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 Przywitaliśmy wiosnę, a z nią słońce i poranne 

śpiewy ptaków. Zbliżają się Święta Wielkanocne, więc czas 

na świąteczne porządki. Pewnie już niektórzy z Was scho-

wają zimowe kurtki i wyjmą wiosenne płaszcze. Ale nie za-

pominajcie o nas!  

 W tym wiosennym numerze zamieszczamy artykuły, 

dzięki który możecie zobaczyć, co jest modne na wiosnę  

i lato, poznać tradycje wielkanocne w różnych krajach, 

przypomnieć sobie szkolne aktualności. Mamy nadzieję, że 

teksty przygotowane przez naszych szkolnych redaktorów 

przypadną Wam do gustu. 

 Drodzy Czytelnicy, cenimy Wasze zdanie, dlatego 

prosimy o komentarze i oceny naszych artykułów. Czekamy 

na podpowiedzi, o czym chcielibyście przeczytać w kwiet-

niowym numerze.  

 

Redaktor naczelna 

Zuzanna Orłowska 

 Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych  

i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokre-

go dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Niech 

każdy z nas wykorzysta ten okres jak najlepiej! 

Redakcja NieÓka 
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WYWIAD Z LAUREATKAMI  

KONKURSÓW POWIATOWYCH  
   2. Na całym świecie panuje pandemia,  

czy znacząco wpłynęła na przebieg konkur-

sów? 

 

Rok 2020 niezwykle zmienił świat, który 

dotychczas znaliśmy. Pojawienie się wiru-

sa SARS-CoV 2, a wraz z nim wprowadzenie 

wielu obostrzeń, zmieniły nasz codzienny 

sposób funkcjonowania. Koronawirus stał 

się wyzwaniem dla nas wszystkich, a pan-

demia wpłynęła niemal na każdy element 

naszego życia. Tak też dało się to odczuć 

przy organizacji konkursów.  

Niektóre z nich trzeba było odwołać, wie-

le razy zdarzyło się, że zmieniano termi-

ny konkursów, a gdy już postanowiono zor-

ganizować jakiś konkurs, wszystko musiało 

odbywać się w reżimie sanitarnym z zacho-

waniem  wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Kilka konkursów odbywało się też zdalnie. 

Najbardziej dało się  to odczuć, gdy nie 

można było brać udziału w konkursie 

wspólnie z innymi uczestnikami. Brakuje 

atmosfery, jaka zawsze panowała tego 

dnia, spotkań z  innymi  oraz uroczystego 

wręczenia dyplomów, wyróżnień, nagród  

i osobistych gratulacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co Twoim zdaniem jest kluczem do zwy-

cięstwa, wygranej w konkursie?  

Moim zdaniem, by osiągniąć sukces  

w konkursie, potrzebna jest wiedza, zaan-

gażowanie oraz kreatywność.  

2. Jaką wartość ma dla Ciebie wygrana?   

Zwycięstwo sprawia mi ogromną radość  

i jest dla mnie zachętą do dalszej pracy.  

3. Co doradziłabyś tym, którzy chcieliby 

również brać udział, ale nie mają odwagi?  

Nie ma czego się bać. Bierzemy udział  

w konkursach po to, by się sprawdzić. Je-

żeli nie wyjdzie nam za pierwszym razem, 

warto próbować ponownie. Nie można się 

poddawać. Sama się o tym przekonałam.  

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

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

Karolina Dylewska— zajęła II miejsce  

w powiatowym Konkursie Ortograficznym 

„Ortografia na medal”. 

1. Czy Twoim zdaniem warto brać udział  

w konkursach i dlaczego? 

Jak najbardziej tak. Warto brać udział  

w konkursach, ponieważ można w ten sposób 

się rozwijać, poszerzać wiedzę i dowie-

dzieć się wielu bardzo ciekawych rzeczy  

na różne tematy. 

 

 

 

 

 

Zuzanna Orłowska — zajęła I miejsce 

w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej 

„Power of love”.  

