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Ile lat pracuje Pan w naszej 

szkole? -19 lat 

Jaki sport lubi Pan najbardziej? 

Generalnie wszystkie sporty 

zespołowe, ale najbardziej 

piłkę nożną lub ręczną. 

Woli Pan trenować dziewczyn 

czy chłopaków? 

Nie robi to dla mnie różnicy, 

choć przyznam, że więcej 

czasu pracowałem z 

chłopakami. 

Jak się Panu podoba zawód 

nauczyciela? 

To jest wyjątkowy zawód, 

który wymaga od nauczyciela 

nie tylko nauczania, ale 

również empatii, psychologii, 

ciągłego szkolenia się pod 

względem zawodowym i 

przede wszystkim pomocy 

uczniom w rozwijaniu ich pasji 

i zainteresowań. 

Czy brał Pan kiedyś udział w 

zawodach jako zawodnik? 

Tak, w wieku 17 lat grałem w 

seniorach nieistniejącego już 

zespołu Relax Uhowo, później 

w wieku 20 lat była to Pogoń 

Łapy, w której grałem na 

poziomie 4 i 3 ligi przez 15 lat. 

Ma Pan jakieś hobby? 
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Tak, lubię słuchać muzyki 

rockowej. 

Czy ma Pan ulubioną książkę? 

Z racji swojego zawodu są to 

przeważnie książki sportowe, a 

ostatnio czytałem 

„Nienasycony” o Robercie 

Lewandowskim. 

Co lubi Pan zjeść? 

Pizzę z kurczakiem i spaghetti. 

Za co lubi Pan swój zawód? 

Przede wszystkim za to, że 

mam wpływ na rozwój nie 

tylko sportowy ucznia, 

sprawianie, żeby szeroko 

rozumiana aktywność 

sportowa została na całe życie. 

 Jaki jest Pana ulubiony film? 

Ostatnio oglądałem „Nie czas 

umierać” o Jamesie Bondzie. 

Ma Pan jakieś plany na święta? 

Święta to przede wszystkim 

Rodzina, która jest 

najważniejsza. 

Woli Pan filmy czy seriale? 

Wszystko zależy od tego czy 

dany film lub serial „mnie 

wciągnie”. Na razie stawiam 

na filmy. 

Woli Pan czytać książki czy 

komiksy? 

Zdecydowanie książki. 

Zmieniłby Pan coś w naszej 

szkole? 

Nie, uważam, że nasza szkoła 

jest super 

Woli Pan tenis ziemny czy 

stołowy? 

Wybieram tenis ziemny. 

Kto, według Pana, powinien 

wygrać Złotą Piłkę? 

Robert Lewandowski. 

Daria Białous 

Kuba Bibułowicz 

kl. V
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Historia Mikołajek 

 

 Zwyczaj wręczania prezentów w 

Mikołajki wywodził się ze 

średniowiecznych legend o życiu 

świętego Mikołaja, które stały się 

bardzo popularne dzięki 

przedstawieniom wystawianym od X 

wieku 6 grudnia. Najbardziej znana 

była, spisana w pierwszej połowie IX 

wieku w Konstantynopolu przez 

archimandrytę Michała, opowieść o 

trzech córkach. 

 Zgodnie z nią, młody Mikołaj, 

jeszcze przed wyborem na biskupa, 

miał chciwego i bogatego sąsiada, który 

drwił z pobożności świętego. Bóg 

ukarał sąsiada i sprawił, że stracił 

majątek oraz popadł w skrajną biedę. 

Gdy nie miał już z czego utrzymać 

rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy 

córki, ponieważ nikt nie chciał ich 

poślubić bez otrzymania stosownego 

posagu. Mikołaj, po długich 

rozważaniach tekstów Pisma Świętego i 

modlitwie, postanowił uratować cnotę 

dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną 

nocy, wrzucał przez okno pieniądze 

przeznaczone na posag dla każdej 

kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił 

już dwa wesela, postanowił dowiedzieć 

się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. 

Czuwał całą noc i ze zdumieniem 

odkrył, że to pogardzany przez niego 

Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze 

przez okno. Podziękował mu 

zawstydzony i postanowił zmienić 

swoje życie na zgodne z przykazaniami.  

