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Osiem lat temu było: Witaj szkoło 

Teraz jest: Żegnaj szkoło! 

 

Na początku było ich ośmioro, teraz jest dziesięcioro. 

Zmienili się bardzo. 

Zmienił się także wychowawca klasy i dyrektor szkoły. 

 

Przez te osiem lat nauki w naszej szkole na pewno wiele przeżyli, 

wiele się nauczyli, dojrzeli, 

nawiązali przyjaźnie. 

 

Teraz czeka na nich nowa, inna już 

szkoła. 

Z tej zabiorą wiele różnych 

wspomnień.  
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Wspomnienia uczniów klasy ósmej 

 

Imię i nazwisko: Aleksandra Bojarska 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od 2009 r. poszłam o rok wcześniej, dlatego że bardzo 

płakałam za moim bratem. 

Mój pierwszy dzień w tej szkole: Jeśli chodzi o  pierwszą klasę, to nie pamiętam wcale 

tamtego dnia, ale chyba wtedy dostałam pierwszą uwagę w dzienniku. A mieliśmy jeszcze 

wtedy takie małe dzienniki. A przedszkola to już nawet nie pamiętam. 

Z okresu nauki wczesnoszkolnej (klasy I-III) zapamiętam przede wszystkim: Pana 

Artura, czytanki, nasz klasowy sport Mini Hokej, prawie zawsze graliśmy w niego. Czy też 

walentynki, gdzie u nas w klasie nie były zbytnio mile widziane. Granie na każdej przerwie     

w szachy, warcaby, zabawa z liną, czy w trzeciej klasie zabawa w sąd, wolne lekcje u księdza, 

piątki z angielskiego tylko w pierwszej klasie, a najważniejsza Pierwsza Komunia Święta                    

w drugiej klasie. 

Najmilsze, najwspanialsze wspomnienie związane z tą szkołą: Wycieczki szkolne, 

andrzejki, choinki, kółko teatralne, świetlice, zawody szkolne, dzień zdrowia, konkursy.  

Najbardziej będzie mi brakować: Przede wszystkim tylko nauczycieli, no i może opowieści 

nauczycieli, tych klasowych „odpałów”.  

Moja przyszła szkoła to: Może ekonomik lub zawodówka. 

Moje przesłanie do uczniów i nauczycieli, którzy pozostaną w szkole w Pełkiniach: 

  Dla uczniów jest takie, żebyście się uczyli, bo nie wiadomo jak potem skończycie… 

Podziękowanie dla wszystkich nauczycieli, dziękuję za te lata wspólnie spędzone, za 

poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. Dziękuję za dobre słowa, które dodawały                          

mi skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Dziękuję za codzienny przykład, jak być 

mądrym i dobrym człowiekiem. Dziękuję za pokazanie mi, że porażki mogą mnie czegoś 

pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość                      

i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.  
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Imię i nazwisko ......Nikolas Czerwiński 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od .........10 lat 

Mój pierwszy dzień w tej szkole ............Był dla mnie stresujący 

Z przedszkola pamiętam ............ Nic, ponieważ nie chodziłem do przedszkola  

 Z okresu nauki wczesnoszkolnej (klasy I-III) zapamiętam przede wszystkim .......Klasy                        

i nauczycieli 

Najciekawsza wycieczka szkolna ......... Wycieczka na Słowację, ponieważ  zawsze przed 

wyjazdem do innego kraju jest ekscytacja i strach 

Najmilsze, najwspanialsze wspomnienie związane z tą szkołą .........najprzeróżniejsze zabawy  

Najbardziej będzie mi brakować ............ Mojej Klasy 

Moja przyszła szkoła to .....Innowacyjna 

Moje przesłanie do uczniów i nauczycieli, którzy pozostaną w szkole w Pełkiniach ...... 

Uczcie się pilnie, aby dostać się do wymarzonej szkoły :))) .. 
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  Imię i nazwisko Kamila Dudek 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od 10 lat. 

Mój pierwszy dzień w tej szkole: nie pamiętam pierwszego dnia, bo to było dawno. 

Z przedszkola pamiętam: Jak miałam 5 lat, to mi się jedna koleżanka dokuczała, a jak miałam 

6 lat, to  dwie koleżanki kłóciły się z kim mam się bawić. 

Z okresu nauki wczesnoszkolnej zapamiętałam: Jak Pan Artur Filar wpisał mi uwagę, jak mu 

nie przyniosłam krzesła do klasy z sali gimnastycznej, ponieważ myślałam, że żartuje, bo Pan 

zazwyczaj żartował. 

Najciekawsza wycieczka szkolna: Zoo w Zamościu, dlatego że  wtedy byłam pierwszy raz                    

w zoo i bardzo mi się podobało. 

Najwspanialsze wspomnienia związane z tą szkołą: to zabawy andrzejkowe i choinkowe. 

Najbardziej będzie mi brakowało: Wycieczek szkolnych. 

Moja przyszła szkoła to: ZSSCHIO IM. Marii  Curie- Skłodowskiej. 

Moje przesłanie do uczniów tej szkoły to:  Zachowujcie się dobrze w stosunku do uczniów                   

i nauczycieli. 
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Imię i nazwisko ….. Patrycja Grunt 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od zerówki, czyli chyba od 2011 roku 

Mój pierwszy dzień w tej szkole ....... był fajny, chociaż słabo go pamiętam 

Z przedszkola pamiętam ............naszą zabawkę, którą nazwaliśmy ,,lady lodówa’’ 

Z okresu nauki wczesnoszkolnej zapamiętam przede wszystkim ....... pasowanie na ucznia, 

wyjazd do Bochni i jak zamknęłam przez przypadek kolegów w klasie  

Najciekawsza wycieczka szkolna ......... była w 2019 roku, kiedy pojechaliśmy do parku 

rozrywki ,,Legendia’’, był to ekstremalnie spędzony czas z przyjaciółmi 

Najmilsze, najwspanialsze wspomnienie (wspomnienia) związane z tą szkołą .........zabawy, 

wycieczki, jak byłyśmy przebrane w aniołki i chodziłyśmy z Mikołajem 

Najbardziej będzie mi brakować ............nauczycieli i klimatu tej szkoły  

Moja przyszła szkoła …..  myślę, że będzie fajna 

Moje przesłanie do uczniów i nauczycieli, którzy pozostaną w szkole w Pełkiniach ...... 

Dziękuję nauczycielom za tyle lat nauczania, wytrwałości  i cierpliwości. 
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1. Maciej Kozdrowicki 
2. Do szkoły w Pełkiniach chodzę od 2010 r. 

3. Nie pamiętam tego pierwszego, pierwszego dnia w szkole, wiem, że w pierwszej, bądź 

drugiej klasie w pierwszy dzień nauki wszyscy przyszli z rodzicami. Wszyscy oprócz 

mnie. Z czego wówczas byłem dumny.  

4.  Pamiętam jak zrobiliśmy choinkowy łańcuch z papieru, który był na długość dwóch sal. 

Od okna do okna. No i jak Łysego Rudego wrzuciliśmy do kosza z drewnianymi 

klockami. 

5. Pamiętam zaspy, przyszliśmy do szkoły z zamiarem robienia ozdób wielkanocnych. 

Padał śnieg, były wielkie zaspy, połowa klasy nie przyszła. Śnieg tak dobrze się kleił, że 

jak padał to oblepił okna w jakichś 70-ciu procentach. 

 

 

6. Wyjazd do Bochni najmilej wspominam. Najciekawsza była jednak wycieczka do 

Sandomierza i Kazimierza Dolnego. W czwartej klasie. Była wyjątkowa. Szczególnie jeśli 

chodzi o zakwaterowanie. Wydarzyło się tam coś niezwykłego. Mianowicie w pokoju 

pomiędzy łóżkami stała szafka, na której znajdowała się lampka. Miała jednak ciekawy 

sposób włączania. Nazwałem to lampą Aladyna. Należało potrzeć (przynajmniej tak to 

pamiętam) jej kulistą „podstawę”. Z czasem lampka zaczęła wariować. W nocy, kiedy 

wszyscy spali, zapalała się co jakiś czas. O każdym takim incydencie informowałem 

Konrada (jeżeli ja to zauważyłem) lub on mnie (jeżeli on to zauważył). Zdarzyło się to  
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kilka razy, aż wreszcie postanowiliśmy odłączyć lampkę od zasilania. Konrad 

powiedział, że jeżeli za chwilę będą otwarte drzwi i będzie się tam świeciło światło to 

znaczy, że to jakieś duchy. Tak się stało. Konrad obudził mnie (albo ja go), że drzwi są 

uchylone. Okazało się, że jeden z nas cierpiał na bezsenność i poszedł na spacer po 

budynku. Jednak te wszystkie zbiegi okoliczności do dzisiaj wydają się zadziwiające. 

