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Polska - to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska - Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu zaczyna 
Ryszard Przymus 



 
Wiosna, wiosna 

Wiosna ach to Ty… 

Po chłodnych i krótkich dniach z niecierpliwością oczekujemy nadejścia cieplejszych 

dni. Egzaminy trzecioklasiści mają już za sobą, a trudne chwile przechodzą teraz 

maturzyści – trzymamy za nich mocno kciuki  

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Zanim jednak udamy się na zasłużony 

odpoczynek czeka nas miesiąc wytężonej pracy – każdy chce mieć przecież jak 

najlepszą ocenę na świadectwie  

Trzymam kciuki za wszystkich poprawiających oceny  i powoli odliczam minuty do 

23 czerwca   

Alicja Górska 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Zebranie 

10 maja 2017 r. (środa) o godzinie 17:00 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie 

rodziców. Tego dnia nauczyciele przekażą informacje m.in. o proponowanych ocenach 

niedostatecznych. 

 

 

Coś dla zapominalskich… czyli wyciąg z WSO 
W ciągu trzech dni od przekazania uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/  informacji o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzice 

mają prawo zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem o umożliwienie 

podwyższenia oceny o jeden stopień. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

1) uczeń zagrożony oceną niedostateczną ma obowiązek wystąpić z podaniem do nauczyciela o 

umożliwienie podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w ciągu trzech dni od 

poinformowania rodziców.  

2) uczeń niezagrożony oceną niedostateczną ma prawo wystąpić do nauczyciela z podaniem o 

umożliwienie podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień jeśli w 

trakcie roku szkolnego spełnił następujące warunki. 

a) napisał wszystkie wymagane przez nauczyciela sprawdziany i wykorzystał możliwość 

poprawy napisanych sprawdzianów, 

b) posiada systematycznie prowadzony od początku roku szkolnego zeszyt przedmiotowy i 

zeszyt ćwiczeń, jeśli jest wymagany na danym przedmiocie, 

c) nieobecności usprawiedliwione na zajęciach z danego przedmiotu nie przekraczają 30%, 

3) podanie, które powinno zawierać informację, o jaką ocenę ubiega się uczeń, uzasadnienie, podpis 

ucznia i rodziców /prawnych opiekunów/ należy złożyć w dwóch egzemplarzach do nauczyciela 

przedmiotu lub do sekretariatu szkoły w przypadku nieobecności nauczyciela. 

4) nauczyciel przekazuję pisemnie uczniowi zakres, formę i termin poprawy oceny. 

5) w przypadku uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, nauczyciel przekazuje szczegółowe 

zagadnienia niezbędne do podwyższenia oceny. 

6) ocena z przeprowadzonej poprawy nie może mieć w pływu na obniżenie proponowanej oceny 

rocznej. 

7) uczeń z wyższą roczną o ceną proponowaną niż ocena niedostateczna może przystąpić do jej 

poprawy jeden raz. 

8) uczeń zagrożony oceną niedostateczną może poprawiać etapami w formie pisemnej i ustnej. 



9) nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia w ustalonym przez nauczyciela terminie skutkuje 

utrzymaniem proponowanej oceny rocznej. 

10) uczeń otrzymuje ocenę, o którą się ubiega, w przypadku, gdy otrzymał, co najmniej 90% 

możliwych do uzyskania punktów z pisemnego sprawdzianu obejmującego swoim zakresem 

treści programowe z danego roku szkolnego, zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą się 

ubiega. 

11) w przypadku, gdy uczeń chce podwyższyć ocenę roczną, a jego oceny cząstkowe, ocena 

śródroczna były niższe niż ocena, którą chce uzyskać, nauczyciel opracowuje sprawdzian całoroczny, 

zgodnie z wymaganiami z danego przedmiotu, 

12) Przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna jest podwyższona, gdy uczeń najpóźniej na tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wykaże się opanowaniem wiadomości i 

umiejętności, wskazanych przez nauczyciela 

 

 

Zielona szkoła tuż tuż 

Zielone szkoły, a zarazem chwila odpoczynku i wytchnienia, właśnie nadchodzą!!! 