 Od średniowiecza tego dnia 

święty Mikołaj przynosił dzieciom 

prezenty. Współcześnie w Polsce nocą 

podkłada się dzieciom drobne 

upominki, małe zabawki, a przede 

wszystkim słodycze. 

 

    

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 
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Ciekawostki 

o Bożym Narodzeniu 

 

W 1895 roku po raz pierwszy użyto 

elektrycznych światełek choinkowych. 

 

Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek 

ubrany w czerwone szaty to zasługa kampanii 

reklamowej Coca- Coli z lat dwudziestych 

poprzedniego stulecia. 

Najdroższa choinka na świecie kosztowała 

ponad 11 milionów dolarów i została 

ustawiona w Emiratach Arabskich. 

Święta Bożego Narodzenia są drugim 

najczęściej obchodzonym świętem na świecie. 

Pierwszym jest Nowy Rok. 

Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra 

wysokości. 

 

Tradycyjne kolory świąt to zielony, czerwony 

i złoty. Zieleń symbolizuje życie i odrodzenie, 

czerwień krew Chrystusa, a złoty bogactwo i 

królewskie pochodzenie.  

Boże Narodzenie ma różne znaczenia na 

całym świecie. Wigilia w Japonii to dobry 

dzień na smażonego kurczaka i kruchego 

ciasta truskawkowego. 

W Syrii prezenty bożonarodzeniowe 

rozdawane są z pomocą jednego z wielbłądów 

mędrców. 

 

 

Amerykańscy naukowcy obliczyli, że Mikołaj 

musiałby odwiedzić 822 domy na sekundę, 

aby dostarczyć wszystkie prezenty w Wigilię. 

Uważa się, że Franklin Pierce (1853-1857) był 

pierwszym prezydentem, który umieścił 

choinkę w Białym Domu. 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 
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Jak zrobić 

 papierowe gwiazdy? 

  

Popularna gwiazda betlejemska z papieru może 

ozdobić okno i choinkę. W wydaniu 

trójwymiarowym prezentuje się wyjątkowo 

efektownie. Będzie stanowić piękną dekorację 

świąteczną. 

 Do wykonania gwiazdy betlejemskiej 

potrzebny jest nieco grubszy papier, nożyczki, 

przezroczysta taśma klejąca i zszywacz do 

papieru. Kwadratową kartkę składamy po 

przekątnej na pół. Powstały trójkąt ponownie 

składamy na pół. Kartkę nacinamy w czterech 

miejscach tak, jak zaznaczono na pierwszym 

zdjęciu. 

 

Ponacinaną kartkę rozkładamy. Taśmą klejącą 

sklejamy środkowe rogi. Następnie odwracamy 

kartkę na drugą stronę i sklejamy dwa kolejne 

rogi. Ponownie odwracamy i powtarzamy 

czynność. Tak powstaje pierwsze z sześciu 

potrzebnych ramion. 

 

 

Pierwsze trzy ramiona łączymy ze sobą za 

pomocą zszywacza. W ten sam sposób łączymy 

kolejne trzy i zszywamy obie części. Na koniec 

zszywamy środkowe partie ramion. 

 

 

 

Gotowe! 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 

 
 

 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XVI,  

                                          listopad- grudzień 2021- styczeń 2022 
 

                                     

7 
 

Monopoly 

 

Historia gry 

Inspiracją do gry Monopoly była The 

Landlords Game. Została ona stworzona przez 

Elizabeth Magie w roku 1904. Gra została 

modyfikowana wiele razy przez przyjaciół 

Elizabeth. Nazwę Monopoly po raz pierwszy 

nadał Charles Darrow który zmienił zasady 

gry na bardziej rozrywkowe i łatwiejsze do 

zrozumienia. Darrow przy pomocy domów 

handlowych zaczął sprzedawać grę Monopoly. 

 Pierwsza edycja planszówki miała kształt koła 

i była wykonana z ceraty. Dopiero w kolejnej 

edycji gra stała się kwadratowa chociaż nadal 

była wykonana z ceraty.  W 1935 roku Charles 

sprzedał prawa do Monopoly firmie Parker 

Brothers. Firma ta po paru komplikacjach z 

właścicielami poprzednich wersji gry zaczęła 

produkcję.  

