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Wywiad  

z Panią Danutą 

Dryl 

 

1. Ile lat pracuje Pani w naszej 

szkole? 

Pracę w szkole rozpoczęłam  w 

1986 roku w małej miejscowości 

położonej koło Zabłudowa. 

Pracowałam tam 3 lata. W 1990 

roku rozpoczęłam pracę w szkole 

Podstawowej w Turośni 

Kościelnej, a więc pracuję tutaj 30 

lat. 

2. Co najbardziej lubi Pani                          

w swojej pracy? 

W swojej pracy najbardziej lubię 

przebywać  z dziećmi, które od 

zawsze mnie fascynują i wciąż 

zaskakują pomysłami. 

3. Czy pamięta Pani, ile klas Pani 

uczyła? 

Od zawsze uczyłam dzieci z klas I- 

III, więc w mojej pracy przewinęło 

się 10 takich grup. 

4. Jaką zabawną sytuację pamięta 

Pani najbardziej w swojej pracy? 

Było to dawno, kiedy klasy uczyły 

się w starym budynku, tam gdzie 

obecnie znajduje się przedszkole. 

Pewien uczeń na przerwie umieścił 

pod moim biurkiem szarą myszkę. 

Wchodząc do klasy zobaczyłam to 

małe, szare zwierzątko. Mysz 

wyglądała jak żywa i bardzo się jej 

wystraszyłam. Uczniowie mieli 

ubaw z mojej reakcji, a ja chwilę 

potem, kiedy okazało się, że jest to 

tylko zabawka. 

5. Czy dzieci z roku na rok są coraz 

grzeczniejsi? 

Ogólnie dzieci są grzeczne. Lubią, 

kiedy od początku stawia im się 

jasne granice zachowania. Lubią 

wiedzieć, co im wolno, a czego nie. 

Poza tym są one otwarte, szczere, 

spontaniczne i wymagające uwagi. 

6. Co mogłaby Pani powiedzieć o 

swojej obecnej klasie? 

Moja obecna klasa I jest wyjątkowa 

i niepowtarzalna. Dzieci potrafią 
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pięknie wypowiadać się, czytają, 

podejmują próby pisania pełnych 

zdań. Świetnie liczą i rozwiązują 

zadania. Chętnie bawią się w 

grupach, kierując się zasadami 

współpracy. Obserwując je, widzę 

rodzące się koleżeństwa, nawet 

przyjaźnie. Bardzo mnie to cieszy. 

Wiadomo, że czasami dochodzi do 

różnych spięć czy nieporozumień, 

ale uczniowie potrafią wyjaśnić 

swoje niepoprawne zachowanie i 

naprawić je. 

7. Czy jest jakiś materiał w klasach 

I-III, który lubi Pani szczególnie 

nauczać? 

Bardzo lubię uczyć matematyki, a 

zwłaszcza rachunku pamięciowego. 

8. Jakich uczniów zapamiętuje Pani 

najbardziej? 

Pierwsze 3 lata pracy  zapadły 

głęboko w mojej pamięci i sercu. 

Pamiętam wygląd każdego ucznia, 

wystrój klas tej szkoły. Pamiętam 

fragmenty lekcji z uczniami, 

wspólne wyjścia na łąkę, na 

ośnieżoną górkę, kuligi i pikniki 

rodzinne. Po odejściu do innej 

placówki długo utrzymywałam 

kontakt z moimi pierwszymi 

uczniami. Zdarzyło się nawet tak, 

że odwiedzili mnie w moim domu. 

Cóż to była za niespodzianka. 

Jedną uczennicę spotykam często 

na konferencjach i różnych 

kursach. Została nauczycielką 

nauczania początkowego. 

9. Czy ma Pani ulubioną książkę i 

czy ma Pani ulubioną lekturę 

szkolną? 

Nie mam ulubionej książki, ale 

lubię czytać literaturę obyczajową. 

Jeśli chodzi o moje ulubione 

lektury to lubię „O psie, który 

jeździł koleją” R. Pisarskiego i 

baśnie H. Ch. Andersena. Mam 

swoją ulubioną baśń i jest to 

„Dziewczynka z zapałkami”. 

10. Co Pani robi w wolnym czasie? 

W wolnym czasie czytam literaturę 

pedagogiczną i różne ciekawe 

publikacje. Poznane wiadomości 

wykorzystuję w swojej pracy. Poza 

tym zajmuję się uprawą roślin  w 

tunelu foliowym. Lubię również 

wolne chwile poświęcić dla nordic 

walking i jazdy rowerem. 

