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W tym numerze:  

  
 Aktualności 

 Z życia szkoły  

 Temat  miesiąca 

 Kartka z kalendarza 

 Polecam…   

 Warto zobaczyć 

 Kącik fana  

 Nowinki technologiczne 

 Kasia i jej przepisy 

 To i owo   

 Zdjęcia Zosi   
 

 
 

Życzenia ciepłe jak tchnienie 

wiosny 
Składamy Wszystkim w ten czas 

radosny. 
Niech wszystkie troski będą 

daleko, a 
Dobro płynie szeroką rzeką. 

 
Wesołego Alleluja życzy 

Redakcja  
 



Kochani trzecioklasiści… 
Już niedługo przed Wami egzamin. Czasu na przygotowanie jest tyle, ile jest  

najważniejsze, więc żeby sensownie go wykorzystać.  

Jest wiele sposobów na efektywną naukę: 

 Zorganizuj własny warsztat pracy – zgromadź notatki, skompletuj wszystkie 

niezbędne książki 

 Zaplanuj powtórkę – nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę. Ustal 

kolejność powtarzanego materiału: najpierw zadania trudne, potem łatwiejsze. 

 Nauka – wykorzystaj kolory, muzykę ruch, podkreślaj najważniejsze informacje, 

twórz skojarzenia. Wymyślaj melodie np. rapuj z wykorzystaniem wzorów, 

faktów czy dat. 

 I najważniejsze –  UWIERZ W SIEBIE!!! 

Życzę wszystkim powodzenia i trzymam mocno za Was kciuki!!! 

 
Alicja Górska 

AKTUALNOŚCI 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, z czego każda jest przeprowadzana innego dnia: 

1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa) 

● historia i wiedza o społeczeństwie – godzina 9:00, trwa 60 minut lub do 80 minut  

● język polski – godzina 11:00, trwa 90 minut lub do 135 minut  

2. część matematyczno – przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek) 

● przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, geografia, fizyka) – godzina 9:00, trwa 60 minut lub 80 

minut  

● matematyka – godzina 11:00, trwa 90 minut lub 135 minut  

3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek) 

● poziom podstawowy – godzina 9:00, trwa 60 minut lub 80 minut ● poziom rozszerzony – godzina 

11:00, trwa 60 minut lub 90 minut  

 

Przybory i materiały, które należy przynieść ze sobą na każdą z trzech części egzaminu: 

-  legitymację szkolną !!! 

- tarczę 

-długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), którym zaznacza i zapisuje się odpowiedzi 

(także rysuje rysunki w części egzaminu z matematyki) 

- na części egzaminu z matematyki (czwartek) należy przynieść również linijkę 

Dodatkowe informacje: 

● W każdym z trzech dni uczniowie klas III przychodzą do szkoły o godzinie 8:15. 

● O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do 

sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować danego dnia. 

● Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź 

korzystania z takich urządzeń w tej sali. 
● Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielem zdających, następnie przenosi je do sali 

egzaminacyjnej.  



● Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach 

arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia (litera klasy i numer z dziennika) i numer 

PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń NIE podpisuje 

arkusza egzaminacyjnego. 

● Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.  

● W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje. 

● Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej.  

● W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej, 

jednak w przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie 

ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający 

pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. 

WYNIKI 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

2. Wyniki egzaminu zdający poznają 16 czerwca 2017r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu - 23 czerwca 2017r. 
 

 KONKURSY 
 

Ujawnianie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja 

literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polska i zagraniczną – to 

główne zadania konkursu Warszawskiej Syrenki. 

Konkurs, z blisko czterdziestoletnią tradycją, jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Co roku, w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży 

z województwa mazowieckiego.  

Na przesłuchania finałowe przyjeżdża ok. 

200 dzieci z Mazowsza – połowa spoza 

Warszawy. 

I właśnie do tego konkursu bez 

najmniejszych problemów dostała się nasza 

koleżanka Julia Niciejewska z klasy 3C. 

Wygrała eliminacje szkolne oraz gminne. 

Ogromne gratulacje!!!  

Trzymamy kciuki w finale!!! 