/Cd. na str. 3./ 
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Cd. WYWIADU ...  

 

 

 

 

 

 

 

3. Co skłoniło Cię do wystartowania w konkur-

saie? 

Głównym powodem tego była chęć sprawdzenia sie-

bie,  ciekawość poznania nowych rzeczy. Nie 

skupiam się na samym wyniku konkursu, bo nigdy 

nie wiadomo, jaki będzie, a przygotowując się 

do nich, uczę się i poznaję nowe, dodatkowe 

rzeczy, które mnie interesują a zapewne przyda-

dzą się one na dalszym etapie nauki. Nawet samo 

poznanie, jak wygląda dany konkurs, daje możli-

wość nabrania bezcennego doświadczenia.  

No i oczywiście najprzyjemniejsza rzecz, gdy 

dowiadujesz się, że ci się udało zdobyć jakieś 

miejsce na podium i nagrodę. Wszystkie te rze-

czy razem wzięte dają mi motywację do udzia-

łu w konkursach. 

 

Dziękujemy za rozmowę! Redakcja życzy Wam 

kolejnych sukcesów:) Spełnijacie swoje ma-

rzenia!  

 

/Oprac. Olga Grzeszczak/ 
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AKTUALNOŚCI 

Z okazji nadchodzącej 
wiosny Samorząd Uczniow-
ski przygotował konkursy 
dla uczniów naszej szko-
ły. Zostały rozstrzygnię-

te 22 marca 2021r . 

Dzień kolor
owych 

skarpetek 

I miejsce –
 Szymon Du

-

dyś, Piotr 
Dudyś – gr

upa 

czterolatkó
w 

II miejsce 
– Maciej Ro

-

kicki, kl. 
V 

III miejsce
 – Katarzyn

a 

Krajewska, 
kl. VIb, Am

e-

lia Głażews
ka, kl. V 

18 marca obchodziliśmy 
Dzień Świętego  

Patryka. 
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AKTUALNOŚCI 

Jak co roku w naszej szkole  

odbył się anglojęzyczny  

konkurs piosenek. W tym roku 

wyglądał inaczej, bo sytuacja 

jest inna.  

Każdy z uczestników nagrał swój 

występ, który następnie był 

oceniany. 

Serdecznie gratulujemy wszyst-

kim uczestnikom oraz  Zuzannie 

Orłowskiej, która zajęła  

I miejsce.  

 

W dniach 17-1
9 marca 

2021 r. odbył
y się  

w naszej szko
le prób-

ne egzaminy ó
smokla-

sisty.  

26 lutego 2021 odbył się  VI Powiatowy Konkurs  Ortograficzny  „Ortografia na medal”  pod patronatem 
Starosty Powiatu  Makowskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz Karolinie Dylewskiej, która zajęła  II  miejsce. 
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POLSKA 
Jedną ze świątecznych tradycji w Polsce jest chodzenie do ko-

ścioła i święcenie wielkanocnej palmy, na pamiątkę wjazdu Je-

zusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa wypada 7 dni przed 

Wielkanocą. Święto to rozpoczyna także Wielki Tydzień.  In-

nym wielkanocnym zwyczajem jest chodzenie do kościoła 

ze święconką. Pokarmy wchodzące w skład święconki to zazwy-

czaj jaja, które symbolizują nowe życie, baranek symbolizują-

cy Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, sól kuchenna, pieprz, 

chleb, wędlina, kiełbasa, chrzan oraz świąteczne ciasta. Do-

datkowo koszyk, najczęściej z wikliny, przyozdabia się list-

kami bukszpanu lub borowiny. Ze święconką do kościoła chodzi 

się w sobotę, dzień przed Wielkanocą. Następnie poświęcone 

pokarmy spożywamy podczas świątecznego, niedzielnego śniada-

nia. Oprócz tego na stole znajdują się tradycyjne potrawy 

wielkanocne, w Polsce są to: żurek z jajkiem, biała kiełbasa, 

czy mazurek na deser.  

