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Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka 

 

 Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Nie 

mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować 

najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i 

wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy 

za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy 

pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak 

powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? 

Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa 

 

.      

http://www.google.com/
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Opracowała: Maja Korbecka i Monika Jakubska 

 

 Czerwiec to nie tylko początek wakacji, ale również miesiąc, w którym świętujemy Dzień 

Ojca. Ten dzień przypada na 23 czerwca. 

 
 

Źródło: www.google.pl 
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Kącik naszych talentów  
 

„Największe bogactwo,  

to robienie tego, co kochasz” 

Collin D. Sisson 

 

 W naszym ostatnim numerze gazetki w tym roku szkolnym poświęcimy klasom ósmym. Na początek Kinga 

Jakubiak opowie nam o swojej pasji, jakim jest harcerstwo, a następnie przedstawimy Wam tegorocznych 

absolwentów naszej szkoły, którzy w tym roku opuszczą mury naszej podstawówki. 

 A o to co Kinga Jakubiak pisze o swojej pasji.  

HARCERSTWO MOJĄ PASJĄ I STYLEM ŻYCIA 

 

 Nazywam się Kinga Jakubiak i jestem uczennicą klasy 8b Szkoły Podstawowej  

nr 15. Moim zainteresowaniem jest harcerstwo. Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się w bardzo 

nietypowy i  spontaniczny sposób. Z harcerstwem związana jestem już od 4 lat. Na samym początku 

mojej harcerskiej przygody byłam w 7 drużynie harcerskiej ,,Leśne Orły”, która funkcjonowała na 

terenie naszej szkoły. Z tą drużyną pojechałam na swój  pierwszy 2-tygodniowy obóz, który odbył się 

w bazie harcerskiej ,,Kokotek” w 2016 r.   Niestety po obozie drużyna ,,Leśne Orły” została 

rozwiązana, lecz to nie był powód do zakończenia mojej harcerskiej pasji. W tym samym miesiącu 

dołączyłam do 157 drużyny harcerskiej ,,Smoki” w której byłam dwa i pół roku. Z tą drużyną 

przeżyłam wiele ciekawych biwaków, wycieczek, rajdów oraz mój drugi obóz. W 2018 r. wraz z 

drużyną reprezentowałam ZHP Żory podczas VI ogólnopolskiego Rajdu Odkrywców oraz Zlotu ZHP, 

który odbył się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskej z okazji 100-lecia niepodległości Polski oraz 

100-lecia harcerstwa w Polsce, podczas którego biliśmy rekord Guinessa w tworzeniu żywej flagi 

naszego kraju. Tego samego roku we wrześniu na Zlocie z okazji 85-lecia Żorskiego Hufca im. 

Władysława Drobnego przeszłam do 158 drużyny starszoharcerskiej ,,Czata”, w której doskonalę 

swoje umiejętności harcerskie. 

  W tym roku zostałam  przyboczną w 10 drużynie harcerskiej „Wilki”, w której pomagam 

prowadzić zbiórki. Jestem w trakcie przygotowywania się do kolejnego obozu oraz do XXIV 

ogólnopolskiego rajdu szlakiem wieży spadochronowej. Dzięki harcerstwu doskonalę się nie tylko w 

umiejętnościach harcerskich, ale również nabieram umiejętności potrzebne w życiu codziennym jak 

pierwsza pomoc, praca zespołowa czy zaradność i organizacja  pracy. 

W harcerstwie poznałam wielu ciekawych ludzi.  

 Nie traktuję harcerstwa wyłącznie jako zainteresowanie, ale również jako styl życia. 

Zachęcam wszystkich do spróbowania. 

 

 

 

Kinga Jakubiak :) 
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Zdjęcia: Kinga Jakubiak 
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KLASA 8a 

 Przez osiem lat zapisało się w naszej 
pamięci wiele fajnych, pełnych radości i 

smutku chwil. Poznaliśmy wspaniałe osoby, 
nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. 

 Zwiedziliśmy ciekawe miejsca podczas 
rajdów górskich, które polecamy z całego 

serca młodszym uczniom. Polecamy również 
zajęcia pozalekcyjne, na których można 

zdobyć dodatkową wiedzę, jak również 

konkursy plastyczne, zawody sportowe oraz 
zaangażowanie w liczne akcje charytatywne 

w naszej szkole. 

Dzięki temu nauczyliśmy się szacunku do 

innych, nabraliśmy pewności siebie i 
staliśmy się silniejsi. 

 Kończąc ósmą klasę opuszczamy mury 

szkoły ze zdobytą wiedzą, workiem wielu 

doświadczeń, wdzięcznością dla nauczycieli 
oraz z przyjaciółmi, którzy już zawsze będą 

mieli miejsce w naszych sercach. 