11. Czy lubi Pani podróżować? Czy 

są szczególnie sentymentalne 

miejsca w Pani pamięci? 

Bardzo lubię podróżować. Początek 

mojego podróżowania zaczął się od 
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wyjazdów na szkolne wycieczki w 

szkole podstawowej. W swoim 

życiu zwiedziłam wiele pięknych 

zakątków naszego kraju. Byłam we 

Włoszech. Największym 

sentymentem darzę pobyt w 

Wenecji, która urzekła mnie nie 

tylko kanałami, ale też jedyną w 

swoim rodzaju piękną architekturą. 

12. Czy ma Pani ulubionego aktora, 

aktorkę? 

Moją ulubioną aktorką jest Anna 

Dymna. Od lat pokazuje nam, jak 

można pięknie i mądrze żyć. Jest to 

kobieta o wielkim sercu, która 

pomaga ludziom 

niepełnosprawnym intelektualnie. 

To właśnie dla nich założyła 

fundację „Mimo wszystko”. 

13. Czy ma Pani wakacyjne plany? 

Oczywiście, że mam wakacyjne 

plany. Po cichu myślę o wycieczce 

do Chorwacji. Marzę też o 

wyjeździe w góry i pochodzeniu po 

górskich szlakach Tatr. 

14. Czy jest coś, co chciałaby Pani 

przekazać naszym wszystkim 

uczniom? 

Oczywiście! Zbliżają się wakacje, 

więc wszystkim uczniom życzę 

bezpiecznego, udanego i radosnego 

odpoczynku. Kochani! Bądźcie 

sobą, szukajcie własnej drogi życia, 

wyznaczajcie sobie cele i NIGDY 

nie poddawajcie się w ich 

realizacji. 

Katarzyna Purta 

                                              

ATRAKCJE   

POLSKICH  

MIAST 
 

1. Kołobrzeg 

W tym polskim mieście znajdziecie m.in.: 

plaże, latarnię morską oraz bardzo liczne 

możliwości aktywnego wypoczynku. 

 

2. Bydgoszcz 

Tutaj możecie zwiedzić historyczne Stare 

Miasto, urocze małe uliczki z 

klimatycznymi restauracjami, podziwiać 

piękną architekturę. 
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3. Łódź 

Miasto nie do końca doceniane przez 

Polaków. Dla turystów jednak stanowi 

jedno z ważniejszych miejsc na 

turystycznej mapie Polski. Co ich 

przyciąga do Łodzi? Przede wszystkim jest 

trudna historia, industrialny charakter oraz 

bogata oferta kulturalna Łodzi, bowiem 

Łódź jest jednym z ważniejszych polskich 

miast, w których rozwija się sztuka 

nowoczesna. 

 

4. Wrocław 

Wrocławskie rzeki i miejski spływ 

kajakiem 

To nie jest tak, że trzeba przez miasto 

dreptać — można popłynąć, ale nie w 

klasyczny rejs statkiem, a… kajakiem! Bez 

tłumów, bez presji grupy, bez 

przewodnika, tylko ty, twój 

współpodróżnik kajak i Wrocław w pełnej 

okazałości. Możecie wypłynąć wprost na 

słynny Ostrów Tumski albo zaszyć się w 

zaroślach z dala od centrum. Kajaki 

znajdziecie w Zatoce Gondoli w pobliżu 

Muzeum Narodowego lub przy ZOO. 

Muzeum Farmacji 

Farmaceutyczny miszmasz! Tu jest 

wszystko — od historii po skład różnych 

substancji, ciekawostki o ich wpływie na 

ludzki organizm, a nawet reklamy leków z 

lat 50. Kamienica, w której znajduje się 

muzeum, pochodzi z XIII wieku i od 

zawsze mieściła siedzibę apteki oraz 

mieszkanie aptekarza. Wstęp wolny, ale 

trzeba się zapowiedzieć z wizytą. 

Spacer all-in-one 

Stała trasa obejmuje Bulwar 

Dunikowskiego, Halę Targową, Rynek, 

Uniwersytet Wrocławski, Wyspę Słodową, 

Ostrów Tumski i Katedrę. Tę pętlę 

najlepiej zrobić późnym wieczorem i 

koniecznie rozglądać się dookoła — nocą 

Wrocław zachwyca kontrastem świateł!  

