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Z. R. (Zespół Redakcyjny): Ile lat 

pracuje Pani w naszej szkole? 

A.J. Przygodę ze szkołą rozpoczęłam                

w 1987r. w miejscowości Brzozowo Stare 

koło Łap. Tam pracowałam 16 lat.                   

W Turośni Kościelnej pracuję od 2002r,            

a więc 19 lat.  

Z.R. Za co lubi Pani swój zawód? 

A.J. Lubię mój zawód i moją pracę, choć 

zdarzają się i gorsze chwile. Bardzo lubię 

pracę z młodzieżą. Każdy dzień jest 

nowym wyzwaniem.  Mam możliwość 

przekazania swojej wiedzy jednocześnie ją 

poszerzając. Geografia nie jest trudnym 

przedmiotem, ale nie każdy uczeń 

podziela moje zainteresowania. 

Najbardziej cieszy mnie fakt, gdy 

uczniowie dostają ze sprawdzianów dobre 

oceny. Czuję wówczas, że to także i mój 

sukces.  

Z.R. Jakich uczniów lubi Pani 

najbardziej? 

A.J. Lubię uczniów, którzy są weseli 

uśmiechnięci i nie używają wulgaryzmów.  

Z.R. Czy ma Pani jakiej swoje sposoby 

na "trudnych" uczniów? 

A.J. Myślę, że nie jestem w stanie podać 

gotowych rozwiązań. Na pewno nie 

wszystko działa od razu, ale powoli                     

i konsekwentnie wypracowuję metody do 

poszczególnych uczniów. Uczeń musi 

znać zasady i granice, jakie stawia mu 

nauczyciel, ale też powinien nauczyciela 

szanować. Ważne jest również, aby 

nauczyciel zainteresował swoim 

przedmiotem, wtedy jest łatwiej.  

Z.R. Jakich uczniów zapamiętuje Pani 

najbardziej?  

A.J. Wielu jest takich uczniów. Pamiętam 

tych zdolnych, którzy teraz osiągają 

sukcesy, ale też tych, z którymi miało się 

dużo problemów. Więcej mam jednak tych 

pozytywnych wspomnień. Absolwenci 

często poznają mnie na ulicy, rozmawiają, 

opowiadają o tym, jak im się układa w 

życiu. To są zawsze bardzo miłe 

spotkania.  
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Z.R. Czy jest w Pani pamięci klasa, 

którą wspomina Pani szczególnie 

ciepło? 

A.J. To była pierwsza moja klasa 

wychowawcza w Turośni Kościelnej 15 lat 

temu. Była to naprawdę wspaniała 

młodzież pod względem nauki, frekwencji 

i organizacji. Nie trzeba było im dwa razy 

powtarzać tej samej informacji. 

Wystarczyło jedynie słowo i każdy 

wiedział, co ma zrobić.  

Z.R. Czy jest jakiś dział geografii, który 

najbardziej Panią interesuje? 

A.J. Najbardziej interesuje mnie geografia 

regionalna, szczególnie lubię przekazywać 

wiedzę o Ameryce Południowej i Australii. 

Fascynują mnie również strefy 

klimatyczne      i roślinne świata, które 

pokazują różnorodność naszej planety.  

Z.R. Jakie wskazówki dałaby Pani 

uczniom, którzy mają problemy                      

w nauce geografii? 

A.J. W moim przedmiocie, ale nie tylko, 

najważniejsza jest systematyczność. 

Uczniowie uczą się jedynie od 

sprawdzianu do sprawdzianu. Jest to zły 

nawyk. Każdy uczeń powinien uczyć się 

systematycznie, to podstawa.  Przede 

wszystkim systematyczność, chęć do 

pracy i wysiłek włożony w naukę przynosi 

efekty.  

Z.R. Czy ma Pani ulubioną książkę? 

A.J. Najbardziej lubię czytać książki 

obyczajowe. Przedstawiają one sytuacje 

dnia codziennego. Czytam takie książki, 

które przynoszą uśmiech na twarzy, ale                

i takie, które wzruszają i opowiadają                  

o trudnościach życia każdego człowieka. 

