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Zespół Redakcyjny (Z. R.): Ile lat    pracuje     

Pani w naszej szkole? 

I. H.: W naszej szkole pracuję od września 

2008 roku, czyli niebawem minie                

13 lat. 

Z. R.: Czy pracowała Pani wcześniej                      

w innych szkołach? 

I. H.: Tak. Przed pracą w Turośni 

Kościelnej pracowałam w Wasilkowie 

w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 

OHP (Ochotnicze Hufce Pracy)               

i byłam tam instruktorem 

praktycznej nauki zawodu,                         

a konkretnie krawiectwa. 

Z. R.: Co lubi Pani w swojej pracy? 

I. H.: W pracy najbardziej lubię kontakt                                  

z dziećmi. Lubię obserwować jak 

poważnieją i  dorastają. Są bardzo 

spontaniczne z wieloma pomysłami                   

w głowach. To sprawia, że każdy 

dzień jest inny i niepowtarzalny. 

Z. R.: Jakie ma Pani zdanie o swoich 

podopiecznych przebywających                    

w świetlicy? 

I. H.: Myślę, że w naszej szkole uczą się 

świetne dzieciaki. Są mądre i bardzo 

energiczne. Świetlica to 

specyficzne miejsce w szkole. 

Przychodzą do mnie dzieci po 

zakończonych lekcjach z mnóstwem 

energii i różnych nagromadzonych                                  

w ciągu dnia emocji. W związku                      

z tym bywa głośno  bo każdy chce                   

z siebie wydobyć to, co w nim 

drzemie i coś powiedzieć.                

Na każdy 

temat 
wywiad z nauczycielem 

świetlicy,  

Panią Izabelą Himik 
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Młodsi uczniowie z klas   I- III 

chętnie bawią się w grupach, starsi 

lubią gry planszowe i zwyczajne 

towarzyskie pogaduchy. Kiedy nie 

jest nas dużo część osób odrabia 

lekcje. Czasami dochodzi do 

nieporozumień i różnych trudnych 

sytuacji ale na bieżąco staramy się 

szukać rozwiązań i uczymy się 

kompromisów. 

Z. R.: Czy ma Pani jakieś sposoby                           

na „trudnych” uczniów? 

I. H.: Chyba każdy nauczyciel je ma. 

Obawiam się, że jak zdradzę swoje 

to przestaną działać Na pewno                    

na każdego ucznia dobrze wpływają 

jasno sprecyzowane zadania. Kiedy 

ich uwaga zostanie skierowana                       

na wykonanie czegoś konkretnego, 

wówczas jest szansa że się wyciszy 

i uspokoi. Sprawdzają się budowle              

z klocków, kolorowanki, karty pracy, 

chwile na przemyślenie swojego 

zachowania, czasami wystarcza 

rozmowa na konkretny temat. 

Z. R.: Czy gdyby stała Pani ponownie  przed 

wyborem zawodu, to czy wybrałaby 

Pani zawód nauczyciela? 

I. H.: Myślę, że miałabym spory dylemat 

Mimo  wszystko lubię swoją pracę 

więc odpowiedź brzmiałaby TAK. 

Z. R.: Czy ma Pani ulubioną książkę? 

I. H.: Ogólnie to bardzo lubię czytać                      

i czytam książki z różnych gatunków. 

Nie przepadam jedynie za książkami 

science fiction. Mam wiele 

ulubionych pozycji. Teraz 

przychodzi mi na myśl „Florystka” 

Katarzyny Bondy.  Ta pisarka 

urodziła się w Białymstoku                               

i wychowała w Hajnówce. Książka, 

którą przywołałam to powieść 

kryminalna, której akcja toczy się              

w Białymstoku. Opisane są w niej 

znajome mi miejsca, nazwy ulic, 

osiedli. Książka nie ma oczywistego 

zakończenia i trzyma czytelnika                 

w napięciu do ostatnich stron. Takie 

lubię najbardziej. 

Z. R.: Czy ma Pani swój ulubiony film? 

I. H.: Mam ich sporo, ale nie zapomnę 

„Imienia Róży”. Mimo, że oglądałam 

ten film dość dawno to pamiętam,                

że zrobił na mnie duże wrażenie. 

Z. R.: Czy ma Pani ulubionego aktora                    

i aktorkę? 
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I. H.: Oczywiście, że tak. Lubię filmy           

z niestety nieżyjącym już               

Seanem Connery. Miał on ogromny 

dorobek aktorski. Zagrał                            

w kilkudziesięciu filmach.                              

