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Bardzo ambitna Nasza  Gazeta 
Witamy w nowym roku szkolnym ! 

Po wakacyjnym odpoczynku redaktorzy szkolnej 

gazetki przystąpili znowu do pracy. Zapraszamy 

wszystkich chętnych do współpracy, 

poszukujemy osób, które chciałyby na łamach 

gazety pochwalić się własną twórczością. Masz 

Ciekawy pomysł na artykuł? Interesujesz się 

dziennikarstwem? Napisz do nas. Nasz e-mail : 

gazet.zaba@gmail.com 

 

Zmiany, Zmiany, Zmiany … 

    Zapowiadane pod koniec roku szkolnego zmiany stały 

się faktem. W naszej szkole wiele się zmieniło, 

zyskaliśmy nowy pokój nauczycielski. Pani dyrektor 

naszego gimnazjum od września jest dyrektorem Szkoły 

Podstawowej im. Ireny Kwinto z Oddziałami 

gimnazjalnymi, w dawnym sekretariacie gimnazjum 

mieści się teraz  gabinet pani pedagog Kamili 

Świerszczyńskiej. Połączyliśmy się z naszymi młodszymi 

kolegami. Uczniowie w szkole mogą przebywać na 

każdym holu. Starsi i młodsi uczniowie zyskali nowych 

nauczycieli. 

 

Tego jeszcze                                                                                   
nie było! 

WIELKI JESIENNY BAL W NASZEJ SZKOLE ! 

  „ Święto Wesołej Dyni” 

   Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 4-7 oraz 

gimnazjum na jesienną imprezę, która  odbędzie się 

27.09.2017 w naszej szkole od godziny 17:00 do 20:00, 

będą tańce, dobra zabawa oraz jesienne smakołyki. Tego 

dnia  królować będą sezonowe przysmaki: jabłka, dynie, 

śliwki itp. Serdecznie prosimy o przybycie i dużą dawkę 

dobrego humoru . Przebrania mile widziane. Wśród 

uczestników    wyłonimy króla 

 i królową balu. 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

   12 października po raz pierwszy w naszej szkole 

świętowaliśmy wspólnie Dzień Nauczyciela. Uroczystość 

rozpoczęła się programem artystycznym pt. „Rozmowy 

podczas przerwy” przygotowanym przez grupę teatralną. 

Następnie Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia i 

wręczyła wyróżnionym nauczycielom nagrody. Mieliśmy 

okazję przekonać się,  jak to jest mieć w sowim gronie 

maluchy, gdyż niezaplanowaną atrakcją tego dnia były 

„występy” małej dziewczynki. 

   13 października rozmowy podczas przerwy zostały 

zaprezentowane podczas Gminnych Obchodów Dnia 

Nauczyciela,  podczas których nasza Pani dyrektor odebrała 

Nagrodę Burmistrza Morąga. 

Gazeta powstała w ramach projektu edukacyjnego 

Kreatywność na tak. 

Redaktor naczelna: Marzena Mozol  

Redakcja: Angelika Gajcy, Alicja Retka, Oliwia Wozniak, 

Wiktoria Kostrzewa, Kinga Chamot, Anita Suchocka, Maria 

Kobylańska, 

Opiekun Pani Katarzyna Steffen 
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    To pytanie zadaje sobie co drugi uczeń, błądząc po szkolnym korytarzu w poszukiwaniu siebie. Jedni uważają, że 

stało się tak, ponieważ z ktoś stwierdził, że gimnazjum to wylęgarnia agresji i negatywnych emocji. Jednakże usuwanie 

gimnazjum nie zlikwiduje również z naszego życia wieku dorastania. Ludzie w wieku gimnazjalnym wrzuceni na jeden 

korytarz  z o wiele młodszymi od nich uczniami nie staną się nagle oazą spokoju i autorytetem do naśladowania. Jeśli 

ktoś jest nieobliczalnym nastolatkiem to to, na którym korytarzu się znajduje, nie będzie miało na niego wielkiego 

wpływu, a dopiero jego samo nastawienie. 