Reguły gry 

 Plansza Monopoly składa się z pól 

nieruchomości. Te pola mogą być wykupione 

przez graczy. Ich koszt zależy od czynszu 

który inni gracze muszą   zapłacić gdy staną na 

tym polu. Czynsz można też zwiększyć 

kupując domy lub hotele. Na planszy znajdują 

się też pola dworców kolejowych. Te pola też 

można wykupić, chociaż nie można na nich 

stawiać domów. Czynsz na tych polach 

zwiększa się razem z liczbą dworców. 

 Pola podatkowe: gracze którzy staną na tych 

polach wpłacają sumę pieniędzy zapisaną na 

tym polu.  

Pole bezpłatny parking: nie ma żadnego 

wpływu na rozgrywkę.  

Pole więzienia: gdy jesteś na polu więzienia 

musisz zapłacić 50$ lub wyrzucić dwie takie 

same liczby na kostkach żeby wyjść. Będąc w 

więzieniu nadal pobierasz czynsz. 

 Pole policji: po wejściu na te pole idziesz na 

pole więzienia.  

Pole start: wszyscy gracze na nim zaczynają. 

Po jego przejściu dostajesz 200$.  

Pole elektrowni i pole wodociągów: jeżeli 

staniesz na tym polu musisz zrzucić kostką 

jeszcze raz  i zapłacić czterokrotność 

wyrzuconej liczby lub w przypadku posiadania 

przez przeciwnika obu pól  zapłać 

dziesięciokrotność wyrzuconej liczby.  

Pole szansy: weź kartę szansy i zyskaj 

napisane na niej bonusy.  

Pole kasy społecznej: weź kartę kasy 

społecznej i zapłać wyznaczoną na niej kwotę. 

To są wszystkie pola na planszy monopoly. 
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 Żeby poruszać się po tej planszy należy rzucić 

dwoma kostkami i przemieścić swój pionek o 

sumę liczb na kostkach. Przed pierwszym 

rzutem każdy gracz dostaje 1500$ do wydania 

na zakup pól na planszy. Po tym każdy gracz 

rzuca kostką i ten z największą  

sumą zaczyna grę. 

 

  

Emil Łapiński kl. V 

 

Co nieco o skokach 

narciarskich 

 

 

 

 

 

 
To zimowa dyscyplina sportu istniejąca 

już od XIX wieku. Jest ona najbardziej 

znana w Europie. 

Celem jest wykonanie jak najdłuższego 

skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od 

progu skoczni. Na największych 

skoczniach, tzw. mamucich, możliwe są 

skoki przekraczające 250 metrów. Pod 

ocenę brana jest odległość uzyskaną 

przez zawodnika oraz styl skoku i 

lądowanie (najwyżej punktowane 

lądowanie to telemark).  

 
Lądowanie z telemarkiem         

 
 
 
 
 
 
 
     
 

Lądowanie bez telemarku 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najsłynniejsze trofea narciarskie: 
 
-  Puchar Świata w Skokach Narciarskich 
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- Kryształowa Kula (otrzymywany za 

wygranie całego sezonu narciarskiego) 

- Puchar Narodów – klasyfikacja 

drużynowa 

-  Puchar 4 skoczni (otrzymywany za 

wygranie konkursu 4 skoczni) 

- Złoty medal igrzysk olimpijskich 

(otrzymywany za wygranie igrzysk 

olimpijskich w skokach narciarskich) 

 
Najwybitniejsi polscy skoczkowie 
wszech czasów:  
 
- Adam Małysz (legenda Polskich 
skoków narciarskich)  

 
 
 
 
 
 
- 

Kamil Stoch (aktualnie najlepszy Polski 
skoczek narciarski) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dawid Kubacki  
  
 
 
 
       
 
 

 
Piotr Fijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piotr Żyła 
 

 

 

 

Kacper Świstun kl. VIIb 
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Słowniczek trudnych 

wyrazów 

 

KONTERFEKT - to inaczej po 

prostu... Portret. 

LAUDACJA - na pewno często 

słyszałeś laudację ale nie wiedziałeś że 

masz z nią do czynienia. Laudacja to 

inaczej mowa pochwalna kierowana do 

jakiejś osoby, którą wygłasza się przy 

okazji ważnych uroczystości.  

KAMERALISTA - to po prostu 

muzyka kameralna. 

APODYKTYCZNY - to taki ktoś kto 

uwielbia narzucać innym swoją wolę, 

który nie toleruje tego, że mu się 

sprzeciwiasz.  