Poszukiwanie krasnali 

Podczas zwiedzania Wrocławia 

gdziekolwiek pójdziemy zobaczymy… 

krasnala! Te niewielkie ludki są ozdobą i 

charakterystycznym symbolem miasta. 
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Obecnie w całym Wrocławiu jest już około 

600 krasnali!!! 

 

5. Toruń 

Krzywa Wieża 

Wiedzieliście, że mamy w Polsce Krzywą 

Wieżę? W Toruniu znajdziecie 

średniowieczną basztę, która jak sama 

nazwa wskazuje, jest krzywa, a jej historia 

owiana jest licznymi legendami. 

Podejmiecie próbę wystania przy jej 

murach prosto?  

Bydgoskie Przedmieście i Park Bydgoski 

Bydgoskie Przedmieście to dzielnica 

Torunia znajdująca się zaledwie kilka 

kroków od Starego Miasta. Co je 

wyróżnia? Przepiękne kamienice i wille, 

niektóre niestety czasy świetności mają za 

sobą, powstały na przełomie XIX i XX 

oraz w okresie międzywojennym. Spacer 

warto zakończyć w zielonym Parku 

Bydgoskim, w którym można złapać 

oddech od tłumów na Starym Mieście. 

6. Warszawa 

Klimatyczny Żoliborz 

Najbardziej klimatyczna dzielnica w 

stolicy. Na ulicy Notting Hill, czyli ulicy 

Brodzińskiego i Wieniawskiego, gdzie 

znajdują się jedne z 181 zachowanych 

latarni gazowych oraz przepiękne budynki 

mieszkalne (między innymi dom, w 

którym mieszkał Czesław Niemen). Będąc 

w okolicy, warto również odwiedzić 

Prochownię Żoliborz w Parku 

Żeromskiego – rewelacyjne miejsce na 

wieczorną lemoniadę na leżakach. 

Bielany, dom Kory i kawa w kawiarni 

Roślina 

Ulica Płatnicza. Jedyna z nielicznych ulic 

w Warszawie z czynnymi latarniami 

gazowymi. Wieczorem panuje tam 

niesamowity klimat, który dodatkowo 

podkręca czerwony neon „Miłość to 

wieczna tęsknota” na domu, w którym 

mieszkała kiedyś Kora. Warto też wstąpić 

na kawę lub gorący napar do kawiarni 

Roślina! 

 

7. Poznań  

Festiwal Malta 
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Najpiękniejszy festiwal w Polsce dzieje się 

w Poznaniu. Kolorowe miasteczko na 

Placu Wolności nęci spotkaniami, 

koncertami i zapachem dobrego jedzenia, a 

program dwutygodniowego festiwalu łączy 

w sobie teatr, taniec, muzykę, sztukę 

nowoczesną, a przede wszystkim adresuje 

aktualne społecznie problemy. Serce 

festiwalu jest na placu Wolności, 

aczkolwiek mnóstwo wydarzeń dzieje się 

także w innych dzielnicach Poznania: od 

Naramowic po Wildę. 

 

 

 

WAKACYJNE  

ATRAKCJE  

 W  GÓRACH 
1. Papugarnia w sercu Tatr 

Choć może się to wydać nieoczywiste, to 

jednak Papugarnia bez wątpienia stanowi 

miejsce godne odwiedzenia. Znajduje się 

w Zakopanem, w spokojnej części, nieco 

oddalonej od zgiełku Krupówek. 

Wchodząc do środka, odwiedzamy 

zupełnie inny świat, w którym to my 

jesteśmy wyłącznie gośćmi, a królują tu 

niepodzielnie papugi, żyjące poza klatkami 

– wolne i pełne życia.  

 

 

2. Dom do góry nogami 

Jeśli lubicie doświadczać wrażeń 

niezwykłych, warto odwiedzić w 

Zakopanem Dom do Góry Nogami. 

Znajduje się on nieopodal Krupówek i 

stanowi nie lada atrakcję. Wejście do domu 

zlokalizowane jest na dachu, wewnątrz 

poruszamy się po suficie. Naprawdę nie 

trudno stracić równowagę! 

 



      

                                 Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                     Wydanie X,  

                                              maj- czerwiec 2020r. 

 

 

8 
 

3. Kolej Linowa na Kasprowy 

Wierch 

Kolejka na Kasprowy Wierch działa już od 

roku 1934 i wwozi turystów na jeden z 

popularniejszych szczytów w naszych 

Tatrach. Całość trasy składa się z dwóch 

odcinków, z przesiadką do drugiego 

wagonika na Myślenickich Turniach. 