 Niektóre klasy wybierają się nad morze, inne w góry, a część pozostaje wierna 

jeziorom. Tym samym u niektórych nauczycieli mamy mniej czasu na wszelakie 

‘poprawki’.  

Poniżej przedstawiam wycieczki poszczególnych klas i nauczycieli, którzy będą nieobecni w 

podanych terminach: 

● 08 - 12.05 - wyjazd do Londynu wraz z nauczycielami: p. Dominiak i p. Kilańska 

● 15 - 19.05 - klasy: 2B i 2C oraz nauczyciele: p. Michalska, p. Zyskowska, p. Tycińska oraz 

  p. Przybysz 

● 22 - 24.05 - klasy: 1B, 1D, część klasy 1E oraz 2A razem z opiekunami: p. Wykrętowicz,  

p. Podlecka, p. Kucińska, p. Chęcmanowska oraz  p. Starus 

● 22 - 26.05- klasy: 3C, 1A oraz część klasy 3D a wraz z nimi: p. Górska, p. Bochen, p. Bielska oraz  

p. Jarzyna 

● 05 - 07.06 - klasa 3A i 1C a także nauczyciele: p. Iżycka, p. Dominiak i p. Jabłońska 

  

Opracowała : Anna Rękas 3C 

 

 
Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 Czy grając można się czegoś nauczyć??? 
 

Gry, nie tylko te komputerowe, od zawsze na zawsze pozostaną 

zmorą naszych rodziców. Prawdopodobnie nie ma ani jednej 

osoby, która nigdy nie nasłuchała się o ich szkodliwości. Czy 

jednak poza wieloma wadami da się dostrzec jakieś zalety?  

Opracujmy listę kilku najważniejszych powodów, dla których 

nie powinniśmy zupełnie izolować się od gier: 

 znana wszystkim koordynacja ręka-oko - operowanie 

myszką i obsługa klawiatury jest znacznym ułatwieniem 



szczególnie dla dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę ze szkołą – będzie łatwiej im uczyć 

się pisać, rozpoznawać literki oraz strony. 

 koncentracja - przechodzenie z levelu na level, rozwiązywanie misji wymagają skupienia i 

zaangażowania, co owocuje potem na wielu płaszczyznach. Już nie tylko w szkole, ale również w 

pracy. Stajemy się bardziej sumienni i bardziej się przykładamy do swoich obowiązków. 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości – nie ma chyba nic bardziej budującego niż uczucie 

satysfakcji z odniesionego sukcesu . Czasami tak niepozorne rzeczy decydują o tym, jak się 

postrzegamy, a przejście najtrudniejszej planszy sprawia, że czujemy się lepiej i wiemy, że coś 

wychodzi nam naprawdę dobrze . 

Powyższe argumenty przemawiają za tym, że gry to jednak nie samo zło, ale do wszystkiego trzeba 

podchodzić z umiarem. Wyszukane zalety nie zerują wad i musimy pamiętać, że przesada też 

bywa bardzo niebezpieczna. 

          

Magdalena Pietraszek 3B 

 

 

 WYCIECZKA KLASY 1C, 1D, 1E DO POWSINA 
 

W dniu 27 kwietnia klasy pierwsze wraz z 

opiekunami p. Michalską, p. Dominiak, p. 

Kucińską oraz p. Bielską wybrały się do 

Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

O 8.30 pod szkołę podjechały autokary i 

wraz z nauczycielami ruszyliśmy w drogę. 

Po dotarciu na miejsce powitała nas pani 

przewodnik. Wszyscy razem poszliśmy 

obejrzeć prezentację  m.in. o najwyższych 

drzewach na świecie. Następnie zostaliśmy 

podzieleni na grupy – jedna poszła do 

budynku, a druga ( w tym ja) zaczęła zwiedzanie ogrodu. 

Mijając różne gatunki roślin pani przewodnik opowiadała ciekawostki związane z nimi.Widzieliśmy 

mnóstwo krzewów, kwiatów i drzew ( najładniejsze były magnolie). 