Uwielbiam ciekawe książki.  

Z.R. Jaki jest Pani ulubiony film?  

A.J. Lubię dobre komedie, melodramaty 

oraz filmy muzyczne. Filmy, które mogę 

oglądać wiele razy to "Titanic” oraz 

"Przeminęło z wiatrem”.  

Z.R. Czy ma Pani ulubionego aktora lub 

aktorkę? 

A.J. Podziwiam aktorów, którzy w życiu 

prywatnym kierują się wartościami, 

nikogo nie udają, są naturalni i wrażliwi. 

Są to raczej polskie nazwiska takie jak: 

Anna Dymna, Ewa Błaszczyk, Małgorzata 

Kożuchowska, Cezary Żak, Artur 

Żmijewski.  

Z.R. Czy lubi Pani podróże?  

A.J. Uwielbiam podróże, gdy tylko mam 

chwilę wolnego czasu, pakujemy się                   

z rodziną i wyjeżdżamy. Przede wszystkim 

są to podróże po Polsce. Uważam, że jest 

wiele ciekawych, niesamowitych miejsc 

na terenie Polski, które warto zobaczyć. 

Warto poznawać naszą kulturę, przyrodę, 

zabytki. Polecam nasze kochane Podlasie, 

są tu naprawdę niesamowite i urokliwe 

zakątki. 

Z.R. Jakie miejsca podobały się Pani 

najbardziej?  

A.J. Moim ulubionym miejscem na 

krótkie wypady są Mazury i ich 

młodoglacjalny krajobraz. Kocham 
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Mazury – Augustów, Mikołajki, Giżycko, 

Rydzewo, Mrągowo, Rajgród.  

Z.R. Co robi Pani w wolnym czasie ? 

A.J. Kiedy wracam ze szkoły czeka na 

mnie praca w domu, natomiast                       

w wolnych chwilach uzupełniam 

zaległości czytelnicze lub spędzam czas 

aktywnie -lubię nordic walking, albo po 

prostu lubię posiedzieć w ciszy. Ogromną 

przyjemność sprawia mi praca                   

w ogrodzie.  

Z.R. Jakie są Pani wakacyjne plany?  

A.J. Myślę, że chciałabym je spędzić                      

w miejscu, gdzie nie jest ani za zimno, ani  

za gorąco, można tam leżeć, czytać, 

chodzić, oglądać i nic "nie musieć".  

Z.R. Czy ma Pani jakieś marzenie? 

A.J. Wszystkie moje marzenia są raczej 

“przyziemne” związane z rodziną                             

i zdrowiem. Takim marzeniem, które 

pewnie zawsze będzie marzeniem jest 

podróż do Australii i Nowej Zelandii.                  

Z tych bardziej realnych to Bieszczady.  

Dziękujemy za poświęcony czas w imieniu 

naszej redakcji i czytelników 

 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIb 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb 

 

 

 
Jest to święto obchodzone jako wyraz 

szacunku dla wszystkich matek. 

Początki święta sięgają czasów 

starożytnych Greków i Rzymian. 

Kultem otaczano wtedy matki-boginie, 

symbole płodności i urodzaju.                     

W późniejszych czasach cesarstwo 

rzymskie przyjęło chrześcijaństwo                      

i tym samym zabroniono wyznawania 

innych bogów. 

Zwyczaj ten powrócił                             

w siedemnastowiecznej Anglii pod 

nazwą niedziela u matki. Początkowo 

co roku w czwartą niedzielę postu 

odprawiano modły w najbliższej 

katedrze. W zwykłe niedziele odbywały 

się one w pobliskich kościołach. 

Dzień, w którym obchodzono to 

święto, był wolny od pracy. Do tradycji 

należało składanie matce 

podarunków, głównie kwiatów                        

i słodyczy, w zamian za otrzymane 

błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał 

do XIX wieku. Ponownie zaczęto go 

obchodzić po zakończeniu                           

II wojny światowej. 