 

 

 

 

Opracowała : Anna Rękas 3C 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 AKCJA KLASY 2B ORAZ „TVN UWAGA” – ZAUWAŻENI 

 
Klasa 2B w październiku 2016 roku wzięła udział w akcji organizowanej przez 

„TVN Uwaga” - Zauważeni. Celem akcji było odnowienie mostów 

międzypokoleniowych, aby współczesna młodzież nie spoglądała na seniorów 

krzywym wzrokiem, lecz żeby z uśmiechem pomagali im w różnych sytuacjach. 

Mieliśmy do wykonania 5 zadań: 

 przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych 

 Nawiązanie kontaktu z seniorami 



 Zabranie ofert dla seniorów do późniejszego podręcznika seniora 

 Wykonanie podręcznika 

 Podsumowanie w szkole + rozdanie podręczników 

Zaczęliśmy z niemałym opóźnieniem. Akcja zaczęła się we wrześniu, a my przystąpiliśmy dopiero 

od października, więc mieliśmy miesiąc spóźnienia. Postanowiliśmy działać szybko i dokładnie.  

W samej akcji wzięła udział niemalże cała klasa. Co było plusem , bo zadania mogły zostać 

rozłożone równomiernie, tak aby każdy coś robił . 

Pod okiem naszej wychowawczyni  pani Żanety Michalskiej zorganizowaliśmy spotkanie z 

dziadkiem naszej koleżanki Julii panem Kałagate oraz z panią Dembowską naszą bibliotekarką.  

Spotkanie przebiegło bardzo pomyślnie. Dziadek Julii odpowiadał na zadawane pytanie bardzo 

wyczerpująco i dokładnie, przez co mogliśmy się dowiedzieć o wielu, wielu ciekawych rzeczach.  

 Następnie przeszliśmy do tworzenia podręcznika (materiały wcześniej zebraliśmy, przez co nie 

mieliśmy z tym większych problemów ).   

Podręcznik prezentuje się bardzo estetycznie i treściwie. Mamy nadzieje, że będzie źródłem 

wiedzy dla seniorów. Na sam koniec akcji przygotowaliśmy podsumowanie w szkole, które 

przebiegło pomyślnie. 

Akcja dała nam do rozumienia, że 

seniorzy to ludzie, którzy też 

potrzebują opieki, troskliwości, 

pomocy. Trzeba pamiętać, że my też 

kiedyś się zestarzejemy i też będziemy 

potrzebować pomocy.  

Seniorzy w Polsce stanowią prawie 

1/3 populacji i to oni są podstawowych 

źródłem wiedzy odnośnie historii. 

Pod koniec marca 2017 cała klasa  

otrzymała dyplomy za udział w akcji, 

które oficjalnie zamknęły ten projekt. 

Mateusz Staniak 2B 

 

 

 PROJEKTY NASZYCH UCZNIÓW 

 
W połowie marca, nieco spóźnieni, uczniowie klasy 3b, a 

konkretnie grupa pani Katarzyny Bochen, przygotowali 

karnawałowy projekt, mający na celu przedstawienie tradycji i 

charakterystycznych sposobów obchodzenia tego okresu w 

innych państwach.  

W czwartek 16 marca udekorowaliśmy salę 220 balonami, 

piórkami i szalami oraz zrobiliśmy gazetkę. Wystrój 

pomieszczenia przyciągnął wiele osób, stąd też na zdjęciu jest 

nas nieco więcej   Następnego dnia poszczególne osoby  

przedstawiały na forum klasy swoje prezentacje.  

Okazało się, że nie tylko 

brazylijski karnawał jest warty  

uwagi. Z takim samym 

rozmachem obchodzony jest również karnawał w Wielkiej Brytanii czy 

Meksyku.  

Myślę, że takie projekty, poza tym, że wzbogacają nas o nową wiedzę, są 

również okazją do świetnej integracji w klasie i samą przyjemnością 

 

 

 

Magdalena Pietraszek 3B 

 



 ROZGRYWKI SPORTOWE 
Dnia 16 marca 2017 odbył się mecz w koszykówce chłopięcej w ramach rozgrywek ligowych U-14 na 

hali w Grodzisku Mazowieckim. W meczu udział wzięły drużyny: Grodziski Klub Koszykarski i 

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Ciechanów.  Rozgrywka 

rozpoczęła się o godzinie 18:00. Do ostatniej chwili zawodnicy walczyli 

jak równy z równym, jednak to my  wyszliśmy zwycięsko z tej batalii. 