Gdy weszliśmy do szklarni zobaczyliśmy różne gatunki drzew tropikalnych m.in. pomarańcze i 

drzewa cytrynowe. Następnie zamieniliśmy się grupami i poszliśmy do budynku. W jednym 

pomieszczeniu rozstawione były stoły, na których stały mikroskopy. Oglądaliśmy m.in. wodę ze 

stawu. Największą frajdę sprawiło nam obejrzenie pod mikroskopem poruszających się bakterii  

Do Grodziska wróciliśmy po 15. 

 Moim zdaniem wycieczka była bardzo ciekawa i pomocna w nauce. Mam nadzieję, że jeszcze 

tam wrócimy na ciekawą lekcję biologii. 

 

Magdalena Dybała 1E  
 

ROZMOWA Z… 
 

Wywiad z panią wicedyrektor – Elżbietą Sado  
 

Redakcja: Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej. Czy 

mogłybyśmy zająć Pani chwilę i przeprowadzić krótki wywiad? 

Pani Elżbieta Sado: Tak, oczywiście  zapraszam.  

R.: Na czym polega praca wicedyrektora szkoły?  

P.E.S.: Praca wicedyrektora polega między innymi na planowaniu 

zastępstw, organizowaniu konkursów – zapewnienie opieki nauczycieli i sal do ich przeprowadzenia. 

Poza tym przygotowuję plany finansowe, budżet na każdy rok szkolny, sprawozdania – rzeczy czysto 

techniczne . Zamawiam podręczniki , nagrody na koniec roku szkolnego dla naszych 



najwybitniejszych uczniów. Ponadto kupuję pomoce dydaktyczne, prowadzę  system informacji 

oświatowej, zajmuję się ubezpieczeniem uczniów – słowem pracuję ciężko . 

R.: Czy trudno jest być wicedyrektorem w naszej szkole? 

P.E.S.: Tak jak w każdej – nasza szkoła nie jest specyficzna pod tym względem. Trudność może 

polegać tylko na tym, że czasem jest dużo pracy, wiele rzeczy w jednym czasie  i trzeba to wszystko  

tak zorganizować, żeby  sprawnie działało. 

R.:  Jak wspomina Pani swoje szkolne lata – czy 

lubiła się pani uczyć, jaki był pani ulubiony 

przedmiot? 

P.E.S.: Bardzo mnie interesowały przedmioty takie 

jak muzyka i plastyka. Lubiłam język polski, ale z 

matematyką też nie miałam problemów. Najbardziej 

nie lubiłam historii , ale najwięcej kłopotów 

przysparzała mi fizyka . 

R.:   Czy jest coś co chciałaby pani przekazać naszym 

uczniom? 

P.E.S.: Nie ma jakiś specjalnych zaleceń, może  to by bardziej podporządkowywali się przepisom, 

żeby nie było problemów . Uważam że nasi uczniowie są mimo wszystko wspaniali , nie ma z 

nimi zbyt dużo kłopotów. 

R.: Na koniec -  co sądzi pani o uczniach naszej szkoły? 

P.E.S.: Tak jak mówiłam wcześniej, w porównaniu z innymi szkołami o których się słyszy w mediach, 

to uważam że nasi uczniowie są naprawdę w porządku. Życzę im , żeby się nie zmieniali. 

R.: Dziękujemy bardzo za wywiad. 

Natalia Kuta 3D 

Aleksandra Zdanowicz 3D 

 

TEMAT MIESIĄCA 
Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech 

dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta : 

 

 

1 Maja - Międzynarodowe Święto Pracy 

 

Międzynarodowe Święto Pracy to święto obchodzone corocznie 1 maja dla 

upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej.  

Święto zostało ustanowione w 1889 r. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do 

której doszło 3 lata wcześniej w Chicago. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy 

miały miejsce już w 1890 r. i były zorganizowane wbrew zaborcom. Późniejsze obchody 

święta inicjowane były głównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II Wojnie 

Światowej święto obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego rodzaju pochodów, 

wieców i spotkań, podczas których eksponowano hasła o treści politycznej i ideologicznej. 

Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymuszane przez szkoły, czy zakłady pracy. 

Po 1989 r. obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, co wynika zapewne nie z samej niechęci 

do podstawowej idei święta, ale raczej do związanej z nim otoczki polityczno-ideologicznej. 