Kolejną tradycją wielkanocną jest robienie pisanek. Obecnie 

dekorowaniem jaj zajmują się wszyscy domownicy, a przede 

wszystkim dzieci. Dzielenie się poświęconym jajkiem przed 

wielkanocnym śniadaniem, podobnie jak bożonarodzeniowy zwy-

czaj łamania się opłatkiem, jest wyrazem przyjaźni. Śmigus-

dyngus, który obchodzi się w Wielkanocny Poniedziałek, ina-

czej Lany Poniedziałek, polega na wzajemnym oblewaniu się 

wodą. Dawniej Słowianie uważali, że lanie się wodą sprzyja 

płodności, dlatego oblewano przede wszystkim panny na wyda-

niu. Obecnie, w odróżnieniu od pierwotnych tradycji, wodą 

oblewa się wszystkich, bez wyjątków. Zwyczaj ten popularny 

jest przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, które  

w okresie wielkanocnym kupują specjalne pistolety na wodę 

lub balony wodne. 

TRADYCJE WIELKANOCNE W RÓŻNYCH 

KRAJACH 

Str. 6  



 

IRLANDIA 

Irlandia obchodzi Wielkanoc zadziwiająco oryginalnie. Irlandia 

może poszczycić się jednym z najciekawszych zwyczajów wielkanoc-

nych  w Europie. W Wielką Sobotę w miastach odbywa się pochód, 

podczas którego ludzie demonstrują swoje zmęczenie długim postem 

i chęć rozpoczęcia świętowania. Przemarszowi przewodzi lokalny 

rzeźnik. Najciekawszy jest jednak fakt, że niesie on zawieszonego 

na kiju śledzia, którego mieszkańcy biją kijami, pałkami i czym 

popadnie. Tak zmaltretowany śledź symbolizujący post zostaje 

wrzucony do rzeki. Następnie rzeźnik nakłada na ten sam kij ude-

korowany kwiatami barani udziec, który ma zwiastować czas uczto-

wania. Irlandczycy spędzają Święta Wielkanocne w gronie rodziny, 

za suto zastawionym stołem. Zazwyczaj pojawiają się na nim pud-

dingi, ciasta oraz słodycze. Jako główne dania serwowane są: pie-

czony indyk oraz szynka. 

HISZPANIA 

W Hiszpanii Wielkanoc obchodzona jest bardzo uroczyście. Na Wielkanoc 

w Hiszpanii przygotowuje się tradycyjne potrawy: mona de pascua 

(kolorowe drożdżówki z czekoladowymi jajkami), potaje de garbanzos (zupa 

z cieciorki), potaje de vigilia (potrawka z rybą). Hiszpanie świętują  

w kościołach oraz na ulicach miast i wiosek, biorąc udział w licznych 

procesjach. Słynne na Półwyspie Iberyjskim, szczególnie na południu, 

są procesje organizowane przez bractwa religijne. Członkowie bractw za-

kładają na procesje tradycyjne stroje i niosą duże platformy, zwa-

ne pasos - na nich zaś ustawione są figury Chrystusa, Matki Boskiej oraz 

scenki pasyjne. Zaskakującym zwyczajem wielkanocnym jest samobiczowanie. 

Pokutnicy uderzają się w plecy specjalnym, ciężkim biczem do momentu,  

aż ich skóra zsinieje lub zacznie krwawić. Do odbycia tego rytuału zgła-

szają się ochotnicy i mogą być nimi tylko mężczyźni. 
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NIEMCY  

W każdym domu niemieckim w Wielkanoc nie może zabraknąć świą-

tecznego bukietu zielonych gałązek przybranych kolorowymi wy-

dmuszkami jajek. Niemcy podobnie jak i Polacy malują i deko-

rują jajka. Bardzo lubiana w Niemczech jest bitwa na jajka, 

tzw. „Eier titschen”. Zanim obierze się je ze skorupki, dwie 

osoby biorą po jednym jajku i jedna osoba uderza jajko dru-

giej w ten sposób, aby skorupka pękła. Jeśli się jej to uda, 

wygrywa, jeśli nie, punkt zdobywa przeciwnik. I tak do ostat-

niej pisanki. Kolorowymi pisankami przystrajane są także 

krzewy i drzewa w ogrodach. Najpopularniejszym symbolem Wiel-

kanocy w Niemczech jest z pewnością Zajączek Wielkanocny.  