Wygraliśmy wynikiem 62:44. 

Gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, a także trenerowi. 

Trzymamy kciuki za naszych graczy w kolejnych etapach rozgrywek 

ligowych.   

                                                Kamil Michalczuk i Ania Żurecka, kl. 1A 

 ŚCIĄGANIE NIE JEST TRENDY 

 

Stwierdzenie, że ściąganie stało się modne niedawno, byłoby raczej 

„lekkim” niedopowiedzeniem. Mimo że nasi rodzice i pedagodzy  

zarzekają się, że sami nigdy tego nie robili, prawda raczej wygląda 

inaczej.   

Ściąganie to łatwa droga do zdobycia lepszej oceny (o ile trafi się na mało 

spostrzegawczego nauczyciela), ale niesie za sobą też kilka wad, o 

których nie myślimy zbyt często. 

 

Po pierwsze – nie wszystkie ściągawki są skuteczne. Oczywiście, w tym miejscu mogłabym podać 

kilka przykładów, ale ponieważ większość z uczniów dalej z nich korzysta, niech pozostaną tajne . 

Musicie jednak wiedzieć, że pisanie na dłoniach przeszło do lamusa i jest chyba najgorszym z 

możliwych sposobów. Naprawdę widać, kiedy to robicie!!!. 

 

Po drugie – jeżeli ściągacie od kogoś innego, jest to średnio koleżeńskie. Zanim niedyskretnie 

wlepicie wzrok w pracę kolegi czy koleżanki obok, pomyślcie, jakie będą konsekwencje, kiedy 

przyłapie Was nauczyciel. O ile Ty z jakimś ryzykiem przy ściąganiu się liczysz, o tyle 

niesprawiedliwym by było, gdyby osoba obok została ukarana za pokazywanie Ci odpowiedzi, nawet, 

jeżeli robiła to niecelowo. Kolejna jedynka i pogniewany kumpel – słabe połączenie. 

 

I ostatnie – dobre oceny nie są wyznacznikiem wiedzy czy inteligencji. Następna piątka ze 

sprawdzianu, który w całości spisałeś z czegoś lub od kogoś cieszy, ale nie na dłuższą metę. A już 

szczególnie trzecioklasistów. Twoje świadectwo będzie wyglądać ładnie, to fakt, ale egzamin już nie 

bardzo. Lepiej zapamiętać niewiele niż zupełnie nic. Dodatkowo w szkole średniej możesz trafić na 

„nieprzyjazne” grono pedagogiczne, a wtedy umiejętność ściągania będzie bezużyteczna. 

Krótko mówiąc ściąganie nie jest trendy i zanim się na to zdecydujecie, czego proponuję nie robić, 

przekalkulujcie, czy jest to w ogóle opłacalne. 

          

 

Magdalena Pietraszek 3B 
 

TEMAT MIESIĄCA 
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto obchodzone przez 

chrześcijan upamiętniające mękę Jezusa Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Podczas Soboru 

Nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni Księżyca. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_nicejski_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_nicejski_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faza_Ksi%C4%99%C5%BCyca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99%C5%BCyc


Święta te kojarzą nam się z jajkami, barankami, kurczaczkami, zajączkami, 

zapachem świątecznych wypieków no i śmigusem-dyngusem. Tradycje 

świąteczne bywają dla nas taką oczywistością, że nie spodziewamy się, ile 

tajemnic w sobie ukrywają.  

Oto kilka ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych: 

 

Nazwa- Wielkanoc w języku niemieckim brzmi Ostern, a po angielsku – Easter, co wiąże się ze 

słowem Wschód, czyli „wschód słońca, wzejście nowego dnia po nocy”. 

Nazwę Wielkanoc przejęliśmy od Czechów, jednak w niektórych językach słowiańskich określenie 

tych świąt oznacza 'Wielki Dzień', np. bułgarska nazwa Welikden. Węgierskie określenie brzmi 

natomiast Húsvét, czyli po prostu ‘jedzenie mięsa’ – wreszcie skończył się post! 

