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Wywiad 

z Panią Katarzyną Purtą 

 

 

1. Czy od zawsze chciała być Pani 

nauczycielką? 

Tak. Od najmłodszych lat uwielbiałam 

bawić się w szkołę. Prowadziłam 

rozkłady materiału i dziennik 

Chociaż muszę przyznać, że w tych 

dziecięcych latach pomysłów na życie 

miałam wiele. 

2. Czy ktoś Panią zainspirował do 

wyboru właśnie tego zawodu? 

Tak. Moja Matka Chrzestna jest 

również nauczycielem. Zawsze 

słuchałam z wielką ciekawością  

opowieści o jej pracy i już wtedy 

marzyłam, że też chciałabym                            

w przyszłości pracować w szkole. 

3. Jaki był najlepszy nauczyciel w Pani 

dzieciństwie? Jakim był 

człowiekiem? 

Najbardziej zapamiętałam panią od 

biologii i chemii. Była to młoda 

nauczycielka, która rozpoczynała 

pracę prosto po skończonych studiach. 

Z wielką pasją i zaangażowaniem 

opowiadała o przedmiotach, których 

uczyła. Wiele pozostawało mi w 

głowie ze słuchania i uważania na 

lekcjach, więc do sprawdzianów                       

i kartkówek nie musiałam się za dużo 

uczyć. Poza tym pamiętam, że była 

zawsze uśmiechnięta, życzliwa                          

i przyjacielska w stosunku do 

uczniów. Lekcje z nią były czystą 

przyjemnością, a nie obowiązkiem. 

4. Ile lat pracuje Pani w szkole? 

10 już minęło 

5. Jest Pani opiekunem szkolnej 

gazetki. Od jak dawna? 

Szkolną gazetką opiekuję się od 

początku jej istnienia. Pierwszy numer 

ukazał się w październiku 2018 roku. 

6. Czy ważne jest dla Pani to, żeby 

uczniowie Panią lubili? 

Trochę tak. Gdyby mi na tym nie 

zależało, nikt nie chciałby przychodzić 

do biblioteki.  

Miła i życzliwa atmosfera jest ważna. 

Dlatego staram się mieć w swojej 
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pracy życzliwe słowo dla każdego, kto 

odwiedza bibliotekę. 

7. Jaka najgorsza rzecz spotkała Panią 

podczas pracy? 

Szczerze, to nie pamiętam takiej. 

Myślę, że najgorszą rzeczą jest brak 

szacunku ze strony uczniów                             

w stosunku do nauczycieli. To bardzo 

ważne, żeby pamiętać o kulturze 

osobistej. Przecież tak niewiele 

kosztuje powiedzenie: „dzień dobry”, 

„proszę” czy „dziękuję”. Bardzo 

ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć 

gdzie i jak się zachowywać. Znając 

podstawowe zasady dobrego 

wychowania łatwiej jest żyć, zarówno 

teraz, ale też później w dorosłym 

życiu. 

8. Czy pamięta Pani jakiegoś 

najtrudniejszego ucznia w swojej 

pracy? 

Najtrudniejsi są Ci, którzy nie chcą 

wziąć książki do ręki. Z nimi muszę 

wykonać największą pracę. 

Chciałabym przełamać tę niechęć, 

dlatego często biorę jedną                             

z najciekawszych pozycji  i krótko 

opowiadam, o czym jest. Zawsze jest 

szansa, że może uda mi się zaciekawić 

nią opornego ucznia i może jednak ją 

wypożyczy i przeczyta.  

9. Czy bardziej zapadają Pani                            

w pamięć zdolni i wybitni uczniowie, 

czy raczej Ci niepokorni, z którymi 

było mnóstwo problemów? 

Mam tę zdolność, że pamiętam 

wszystkich. Oczywiście po jakimś 

czasie umykają mi imiona i ich 

nazwiska ale wygląd zazwyczaj 

zapamiętuję. Rzecz jasna, że 

uczniowie dorastają, zmieniają się 

więc po dłuższym czasie bywa różnie. 

10. Czy cieszą Panią sukcesy uczniów? 

Oczywiście, że tak! Bardzo cieszy 

mnie już ich chęć do udziału                             

w różnych konkursach. To, że chcą 

zaangażować się w jakieś działania, 

czy to przeczytać konkretne książki, 

czy nauczyć się wiersza na konkurs 

recytatorski, czy wykonać pracę 

plastyczną i to, że chcą poświęcić swój 

czas. Cieszę się, kiedy mogą rozwijać 

swoją kreatywność, pomysłowość                

i  w twórczy sposób rozwijać się.                  

A kiedy takie zaangażowanie kończy 

się zdobyciem nagrody to cieszę się 

równie bardzo, co ci uczniowie. 

