźć” 

• w 2007 r. - “Baśnie Barda 

Beedle’a” 

 

Cormoran Strike, Robert Galbraith i 

inne 

 Rowling jest ceniona nie tylko za powieści 

dotykające problemów młodych ludzi, ale 

również za te pisane z myślą o dorosłych.  

• “Trafny wybór” - pierwsza książka 

skierowana do dorosłych 

czytelników (2012) 

• “Wołanie kukułki” - I tom cyklu o 

detektywie Cormoranie Strike'u, 

wydany pod pseudonimem Robert 

Galbraith (2013) 

• “Jedwabnik” - II tom cyklu o 

detektywie Cormoranie Strike’u, 

wydany pod pseudonimem Robert 

Galbraith (2014) 

• "Żniwa zła” - III tom cyklu o 

detektywie Cormoranie Strike’u, 

wydany pod pseudonimem Robert 

Galbraith (2015) 

• “Zabójcza biel” - IV tom cyklu o 

detektywie Cormoranie Strike’u, 

wydany pod pseudonimem Robert 

Galbraith (2018) 

 

Pisarka prowadzi też stronę internetową 

Pottermore, poświęconą tematyce 

Harry'ego Pottera. 

J. K. Rowling jest autorką scenariuszy do 

filmów: 

• „Fantastyczne zwierzęta i jak je 

znaleźć” (2016) 

• „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 

Grindelwalda” (2018) 

Julia 

 Julia 

Wiosenna pobudka 

 Już od kilku dni planowałam pójść na 

pieszą wycieczkę do lasu. Chciałam popatrzeć 

na przyrodę budzącą się do życia. Spakowałam 

plecak i wraz z przyjaciółmi: Anią, Weroniką, 

Arkiem i Krzysiem poszłam do lasu.  

 Ja i moi przyjaciele stwierdziliśmy, że 

najpierw pójdziemy zobaczyć ptaki. Na 
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szczęście nie szukaliśmy ich zbyt długo, 

siedziało ich bardzo dużo na drzewie obok 

którego staliśmy. Zrobiliśmy im kilka zdjęć i 

spróbowaliśmy je nazwać. Rozpoznałam ziębę 

i bogatkę. Później poszliśmy pooglądać 

wiosenne kwiaty. Znaleźliśmy przylaszczki, 

zawilce, krokusy, przebiśniegi, a nawet 

żonkile. Dla wszystkich zrobiliśmy zdjęcia i 

dokładnie się im przyjrzeliśmy.  Na górce 

zobaczyliśmy borsuka. Jemu także zrobiliśmy 

zdjęcie.  

 Ten krajobraz był przepiękny. Drzewa 

zaczęły puszczać nowe pędy. Pierwsze kwiaty 

przedostawały się na powierzchnię ziemi. 

Słoneczko grzało. Miły wiosenny wietrzyk 

leciutko drapał nas w noski. Wszystko 

wydawało się takie cudowne. 

 Kiedy zaczęliśmy wracać zaczął padać 

lekki deszcz. Dzięki niemu wszystko 

wydawało się weselsze i bardziej kolorowe. 

 Po powrocie do domu ja, Krzyś, Ania, 

Weronika i Arek zrobiliśmy książkę pod 

tytułem  „Wiosenna pobudka”. Zamieściliśmy  

w niej wszystkie zdjęcia, które zrobiliśmy i 

napisaliśmy mnóstwo informacji o wszystkim, 

czego dowiedzieliśmy się na wycieczce. Może 

i nie była to  najlepsza książka, ale była 

zrobiona własnoręcznie, a informacje zawarte 

w niej były bardzo ciekawe. Daliśmy ją w 

prezencie dla naszej wychowawczyni, która 

bardzo ucieszyła się. 

 Mam nadzieję, że ta krótka historyjka 

zachęciła was choć trochę do poznawania 

natury nie tylko wiosną, ale także latem, zimą i 

jesienią. Pamiętajcie, zwierzęta, kwiaty, to 

wszystko jest wokół nas. Dlatego czasami 

zamiast siedzieć przed komputerem cały dzień, 

warto pójść na spacer. Można się wybrać 

samemu, z rodziną lub z psem. Uwierzcie, to 

dobrze wam zrobi. 

Julia Świstun 

Wiosna nadchodzi 

Wiosna już nadchodzi 

I nikt jej w tym nie przeszkodzi. 

Znów kwiaty zakwitną, 

A niebo będzie miało barwę błękitną. 

Ptaki zaczynają śpiewać 

I znów będziemy warzywa w ogrodzie 

zasiewać. 

Zwierzęta wyjdą z norek  

I wszędzie zapanuje zielony kolorek. 

Radość zapanuje wszędzie, 

A smutku już nie będzie. 

Wszyscy będą w ogrodzie robić porządki, 

I nowe powstaną grządki. 

Dlatego jest taka radosna 

Nasza kochana wiosna. 