 

Jajko-nieodzowny element naszych święconek. Istnieje wiele wyjaśnień 

znaczenia jajka Wielkanocnego. W naszej kulturze przyjęte jest mówić o nowym 

życiu, którego symbolem jest właśnie jajko. Starożytne Kościoły Wschodu widzą w nim symbol 

grobu, który pękł, jak skorupa jajka, by z niego mógł wyjść Chrystus Zmartwychwstały.  

Mazurki przywędrowały do tradycji wielkanocnej z Azji, 

najprawdopodobniej z Turcji, o czym przypominać mają lukrowane i 

bakaliowe zdobienia na wzór tureckich dywanów. Nazwa wzięła się  stąd iż 

tego rodzaju ciasto piekły najpierw kobiety mieszkające na Mazowszu, a 

mieszkańców tego regionu nazywano do końca XIX w. Mazurami.  

Baby Wielkanocne-Zwyczaj ich pieczenia trafił do Polski od sąsiadów: Litwinów i Białorusinów. 

Określenie baba wielkanocna powstało natomiast na skutek podobieństwa do kolistych spódnic, w 

jakie ubierały się na święta starsze kobiety. Kiedyś, gdy gospodynie piekły drożdżowe baby, kuchnię 

zamykano na klucz, aby nikt obcy nie zaszkodził rosnącemu ciastu głośną rozmową lub „złym okiem”. 

Dopóki ciasto nie ostygło, mówiono w kuchni szeptem. 

Chrzan-Niegdyś wielkanocne śniadanie rozpoczynano od zjedzenia korzenia chrzanu, 

co miało uchronić przed bólem żołądka. Chrzan jest symbolem goryczy męki Pańskiej i 

śmierci. 

Świąteczne porządki- przypisywano im kiedyś znaczenie symboliczne – wierzono, że 

w ten sposób domownicy przeganiają zimę, a tym samym to wszystko, co jest z nią 

kojarzone – zło i choroby.  Dekorowanie mieszkania poświęconymi palmami miało je z 

kolei chronić przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Wielkanocny króliczek jest symbolem wywodzącym się ze starej germańskiej tradycji, także 

pierwsze jadalne zajączki są wynalazkiem Niemców i pojawiły się na rynku w 1800 roku.  
www.7dni.com.pl 

wikipedia.org 
 

Adam Jaworski 1D 

KARTKA Z KALENDARZA 
 PRIMA APRILIS – 1 KWIETNIA 

Jedyny dzień w roku, kiedy z poważnych przekazów medialnych można 

dowiedzieć się na przykład o niechybnym wyburzeniu Dworca Centralnego, 

wprowadzeniu podatku od prędkości  Internetu, odkryciu nieznanej powieści 

Sienkiewicza, przejęciu Zielonej Góry przez Gorzów czy też zakupie promu 

kosmicznego dla polskich VIP-ów.  

Zwyczaj żartowania i robienia psikusów 1 kwietnia znany był już w 

średniowieczu, jednak do dziś nie jest znane jego pierwotne pochodzenie. 

Przypuszcza się, że wywodzi się on z rzymskiego festiwalu Hilaria oraz 

http://www.7dni.com.pl/


Święta Głupców, popularnego we wczesnym średniowieczu. Święto Głupców obchodzone było 

kilka razy w roku i stanowiło swojego rodzaju pastisz władzy (zarówno świeckiej, jak i kościelnej) 

– odbywały się wówczas maskarady i huczne zabawy organizowane przez żaków i kleryków. Dziś 

nie ma szczególnych zasad co do obchodów prima aprilis – ważne, żeby ofiara żartu dała się 

nabrać i żeby w miarę możliwości nie był to psikus krzywdzący. Z dawnych lat zachował się 

jednak zwyczaj tzw. „kwietniowej ryby” we Francji i we Włoszech – polega on na przyklejaniu na 

plecach „ofiary” papierowej ryby tak, by dana osoba tego nie spostrzegła.  
kalbi.pl 

Redakcja  
 DZIEŃ LEŚNIKA – 5 KWIETNIA 
Dzień Leśnika to święto ruchome, najczęściej łączone z obchodami  

dnia drzewiarzy. Święto obchodzone jest parę razy w roku, liczne 

źródła informują o 5 kwietnia, 5 maja, 1 niedziela czerwca, 4 

października. W czasie tego święta w całej Polsce trwa akcja sadzenia 

lasu, kraj zielenieje milionami młodych drzewek. Leśnicy cieszą się 

sporym szacunkiem, chronią bogactwo przyrodnicze. Las jest nie 

tylko miejscem dzikiej przyrody, to również miejsce odpoczynku i 

rekreacji. Leśnicy zajmują się hodowlą, ochroną, powiększaniem 

zasobów, udostępnianiem lasu dla celów turystycznych i edukacyjnych. W Polsce lasy porastają ok. 29 