Czasami może nawet bardziej 

11. Po wieloletniej pracy na pewno 

odkryła Pani wiele cennych 

sposobów na zachęcenie uczniów do 

czytania? Czy mogłaby nam Pani 

jakieś zdradzić? 
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Skuteczne jest opowiedzenie pokrótce 

treści książki, czasami jakiejś 

ciekawostki o autorze. Czasami 

wystarczy kilka zdań, by uczeń podjął 

decyzję. Zdarza się, że  proponuję 

przeczytanie pierwszych 20-30 stron. 

Wówczas można się  zorientować, czy 

dana książka przypadnie do gustu. 

Piękny jest moment, kiedy uczeń 

zwracający taką książkę mówi, że 

przeczytał jednak całą. 

12. Czy lubiła Pani czytać książki                       

w dzieciństwie? 

Tak, bardzo! Byłam stałą bywalczynią 

w szkolnej bibliotece. 

Wychowywałam się w czasach, gdzie 

nie było telefonów z Internetem, bajkę 

można było obejrzeć w telewizji tylko 

o konkretnych godzinach, więc tak 

naprawdę książki były formą rozrywki 

i sposobem na zabicie nudy. 

Uwielbiałam też mieć dużo własnych 

książek. Przechowuję je wszystkie do 

dziś. 

13. Jakie cechy u ludzi Pani ceni,                          

a jakich Pani nie toleruje? 

W ludziach cenię kulturę osobistą                           

i szczerość wyrażoną w kulturalny 

sposób. Cenię też radosne podejście 

do życia i optymizm. Nie lubię marud 

tych, co ciągle i na wszystko 

narzekają. Siłą rzeczy takie narzekanie 

przenosi się na innych i obniża dobry 

nastrój. 

14. Lubi Pani słuchać muzyki?  

Jasne, że tak.  

15. Jaki jest Pani zdaniem najlepszy 

aktor i aktorka? 

 Mam ich wielu, ale teraz przychodzi 

mi na myśl Meryl Streep i Brad Pitt,              

z polskich to: Marcin Dorociński                      

i Izabela Kuna. 

16. Jaka była ulubiona książka, gdy 

była  Pani dzieckiem? 

Miałam ich sporo ale zapamiętałam 

najbardziej „Anię z Zielonego 

Wzgórza”. Przeczytałam ją kilka razy. 

Urzekła mnie też przyjaźń                               

w „Spotkaniu nad morzem”. 

17. Jaka jest Pani ulubiona książka 

teraz? 

Lubię czytać kryminały. Ulubiona to 

„Dom sióstr” Charlotte Link. 

18. Jaką lekturę szkolną uważa Pani za 

najciekawszą? 

Pozostanę tu wierna „Ani z Zielonego 

Wzgórza”. Urzekły mnie jeszcze 

dwie: „Pozłacana rybka”                                    

B. Kosmowskiej i „Pajączek na 

rowerze” E. Nowak.  

19. Jaki ma Pani największy życiowy 

sukces? 

Moim największym sukcesem jest 

moja rodzina. Nie wyobrażam sobie 
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życia bez niej. Mam wspaniałego 

męża i dwójkę wspaniałych dzieci. 

Możemy zawsze na siebie liczyć, 

razem dzielić wszystkie radości                        

i smutki. 

20. Czy ma pani jakieś zwierzątko? 

Tak, mam psa, który wabi się Silver. 

21. Jakie jest Pani ulubione danie? 

Najbardziej lubię naszą polską 

kuchnię. Nie będę oryginalna                                       

i powiem, że kotlet schabowy, 

ziemniaki i surówka w każdym 

wydaniu.  

22. Co najczęściej robi Pani w wolnym 

czasie? 

Szczerze, to niewiele go mam tak 

tylko dla siebie. Ale jeśli już zdarzy się 

wolna chwila, to lubię czytać                               

i  chodzić na spacery. 

23. Czy była Pani gdzieś poza granicami 

naszego kraju? 

Zdarzyło się. Byłam na Węgrzech, 

Litwie, w Niemczech i  Holandii.  

24. Czy ma Pani jakieś marzenie? 

Oczywiście, i mam ich całkiem sporo. 

Największym jest chyba życie                           

w spokoju, zdrowiu w otoczeniu 

życzliwych mi ludzi.  

25. To już wszystkie przygotowane 

pytania. Dziękuję za wywiad. 

Dziękuję również. 

Amelia Zaczeniuk kl. V 

Wywiad 
z Panią 

Joanną Strzałkowską 
 

 
 

1. Ile lat pracuje Pani                                                     

w szkole/przedszkolu? 

Pracuję w Zespole Szkół niespełna 15 

lat. Zaczynałam jako nauczyciel w-f w 

szkole podstawowej, a obecnie jestem 

logopedą i terapeutą SI                                         

w przedszkolu. 

2. Jak lubi Pani spędzać wolny czas? 

Wolny czas spędzam najchętniej                       

w lesie. Bardzo mnie reguluje                              

i przywraca  równowagę😊 Biegam 

lub spaceruję. 