ARYWIZM - mówiąc w skrócie...nie 

patrz na dobro innych ale i wyłącznie na 

swoje. Osiągaj cele bez względu na 

konsekwencje. 

 LUMINARZ - człowiek wybitny w 

jakiejś dziedzinie. 

MIRAŻ - inna nazwa fatamorgany. 

FALERYSTYKA - kolekcjonowanie 

orderów i odznaczeń. 

HARPAGON - skąpiec termin 

zaczerpnięty od imienia bohatera jednej 

z najbardziej znanych komedii Moliera. 

AMBIWALENTNY - mieszany. Jeśli 

mówimy, że mamy do kogoś 

ambiwalentne uczucia znaczy to, że są 

po prostu mieszane. 

APOTEOZA - inaczej wychwalanie 

kogoś lub czegoś. 

KOMPULSYWNY -  wykonywany 

pod wpływem niedającego się 

opanować wewnętrznego przymusu. 

KONFABULACJA - opowiadanie o 

wydarzeniach, które mówiący zmyślił, 

często zapełniając tym sposobem lukę 

w swojej pamięci. 

 

Aleksandra Średzińska kl. VIIIa 
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Kącik żartów 

Pani pyta Jasia w szkole: 

-Jasiu czemu ściągnąłeś od Małgosi. 

-Skąd pani wie? 

-Bo w ostatnim zdaniu Małgosia 

napisała „nie wiem”, a ty napisałeś „ja 

też”. 

Nauczycielka kazała dzieciom przynieść 

jakieś przyrządy lekarskie. 

Zosia przyniosła strzykawkę, Marek 

bandaż, a Jasiu aparat tlenowy. 

Pani pyta Jasia: 

- Skąd masz ten aparat? 

- Od dziadka 

- A co dziadek na to? 

- Yhhhhhhhhhhhhh! 

Rozmawia sobie Jasio z dziadkiem. 

Dziadek mówi: 

- Wiesz co? Wczoraj do mojego domu 

wleciało 5 much. 3 muchy kobiety i 2 

muchy płci męskiej. 

- A skąd to wiedziałeś? 

- No bo 3 siedziały na telefonie, a 2 na 

piwku. 

 

Dziadek zabrał wnuczka pierwszy raz na 

rozprawę sądową. 

Wnuczek, widząc po raz pierwszy 

adwokata ubranego w togę, pyta: 

- A dlaczego ten pan jest ubrany jak 

kobieta? 

- Bo będzie zaraz długo gadał! 

Co robi zamarznięta woda na 

chodniku? 

- Wyprowadza ludzi z równowagi 

W bistro rozmawia dwóch młodych 

biznesmenów: 

- Podobno przyjąłeś do pracy nową 

sekretarkę? 

- Owszem. 

- I jesteś z niej zadowolony? 

- Po pierwszym dniu trudno 

powiedzieć. 

- Młoda, ładna? 

- Taka sobie, niczego. 

- A jak się ubiera? 

- Bardzo szybko. 

- Co zrobić, gdy blondynka rzuca w 

ciebie granatem? 

- Złapać, wyciągnąć zawleczkę i 

odrzucić! 
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Dyrektor do sekretarki: 

- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy 

nocnego stróża? 

- Dałam. 

- I jaki efekt? 

- Natychmiastowy, okradli nam 

magazyn. 

 

Lekarz pyta pacjenta: 

- Czy często pan pije? 

- Od czasu do czasu 

- To znaczy? 

- Od czasu jak knajpę otworzą do czasu 

aż ją zamkną. 

Żona do męża: 

- Wiesz, dziś jak przechodziłam w 

przedpokoju, to zegar spadł tuż za mną. 

- Zawsze się cholera spóźniał. 

Sędzia pyta się blondynki oskarżonej o 

zabójstwo: 

- Czym Pani uderzyła ofiarę? 

- Gazetą. 

- A co w niej było? 

- Nie wiem, nie czytałam. 

 

 

Idzie Kowalski przez budowę i niesie 

worek cementu na plecach. 

Za nim kolega Nowak niesie dwa worki 

cementu. 

Majster zatrzymuje Kowalskiego i pyta: 

- Czemu niesiesz tylko jeden worek 

cementu, a Nowak aż dwa? 

- Panie majster bo to leń jest, jemu nie 

chce się dwa razy chodzić. 