Przejażdżka to niesamowite doznanie. 

Można podczas niej podziwiać rozległą 

panoramę i rozkoszować się pięknem 

okolicznej przyrody. 

4. Spływ Dunajcem – aktywne 

spędzanie czasu 

Spływ Dunajcem stanowi jedną z 

najciekawszych atrakcji Pienin. 

Malownicze przełomy rzeki, są idealną 

scenerią do wyprawy flisacką tratwą. 

Można zdecydować się na dwie trasy – od 

Sromowców do Szczawnicy lub 

Krościenka. 

5. Park bajek w Międzygórzu 

Istnieje w Polsce kraina zapomniana w 

czasie. Do miejsc poza cywilizacją należy 

niewielka miejscowość Międzygórze, 

usytuowana w Masywie Śnieżnika w 

Kotlinie Kłodzkiej. Na jednej z 

okolicznych gór stworzono Ogród Baśni. 

Wśród leśnych ścieżek można spotkać 

różne postaci znane z opowieści i bajek. 

Wśród paproci wyrastają domki w 

kształcie grzybków, w trawie zamieszkują 

wróżki. To miejsce idealne na rodzinny 

spacer i odpoczynek w pięknym terenie. 

 

6. Wodospad Wilczki 

W tymże Międzygórzu znajduje się 

również inna atrakcja, tym razem typowo 

przyrodnicza. Nieopodal górski potok 

spada pięknymi kaskadami, tworząc 

wodospad Wilczki, jeden z większych w 

tym rejonie. Miejsce to jest niezmiernie 

chętnie odwiedzane i stanowi świetny 

punkt wyjścia do dalszych wypraw w góry. 
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7. Muzeum Zabawek w Karpaczu 

Bajki bywają różne – każde pokolenie ma 

swoje własne historie. W Karpaczu 

powstało niesamowite Muzeum Zabawek. 

Można tu zobaczyć historyczny rozwój 

przedmiotów uprzyjemniających czas 

najmłodszym – od zamierzchłej 

przeszłości, do kultowych zabawek 

pokoleń lat 70. i 80. ubiegłego wieku.  

8. Sabat Krajno – park rozrywki 

Góry Świętokrzyskie to najstarsze pasmo 

górskie w naszym kraju. Oprócz bogatej 

historii występują tu również ciekawe 

atrakcje dla najmłodszych. Jedną z nich 

jest Sabat Krajno. W ramach kompleksu 

rozrywkowego powstała między innymi 

aleja miniatur. Można tu podziwiać w 

jednym miejscu najciekawsze zabytki 

świata, w nieco mniejszej formie. To 

genialna lekcja historii i kultury podana w 

przystępnej formie. 

 

9. Poznaj dinozaury – Bałtowski 

Kompleks Turystyczny 

Jedne z najstarszych śladów dinozaurów w 

Polsce znaleziono w Górach 

Świętokrzyskich. Nic w tym dziwnego 

zatem, że powstał tu park rozrywki, który 

ma za zadanie przybliżyć dużym i małym 

odwiedzającym, jak wyglądały te 

monumentalne gady, które zamieszkiwały 

ziemie polskie, jeszcze przed pojawieniem 

się na nich człowieka. 

10. Ocean w zasięgu gór – 

Oceanika 

Kompleks Oceanika pozwala na poznanie 

różnych gatunków roślin i zwierząt, które 

na co dzień nie są dla nas dostępne. Dzięki 

ciekawej ekspozycji młodzi odkrywcy 

mogą poznać życie pod wodą w rzekach, 

jeziorach i oceanach. W ramach ekspozycji 

jest nawet szansa zobaczyć, jak wyglądała 

ryba, która miliony lat temu 

zapoczątkowała wyjście stworzeń na suchy 

ląd. 

 

Bibliografia: 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/710208,duze-zdjecie,4,top-10-najchetniej-odwiedzanych-polskich-miast.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/710208,duze-zdjecie,4,top-10-najchetniej-odwiedzanych-polskich-miast.html
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Zuzanna Jurczak kl. VII 

 

 

 

 

Wakacyjne 

wędrówki 

nadmorskie 

Gdańsk 

Muzeum Bursztynu   

Gdańsk nazywany jest Światową Stolicą 

Bursztynu. Największe na świecie targi 

bursztynu Amberif co roku przyciągają do 

miasta tysiące kupców z całego świata. 