Jest jeszcze druga dość ciekawa historia związana z tą wycieczką. Mianowicie: 

pomiędzy balkonami – naszego i sąsiedniego pokoju znajdowała się barierka, ciekawe 

jest to, że pod nią znajdował się jakoś 30 centymetrowy kawałek „ściany” , a niżej była 

dziura. W nocy wydawało się, jakby przechodzili od siebie do nas. Były widoczne cienie, 

słyszeliśmy rozmowy. Oczywiście, trzeba się było liczyć z potencjalnym nalotem 

Mossadu. Mimo to prawdopodobnie nikt nie przechodził, jestem skory uznać, że to 

także nie Mossad.  

7. Wspomnienie związane ze szkołą: To jest bardzo dobry sposób na podbicie swojej 

średniej. Najwspanialszym wydarzeniem była każda lekcja …………… 

Niech każdy czytający to nauczyciel w miejsce kropek wstawi nazwę swojego 

przedmiotu.  

8. Najbardziej będzie mi brakować fizyki  

9. Moja przyszła szkoła: Ciężko powiedzieć. 

10.  Moje przesłanie: Pacta sunt servanda  
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 Imię i nazwisko: Dawid Krawiec 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od: 1 września 1010 roku. 

Mój pierwszy dzień w tej szkole: był już dawno. 

Z przedszkola pamiętam: to, że byłem nieśmiały i było mi tam trudno. Pewnego razu 

przeciekał kaloryfer i wszyscy próbowali go zatykać lalkami, czy innymi niedziałającymi 

technikami, a ja pomyślałem i podstawiłem tam samochód z głęboką przyczepą, dzięki czemu 

woda się lała tam i myślę, że uratowałem szkołę. 

Z okresu nauki wczesnoszkolnej (klasy I-III) zapamiętam przede wszystkim: grę w hokeja na 

w-f. 

Najciekawsza wycieczka szkolna: wycieczka do parku rozrywki w Chorzowie, ponieważ 

zawsze chciałem być w parku rozrywki. 

Najmilsze, najwspanialsze wspomnienie (wspomnienia) związane z tą szkołą: pierwsza lekcja 

fizyki, innych nie pamiętam. 

Najbardziej będzie mi brakować:  fizyki. 

Moja przyszła szkoła to: Jest mi to niewiadome, gdyż jeszcze nie było egzaminów i nie mogę 

wiedzieć, gdzie się dostanę. 

Moje przesłanie do uczniów i nauczycieli, którzy pozostaną w szkole w Pełkiniach: JD (jest 

dobrze), a może być jeszcze lepiej. 
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Imię i nazwisko  Konrad Gardziel  

 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od 2010 roku  

 

Mój pierwszy dzień w tej szkole był okropny, nie wiedziałem, co mam robić bardzo się 

stresowałem, ale jakoś dałem radę. 

 

Z przedszkola pamiętam wspólne zabawy z przyjaciółmi  oraz mój pierwszy dzień, który cały 

przepłakałem. 

 

Z okresu nauki wczesnoszkolnej (klasy I-III) zapamiętam przede wszystkim  pasowanie na 

ucznia  oraz stres przed pierwszym występem. 

 

Najciekawsza wycieczka szkolna to była wycieczka do zoo w Zamościu bodajże w drugiej 

klasie (dokładnie nie pamiętam), ponieważ zostawiłem tam swoją kurtkę oraz jak się 

przestraszyłem, gdy zobaczyłem pająki w terrariach. 

 

Najmilsze, najwspanialsze wspomnienie związane z tą szkołą to gra z przyjaciółmi na boisku 

oraz wychowanie fizyczne z Panią Teresą. 

 

Najbardziej będzie mi brakować lekcji języka niemieckiego z Panem dyrektorem oraz 

wygłupów na przerwach z przyjaciółmi. 

 

Moja przyszła szkoła to Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta 

Witkowskiego w Jarosławiu 

 

Moje przesłanie do uczniów i nauczycieli, którzy pozostaną w szkole w Pełkiniach ......  

Dla uczniów żeby dążyli do swojego celu i nie poddawali się  oraz żeby nie denerwowali 

nauczycieli.  

Szczególnie chciałbym życzyć nauczycielom spełnienia swoich marzeń oraz dalszej 

cierpliwości. Także chciałbym podziękować za to, że mimo niektórych nieciekawych sytuacji 

nauczyciele zachowali zimną krew i wytrzymali z nami ten rok. Wszystkiego dobrego. 
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Imię i nazwisko: Paweł Stęchły 

Jestem uczniem szkoły w Pełkiniach od przedszkola. 

Mój pierwszy dzień w tej szkole był niepewny. Trochę się bałem, ale wszystko poszło dobrze. 

Z przedszkola pamiętam zabawy i spacery. 

Z okresu nauki wczesnoszkolnej (klasy I-III) zapamiętam przede wszystkim dobre 

wspomnienia, którymi otaczał nas pan Filar. 

Najciekawsza wycieczka to była dwudniowa wycieczka w klasie V do Sandomierza. Po raz 

pierwszy spędziłem noc poza domem, czułem się pewny, ze dałem radę. 

Najmilsze, najwspanialsze wspomnienia związane z tą szkołą: było miło, żadnych przykrości, 

miło i ciepło wspominam nauczycieli oraz kolegów i koleżanki. 

Najbardziej będzie mi brakować wspólnych spotkań na przerwach ze znajomymi. 

Moja przyszła szkoła to szkoła, w której wiążę przyszłość ze swoim zawodem. 

Moje przesłanie do uczniów i nauczycieli, którzy pozostaną w szkole w Pełkiniach: Chciałbym 

podziękować wszystkim nauczycielom za wspólną naukę, na długo pozostaną w pamięci 

dając dobry wzór dla każdego ucznia kończącego szkołę podstawową. 
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Wszystkim uczniom klasy ósmej                                     

składamy nasze gratulacje! 

 

Składamy życzenia, abyście potrafili 

cieszyć się sukcesami, 

umieli wyciągać wnioski z porażek. 

Życzymy Wam szczęścia, radości i osiągnięcia 

wszystkich zamierzonych celów. 

 

Pamiętaj: "Każdego dnia możesz zrobić coś, 

aby zbliżyć się do swojego marzenia 

lub możesz nie robić niczego. 

W każdym przypadku podejmujesz decyzję”. 
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Jedz zdrowo! 
 

 

 

 

Zaczął się jeden ze smaczniejszych miesięcy roku – czerwiec! 

Chyba tym razem nikt nie potrzebuje namawiania, aby włączyć do swojego menu coraz 
więcej owoców i warzyw sezonowych, prawda? Pewnie dobrze wiecie też, jakie warzywa 

i owoce są teraz w sezonie, jednak może zachęcę Was do zjedzenia czegoś jeszcze 
(oprócz kilogramów truskawek, które zjadacie). Może któryś produkt z tego 

comiesięcznego zestawienia jest w Waszych domach trochę zapomniany lub jeszcze nie 
wypróbowany? Zerknijcie i pomyślcie. 

 

1. Sałatka z arbuza i fety 
składniki : 
* około 1 kg arbuza 
* 250 g sera fety 
* pęczek świeżej mięty 
* 3 łyżki pestek dyni 
* 3 łyżki pestek słonecznika  
* dużo czarnego, świeżo zmielonego pieprzu 
* 1 cytryna 
* 2,5 - 3 łyżki oliwy lub oleju z pierwszego tłoczenia 
wykonanie : 
Tę sałatkę przygotowujemy na chwilę przed jej podaniem. Prażymy pestki dyni 
i słonecznika: wrzucamy je na suchą, gorącą patelnię i stale mieszając czekamy 
około 3 minuty aż lekko napęcznieją i staną się chrupkie i aromatyczne.  Czekamy 
aż ostygną. Arbuz obieramy ze skóry. Jego miąższ kroimy na 3-4 cm trójkątne lub 
kwadratowe kawałki i usuwamy z nich pestki. Ser feta kroimy w dużą kostkę. 
Listki mięty odrywamy od łodyżek (większe siekamy). Mieszamy sok wyciśnięty 
z cytryny z oliwą i świeżo zmielonym pieprzem. Na półmisku rozkłada kawałki 
arbuza i fety, obsypujemy je prażonymi pestkami i listkami mięty; Równomiernie 
polewamy sałatkę sosem z cytryny i oliwy. Dekorujemy listkami świeżej mięty. 
Składników tej sałatki nie należy mieszać, a jedynie układać je warstwowo! 
 Mieszanie ich co prawda nie wpłynie negatywnie na smak sałatki, ale sprawi, że 
będzie miej kusiła swoim wyglądem, a "je się przecież również oczami" 