 Dziś większość Polaków traktuje pierwszomajowe święto jako czas wolny od pracy i okazję do 

zorganizowania sobie długiego weekendu. Ci, którzy wzięli w tym roku jeden dzień wolnego (we 

wtorek, 2 maja), mogą cieszyć się pięciodniowym weekendem . 

 

 



2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo młode 

święto, wprowadzone 20 lutego 2004. Święto to czci polskie 

barwy narodowe.  

Data 2 maja plasuje się pomiędzy dwoma istotnymi świętami 

państwowymi. Obchody tego dnia są z roku na rok coraz bardziej 

widoczne – co prawda zwyczaj wieszania flag w instytucjach państwowych na 1 maja istnieje od lat, 

jednak za czasów PRL-u flagi znikały już 2 maja. 

 Obecnie biało-czerwone barwy towarzyszą nam aż do 3 maja, nie tylko w miejscach publicznych, ale 

również w na gankach domów i na balkonach w blokowiskach, niekiedy również przy lusterkach 

samochodowych. W niektórych miejscach z okazji Dnia Flagi odbywają się również rozmaite akcje i 

happeningi o charakterze patriotycznym, na przykład szycie jak największej flagi czy musztry paradne. 

 

 

3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja  

 Ustanowione w 1919r. na pamiątkę uchwalenia przez Sejm 

Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Co ciekawe, od 1946 roku 

aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było zakazane przez 

władze. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na 

świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała 

tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w 

roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Dopiero po 

odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – 

jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. 

W okresie burzliwych dziejów Polski pojawiło się łącznie kilkanaście wersji konstytucji – ostatnia, 

obowiązująca obecnie, została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a następnie zatwierdzona przez 

ogólnonarodowe referendum 25 maja tego samego roku.  
http://www.dzienflagi.org 

https://pl.wikipedia.org 

Adam Jaworski 1D 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 DZIEŃ GRILLA  

Poniedziałek 2 maja to nie tylko Dzień Flagi, ale także Ogólnopolski Dzień Grilla! W związku z tym,  

wszyscy spragnieni grillowania rozpoczynają sezon „grillowy”. My także nie możemy się doczekać i 

już dziś przygotowaliśmy kilka porad  

Grillowane potrawy są idealnym rozwiązaniem na ciepłe dni. 

Najpopularniejsze jest mięso z grilla, marynowane dzień wcześniej 

lub przypiekane ze świeżymi warzywami lub owocami. Na rożnie 

znaleźć można mniej lub bardziej przypiekane: kiełbasę, kolorowe 

szaszłyki, karkówkę, skrzydełka oraz udka kurczaka. Smakowicie 

smakują także grillowane ryby. Do mięsa z grilla warto dodać 

aromatyczne przyprawy, a ruszt wysmarować olejem, tak by skórka 

się nie przyklejała. Szaszłyki z grilla można przygotować, 

nadziewając na drewniane patyczki cebulę, bakłażana, paprykę, pieczarki oraz pokrojone mięso 

https://pl.wikipedia.org/wiki/20_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.dzienflagi.org/


drobiowe. Warzywa można zamarynować, np. w occie balsamicznym, czosnku, pieprzu, soli, oliwie z 

oliwek i soku z cytryny. Grillowany kabaczek to pomysł dla wegetarian   

Ryba z grilla jest bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Na początku dorsza, karpia lub szczupaka 

należy dokładnie wypatroszyć, oczyścić, umyć i osuszyć. Następnie musi on być zamarynowany w 

marynacie octowej, cytrynowej, koperkowej lub czosnkowej. Po około godziny kąpieli w 

przyprawach, rybę można zacząć smażyć na grillu. Średni czas grillowania to około pół godziny (po 

kwadransie na każdą stronę). Rybę można podawać z pieczonymi ziemniakami, podsmażanymi 

grzybami (np. kurkami), ryżem, pomidorami i papryką. 

 

Magdalena Matusiak 3B 

 

 DZIEŃ BEZ KOMPUTERA!!! 
 