3. Ma Pani jakieś hobby? Jeśli tak, to 

jakie? 

Uwielbiam piłkę ręczną, bieganie, 

gotowanie, pływanie, żeglowanie, 

czytanie książek, chodzenie do kina 

Forum. 
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4. Uczyła Pani kiedyś klasy 1-3 gry                     

w piłkę ręczną. Czemu Pani 

zrezygnowała? 

Uczyłam gry w  piłkę ręczną w Szkole 

Podstawowej, ale los miał na mnie 

jeszcze inny pomysł 😊 Prowadzę                  

w Białymstoku klub piłki ręcznej                      

i cały czas mam kontakt z dyscypliną. 

Trenuję drużyny żeńskie na poziomie 

młodziczki, juniorki młodszej i II ligi. 

Waszej szkolnej drużynie kibicuję 

całym serduchem i bacznie obserwuję 

Wasze poczynania. Macie super 

trenerów. 

5. Ma Pani ulubiony kolor? Jeśli tak, 

to jaki? 

zielony , szary i różowy. 

6. Jak Pani spędzała ferie? 

W przedszkolu. W przedszkolu w ferie 

jest bardzo fajnie😊  

7. aka jest Pani ulubiona książka? 

Kiedyś uwielbiałam „Anię                                 

z Zielonego Wzgórza” Teraz moją 

ulubioną książką jest „Terapeutyczna 

moc nerwu błędnego” 😊 

8. Jaki film lubi Pani najbardziej? 

Uwielbiam skandynawskie                                       

i hiszpańskie thrillery na Netfliksie. 

Chyba obejrzałam już wszystkie.  

9. Jaki film poleca Pani dla uczniów? 

„Za duży na bajki.” 

10. Miała Pani jakąś mocną kontuzję? 

O taaak! Nie jedną. Do najzdrowszych 

nie należę – ale po każdej kontuzji czy 

operacji odradzałam się silniejsza                     

i mocniejsza z mnóstwem wniosków                 

i przemyśleń – stąd dziś wiem, że 

chyba tak miało być. 

11. Co Pani sądzi o naszej polskiej 

reprezentacji Polski w piłce 

ręcznej? Dobrze zagrali  Pani 

zdaniem? 

Uważam, że reprezentacja jest jeszcze 

młoda i potrzebuje trochę czasu                        

i ogrania. Niemniej uważam, że jest 

świetna i co najważniejsze  jest chemia 

między zawodnikami                                              

a trenerem. Widać że są prawdziwymi 

walczuchami. Odnoszenie zwycięstw 

to tylko kwestia czasu. Najczęściej                   

w sporcie potrzebne jest po prostu 

trochę szczęścia. Oby im dopisało.  

12. Lubi Pani podróżować? 

Lubię. Najbardziej przyczepą 

kempingową 😊 

13. Jakie kraje Pani odwiedziła? 

Litwę, Niemcy, Włochy , Grecję, 

Słowację, Czechy. 

14. Jaką porę roku lubi Pani 

najbardziej? 

Wiosna i jesień. 

15. Czy lubi Pani swój zawód? 
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Baaardzo! Mam nadzieję, że będzie mi 

się tak chciało pracować aż do 

emerytury😉 

16. Lubi Pani pracę z dziećmi? 

Uwielbiam. Lubię sprawiać uśmiech 

na Waszych twarzach. 

17. Jak spędzała Pani święta? 

W gronie najbliższych😊  

 

 

Daria Białous kl. VI 

 

 

UZALEŻNIENIA 

U DZIECI 

I MŁODZIEŻY 
 

J E D Z E N I E    M O Ż E 

B Y Ć    G R O Ź N E ... 

W S Z Y S T KO 

Z   U M I A R E M... 

 

FAST FOOD 

~Szybka żywność~ 

Fast food- rodzaj pożywienia szybko 

przygotowanego i serwowanego na 

poczekaniu, na ogół taniego. 

Zwykle posiada ono wysoką wartość 

kaloryczną- zawiera dużą ilość tłuszczów 

i węglowodanów,  przy równoczesnym 

niedoborze cennych dla organizmu 

substancji- błonnika, witamin i minerałów. 

Są to np. 

~ pizza 

~ frytki 

~ zapiekanka 

~ tortilla 

~ różne ,,- burgery''   

FONOHOLIZM 

Telefony, komórki i tablety- moc 

uzależnienia nieproporcjonalnie do  

rozmiarów. 
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Problem dotyczy przede wszystkim 

młodych ludzi, coraz częściej także 

małych dzieci. Fonoholik nie rozstaje się    

z telefonem. Używa go w szkole, kinie,                   

a nawet podczas rodzinnego posiłku. Gdy 

nie ma ze sobą telefonu, czuje się 

zaniepokojony i poddenerwowany. Dla 

młodych ludzi nowoczesne telefony stają 

się „centrum dowodzenia” ich życiem. 