2. Sałatka ‘Afrykańska” z kuskusem 
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Składniki: 
* 1/2 filiżanki kuskusu (suchego) + wrzątek do 
zalania 
* 1 puszka ciecierzycy 
* 1 cebula czerwona 
* 3 łyżki konserwowej papryczki chilli 
* 1/2 pęczka natki pietruszki (koniecznie 
wypróbujcie też wersję z kolendrą, jeśli macie ją 
na stanie) 
* około 8 łodyżek selera naciowego 
* sok z 1 cytryny (to najważniejsza przyprawa!) 
* sól wg uznania 
* 3 łyżki oliwy z oliwek 
Wykonanie: 
Zalać kuskus wrzątkiem. 
• Umyć i posiekać warzywa. Wycisnąć sok z cytryny. 
• Kiedy kuskus ostygnie, wymieszać wszystkie składniki – w końcu sałatka to 
żadna filozofia  
 

3. Zapiekanka makaronowa z cukinią, suszonymi pomidorami i serem feta  
Składniki: 
* cukinia 
*cebula 
* 2 łyżki pokrojonych suszonych pomidorów 

* pół kostki sera typu feta 

* 200 ml śmietany 12% 

* jajko 

*sól, pieprz, suszony czosnek lub ząbek świeżego 
czosnku przeciśniętego przez praskę 

* olej do smażenia 

Wykonanie: 
 makaron gotuję w osolonej wodzie. W tym czasie myję cukinię i pieczarki, 
obieram cebulę, wszystko kroję. Cebulę podsmażam na oleju, dodaję pieczarki 
i cukinię. Smażę, aż warzywa zmiękną, doprawiam solą i pieprzem. Odcedzony 
makaron układam w naczyniu do zapiekania. Na makaronie układam 
podsmażone warzywa, suszone pomidory i pokrojony w kostkę ser feta. 
Śmietanę mieszam z jajkiem, doprawiam solą, pieprzem i czosnkiem. Polewam 
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nią zapiekankę i wstawiam do piekarnika nastawionego na 200 st.C. Zapiekam 
ok. 20-30 minut, aż feta zacznie się rumienić. Przed podaniem posypuję natką 
pietruszki. 
 

4. Kompot czereśniowy z rabarbarem i arcydzięglem  

Składniki: 

 2 kg czereśni 
 3-4 l wody 
 5-6 łodyg rabarbaru 
 3 łyżki cukru 
 kawałek korzenia arcydzięgla 
 sok z 1 cytryny 

 Sposób przygotowania 
 Czereśnie myjemy, zalewamy wodą w garnku. Rabarbar myjemy i obieramy, kroimy w 

kawałki i wrzucamy do garnka. Wsypujemy cukier i gotujemy 15 minut. Na koniec dodajemy 
posiekany kawałek arcydzięgla i sok z cytryny. Schładzamy i podajemy. 

  
5. Mus Shreka 

Mango - dojrzała sztuka 
Awokado - dojrzała sztuka 
Kiwi - 1 - 2 sztuki 
Świeży szpinak - 2 duże garści 
Sok z cytryny – łyżka 
Miód - 3 łyżeczki 
Jagody goji – łyżka 
Orzechy nerkowca - 2 łyżki 
Sposób przygotowania: 
Wydłub łyżką miąższ z awokado, usuń pestkę. Mango i 
kiwi obierz ze skórki. 
Zmiksuj składniki na gładki mus. 
Mus przełóż do szklanek i oprósz orzechami nerkowca oraz jagodami goji. 

Przygotowała: Aleksandra Bojarska 
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Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta są kluczem do 
zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości. 

Ilość pożywienia musi być dostosowana do indywidualnego 
zapotrzebowania na energię, które zależy m.in. od płci, wieku 
i trybu życia, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. 
Dla utrzymania prawidłowej masy ciała bardzo istotny jest, bowiem 
prawidłowy bilans pomiędzy ilością spożytych a spalonych kalorii. 
Składnikami pokarmowymi dostarczającymi energii są 
węglowodany, białka i tłuszcze. 

Jakie powinny być proporcje pomiędzy węglowodanami, 
tłuszczami i białkami? 
Dobowe zapotrzebowanie w wartościach kalorycznych pokarmu 
powinny stanowić: 

 węglowodany    55 -75% 
 białka                 10-15 % 
 tłuszcze              15-30 % 

Dla osób dorosłych, prowadzących umiarkowanie aktywny tryb 
życia zapotrzebowanie dobowe wynosi: dla kobiet około 2000 – 
2200 kcal, a dla mężczyzn 2500 – 3000 kcal. Faktyczne 
zapotrzebowanie energetyczne osób z prawidłową masą ciała 
można obliczyć mnożąc aktualną masę ciała w kg x 30. 
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Ile powinno się ważyć? 

 
Należną masę ciała dla osób dorosłych można obliczyć według 
wzoru: 

 dla kobiet           (wzrost w cm – 100) – 10% 
 dla mężczyzn     (wzrost w cm – 100) –   5% 

Często korzysta się ze wskaźnika masy ciała (BMI-Body Mass 
Index) obliczanego wg. wzoru: 
BMI = masa ciała (kg)/wzrost (m)2 
Zakres normy BMI wynosi 18.5 – 25, o nadwadze świadczy BMI 
25 –29, a wartość BMI powyżej 30 wskazuje na otyłość. 

Kalkulator do łatwego obliczenia swojego BMI znajdziesz na 
stronie www.trzymajforme.pl  

 

 

http://www.trzymajforme.pl/
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Jak nie przytyć, siedząc w domu? 
 

Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, większość z nas całe dnie spędza teraz w domu.  

Niestety, mamy coraz mniej ruchu, co może się negatywnie odbić nie tylko na sylwetce, ale też 

samopoczuciu i zdrowiu.  

 

 
 

Dieta w czasie epidemii koronawirusa 

 

Spędzanie czasu w domu sprzyja dużej ilości siedzenia, podjadaniu niezdrowych przekąsek . Dlatego 

musimy sobie uświadomić, że kwarantanna nie zwalnia nas z dbania o jakość przyrządzanych posiłków.  

 

Jadłospis nadal powinien być dostosowany do podstawowych zasad zdrowego żywienia i bazować na 

wartościowych produktach, takich jak: 

 

 warzywa, które powinny stanowić podstawę większości posiłków, dostarczają dużej ilości 

błonnika, antyoksydantów, a do tego są niskokaloryczne; 

 

 produkty zbożowe jak pieczywo pełnoziarniste, ziemniaki, bataty, ryż, kasza, komosa ryżowa czy 

amarantus. Są zdrowym i wartościowym źródłem węglowodanów złożonych; 

 

 mięso, ryby, jaja, nabiał są bardzo wartościowym źródłem białka. Nie zapomnij o roślinach 

strączkowych, które są źródłem białka roślinnego, błonnika i wielu mikroelementów 

 

 orzechy, nasiona, oleje, awokado - bardzo dobre źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
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Nikomu nie trzeba przypominać, że należy ograniczyć "śmieciowe" jedzenie, czyli: 

 

produkty bogate w cukry proste (słodycze, pieczywo cukiernicze, słodkie napoje, soki), produkty zbożowe 

rafinowane (np. białe pieczywo), kandyzowane, w syropach. Ich duże spożycie będzie sprzyjać większym 

wyrzutom glukozy i jej spadkom, przez to w szybszym czasie poczujesz głód i będziesz potrzebował 

sięgnąć po kolejną przekąskę. 

 

 

 
 

Rozwiązań jest kilka. Najważniejsze to po prostu mieć dużo spontanicznej aktywności fizycznej. 

Większość ludzi uważa, że jedynym sposobem na spalanie kalorii są zaplanowane sesje treningowe. Tak 

naprawdę dla większości z nas większe znaczenia dla metabolizmu będzie miała spontaniczna aktywność 

fizyczna, której poświęcamy mniej lub więcej uwagi każdego dnia np.: 

 

chodzenie (oczywiście w ramach obowiązujących ograniczeń przemieszczania się) 

 

spacerowanie z psem 

 

prace domowe - odkurzanie, mycie okien, wycieranie kurzu, prasowanie itp.  
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Do tego, jeśli masz trochę miejsca na wykonanie treningu w domu, to w zupełności wystarczy, 

aby zadbać o formę fizyczną i psychiczną! Możesz wykonywać treningi ogólnorozwojowe, rozciągające, 

z obciążeniem własnego ciała.  

 

 

Konrad Gardziel 
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Imię: Anna 

Nazwisko: Fiałek 

Data urodzenia: 22.03.2009r 

Znak zodiaku: Baran 

Ulubiony napój: Pepsi 

Ulubiona potrawa: Pizza 

Ulubiona piosenka: ,,No tears left to cry’’ 

Jak Ci idzie nauka zdalna?  

-Idzie mi dobrze 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne wakacje?- Czy  zmieniłaś  plany w związku z pandemią? 

-Wyobrażam je sobie niezbyt kolorowo, bo nie możemy nigdzie wyjechać i nie miałam na  nie 

planów. 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą? 