    To, gdzie się znajdujemy to jedno, a to jak diametralnie zmieni się nasza przyszłość, to drugie. Nikomu podczas 

zmieniania ustawy nie przyszło do głowy, jak trudno będzie teraz dzieciom w szkołach średnich. Być może ktoś sobie 

pomyślał, że 14 latkowie w liceach to dobry pomysł, ponieważ szybciej nauczą się samodzielności i szybciej staną się 

poważnymi obywatelami naszego pięknego kraju. Jednak nikt nie wspominał o tym,  że te dzieciaki mogą nie dać sobie 

rady w tak młodym wieku. Pokolenia klas 8 mogłyby powiedzieć, że one sobie radę dały, jednak nie czuły strachu? 

Warto jednak wspomnieć, że pokolenie naszych rodziców kończyło 8  klasę w wieku 15 lat, a nasi młodsi koledzy 

poszli przecież w większości do klasy 1 w wieku 6 lat. 13- latek do liceum? Czy to dobry pomysł? Moim zdaniem 

lepiej przejść okres buntu i dojrzewania w gimnazjum, wśród znanych nauczycieli, pod kontrolą rodziców. To właśnie 

jest czas, aby dorosnąć. Ale przejście okresu „burzy hormonów” w liceum może znacznie zaważyć na przyszłości 

młodego człowieka. 

    No właśnie, a tak naprawdę czym jest to gimnazjum? Czy to właśnie nie był idealny okres, aby przygotować się do 

tego czasu, gdy najwyższa pora wziąć się w garść?  

Niby nie jest dobrym pomysłem wrzucać setki nastolatków z rozwścieczonymi hormonami do jednego wora, jednak 

lepiej byłoby gdyby ten okres przechodziły wspólnie, a nie z dziećmi uczącymi się poprawnie pisać "samochód".  

   Tak naprawdę do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego na moim świadectwie pojawi się napis "szkoła podstawowa z 

oddziałami gimnazjalnymi". Być może to po prostu decyzja podjęta na szybko, a  czy coś zmieni  w systemie edukacji, 

czy będzie to dobre, czy złe dopiero się okaże. Jednak z drugiej strony może był to trafny wybór. Młodzież zmieni się 

na lepsze, a wtedy nam, wszystkim przeciwnikom tej zmiany, opadnie szczęka.  

Smutno (oraz cicho) dodam, że raczej obstawiałabym tę pierwszą opcję, ale nie mi jest to oceniać.  

 

 

Zadaliśmy uczniom z 4 klasy  kilka pytań dotyczących zmian w szkole.  

Jak widać, największe problemy naszym uczniom sprawa 

j.polski oraz j.angielski nauczycieli tych przedmiotów bardzo 

prosimy o większą wyrozumiałość                      

Nic dziwnego, że uczniowie klasy 4 najbardziej lubią wf, ale 

bądźcie pewni, że za kilka lat to się zmieni                       

Mimo wszystko podoba mi się w naszej szkole, ponieważ 

większość z nich nie chciałaby wrócić do 1-3. 

 

 



Majowe i czerwcowe wędrówki 

 Dzięki temu, że bierzemy udział w projekcie edukacyjnym Kreatywność na TAK, w naszej szkole  wiosną 2017 roku 

odbyła się rekordowa liczba wycieczek. Popołudniowe zajęcia nie poszły na marne, ponieważ, oprócz zdobytej wiedzy 

i doświadczenia, mogliśmy za darmo zwiedzić wiele polskich miast, bawiąc się przy tym i ucząc. W poprzednim 

numerze pisaliśmy o zajęciach dodatkowych, tym razem opisujemy przebieg i nasze wrażenia z wyjazdów 

projektowych.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NASZ REPORTAŻ 

Dnia 4 maja odbyła się wycieczka projektowa do Torunia. Uczniowie 

na pewno nie zapomną tej wycieczki, ponieważ pod szkołą musieli 

pojawić się o 5:00 rano, ale nie tylko z tego powodu będą ją pamiętać , 

ponieważ była to wycieczka pełna wrażeń. Na samym początku 

uczestnicy  dostali zastrzyk humoru w Centrum Chemii w Małej Skali. 

Uczniowie byli pod wrażeniem tego, jak ciekawie można prowadzić 

zajęcia.  Uczestnicy  najlepiej, jednak wspominają Ciemnię, czyli 

magia czarno-białej fotografii. Gimnazjaliści  mogli zrobić swoje własne 

zdjęcia i je samodzielnie wywołać. Wolny czas również dostali. 