To właśnie on chowa jajka i słodycze w Niedzielę Wielkanocną 

w domu lub w ogrodzie, które muszą znaleźć dzieci. Miasto 

Ostereistedt (po polsku: pisankowe miasteczko) uczyniło ze 

swojej nazwy tradycję: to tam mieszka wielkanocny zajączek 

„Hanni Hase”. Rokrocznie piszą do niego tysiące dzieci, by 

spełnił ich życzenia przed świętami. 

Ognie wielkanocne należą w Niemczech do najbardziej znanych zwyczajów 

wielkanocnych. Rozpala się je przede wszystkim w wiejskich okolicach na 

północy Niemiec. Ognie wielkanocne zobaczyć można także w miejskich 

ogrodach, czy np. wzdłuż brzegów Łaby w Hamburgu. Ognie wielkanocne są 

znane jako zwyczaj ludowy od XVI wieku, jednak wywodzą się one ze zwy-

czajów przedchrześcijańskich Według nich ciepło i światło powinny prze-

pędzić zimę. Ponadto ogień miał zapewnić urodzajność ziemi. Jako trady-

cja chrześcijańska ogień wielkanocny jest znakiem Zmartwychwstania 

Chrystusa. Inną tradycją jest czerpanie wielkanocnej wody, Dawne wie-

rzenia ludowe przypisują jej magiczne działanie, które zapewnia zdrowie 

i urodę. W tym celu należy zaczerpnąć wody ze źródła lub potoku i przy-

nieść ją do domu w milczeniu. 

/Oprac. Amelia Gutowska/ 
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Są to niewielkie pajęczaki z wyspecjalizowaną budową ciała 

oraz zachowaniem, stanowiące jedno z największych naturalnych zagro-

żeń występujących bardzo powszechnie w naszym klimacie, stąd należy 

zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tych pasożytów. 

Miejsce występowania 

Kleszcze lubią siedliska ciepłe, wilgotne, zacienione.  Można je 

głównie spotkać w lasach, wzdłuż leśnych ścieżek, które często są 

uczęszczane przez zwierzęta jak i przez ludzi. Przesiadują one  na 

obszarach porośniętych bujną trawą oraz gęstymi zaroślami. Wyczekują 

swojej ofiary maksymalnie na około półtorametrowej wysokości. 

Jak chronić się przed kleszczami i jakie choroby są przez nie powo-

dowane? 

Wybierając się w miejsca, gdzie jesteśmy narażeni na kleszcze przede 

wszystkim należy ubrać się stosownie. Odzież powinna zakrywać szcze-

gólnie miejsca, które są najbardziej narażone na ukłucie, gdzie skóra 

jest najbardziej delikatna, cienka i dobrze ukrwiona, np. za uszami, 

w zgięciach łokci, pod kolanami. Warto również zastosować środek od-

straszający kleszcze. Aby zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez pasożyta, 

nie powinniśmy siadać czy leżeć bezpośrednio na trawie oraz koło 

krzaków. Po powrocie do domu, koniecznie trzeba obejrzeć dokładnie 

ciało w poszukiwaniu ewentualnego ukłucia oraz zmienić ubrania. 

Pomimo że zaatakowanie nas przez tego pajęczaka nie jest odczuwalne, 

dzięki substancji znajdującej się w ślinie kleszcza, może wywołać 

wiele groźnych, a nawet śmiertelnych chorób, takich jak: bolerioza, 

kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia, bartonelloza.  

