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To już kolejny numer naszej gazetki. Cieszymy się, że przypadł Wam do 

gustu. Staramy się, aby kolejne wydania były coraz ciekawsze  

i zawierały nie tylko relacje z życia szkoły. Chciałybyśmy pokazać w nim 

także kawałeczek świata spoza jej murów. Szukamy dla Was ciekawych 

tematów. A jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie nam znać. Szukajcie nas 

na korytarzach (Kamila Dronia z klasy 8a i Roksana Glińska z 6a). 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły. Zerknijcie na 

Facebook i wysłuchajcie kolędy, którą tak pięknie dla Was 

zaśpiewaliśmy. 

Tymczasem zapraszamy do przeglądu minionego miesiąca. Ufff, działo 

się! I to niemało.  
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10 pytań do…  Pani Moniki Kaczmar 

1. Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Moim ulubionym kolorem jest zielony. Bardzo lubię zielone rośliny  

i zielone krajobrazy. Plusem tego koloru jest też to, że mam zielone oczy. 

 

2. Jakiej muzyki Pani najczęściej słucha? 

Mówiąc szczerze nie słucham zbyt dużo muzyki, ale jak już, to słucham 

takiej, jaka leci w radiu. Najbardziej jednak lubię wszystkie te piosenki,  

do których można albo pośpiewać, albo potańczyć. 

 

3. Co Pani lubi robić w wolnym czasie? 

Na co dzień mam bardzo mało wolnego czasu, dlatego nie potrafię 

wymienić zbyt wielu rzeczy, ale bardzo lubię gry logiczne. Moimi 

ulubionymi są nonogramy i sudoku. Bardzo też lubię czytać książki 

kryminalne i rozwiązywać zagadki razem z detektywami w nich opisanymi. 

 

4. Jaki kraj chciałaby Pani najchętniej odwiedzić? 

Wiele państw, które marzyłam zobaczyć miałam już szansę odwiedzić,  

ale moim największym podróżniczym marzeniem jest odwiedzić Indie. 

Bardzo chciałabym zobaczyć wszystkie tradycje i zwyczaje na własne oczy. 

Spróbować lokalnego jedzenia i zobaczyć te wszystkie kolory i stroje  

na żywo. Jednak jako wielką pasjonatkę porządku przeraża mnie bałagan  

i chaos jaki tam panuje. 

 

5. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

Moim ulubionym przedmiotem w szkole była biologia, z której nawet 

pisałam maturę (jako ciekawostkę mogę dodać, że nie pisałam matury  

z matematyki, której w tamtych czasach jeszcze nie kochałam).  

Gdy kończyłam szkołę średnią myślałam, że to właśnie biologia będzie 
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towarzyszyła mojemu życiu zawodowemu – jak wiecie tak się nie stało, 

jednak może wszystko jeszcze przede mną. 

 

6. Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 

Bardzo trudno mi wybrać jedno, które lubię najbardziej. Bardzo lubię 

króliki, bo sama jednego mam i uważam, że to są naprawdę cudowne, 

mięciutkie i mądre zwierzątka, ale najlepiej byłoby powiedzieć, że lubię 

wszystkie zwierzęta futerkowe. Bardzo lubię je głaskać i się do nich 

przytulać. 

 

7. Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 

Najbardziej w swojej pracy lubię kontakt z młodymi ludźmi przez co nigdy 

nie czuję się na swój wiek. Dużo radości przynosi mi też fakt, że mogę 

przekazywać swoją wiedzę innym, co daje niesamowitą satysfakcję. 

 

8. Jakie jest Pani hobby? 

Muszę chyba przyznać, że moim hobby jest moja praca. Sprawia to,  

że jestem naprawdę w super sytuacji, ponieważ zawodowo robię to,  

co naprawdę lubię. 

 

9. Jaka jest Pani ulubiona pora roku i dlaczego? 

Chyba nie będę w tym oryginalna, bo moją ulubioną porą roku jest lato. 