% powierzchni kraju, jak na razie to wskaźnik poniżej średniej europejskiej (ok. 33%).  Lesistość za 

sprawą leśników stopniowo rośnie, podobnie zwiększa się udział gatunków liściastych oraz wiek 

drzewostanów.  

 Julia Zimny 3C 

 

 DZIEŃ KOMBATANTA – 15 KWIETNIA 
 

W niedzielę 15 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień 

Kombatanta, niestety nie jest szczególnie powszechnie 

obchodzony. Wiele osób nie do końca wie kim jest kombatant. 

Mianowicie mówimy tak na byłego żołnierza regularnych formacji 

wojskowych, oddziałów partyzanckich lub uczestnika ruchu oporu. 

Są to ludzie bardzo ważni w historii naszego kraju. Podczas 

konfliktów, to oni stali na straży naszych domów, w których obecnie 

mieszkamy. Niejednokrotnie ceną za to poświęcenie była utrata bliskich. Dzień ten ustanowiono w 

hołdzie tym wszystkim, którzy walczyli jako żołnierze, partyzanci, uczestnicy ruchu oporu podczas II 

wojny światowej na wszystkich jej frontach. Składa się im szacunek za poświęcenie i odwagę jakie 

oddali w imię sprawy o wolność własnego kraju 

                                                                   Wioletta Kania 2C 

                      

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 
 

Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia, ale pierwszy, amerykański dzień ziemi obchodzono 21 

marca 1970 roku i według ONZ to oficjalny Dzień Ziemi. Miesiąc później 22 kwietnia 1970 odbyła 

się manifestacja ekologiczna w której wzięło udział 20 milionów amerykanów! Aby uczcić ten dzień 

obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczono na 22.04 

Wiele krajów i miast zamiast Dnia Ziemi obchodzi Tydzień Ziemi - dzięki temu można więcej zrobić 

dla naszej planety. 

Największe do tej pory obchody Dnia Ziemi odbyły się w 2007 roku. Według oficjalnych danych 

wzięło w nich udział około MILIARDA ludzi. 

http://www.kalibri.pl/


Piosenką najczęściej kojarzoną z ekologią 

jest hit Michaela Jacksona Earth Song - czyli pieśń ziemi. 

Zarówno teledysk jak i piosenka opowiadają o 

wywoływanych przez człowieka katastrofach 

ekologicznych 

Do Polski Dzień Ziemi trafił dopiero w 1990 roku, po 

upadku komunizmu. Od tej pory co roku jest obchodzony 

w całej Polsce. 

Dzień Ziemi to oficjalne zjazdy, obrady konferencje, 

wiele miast organizuje festyny połączone z wykładami 

na temat ekologii, ale najlepszym sposobem świętowania jest zrobienie czegoś ekologicznego.  

Pozbieraj śmieci na trawniku na swoim osiedlu, oddaj elektro-śmieci do recyklingu, posadź drzewko, 

albo naucz kogoś segregowania śmieci. 

 

Zrób coś dobrego dla Ziemi w jej dniu! 

 

 Weronika Kania 3C 

 

 29 KWIETNIA, CZYLI DZIEŃ TAŃCA 

 
Już 29 kwietnia (sobota) święto dla tych,  którzy lubią tańczyć!  

Święto to zostało ustanowione w 1982 r na pamiątkę chrztu wielkiego 

reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, 

francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges'aNoverre'a.  

Nie ważne, czy potrafisz czy nie, ważne że sprawia ci to przyjemność!  

Tego dnia można oderwać się od się od codziennych zmartwień i dać 

porwać się tańcu.  

Jeśli przez całe życie uważałeś, że nie potrafisz tańczyć czy dziwnie wyglądasz kiedy to robisz, to 

może być idealny czas żeby się przekonać, że tak wcale nie jest!  