Aż siedmiokrotnie wcielił się                         

w postać Jamesa Bonda. Oprócz 

tego, że był  świetnym                                      

i wszechstronnym aktorem                          

to jeszcze był scenarzystą                               

i reżyserem. Jeśli chodzi o aktorkę, 

to lubię filmy z Anne Hathaway.  

Z. R.: Czy lubi Pani podróże? 

I. H.: Oczywiście i to bardzo! Chyba                                 

nie znam nikogo, kto by ich nie lubił. 

Z. R.: Jakie miejsca podobały się Pani 

najbardziej? 

I. H.: Tak naprawdę to myślę, że każde 

nowe miejsce w którym się jest 

oferuje coś niezapomnianego                        

i pięknego. Podobały mi się Stany 

Zjednoczone. Każdy chyba marzy 

żeby zobaczyć napis HOOLWOOD, 

statuę wolności, czy chociażby żółte 

taksówki. Mnie urzekł w tym kraju 

ogrom miejsc do zobaczenia, 

zwiedzenia. Jest on bardzo 

różnorodny pod wieloma względami. 

Mieszają się tam różne narodowości 

ludzi, ich języki, a nawet pogoda. 

Wystarczy przejechać niewielką 

odległość, żeby poczuć inny klimat. 

Lubię jeździć tam, gdzie jest ciepło, 

gdzie świeci  słońce. Byłam                            

w Chorwacji i Hiszpanii. Myślę 

jednak, że naszych polskich 

Bieszczadów nie prześcignie żadne 

inne miejsce w urokliwości                              

i możliwości odpoczynku. To jest 

miejsce, do którego najbardziej 

lubię powracać. 

Z. R.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

I. H.: W wolnym czasie lubię sobie 

poleniuchować z kawą i dobrą 

książką. Lubię też obejrzeć jakiś 

fajny film. Mam pieska Inkę i chyba 

powinnam tu o niej wspomnieć, gdyż 

lubię z nią pospacerować. 

Z. R.: Czy ma Pani jakieś marzenie? 

I. H.: Każdy ma jakieś swoje marzenia, ale 

lepiej ich nie zdradzać bo ponoć 

mogą nie spełnić się. Na pewno,                  

jak wszyscy, marzę o niesłabnącym 

zdrowiu swoim i swoich bliskich. 
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Z. R.: Dziękujemy za poświęcony nam czas. 

Życzymy mnóstwo zdrówka oraz 

wielu sukcesów zawodowych 

 

 

 

I.H.: Również dziękuję. 

                               Zespół redakcyjny 

 

Nasi 

uczniowie        

i ich talenty 

Na łamach naszej gazetki ponownie 

piszemy o Wiktorii Szewczuk z klasy 

VIIb. W poprzednim numerze 

mogliście zobaczyć część jej 

przepięknych prac. Teraz mamy 

kolejne „świeżynki”. Trzeba przyznać, 

że już na pierwszy rzut oka widać 

ogromny talent plastyczny! 

Gratulujemy Wiki i marzymy, by 

chociaż w połowie też tak potrafić…. 
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 Róże 

Czerwone róże 

Nasze wspólne podróże 

Dawałem ci je co piątek 

Tamtego dnia to był wyjątek 

Czerwone róże 

Chowałem ci je w kapturze 

Byś nie zapomniała obietnicy 

Składanej w twojej piwnicy 

Czerwone róże 

Niebezpieczne burze 

Uwielbiałaś tańczyć w deszczu 

Doprowadzałaś mnie tym do dreszczu 

Czerwone róże 

Wycierane przez nas kurze 

Kochałaś jak malowałem 

Świat ci kolorowałem 

Czerwone róże 

 

Julia Świstun kl. VIII 
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Wiosna astronomiczna rozpoczyna 

się w momencie równonocy 

wiosennej i trwa do momentu 

przesilenia letniego, czyli to okres 

pomiędzy 21 marca a 22 czerwca. 

Podczas wiosny astronomicznej 

dzienna pora dnia jest dłuższa od 

pory nocnej, a ponadto z każdą 

kolejną dobą dzień jest dłuższy, a noc 

krótsza. Temperatura powietrza 

wiosną rzadko spada poniżej 0 °C.   

Wiosną wszystkie organizmy 

zwiększają swoją aktywność po 

zimowym uśpieniu. Zwierzęta 

rozpoczynają rozmnażanie.   Świat 

zwierząt przechodzi okres budzenia 

się do życia, a następnie rozpoczyna 

się pierwsza faza okresu 

rozmnażania, czyli dobieranie się w 

pary i zapłodnienie u zwierząt. 

Niektóre ptaki powracają z 

cieplejszych stref klimatycznych.  