Aby poznać historię bursztynu, sposoby 

jego obrabiania oraz zastosowanie, należy 

odwiedzić Muzeum Bursztynu. Zobaczysz 

w nim prehistoryczną faunę i florę 

zamkniętą w bursztynie, jak i niesamowite 

przedmioty wykonane z tego materiału. 

 

 

Fontanna Neptuna  

Gdańsk to istny raj dla fotografów. Gdyby 

jednak sprawdzić wszystkie aparaty 

fotograficzne i telefony, to okaże się, że w 

każdym znajduje się zdjęcie Fontanny 

Neptuna. Ten 650-kilogramowy posąg 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/710208,duze-zdjecie,4,top-10-najchetniej-odwiedzanych-polskich-miast.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/710208,duze-zdjecie,4,top-10-najchetniej-odwiedzanych-polskich-miast.html
https://wypadwswiat.pl/wroclawskie-krasnale/
https://wypadwswiat.pl/wroclawskie-krasnale/
https://malta-festival.pl/pl/festival/news/festiwal-malta-wydarzeniem-30-lecia-w-poznaniu-trwa-plebiscyt
https://malta-festival.pl/pl/festival/news/festiwal-malta-wydarzeniem-30-lecia-w-poznaniu-trwa-plebiscyt
https://malta-festival.pl/pl/festival/news/festiwal-malta-wydarzeniem-30-lecia-w-poznaniu-trwa-plebiscyt
https://malta-festival.pl/pl/festival/news/festiwal-malta-wydarzeniem-30-lecia-w-poznaniu-trwa-plebiscyt
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274753-Activities-c57-t66-Southern_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274753-Activities-c57-t66-Southern_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274753-Activities-c57-t66-Southern_Poland.html
https://fajnepodroze.pl/polskie-gory-atrakcje-dla-dzieci/
https://fajnepodroze.pl/polskie-gory-atrakcje-dla-dzieci/
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274793-d12722572-Reviews-Papugarnia_Egzotyczne_Zakopane-Zakopane_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274793-d12722572-Reviews-Papugarnia_Egzotyczne_Zakopane-Zakopane_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274793-d12722572-Reviews-Papugarnia_Egzotyczne_Zakopane-Zakopane_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274793-d12722572-Reviews-Papugarnia_Egzotyczne_Zakopane-Zakopane_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274793-d12722572-Reviews-Papugarnia_Egzotyczne_Zakopane-Zakopane_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
http://www.polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,341674.html
http://www.polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,341674.html
http://navtur.pl/place/show/4922,park-rozrywki-i-miniatur-sabat-krajno
http://navtur.pl/place/show/4922,park-rozrywki-i-miniatur-sabat-krajno
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można uznać za najbardziej 

charakterystyczną wizytówkę Gdańska. 

 

 

Muzeum II Wojny Światowej                     

i Westerplatte  

Chociaż obecnie wielu historyków uważa, 

że druga wojna światowa rozpoczęła się od 

ataku bombowego na Wieluń, to 

symbolem wydarzenia są: ostrzał polskiej 

składnicy wojskowej na Westerplatte przez 

niemiecki pancernik Schleswig-Holstein 

oraz atak na budynek Poczty Polskiej w 

Gdańsku. Był to też jeden z powodów, dla 

którego w tym mieście powstało Muzeum 

II Wojny Światowej. 

 

Gdynia  

 

Okręt-muzeum ORP 

„Błyskawica” 

Tuż obok Daru Pomorza przycumowana 

jest legenda polskiej Marynarki Wojennej 

– ORP Błyskawica. To fantastyczny okręt 

o niesamowitej historii. ORP Błyskawica 

jest najstarszym na świecie unoszącym się 

na wodzie niszczycielem oraz jedynym 

bojowym okrętem alianckim, który 

aktywnie uczestniczył w działaniach przez 

cały okres II wojny światowej. 

 

 Plaża w Gdyni 

Gdynia, podobnie jak Sopot i Gdańsk, ma 

wiele kilometrów piaszczystych plaż. A 

którą plażę szczególnie można polecić? 

Wiele osób uważa, że najlepsza gdyńska 

plaża znajduje się niedaleko Skweru 

Kościuszki. Nie należy ona może do 

największych, ale to nadaje jej kameralny 

urok. 