Inaczej historia tego święta 

przedstawia się w Stanach 

Zjednoczonych. W 1858 roku 
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amerykańska nauczycielka Ann Maria 

Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 

Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek 

dla Pokoju promowała Julia Ward 

Howe. Annie Marie Jarvis, w 1905 

roku udało się ustanowić Dzień Matki. 

Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił 

się na niemal wszystkie stany, zaś                    

w 1914 roku Kongres Stanów 

Zjednoczonych uznał przypadający na 

drugą niedzielę maja Dzień Matki za 

święto narodowe.   

 Data obchodów Dnia Matki 

zależy od kraju, w którym jest 

świętowany. W Polsce obchodzone jest 

26 maja.   

 

 

Wszystkim Mamusiom 

składamy serdeczne życzenia. 

Wszystkiego dobrego życzymy, 

dużo radości, szczęścia i 

wspaniałego humoru                     

na co dzień.   

Wiktoria Szewczuk kl. VIIb 

 

 

 

 

Jest to święto będące wyrazem 

szacunku i wdzięczności ojcom.                  

W Polsce obchodzone jest 23 czerwca 

od 1965 roku. Obchody 

zapoczątkowane zostały w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie po sukcesie 

Dnia Matki pojawiły się głosy, by 

ustanowić święta również dla 

pozostałych członków rodziny. Dzień 

Ojca wydawał się naturalnym 

dopełnieniem. Pierwsze obchody 

święta odbyły się 19 czerwca 1910 

roku w miasteczku Spokane w stanie 

Waszyngton za sprawą Sonory Smart 

Dodd, córki weterana wojny secesyjnej 

Williama Smarta. Sonora Dodd, 

dowiedziawszy się o ustanowieniu 

Dnia Matki (3 lata wcześniej,                       

w 1907r.) wpadła na pomysł, by 

analogiczne święto wprowadzić dla 

uczczenia trudu opieki nad rodziną               

i zasług wszystkich ojców–                          

w szczególności jej własnego, który po 

śmierci matki samotnie wychowywał 

ją oraz pięcioro młodszego 

rodzeństwa. Wydarzenie miało 
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charakter lokalny, a starania                                         

o wprowadzenie go na skalę krajową 

nie przyjęły się przez kolejnych kilka 

dekad. Dopiero prezydent Nixon                     

w 1972 roku oficjalnie ustanowił 

Dzień Ojca. Choć w Polsce święto to 

ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, 

do tej pory nie dorównało 

popularnością Dniowi Matki. 

 We Włoszech, Hiszpanii                         

i Portugalii święto te jest obchodzone 

19 marca, na Litwie pierwsza niedziela 

czerwca, w Austrii druga niedziela 

czerwca. W Niemczech Dzień Ojca 

obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia 

Pańskiego, który przypada na 39. 

dzień po niedzieli wielkanocnej.                           

Z czasem przerodził się on w Dzień 

Mężczyzn. W krajach skandynawskich 

Dzień Ojca obchodzony jest w drugą 

niedzielę listopada, ale w Danii                      

5 czerwca. W Turcji, Francji, Wielkiej 

Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca 

świętuje się w 3. niedzielę czerwca. 

 

 

 Wszystkim Ojcom z serca 

życzenia składamy: zdrowia, 

sił i codziennej radości, 

żadnych problemów ze 

stawami kości. Obyś miał 

zawsze spokojną głowę, do nas 

- nerwy stalowe. cierpliwość 

świętą, rękę nie ciężką, 

spokojnego ducha, kiedy trwa 

zawierucha. Niech Ci płyną jak 

najmilej życia trudne chwile.  

Wiktoria Szewczuk kl. VIIb 

 

 
Zakończenie roku szkolnego nadchodzi już 

wielkimi krokami. Przed nami upragnione                    

i długo wyczekiwane wakacje! To czas, który 

uczniowie, ale z pewnością nie tylko oni, 

kochają najbardziej! W tym numerze 

podpowiem Wam, gdzie warto się udać i  co 

zobaczyć. 