Julia Świstun  
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CIEKAWOSTKI 

CZY WIESZ ŻE… 

*W Chinach zabronione jest przytulanie 

drzew; 

*Ludzkie oko nie zmienia wielkości od 

urodzenia; 

*W Singapurze zabronione jest żucie gum; 

*Ziemia jest jedyną planetą w naszym 

układzie słonecznym, której nazwa nie 

pochodzi od imienia boga; 

*W trakcie oddychania żebra poruszają się 

rocznie pięć milionów razy; 

*Przeciętny czterolatek zadaje 400 pytań 

dziennie; 

*Szminki mogą zawierać rybie łuski; 

*Najwięcej rozmów telefonicznych jest 

rejestrowanych w dzień matki; 

*Żeby wejść na wieżę Eiffla trzeba 

pokonać 1710 stopni; 

*Tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem; 

*Chińczycy używają ponad 80 miliardów 

pałeczek w ciągu roku; 

*Kobiety mają więcej kubków smakowych 

niż mężczyźni; 

*Przeciętny Szwajcar rocznie zjada 10 

kilogramów czekolady; 

*Malediwy są najniższym krajem na 

świecie (niemal 1/3 powierzchni kraju leży 

poniżej poziomu morza); 

*Papua Nowa Giwnea to najbardziej 

zróżnicowany kulturowo kraj na świecie. 

Posługuje się tam aż 820 językami; 

*Grecki hymn ma 158 wersów; 

*W Hiszpanii rocznie produkuje się 

zawrotne 1500000 ton oliwy rocznie.

 

Julia A. 

 

ROZRYWKA 
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Hasło…………………………………. 
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  https://eduzabawy.com/polacz-kropki-do-   

drukowania/do100kropek5/                            

Natalia B. 

  

https://eduzabawy.com/polacz-kropki-do-
https://eduzabawy.com/polacz-kropki-do-
https://eduzabawy.com/polacz-kropki-do-
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Po raz drugi jedziemy do Warszawy na 

Ogólnopolskie Eliminacje 8 

Wspaniałych !!!😁 

 

13.03. 2018 roku Nasi przedstawiciele 

wolontariatu szkolnego: Julia 

Ciepielewska, Honorata Oniśko i 

Gabriela Kołodowska, uczestniczyli w 

eliminacjach XIV Edycji Konkursu Ośmiu 

Wspaniałych w powiecie białostockim. 

Według oceny jury wybór w tym roku był 

wyjątkowo trudny. Do starostwa 

powiatowego w Białymstoku przyjechało 

26 przedstawicieli różnych szkół z terenu 

powiatu białostockiego. Nasze dziewczyny 

dzieliły się z komisją swoimi 

doświadczeniami w 

pracy wolontariusza. A 

mieliśmy o czym 

opowiadać: akcja 

patriotyczna 

"BohaterON", akcje 

charytatywne na rzecz 

ubogich czy wizyty w 

hospicjum, to tylko 

niektóre spośród wielu 

naszych działań. 

Ostatecznie w Ósemce 

Wspaniałych znalazły 

się aż dwie nasze uczennice: Julia 

Ciepielewska i Honorata Oniśko. 

Wyróżnieni wolontariusze otrzymają 

wkrótce nagrody na uroczystej gali, zaś 

podczas Finału Ogólnopolskiego Konkursu 

powiat białostocki będzie reprezentować 

Julia Ciepielewska . 

Do Warszawy na eliminacje jedziemy 

drugi raz z rzędu!!! To ogromny sukces!!! 

Wszystkim wolontariuszom gratulujemy, 

bo bez całej naszej grupy liczącej ponad 30 

osób pomaganie potrzebującym byłoby 

niemożliwe. Dobro zawsze powraca ❤ 

 

A ponadto  

Dni Wiosny na Sportowo: 

W ramach „Dnia wiosny” w naszej szkole 

odbyły się szkolne rozgrywki sportowe w 

piłkę siatkową. 

Na początku grały między sobą wszystkie 

klasy w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Punktem kulminacyjnym zawodów był 

mecz Kadry Nauczycielskiej z uczniami 

poszczególnych klas. 

Wszyscy prezentowali dobry poziom 

sportowy, na trybunach panowała 

wspaniała atmosfera. 

Zwycięzcami okazali się …, jak co roku 

Nauczyciele !:) 

 

 

 

Źródło: zs.turosnkoscielna.pl 

  

http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1204-po-raz-drugi-jedziemy-do-warszawy-na-ogolnopolskie-eliminacje-8-wspanialych
http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1204-po-raz-drugi-jedziemy-do-warszawy-na-ogolnopolskie-eliminacje-8-wspanialych
http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1204-po-raz-drugi-jedziemy-do-warszawy-na-ogolnopolskie-eliminacje-8-wspanialych
http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1204-po-raz-drugi-jedziemy-do-warszawy-na-ogolnopolskie-eliminacje-8-wspanialych
http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1204-po-raz-drugi-jedziemy-do-warszawy-na-ogolnopolskie-eliminacje-8-wspanialych
http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1204-po-raz-drugi-jedziemy-do-warszawy-na-ogolnopolskie-eliminacje-8-wspanialych
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Zmierzamy ku dorosłości... 

 

6 marca 2019 roku gościliśmy w murach 

naszego Zespołu Szkół ponad 20 szkół 

ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych, które zapewne 

pomogły naszym gimnazjalistom i 

ósmoklasistom w wyborze dalszej drogi 

edukacji. 

 

Hala sportowa zmieniła się w prawdziwe 

centrum nauki. Uczniowie mieli szansę 

zmienić prawdziwe koło samochodowe,  

 

spróbować swoich sił w sztuce fryzjerskiej 

i gastronomii, pokierować robotem, a także 

poznać wiele innych interesujących 

kierunków kształcenia. 

Z naszego zaproszenia skorzystały także 

szkoły z Turośni Dolnej, Tołcz oraz 

Suraża.Od kilku lat nasza inicjatywa cieszy 

się uznaniem naszych uczniów, jak i gości.

 

 

 

Źródło: zs.turosnkoscielna.pl 
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Harmonogram wydarzeń kwietniowych 