Wszyscy byli zgodni, że to jeden z najlepszych wyjazdów. 

Opiekunami wycieczki były Pani Katarzyna Steffen-Białek oraz Pani 

Monika Próchniewska. 

Dnia 5 maja odbyła się wycieczka pt. Gdynia Eksperyment. 

Gimnazjaliści klas II oraz III zwiedzali Gdyńskie Centrum Nauki 

Eksperyment. W środku mieli dużo czasu wolnego dla siebie, więc mogli 

zwiedzić całe centrum. Później razem z nauczycielami poszli na zajęcia, 

na których zostali podzieleni na grupy i musieli zbudować labirynt dla kuli. 

Po wszystkich atrakcjach  uczniowie dostali czas wolny na zwiedzanie 

starówki. Opiekunami wycieczki były: Pani  Dyrektor Małgorzata Tolak 

oraz Pani Natalia Kur. 

Dnia 22 czerwca odbyła się wycieczka projektowa „Gdańsk 

Hewellianum”. Uczniowie mogli zobaczyć wystawę z różnymi 

doświadczeniami, było bardzo ciekawie. Później uczestnicy wycieczki 

uczestniczyli w pokazie z fizyki. Każdy mógł spróbować zrobić różne 

rzeczy, które pokazywał nauczyciel. Było wesoło, wspomnienia będą nam 

towarzyszyły długo . Później nauczyciele pozwolili uczniom na trochę 

szaleństwa i dali czas wolny na Gdańskiej Starówce. Opiekunami 

wycieczki byli Pan Jerzy Wilk oraz Pani Grażyna Szematowicz.  

W dniu 26 maja 2017 uczniowie mogli wziąć udział w wycieczce 

projektowej do Gdyńskiego Akwarium.  Uczestnicy uczestniczyli  

w zajęciach, na których bardzo dużo dowiedzieli się o Bałtyku, 

jego faunie i florze oraz o groźnych rekinach, które później  mogli 

zobaczyć na własne oczy. Mieli również okazje zobaczyć 

dokładnie szczękę rekina pod mikroskopem. Później był czas 

wolny na starówce, tym razem pogoda nam dopisała, więc 

kolejną wycieczkę można zaliczyć do udanych. Opiekunami 

wycieczki były Pani Natalia Kur oraz Pani Małgorzata Snopek. 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/darmowe-wektory/m%C4%99%C5%BCczyzna-turysta-podro%C5%BCuj%C4%85cy-z-plecakiem_1020-476.jpg&imgrefurl=http://pl.freepik.com/darmowe-wektory/m%C4%99%C5%BCczyzna-turysta-podro%C5%BCuj%C4%85cy-z-plecakiem_836685.htm&docid=oFOs5zSJBEw9cM&tbnid=_c2y9KABlrN4iM:&vet=10ahUKEwjFnvOAtLbWAhXDYpoKHc4sAU8QMwhIKBkwGQ..i&w=626&h=626&bih=797&biw=1424&q=cz%C5%82owiek z plecakiem&ved=0ahUKEwjFnvOAtLbWAhXDYpoKHc4sAU8QMwhIKBkwGQ&iact=mrc&uact=8


 

 

We wrześniu 2017 roku dołączył do nas nowy 

nauczyciel wychowania fizycznego Pan 

Przemysław Dobosz.  Nic więc dziwnego, że 

wielu uczniów jest zainteresowana życiem Pana 

Przemka  O zawodzie nauczyciela i pracy w 

naszej szkole rozmawiały Wiktoria Kostrzewa i 

Kinga Chamot. Czy udało im się zaspokoić 

Waszą ciekawość? Oceńcie sami.  

 

WYWIADY Postanowiliśmy zrobić wywiad z 

naszym doświadczonym 

nauczycielem wychowania 

fizycznego i trenerem słynnego 

unihokeja Pan Marcin 

Zmiarowski. Wywiad na ten temat 

prowadziła Marzena Mozol. 