 

Rozmowa przyjaciółek: 

- Wiesz, wczoraj mój mąż nie wrócił na 

noc do domu. Powiedział, że spał u 

przyjaciela. Zadzwoniłam do jego pięciu 

najlepszych kumpli. 

- I co? 

- Okazało się, że u dwóch spał, a u 

trzech jeszcze śpi. 

 

Nauczycielka do Jasia: 

-Kto jest najlepszym czworonożnym 

przyjacielem człowieka? 

-Łóżko,proszę pani... 

Wiktoria Szewczuk 

Kinga Urwanowicz 

kl. VIIIb 
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Propozycje filmów 

i książek 

 na zimowe wieczory- 

według Kingi 
 

„Obdarowani” 

Jest to amerykański film dramatyczny z 2017 

roku w reżyserii Marca Webba. Frank Adler 

(Chris Evans) mieszka na Florydzie i zarabia, 

reperując łodzie. Mężczyzna samotnie 

wychowuje siedmioletnią Mary – córkę swojej 

tragicznie zmarłej siostry. Kilkuletnia 

dziewczynka ma niezwykłe zdolności 

matematyczne. Frank nie chce jednak, aby 

Mary wyrosła na odludka, więc posyła ją do 

pobliskiej szkoły podstawowej.  

 

„Kiedy się pojawiłaś”  

To amerykański film dramatyczny z 2018 roku 

w reżyserii Petera Hutchingsa. 

Dziewiętnastoletni Calvin zmaga się ze 

skłonnością do hipochondrii. Chłopak będzie 

musiał przezwyciężyć swoje lęki, gdy na 

jednej z sesji specjalistycznej grupy wsparcia 

spotka nieuleczalnie chorą Skye. Dziewczyna 

ma ambitne plany, które chce zrealizować 

przed śmiercią i przekonuje Calvina, by jej w 

tym pomógł. Przyjaźń z ekscentryczną 

nastolatką zmieni chłopaka już na zawsze. 

 

 

„Poradnik pozytywnego myślenia” 

To  amerykański komediodramat w reżyserii i 

według scenariusza Davida O. Russella 2012. 

Film opowiada historię Pata Solitano, 

cierpiącego na chorobę dwubiegunową. Gdy 

wraca do rodzinnego domu po ośmiu 

miesiącach spędzonych w szpitalu 

psychiatrycznym. Aby odzyskać swoją żonę, 

Nikki, stara się powrócić do dawnej formy, 

zarówno psychicznej, jak i fizycznej. 

Niespodziewanie na jego drodze staje młoda 

wdowa, Tiffany, która obiecuje pomóc mu w 

powrocie do żony, w zamian Pat godzi się na 

bycie jej partnerem w konkursie tanecznym. 

 

„To właśnie miłość” 

To brytyjska bożonarodzeniowa komedia 

romantyczna w reżyserii i według scenariusza 

Richarda Curtisa. Akcja filmu rozgrywa się 

tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 

Londynie. Karen i Harry to małżeństwo z 

kilkunastoletnim stażem. Kobieta podejrzewa, 

że mąż zdradza ją z sekretarką. Podobny 

problem ma pisarz Jamie. Komedia ma wiele 

wątków oraz opowiada o miłości która 

przetrwa wszystko. 

 

„Randki od święta” 

To amerykańska komedia romantyczna z 2020 

roku w reżyserii Johna Whitesella na 

podstawie scenariusza Tiffany Paulsen.  

Sloane i Jackson nienawidzą świąt. Są 
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singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci 

albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. 

Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych 

poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta 

Bożego Narodzenia. 

 

 

Serce czasu” 

Jest  to powieść Moniki Peetz z 2019 roku. 

Bohaterka powieści jest Lena, która mieszka 

ze swoją ciotką i z dwoma młodszymi 

kuzynami. Jest tak dlatego, ponieważ jej 

rodzice zginęli w wypadku, jednak ich śmierć 

owiana jest tajemnicą. Pewnego dnia, kiedy 

dziewczyna ogląda rzeczy po rodzicach, 

odnajduje wśród nich stary zegar, który 

wzbudza jej zainteresowanie. Przypadkiem go 

uruchamia, przez co diametralnie zmienia 

swoje dotychczasowe życie. Zyskuje 

tajemniczych przyjaciół i potężnych wrogów. 