Dzięki smartfonom robią zdjęcia, kręcą 

filmy, słuchają muzyki, grają w gry, 

zapisują ważne wydarzenia, surfują w 

Internecie. Większość nie zdaje sobie 

sprawy, jakie skutki niesie ze sobą 

nadużywanie tych elektrycznych 

sprzętów. 

Zastanawiasz się, czy Twoja relacja z tym 

urządzeniem jest już uzależnieniem? 

Sprawdź poniżej typowe zachowania 

osób uzależnionych: 

• przywiązują ogromną wagę do 

posiadania telefonu komórkowego; 

• rzadko się z nim rozstają choćby na 

chwilę; 

• jest dla nich najważniejszym narzędziem 

codziennych kontaktów                                                

z innymi; 

• odczuwają głęboki dyskomfort, kiedy nie 

mają do dyspozycji naładowanego 

aparatu, co przejawia się: złym nastrojem, 

niepokojem, czasem nawet atakami 

paniki; 

• telefon jest dla nich pośrednikiem                     

w kontaktach z innymi; 

• telefon jest im potrzebny do 

sprawowania nieustającej kontroli nad 

obiektem uczuć; 

• odczuwają przymus nieustannego 

kontaktowania się z kimś; 

• jako usprawiedliwienie swojego 

zachowania podają wygodę                                            

i bezpieczeństwo; 

• mają silną potrzebę przynależności do 

grupy i zdobycia jej uznania; 

• często cierpią na fobię społeczną lub 

obawiają się samotności; 

• zazwyczaj maskują lęki z tym związane 

lub zaprzeczają ich istnieniu. 

 

JA K  T O  S I Ę  M O Ż E  

S K O Ń C Z Y Ć ? 

OSOBA UZALEŻNIONA: 

• wycofuje się z relacji ze światem, 

spędzając wiele czasu samotnie; 

• może zapomnieć, jak wygląda 

prawdziwa rozrywka i wyrażanie emocji w 

komunikacji werbalnej; 

• mentalnie odrywa się od rzeczywistego 

świata; 
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• sprawia, że jej zainteresowania się 

zmniejszają; 

• ma gwałtowne wahania nastroju; 

• ma zaburzenia snu i odżywiania; 

• może popaść w długi przez wysokie 

rachunki telefoniczne; 

• wpada w konflikty z bliskimi; 

• ma kłopoty w szkole. 

INTERNET 

 

N I E W I D Z I A L N E , 

A   W S Z E C H O B E C N E 

Z W I E Ń C Z E N I E 

P I R A M I D Y   U Z A L E Ż N I E Ń  

@ 

NA CZYM TO POLEGA? 

Uzależnienie internetowe to rodzaj nałogu 

polegający na ustawicznym czasie 

spędzonym przy komputerze i w 

Internecie, chakteryzujący się 

wewnętrzym przymusem “bycia w sieci” 

osoby uzależnionej. 

 

SŁODYCZE 

Uzależnienie od słodyczy lub – ogólniej 

mówiąc – cukru to coraz częściej 

zauważalny problem nie tylko wśród 

dorosłych, ale także dzieci. Według 

danych statystycznych spożycie białego 

cukru ciągle wzrasta. Dzieje się tak 

dlatego, że słodkości (batoniki, słodkie 

wypieki, czekolady) są tanie i łatwo 

dostępne. Co więcej, choć może nie 

zdajemy sobie z tego sprawy, cukier 

dodawany jest także do mało słodkich 

produktów, np. wędlin.  

 Cukier może doprowadzić do cukrzycy, 

miażdżycy, nadciśnienia i chorób serca. 

Dzieci uzależnione od słodyczy mogą 

mieć problemy emocjonalne oraz częściej 

cierpieć z powodu alergii                                                

i drożdżycy. Mają niską odporność 

organizmu. Niektóre są nadpobudliwe, 

inne czują się ciągle osłabione i ospałe.  
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Martyna Szewczuk kl. IV 

 
Walentynki  obchodzi się 14 lutego. W 

Polsce pojawiły się one później niż w 

Europie Zachodniej. Przed 

walentynkami w Polsce istniało inne 

święto zakochanych. Nazywało się ono 

nocą świętojańską i było próbą 

połączenia słowiańskiej kultury                          

z chrześcijaństwem. Nazwa 

Walentynki pochodzi od św. 

Walentego patrona zakochanych. Św. 

Walenty za błogosławienie ślubów 

żołnierzy w Cesarstwie rzymskim 

został zamknięty w więzieniu. Podczas 

pobytu tam zakochał się w niewidomej 

córce strażnika, która dzięki niemu 

odzyskała wzrok. Przez tą historię 

Walenty został patronem zakochanych. 

Walentynki w Polsce stały się 

popularne dopiero w latach 90 XX 

wieku. Od roku 2002 w Chełmnie 

odbywają się największe walentynki             

w całym kraju. 