Bardzo lubię, jak jest ciepło, dodatkowo to czas, kiedy mam urlop, więc  

w tym czasie wyjeżdżam, a dużo szczęścia sprawiają mi podróże po Polsce 

i po świecie. 

 

10. Jakiego przedmiotu nienawidziła Pani w czasach 

szkolnych? 

Najbardziej ze wszystkich przedmiotów nie lubiłam historii. Bardzo 

denerwowało mnie to, że muszę zajmować się przeszłością, a ja bardzo 
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lubię żyć teraźniejszością. Co więcej, musiałam się uczyć wielu dat  

i wydarzeń historycznych na pamięć, a to strasznie mnie męczyło. 

 

 

Święto Niepodległości 

Dzień 11 listopada to dzień radości, 

entuzjazmu i pozytywnej atmosfery. W końcu 

tego dnia Polska odzyskała po 123 latach 

niepodległość i wróciła na mapy. Z tej okazji 

dnia 10 listopada nasza szkoła wzięła udział 

w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła 

do hymnu 2022”. Wszyscy uczniowie w tym 

dniu o godzinie 11:11 odśpiewała cztery 

zwrotki hymnu narodowego. 

 

 

 

 

 

 

Sadzenie dębów 

Z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości 

klasa 8a i 6a wraz z wychowawcami postanowili 

posadzić trzy dęby. Dąb to symbol 

wytrzymałości i siły. Mamy nadzieję, że dzięki 

nowym sadzonkom w uczniach będzie rosła 

świadomość ekologiczna i duma do własnej 

Ojczyzny. 
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Dzień postaci z bajek 

18 listopada w naszej szkole odbył się dzień 

postaci z bajek. W tym dniu uczniowie przyszli 

przebrani do szkoły za: księżniczki, zwierzątka, 

postaci z filmów i wiele, wiele innych. W bibliotece 

odbyły się zabawy i konkursy. Dzień ten miał na 

celu przypomnieć wszystkim fakt, że bajki są 

świetną nauką poprzez zabawę. 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodowy Szkolny Klub Kibica  

Od niedawna nasz Szkolny 

Klub Kibica może się 

pochwalić wspaniałym 

banerem z nazwą szkoły  

i z logo ulubionej drużyny 

siatkarskiej. Możemy 

dopingować naszych 

siatkarzy jak profesjonalny 

Klub Kibica. Widoczni 

jesteśmy dla całej Polski. 

19 listopada wspieraliśmy naszych siatkarzy w jubileuszowym spotkaniu  

z okazji 25-lecia istnienia Klubu. Dużą radością był dla nas udział w meczu, 

zwłaszcza, że nasi wygrali 3-0. Mogliśmy też poszaleć w strefie Klubu 

Kibica i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w foto budce. 
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Z żółtym nam do twarzy! 

21 listopada świętujemy dzień życzliwości.  

W naszej szkole to już tradycja, żeby wyjątkowo 

go spędzić. Żółty jest kolorem życzliwości, 

radości i uśmiechu. Tego dnia ubraliśmy się  

w tym kolorze, żeby rozświetlić i rozjaśnić ponury 

i smutny listopadowy dzień. Pamiętajmy o tym,  

że uśmiech i miłe słowo potrafią zdziałać cuda.  

 

Słowa mają moc!  Uśmiechnij się! 

 

 

 

 

Dobry Fun w Funzeum 

W dwóch turach pojechaliśmy do najlepszego muzeum, muzeum zabawy, 

czyli Funzeum. Robiliśmy niezwykłe zdjęcia w bajkowo zaaranżowanych 

pokojach.  Sprawdziliśmy się w roli fotografów, spędziliśmy czas na dobrej 

zabawie skacząc na trampolinach. I wielkim basenie z kulkami. Oby więcej 

takich wyjazdów, gdzie możemy poczuć się jak małe, beztroskie dzieci. 
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W rytmie muzyki patrzeć w przyszłość 

23 listopada w naszej szkole odbyła się 

dyskoteka szkolna z okazji andrzejek. 