Gdańsk 

Położenie tego miasta nad morzem sprawia, że 

jest ono najczęściej odwiedzanym miastem                  

w okresie letnim. Odpoczynek nad morzem to 

wspaniała forma wypoczynku. Oczywiście 
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Gdańsk nie oferuje wyłącznie odpoczynku 

wyłącznie tylko nad morzem. Można tam 

zwiedzać różne atrakcyjne zabytki takie jak: 

kościół Mariacki, Brama Wyżynna, Żuraw, 

ulica Mariacka, park Oliwski, Złota Brama. 

Gdańsk to wspaniałe miejsce dla całej rodziny. 

 

Słynny gdański Neptun 

 

Gdański żuraw 

Wrocław 

Jest to miasto z bardzo ciekawą historią, 

dlatego występuje tam dużo zabytków, 

muzeów oraz wiele atrakcji turystycznych. Jest 

tam największe zoo w Polsce, Rynek Główny, 

Katedra Św. Jana Chrzciciela oraz aquapark. 

Oczywiście jeśli wyruszasz do Wrocławia                    

z całą rodziną nie zapomnij poszukać krasnali 

ukrytych w całym mieście. 

 

Starówka we Wrocławiu 

 

Wrocławski krasnal 

Warszawa 

Znajduje się tu mnóstwo muzeów, zabytków 

oraz uczelni. W Warszawie można zwiedzić 

między innymi bardzo piękne Stare Miasto, 

Łazienki, Muzeum Powstania Warszawskiego 

lub pałac w Wilanowie. Oczywiście to tylko 

niektóre, z wielu atrakcyjnych tam miejsc. 

Jeśli nie chcesz się nudzić, chcesz poznawać 

historię oraz oglądać zabytki to zapraszam do 

Warszawy. 
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Pałac w Wilanowie 

Kraków 

To wspaniałe i bardzo urokliwe miasto. 

Jednym z miejsc, które warto zobaczyć jest 

Stare Miasto. Charakteryzuje się ono 

niezwykłą architekturą oraz słynnymi 

Sukiennicami. W Krakowie można zobaczyć 

również wieżę Ratuszową, bramę Floriańską, 

pomnik Adama Mickiewicza, Barbakan oraz 

zamek na Wawelu. W pobliżu Krakowa 

znajduje się słynna kopalnia soli w Wieliczce, 

która jest jednym z obiektów wpisanych na 

Listę UNESCO. Kraków to miejsce, w którym 

cała rodzina znajdzie coś dla siebie. 

 

 

Olsztyn 

Jest to miasto dla tych, którzy lubią pływać. 

Jest tam całe mnóstwo jezior bo aż 16! 

Oczywiście osoby, które nie przepadają za 

kąpielami również znajdą tam coś dla siebie. 

Jest tam między innymi Manufaktura Sztuki, 

zamek Kapituły Warmińskiej, Olsztyńskie 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 

Park Centralny oraz ławeczka Mikołaja 

Kopernika. Więc jeśli lubisz pływać to warto 

odwiedzić Olsztyn. 

 

 

Zakopane 

Jest to miasto dla miłośników oscypków, 

pięknych widoków i oczywiście gór.                         

W Zakopanem oprócz pięknych Tatr jest też 

mnóstwo atrakcyjnych miejsc do zwiedzenia. 

Koniecznie trzeba zobaczyć Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej, willę Okszę, dom do 

góry nogami, wodospad Siklawicę, Dolinę 

Kościeliska, Giewont, Kasprowy Wierch oraz 

słynną Gubałówkę. Koniecznie trzeba 

przemierzyć Krupówki.  
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Puszcza Białowieska 

Jeśli lubisz spędzać czas oglądając przyrodę 

oraz zwierzęta, to warto wybrać się do 

Puszczy Białowieskiej. Znajduje się ona 

niedaleko nas bo w naszym województwie. 

Można zobaczyć tam między innymi żubry, 

wilki, łosie, ryjówki, dziki, rzęsorki, lisy. 

Oczywiście jest tam o wiele więcej zwierząt. 