 

Od ilu lat pracuje Pan jako nauczyciel wychowania 
fizycznego? 
5 lat. 
Jakie są Pana wrażenia po pierwszych lekcjach w 
naszej szkole? 
Wrażenia pozytywne. 
Lubi pan zajęcia na basenie? 
Tak, lubię. 
Jaką dyscypliną sportową się Pan interesuje? 
Piłka nożna. 
Czy uprawia Pan sport, którym się Pan interesuje? 
Tak. 
Kiedy zaczął się Pan interesować sportem? 
Od 6 roku życia. 
Oprócz sportu ma Pan inne hobby? 
Tak, interesuje mnie motoryzacja. 
Czy jest Pan tolerancyjny? 
Tak. 
Ma pan żonę/dziewczynę? 
[śmiech] Nie mam żony. 
W jakim przedziale wiekowym powinna być Pana 
partnerka? 
[śmiech] Możemy pominąć te pytanie? 
W jakich szkołach Pan pracował? 

SMS Ostróda, 

Szkoła niepubliczna w Wielkim Dworze, 

Szkoła niepubliczna w Jurkach, 

Żabi Róg. 

 

Czy jest Pan zadowolony,  że w tym roku uczy Pan gimnazjum?  

Tak, ponieważ mam częstszy kontakt z dziewczynami, które w 

klasach 4-6 trenowały w unihokeja. Chciałbym odbudować te 

drużyny i powalczyć jak za dawnych lat o medale, sądzę też, że 

jednak ze starszymi dziećmi lepiej się pracuje, ponieważ mają 

lepsze predyspozycje duchowe, nie trzeba ich uczyć precyzji 

ruchów od nowa. 

Co Pan sądzi o nowym nauczycielu wychowania fizycznego? 

Myślę, że Pan Przemek jest ambitną osobą, ma bardzo dobre 

kwalifikacje, dużo pracuje popołudniami w różnych obszarach 

kultury fizycznej, w większości jest to piłka nożna. Przypomina 

mi samego siebie, jak ja byłem w jego wieku i również miałem 

chęci i zapał do pracy. 

Czy sądzi pan, że zastąpi Pana kiedyś Pan Przemek? 

Myślę, że na pewno, przecież nikt nie żyje wiecznie, ale sądzę, 

że Pan Przemek będzie godnym zastępcą. Aczkolwiek jeszcze 

się nie wybieram na emeryturę.[śmiech] 

Wolałby Pan uczyć dziewczęta i chłopców, czy może jednak tylko z 

dziewczynami mieć lekcje wychowania fizycznego? 

Niekoniecznie, jeśli chodzi o dziewczyny dlatego to jest tak 

ułożone w tym roku, ponieważ jest więcej dziewczyn, które 

grały w unihokeja, a chłopacy mogą trenować piłkę nożną. 

Jaka jest według Pana przyczyna tego, że liczba uczniów trenujących 

unihokej w ostatnich latach zmalała? 

Myślę, że przyczyną jest to, że nie byłem nauczycielem w 

gimnazjum. Wiele jest przyczyn nawet samo to, że nie 

wszystkim się chce regularnie trenować, jednak  tu też chodzi o 

pieniądze, bo nie wszystko jest za darmo. Internet też robi 

swoje, ponieważ można tam zaistnieć bez męczenia się. 

Głównie uczniowie tam szukają dla siebie zajęcia. 

Czy uważa Pan, że uda wam się osiągnąć sukces z 2012 roku z 

obecnymi drużynami, które Pan trenuje? 

Jeśli chodzi o taki sukces na miarę mistrzostw świata na pewno 

będzie ciężko. Ale nigdy nie wiadomo chociaż ja sądzę, że 

każdy medal to sukces i czas dumy.  

Czy jest szansa na renesans unihokeja w naszej szkole? 

Nie wiem, dopóki będę uczył to myślę, że zawsze jest szansa. 

Czy planuje Pan kiedykolwiek zająć się inną dyscypliną sportu? 

Tak, cały czas. Od zawszę interesuję się piłką nożną więc myślę 

do niej wrócić. 

Czy ma pan dość po 17 latach pracy?  

Mam momenty załamania, można walczyć z brakiem pieniędzy, 

z tym że nie mamy dużej hali, dlatego musimy szukać jakiejś 

jednostki treningowej w okresie przygotowawczym, aby wejść 

na dużą halę. Jednak nożem w plecy jest niechęć zawodników. 

Kiedy w klasach 4-6 trenuje i nagle mu się odechciewa i 

automatycznie rozsypuje się cała drużyna.  