 

Gdy dni stają się coraz dłuższe, a 

odczuwalna temperatura powietrza 

wzrasta, rośliny budzą się, 

wypuszczają liście bądź zakwitają. Na 

drzewach pojawiają się liście. 

 

 

 

Wiktoria Szewczuk kl.VIIb 
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Moda i trendy 

wiosenne 2021 

W nadchodzącym sezonie pozostają            

z nami kwiaty, trencze i pastelowe 

kolory. Modny wciąż będzie jeans, 

marynarki i koszule oversize, frędzle, 

pióra, bufiaste rękawy i podkreślona 

talia. Spora ilość trendów bedzię 

nawiązywać do lat 90-tych, więc 

niekóre ubrania mogą wydawać wam 

się przestarzałe ale niezopominajmy, 

że moda lubi wracać. Z nowości mogą 

zainteresować Was szerokie spodnie z 

obniżonym stanem, kamizelki, powrót 

mini spódniczek i topów oraz rzeczy z 

metalicznym wykończeniem. Pojawiło 

się też znacznie więcej niż w ubiegłych 

latach propozycji strojów 

casualowych: bluzy dresowe lub 

eleganckie kurtki w stylu sportowym. 

Na półkach sklepowych nie zabraknie 

klasycznych czarnych rzeczy. 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/cf/a9/88/cfa98835b7fcb7a59
d90ae3f8798dacc.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/e9/f4/1f/e9f41f2a55726b
c9ec80e3334bb88cc3.jpg 
https://shopnanin.com/products/amomento-wide-fit-
denim-blue  

https://i.pinimg.com/564x/cf/a9/88/cfa98835b7fcb7a59d90ae3f8798dacc.jpg
https://i.pinimg.com/564x/cf/a9/88/cfa98835b7fcb7a59d90ae3f8798dacc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e9/f4/1f/e9f41f2a55726bc9ec80e3334bb88cc3.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e9/f4/1f/e9f41f2a55726bc9ec80e3334bb88cc3.jpg
https://shopnanin.com/products/amomento-wide-fit-denim-blue
https://shopnanin.com/products/amomento-wide-fit-denim-blue
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https://images.asos-media.com/products/weekday-
biae-jeansy-oversize-z-niskim-stanem-i-szerokimi-
nogawkami-z-baweny-organicznej/12081713-
4?$XXL$&wid=513&fit=constrain 
https://i.pinimg.com/564x/d5/71/09/d571092ed24035b
1b8643b20fde5a033.jpg 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679
%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-
tym-
sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW
&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved
=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE 
https://i.pinimg.com/564x/d5/9d/8d/d59d8d987a9e2bf
e9f1adb6e1672ba0f.jpg 
https://i.pinimg.com/564x/f3/8c/04/f38c042e3892bce6
3459c0b0e4b64a47.jpg 
https://www.showpo.com/us/peppi-dress-in-sage-
floral.html 
https://i.pinimg.com/564x/6f/00/5e/6f005ec55cea7f84b
456e22c855ed654.jpg 
https://www.forever21.com/us/shop/Catalog/Category/
f21/activewear 

 Kinga Urwanowicz kl. VIIb 

 

Modne kolory 

wiosna-lato 2021 
Kolory nadchodzącego sezonu będą 

wachać się od stonowanych pasteli i 

szarości po intensywne róże oraz 

słoneczne żółcie. Myślę że każdy z nas 

znajdzię sobie swój odcień w tej 

różnorodnej palecie barw. 

 

 

Fryzury i cięcia 

Wiosną tego roku modne będą 

skrajności – albo duża naturalność            

i półdługie włosy, albo ostre cięcia     

i wyraziste farbowanie. Niezmiennie 

modne będą także boby.  

Pixie cut – to krótka fryzura, opiera się 

na ostrym cięciu i cieniowaniu. Krótko 

wycięty jest tył i boki głowy, przód 

zostawia się nieco dłuższy.  

Bob z przedziałkiem – bardzo klasyczna 

fryzura, tej wiosny będzie wyjątkowo 

modna. Po bokach powinny spływać 

naturalne fale, najlepiej, żeby włosy 

miały naturalny kolor. 

Shaggy hair – bardzo mocne 

cieniowanie, przywodzące na myśl 

lata 70. znów wraca do łask. Tego typu 

fryzurę nosiła też w latach 90.  

Meg Ryan. Była jej znakiem 

rozpoznawczym. 

Warkocze i upięcia z pięknymi 

ozdobami – warkocze oraz ciekawe 

upięcia podtrzymywane dużymi 

spinkami również są bardzo modne! 