Dzień bez komputera w roku 2017 przypada na 3 maja. Inicjatywa 

ta ma właśnie na celu uświadomienie ludziom nie tego, co dzięki 

komputerom zyskują, ale raczej rzeczy, które mogą przez nie 

przeoczyć lub stracić. Pomysłodawcami tego dnia są Kanadyjscy 

imigranci – Białorusin Denis Bystrov i Hindus Ashutosh Rajekar – 

którzy pewnego dnia stwierdzili, że chcieliby więcej czasu 

poświęcać rodzinie i bliskim w życiu rzeczywistym, a nie 

wirtualnie. Przygotowali oni stronę internetową, na której każdy 

mógł złożyć deklarację, że 3 maja sprosta wyzwaniu, jakim jest 

doba bez komputera. Akcja szybko zyskała popularność, a informacje o pomyśle dnia off-line 

pojawiły się w największych mediach na świecie.  

Większości Polaków jednak taki dzień z pewnością by nie zaszkodził, tym bardziej, że 3 maja to 

przecież święto państwowe i doskonała okazja na relaks w plenerze. 

Przeciętny Polak spędza przed ekranem ponad 18 godzin tygodniowo, co w skali rocznej przekłada się 

na około 40 dni bez przerw. 
www.kalbi.pl 

www.ekokalendarz.pl 

Wioletta Kania 2C 

 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA 
Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto 

obchodzą strażacy. W wielu miastach, gminach i wioskach brać 

strażacka integruje się podczas uroczystości kościelnych, a później 

podczas festynów.  

W obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil stają się 

równymi sobie współpracownikami. Bez podziałów. Każdy z nich 

działa w jednej intencji „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.  

Ich pomoc jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć. 

Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory 

dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a 

czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom. 

Święty Florian 
To postać znana w okresie krwawych prześladowań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale 

legendy wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne 

zawody, związane z ogniem. Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją 

chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął śmiercią męczeńską. Około tysiąca lat po tym, 

do Krakowa przybyły szczątki Św. Floriana. Między innymi uważa się, że jego relikwie ocaliły 

krakowski kościół na Kleparzu przed spaleniem podczas wielkiego pożaru miasta 

 

Weronika Kania 3C 

 

 

http://www.kalbi.pl/
http://www.ekokalendarz.pl/


 DZIEŃ EUROPY 
 

Dzień Europy jest świętem wszystkich państw europejskich. 

Obchodzi się go w maju, w zależności od tego, czy dane 

państwo jest członkiem Unii Europejskiej, czy nie. 

 9 maja jest jednym z symboli Unii Europejskiej. Wybranie tej 

właśnie daty na Dzień Europy również nie jest przypadkowe. 

Dnia 9 maja 1950 roku Robert Schumann, francuski minister 

spraw zagranicznych, przedstawił plan, określany jako Plan 

Schumana. Dotyczył on otworzenia organizacji, mającej na 

celu krzewienie idei integracji europejskiej w kwestiach 

gospodarczych, a dokładniej w zakresie hutnictwa i górnictwa. Mowa oczywiście o Europejskiej 

Wspólnocie Węgla i Stali. Jest ona niejako prototypem Unii Europejskiej, dlatego wspólnota przyjęła 

na swoje święto właśnie dzień 9 maja. 

Aby odróżniać go od Dnia Europy, bardzo często święto to nazywane jest Dniem Unii Europejskiej. 

Jest to jednak nazwa nieformalna. W uchwale Parlamentu Europejskiego i wszelkiej dokumentacji 

dzień 9 maja również jest oficjalnie Dniem Europy. 

Kraje członkowskie Unii mają zazwyczaj wiele ciekawych pomysłów na uczczenie swojego święta. W 

wielu państwach organizowane są uroczyste parady Szumana, mające na celu upamiętnienie 

wystąpienia francuskiego ministra. W wielu krajach odbywają się gry miejskie, pokazy, występy 

gwiazd czy festyny. Popularne są również wesołe miasteczka dla dzieci oraz zabawy integrujące, na 

przykład malowanie flagi Europy. 