-Tak. Będę tęsknić, ponieważ wiąże się z nią dużo wspomnień. 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie? 

- Moje relacje ze znajomymi przyjaciółmi są bardzo dobre, bo mam z nimi kontakt. 

Jak pozytywnie zagospodarowałaś dodatkowy wolny czas w domu? 

- Jak kończę lekcję, to wychodzę na pole lub razem z mamą piekę ciasta. 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami? 

-Jest gorszy niż przed pandemią, ale dobry. 

Czy jesteś zadowolona z ocen końcowych? 

- Tak, bardzo. 
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Imię: Aleksandra 

Nazwisko: Bojarska 

Data urodzenia: 13.09.2005 

Znak zodiaku: Panna 

Ulubiony napój: Sok 

z kaktusa 

Ulubiona potrawa: Spaghetti 

Ulubiona piosenka: Nie mam 

Jak idzie Ci nauka zdalna? 

- Nauka zdalna idzie mi w miarę dobrze, no zdarzają się gorsze oceny, ale to od lenistwa. 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne wakacje? Czy zmieniłaś plany w związku z pandemią? 

- Tak zmieniłam. Miałam zaplanowany wyjazd. 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą? 

Raczej nie będę tęsknić. 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie? 

- Są w porządku, bo nic się nie zmieniło. 

Jak pozytywnie zagospodarowałaś dodatkowy wolny czas w domu? 

- Na wiele sposobów. 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami? 

-Kontakt z nauczycielami jest dobry, jak coś nie rozumiem to napiszę i dostaje w miarę 

szybką odpowiedź. 

Czy jesteś zadowolona z ocen końcowych? 

- Nie jestem zbyt zadowolona, bo mogłam się bardziej postarać. 
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Imię: Katarzyna 

Nazwisko: Płoszaj 

Data urodzenia: 08.05.2006r 

Znak zodiaku: Byk 

Ulubiony napój: Fanta 

Ulubiona potrawa: Spaghetti 

Ulubiona piosenka: Szpaku 

#Hot16Challenge2 

Jak idzie Ci nauka zdalna? 

- Myślę, że dobrze 

Jak wyobrażasz sobie 

tegoroczne wakacje? Czy 

zmieniłaś plany w związku 

z pandemią? 

-Tak, zmieniłam plany przez pandemię 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą?  

Myślę, że będzie mi jej brakować. 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie? 

Mam kontakt z całą klasą praktycznie, więc jest dobry. 

Jak pozytywnie zagospodarowałaś dodatkowy wolny czas w domu? 

Poświęciłam więcej czasu nauce. 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami? 

Kontakt z nauczycielem się nie zmienił był i jest taki sam jak przed pandemią tylko w innych 

warunkach.  

Czy jesteś zadowolona z ocen końcowych? 

Tak, jestem zadowolona z ocen końcowych. 
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Imię :Patryk 

 Nazwisko: Kowal 

Data urodzenia: 3.05.2006r 

 Znak zodiaku: Byk 

Ulubiony napój: energetyki 

Ulubiona potrawa:  Nie mam 

Ulubiona piosenka: Nie mam 

ulubionej 

Jak idzie Ci nauka zdalna? 

-Lepiej niż w szkole 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne 

wakacje? Czy zmieniłeś plany w związku z pandemią? 

-Normalnie 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą?  

-Nie 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie? 

Za niektórymi osobami tęsknię. 

Jak pozytywnie zagospodarowałeś dodatkowy wolny czas w domu? 

-Dobrze. 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami? 

-Nie wiem 

Czy jesteś zadowolony z ocen końcowych? 

Tak 
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Imię: Dawid 

Nazwisko: Krawiec 

Data urodzenia: 5 czerwca 2005  

Znak zodiaku: bliźnięta 

Ulubiony napój: soczek 

pomarańczowy 

Ulubiona potrawa: Niechaj 

będzie, że pizza 

Ulubiona piosenka: "Tylko 

biedronka nie ma ogonka" 

Jak idzie ci nauka zdalna? 

- Nauka zdalna idzie mi dobrze, 

choć  jest dużo zadania 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne wakacje?-Czy zmieniłaś/eś plany w związku z pandemią? 

--Myślę, że plany mogą w pewnym stopniu ulec zmianie. Może być to odczuwalne, ale na 

pewno nie będą to zmiany krytyczne 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą?  

-Nie wypada powiedzieć nie 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie?  

-Nie mam przyjaciół, ale powiem, że dobrze. 

Jak pozytywnie zagospodarowałaś/eś dodatkowy, wolny czas w domu? 

- Każda chwila, której już nie musiałem spędzać przed laptopem, była dla mnie pozytywna 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami?  

-Jak dla mnie jest on dobry 

Czy jesteś zadowolona/y z ocen końcowych?  

-Tak, nie mam nic do zarzucenia 

 

 

 



29 
 

Imię: Natalia 

Nazwisko: Kulpa 

Data urodzenia: 09.01.2006r 

Znak zodiaku: Koziorożec 

Ulubiony napój: Woda i sok pomarańczowy 

Ulubiona potrawa: Wszystkie słodycze haha 

Ulubiona piosenka: Ostatnio zakochałam się 

w ,,Princess Don’t Cry’’ 

Jak idzie ci nauka zdalna? 

-Myślę, że dobrze. Podoba mi się dużo bardziej, 

niż tradycyjne lekcje, bo mam więcej czasu na inne zajęcia. 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne wakacje?-Czy zmieniłaś/eś plany w związku z pandemią? 

- Nie miałam żadnych konkretnych planów na wakacje, więc pandemia nie zepsuła mi ich. 

Wydaje mi się, że wakacje na pewno będą troszkę inne niż zwykle, ale uwielbiam lato 

i spontaniczność, dlatego staram się myśleć pozytywnie. 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą?  

-Co roku tęskniłam, ale teraz wiem, że nie warto się tym martwić. I tak będę spotykać się 

z osobami, na których naprawdę mi zależy, a poza tym za 2 miesiące zobaczymy się w całej 

grupie. 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie?  

-Na początku bałam się, że wiele przyjaźni się rozpadnie, ale ta cała pandemia pokazała mi, 

kto będzie ze mną niezależnie od sytuacji. Często spotykam się z przyjaciółmi i nasz kontakt 

jest bardzo dobry. Przez internet odnowiłam też kontakty z dawnymi znajomymi, z czego 

bardzo się cieszę. 

Jak pozytywnie zagospodarowałaś/eś dodatkowy, wolny czas w domu? 

- Przede wszystkim się wyspałam! Haha. Ale poświęciłam  też więcej uwagi sobie, rodzinie 

i przyjaciołom. 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami?  

-Jest ok. Nie sprawia mi on problemów, chociaż czasami są jakieś niedomówienia, głównie 

w sprawie odsyłania zadań. 

Czy jesteś zadowolona/y z ocen końcowych?  

-Tak. Jestem z siebie dumna, choć uważam, że oceny coraz częściej nie są odzwierciedleniem 

naszej wiedzy, a jedynie ogólnym przepisem. 
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Imię i nazwisko: Klaudia Sidor 

Data urodzenia: 14.02.2009r 

Znak zodiaku: Wodnik 

Ulubiony napój: Moim ulubionym napojem jest 

niebieska Fanta 

Ulubiona potrawa: Moja ulubiona potrawa to 

gołąbki 

Ulubiona piosenka: Moją ulubioną piosenką jest 

BREAK FREE Arianna Grande 

Jak idzie ci nauka zdalna? 

- Nauka zdalna idzie mi bardzo dobrze, chociaż 

jest trudniej i trwa o wiele dłużej. 

Jak wyobrażasz sobie tegoroczne wakacje?-Czy 

zmieniłaś/eś plany w związku z pandemią? 

-Czekam na decyzję rządu jeżeli ulegną one zmiany to wyjadę do taty nad morze do 

Niemiec i planuje też jechać na obóz z grupą Aikido pod namioty a pozostała część 

wakacji będzie zależała od spontanicznych decyzji. 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Czy w związku z tym będziesz tęsknić za swoją klasą?  

-Już tęsknię i miałam nadzieję że spotkam się jeszcze w tym roku z moją klasą i przez 

wakacje też będę tęsknić a zwłaszcza za moją przyjaciółką Pauliną. 

Jak oceniasz swoje relacje ze znajomymi i przyjaciółmi w tym czasie?  

-W czasie pandemii nasze kontakty były bardzo ograniczone, ale kontaktowaliśmy się 

na messengerze i widziałyśmy się na kamerze. W ostatnich dniach udało mi się 

spotkać z kilkoma koleżankami a szczególnie cieszę się, że mogłam zobaczyć się 

z moją przyjaciółką. 