 

Zwyczaje 

walentynkowe 
Walentynkę wręcza się osobie którą się 

lubi. Są to zazwyczaj ozdobne                    

i czerwone kartki w kształcie serca                     

z walentynkowym wierszykiem lub 

wyznaniem miłosnym. Niektórzy też 

wręczają różę lub drobny upominek. 

 

Emil Łapiński kl. VI 
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Cykl: Dookoła świata-  

w tym numerze 

AZJA 

 
1. Nazwa kontynentu wywodzi się z                                    

języka greckiego.   

2. Na obszarze Azji znajduje się aż 48 

niepodległych  państw.   

3. W Azji między innymi znajduje się 

Rosja, Chiny, Japonia, Syria.   

4. Największe jezioro w Azji to Morze 

Kaspijskie.   

5. Jest tam 246 osób na kilometr 

kwadratowy.   

6. Azja jest największym kontynentem 

na świecie.   

7. Zajmuje ona 30% Ziemi.   

8. Największą pustynią jest pustynia- 

Gobi.   

9.  Najdłuższą rzeką jest Jangcy.   

10.  Na kontynencie żyje 4,4 miliarda 

ludzi i jest najbardziej zaludnionym 

kontynentem.  

11.  Powierzchnia Azji wynosi  

44 580 000km² 

12.  Azja ma największą liczbę 

miliarderów na świecie. Same Chiny 

posiadają więcej miliarderów niż                       

w Stanach Zjednoczonych. 

13.  60% ludności świata żyje w Azji. 

14. 90% światowego ryżu konsumuje się 

w krajach azjatyckich. 

15.  Uważa się, że 90% Azjatów                              

z Południa nie toleruje laktozy. 

Niektórym Azjatom brakuje enzymu 

lub mają niższy poziom laktazy, co 

oznacza, że nie mogą trawić laktozy                 

z produktów mlecznych. 

16.  Japonia ma najdłuższą oczekiwaną 

długość życia. Wynosi ona 82 lata. 

17.  Indie są wiodącym producentem 

mango na świecie. Każdego roku 

produkuje około 12 milionów ton 

owoców. 

18.  Największy kraj to Rosja pod 

względem lądu, choć około 40% kraju 

należy do kontynentu europejskiego. 

19.  W 2005 roku chiński miliarder 

wybudował jedno z największych na 

świecie centrów handlowych                           

w Dongguan w Chinach. Jest tak duże, 
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że może pochwalić się krytym 

rollercoasterem. 

20.  Chiny są tak szerokie, że naturalnie 

powinny przeciąć do 5 oddzielnych 

stref czasowych, ale, co dziwne, mają 

tylko jedną narodową strefę czasową. 

21.  Spośród dziesięciu najwyższych 

budynków na świecie dziewięć 

znajduje się w Azji. 

22.  Singapur, Korea Południowa                                

i Japonia mają najwyższe średnie IQ 

na świecie. Są to również jedne                         

z najsilniejszych gospodarek 

kontynentu. 

23.  Dziesięć na dziesięć największych 

centrów handlowych na świecie 

znajduje się w Azji. 

24.  W Azji jest ponad 500 milionów 

buddystów. Tajlandia, na przykład, 

składa się w 95% z buddystów. 

 

 

                     Buddyjski mnich 

25.  W Chinach żyje tyle samo ludzi, co                   

w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce 

Północnej, Ameryce Południowej                       

i Europie Zachodniej łącznie. 

26.  Zarówno najwyższy punkt na lądzie, 

Mount Everest z ponad 8848 metrami 

nad poziomem morza, jak i najniższy 

punkt na lądzie, Morze Martwe które 

ma -395 metrów, znajdują się w Azji. 

27.  Z ponad 24 milionami mieszkańców 

Szanghaj jest również jednym                             

z największych miastach na świecie 

pod względem liczby ludności. 

 

28. Japonia jest wspaniałym miejscem do 

życia, o ile nie przytyjesz, ponieważ 

jest to niezgodne z prawem. 

       Disneyland w Japonii. 

29.  50% populacji azjatyckiej nie posiada 

enzymu wątrobowego do 

metabolizowania alkoholu. 
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30.  Tokio ma największy obszar 

metropolitalny i ma więcej 

mieszkańców niż cała Kanada. 

 

 

Pejzaż miejski Tokio 

31.  Najmniejszy kraj to Malediwy. Kraj 

Oceanu Indyjskiego jest jednym                        

z najmniejszych krajów na świecie                           

i najmniejszym krajem Azji. Składa 

się z 26 atoli koralowych, które                              

w sumie składają się z ponad tysiąca 

wysp. 

 

Atol koralowy 

32.  Tylko dwa kraje na świecie, Indie                    

i Chiny, mają populację powyżej                        

1 miliarda ludzi i oba znajdują się                        

w  Azji. 