Taniec jest bardzo przyjemną formą aktywności fizycznej, więc jeśli zastanawiałeś się nad 

ćwiczeniami, ale bieganie czy chodzenie na siłownię jest dla ciebie mało atrakcyjne czy też zbyt 

wyczerpujące, możesz zacząć właśnie od niego.   
 

Paulina Lachawiec 2D 

 

 

POLECAM… 

    Na szczęście jest już kwiecień i niedługo nadejdą wakacje, nie mogę się już doczekać. Przed 

nami jeszcze są trzy miesiące ciężkiej pracy, zwłaszcza dla trzecioklasistów… dlatego proponuję 

wszystkim pewną książkę  –  „13 powodów” – Jamesa Ashera. 

 Jest to bestseller „New York Times” i sądzę, że powinien się spodobać nawet 

najbardziej wymagającemu czytelnikowi . 

 Nie jest to książka wesoła, ale nie jest też jakoś mocno depresyjna . Ukazuje 13 

powodów dla, których pewna osoba popełniła samobójstwo. 

 Nic szczególnego, ale to jak autor to wszystko przedstawił jest naprawdę warte 

uwagi. 

 Lektura ta nie jest nudna, ani nużąca – wręcz przeciwnie, napisana jest zwykłym, 

prostym, szczerym językiem, dzięki temu odnosimy wrażenie, że tragedia 

wydarzyła się na naszych oczach. 

A o czym jest ta książka? Jak opowiada autor : „ Clay Jensen wraca do domu ze 

szkoły i przed drzwiami znajduje dziwną paczkę. W środku jest kilka taśm 

http://www.eska.pl/hity
http://www.eska.pl/hity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre


magnetofonowych, nagranych przez Hannah , koleżankę z klasy, która dwa tygodnie temu popełniła 

samobójstwo. Dziewczyna wyjaśnia , że istnieje 13 powodów, dla których zdecydowała się odebrać 

sobie życie. Clay jest jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania, dowie się dlaczego . Chłopak całą noc 

kluczy po mieście, a za przewodnika służy mu głos Hannah.”   

Serdecznie polecam przeczytanie tej książki, zważywszy na fakt, iż ma wyjść serial na jej podstawie z 

Seleną Gomez w roli głównej. 

   

Aleksandra Olszewska 3C 

  

WARTO ZOBACZYĆ 
„Piękna i Bestia” 

Kto czytał lub oglądał w dzieciństwie bajkę o Pięknej i Bestii? 

Jestem pewna, że każdy zna tą historię . 

Ostatnio obejrzałam film pt.”Piękna i Bestia”, który niedawno 

pojawił się na ekranach polskich kin. Jestem zachwycona tą 

ekranizacją znanej i lubianej bajki Disney'a, w reżyserii Billa 

Condon'a.  

Zwykle nie jestem fanką musicali ale w tym przypadku, 

skradł on moje serce. Idąc do kina, spodziewałam się trochę nudnej i dziecinnej, kolejnej ekranizacji 

bajki, lecz po obejrzeniu tego filmu, byłam kompletnie zaskoczona. Moją uwagę, przyciągnęła 

szczególnie, jedna z moich ulubionych aktorek - Emma Watson. Możemy zobaczyć ją na ekranie i to 

był chyba główny powód dlaczego chciałam obejrzeć ten film. I nie zawiodłam się! Emma kolejny raz 

pokazała klasę, a jej gra aktorska jest świetna. Miło było po latach przypomnieć sobie tą historię w 

nowej odsłonie, w dodatku z bestsellerową obsadą. 

Bella jest wyjątkową dziewczyną, jest bardzo wrażliwa i dobra, czyta książki i potrafi dostrzec piękną 

duszę kryjącą się w brzydkim ciele. Możemy śmiało brać z niej przykład, że nie można oceniać ludzi 

po wyglądzie, tak jak książki po okładce. Warto, poznać kogoś bardziej, spróbować zrozumieć go i 

zaakceptować takim jakim jest. Nigdy nie oceniajmy ludzi po wyglądzie, ponieważ nie wiemy co dana 

osoba ma za sobą, a życie nie zawsze jest bajką. Bogate serce może ukrywać się pod nędznym 

płaszczem. Tego uczy nas ta cudowna historia. 