Jak pozytywnie zagospodarowałaś/eś dodatkowy, wolny czas w domu? 

-Wolnego czasu mam ostatnio bardzo mało, ponieważ oprócz lekcji szkolnych mam 

jeszcze naukę gry na instrumencie, ale gdy mam czas na relaks, to skaczę na 

trampolinie, tresuję mojego psa, wyleguję się na hamaku, czytam ciekawą książkę 

albo nagrywam filmiki na tik tok i YouTube. 

Jak oceniasz kontakt online z nauczycielami?  

-Kontakt z nauczycielami online oceniam pozytywnie, ale szczególnie matematyka i 

angielski, ponieważ są prowadzone przez kamerę. 

Czy jesteś zadowolona/y z ocen końcowych?  

- Jeżeli oceny końcowe będą takie same jak proponowane to będę zadowolona, 

ponieważ bardzo się starałam, aby je otrzymać a nauka online była trudna i 

czasochłonna. 
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Sherlock holmes 

Postać fikcyjna, bohater powieści 

i opowiadań kryminalnych  Arthura Conana 

Doyle’a. Holmes po raz pierwszy pojawił się 

w powieści „ Studium w szkarłacie”, wydanej 

w 1887 roku. Łącznie Conan Doyle napisał 

4 powieści („Studium w szkarłacie”, „Pies 

Baskerville’ów”, „Znak czterech”, „Dolina 

Trwogi”) i 56 opowiadań o Holmesie. 

 Conan Doyle, znużony tworzeniem 

kolejnych opowiadań, w 1893 roku uśmiercił 

postać Sherlocka w utworze „Ostatnia zagadka”. 

Holmes zginął w walce ze swym największym 

wrogiem, geniuszem świata 

przestępczego profesorem Moriartym, gdy razem 

spadli do alpejskiego wodospadu Reichenbach. 

Jednak czytelnicy brytyjscy tak przywiązali się 

do genialnego Holmesa, że po „uśmierceniu” ich 

bohatera nosili czarne przepaski na znak żałoby. 

Protesty czytelników spowodowały, że detektyw pojawił się znów (sfingował swoją śmierć) 

w opowiadaniu „Pusty dom”(The Empty House) wydanym w roku 1903. Urodził się około 

1854 roku. O jego sprawach rodzinnych wiadomo mało, gdyż rzadko o nich mówił.  Holmes 

był genialnym detektywem wykorzystującym do rozwiązywania zagadek kryminalnych 

metody, jak sam autor określał, dedukcji. W rzeczywistości używaną metodą 

było rozumowanie abdukcyjne. Swoje śledztwa opierał na umiejętności obserwacji 

i znajomości psychologii, chemii, balistyki, matematyki, a także dużej wiedzy na temat wielu 

kultur i religii. Kierował się też intuicją. Był również utalentowanym skrzypkiem i bokserem. 

Zwykle był opanowany, rzadko ujawniał uczucia, na wieść o zaręczynach Watsona 

zareagował: „Miłość to kwestia emocjonalna, a wszystko co emocjonalne, jest 

przeciwieństwem chłodnego rozsądku, który cenię nade wszystko. Sam nigdy się nie ożenię, 

chyba że coś zmieni moje zdanie („Znak czterech”)”.  Rzadko decydował się na oderwanie od 

pracy, urlop spędzał głównie na rozwiązywaniu zagadek „ Układanka z Reigate” i „Diabelska 

Noga”.     
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Holmes już w czasie studiów doskonalił swoją technikę dedukcyjną, prowadząc 

niekiedy dochodzenia w sprawach kryminalnych. Znane są dwie z nich: „Gloria Scott” 

i „Rytuał Musgrave’ów”. Potem zamieszkał razem z doktorem Johnem H. Watsonem, który 

był jego jedynym przyjacielem i śledził oraz zapisywał wydarzenia z kariery zawodowej 

Holmesa. Sherlock rozwiązał dziesiątki zwykle bardzo zawiłych i tajemniczych zagadek 

kryminalnych, nierzadko związanych z wysoko postawionymi osobami z całej Europy. 

Pierwszą ze spraw z udziałem Watsona było „Studium w szkarłacie” dziejące się około 1880 r. 

Przyjaciele mieszkali przy ulicy Baker Street 221b, a ich gospodynią była pani Hudson. Później, 

w wyniku sprawy „Znak czterech” w 1888 r., Watson ożenił się, założył praktykę lekarską 

i wyprowadził się ze wspólnego lokalu. Po roku 1903 Holmes stracił kontakt z Watsonem, 

zamieszkał na niewielkiej farmie w nadmorskiej miejscowości i poświęcił się pszczelarstwu. 

W 1907 rozwiązał sprawę „Lwiej grzywy”. Ostatnią znaną sprawą był „Jego ostatni 

ukłon” w 1914 r. Najpóźniejszą wzmianką o Holmesie jest „Przypadek szalonego 

profesora” z 1923 r. Ostatnią opublikowaną przygodą są „Psy się nie mylą” (1927), jednak 

akcja dzieje się dużo wcześniej. Sukces Holmesa może być połowiczny, gdyż sprawcy 

pozostają nieuchwytni („Grecki tłumacz”, „Kciuk inżyniera”, „Stały pacjent”), mimo 

rozwiązania zagadki pozostaje problem („Diadem z berylami”, „Zniknięcie młodego 

lorda”, „Sprawa tożsamości”). Czasem brak zagadki, gdyż sprawca jest znany („Charles 

Augustus Milverton”, „Znamienity 

klient”) lub zagadka jest pozbawiona 

cech przestępstwa („Nobliwy 

kawaler”, „Lwia grzywa, Żółta 

twarz”. „Żołnierz o bladym 

obliczu”,  „Zaginiony 

sportowiec”, "Człowiek z wywiniętą 

wargą”), bądź popełniono inne 

przestępstwo, niż się wydawało 

(„Srebrny Płomień”, „Psy się nie 

mylą” ,  „Wampir 

z Susseksu”, „Zabójstwo przy 

moście”, „Przedsiębiorca budowlany 

z Norwood”). 
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Jego starszy brat Mycroft Holmes posiadał większe zdolności, lecz nie korzystał z nich 

tak często, jak Sherlock. Mycroft – o siedem lat starszy od niego – pracował na 

odpowiedzialnym stanowisku dla rządu królowej Wiktorii. Funkcjonował w stylu podobnym 

do sposobu pracy dzisiejszego komputera 

osobistego zaawansowanej generacji: przekazywano 

mu wszelkie informacje ze wszystkich 

departamentów, a tylko on w razie potrzeby potrafił 

od razu przytoczyć je z pamięci, a także pokazać ich 

wzajemny wpływ na siebie.    

  Sherlock Holmes jest także 

bohaterem wielu filmów, spektakli teatralnych i gier 

komputerowych, niekoniecznie będących 

ekranizacjami utworów Conana Doyle’a. 

Występował również w literaturze brukowej 

i komiksach. Charakterystyczna szczupła sylwetka, 

pociągła twarz z orlim nosem, paciorkowate, 

niebieskie oczy, kraciasty płaszcz, czapka 

typu deerstalker (ang. czapka łowców jeleni) 

i nieodłączna fajka czynią postać Holmesa łatwo 

rozpoznawalną na całym świecie.  

Powieści i opowiadania o Holmesie: 

-„Studium w szkarłacie” (1887) – powieść 

-„Znak czterech” (1890) – powieść 

-„Przygody Sherlocka Holmesa” (1892) – zbiór opowiadań 

-„Wspomnienia Sherlocka Holmesa” (wydane także jako Dzienniki Sherlocka Holmesa) 

(1893) – zbiór opowiadań 

-„Pies Baskerville’ów” (1902) – powieść 

-„Powrót Sherlocka Holmesa” (1905) – zbiór opowiadań 

-„Dolina trwogi” (w innym przekładzie jako Dolina strachu) (1915) – powieść 

-„Jego ostatni ukłon” (w innym przekładzie jako Pożegnalny ukłon) (1917) – zbiór 

opowiadań 

-„Księga przypadków Sherlocka Holmesa” (w innym przekładzie jako Sprawy Sherlocka 

Holmesa) (1927) – zbiór opowiadań 

-zostało wydanych również wiele nowych wersji np. serial Sherlock (2010-2017) 

 

Olga Krzywańska 
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Wielkie epidemie w historii - Hiszpanka 

 

 Pierwsza wojna światowa zbliżała się ku końcowi. Wiosną 1918 r. 

nadeszła pierwsza fala grypy „hiszpanki”. Ciekawa jest sama nazwa. 

W Hiszpanii nie odnotowywano jakiejś specjalnie dużej zachorowalności. 

Mimo to państwa zaangażowane w wojnę nie chciały pokazywać, że 

z czymś sobie nie radzą, tzn. ich dane były mocno zaniżone. W Hiszpanii 

było inaczej. Rząd tego państwa nie miał tak wielkiej presji na zaniżanie 

danych, bo sytuacja polityczna w państwie była dość stabilna.  