Wielkie gumki do włosów jak w latach 

90. - cieniutkie gumeczki odchodzą do 

lamusa, na ulicach królować będą 

wielkie gumki. Zaopatrz się w nie, 

szczególnie, jeśli masz kręcone włosy. 

https://images.asos-media.com/products/weekday-biae-jeansy-oversize-z-niskim-stanem-i-szerokimi-nogawkami-z-baweny-organicznej/12081713-4?$XXL$&wid=513&fit=constrain
https://images.asos-media.com/products/weekday-biae-jeansy-oversize-z-niskim-stanem-i-szerokimi-nogawkami-z-baweny-organicznej/12081713-4?$XXL$&wid=513&fit=constrain
https://images.asos-media.com/products/weekday-biae-jeansy-oversize-z-niskim-stanem-i-szerokimi-nogawkami-z-baweny-organicznej/12081713-4?$XXL$&wid=513&fit=constrain
https://images.asos-media.com/products/weekday-biae-jeansy-oversize-z-niskim-stanem-i-szerokimi-nogawkami-z-baweny-organicznej/12081713-4?$XXL$&wid=513&fit=constrain
https://i.pinimg.com/564x/d5/71/09/d571092ed24035b1b8643b20fde5a033.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d5/71/09/d571092ed24035b1b8643b20fde5a033.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Favanti24.pl%2FMagazyn%2F7%2C150441%2C26563679%2Cdresy-w-tych-kolorach-sa-urocze-i-bardzo-modne-w-tym-sezonie.html&psig=AOvVaw1feh1a86qGwk8Ka34tCPPW&ust=1614429707347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHiMDJh-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://i.pinimg.com/564x/d5/9d/8d/d59d8d987a9e2bfe9f1adb6e1672ba0f.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d5/9d/8d/d59d8d987a9e2bfe9f1adb6e1672ba0f.jpg
https://i.pinimg.com/564x/f3/8c/04/f38c042e3892bce63459c0b0e4b64a47.jpg
https://i.pinimg.com/564x/f3/8c/04/f38c042e3892bce63459c0b0e4b64a47.jpg
https://www.showpo.com/us/peppi-dress-in-sage-floral.html
https://www.showpo.com/us/peppi-dress-in-sage-floral.html
https://i.pinimg.com/564x/6f/00/5e/6f005ec55cea7f84b456e22c855ed654.jpg
https://i.pinimg.com/564x/6f/00/5e/6f005ec55cea7f84b456e22c855ed654.jpg
https://www.forever21.com/us/shop/Catalog/Category/f21/activewear
https://www.forever21.com/us/shop/Catalog/Category/f21/activewear
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F

fryzury.qever.com%2Ffryzury-

pixie%2F&psig=AOvVaw2jaI1dOQZfAs7VqN2Q7dGo&ust

=1614543449679000&source=images&cd=vfe&ved=0CA

IQjRxqFwoTCJj709bziu8CFQAAAAAdAAAAABAD 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2

Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-

blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-

ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0m

QioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&sour

ce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8C

FQAAAAAdAAAAABAD 

https://s3.wizaz.pl/newsy/shaggy-bob-modne-fryzury-

4294887731-3_4.jpg 

https://madlin.pl/wp-content/uploads/2020/06/frotki-

do-w%C5%82oso%CC%81w-724x1024.png 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb 

Historia, obchodzonego 8 marca święta, nie 

jest wesoła. Na początku poprzedniego 

wieku  w czasach, gdy kobieta wciąż 

jeszcze nie była równa mężczyźnie, nie 

mogła głosować, studiować czy 

najzwyczajniej w świecie decydować sama 

o sobie, któraś z nich powiedziała dość! 

Dzień kobiet, w oczach wielu, jest 

komunistyczną nagrodą dla kobiet za ich 

ciężką pracę. Niektórzy jeszcze pamiętają 

plakaty, na których piękne, młode                      

i uśmiechnięte panie prowadziły traktory 

czy w fabryce obsługiwały tokarkę. 

Tworzyło to obraz idyllicznego, 

komunistycznego raju. Rzeczywistość 

oczywiście było zupełnie inna. W Polsce 

pierwszy raz dzień kobiet obchodzono                 

24 marca 1924 roku, teraz stała data tego 

święta to 8 marca. 