Jak usunąć kleszcza? 

Aby skutecznie usunąć pasożyta, należy chwycić go pęsetą jak najbli-

żej skóry za przednią część ciała, a następnie lekko podważyć i pew-

nym ruchem pociągnąć ku górze, wyciągając w całości. Nie wolno roz-

cierać go, smarować tłuszczami, przypalać, gdyż zwiększamy w ten spo-

sób szansę na przeniesienie się choroby do naszego organizmu. Ranę 

należy odkazić i zdezynfekować. Jeżeli w ciągu następnych dni za-

czniemy odczuwać objawy, takie jak: stany gorączkowe, nudności, bóle 

mięśni, osłabienie lub miejsce wkłucia będzie przebarwione bądź zaru-

mienione, należy bezzwłocznie udać się do lekarza.  

 

KLESZCZE 

/Oprac. Karolina Dylewska/ 
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TRENDY WIOSNA/LATO 2021 

Najmodniejsze kolory tego sezonu to połączenie bieli z beżem. 

Nie bójmy się takich zestawień. Czerwień pod postacią różnego 

rodzaju ubrań, o najróżniejszych fasonach. W tym roku również 

będą rządziły pastele, takie jak żółty, róż, błękit, fiolet 

oraz odcień matcha. Wiodącym kolorem jest srebro. 

Najbardziej charakterystyczny fason spodni, który będzie nam 

towarzyszył, to dzwony, szerokie nogawki oraz luźne spodnie, 

które wyprą rurki. Dżinsy będą pojawiały się również w wersji 

z niskim stanem. 

Trend, który pozostaje z nami, to gigantyczne, bufiaste ręka-

wy, które poszerzą nam górne partie, również w wersji szpicza-

stej. 

Pojawiają się minispódniczki oraz krótkie szorty. 

Dużo oversizeu oraz podkreślenie talii. Było to już widoczne  

w tamtym roku.  

Biała koszula tym razem w bardzo charakterystycznej odsłonie, 

w rozmiarze XXL. Najczęściej będzie w tym roku łączona z sze-

rokimi spodniami.  

Wycięcia w ubraniach. Przezroczystości, półtransparentne su-

kienki, narzutki i spódnice wykonane z tiulu.  

 

N I E Ó K  

Totalną nowością jest siatka w formie tunik, bluzek, torebek. 

Sportowe elementy, których było sporo w zeszłym roku. Zarówno całe sety jak 

i części, które będziemy wplatać do stylizacji dziennych oraz biznesowych. 

Trend będący powrotem z lat 90., czyli minimalizm. W tym roku na topie będą 

bardzo proste, minimalistyczne sukienki.  

Skóra nadal pozostaje z nami. Będzie z niej wykonane praktycznie wszystko. 

Narzuty, katany, krótkie spodenki, długie spodnie, sukienki, spódnice. 

Modne dodatki. Długie naszyjniki z perełkowymi akcentami, w złocie, dosyć 

masywne.  

Etui na telefon, które będzie zamiennikiem torebki, gigantyczne, miękkie 

torby oraz sztywne kasetki na długim pasku i do ręki.  

Modne buty. Delikatne sandałki, klapki typu japonki, z wiązaniami. One na-

dają lekkości stylizacji. Będą występowały w różnych odsłonach kolorystycz-

nych, na różnych obcasach. Nowością są klapki w wersji futrzanej.  

 

/Oprac. Zuzanna Orłowska/ 
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 KSIĘGA WYPRACOWAŃ 

Lubisz pisać? Wypracowania klasowe nie sprawiają Ci 

trudności? Mamy coś dla Ciebie - Szkolną Księgę Wypra-

cowań. W tym miesiącu prezentujemy pracę Kornelii Gra-

bowskiej, która opisała odwiedziny wyjątkowego gościa  

z Soplicowa.  