Co to jest sprawność fizyczna? 

 [śmiech] Zdolność organizmu do pracy w każdym czasie i 

przestrzeni, którą można podzielić na siłę, moc, szybkość i 

wytrzymałość.  



SPORT WOKÓŁ 

NAS 

Po zawodach z piłki nożnej  na naszej hali sportowej odbyły się rozgrywki 

dzieci z rodzicami z dobrze znanego nam unihokeja. Podczas gry rodzice 

uświadomili sobie, że ta dyscyplina nie jest taka łatwa, jak im się wydawało, 

a dzieci sprawdziły po kim tak dobrze grają.  

Po wyczerpujących meczach odbył się wspólny grill. Całą imprezę 

przepełniały wspólne śmiechy i rozmowy. Mamy nadzieję, że wszystkim się 

podobało, ponieważ takich imprez może być więcej!  

  

 

 

 

Kiedy wszyscy się już rozeszli to w szkole odbyło się zgrupowanie 

prowadzone przez Pana Marcina Zmiarowskiego  dla osób 

trenujących unihokeja.  

Po wyczerpującym treningu  wszyscy  ze zmęczenia poszli spać. 

Następnego dnia na pożegnanie odbył się trening, ale  nie był  on tak 

‘’żywy’’ jak inne, ponieważ zmęczenie i zakwasy przeszkodziły w 

tym. Jednak wszystkim się podobało i czekamy na powtórkę.  

 

Dnia 26.09.2017 roku w Morągu odbyły się zawody 

lekkoatletyczne chłopców i dziewcząt. Udział w nich wzięli 

nasi uczniowie z rocznika 2002-2004. Po ciężkiej walce udało 

nam się zająć miejsce 2 (chłopcy), 3 i 4 (dziewczynki). 

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY! 

 

 

 

 

Tego samego dni nasza drużyna płci żeńskiej pojechała do Gdańska na 

sparing z unihokeja. Drużyna przeciwna była bardzo miła  i mamy 

nadzieję, że teraz oni nas odwiedzą.  Dziękujemy nauczycielom za 

luźniejszy dzień dla zawodniczek, z powodu późnego przyjazdu.  
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Na Orliku w Morągu dnia 22.09.2017 roku odbyły 

się zawody z piłki nożnej chłopców (rocznik 

2005-2007) i dziewcząt (rocznik 2002-2004). 

Chłopcy zajęli 4 miejsce, a dziewczynki 2 miejsce 

GRATULUJEMY! 

Do drużyny chłopców należeli: 

Antczak Adrian 

Kaszkur Alan 

Pieniak Antoni 

Żach Grzegorz 

Suchecki Korneliusz 

Majewski Adam 

Skorupa Igor 

Romański Bartosz 

Do drużyny dziewcząt należały: 

Mozol Marzena  

Chamot Kinga 

Wiśnik Amelia 

Majewska Marta 

Sienkiewicz Aleksandra 

Łazicka Roksana 

Juzak Oliwia 

Klimek Natalia 

Chamot Zuzanna 

 

 

 

 

  

ROZPISKA TRENINGÓW: 

 

Ps. Jeżeli trenujesz, a nie będzie Cię na                                        

treningu  to poinformuj o tym trenera.  

Mamy nadzieję, że ten rok szkolny dla naszych sportowców 

i nauczycieli wychowania fizycznego będzie jeszcze lepszy 

niż poprzedni!!!  



                                                                   

 

Syrop glukozowo-fruktozowy jest powszechnie dodawany do produktów spożywczych jako substancja słodząca, w celu nie 

tylko nadania słodkiego smaku, ale także zwiększenia atrakcyjności produktu przez poprawę konsystencji, aromatu i barwy. 

Nadmierne spożycie produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy stanowi jednak zagrożenie dla zdrowia. 

Otrzymuje się go drogą przemysłową przede wszystkim ze skrobi kukurydzianej, rzadziej ze skrobi ziemniaczanej czy 

pszenicznej. Spożywanie większych ilości tego cukru prostego prowadzi do zaburzenia odczuwania głodu i sytości. Prowadzi 

także do nasilenia apetytu, zwiększenia pobierania pokarmu i odkładania tkanki tłuszczowej w organizmie, a tym samym 

rozwoju otyłości. 