 

Hongkong   

 

 

     

                     Zamek Himeji w Japonii 

 

Amelia Zaczeniuk kl. V 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

JĘZYKA OJCZYSTEGO 

 został ustanowiony nie po to, by uczcić nasz 

język ojczysty, czyli naszą umiłowaną 

polszczyznę, tylko po to, byśmy wszyscy – 

na całym świecie – uświadomili sobie, jak 

wielka jest różnorodność i wartość języków 

ojczystych: regionalnych, narodowych, 

oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających 

ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko 

przez nielicznych. Pamiętajmy, że dbając 

o język, chronimy kulturę i tożsamość 

kulturową. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

JĘZYKA OJCZYSTEGO przypada 21 lutego 

i został ustanowiony 21 lat temu (17 

listopada 1999r.) przez UNESCO jako 

upamiętnienie tragicznego wydarzenia, 

do którego doszło w 1952 r. w Dhace, która 

została później stolicą niepodległego 

Bangladeszu. Tego dnia zginęło pięciu 

studentów, domagających się nadania 

językowi bengalskiemu statusu języka 

urzędowego. 

Źródło: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-

dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/miedzynarodowy-

dzien-jezyka-ojczystego,cltt,M 

 

Łamańce 

językowe  
 

 Król Karol kupił królowej 

Karolinie korale koloru 

koralowego. 

 W czasie suszy szosa 

sucha. Sasza szedł suchą 

szosą.  

 Cesarz często czesał 

cesarzową.   

 Chłop pcha pchłę, pchłę 

pcha chłop.   

 Chrząszcz brzmi w trzcinie 

w Szczebrzeszynie, 

Strząsa skrzydła z dżdżu,  

a trzmiel w puszczy, tuż 

przy Pszczynie, Straszny 

wszczyna szum…   

 Czy tata czyta cytaty 

Tacyta?   

 Czy trzy cytrzystki grają na 

cytrze? Czy jedna płacze,               

a druga łzy trze?   
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 Czarna krowa w kropki 

bordo gryzła trawę kręcąc 

mordą.   

 Czarny dzięcioł z chęcią 

pień ciął.   

 Czy rak trzyma w 

szczypcach strzęp 

szczawiu, czy trzy części 

trzciny?   

 Cesarz czesał włosy 

cesarzowej, cesarzowa 

czesała włosy cesarza  

 Dzięcioł pień ciął.   

 Dżdżystym rankiem 

gżegżółki i piegże, zamiast 

wziąć się za dżdżownice, 

nażarły się na czczo 

miąższu rzeżuchy.   

 Gdy pomorze nie pomoże, 

to pomoże może morze, a 

gdy morze nie pomoże to 

pomoże może Gdańsk.   

 Jerzy nie wierzy, że na 

wieży jest gniazdo jeży.   

 Jolanta lata lojalnym 

latawcem lejąc jajka.   

 Na wieży leży jeżyk i nie 

wierzy, że na drugiej wieży 

leży jeżyk.  

 Na wyścigach 

wyścigowych wyścigowa 

wyścigówka wyścignęła 

wyścigową wyścigówkę 

numer cztery.   

 Nie pieprz Pietrze wieprza 

pieprzem, bo przepieprzysz 

wieprza pieprzem.   

 Nie pieprz wieprza 

pieprzem Pietrze, bo bez 

pieprzu wieprz jest lepszy.   

 Powiedziała pchła pchle: 

pchnij, pchło, pchłę pchłą.  

Pchła pchnęła pchłę pchłą - 

i po pchle!   

 Przeleciały trzy pstre 

przepiórzyce przez trzy 

pstre kamienice.   

 Czesał czyżyk czarny 

koczek, czyszcząc                           

w koczku każdy loczek. 

Po czym przykrył koczek 

toczkiem, 
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lecz część loczków wyszła 

boczkiem. 

 Leży Jerzy na wieży i nie 

wierzy, że na drugiej wieży 

leży drugi Jerzy. 

Leży Jerzy na wieży i nie 

wierzy, że leży na wieży. 

Leży Jerzy obok wieży i nie 

wierzy, że na wieży jeszcze 

jeden leży Jerzy. 

Leży Jerzy koło wieży i nie 

wierzy, że na wieży leży 

gniazdo nietoperzy. 

 Bzyczy bzyk znad Bzury 

zbzikowane bzdury, 

bzyczy bzdury, bzdurstwa 

bzdurzy Bzyczy bzyk znad 

Bzury zbzikowane bzdury, 

bzyczy bzdury, bzdurstwa 

bzdurzy i nad Bzurą w bzach 

bajdurzy bzyczy bzdury, 

bzdurnie bzyka, bo 

zbzikował i ma bzika! 

 

Julia Bukłaho kl. V 

Na 

wesoło
 

Jasiu z kanistrem przybiega na 

stację benzynową: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Pali się, czy co? 

- Tak, moja szkoła... ale już 

zaczyna przygasać. 

    Nauczycielka pyta dzieci: 

   - Jakie macie zwierzęta w 

domach? 