Całości dopełniają przepiękne krajobrazy, upiorne zamczysko i doskonale przygotowana scenografia. 

Niepowtarzalnym kostiumy z fasonami rodem z XVIII wieku, okazałe suknie Emmy Watson i innych 

kobiet, z pewnością zachwycą nie jedną „małą księżniczkę”. 

Jestem pewna, że ten film może zachwycić zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Polecam! 

Katarzyna Mandes 3D 

KĄCIK FANA  
 

“5 Seconds of Summer” 

Zespół muzyczny, założony przez czterech przyjaciół z Sydney w szkole 

średniej: 

. Luke Hemmings (główny wokal, gitara), 

. Michael Clifford (gitara, wokal), 

. Calum Hood (bas, wokal)  

. Ashton Irwin (perkusja, wokal) 



Nie są może tak świetnie znani i kojarzeni co muzycy z  Maroon 5, gdzie każdy ich nowy kawałek 

podbija listy popularności, ale dzisiejsza młodzież śledzi ich równie zażarcie.  

Zdobyli serca swoim dystansem do siebie, uśmiechem, poczuciem humoru, ale przede 

wszystkim świetną muzyką,  Teksty ich piosenek nie są banalne ale trudno w nich szukać sensu życia.  

Ich najpopularniejszymi singlami są: 

"Amnesja", "Shelooksoperfect", czy "Jet black 

hart". Grają muzykę na granicy Rook'a oraz popu. 

W roku 2014 "5sos" rozpoczęli swoją pracę z 

"Modest Mongement" (organizacją współpracującą 

z X-Factorem, dbającą o wizerunek wschodzących 

gwiazd). Ich muzyka świetnie przyjęła się również 

w Polsce. Zaczęli zdobywać ogromną popularność. 

Powstał nawet fandom nazywający się "5sos 

family".  Jestem pewna że wszystkie fanki nie mogą się doczekać ogłoszenia trasy koncertowej z 

nadzieją, że muzyka Australijskich przystojniaków zawita w naszym kraju, gdyż sama należę do tego 

grona fanek. 

Julia Szymańska 2D 

NOWINKI TECHNOLOGICZNE  
Sony tworzy soczewkę , która będzie robić zdjęcia. 

Sony pracuje nad soczewkami, dzięki którym każdy mógłby 

robić zdjęcia i nagrywać filmy. Ten pomysł rodem z filmów 

sci-fi  powstał na papierze i został opatentowany. Soczewki 

zmienią oczy w aparat fotograficzny pierwszych ich 

posiadaczy za nie więcej niż 3 lata. Pomoże to w dalszych 

postępach technologicznych na polu nanotechnologii.  

Cały system ma być zasilany dzięki energii kinetycznej. Soczewka będzie śledzić ruch gałek ocznych i 

obserwowany punkt, a następnie nakręci film lub zrobi zdjęcie za pomocą mrugnięć. Wszystko będzie 

się odbywać  płynnie i intuicyjnie. Soczewka ma mieć też wbudowaną antenę wewnętrzną 

umożliwiającą przesyłanie zdjęć i filmów za pomocą sieci bezprzewodowej zwanej Wi-Fi. 

Gadżet ten ma z łatwością łączyć się ze smartfonem, aby przesyłać dane. Tymczasem soczewki mają 

być zbudowane z miniaturowego, organicznego i elektroluminescencyjnego ekranu, pozwalającego na 

oglądanie w czasie rzeczywistym nagrywanego obrazu.  

Podsumowując, soczewka od Sony umożliwiająca zdjęcie to świetny gadżet. Miejmy nadzieję, że trafi 

na półki sklepowe i zamiast nieść ze sobą ciężkie aparaty i kamery moglibyśmy uwieczniać ważne 

chwile i dzielić się nimi z najbliższymi. 

 
www.geekweek.pl 

Jakub Jasek 1D 

 

KASIA I JEJ PRZEPISY 
 

Wielkanocna Pascha 

Pascha jest tradycyjną rosyjską, wielkanocną potrawą. Inaczej jest nazywana chlebem wielkanocnym. 

Wydaje się ona prostą do zrobienia, jednak, żeby wylądowała na wielkanocnym stole, najlepiej jest 

zacząć ją przyrządzać w Wielki Piątek, a skończyć w Wielką Sobotę.  