Twoja praca również może znaleźć się w tej księdze. Wystarczy, że 

napiszesz piękną pracę:)  

Jak obyczaj każe stary, czyli odwiedziny niespodziewanego gościa   

z Soplicowa 

Pewnej zimy, podczas przygotowywania potraw na wigilię, usły-

szałyśmy z mamą głos na zewnątrz. Gdy wyjrzałyśmy za okno, zauważy-

łyśmy mężczyznę, który miał około 20 lat, był szczupły, wysoki,  

a ubrany był dosyć staromodnie, jakby wybierał się na bal przebie-

rańców.  Mama od razu poszła otworzyć mu drzwi i zaprosiła do środ-

ka. W końcu to Wigilia, dzień, w którym niespodziewani goście zajmu-

ją puste miejsca przy stole. Zapytałyśmy go, kim jest i co go do nas 

sprowadza.  

 – Jestem Tadeusz Soplica – przywitał się. – Wracam do Soplicowa, 

jednak śnieżyca zasypała drogi i nie dam rady przejechać dalej.  

Niespodziewany gość, jak się później okazało, zagubił się nie 

tylko w miejscu, ale też w czasie. Zamiast do Soplicowa na Litwie  

w początkach XIX wieku, trafił do Bobina na Mazowszu ponad 200 lat 

później, czyli w roku 2020. 

Wkrótce przyjechała rodzina i usiadła z nami do stołu. Pan Tadeusz 

zachowywał się, jakby wyszedł z przedwojennej książki o savoir-

vivrze. Dziwił się, że zajmujemy miejsca przy stole bez żadnego po-

rządku.  

– U nas miejsca przy stole zajmuje się według wieku i urzędu – opo-

wiadał. – Waćpanna powinna siedzieć na końcu stołu jako młódka, któ-

ra zapewne po raz pierwszy pokazuje się towarzystwie. To co powie-

dział, bardzo mnie zdziwiło…  

Gdy wszystkie dania były już przyniesione i podzieliliśmy się opłat-

kiem, nasz gość opowiadał dalej:  

  – Pochodzę z Soplicowa, jest to mała wioska położona nad Niemnem 

na terenach Litwy, gdzie naturę można dostrzec w każdym zakątku. Wy-

chowywał mnie wuj, Sędzia Soplica. Tak jak cała szlachta zawsze kie-

rował się przysłowiem: ,,Gość w dom, Bóg w dom’’ – powiedział. – Je-

śli interesują was szlacheckie zwyczaje, to z chęcią o nich opowiem. 

Na przykład przy stole panowie usługują damom, nakładają im potrawy 

i nalewają napoje. Pamiętam, jak wuj na wieczerzy u Hrabiego, gdy 

wróciłem z Wilna i nie bardzo wiedziałem, co mi przystoi, wygłosił 

przemowę o grzeczności i zasadach przy stole. Widzę, że teraz jest 

odwrotnie i to gospodyni sama częstuje gości – zdziwił się. – Ale 

pewnie na czas Wigilii dali państwo wolne czeladzi? 
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Zdumieliśmy się bardzo i długo musieliśmy mu tłumaczyć, że w obec-

nych czasach nie mamy służby, każdy sprząta sam w swoim domu, gotu-

je, uprawia ziemię i troszczy się o zwierzęta gospodarskie. Nie mamy 

też koni, bo jeździmy samochodem, a w polu pracują ciągniki  

i maszyny rolnicze. 

– Wybaczcie waćpaństwo, ale od nadmiaru wrażeń ciąży mi głowa i rad 

bym spocząć- –  powiedział Soplica. 

Tata zaprowadził go więc do gościnnego pokoju i zamknął drzwi.  

– Co my z nim poczniemy? – martwił się.  