Podobne przedsięwzięcia organizowane są w naszym kraju. Ponadto, Polska co roku 1 maja obchodzi 

kolejną rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Odbywające się w tym czasie imprezy, koncerty i 

inne zabawy pozwalają nam corocznie świętować bycie członkiem europejskiej wspólnoty. 
uniaeuropejska.info.pl 

Redakcja 

                                                           

 DZIEŃ MATKI  
 

Już 26 maja, który wypada w piątek, będziemy świętować dzień wszystkich 

matek. Oczywiście miłość do nich i szacunek powinniśmy wyrażać każdego 

dnia, ale chociaż w ten jeden dzień w roku sprawmy, aby poczuły się 

wyjątkowe.  

Krótka historia Dnia Matki? Jego współczesna forma zapoczątkowana została w 

Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, gdzie obchodzone jest w drugą 

niedzielę maja. W Polsce święto to, wypadające 26 maja, obchodzono pierwszy 

raz w 1914 roku w Krakowie.  

 

Kupmy naszym rodzicielkom ładny bukiet kwiatów, czekoladki,  

albo zróbmy piękną laurkę – prosto z serca! 

 

 Paulina Lachawiec 2D 

 

POLECAM… 

      Tydzień temu przeczytałam jedną z trzech najlepszych książek, które dotychczas wpadły w 

moje ręce. Jest to książka pt: „Skaza” autorki Ceceli Ahern .  

Po „Niezgodnej” i „Wybranych” nie sądziłam, że jakaś książka mnie jeszcze zachwyci, a tu nagle, 

niespodzianka  

Powieść tę pochłonęłam w dwa dni. Już od pierwszych stron siedziałam jak wryta i czekałam, co 

będzie dalej. Ku mojej wielkiej rozpaczy, nie ma jeszcze napisanego drugiego tomu – ale po cichu 

liczę, że niedługo to nastąpi.  

http://www.uniaeuropejska.info.pl/parlament-europejski


 O czym jest ta ciekawa książka? Głównie o przeciwstawieniu się władzy, 

nastoletnich wyborach, rozpaczy, upokorzeniu.  

Generalnie te wątki zawiera 75 % wszystkich bestsellerów , co nie zmienia 

faktu, że książka ta jest naprawdę warta przeczytania.  

Jak opowiada o niej autor: „ Ukarana przez bezduszny Trybunał 17- letnia 

Celestine, zostaje ikoną rewolucji zmierzającej do obalenia rządów ludzi, 

którym się wydaje, że mają prawo narzucać społeczeństwu swoje moralne i 

obyczajowe dogmaty. Choć napiętnowana Skazą, podejmuje walkę o powrót 

jej świata do normalności.” Troszeczkę zirytował mnie fakt, iż główna 

bohaterka początkowo stała murem za Trybunałem i nie przepadała za 

Naznaczonymi, a gdy sama się nią stała, to nagle sprzeciwiła się Trybunałowi. 

Mimo to sądzę, iż jest to jedna z lepszych książek i powinna zadowolić nawet 

najbardziej wymagającego czytelnika, do których ja lubię się zaliczać . 

  

 Aleksandra Olszewska 3C 

  

WARTO ZOBACZYĆ 
Był sobie pies 

Po co żyjemy? Dokąd zmierzamy? I na czym polega szczęście?  

Lasse Hallström, szwedzki reżyser znany m.in. z filmów "Moje 

pieskie życie" oraz "Mój przyjaciel Hachiko", ostatnio nakręcił film 

pt. "Był sobie pies". Gdyby nie autentyczna miłość Hallströma do 

czworonogów, ekranizacja książki W. Bruce'a Camerona, w której 

cała historia opowiadana jest z perspektywy psa, nie byłaby tak 

przekonująca i prawdziwa. 

Cała historia zaczyna się, kiedy na świat przychodzi brązowy golden 

retriever. Ucieka ze schroniska, zostaje porwany przez chciwych 

robotników, którzy pozostawiają go w upale w samochodzie. Stamtąd 

ratuje go chłopiec Ethan wraz z mamą i od tamtej pory zostają 

najlepszymi przyjaciółmi. Chociaż z biegiem czasu okazuje się, że 

Ethan nie może liczyć na swojego ojca, ma u boku wiernego 

czworonoga, który doskonale wie, że jego właściciela najlepiej 

rozwesela zabawa piłką. Nic nie trwa jednak wiecznie – Bailey 

zaczyna mieć na starość problemy ze zdrowiem i musi zostać uśpiony. Ale to jeszcze nie koniec jego 

drogi... 