 

https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/zyczenia-na-dzien-kobiet-18-

najlepszych-propozycji-2450672.jpg 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffryzury.qever.com%2Ffryzury-pixie%2F&psig=AOvVaw2jaI1dOQZfAs7VqN2Q7dGo&ust=1614543449679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj709bziu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffryzury.qever.com%2Ffryzury-pixie%2F&psig=AOvVaw2jaI1dOQZfAs7VqN2Q7dGo&ust=1614543449679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj709bziu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffryzury.qever.com%2Ffryzury-pixie%2F&psig=AOvVaw2jaI1dOQZfAs7VqN2Q7dGo&ust=1614543449679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj709bziu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffryzury.qever.com%2Ffryzury-pixie%2F&psig=AOvVaw2jaI1dOQZfAs7VqN2Q7dGo&ust=1614543449679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj709bziu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffryzury.qever.com%2Ffryzury-pixie%2F&psig=AOvVaw2jaI1dOQZfAs7VqN2Q7dGo&ust=1614543449679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj709bziu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ffryzury%2Cfryzury-bob-blunt-najmodniesza-fryzura-sezonu-jak-ukladac%2C10426409%2Cartykul.html&psig=AOvVaw0mQioIQuY2VT90VvaGVfsO&ust=1614543431264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDtvpD0iu8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://s3.wizaz.pl/newsy/shaggy-bob-modne-fryzury-4294887731-3_4.jpg
https://s3.wizaz.pl/newsy/shaggy-bob-modne-fryzury-4294887731-3_4.jpg
https://madlin.pl/wp-content/uploads/2020/06/frotki-do-w%C5%82oso%CC%81w-724x1024.png
https://madlin.pl/wp-content/uploads/2020/06/frotki-do-w%C5%82oso%CC%81w-724x1024.png
https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/zyczenia-na-dzien-kobiet-18-najlepszych-propozycji-2450672.jpg
https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/zyczenia-na-dzien-kobiet-18-najlepszych-propozycji-2450672.jpg
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02.02.2021-Ofiarowanie Pańskie (Matki 

Boskiej Gromnicznej) 

03.02.2021-Międzynarodowy Dzień Walki 

z Rakiem 

08.02.2021-Dzień Bezpiecznego Internetu 

09.02.2021-Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11.02.2021-Światowy Dzień Chorych, 

Tłusty czwartek 

13.02.202-Ostatnia sobota karnawału 

14.02.2021-Dzień Zakochanych 

(Walentynki) 

17.02.2021-Środa popielcowa 

23.02.2021-Ogólnopolski Dzień Walki z 

Depresją 

08.03.2021-Dzień Kobiet 

10.03.2021-Dzień Mężczyzn  

12.03.2021-Światowy Dzień Drzemki w 

Pracy  

14.03.2021-Światowy Dzień Liczby Pi 

19.03.2021-Uroczystość św. Józefa  

20.03.2021-Początek astronomicznej 

wiosny 

21.03.2021-Międzynarodowy Dzień Poezji 

22.03.2021-Światowy Dzień Wody  

24.03.2021-Światowy Dzień Walki                       

z Gruźlicą  

25.03.2021-Zwiastowanie Pańskie   

27.03.2021-Międzynarodowy Dzień Teatru 

28.03.2021-Niedziela Palmowa, Zmiana 

czasu z zimowego na letni 

29.03.2021-Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 

01.04.2021-Prima Aprilis, Wielki Czwartek 

02.04.2021-Wielki Piątek 

03.04.2021-Wielka Sobota 

04.04.2021-Wielkanoc 

05.04.2021-Poniedziałek Wielkanocny 

07.04.2021-Dzień Pamięci o Holocauście 

10.04.2021-Dzień Służby Zdrowia 

11.04.2021-Święto Bożego Miłosierdzia 

14.04.2021-Dzień Ludzi Bezdomnych  

16.04.2021-Dzień Sapera 

22.04.2021-Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23.04.2021-Światowy Dzień Książki  

24.04.2021- Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Młodzieży 

29.04.2021-Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb 
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1. ,,Interlokutor" to inaczej: 

a) kalkulator  

b) rozmówca  

c) określenie osoby chorej 

 2.Oznacza to marnować czas na próżno, 

zwlekać z czymś: 

a) mitrężyć  

b) majuskuła  

c) konfabulacja  

3.Luminarz kto to? 

 a) osoba zła w jakiejś dziedzinie 

 b) człowiek wybitny w jakiejś dziedzinie 

 c) człowiek który jest bardzo zmęczony  

4.Majuskuła to inaczej: 

 a) mała litera 

 b) duża litera  

c) przecinek  

5.Wypełnianie luk w pamięci 

zmyśleniami, a następnie przedstawienie 

rozmówcom owych zmyśleń jako 

rzeczywistych wydarzeń. Jest to: 

 a) konfabulacja 

 b) animacja  

c) majuskuła  

6.Zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre 

to inaczej:  

a) animacja  

b) defetyzm  

c) afirmacja  

7. Afront to: 

 a) dobry pomysł 

 b) zniechęcenie  

 c) zniewaga 

 8. Defetyzm to: 

a) brak wiary w zwycięstwo lub 

powodzenie jakiejś sprawy 

 b) brak wiedzy o geografii jakiegoś kraju  

c) inaczej katar  

9. Trywialny to inaczej: 

 a) pospolity, banalny, oczywisty 

 b) zmęczony, znudzony, senny 

c) zły, zdenerwowany 

Odpowiedzi:1.b; 2.a; 3.b; 4.b; 5.a; 6.c; 