Samorząd przygotował wróżby, gry  

i zabawy przy muzyce. Zgodnie z tradycją 

andrzejek próbowaliśmy wywróżyć swoją 

przyszłość (wymarzoną pracę, podróż  

w nieznane, miłość życia). Oczywiście 

wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to tylko 

niewinne żarty, ale emocje były ogromne,  

a zabawa przednia. Do wieczora czas 

upłynął fantastycznie. Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu  

za zorganizowanie zabawy, a Nauczycielom za opiekę nad nami. 
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Mini poradnik: Jak przeżyć święta i nie 
zwariować? 

Te kilka wskazówek poniżej być może pomoże wszystkim ”Gringe’om”, 

którzy za świętami nie przepadają oraz tym, którzy boją się, że „coś nie 

wyjdzie” podczas podgrzewania świątecznej atmosfery. 

Święta mają być czasem nie tylko dla rodziny, ale także dla nas samych. 

Spróbujcie znaleźć w tym szalonym czasie chwilę dla siebie: na drzemkę, 

długą kąpiel, spacer. Odpocznijcie od zgiełku i zamieszania związanego  

z krzątaniną w kuchni, pucowaniem domu i sprintem po galerii  

w poszukiwaniu ostatnich prezentów. Trochę luzu! 

Nie oczekujcie zbyt wiele. Od siebie i od innych. Nawet najbliżsi mają 

prawo do popełnienia błędów. Nie zgrzytaj więc zębami na kolejną książkę 

pod choinką lub parę skarpet. Przecież każdy się starał, żeby zrobić  

ci niespodziankę. A że nie wyszło? Trudno. Poprawią się za rok. Zresztą, 

czy to o prezenty tylko chodzi? Na wszelki wypadek zrób listę 

wymarzonych podarków! 

Nie zapomnij o savoir vivre i przy świątecznym stole nie poruszaj 

drażliwych tematów. Niech kłopoty sercowe brata, awantura z mamą czy 

kiepskie oceny nie zburzą miłej atmosfery. Unikaj sporów politycznych czy 

newsów o inflacji i drożyźnie. To mamy na co dzień. Swobodne pogaduszki 

„o niczym” na pewno są bezpieczniejsze i nie musisz obawiać się zgrzytów 

między biesiadnikami.  

Znajdź w świątecznym szaleństwie coś dla siebie, co sprawi ci prawdziwą 

przyjemność. Może dekorowanie domu, lepienie pierogów, pieczenie 

pierniczków czy śpiewanie kolęd. Pielęgnuj tę swoją radość. Co z tego,  

że pierniczki wyszły tak twarde, że można nimi ściany kruszyć. Albo kolędy 

nie brzmią znajomo. Tobie sprawia to przyjemność, więc skup się na tym. 

I jeszcze jedno, ty tylko kilka dni. Przeleci w mgnieniu oka. Warto dla tych 

paru chwil tak się spinać i denerwować? Za rok będą kolejne święta, 

kolejny test na wytrzymałość. A może już nie? Może wreszcie obudzi się 

czar świąt? Kto wie? 

 

A tak już na poważnie. 
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Drodzy Czytelnicy, 

Życzymy Wam cudownego czasu w rodzinnym gronie. 
Wspaniałych chwil z kolędą na ustach i ciepłem  
w sercach. Niech wszystkie spotkania będą radosne  
i budujące. Niech na moment troski zmniejszą swe 
rozmiary, a kłopoty znikną. Bądźcie szczęśliwi! Obudźcie 
w sobie ducha Świąt Bożego Narodzenia! 

                                               Kamila Dronia i Roksana Glińska 

                                                              (redaktorki ☺) 

 

 