Przenosi się do niezwykłego miejsca, gdzie 

spotyka chłopaka o imieniu Dante. Kim jest 

tajemniczy nieznajomy i jaki to wszystko ma 

związek z wypadkiem jej rodziców? 

 

 

„Delirium” 

Jest to powieść fantasy autorstwa Lauren 

Oliver z serii Moondrive. 

„Mówili, że bez miłości będę szczęśliwa. 

Mówili, że lekarstwo na miłość sprawi, że 

będę bezpieczna. 

I zawsze im wierzyłam. 

Do dziś. 

Teraz wszystko się zmieniło. 

Teraz wolę zachorować i kochać choćby przez 

ułamek sekundy, niż żyć setki lat w 

kłamstwie”. 

Dawniej wierzono, że miłość jest 

najważniejszą rzeczą pod słońcem. 

W imię miłości ludzie byli w stanie zrobić 

wszystko, nawet zabić. 

Potem wynaleziono lekarstwo na miłość. 

Czy gdyby miłość była chorobą, chciałbyś się 

wyleczyć? 

 

„Brzydka miłość” 

Jest to powieść autorstwa Hovera Collena. 

Kiedy Tate, początkująca pielęgniarka, 

wprowadza się do mieszkania swojego brata, 

nie spodziewa się tak gwałtownych zmian w 

życiu. Wszystko przez przystojnego pilota 

Milesa Archera. Miles ustala tylko jedną 

regułę ich związku: nie pytaj o przeszłość i nie 

oczekuj przyszłości. Gdy ta sytuacja staje się 

nie do wytrzymania i prowokuje do pytań, 

ożywają jego dramatyczne wspomnienia. 
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Serca zaczynają szybciej bić, obietnice zostają 

złamane, reguły przestają obowiązywać . 

 

„Dwór cierni i róż” 

To powieść fantasy autorstwa Sarah J. Maas. 

Opowiada o dziewiętnastoletniej Feyre która, 

jest łowczynią. Podczas srogiej zimy 

zapuszcza się w pobliże muru, który oddziela 

ludzkie ziemie od Prythianu, krainy 

zamieszkanej przez rasę obdarzonych magią 

śmiertelnie niebezpiecznych stworzeń, która 

przed wiekami panowała nad światem. 

Podczas polowania Feyra zabija ogromnego 

wilka. Wkrótce w drzwiach jej chaty staje 

pochodzący z wysokiego rodu Tamlin w 

postaci złowrogiej bestii, żądając 

zadośćuczynienia za ten czyn. 

 

„Dwie lewe ręce” 

Kolejna opowieść  autorstwa Olgi Rudnickiej 

o losach eks bibliotekarki, obecnie 

przyciągającej wszelkie komplikacje 

prywatnej detektyw Matyldy Dominiczak. 

Matylda ma dość pracy u Salomei Gwint. 

Odchodzi z agencji i rozpoczyna działalność 

na własny rachunek. Pierwsze zlecenie wydaje 

się proste. Ma odnaleźć eksmęża klientki. Nie 

byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie 

fakt, że jej klientką została Salomea Gwint. 

Matylda jest pewna, że sprawa ma drugie dno, 

nie przypuszcza jednak, że była szefowa 

wepchnie ją pod rozpędzony pociąg. Ale, jak 

od dawna wiadomo, pieniądze nie śmierdzą… 

 

 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 

 

 

Seriale i filmy, 

które warto obejrzeć 

-według Ani  

 
Jest wiele seriali i filmów na różnych 

platformach (np.: CDA, Netflix, HBO 

GO). Tutaj przedstawię kilka z nich, 

które moim zdaniem warto obejrzeć w 

czasie zbliżających się, coraz 

większymi krokami, ferii 😊 
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„Niesamowity świat Gumballa” 

Kreskówka stworzona przez Cartoon 

Network, opowiada o przygodach 

niebieskiego kota Gumballa i jego 

przyszywanego brata Darwina, który 

jest złotą rybką z nogami. Akcja toczy 

się w Elmor, małym miasteczku w 

Ameryce. Jest też dużo innych 

zabawnych postaci jak gadający banan 

Joe, duch Keri, „dinozaurzyca” Tina, 

kawałek plasteliny Clayton i lód Sara. 

Mimo że wszystko dzieje się w tym 

małym miasteczku, to świat jest 

ogromny i pełen zagadek. 