Są tam też szlaki turystyczne otoczone piękną 

przyrodą. Więc jeśli jeszcze tam nie byłeś, to 

wiesz już co robić w następny weekend! 

 

 

 

Po wakacjach na pewno wymienimy się 

wrażeniami, opowiemy o naszych wojażach                   

i napiszemy co nieco dla naszych czytelników! 

Aleksandra Średzińska kl. VIIa 
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To dziennik gimnazjalisty Grega Heffley’a, 

który ma  wiecznego pecha. Tę komikso-

książkę czyta się szybko ponieważ  ma duże 

litery więc nadaje się do nauki czytania. Poza 

tym jest śmieszna, ma interesujące grafiki             

i uczy jak ,,przeżyć w gimnazjum”. 

 

 

To seria książek since- fiction o trzech 

gimnazjalistach: specu od robotów, 

informatyku i czarownicy. 

Pierwsza część jest lekturą szkolną. 

Seria liczy aż 14 tomów. Bohaterowie 

są zabawni, a przy tym mogą 

poszerzać wiedzę o komputerach                       

i programach. Nie zabraknie w nich 

jróżnych robotów oraz zjawisk 

paranornalnych. Jedna z powieści 

została zekranizowana i można ją 

znaleźć na Netflixie. 

 

 

Chyba każdy kojarzy serię 

przymłodego czarodzieja z błyskawicą 

na czole. Książki są bardzo 

wciągające. Pierwsze dwie powieści nie 

są zbyt grube ale następne owszem. 

Nakręcono filmy do każdej z części 

więc jak komuś nie chce się czytać to 

może je sobie obejrzeć. Osobiście 

polecam  najpierw przeczytać książkę, 

a następnie obejrzeć film, a nie na 

odwrót Nie odbierajmy sobie 

wyobraźni! 

 

 

Klara ma dziewięć lat, młodsze 

rodzeństwo, mianowicie brata, ale 

wolałaby mieć psa golden retrievera. 

Ma też pamiętnik, w którym 

skrupulatnie notuje wszystkie 

zdarzenia. Oczywiście długopisem, 

gdyż rodzice oczywiście nie chcą jej 

kupić komputera. Poza tym tak jest 

szybciej. 

Ładnie wydana książka o bohaterce,                

z którą można się identyfikować. Dla 

wielu dzieciaków 7+ będzie to na 

pewno inspiracja do pisania 

pamiętnika :) 

 

Seria książek to efekt cyklu wykładów 

prowadzonych przez profesorów                      

w Tybindze, w najstarszym 

uniwersytecie dziecięcym. Każdy tom  
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z serii składa się z 8 pytań                         

i rzetelnie przygotowanych 

odpowiedzi.  W książkach z serii 

Uniwersytet Dziecięcy dziecko znajdzie 

wiele ciekawostek dotyczących 

społeczeństwa, przyrody, kosmosu, 

biologii czy środowiska.  

Przykładowe tematy: 

 Dlaczego dinozaury wyginęły? 

 Czemu jedni są biedni, inni 

bogaci? 

 Dlaczego ludzie umierają? 

 Gdzie mieszkają kosmici? 

 Dlaczego gwiazdy świecą? 

 Dlaczego rośliny rosną? 

Książki zostały wydane jak 

encyklopedie, po które sięgało się, gdy 

człowiek nie znał odpowiedzi. Dziś 

rzadko korzystamy  z encyklopedii,               

bo szybciej znajdziemy to                              

w Internecie.  

Książki zostały napisane dość 

zabawnie i uzupełniono je 

oryginalnymi, ręcznie wykonywanymi 

ilustracjami. Lektura tej serii to 

prawdziwą przyjemnością nie tylko dla 

dzieci. 

 

Anna Jarmołowska kl. VIa 

Mama Jasia wiedziała że Jaś podkradał 

cukierki. Pewnego dnia zapytała go: 

- Wiesz że Bóg na ciebie patrzy? 

- Wiem. 

- I co do ciebie wtedy mówi? 

- Jesteśmy tu tylko ja i ty weź dwa. 