   - Ja mam psa. 

   - A ja mam kota. 

   - A ja mam kurczaka w 

zamrażarce... - mówi Jaś. 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie 

buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To 

kukułka! 
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- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

Małgosia i Jaś spostrzegają na 

spacerze w parku całującą się 

parę. 

- Dlaczego oni to robią? - pyta 

Małgosia. 

- Nie wiesz? On jej chce ukraść 

gumę do żucia! 

Przychodzi Jasiu do domu ze 

szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem 

dobry uczynek. 

- No to mów. 

- Koledzy podłożyli pineskę 

szpicem do góry na krześle 

nauczyciela... już miał siadać 

kiedy ja odsunąłem krzesło... 

Jasiu dlaczego masz w zeszycie 

te same błędy co twój kolega                     

z ławki? 

- Bo mamy tego samego 

nauczyciela od j. polskiego... 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka 

pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. 

Odlatują, gdy tylko rozpoczyna 

się rok szkolny! 

Ojciec pyta Adasia: 

- Co robiliście dziś na 

matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego 

mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 

w szkole, też szukaliśmy 

wspólnego mianownika! Że też 

nikt go do tej pory nie znalazł...  

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie 

wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie… 

 

Julia Bukłaho kl. V 
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QUIZ  

O NASZEJ 

SZKOLE 

 
1. Ilu nauczycieli o imieniu 

Katarzyna pracuje w naszej 

szkole?                                      

a) 2     

b) 5 

c) 3 

2. Ilu jest uczniów w naszej    

szkole?                   

a) 199                                            

b) 218         

c) 217 

3. Ile jest oddziałów klas w naszej 

szkole?  

a) 12       

b) 13 

c) 15                                                 

4. Jak ma na imię Pani, która 

prowadzi szkolny sklepik?      

a) Jadzia                                       

b) Ania 

c) Bożena                                         

5.  Jak nazywa się wychowawczyni 

klasy 1b?    

a) Justyna Ambrożyk            

b) Ewa Topczewska 

c) Barbara Komenda 

6. Ile jest komputerów w sali 

informatycznej?   

a) 14  

b) 17  

c) 10     

7.  Ile jest Pań sprzątających                       

w szkole? 

a) 3  

b) 4  

c) 5  

8.  Nasza szkoła będzie obchodzić 

jubileusz szkoły. Ile lat minie                 

w tym roku od jej powstania? 

a) 103  

b) 100  

c) 110   

9.  Ilu nauczycieli uczy w klasach                

4-8?   

a) 16  

b) 15  

c) 14   

10. Jak nazywa się wychowawca 

klasy V?  

a) Marcin Miłosiewicz 

b) Marek Łukaszuk  
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c) Maciej Zajkowski   

11. Która klasa liczy najmniej 

uczniów?   

a) klasa V   

b) klasa VII  

c) klasa VIIIa  

12. Ile komputerów jest w czytelni?  

a) 5  

b) 6  

c) 10    

13. Która klasa liczy najwięcej 

uczniów?  

a) klasa VI   

b) klasa IV   

c) klasa VIIIb   

14. Ile jest autobusów w naszej 

szkole?   

a) 2  

b) 3 

c) 4 

15.  Ilu nauczycieli w naszej szkole 

uczy języka polskiego?   

a) 3  

b) 4   

c) 5  

 Odpowiedzi:  1c, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b,  8a,9a, 10b, 

11c, 12a, 13a, 14a, 15a  

 Weronika Dunaj kl. V 

 

 

 

I poszukiwana: 

Rysopis: kobieta: ciemne, puszyste 

włosy do ramion, najczęściej związane 

lub podpięte, makijaż głównie na 

brwiach, szybki i energiczny sposób 

poruszania się, ubrana zazwyczaj                      

w jeansy i często w trampki; 

Uwaga! 

Trwają 

poszukiwania 

pracowników 

naszej szkoły! 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XXI,  

        styczeń- luty 2023r.  

                                     

20 
 

Ulubione powiedzenie: „Tak na zdrowy, 

chłopski rozum”; 

Ulubione formy spędzania wolnego 

czasu: robienie na drutach i wszelkie 

robótki ręczne, krzątanie się do 

późnych godzin wieczornych, jazda na 

rowerze. 

Znaki szczególne: opowiadanie historii 

ze swojego życia; bezwzględna cisza 

wśród uczniów na lekcjach. 

 

 

 

Maria Bielonko kl. VI  

 

 

II poszukiwana: 

Rysopis: kobieta, blond włosy do 

ramion- często rozpuszczone lub upięte 

w kok, dość niskiego wzrostu, zazwyczaj 

ciągle uśmiechnięta; 

Cechy charakteru: miła, zabawna, 

łagodna, mądra, wesoła, zaangażowana; 

Znaki szczególne: częste mówienie 

ciekawostek, pokazywanie jak będzie 

wyglądać lekcja, gdy będziemy starsi, 

pokazywanie nam świata od ciekawej 

strony; szybkie i skuteczne tłumaczenie 

zagadnień na lekcjach. 