 Niedługo ma w końcu ukazać się 

film, na którego czekam z 

niecierpliwością. 

„Strenger things” 

Ten serial jest skierowany bardziej do 

starszych widzów, ponieważ niektóre 

momenty naprawdę mogą napędzić 

stracha. Pierwszy sezon rozpoczyna się 

zaginięciem jednego z głównych 

bohaterów. Jego przyjaciele, rodzina i 

trochę agresywny, lecz dobry 

komendant Hopper, próbują znaleźć 

chłopca. Do składu jego kumpli dołącza 

uciekinierka, z laboratorium która 

posiada nadprzyrodzone moce. 

Serial jest mega i polecam go obejrzeć z 

całego serca 😊 

„Locke & key” 

Kolejny serial z Netflixa ale można go 

także obejrzeć na CDA. 

Serial opowiada o przygodach trójki 

dzieci, które wprowadziły się do 

,,Key house” po śmierci ojca. W tym 

domu są schowane magiczne klucze i 

każdy ma inną umiejętność np. klucz, 

dzięki któremu możemy przejść przez 

każde drzwi które widzieliśmy; klucz 

pozwalający ,,wyjść z ciała”; klucz do 

umysłu. 

Więcej nie będę „spojlerować”, powiem 

jeszcze, że serial jest bardzo 

interesujący i trzymający w napięciu! 

„Powrót do przeszłości” 

Kultowy film z lat 80. Opowiada o 

licealiście, który za sprawą 
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zaprzyjaźnionego naukowca przenosi 

się w czasie i widzi, jak poznali się jego 

rodzice. Pomaga ojcu w poderwaniu 

swojej matki, ale przez pomyłkę ona 

zakochała się w nim. Próbował jakoś to 

naprawić odnajdując tego naukowca… 

Film jest ekstra i ma aż trzy części. 

Gorąco polecam obejrzeć. 

 

 

Anna Jarmołowska kl. VIIa 

 

Sportowe sukcesy 

 
W tym artykule napiszę o zawodach z piłki 

ręcznej, które odbyły się 30 listopada w 

Kleosinie. Na te zawody pojechali 

uczniowie z rocznika 2009 i nie tylko. 

Pierwszy mecz, który decydował o 

zwycięstwie, rozegrały dziewczyny.  

Pomimo mniejszych gabarytów dziewcząt 

z Kleosina, nie było tak łatwo jak mogłoby 

się wydawać. Po kilkunastuminutowej grze 

reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły w 

Turośni Kościelnej wygrała mecz 

wynikiem 7-5. W przypadku chłopaków, 

Kleosin również pod względem 

gabarytowym nie miał przewagi. 

Ostatecznie reprezentacja chłopaków z 

naszej szkoły również wywalczyła I 

miejsce wynikiem 15-7.  

Tak wyglądały nasze złote medale: 

 

            Magda Roszkowska kl. VIIb  
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Profilaktyka i wychowanie w Zespole Szkół 

w Turośni Kościelnej 

 

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej prowadzi 

działania z zakresu profilaktyki i wychowania 

przez cały rok szkolny. We wrześniu br. został 

opracowany i zaopiniowany przez Radę 

Rodziców Program profilaktyczno-

wychowawczy na ten rok szkolny, dostępny na 

stronie szkoły w zakładce dokumenty szkolne.. 

Pomimo, iż program ten prawnie obejmuję 

szkołę podstawową nasze przedszkolaki 

chętnie biorą udział w poszczególnych 

działaniach profilaktycznych i 

wychowawczych.  

W ramach tych działań skupiamy się na 

profilaktyce uniwersalnej, (uprzedzająca, 

podstawową), która skierowana jest do 

szerokich grup społecznych, Selektywna 

(hamowania), skierowaną do tak zwanych 

grup ryzyka, Wskazująca (interwencji), 

skierowaną do osób wysokiego ryzyka1 . Jako 

społeczność szkolna stawiamy na innowacyjne 

działania, które zdecydowanie zainteresują 

dzieci. Dlatego też w tym roku Tydzień 

profilaktyki był taki. Odbył się w dniach od 

15.11 - 19.11.2021 i zakładał: 

1. Promocję zdrowia psychicznego  
2. Profilaktykę zachowań kontekstowo 

niepoprawnych  
3. Promocję zdrowego stylu życia 

 