Sugeruje się również, że nadmierne spożycie syropów o dużej zawartości fruktozy zaburza metabolizm miedzi i prowadzi do 

anemii, osłabienia naczyń krwionośnych, serca, wątroby, kości. Ponadto fruktoza zwiększa stężenie kwasu mlekowego w 

organizmie oraz zmniejsza odporność. 

 
Na co zamienić cukier? Wartościowe słodziki naturalne to m. in. 

stewia, ksylitol, syrop klonowy i daktylowy, melasa, erytrytol, 

tagatozaJakie owoce można wykorzystać do słodzenia? 

Banany – do koktajli owocowych z jogurtem naturalnym lub 

mlekiem, ciastek owsianych bez mąki i cukru, ciast i owsianki 

 Suszone owoce, np. rodzynki, morele, figi, śliwki – dodatek do 

śniadaniowej owsianki lub jaglanki, jogurtu naturalnego, do ciast i 

ciasteczek, omletu na słodko, sałatek 

 Ananas – do koktajli, twarożku 

 Soki owocowe – do wody i herbaty, do dosładzania dżemów, 

jogurtów i wypieków 

 

 

Ciasteczka musli bez mąki i bez cukru 

Zdrowa, pełna błonnika i wartości odżywczych przekąska do 

szkoły. Ciasteczka owsiane z bananami i bakaliami, za to bez 

dodatku cukru, tłuszczu ani mąki. Oczywiście nie tylko dla 

dzieciaków;) 

Składniki: 

 bardzo dojrzałe banany 2 sztuki 

 płatki owsiane ok. 1,5 szklanki 

 cynamon 1 łyżeczka 

 rodzynki 1 łyżka 

 ulubione orzechy 1 łyżka 

 pestki dyni/słonecznika 1 łyżka 

 suszona żurawina 1 łyżka 

 wiórki kokosowe 1 łyżka 

Wykonanie:                                                                                                                                                                                             

1. Banany blenduję lub dokładnie rozgniatam widelcem. 

2. Stopniowo dodaję płatki owsiane i mieszam. Powinna 

powstać plastyczna masa. 

3. Masę odkładam na 15 minut. 

4. Dodaję reszte składników i mieszam. 

5. Lepię kulki, rozgniatam je na placki i układam na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia. 

6. Piekę około 15 minut w 180 stopniach (aż ciasteczka się 

zarumienią). 

7. Najlepsze świeże, popijane domowym mlekiem 

kokosowym. 

Smacznego! 
 

 

Cukier niejedno ma imię. Pod jakimi nazwami kryje się na etykietach? 

Gdy mówimy o cukrze, mamy na myśli głównie drobne, białe kryształki znajdujące się w cukiernicach w większości domów. 

Kupujemy go w pierwszym napotkanym sklepie i dodajemy do herbaty, kawy, ciast i dań na słodko. Nazw cukru jest jednak 

znacznie więcej, a pod niektórymi kryją się substancje otrzymywane chemicznie. 

W przypadku niektórych produktów, szczególnie tych dla dzieci, cukier może ukrywać się pod pozornie niewinnymi nazwami: 
sok gruszkowy 
sok jabłkowy 

sok winogronowy 
sok z białych winogron 

Unikaj produktów i napojów zawierających w składzie cukier, nawet w ukryciu pod inną nazwą. Chyba najpopularniejszy w Polsce 

jest syrop glukozowo-fruktozowy, który według niektórych badań jest nawet gorszy niż zwykły cukier buraczany. 

https://www.google.pl/search?biw=1440&bih=805&tbm=isch&sa=1&q=cukier+owoce&oq=cukier+owoce&gs_l=psy-ab.3...0.0.5.130.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.dummy_maps_web_fallback...0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.y4r5pbFWqUA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowo-fruktozowy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botoks 
Czas trwania: 137 min. 
 Od lat: 15 

Premiera: 29.09.2017  

Reżyseria 

Patryk Vega 

Obsada 

O. Bołądź, A. Dygant, K. Warnke 

Opis filmu 

„Botoks” to autentyczne historie silnych, 

zdeterminowanych i wyrazistych lekarek, które 

zmagają się z najtrudniejszymi życiowymi decyzjami i 

problemami: dyskryminacją, presją macierzyństwa, 

pogonią za młodością, walką o prawo do wolnego 

wyboru i własnych poglądów. Obok napięcia i 

potężnej dawki emocji nie zabraknie tu 

charakterystycznego dla filmów Patryka Vegi 

humoru. 