Jakież było nasze zdziwienie, gdy nazajutrz pokój naszego go-

ścia był pusty i tylko na poduszce leżało dziwnie zaostrzone gęsie 

pióro… 

 

/Kornelia Grabowska/   

 

 

 

Fotosy z filmu A. Wajdy „Pan Tadeusz”  

Źródło: www.google.com 
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„Ludzie listy piszą…”, a nasze koleżanki literackie SMS-y :)  

 

Uczennice kl. VIII – Kornelia Grabowska, Gabriela Wierzbicka, Alek-

sandra Łoniewska i Amelia Gutowska – wzięły udział w XI Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim „Literacki SMS – poezja i proza na 160 znaków”.  

Hasło przewodnie konkursu brzmiało: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? 

Dokąd zmierzamy? Konkurs w tym roku cieszył się ogromnym zaintereso-

waniem. Jury podało, że nadesłano ok. 1500 prac. SMS Amelii Gutow-

skiej znalazł się wśród najlepszych prac – przeszedł pierwszą selek-

cję. I chociaż nie udało się Amelce zdobyć żadnego miejsca – to przy-

znacie, że odniosła wielki sukces. Gratulujemy również pozostałym 

uczestniczkom, które godnie reprezentowały naszą szkołę w tym konkur-

sie.  

LITERACKI SMS 

SMS Kornelii Grabowskiej:  

 

Każdy z nas kruchy jak liść na 

wietrze.  

Grozi nam woda, ogień, powie-

trze.  

Po naszym życiu, marzeniach, bla-

sku 

Czas zatrze znaki jak ślad na 

piasku… 

 

SMS Amelii Gutowskiej:  

Gdyby można było zamalować zły 

świat,  

by nie było wojen, a bratem był 

brat, 

rozjaśniłabym każdemu najciem-

niejszą noc,  

gdybym miała takie farby i miała 

taką moc. 

SMS Gabrieli Wierzbickiej:  

Jestem narodzona z miłości dwóch 

osób. Nastolatką o niezwykłej wyob-

raźni, która czuje, poznaje i obda-

rza nią świat, by na koniec mocno 

zatupać w Twoim sercu. 
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 ZAGRAJNIK # 

 

 

 

 

 Witam w zagrajniku, stałym dziale naszej gazetki, który ocenia gry kom-

puterowe. Dzisiaj pod lupę weźmiemy grę PayDay 2. PayDay jest to gra, w któ-

rej wcielamy się w złodziei, którzy okradają wiele miejsc, takich jak: ban-

ki, sklepy jubilerskie i kasyna. Można również okradać organizacje, np. FBI 

lub ukraińską mafię. Grać samemu lub ze znajomymi. Gra ma bardzo dużo funk-

cji, można posiadać różne wyposażenie, np. bronie, mieć w ekwipunku apteczkę 

lub wieżyczkę strażniczą, która będzie strzelać do wrogów. W grze można 

przejść napady na dwa sposoby. Na tak zwane „cicho” oraz „na głośno”. Sposób 

na cicho polega na cichym wyeliminowaniu strażników i zagarnięciu łupu, nie 

krzywdząc cywilów. Sposób na głośno polega na wejściu do budynku i unice-

stwieniu wszystkich strażników, których spotkamy na swojej drodze. Dopóki 

ktoś nie zawiadomi policji, to jest to dość łatwe. Według mnie gra jest bar-

dzo dobra i godna polecenia. Oceniam ją w skali 8/10.  

Kacper Tomaszewski 

Byłeś, żyłeś,  

minąłeś 

Jestem, żyję, 

przemijam 

Będziesz,  

narodzisz się, 

miniesz… 

Kornelia Grabowska  

 

Każdego ra
nka otrz

ymuje-

my dwadzieścia cztery dar-

mowe godziny. J
est 

to
 je

d-

na z niewielu darm
owych 

rzeczy na św
iecie. N

ie tr
ać-

my czasu
, z

mierzajm
y do 

celu. 

 

 

 

Str. 14 



 

OKIEM MATEMATYKA 

 

 
Okiem Matematyka 

Na poprawę humoru:)  

W tym numerze p. Krzysztof Zarodkiewicz prezentuje 

dowcipy matematyczne:)   

Rozmawiają dwaj matematycy. 