Ten tydzień był kolorowy:  

poniedziałek - dzień smutku – uczniowie 

ubrani byli na niebiesko 

wtorek - dzień złości - w szkole dominował 

kolor czerwony 

                                                           
1 http://profilaktyk.org/artykuly/22-poziomy-
profilaktyki 

,  

środa - dzień wstrętu - kolorem przewodnim 

był zielony, czwartek – dzień smutku – kolor 

fioletowy, piątek - dzień radości - czyli kolor 

żółty’ 

 

2 

 

Program tygodnia profilaktyki opracowany był 

na podstawie animowanego filmu “W głowie 

się nie mieści”. Do szkoły wprowadzone 

zostało koło uczuć Kotlin Robbs3 , tak aby 

dzieci uczyły się nie tylko wyrażania 

podstawowych emocji, ale i nazywania tych 

bardziej złożonych. Specjalnie na ten tydzień 

zostały opracowane kody QR, które uczniowie 

wraz z wychowawcami skanowali i omawiali 

poszczególne zagadnienia, które były ukryte 

pod kodami. Poniżej kilka z nich.    
 
             Autorska notatka o smutku 

                                                           
2 Fragmenty prezentacji w odpowiednich kolorach 
pochodzą ze strony 
file:///C:/Users/tsliwowski/Desktop/Tydzien%20profila
ktyki%202021/Tydzien_profilaktyki_2021_przedszkole1
.pdf 
 
 

3 https://streskiler.pl/mapa-emocji-i-
kolo-uczuc-powiedz-co-naprawde-
czujesz/ 

https://streskiler.pl/mapa-emocji-i-kolo-uczuc-powiedz-co-naprawde-czujesz/
https://streskiler.pl/mapa-emocji-i-kolo-uczuc-powiedz-co-naprawde-czujesz/
https://streskiler.pl/mapa-emocji-i-kolo-uczuc-powiedz-co-naprawde-czujesz/
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Animacja o empatii                                                                                  

Przy wszystkich działaniach budowaliśmy 

poprawne relacje, uczyliśmy się wyrażania 

emocji, dbania o swoje zdrowie fizyczne i 

psychiczne, braliśmy udział w konkursach, w 

których wyrażaliśmy swoje emocje, a 

wszystko to w dobrej atmosferze. Efekty 

tygodnia profilaktyki zostaną zaprezentowane 

na stronie szkoły podstawowej i przedszkola.  

  

W tym roku szkolnym w naszej szkole 

realizowany jest Projekt “Wiem, umiem, 

potrafię” finansowany ze środków unijnych, 

który zakłada wsparcie uczniów poprzez 

szereg zajęć rozwijających kompetencje 

matematyczne, informatyczne, językowe, 

społeczne, emocjonalne, poprzez zajęcia 

specjalistyczne terapeutyczne oraz rozwijające 

zainteresowania. Dzięki zajęciom 

terapeutycznym, rozwijającym 

zainteresowania oraz dydaktyczno-

wyrównawczym oraz zajęciom z 

programowania – uczniowie nabywają nowe 

umiejętności oraz wzmacniają te już nabyte. 

Ponadto powstała sala integracji sensorycznej, 

została zakupione pomoce dydaktyczne, 

terapeutyczne, roboty do robotyki, została 

stworzona innowacyjna pracownia 

komputerowa - dzięki tym działaniom 

jesteśmy w stanie wzmocnić działania z 

zakresu profilaktyki i wychowania w szkole.  

Uczniowie wiedzą, że w naszej szkole 

dbamy o zdrowie psychiczne i fizyczne 

poprzez szereg działań. Wszystkie sprawy 

rozwiązywane są na bieżąco, a uczniowie 

wspierani są w nabywaniu umiejętności 

społecznych poprzez np. zajęcia kształtujące 

kompetencje emocjonalno-społeczne, Trening 

Umiejętności Społecznych oraz codzienną 

bieżącą rozmowę z nimi. Dzięki temu 

wzmacniamy między innymi poczucie własnej 

wartości uczniów oraz ich asertywność. 

T.Ś. 
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Oto twórczość, która zrodziła się w ramach Tygodnia 

Profilaktyki 
(autorami są nasi uczniowie oraz dzieci z przedszkola wraz z rodzicami): 

 

Antonina Trocka 
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Marta Sosinowicz i Kinga Urwanowicz 
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Olga Laskowska 
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