 Pierwsza fala owej grypy nie była niczym specjalnym. Przeszła przez 

Europę i Amerykę jak zwykła grypa. Przypadki śmiertelne występowały, 

ponieważ był to czas działań zbrojnych, wojna nie ułatwiała walki z nowym 

przeciwnikiem. Mimo to, sytuacja nie była tak zła jak przy drugiej fali.  

 Druga fala rozpoczęła się mniej więcej w połowie sierpnia 1918 r. 

Z kilku powodów odznaczyła się tak wysoką śmiertelnością. Pierwszym 

powodem było zignorowanie problemu. Twierdzono, że skoro pierwsza fala 

była stosunkowo niegroźna, w przypadku drugiej może być podobnie. 

Problemy wynikające z działań wojennych nie były tu bez znaczenia. 

Żołnierze roznosili zarazę pomiędzy sobą, a ich przemieszczanie przenosiło 

grypę do cywilów. Powszechnie, wśród m. in. wojska uważano, że jednym 

z objawów grypy jest krwawienie z różnych części ciała. Obecnie spekuluje 

się, iż mogło to wynikać z przedawkowania aspiryny, którą powszechnie 

stosowano do leczenia. Szacuje się, że podczas „drugiej fali” 1/3 chorych 

umierała. 

 Trzecia fala miała miejsce na przełomie 1918 i 1919 r. Śmiertelność 

podczas niej była stosunkowo niewielka. W tamtym czasie w zasadzie 

przerwano działania wojenne w większości krajów, co na pewno 

przyczyniło się do polepszenia sytuacji.  

 Szacuje się, że w wyniku „hiszpanki” zmarło od 25 do 100 mln ludzi. 

Około 500 mln ludzi zachorowało co było 1/3 ówczesnej populacji świata. 
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Umieralność całej epidemii hiszpanki szacuje się na 10-20%. Ciężko 

dokładnie powiedzieć, ponieważ – jak wspominałem – kraje znacznie 

zaniżały zachorowalność czy śmiertelność. Zwłaszcza, że w wyniku 

hiszpanki zmarło więcej ludzi niż na frontach I WŚ. Ciekawą cechą tej 

pandemii jest profil wiekowy ofiar. Zwykle najbardziej narażone są dzieci 

i osoby starsze, które mają osłabiony układ odpornościowy. Największą 

umieralność odnotowano pomiędzy 20, a 40 rokiem życia.  

 Epidemia hiszpanki opanowała niemalże cały świat, wobec czego 

można nazwać ją „pandemią”. Słowo „pandemia” pochodzi od greckich 

słów „pan” i „demos” co oznacza kolejno: „wszyscy” i „lud”. O „pandemii” 

mówi się wtedy kiedy w jednym czasie w wielu miejscach na Ziemi odnotuje 

się epidemie. Jednym z czynników pandemii jest globalizacja. Na początku 

XX w. stosunkowo łatwe było przemieszczanie pomiędzy państwami 

świata, wobec tego epidemia, która wybuchła w jednym miejscu łatwo 

przeniosła się w drugie.  

Maciej Kozdrowicki 
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Zapytaj  nauczyciela 

 

1. Co pani/pan poleca robić na wakacjach w dobie koronawirusa? 

Starać się aktywnie spędzać czas, biegać, jeździć na rowerze, grać w siatkówkę, 

a przy niesprzyjającej pogodzie polecam czytanie książek. W najbliższej okolicy jest 

też wiele ciekawych miejsc, które można zwiedzić z rodziną. 

Pani Bernadeta Witkowska  

Czytać książki.  

Pani Mariola Szul 

 

 

Wakacje w dobie koronawirusa polecam spędzić w miejscu, gdzie jest jak najmniej 

ludzi, w gronie najbliższych przyjaciół lub rodziny! 

Pan Ryszard Wróbel  

2. Dlaczego pani/pan zdecydował/a się na pracę nauczyciela? 

Bo lubię pracę z dziećmi, sprawia mi satysfakcję i radość uczenie ich. 

Pani Bernadeta Witkowska 

W mojej najbliższej i dalszej rodzinie prawie wszyscy byli nauczycielami. Dlatego ja 

również wybrałam takie studia. Chociaż myślałam też o innych zawodach. 

Pani Mariola Szul 
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Zdecydowałem się na ten zawód, ponieważ kocham muzykę, od dziecka uczyłem się 

gry na różnych instrumentach i chciałem swoją wiedzę przekazać innym. 

Pan Ryszard Wróbel  

3. Najlepiej zapamiętane wspomnienia (pozytywne/negatywne) ze szkoły? 

Szkołę wspominam bardzo miło. Ciekawie spędzaliśmy przerwy, podczas których 

graliśmy w palanta, dwa ognie, w gumę. Podobały mi się wycieczki, chociaż nie były 

to wyjazdy bardzo dalekie. 

Pani Bernadeta Witkowska 

Wszystkie chwile w szkole pamiętam i bardzo miło wspominam. To jest najlepszy 

czas w życiu. Przekonacie się o tym, gdy będziecie już dorośli. Nie przypominam 

sobie żadnych negatywnych sytuacji, wszystkie są tylko pozytywne. 

Pani Mariola Szul 

Wspomnień pozytywnych jak i negatywnych jest dużo. Oczywiście o tych 

negatywnych staram się szybko zapomnieć, a pozytywne: jako uczeń to móc 

reprezentować szkołę, mieć wielu kolegów, przyjaciół... a jako nauczyciel najmilej 

wspominam prostą, zwykłą wdzięczność i radość dzieci oraz obserwowanie rozwoju 

ich muzycznych zainteresowań. 

Pan Ryszard Wróbel   

4. Jakie miał/a pan/pani oceny w szkole i jak się pan/pani uczył/a w szkole? 

Nie miałam problemów z nauką. Najbardziej lubiłam język polski, angielski i historię. 

Pani Bernadeta Witkowska   

W szkole byłam uczennicą bardzo dobrą, chociaż zdarzały mi się również słabsze 

oceny, jak wszystkim. Szczególnie z fizyki, bo nie lubiłam tego przedmiotu. 

Najbardziej lubiłam geografię, biologię i historię.. 

Pani Mariola Szul 

Jeśli chodzi o naukę to myślę, że byłem dobrym uczniem. Ze względu na 

przeprowadzki rodziców chodziłem do 3 szkół podstawowych i szkoły muzycznej, ale 

otrzymywałem oceny w skali od 2-5, najczęściej 5. Choć zdarzały się i niższe. Ale 

mówiliśmy wtedy że: uczeń bez dwói to jak żołnierz bez karabinu.  

Pan Ryszard Wróbel 

 

Przygotował: Mikołaj Krzeptoń 
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Przyłapani online 

 

1.Gdzie chciałbyś/chciałabyś 

wyjechać na wakacje? 

 

Chciałabym wyjechać za granicę lub 

nad morze. 

    

 Katarzyna Rogoża 

 

Do Hiszpanii. 

 Przemysław Kamiński 

 

Na wakacje chciałbym wyjechać 

w góry. 

   Konrad Gardziel 

 

Do Grecji. 

 Emilia Bukowy 

 

2. Jaki smak lodów lubisz 

najbardziej? 

 

Nie mam jednego ulubionego smaku, 

ale najbardziej lubię śmietankowy, 

truskawkowy i czekoladowy. 

     

  Katarzyna Rogoża 

 

Truskawkowe. 

 Przemysław Kamiński 
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Najbardziej lubię lody czekoladowe. 

   Konrad Gardziel 

Pomarańczowy. 

 Emilia Bukowy 

 

3. O czym aktualnie marzysz? 

Aktualnie o niczym. 

 Katarzyna Rogoża 

Żeby była lepsza pogoda. 

  Przemysław Kamiński 

 

Aktualnie marzę o tym, żeby iść spać. 

   Konrad Gardziel 

Raczej o niczym. 

 Emilia Bukowy 

4. Morze czy góry? Dlaczego? 

Morze, ponieważ wydaje mi się, że 

lepiej spędza się tam czas. 

   Katarzyna Rogoża 

 

Góry, ponieważ mają przyjemniejszy 

klimat. 

  Przemysław Kamiński 

 

Góry, ponieważ są tam piękne widoki 

i lubię wyzwania. 

    

 Konrad Gardziel 

 

Morze, bo bardziej lubię. 

  Emilia Bukowy 

 

5. Nauka zdalna czy normalna? 

Dlaczego? 

Przyzwyczaiłam się do zdalnej 

i według mnie jest lepsza. 

    

 Katarzyna Rogoża 

Zdalna, gdyż można dłużej spać. 

  Przemysław Kamiński 

 

Wolę naukę zdalną, ponieważ łatwiej 

się ściąga (cha cha). 