 

Sopot 

Krzywy Domek 

Turyści bardzo często wstępują również do 

Krzywego Domku zlokalizowanego przy 

ulicy Bohaterów Monte Cassino nie tylko 

dlatego, że obecnie część obiektu stanowi 

Centrum Handlowe ”Rezydent”. Inspiracją 

do wykonania tej budowli były rysunki 

autorstwa Jana Marcina Szancera oraz Pera 

Dahlberga. Co ciekawe w budynku swoje 

siedziby mają również miejscowe oddziały 

radia RMF FM oraz RMF Maxxx. 
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Przystań rybacka 

Z mola przeszliśmy kilkaset metrów do 

mola rybackiego. Po obiedzie w 

nadmorskim barze przeszliśmy z 

powrotem, mijając kolorowe łodzie 

rybackie wciągnięte na plażę. To bardzo 

ładne miejsce. Są też tutaj restauracje, 

gdzie warto zjeść pyszną rybkę. 

Park Wodny 

To absolutnie fantastyczne miejsce. 

Odpowiednie dla małych dzieci, 

nastolatków i dorosłych. Mieliśmy tutaj 

wiele zabawy. Uwielbiam rwistą rzekę i 

głębokość basenów. Aquapark odpowiedni 

dla każdego wieku. 

 

Łeba 

Wydmy 

Będąc w Łebie koniecznie należy zobaczyć 

wydmy. Dech w piersiach zapiera widok tak 

urokliwych przemieszczających się gór piachu. 

 

 

 

 

Port jachtowy  

 Nazywa się Marina Łeba i jest pierwszym 

tego typu kompleksowym przedsięwzięciem 

zrealizowanym na polskim wybrzeżu. Marina 

to średni port używany głównie przez jachty. 

 
Latarnia Stilo 

Latarnia Stilo została zbudowana w latach 

1904-1906r. Jest umieszczona na fundamencie 

z betonu i z białego marmuru. Wysokość 

latarni wynosi 34m. Oprócz zadań 

praktycznych, spełnia również funkcję 

turystyczną. 
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Jastrzębia Góra 

Charakteryzuje się   wybrzeża klifowe. We 

wschodniej części Jastrzębiej Góry 

znajduje się wąwóz Lisi Jar o długości ok. 

350 m. 

 

Hel 

Hel jest popularnym i urokliwym 

miasteczkiem o letniskowym charakterze, 

usytuowanym na samym  krańcu Półwyspu 

Helskiego. Potocznie mawia się, że to 

początek Polski. Najstarszym zabytkiem 

jest w Helu poewangelicki, gotycki 

kościół, malowniczo usytuowany w 

pobliżu portu i promenady 

spacerowej. Niewątpliwą atrakcją dla 

turystów odwiedzających Hel, a w 

szczególności dla dzieci, jest słynne 

fokarium. 

 

 

 

 Julia Świstun kl. VII 

 

Książki, 

które warto 

przeczytać 

w wakacje! 

„Zapasy z życiem” E. E. Schmitt 

To opowieść o wierze w drugiego 

człowieka, która czyni cuda. 

Jun jest zbuntowanym nastolatkiem 

żyjącym na ulicach Tokio, z dala od 

rodziny, o której nie chce rozmawiać. 

Mistrz sumo, którego Jun często mija na 

ulicy, zdaje się nie zauważać jego drobnej 

postury i ciągle powtarza, że „widzi w nim 

grubego gościa”. Upór mistrza sprawia, że 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lisi_Jar
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Jun odwiedza szkołę sumoków, w której 

zapozna się z tajemniczymi praktykami 

sztuk walki. Dzięki nim Jun odkryje w 

sobie siłę, inteligencję oraz zyska wiarę we 

własne możliwości. 

I jak Jun ma zostać zawodnikiem sumo, 

skoro nie może przybrać na wadze? 

Na szczęście za chmurami zawsze kryje się 

niebo... 

  
 

„Poza horyzonty” J. Mela 

W 2002 roku Jasiek Mela był 

zbuntowanym trzynastolatkiem, który - jak 

wielu chłopaków w tym wieku - wierzył, 

że wie o życiu już wszystko i do szczęścia 

potrzebna jest mu jedynie niezależność. 24 

lipca schronił się przed deszczem w 

altance, gdzie był transformator 

elektryczny. Przez jego ciało przepłynęło 

15 tysięcy volt. W wyniku porażenia 

prądem stracił lewą nogę i prawe 

przedramię. 