 

Przychodzi baba do lekarza i mówi: 

- Panie doktorze, APAP Noc wzięłam                  

w dzień... czy ja umrę?! 

- Wszyscy umrzemy... - zadumał się 

lekarz. 

- O nie! Wszyscy?! Co ja głupia 

narobiłam! - krzyczy baba. 

******************************** 



Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem” 

Wydanie XIV, 

kwiecień-maj- czerwiec 2021r. 

                                     

12 
 

 

Dziadek: 

- Wnuczku ! Jak się nazywa ten cholerny 

Amerykaniec, co mi kawę non stop na 

obrus wylewa? 

Wnuczek: 

- Parkinson, dziadku, Parkinson... 

Dziadek: 

- A ten cholerny Niemiec, co mi wszystko 

chowa? 

Wnuczek: 

- Alzheimer, dziadku, Alzheimer... 

********************************* 

W sklepie z elektrotechniką: 

- Proszę pana, chcę kupić do samochodu 

zestaw głośnomówiący. 

- Proszę pana, a sam pan jeździ? 

- Nie, najczęściej z żoną i teściową. 

- I co? Mało panu ? 

******************************** 

Jeden kolega żali się drugiemu. 

- Ostatnio pożyczyłem znajomej pieniądze 

na operację plastyczną twarzy, ale do 

dzisiaj mi nie oddała. 

- To ją znajdź! 

- Chciałbym, ale nie wiem jak ona teraz 

wygląda? 

 

Blondynka dzwoni do warsztatu 

samochodowego. 

- Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, 

gęste... 

Mechanik: 

- To olej. 

Blondynka: 

- OK. Olewam... 

***************************** 

Nieśmiały chłopak pyta dziewczynę: 

- Będziesz ze mną chodzić? 

- A sam się boisz? –  

odpowiada dziewczyna. 

***************************** 

Przychodzi baba do lekarza                                   

z zabandażowaną ręką i nogą. Lekarz pyta 

- Co się pani stało w rękę? 

- Prąd mnie kopnął. 

- W nogę? 

- Ja mu tylko oddałam. 

***************************** 

Babcia przyjeżdża do Jasia i mówi: 

- Jasiu, ale ty do mnie podobny. 

Jasiu idzie do mamy i mówi: mamo babcia 

mnie straszy. 
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- Jasiu! Wstawaj! Spóźnisz się do szkoły! 

- Nie martw się mamo, szkoła jest czynna 

do piętnastej. 

******************************* 

Spotyka się dwóch przyjaciół: − Co u 

ciebie? 

− Nareszcie doczekaliśmy się dziecka – 

mamy synka! 

− O, to gratuluję! A do kogo podobny? 

− Trudno powiedzieć. Z oczu – do żony,                 

z nosa – mówią, że do mnie, ale z głosu – 

do syreny policyjnej! 

******************************** 

– Mamo- płacze córka. 

 – Jesteśmy rok po ślubie, a dziś była taka 

awantura, że mam go dość! W dodatku                

z jego winy! Chcę się do ciebie 

przeprowadzić, niech ma za swoje! 

 – Naprawdę? Ależ nie ma mowy! 

Córeczko, on musi mieć prawdziwą karę: 

to ja natychmiast wprowadzę się do was! 

******************************* 

– Doktorze – pyta pacjent. – Jak tam moje 

wyniki? Umieram z ciekawości! 

 – Hm, chyba nie tylko z ciekawości – 

mamrocze doktor. 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb                                                                 

 
 

Tradycja świętowania 1 czerwca jako 

Dnia Dziecka ma już prawie 72 lata. 

Obchodzony głównie w byłych krajach 

socjalistycznych dzień, dziś znany jest 

już tylko w Polsce, Czechach, 

Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. 

Reszta świata świętuje Dzień Praw 

Dziecka 20 listopada. Zainicjowany 

1949 roku przez Światową Federację 

Kobiet Demokratycznych 1 czerwca 

jako Międzynarodowy Dzień Dziecka 

miał być świętem ochrony dzieci przed 

wojną, krzywdą i głodem. Z okazji 

Dnia Dziecka w  polskich szkołach 

często obchodzony jest dzień sportu; 

np. poprzez organizowanie rozgrywek 

między klasowych. Tak jak różne są 

daty obchodzenia Dnia Dziecka, różne 

są również zwyczaje z nim związane. 