- Dasz mi swój numer telefonu? 

- Pewnie. Jest bardzo łatwy. Trzecia cyfra jest trzykrotnością 

pierwszej. Czwarta i szósta są takie same. Druga jest większa o je-

den od piątej. Suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn to 2160. 

- W porządku, zapisałem. 256 343. 

 

Pewnego razu matematyk przeprawiał się przez rzekę w towarzystwie 

przewoźnika. Podstępnie wypytywał go, czy coś wie o matematyce, fi-

lozofii i astronomii. Zniecierpliwiony przewoźnik odpowiedział, że 

nic nie wie o tych naukach, uczony zaś stale podkreślał, że na zgłę-

bianiu tych nauk stracił trzy czwarte swojego życia. W pewnym momen-

cie łódka zawadziła o przeszkodę i wywróciła się. 

Umiecie pływać?! - krzyknął przewoźnik do uczonego. 

-Nie umiem! - wołał przestraszony matematyk. 

- To trzymajcie się moich pleców, bo stracicie naraz wszystkie czte-

ry czwarte swego życia! 

Są trzy rodzaje matematyków: tacy, którzy potrafią liczyć i tacy, - 

którzy liczyć nie potrafią. 

 

Prawdziwy matematyk myśli A, mówi B, pisze C, które wygląda jak D, 

jest przekonany, że powiedział E, a powinno być F. 

 

Matematyk z żoną opuszcza hotel. Stoją z bagażami na ulicy. Żona mu 

nie ufa, gdyż jest wielce roztargniony, więc mówi: 

- Poczekaj tu i przypilnuj bagaży, a ja zamówię taksówkę. 

Zostawiła go mruczącego coś pod nosem. Gdy wróciła po kilku minutach 

mąż powiedział: 

- Wydawało mi się, że mówiłaś, że mamy 10 walizek, a ja policzyłem 

tylko do dziewięciu. 

- Ależ nie - mówi żona - Przecież jest 10. 

- Nie, policz sama: zero, jeden, dwa trzy... 
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ENGLISH        CORNER 

SPRING IS HERE      
March and April were busy months, but everybody liked  :) 

in February we had Power of love -  a lot of people from different schools took 

part in it on line- they were singing beautiful English songs. In March we had to give the 

winners some nice souvenirs. We hope that it was nice for them.  

 

 

 

 

 

 

 

On 17th of March  we had   St. Patric’s Day.                            

It’ s the Irish festival, wchich has a very long 

history. Every year in our school we celebrate 

it. This year it’s a little bit different, but still 

we had great time. We wore green and made 

funny costumes. Tere were some competiotions and prizes of course.  

8th year students had their exams: Polish, Maths, English and Russian we kept our fin-

gers crossed.  
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ENGLISH        CORNER 
  

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

On 21st of March – The first Day of Spring. In our school and not only, it was the 

Day of colourful socks- our pupils were wearing nice socks and took pictures. :)  

 

Now we’re waiting fo Easter- time for family

 

 

This is very similar in Poland and England but our best tradition is Pouring /Cast 

Monday  

               
H A P P Y   E A S T E R 

                                            Let’s have fun: 

What do you think about these idioms? Could you translate them?Let’s try:)Write 

about it: anula238@op.pl.  

- Please be a good egg and help me. 

- At first I told him: go fry an egg. 

- Unfortunately, nobody wanted to buy our garden gnomes and now I have egg on 

my face. 

-My friends warned me saying: You can’t put all you eggs in one basket. 
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Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna po-

winien zachowad zimną krew w sytuacjach 

dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyd. Mój dzienni-

czek, czy rachunek za nowe futro mamy?  

Sekretarka wchodzi do gabi-

netu: 

- Panie dyrektorze, wiosna 

przyszła! 

- Niech wejdzie!  

Źródło: https://sucharry.pl/ 