7.c; 8.a; 9.a 

 

Aleksandra Średzińska kl. VIIa 

Rusz głową                       

i rozwiąż quiz 



                        

                                   Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                       Wydanie XIII,  

                                                     Luty- marzec 2021 

 

13 
 

Dwaj górale kłócą się o to,  kto 

jest silniejszy. 

- Ja podniosę 300kg 

- Ja 400kg 

- Ja 500kg 

Jeden wpadł do wody i krzyczy: 

- Ja tonę!!!  

- A ja dwie!      

 
Kobieta dzwoni do radia i mówi:  

- Znalazłam portfel, a tam 3000zł, 

czek na 10 tys. euro. Portfel jest 

pana Stanisława Kowalskiego 

zamieszkałego przy ul. Czerskiej 

10 w Warszawie. I mam gorącą 

prośbę... Proszę panu Stasiowi 

puścić jakąś fajną piosenkę ode 

mnie. 

 

Rozmawiają dwaj koledzy: 

-Chcesz jagodziankę ? 

-A z czym ? 

-Nie wiem, chyba z truskawkami. 

 

Wychodzi pijany facet z baru             

i zatrzymuje taksówkę. Wsiada i 

mówi: 

- Do domu proszę! 

-Dobrze do domu, ale gdzie?               

-odpowiada taksówkarz 

-Do domu proszę!-krzyczy pasażer 

-Dobrze do domu, ale gdzie?            

-ponownie pyta kierowca 

-Do domu proszę!-nadal krzyczy 

-Dobrze do domu, ale konkretnie 

gdzie? -zapytał po raz ostatni 

kierowca. 

-Konkretnie do dużego pokoju!!! 

 

Dziadek rozmawia z wnuczkiem. 

 – Jak ja chodziłem do szkoły, to              

z historii miałem same piątki!                 

- No tak, dziadku, ale wtedy 

historia była o wiele krótsza. 
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Przychodzi chłop na policję                                                   

i mówi: 

- Chciałbym zgłosić zaginięcie 

teściowej. 

Policjant się pyta: 

- Od kiedy teściowej nie ma? 

- Od miesiąca. 

- To czemu pan przyszedł dopiero 

teraz? 

- Bo ja w ten cud nie mogę                 

w dalszym ciągu uwierzyć!!! 

 

Czeski pilot biorący udział                          

w Bitwie o Anglię zostaje wezwany 

do dowództwa. Major informuje 

go: 

-Zestrzeliłeś 50 samolotów… 

W tym 2 wroga! 

 
                   
 

Mężczyzna przychodzi do 

dentysty i pyta ile kosztuje 

leczenie kanałowe.  

-150zł- słyszy odpowiedź. 

- Co? Tak dużo za tak krótką 

robotę? 

- Jeśli Pan chce, to mogę robić 

dłużej- odpowiada dentysta. 

 

Wiktoria Szewczuk kl.VIIb 

 

  

 

Natalka J. kl. Ia: Tańczę i bawię się. 

Janek H. kl. III: Lubię oglądać 

„straszne” filmy. 

Gabrysia P. kl. Ia: Oglądam różne 

bajki. 

Maciek H. kl. III: Lubię jeździć na 

crossie, jak pilnuje mnie tato 

Olaf B- B. kl. III: Oglądam telewizję, 

ćwiczę i rozmawiam z kolegami. 

Dominik M kl. Ib: Bawię się w berka                                  

i spędzam czas na podwórku, bawię 

się również domkiem Lego i oglądam 

telewizję. 
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Kacper Ż. kl. Ib: Lubię grać w różne 

gry i bawić się. 

Mateusz Ż. kl. Ib: Układam klocki 

Lego i bawię się na podwórku. 

Malwina T. kl. Ia: Gram w gry                         

na komputerze. 

Tymek K. kl. Ib: Bawię się Super 

Zingsami. Mam już całkiem sporą 

kolekcję. 

Michał Ś. kl. III: Gram na 

komputerze i bawię się na podwórku. 