Np. we Francji 6 stycznia świętuje się 



Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem” 

Wydanie XIV, 

kwiecień-maj- czerwiec 2021r. 

                                     

14 
 

Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci 

zasiadają wówczas do uroczystej 

kolacji, podczas której jedzą m.in. 

ciasto z "wróżbami". W Japonii Dniem 

Dziecka jest 5 maja, choć świętują 

wówczas tylko chłopcy. Ojcowie robią 

wówczas z synami flagi w kształcie 

karpia (jako symbolu siły i odwagi)                     

i wieszają je na drzwiach. Dziewczynki 

mają swój dzień 3 marca, kiedy to 

przygotowują wystawy lalek                           

w tradycyjnych strojach i piją 

specjalny napój ryżowy. W Turcji 

Dzień Dziecka obchodzony jest 23 

kwietnia. Dzieci ubrane w stroje 

narodowe tańczą, śpiewają i puszczają 

latawce. 

 

https://rdk.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/05/Baner-

Dzie%C5%84-Dziecka-2018-Mi%C5%82ocin-895x430.jpg 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto kolejne prace Wiktorii 

Szewczuk z klasy VIIb. Jak widać, 

okres nauki zdalnej zaowocował 

nowymi rysunkami. Podziwiamy 

talent i oczywiście pozytywnie 

zazdrościmy 

 

 

 

 

https://rdk.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/05/Baner-Dzie%C5%84-Dziecka-2018-Mi%C5%82ocin-895x430.jpg
https://rdk.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/05/Baner-Dzie%C5%84-Dziecka-2018-Mi%C5%82ocin-895x430.jpg
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****************************************************************************** 
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**************************** 

Ostatni raz te same twarze 

Ostatni raz obserwuję was 

I patrzę na te stare kalendarze 

Jak szybko miną ten czas 

 

Te wszystkie wspomnienia 

Będę pamiętać bez obawy 

Nie zapomnę o was mimo wątpienia  

I wy nie usuńcie mnie z waszej głowy 

 

Gdy zamknę oczy i włączę myślenie 

Pojawiacie się przede mną 

Jako małe niewinne wspomnienie 

Zapamiętam chwilę tę jedną 

 

I chociaż dalej będę widzieć was na 

ulicy 

Nie będzie to już nigdy to samo 

To samo co w starej szkolnej świetlicy 

To samo co na korytarzu rano 

To samo co na lekcjach w krzywych 

ławkach 

To samo co przy stołówki stole 

To samo co na zardzewiałych 

huśtawkach 

To samo co przy zabawie w kole 

 

 

 

 

 

 

Julia Świstun kl. VIII 
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1 . Ćwiczenia na schudnięcie. 

 

2 . Kilka zagadek logicznych. Czy umiesz je rozwiązać? 
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3 . Test na przyjaźń. Sprawdź, czy Twój przyjaciel/-ółka tak naprawdę Cię 
zna? 

*ulubiony kolor? 

*ulubiony utwór? 

*ulubiony zwierzak? 

*ulubiony przedmiot w szkole? 

*ulubiony ciuch? 

*ulubiony zespół? 

*ulubiony sport? 

*ulubiony serial? 

*ulubione miejsce? 

*ulubiona potrawa? 

*ulubiony napój? 

......../11 punktów 

4. Wyzwanie na miesiąc: 

Staraj się jeść ryby co najmniej 1 raz w tygodniu (popularne potrawy to : brzuszki z łososia, ryba                       
z piekarnika , śledzie, łosoś w cieście francuskim czy nawet łosoś na kanapki). 
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*ciekawostka ryby mają dużo kwasów omega które wspomagają funkcjonowanie pracy mózgu  

5. Rozwiąż wiosenną krzyżówkę. 

Natalia Bieryło kl. VIII 