 

W ciągu ośmiu lat, które minęły od 

wypadku Jasiek zdobył Biegun Północny i 

Południowy, podróżował po norweskich 

Lofotach, wspiął się na Kilimandżaro i 

Elbrus, przebiegł Maraton Nowojorski. 

Skończył szkołę, zaczął studia. Zrobił 

prawo jazdy, nauczył się angielskiego. 

Przeprowadził się z Malborka do Krakowa. 

Zanim to wszystko się stało, nauczył się 

samodzielnie poruszać, robić herbatę, kroić 

chleb, zapinać koszulę. I spotkał ludzi, bez 

których z pewnością trudniej byłoby mu 

odzyskać nadzieję. Dziś prowadzi fundację 

Poza Horyzonty, by dać nadzieję innym.  

 

Jasiek Mela jest chłopakiem, dla którego 

nie istnieją horyzonty. Idzie tam, dokąd 

chce i sięga po to, o czym zamarzy. Bo 

spełnianie marzeń to jego specjalność... 
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„Petra” M. Coppo 

Petra idzie przez życie z entuzjazmem, 

niezachwianą wiarą w siebie i wiecznym 

optymizmem. Nie trzyma się kurczowo 

jednego scenariusza na życie, postrzega 

zmiany nie jako zagrożenie, ale jako szansę 

i łatwo adaptuje się  do nowych sytuacji. 

Dzięki temu jest odporna na życiowe 

porażki i zranienia. I jest szczęśliwa. 

Bierzmy przykład z Petry! 

„Petra” to fantastyczna historia o tym, że 

jedyną stałą w życiu jest zmiana, więc warto 

się na nią otworzyć. I o tym, że szczęście 

zależy od nas samych, a nie zewnętrznych 

okoliczności. 

 

 

„Czarodzieje mogą wszystko” 

 G. Chwiejczak 

Kilka słów od autora: "Czarodzieje mogą 

wszystko" to książka niezwykła. 

Napisałem ją, by służyła jako przewodnik 

do szczęśliwego życia dla moich dzieci. 

Zawarłem w niej wszystkie znane mi 

czarodziejskie przepisy na spełnianie 

marzeń. 

Jest to historia nastolatki, która dzięki 

pozytywnym myślom i konsekwentnej 

pracy, będąc zwykłym dzieckiem stała się 

czarodziejem. To  opowieść o 

kształtowaniu charakteru, odwadze 

podejmowania decyzji i konsekwencji w 

ich realizacji”. 

 

 

„Chłopiec, kret, lis i koń”                   

Ch. Mackesy 

Wzruszająca i uniwersalna lekcja życia. 

Poznajcie historię czterech niezwykłych 

przyjaciół i przygotujcie się na najbardziej 

wzruszającą i uniwersalną lekcję życia! 

Tomik zawiera ilustracje, które już znacie i 

sporo nowych, które sprawią, że 

pokochacie chłopca, kreta, lisa i konia 

jeszcze bardziej! 
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Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazki 

Katarzyna Purta 

 

Wielcy 
Myśliciele 

 
Mikołaj Kopernik(ur. 19 luty 1473 r. w 

Toruniu zm. przed 21 maja 1543 r. we 

Fromborku) – był polskim astronomem i 

autorem książki „De revolutionibus orbium 

coelestium”(„O obrotach sfer 

niebieskich”). Powszechnie mówi się, że to 

on odkrył heliocentryczność układu 

słonecznego, lecz  tylko on to udowodnił w 

swojej książce. To jednak nie zmienia 

faktu, że był wielkim astronomem. 

Zajmował się również astrologią, 

matematyką, ekonomią, prawem, 

strategią wojskową, oraz był lekarzem i 

tłumaczem. Kopernik studiował w 

Krakowie oraz we Włoszech. 

 

Karol Olszewski (ur. 29 stycznia 1846 r. 

zm.24 marca 1915 r. w Krakowie) – polski 

fizyk, chemik i profesor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, oraz wynalazca 

kaskadowej metody skraplania gazów. 

Absolwent I liceum ogólnokształcącego w 

Tarnowie, studiował fizykę i chemię na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w 

Heidelbergu. Gdy wrócił do Krakowa, 

został profesorem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego(uczył chemii). Razem z 

Zygmuntem Wróblewskim, 5 kwietnia 

1883 r. jako pierwsi skroplili tlen, a 8 dni 

https://lubimyczytac.pl/ksiazki


      

                                 Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                     Wydanie X,  

                                              maj- czerwiec 2020r. 