Kuba Z. kl. III: Lubię bawić się ze 

swoim psem i pomagać dziadkowi                

w różnych pracach. 

 

Klara M. kl. Ib: Bawię się zabawkami        

i buduję klocki Lego. 

Magda M. kl. Ib: Lubię zabawy                   

na śniegu i budowanie klockami Lego. 

Julka J. kl. III: Gram w Minecrafta. 

Oskar M. kl. Ib: Gram w Fortnite. 

Nikodem H. kl. Ia: Lubię pisać. W ten 

sposób trenuję staranność i się 

wyciszam. 

Dawid L. kl. Ia: Bawię się 

samochodzikami i ze swoim psem. 

Rozalka A. kl. Ia: Bawię się z bratem. 

Maria P. kl. Ia: Bawię się z siostrą                

i rysuję. 

Adam K. kl. Ia: Bawię się z bratem                     

i z psem. 

Oliwka Ł. kl. Ia: Lubię oglądać                    

z mamą telewizję. 

Kacper Z. kl. Ia: Gram w gry i bawię 

się z psem. 

Zosia B kl. Ib: Lubię bawić się bawić 

z bratem i kotem. Uwielbiam 

spotkania z przyjaciółmi i różne 

zabawy podwórkowe. 

Wiktoria K. kl. Ib: Gram w piłkę 

nożną, bawię się ze zwierzakami, 

których mam dużo: mam papugi, 

króliki, kota Ginsa, psa Gaję i rybki. 

Lubię bawić się z młodszą siostrą. 

Sporo czasu poświęcam na naukę 

karate. Jeżdżę na treningi i biorę 

udział w zawodach. Udało mi się 

wywalczyć pas. 

Otylia K. kl. Ib: Czytam książki                    

i bawię się z pieskiem. 
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Paweł Ł. kl. Ib: Buduję różne budowle 

z klocków Lego i bawię się 

rodzeństwem. 

Weronika D. kl. III: Lubię spotykać 

się z przyjaciółmi wspólnie spędzać 

czas na różnych zabawach. Sporo 

czasu poświęcam swoim pupilom: psu 

Irysie, kotom Perszingowi i 

Juniorowi, chomikowi Landrynce. 

Brat hoduje jeszcze pająki więc też 

często zerkam, co porabiają. 

Ola D. kl. II: Bawię się lalkami LOL, 

projektuję na papierze różne fajne 

stroje, czytam książki 

detektywistyczne, zwłaszcza 

przygody Lessiego i Mai. 

 

Ola K. kl. II: Lubię bawić się                         

z młodszym bratem, jeździć na 

rowerze jak są odpowiednie warunki 

pogodowe, pogaduchy                                 

z przyjaciółkami. Lubię też rodzinne 

wyjazdy. Lubię rysować różne 

krajobrazy i martwą naturę. 

Uwielbiam kiedy odwiedzają mnie 

moje koleżanki i wtedy możemy 

wspólnie się bawić.  

 

Wiktor M. kl. II: Rysuję różne 

postacie, lubię też aktywności na 

podwórku: teraz jak jest śnieg to 

często  buduję  różne budowle, a jak 

jest ciepło to lubię jeździć na 

hulajnodze. 

Szymon D. kl. Ib: W wolnym czasie 

bardzo lubię oglądać bajkę „Alvina                 

i wiewiórki”, często bawię z psem, co 

wabi się Fredek i układać klocki Lego. 

Błażej M. kl. II: Jeżdżę na rowerze, 

zwłaszcza z górki, żeby nabrać 

szybszego tempa 

Oliwia M. kl. II: Lubię zabawy                     

z młodszą siostrą Mają i na podwórku 

huśtać się na huśtawce. 

Marysia B. kl. II: Jeżdżę na rolkach 

na ulicy, bawię się z rodzeństwem                

w berka, huśtam się. 

Julek Z. kl. II: W wolnym czasie 

lubię spędzać czas aktywnie na 

podwórku podczas zabaw z kolegami        

i moim psem Zozo. 



                        

                                   Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                       Wydanie XIII,  

                                                     Luty- marzec 2021 

 

17 
 

Amelka Z. kl. III: Bawię się z psem, 

gram na telefonie w Robloxa i gotuję. 

Umiem już sama zrobić babeczki, 

ciasto owocowe, naleśniki                         

i jajecznicę. 

Maja J. kl. III: Bawię się z psem 

Sarą, lubię jeździć na rowerze, 

czytać książki, piec z mamą różne 

smakołyki, lubię też tworzyć komiksy 

i pisać opowiadania. 

Marysia Dz. kl. II: Bawię się albo 

lalkami LOL albo ze swoimi 

zwierzątkami i z rodzeństwem. 