 

 

 

 



Składniki 

1 kg mielonego twarogu 

6 żółtek 

250 g cukru 

250 ml śmietanki (min. 30%) 

1 laska wanilii 

250 g masła 

100 g migdałów w słupkach 

250 g mieszanki bakalii - rodzynki, skórka pomarańczowa, 

żurawina, morela 

 

Sposób przygotowania 

Laskę wanilii rozetnij wzdłuż, wyjmij miąższ, wymieszaj z 

cukrem. Żółtka z cukrem utrzyj na puszystą masę. Dodaj śmietankę, wymieszaj i postaw miskę na 

garnek z gorącą wodą (ważne - dno miski nie może dotykać powierzchni wody). Podgrzewaj całość, 

ciągle mieszając, aż masa zgęstnieje. Ale uważaj nie wolno doprowadzić do wrzenia. Zdejmij miskę z 

garnka i ciągle mieszając, stopniowo dodaj miękkie masło, następnie ser i bakalie. Dokładnie połącz 

wszystkie składniki. Na durszlaku rozłóż gazę, na nią masę, pozostawiając do ocieknięcia na kilka 

godzin (najlepiej zostawić na całą noc) Gotową masę przełóż do foremki na babkę wyścieloną 

podwójną warstwą gazy. Dokładnie dociśnij, zwiąż gazę i połóż talerz obciążony czymś ciężkim (np. 

słoikiem). Paschę wstaw na 10 godzin do lodówki. Możesz ją ozdobić bakaliami lub kwaśnym 

dżemem. 

 

Życzę smacznego oraz wesołych Świąt  

 

                                    

Katarzyna Witkowska 3C 

 

TO I OWO 
 

DOBRE RADY PRZED EGZAMINEM – NIEZBĘDNIK GIMNAZJALISTY 

 

Przygotuj doskonałe ściągi ze wszystkich przedmiotów i…… zostaw je w domu . 

Robienie ściąg to świetny sposób na powtarzanie materiału. Pisząc porządkujemy myśli i lepiej 

zapamiętujemy wiadomości. Nie zabieraj ich jednak ze sobą na egzamin.  

Natomiast weź koniecznie: legitymację szkolną, 2 długopisy (pióra) z czarnym tuszem/atramentem. 

Przed egzaminem: 

 Nie ucz się w nocy – na powtarzanie materiału jest już za późno. Połóż się spać o takiej porze, 

żeby się wyspać. 

 Wstań o takiej porze, żeby mieć czas na spokojne przygotowanie się i dotarcie do szkoły bez 

nerwów, ale nie za wcześnie, żeby nie paść w trakcie testów. 

 Koniecznie zjedz lekkie śniadanie!!!. Możesz zabrać ze sobą jakiś napój do wypicia przed 

egzaminem, ale nie przesadzaj z ilością płynów, bo wychodzenie do toalety w trakcie 

egzaminu jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach. 

 Nie bierz niczego na uspokojenie, ani żadnych środków, które mają wspomagać koncentrację. 

 Ubierz się elegancko, ale wygodnie i odpowiednio do pogody. 

 Zostaw w domu podręczniki - niczego się nie nauczysz w autobusie czy na korytarzu przed 

salą. 

Podczas egzaminu: 

 Czytaj uważnie polecenia. 

 Pisz czarnym długopisem. Prace pisane ołówkiem nie są sprawdzane! 

 Dbaj o staranność i estetykę zapisu. 

 Czytaj uważnie, do końca i ze zrozumieniem. 

 Odpowiadaj dokładnie na pytania. 



 Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych. 

 Działania matematyczne przelicz dwa razy. 

 Zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać. 

 Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania 

 Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu. 

 Jeżeli zdążysz - przeczytaj raz jeszcze wypracowanie, dostaw brakujące przecinki i popraw 

błędy. 

 Rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania łatwe - trudne pozostaw na zakończenie. 

 Nie można również zapomnieć, że testy gimnazjalne są nie tylko po to, by sprawdzić wiedzę 

uczniów, ale również, by mogli wykazać się oni inteligencją. Zatem wiele odpowiedzi 

wywnioskować można z tekstów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

POWODZENIA!! 

Julia Szczepańska 3C 

 

 
ZDJĘCIA ZOSI 
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