   Konrad Gardziel 

Zdalna, bo mam więcej czasu na 

wszystko. 

   Emilia Bukowy 

 

Przygotowała : Izabela Stęchła
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Gdzie najbezpieczniej spędzić wakacje                        

w czasie pandemii??? 
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Co warto zobaczyć w polskich górach? 

 

- Dolina Chochołowska 

-  Sokolica 

- Morskie Oko 

- Śnieżka 

- Góry Stołowe 

- Dolina Pięciu Stawów 

- Giewont  

- Gubałówka 

- Tarnica 

                      Patrycja Grunt 
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         Ciekawe miejsce w Polsce  
                            Mazury 

 

Mazury – jeden z najpiękniejszych i, jeszcze do 
niedawna, najbardziej niedocenianych zakątków Polski. 
Miejsce, które przyciąga turystów swoim naturalnym 
pięknem, czystym powietrzem i ciszą. Raj na ziemi dla 
wielbicieli żeglarstwa. Gdzie znajduje się serce Mazur? 
Ta kwestia od lat dzieli wszystkich mieszkańców tej 
malowniczej krainy. „W Giżycku!” – twierdzą jedni,                   
„W Mikołajkach!” – krzyczą drudzy, dla innych kwestią 
bezdyskusyjną jest to, że centrum Mazur stanowi 
Mrągowo. My zapytani o serce regionu odpowiadamy 
przewrotnie: jest ono rozlane po całym obszarze Mazur, 
nie stanowi go żadne miasto, ale jeziora. Bo to jeziora 
właśnie czynią tę krainę tak niezwykłą, to ich sąsiedztwo 
sprawia, że do miast takich jak Giżycko czy Mikołajki                        
z roku na rok przybywa coraz więcej turystów. 
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 1.Piramida w Rapie

 
Piramida w Rapie to mauzoleum rodu Farenheid, zbudowane 

w 1811 r. Grób pruskiej rodziny położony jest na terenie 

podmokłym, zwanym Rysie Bagno, na północno-wschodnim 

skraju Lasów Skaliskich. Fahrenheid, który studiował w Albertinie 

w Królewcu, odkrył podczas swoich podróży po Europie swoją 

pasję do egiptologii, która jest szczególnie popularna we Francji. 

Zaangażował się jako kolekcjoner i mecenas sztuki. Lokalni 

mieszkańcy mówią, że Piramida ma nadprzyrodzone moce – 

istotne z punktu widzenia mumifikacji w niej zmarłych. 

2. Święta Lipka 
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Według legendy nazwa “Święta Lipka” odnosiła się do 
drzewa, na którym w tajemniczy sposób pojawiła się 
drewniana rzeźba Maryi – pod tym drzewem odbywały się 
cuda. Protestanccy Mazurzy nie wierzyli w tą 
nadprzyrodzoną moc i nazwę miejsca przypisują świętej 
lipie z gaju Starych Prusów. 

Pierwsza wzmianka o kaplicy pochodzi z 1491 r. W tym 
czasie Święta Lipka była już miejscem pielgrzymek. 
Pierwsza kaplica została zniszczona około 1525 r. 
podczas reformacji protestanckiej. Chociaż wieś leżała 
w protestanckim regionie Mazur, wiara rzymskokatolicka 
została zatwierdzona w Prusach Wschodnich w 1605 
roku. Kaplica została przebudowana przez jezuitów 
i konsekrowana w 1619 r. Pod koniec XVII wieku powstał 
barokowy, bogaty kościół, otrzymując później miano 
bazyliki. 

 

3. Pałac w Drogoszach 

 

Pałac hrabiów Dönhoff został zbudowany po pożarze 
starego, renesansowego zamku, nieco z dala od starej 
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lokalizacji na wzgórzu. Budowę obecnego pałacu 
rozpoczęto w 1710 r. 

W zachodnim skrzydle pałacu był teatr. Obszerna 
biblioteka i kaplica usytuowana została w skrzydle 
wschodnim, który przeszedł neogotycką przebudowę 
w 1830 r. – bogate, marmurowe mauzoleum rodziny 
Dönhoff do dnia dzisiejszego zostało zachowane 
w niesamowicie dobrym stanie. Na południe od pałacu, 
rozciąga się wielki park krajobrazowy, w tym niegdyś park 
danieli. Barokowe ogrody pałacu zdobione były rzeźbami 
z piaskowca oraz wazonami. Znaczne części biblioteki 
ewakuowano w 1945 r. i są obecnie przechowywane 
w archiwum w Olsztynie. 

 

4. Mosty w Stańczykach 

 

W Stańczykach dwa równoległe mosty kolejowe rozciągają się 

nad szeroką doliną, pośrodku której płynie rzeczka Błędzianka. 

Mosty zbudowane w latach od 1912–1918 przypominają 

rzymskie akwedukty, dumnie wznoszące się nad Puszczą 

Romincką. W czasie I wojny światowej (1916 r.) planowano 

wybudować trzeci most przeznaczony dla autostrady, łączącej 

Zachodnie i Wschodnie Prusy z wylotem na Litwę. 
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5. Pałac w Sztynorcie 

 

Pałac był własnością rodziny Lehndorffów od 1420 r. Obecny pałac został 

zbudowany przez Marie Eleonore von Lehndorff z domu von Dönhoff po 

tym, jak starszy budynek został zniszczony przez Tatarów podczas 

II wojny północnej w 1656 r. Na terenie pałacu znajduje się wielki park 

z herbaciarnią oraz w pobliżu najstarsza na Mazurach aleja dębowa. Dęby 

są prawie 400-stu letnie – najstarszy dąb rzekomo ma lat 1000. 

 

                                                                                                               

                                                                                                                     Kamila Dudek 
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MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA NAD BAŁTYKIEM 

1. Ruchome Wydmy Łączka 

Bardzo ciekawy obszar Słowińskiego Parku Narodowego, w którym dochodzi do 

procesu przemieszczania się wydm. Piasek, który wyrzuca morze, osadzany jest na 

plaży, a następnie z pomocą wiatrów przemieszcza się nad mierzeję Łebską. 

Naprzemiennie zachodzi wywiewanie, transport, osadzanie i wywiewanie. Ruchome 

wydmy, wraz z największą – Łączką (Lącka), są jednym z najciekawszych miejsc nad 

polskim morzem. Za niewielką opłatą każdy może wejść do parku by podziwiać cuda 

tworzone przez naturę. 

 
 

2. Westerplatte w Gdańsku 

Westerplatte to półwysep w Gdańsku, który jest ciekawym i ważnym miejscem 

historycznym. Jest symbolem rozpoczęcia II Wojny Światowej. Miejsca związane 

z obroną Westerplatte zostały wpisane na listę pomników historii. W tym miejscu 

postawiono pomnik upamiętniający bohaterską obronę Polaków przeciw agresji 

niemieckiej we wrześniu 1939 roku. Obrona Westerplatte stała się symbolem 

rozpoczęcia II wojny światowej. 

 

3. Groty Mechowskie 

Jaskinia Mechowska jest ciekawym miejscem, pomnikiem przyrody nieożywionej oraz 

ważnym punktem odwiedzanym przez turystów. Wody, które przesączały się przez 

skały, wypłukiwały luźniejszy materiał i stworzyły miejsce zapierające dech w piersiach. 

Trasa turystyczna, która tamtędy przebiega, ukazuje charakterystyczne skalne 
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kolumny z piaskowca, korytarze i sporą salkę. Dno jest pokryte piaskiem i sztucznym 

żwirem ułatwiającym zwiedzanie. Wszystko jest dobrze widoczne dzięki elektrycznemu 

oświetleniu, które tam zamontowano. 

 

4. Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy 

Zespół ogrodów podzielony na 28 kategorii pod względem tematycznym. Jest 

ciekawym miejscem na Pomorzu dla każdego, niezależnie od wieku. Na powierzchni 

4 ha można zobaczyć tworzone już od 1992 roku różne kompozycje kwiatowe. 

W zależności od tematu np. ogród japoński, francuski, śródziemnomorski, ziołowy, 

skalny czy warzywny. Jeżeli ktoś nie ma własnego ogrodu, to po wizycie w Hortulusie 

na pewno go zapragnie. A jeżeli już posiada, to z pewnością znajdzie wiele nowych 

inspiracji. 

 

 
 

5. Wyrzutnie Rakiet V3 na Wyspie Wolin 

Na południowy-zachód od Międzyzdrojów, w sąsiednim Zalesiu znajduje się niezwykłe 

miejsce. W tym miejscu podczas II wojny światowej powstał tajny, doświadczalny 

poligon wyrzutni rakiet V3. Dzisiaj znajduje się tutaj Bunkier-Muzeum, w którym 

znajdziemy ekspozycję związaną z niemiecką wyrzutnią oraz jej pozostałe fragmenty. 