Filip Cz. kl. II: Gram w piłkę nożną                         

i z bratem buduję klockami. Mam też 

psa więc lubię z nim pofiglować. 

Paweł R. kl. II: Jeżdżę  rowerem, 

czytam książki geograficzne                         

i rozwiązuję zadania matematyczne. 

Ewa J. kl. III: Lubię czytać książki               

i czytam ich bardzo dużo. Bawię się         

z siostrą Mają. Najczęściej 

wybieramy lalki. Lubię też pobawić 

się z psem Sarą. Moja starsza 

siostra Ania ma chomika o imieniu 

Mysza i też lubię z nim poprzebywać. 

Dominika S. kl. III: Lubię zabawy na 

świeżym powietrzu, czytać książki, 

grać w Robloxa. Mam psa Kajtka                    

i koty : Rudzika, Perełkę, Kicię, Felka, 

Krawacika i lubię się nimi opiekować. 

 

Arek P. kl. III: Bawić się                          

z przyjaciółmi w różne wymyślone 

przez nas zabawy, gram w gry online, 

lubię bawić się z psem Silverem                 

i robić mu z różnych materiałów 

zabawki. 

Bartek K. kl. III: W wolnym czasie 

lubię bawić się z przyjaciółmi, grać               

w gry online, lubię chodzić na spacery 

z psem Pimpkiem. Lubię zabawy                 

na podwórku. Często układam klocki 

Lego. 

 

Sondę przeprowadzili uczniowie klasy III: 

Ewa Jarmołowska, Dominika Sobolewska, Maja 

Jarmołowska, Amelia Zaczeniuk, Weronika Dunaj, 

Arkadiusz Purta, Bartosz Kamiński 
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KĄCIK ROZRYWKOWY 

1 . Czy znasz nazwy kwiatów ? Nazwij kwiaty i wpisz w podane rubryki ich nazwy .               

Hasło przepisz pod spodem . Uzupełnij zdanie pod zadaniem. 

 

Mój ulubiony kwiat to .................... 
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2. Rozwiąż rebusy .  

                    1 
Hasło: ................... 

 

 Hasło:....................... 

Jak zrobić pyszne gofry ? To proste! Oto przepis.  

SKŁADNIKI  NA 8 SZTUK: 

 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej 

 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

 2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu 

 1 łyżka cukru wanilinowego 

 2 jaja 

 1/2 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub roztopionego 

masła 

 1 i 1/3 szklanki mleka 
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PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier 

wanilinowy. Wszystko wymieszać, a następnie dodać jajka, olej roślinny oraz 

mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę, tylko do połączenia się 

składników. Ciasto można odstawić aby odpoczęło (na około 15 minut), ale 

nie jest to konieczne. 

Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty lub przez czas 

podany w instrukcji gofrownicy. Nakładamy ciasto chochlą i wypukłą stroną 

łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej powierzchni. 

Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem pudrem i 

polać syropem klonowym lub podawać z ulubionymi dodatkami np. 

marmoladą, dżemem, owocami i bitą śmietaną. 

https://www.kwestiasmaku.com/dania_dla_dwojga/gofry/gofry/przepis.html - źródło  

 

 

 

https://www.kwestiasmaku.com/dania_dla_dwojga/gofry/gofry/przepis.html
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Na koniec trochę origami   

Skacząca żabka origami :  

1.  Zgiąć kartkę w pół i na obu częściach zrobić ukośne zagięcia dzielące 

każdą z połówek na 4 trójkąty 

 

2.  Zgiąć kartkę do środka tak, by powstały dwa trójkąty (umożliwią to 

wcześniej wykonane zagięcia), a reszta została schowana do wewnątrz. 

 

3.  Zrobić 4 zgięcia jak na obrazku. 

 

4. Wykonać kolejne zgięcia na poprzednich. 
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5.  Odwrócić żabkę na drugą stronę. 

 

6. Zagiąć dwa boki do środka tak by się ze sobą stykały, ale nie zachodziły 
na siebie. 

 

7.  Zagiąć kuperek do środka. 
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8. Wetknąć do otworów w kuperku odstające części. 

 

9.  Zgiąć kuperek w dwóch miejscach, co umożliwi żabce skakanie. 
Gotowe! 

 

źródło : http://www.zaradni.pl/sztuka-i-rekodzielo/jak-zrobic-skaczaca-zabke-origami/1,6534 

                               Natalia Bieryło kl. VIII 

http://www.zaradni.pl/sztuka-i-rekodzielo/jak-zrobic-skaczaca-zabke-origami/1,6534