 

 

17 
 

później azot. Jakiś czas później we dwójkę 

zestalili(zmienili w ciało stałe) dwutlenek 

węgla i metanol, a w 1895 skroplili i 

zestalili argon. 

  

 

 

 

Maria Składowska-Curie(ur.7 listopada 

1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w 

Passy) – była polską fizyczką i chemiczką, 

oraz dwukrotną laureatką Nagrody Nobla. 

Studiowała w Paryżu na Sarbonie, 

następnie rozwinęła tam swoją karierę 

naukową. Była pionierką nowej 

radiochemii. Do jej dokonań należy między 

innymi: odkrycie dwóch 

pierwiastków(radu i polonu), rozwijanie 

technik rozdzielania izotopów, oraz 

rozwinięcie teorii promieniotwórczości. 

 

Michał Dryl kl. VIII 

Słowniczek 
trudnych                              

i ciekawych 
wyrazów 

 
 

artefakt- sztucznie wykonany  między 

innymi przedmiot, zdarzenie itp. będący 

sztucznym wytworem, tj. będący 

wynikiem działalności ludzkiej, 

nieistniejący w naturze. 

hagiografia- dział piśmiennictwa 

obejmujący żywoty świętych i legendy o 

nich; 

kompotierka- miseczka do podawania 

deserów i kompotu; 

murszeć- rozkładać się, próchnieć; 
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niesnaska- zatarg, sprzeczka, kłótnia; 

pikolak- dawniej: chłopak usługujący w 

kawiarni, restauracji, hotelu; 

pleonazm- wyrażenie  zawierające wyrazy 

o takim samym lub prawie takim samym 

znaczeniu np. niemądry głuptas; 

sarkać- wyrażać głośno niezadowolenie z 

czegoś, narzekać, odzywać się 

nieuprzejmie; 

solfeż- ćwiczenia śpiewu bez tekstu, nauka 

czytania nut głosem; 

zoomorfizm- stosowanie motywów 

zwierzęcych w sztuce dekoracyjnej lub 

przedstawienie bóstwa w postaci 

zwierzęcej; 

konsygnacja-specyfika (wykaz) 

wysyłanych towarów lub przekazanie 

komuś towaru do sprzedaży  na rzecz 

właściciela; 

gryfon- pies myśliwski podobny do wyżła 

z charakterystyczna brodą i krzaczastymi 

brwiami; 

 

Katarzyna Purta 

 

Poezja 

sposobem  

na pożytecznie 

spędzony czas 

Zdalne nauczanie 

 
Ciągle musimy siedzieć w domu. 

Nie pomaga to w nauce nikomu… 

Co prawda oceny się podwyższyły  

Mimo to, w szkole chodź gorsze by były, 

To byśmy przy sobie przyjaciół mieli, 

Byśmy się bardziej uczyć chcieli. 

Teraz nauka..heh to zabawne, 

Spisywanie z internetu to chyba bardziej 

poprawne. 

Wygląda ciągle tak samo, bez przerwy. 

Trudno się dziwć, że nauczycielom czasem 

puszczają nerwy. 

Są jednak plusy tego ,,nauczania“ 

Mamy więcej czasu na różne 

spotkania. 

 
Julia Świstun kl. VII 
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Kacper Bednarek kl. VIb 
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Kącik kretywny 
Pokoloruj konia według własnej wyobraźni! 

 

 



      

                                 Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                     Wydanie X,  

                                              maj- czerwiec 2020r. 

 

 

21 
 

 

POMYSŁ NA MAŁEGO WIELORYBKA 
Potrzebne rzeczy: mała doniczka 

niebieska farba, 

pędzelek, 

niebieskie druciki kreatywne, klej niebieska pianka , oczy 

                

 

                 

 

wielorybek może zamieszkać na biurku. 
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KREATYWNY ARBUZ 
Potrzebne produkty:  

łupina arbuza, 3 galaretki arbuzowe 

kroki : do miski zalewamy galaretki, czekamy aż wystygną, wlewamy 

do łupiny arbuza przekrojonej na pół (kształt miski) i wkładamy do 

lodówki. 

 

Potem można już tylko kroić i jeść swoje małe dzieło sztuki! 

(można pokroić z wnętrzem arbuza i serwować np. krojone w kulki 

łyżką do lodów). 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Bieryło kl. VII 