Przy muzeum znajduje się kantyna, w której ugasimy pragnienie. 

 

6. Obrotowa Kawiarnia w Kołobrzegu 

W kompleksie hotelowym Arka Medical SPA, na jedenastym piętrze znajduje się 

obrotowa kawiarnia, która jest również punktem widokowym. Niezwykłe miejsce nad 

polskim morzem. Oprócz chwalonej kawy i słodkich łakoci, nasycimy się tu również 

widokami wokół nas. Niezależnie od miejsca w którym siądziemy. A wszystko to dzięki 

specjalnemu mechanizmowi, na którym zamontowano szklane pomieszczenie 

w kształcie rotundy, które wciąż powoli się obraca. 
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7. Rezerwat Przyrody Ptasi Raj 

Na Wyspie Sobieszewskiej znajduje się rezerwat przyrody Ptasi Raj. Przez rezerwat 

poprowadzona jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna o długości 6 km. Częściowo 

prowadzi również przez plażę. Na ścieżce zlokalizowane są liczne punkty-przystanki 

z tablicami informacyjnymi. W Ptasim Raju możemy zaobserwować wiele gatunków 

ptaków. Najlepszy okres do odwiedzenia tego miejsca jest od kwietna do października. 

Sam rezerwat został utworzony w 1959 roku i obejmuje obszar 198 ha. 

 

8. Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze 

Obelisk Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze jest usytuowany w bardzo ciekawym 

miejscu. Otóż postawiono go w miejscu wysuniętym najdalej na północ w Polsce. 

Został ustawiony przez Towarzystwo Przyjaciół Jastrzębiej Góry. Wcześniej sądzono, że 

to Przylądek Rozewie ma miano najdalej wysuniętego na północ miejsca, jednak 

dokładniejsze pomiary wskazały to miejsce. Gwiazda Północy jest ustawiona na 

klifowym wybrzeżu, na końcu ulicy Norwida w Jastrzębiej Górze. 

 

9. Ruiny Kościoła św. Mikołaja w Trzęsaczu 

W niewielkiej miejscowości wypoczynkowej jaką jest Trzęsacz, możemy przekonać się 

na własne oczy o niszczycielskiej sile morskich fal. Na klifowym brzegu, nad samym 

urwiskiem znajduje się unikalny zabytek w postaci ruin kościoła. Do dzisiaj zachowała 

się tylko jedna ściana zbudowanego na przełomie XIV i XV wieku kościoła św. Mikołaja. 

Jest to ciekawe miejsce, warte zobaczenia przez każdego turystę. Od 2001 roku klif 

zabezpieczany jest przed osuwaniem specjalną opaską, a same ruiny otrzymały 

wzmocniony fundament. 

 

 

 

 

 Dawid Krawiec 
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CIEKAWI LUDZIE 

ZBIGNIEW BONIEK 

 

Zbigniew Kazimierz Boniek ur. 3 marca 1956 w Bydgoszczy – polski piłkarz, trener, działacz 
piłkarski i biznesmen. 

Były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Od 26 października 2012 prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, a od 5 kwietnia 2017, także członek Komitetu 

Wykonawczego UEFA. 

Należy do grona stu najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej według FIFA. 
Uczestnik 3 turniejów finałowych mistrzostw świata – Argentyna 1978, Hiszpania 1982 (3. 

miejsce), Meksyk 1986 (łącznie 16 meczów i 6 goli). Zdobywca m.in. Pucharu Europy (1985), 
Pucharu Zdobywców Pucharów (1984) i Superpucharu Europy (1984). Zdobywca III. miejsca 

w Plebiscycie Złotej Piłki w 1982 roku. 

Piłkarz 50 i 60-lecia Tygodnika Piłka Nożna. 

Wybitny Reprezentant Polski oraz były kapitan reprezentacji Polski. 

W swojej karierze reprezentował barwy Zawiszy Bydgoszcz, Widzewa Łódź, Juventusu oraz 
AS Romy. 

Gwiazda w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie oraz jego  

Autograf w bydgoskiej Alei Autografów 

Odznaczenia: 

Order Odrodzenia Polski 

Order Zasługi Republiki Włoskiej 

Przemysław Kamiński 
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Dokończ zdanie... 

 

1.Czy podobają Ci się  oceny na koniec 

roku....   

- tak jestem z nich bardzo zadowolona 

- nie 

- podobają mi się proponowane oceny 

- mogą być 

- tak 

- są OK  

- nie są takie złe 

- nie, bo wiem, że stać mnie na więcej 

- są w porządku 

 

2.Co będziesz robił/robiła na wakacjach 

w czasie pandemii.....  

- będę jeździł na ryby 

- będę się kąpać w basenie przed domem 

- wszystko to samo co w poprzednie wakacje 

- nie wiem, pewnie będę siedzieć w domu 

- będę skakać na trampolinie i chodzić na 

krótkie spacery 

- będę jeździć na rowerze 

- będę spędzała czas z przyjaciółmi i siedziała 

w domu 

- może pojadę do babci i dziadka 

- pewnie nic ciekawego 

 

3.Czy myślisz że w przyszłym roku szkolnym 

wrócimy do szkoły...... 

- nie wrócimy do szkoły 

- wrócimy do szkoły na 100% 
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- myślę, że tak 

- raczej tak, ale wolę naukę w domu 

- tak 

- nie chcę, ale pewnie wrócimy  

- mam nadzieję, że wrócimy, bo mam już dość 

zdalnej nauki  

  

4.Chciałbyś/chciałabyś wrócić w tym roku 

szkolnym do szkoły....... 

- nie 

- nie chciałabym wrócić do szkoły 

- tak 

- nie, definitywnie nie 

- tylko na rozdanie świadectw 

- nie, przyzwyczaiłam się do takiego systemu 

nauczania i bardzo mi odpowiada 

- może trochę, ale nie lubię rano wstawać 

- myślę, że teraz  to już nie ma sensu 

- jest mi to obojętne 

 

5.Ulubione zajęcie podczas pandemii....  

- język polski 

- jedzenie, odpoczywanie, nauka 

- nie mam ulubionego zajęcia 

- bawienie się z kotem 

- nie mam ulubionego zajęcia 

- spacery z psem 

- skakanie na trampolinie 

- moim ulubionym zajęciem jest jedzenie 

 

6.Jak ci się podoba nauka online..... 

- nauka online podoba mi się, ale jest dużo 

zadań 

- uważam, że jest fajniejsza od normalnej 

- bardzo mi się podoba, ale brakuje mi 

kolegów 

- jest super, przynajmniej nie muszę wstawać 

o 6.40 na autobus 

- nie podoba mi się nauka online, bo 

nauczyciele dają o wiele za dużo zadań 

- jest OK, ale wolałem chodzić do szkoły, bo 

wtedy miałem więcej czasu 

- jest fajna 

 

Zuzanna Dyjor 

 



 
Suchary 
 

 

 

1 Co mówi bogacz, gdy biegnie do sklepu? 

-Nawet zaDYSZKI nie mam 

 

2 Poszedł facet pod jeden adres 

i zwymiotował na wycieraczkę. Dlaczego? 

 

- Bo to był adres zwrotny. 

 

3 Co robi kierowca kiedy jest mu zimno? 

-Siedzi w golfie 

 

4 Ulubiona ryba szewca ? 

-Hailbut 

 

 

5 Jakie jest ulubione mięso piłkarza ? 

-GOLonka 

 

 

6 Jak nazywa się czapka od Maćka  

- Maciejówka 

 

7 Jak się bawią na biegunie ? 

- Do białego rana 

 

8 Jak nazywa się twarz matematyka ? 

-Oblicze 

 

9 Co robi elektrycy na scenie? 

-Buduja napiecie 

 

10 Komu najlepiej wychodzi taniec? 

Dance... 

 

11 Jak nazywa się człowiek mieszkający 

w Rzymie?  

- Roman. 

 

12 Co mówi Chińczyk, gdy widzi szybę? 

- Toshiba. 

 

13 Jak nazywa się Ada w Czekoladowej 

sukience?  

- Czekolada 

 

14 Jak nazywa się popielniczka 

w kosmosie? 

- Spetnik. 

 

15 Jak nazywa się kot, który niewyraźnie 

miauczy? 

- Bełkot. 

 

16 Jak nazywa się czerwony aktor? 

- Redaktor. 

 

 

Nikolas Czerwiński 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiętaj, 

udane wakacje – to bezpieczne wakacje 
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• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje! 

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie! 

• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, 

wykopów... 

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw! 

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod 

opieką ratowników lub osób dorosłych ! 

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne! 

• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym! 

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami 

elektrycznymi i gazowymi! 

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze 

w obecności osób dorosłych! 

• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich 

kolegów! 

• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie 

maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem! 

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, 

w którym przebywacie! 

• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego! 

 