Raczej dla starszej widowni. 

 

Thor: Ragnarok w 3d 
Od lat: 13 
 Premiera: 25.10.2017  

Reżyseria 

Taika Waititi 

Obsada 

T. Hiddleston, I. Elba, C. Hemsworth 

Opis filmu 

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie 

wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota 

musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu 

i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej 

Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch 

bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej 

cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do 

gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z 

byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny 

Avengers — niesamowitym Hulkiem. 

 

Twój Vincent 
Czas trwania: 95 min. 
 Od lat: 12 
 Premiera: 06.10.2017  

Reżyseria 

Dorota Kobiela, Hugh Welchman 

Obsada 

Saoirse Ronan, Aidan Turner, Eleanor Tomlinson 

Opis filmu 
Tragiczna historia życia i śmierci jednego z 

najsłynniejszych malarzy wszech czasów – 

Vincenta van Gogha opowiedziana poprzez jego 

znakomite dzieła.  

 

"Twój Vincent" to pierwsza na świecie 

pełnometrażowa animacja malarska. O życiu i 

kontrowersyjnych okolicznościach śmierci Vincenta 

van Gogha, opowiadają bohaterowie jego 

portretów. Intryga pozwala odkryć tajemnicę 

śmierci niedocenianego za życia artysty. Czy na 

pewno popełnił samobójstwo? 

Dla miłośników malarstwa i nie tylko. 

 

Niezwykłe zdolności zwykłej dziewczyny  

"Numery. Czas uciekać" - Rachel Ward 

Strony: 317 

Oprawa: miękka 

Wydawnictwo: Wilga 

Kategoria: Thriller 

   Młodzieżowy thriller „Numery” to opowieść o nastolatce – Jem, 

która chciałaby mieć normalny dom, rodzinę ,poczucie 

bezpieczeństwa. Chciałaby żyć ze świadomością tego ,że ma 

przyjaciół ,na których mogłaby liczyć. Niestety nie ma nawet stałego 

adresu, a co dopiero przyjaciół. Ale posiada coś, czego nikt by się 

nie spodziewał, a mianowicie zna datę śmierci każdego, komu 

spojrzy w oczy. Zna dzień śmierci matki. Wie, kiedy w ataku 

terrorystów na Londyn zginą ludzie. Dlatego nie patrzy nikomu w 

oczy.  Kiedy poznaje Pająka, pokrewną duszę, stara się nie 

angażować w znajomość, ale uczucie jest silniejsze. Niestety data 

śmierci chłopaka jest bardzo bliska.   

   Oboje uciekają przed policją, oskarżeni o udział w ataku 

terrorystycznym. Czy uda im się zniknąć?  Kogo spotkają na swojej 

drodze? Czy Jem ocali Pająka? Tego dowiecie się, czytając 

fascynującą powieść Rachel Ward. 

    Polecam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
   Zgadnij o jakim nauczycielu jest mowa? 

1.W przeszłości chciała zostać dentystką. Prawie                                                                                                                                                                 

kujon. W wolnym czasie czyta książki. Najgorszą rzeczą                                                                                                                                                    

jaką zrobiła było zjedzenie ostrygi. Pracuje w szkole 20 lat .                                                                                                                                               

Lubi oglądać medyczne seriale.     
……………………………………………………………………………………… 

2.W wolnym czasie lubi czytać i jeździć na rowerze. Była chłopczycą.                                                                                                                 

Od najmłodszych lat chciała zostać nauczycielem, ale nie tylko                                                                                                                    

również zakonnicą. Weszła na Rysy z lękiem wysokości. W I klasie                                                                                                                              

dostała uwagę za pobicie kolegi. Kiedyś rozebrała kolegę na                                                                                                                    

wychowaniu fizycznym. 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

3.Od zawsze chciała zostać nauczycielem.  

Słucha różnej muzyki, ale w szczególności rocka. 

 Wszędzie jej pełno. Była raczej przeciętnym uczniem.  

Uwagi najczęściej dostawała z bujanie się na krześle.  

Jej znak zodiaku to bliźniak. Pracuje w zawodzie od 2004roku. 