Od tamtej pory wędruje on od jednego życia do drugiego, za każdym razem ucząc się czegoś nowego 

o sensie psiego życia. Wciąż jednak pamięta swojego pierwszego przyjaciela i każdego następnego 

swojego właściciela porównuje do Ethana.  

"Był sobie pies" to przede wszystkim mądra lekcja skierowana głównie do widzów, którzy 

marzą o posiadaniu psa. Film Hallströma pokazuje różne strony takiej odpowiedzialności – pozytywne 

i negatywne, radosne oraz bolesne. Każdy z psich właścicieli pokazanych w filmie miał zupełnie inny 

stosunek do swojego przyjaciela. Jednak łączyła ich ogromna miłość i troska o dobro zwierzaka. 

Przyjaźń człowieka z psem jest najbardziej szczera i jedyna w swoim rodzaju. Jednocześnie film ten 

przypomina, że to od człowieka, a nie psa, zależy, jak będzie wyglądała łącząca ich relacja. Pies 

okazuje przecież nam tyle serca, ile podarujemy jemu. 

Jestem pewna, że po seansie z całego serca zapragniecie przygarnąć, chociaż jednego psiaka. A może 

nawet dwa... 

Katarzyna Mandes 3D 

 



KĄCIK FANA  
 „Trzynaście powodów” 

„Trzynaście powodów” to amerykański serial, który przez ostatni miesiąc podbił 

listy popularności. Dlaczego? Jednym z powodów jest producent, albo raczej 

producentka, którą na pewno większość z was kojarzy z top’owych piosenek 

pop. A jest nią… Selena Gomez! Znamy ją z jej własnych teledysków oraz ról z 

serialu „Czarodzieje z Weverly Place” oraz licznych filmów. Selena nagrała 

piosenkę do „Trzynastu powodów”-„OnlyYou”, która bardzo gorąco wam 

polecam. 

Scenariusz serialu jest napisany na podstawie książki Jay'aAsher'a (osobiście ją 

bardzo lubię). Serial miał swoją premierę 31 marca. Fabuła opowiada historię 

nastoletniej Hannah Baker (KatherineLangford), która przed popełnieniem 

samobójstwa nagrywa kasety, w których opowiada o powodach swojej śmierci. 

Jedna kaseta to jeden człowiek, który przyczynił się do jej samobójstwa. Pewnego dnia jej znajomy 

Clay Jensen(Dylan Minnette) po powrocie ze szkoły, pod drzwiami znajduje paczkę, w której znajduje 

owe kasety. 13 nagrań odmieni jego życie i życie 12 innych osób. Pojawiają się pytania: „Czy Clay też 

jest jednym z powodów?”, „Jeśli tak, co takiego zrobił?”, „Jeśli nie, dlaczego dostał kasety?”, 

„Dlaczego nie zrobił nic, żeby zapobiec tragedii?”. Na te pytania znajdziecie odpowiedź oglądając 13 

odcinków serialu, bądź czytając książkę, do czego was bardzo zachęcam. 

 

Julia Szymańska 2D 

 

 

NOWINKI TECHNOLOGICZNE  
 

Najszybsza kamera na świecie. Nagrywa filmy w 5 bilionów klatek na sekundę. 

Naukowcy z Uniwersytetu Lund w Szwecji 

stworzyli kamerę, która rejestruje obraz aż w 5 

bilionów klatek w sekundę, to jest kosmiczna 

prędkość. Jest taka szybka, że wstrzymuje 

światło. W najnowszych smartfonach, które 

zostały zaprezentowane w Lizbonie mogą 

rejestrować obraz w zaledwie 1000 klatek na 

sekundę. Przy takiej kamerze spowalnia się 

czas dzięki wielu klatkom na sekundę, aby uchwycić niezwykłe procesy fizyczne, chemiczne i 

biologiczne. Tak cenne umiejętności pozwalają poznawać tajemnice naszego świata w takich detalach, 

w jakich nie mogli wcześniej uczynić. Zaletą takiej kamery jest rejestrowanie szeregu kodowanych 

obrazów w klatce przy użyciu lasera. Później, z pomocą specjalnego algorytmu, rozdziela się je i 

ustawia w odpowiednią sekwencję. Dlatego kamera ta jest tak potwornie szybka. 