Czy może już wiesz, jakich dwóch Pań 

poszukujemy?  

Jeśli nie, odpowiedź znajdziesz u Pani 

Kasi w bibliotece 

 

Julia Bukłaho 

Amelia Zaczeniuk 

Maja Jarmołowska 
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Cykl: Czym 

zajmują się 

nasi rodzice? 

 

Pierwszy artykuł z tego cyklu 

przygotowała Majka Jarmołowska                       

z klasy V i porozmawiała ze swoimi 

rodzicami o tym, czym zajmują się na 

co dzień. 

MJ(reporter): Czy mogę zadać parę pytań 

związanych z Waszą pracą? 

Mama (współwłaściciel firmy): Dobrze. 

MJ: Dlaczego Wasza firma nazywa się 

Myksir? 

Mama: Nazwę wymyślił mój mąż, który 

bardzo lubi gry komputerowe. Pochodzi 

od maga z gry komputerowej. 

MJ :Na czym polega Wasza praca? 

Mama: Zajmujemy się  dystrybucją, czyli 

rozprowadzaniem części i instalacji lpg. 

MJ: Czym handlujecie? 

Tato (szef): częściami lpg do 

samochodów. 

MJ: Co to lpg? 

Tato: Z angielskiego- Liquefied petroleum 

gas- skroplony gaz podobny do benzyny. 

MJ: W jaki sposób prowadzicie sprzedaż? 

Mama: Sprzedajemy przez Internet,                     

a także dostarczamy zamówienia 

bezpośrednio do klienta. 

MJ: W jaki sposób to robicie? 

Tata: Kupujemy i sprzedajemy instalacje 

lpg. 

MJ: Co jest potrzebne żeby prowadzić taką 

sprzedaż? 

Tato: Używamy do sprzedaży Internet                       

i samochody. Mamy stronę internetową 

poprzez którą można także składać 

zamówienia, a samochodami dostarczmy 

zamówienia do warsztatów 

samochodowych, które montują instalacje 

lpg. 

MJ: Czy można u was zrobić zakupy? 

Mama: Nie, sprzedajemy tylko 

warsztatom samochodowym. 

MJ: Czy lubisz swoją pracę? 

Mama: Bardzo lubię, ponieważ zawsze 

lubiłam kontakt z ludźmi, a dodatkową 

zaletą jest to odwiedzając klienta można       

w przerwach zobaczyć wiele ciekawych 

miejsc. 
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MJ: Czy to jest ciężka praca? 

Mama: Raczej nie, jeśli się  lubi to, co się 

robi, to nie jest trudne i męczące. 

MJ: W jakich obszarach działa Wasza 

firma? 

Mama: Zamówienia napływają z całej 

Polski, dlatego wspomniałam                                    

o odwiedzaniu ciekawych miejsc 

MJ: Od jak dawna istnieje firma? 

Mama: Firma istnieje od 2008 roku. 

MJ: Jaki jest podział obowiązków? 

Tato: Ja „szefuję”, żona „szefuje”                               

i pracuje, pracownicy pakują paczki, 

jeżdżą do klientów i odbierają telefony. 

MJ: Ilu macie pracowników?   

Tato: Więcej niż pięciu. 

MJ: A klientów? 

Tata: Nie wiem dokładnie, ale myślę że 

gdzieś 200-300 firm. 

MJ: Dziękuję za wywiad. 

 

 

Maja Jarmołowska kl. V 

 

Quiz trudnych wyrazów 

 

 
 

1. Blekot to: 

a) ćwierk ptaka 

b) roślina o ząbkowanych 

liściach 

c) nazwa pierwiastka 

2. Czop to: 

a) nazwa ptaka 

b) łódź wydrążona z jednego 

pnia 

c) stożkowa zatyczka beczki 

3. Mycka to: 

a) mała okrągła czapeczka bez 

daszka 

b) łapka nietoperza  

c) przyrząd tłoczący powietrze 

4. Nordyk to: 

a) człowiek rasy nordyckiej 

b) rasa kreta 

c) osoba, która interesują się 

Skandynawią 
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5. Nefryt to: 

a) rzeka w Afryce 

b) bohater książki 

c) zielona skała 

6. Snob  to: 

a) snajper po awansie 

b) człowiek naśladujący innych 

c) siano 

7. Spacerniak: 

a) rodzaj tańca 

b) zwierzę tropikalne  

c) dziedziniec w więzieniu 

8. Wawrzynek to: 

a) trujący krzew 

b) jeździec konny 

c) warzywniak 

9. Wsad: 

a) trik w hokeju 

b) przysiad 

c) porcja rudy do pieca 

hutniczego 

 

 

        

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c 

 

Arkadiusz Purta kl. V 

 

 

 

 