Nigdy nie lubiła języka polskiego, 

 ale matematyka była jej ulubionym przedmiotem. 

………………………………………………………….. 

      1.         

     2.   D D D D D   

    3. D  D D D D D D  

   4. D D  D       

 5. D D D D  D       

    6. D  D D D D D D  

 D D D D D  D D      

  8. D D D  D D D     

    9. D  D D D D D D  

    10. D  D D D D    

   11. D D  D D D     

    12. D  D D D D D D D 

    13. D D D D D D D   

 

Rozwiązanie Quizu o nauczycielach!        
W poprzednim numerze duża popularnością cieszył 
się quiz o nauczycielach. Niestety nikomu nie udało 
się rozwiązać naszego quizu, dlatego dla ciekawych 
prezentujemy rozwiązanie.  
1. Pani Małgorzata Snopek (To ona dostawała 
uwagi za rzucanie słonecznika w klasie). 
2.Pani Monika Próchniewska ( to ona rzuciła 
nauczycielkę od biologii skórką od banana i 
oddaliła się bez pozwolenia z biwaku). 
3. Pani Katarzyna Steffen – Białek ( To ona 
odważyła się na ogolenie po maturze głowy na 
łyso). 
4.Pani Joanna Lewicka (To ona zacięła się 
cyrklem, żeby nie pisać sprawdzianu).    
5. Pani  Natalia Kur (To ona lubi szwedzkie 
kryminały ,nurkowanie to jej pasja) 
6. Pan Jerzy Wilk (To on kiedyś z kolegami oparł 
kościotrupa o drzwi, kiedy nauczycielka 
otworzyła drzwi kościotrup się na nią przewrócił).  
7. Pani Katarzyna Żurawska (To ona rozsypała 
mąkę i cukier na podłogę kiedy była mała). 
8. Pani Bogumiła Ołtuszewska (To ona chciała 
wygrać dużo pieniędzy). 
 

 

Humor z zeszytów 
szkolnych 

1.Opis lwa według naszych uczniów: 
 „Jego włosy przypominają  mi cechy 

człowieka”.  
 „Jego uszy są podobne do kota, a nos do 

niedźwiedzia”. 
 „Lew ma bardzo gęstą fryzurę”. 
 „ Lew ma bardzo umięśnione mięśnie” 
 „Ono mi się kojarzyło, by gdyby stało na 

dwóch łapach i gdyby nie miało grzywy. A 
jego  ogon mi nogi bez palców”.  

 „Jego grzywa służy do ogrzewania jego 
twarzy”. 

 „Jest trochę podobny, bo ma oczy ,nogi 

,pazury”. 

 „Ma przyjacieli , rodzinę tak jak my”. 

 „On jest dobrym wenszaczem, jego nos jest 

jak malinka” 

 

 

 

                             Rozwiąż krzyżówkę. 
1.Zęby odcinające kęsy pokarmu. 

2.Narząd, w którym odbywa się 2 etap trawienia pokarmu. 

3.Wydzielają do jamy ustnej ślinę. 

4.Trafiają do niej strawione cząstki pokarmu. 

5.Spejalne substancje wytwarzane przez ślinianki, żołądek, trzustkę i 

jelito cienkie. 

6. Regulują pracę organizmu. 

7.Proces przetwarzania zjedzonego pokarmu. 

8.Transportuje pokarm z gardła do żołądka. 

9.Reguluje ilość cukru we krwi. 

10.Kieruje pokarm do przełyku. 

11.Cienkie lub grube, spełnia ważną rolę w procesie trawienia. 

12.Groźna choroba objawiająca się drastycznym ograniczeniem 

spożywanego  jedzenia wynikającym z lęku przed otyłością. 

13.Osoby całkowicie rezygnujące ze spożywania produktów pochodzenia 

zwierzęcego. 

 

           KUPON DO KRZYŻÓWKI 
Imię i nazwisko: ……………………………………………              
Hasło: ……………………………………………………….                                                                                                                                  
KUPON DO QUIZU                                                                  
1………………………………………. 

3………………………………………….                                                                

2……………………………………….  

Kupon z rozwiązaniem proszę dostarczyć do                                         

Pani Katarzyny Steffen- Białek. 

 

 

 

                                                  