 
www.geekweek.pl 

Jakub Jasek 1D 

 

KASIA I JEJ PRZEPISY 
 

Piętrowy koktajl owocowy 

Z powodu tego, że wiosna zaczęła się już na dobre, czego niestety za oknami nie widać, zaproponuję 

piętrowy koktajl owocowy. Jest to lekki i orzeźwiający koktajl, który idealnie nada się na majowe 

popołudnie. 



Potrzebne składniki: 

Część czerwona 

 200 g truskawek, opłukanych, bez szypułek 

 1 łyżka syropu z agawy lub cukru 

 1 łyżka soku z cytryny 

Część biała  

 1 nieduży obrany banan  

 2 łyżki jogurtu naturalnego lub mleka roślinnego 

 100 g miąższu ananasa bez skóry 

 1 łyżka soku z cytryny 

Sposób przygotowania: 

Zmiksować osobno część białą i czerwoną koktajlu, do szklanek wlać najpierw białą część a 

później czerwoną. Zamiast truskawek można użyć malin lub jagód.    

       

Życzę smacznego! 

 

Katarzyna Witkowska 3C 

 

TO I OWO 
 

NIEZAPOMINAJKA 
Nazwa niezapominajki leśnej (myosotis sylvatica) – w 

wielu językach jest symbolem pamięci (np. angielski, 

niemiecki, rosyjski). Natomiast nazwa łacińska oznacza 

"mysie ucho" – nawiązuje do charakterystycznego kształtu 

delikatnie owłosionych liści. Niezapominajka zawsze 

kojarzy się nam z błękitnym kolorem drobnych kwiatów, 

ale w uprawie dostępne są też odmiany białe i różowe.  

Jest to roślinka tak lubiana, że 15 maja ma swój dzień w 

naszym kalendarzu.  

 

Błękit niezapominajek oznacza wierność drugiej osobie, 

wierność na zawsze, na wieki. Kwiaty występują jednak w wielu odmianach np. białym i różowym, 

lecz niebieskie z żółtym oczkiem są najpopularniejsze. Nadają się na kwiat cięty i w wazonie potrafią 

wytrzymać około tygodnia.  

Od XV wieku uznawano magiczną moc tych kwiatów, a w okresie romantyzmu zyskały na znaczeniu, 

bo ich klimat emocjonalny wpisywał się doskonale w epokę. 

 

Nazwa niezapominajka powtarzana jest we wszystkich językach świata. 

Forget me not – po angielsku 

Vergissmeinnicht – po niemiecku 

Forglemmigej – po duńsku 

Forglem-mig-ikke – po norwesku 

Förglemmigej – po szwedzku 



Niezabudka – po rosyjsku 

Wasurena gusa – po japońsku 

Wu Wang Cae – po chińsku 

Średniowieczna angielska legenda mówi o rycerzu przechadzającym się w ciężkiej zbroi nad brzegiem 

rzeki wraz ze swoją panią. Chcąc zebrać dla niej bukiet niebieskich kwiatów wpadł do wody i ciężka 

zbroja pociągnęła go na dno, ale zdążył swojej ukochanej krzyknąć – nie zapomnij mnie. 

 

Julia Szczepańska 3C 

 

 

ZDJĘCIA ZOSI 
 

 
  
   

Zosia Jędruszczak 
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Wiosna to czas 

niesamowity...  
Przyroda, która obudziła się 

na dobre. 

 Zieleń młodych liści, 

promienie, co raz cieplejszego 

słońca, zapach ciepłego 

majowego deszczu oraz 

świeże powietrze jest istną 

ambrozją dla naszego ciała.  

Wiosna… 
 To czas długich weekendów, 

spacerów, aktywności na 

świeżym powietrzu.  

Ale czy to, aby na pewno 

wszystko?  

Czy może wiosna jest też 

idealnym czasem, aby się 

zakochać? ………. 