 „Są pożegnania, na które nigdy nie 

będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze 
wywoływać będą morza łez i są takie osoby, 

na myśl o których zawsze zasypie nas lawina 
wspomnień.” 

BĘDZIEMY TĘSKNIĆ – 8A 

 

 

 zdjęcie: Pani Katarzyna Suder – wych. kl. 8a w zastępstwie za Marzenę Paździor 
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Klasa 8b 

Witamy serdecznie kolegów i koleżanki ze 

Szkoły Podstawowej nr 15. Chcemy się z Wami 

podzielić naszymi spostrzeżeniami o naszej 

szkole. Uważamy, że jest to dobra szkoła, dzięki 

nauczycielom, którzy wkładają duży trud, aby 

przekazać nam jak najwięcej wiedzy, lecz nie 

zawsze jest to proste. W tej szkole poznaliśmy 

wielu uczniów, którzy zawsze są chętni do pracy. 

Obecny rok szkolny 2018/2019 okazał się dla 

nas trudnym i chaotycznym rokiem, ponieważ 

jest to pierwszy rok po nowej reformie 

edukacyjnej. Dla nas, uczniów klas 8 był to 

trudny rok, gdyż ucząc się do klasy ósmej 

doświadczyliśmy przepełnionych korytarzy 

oraz dużego hałasu podczas przerw. Wydaje 

nam się, że najtrudniejsze będzie dostać się do 

wymarzonej szkoły, gdyż w tym roku starają się 

o to dwa roczniki, ale mamy nadzieję, że uda 

nam się zrealizować nasze prywatne plany. 

Uczniom, którzy zostają jeszcze w naszej szkole 

życzymy wytrwałości, zaangażowania i 

realizacji zamierzonych celów. Dziękujemy 

wszystkim za to, że mogliśmy z Wami 

doświadczać wielu przygód i na pewno 

będziemy mieli co wspominać. 

Angelika Walkowiak kl. 8b 

 

 
 

Zdjęcie: wych. klasy 8b Beata Szyja 
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Klasa 8c 

 

Jesteśmy pierwszym, po latach rocznikiem, który 

miał okazję spędzić ze sobą aż 8 lat. Choć skład 

naszej klasy często zmieniał, w tym czasie powstały 

przyjaźnie, które miejmy nadzieję przetrwają wiele 

lat. Bardzo dobrze wspominamy wszystkie wycieczki, 

a szczególnie te do Energyladni, Wrocławia czy 

Krasiejowa. Niezwykłą atmosferę w szkole tworzyły 

oryginalne apele i akademie na wszelkiego rodzaju 

okazje oraz występy w grupie „Małolaty”, a potem 

„Rytmus”, do których należały prawie wszystkie 

dziewczyny z naszej klasy. Bardzo ciepło wspominać 

będziemy wszystkie nasze wychowawczynie: Panią 

Barbarę Ptak, Panią Ewę Kukien i Panią Sandrę 

Klimczak oraz wszystkich nauczycieli, a także 

niektóre ich teksty np. „nice to see you”, które 

zachęcało nas do przyjścia do tablicy, czy „do kosza 

z tym”, które nie pozwalało nam trzymać zbędnych 

przedmiotów na ławce . Zawsze chętnie będziemy 

wracać do tych wspomnień. 

 

DZIĘKUJEMY!!!! – 8c 
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Zdjęcie: wych. klasy  8c Sandra Klimczak 

 

Ostatni fragment książki Mileny Szkup „Magiczna podróż Mimi”.  

 

Milena Szkup 

 

„MAGICZNA PODRÓŻ MIMI” 

 

Mimi była tak zaabsorbowana całą tą sytuacją, myśli kłębiły się w jej 

małej, dziecięcej główce, że nawet nie zauważyła, kiedy po jej prawej 

stronie pojawiła się grupka cieni płynących lekko pod powierzchnią wody. 

Kształtem przypominały coś, co już dzisiaj widziała. Dziewczynka 

krzyknęła z całych sił, jakie mogła z siebie wydobyć. Wtedy cienie 

przerodziły się w rzeczywiste kształty. Wypłynęły na powierzchnię 

zaczerpnąć powietrza i pojawiły się w pełnej krasie. Dwanaście cudownych 

żółwi, tych samych, jakich przedstawiciela widziała dzisiaj na wyspie. 

Zaniemówiła a jej serce po raz kolejny przepełniło szczęście i radość. 

Na czele grupy płynął nikt inny jak Franek. Poznała go od razu, jego i jego 

charakterystyczną skorupę. 

Poniewierana emocjami spojrzała na Kapitana a on w ramach 

zrozumienia podniósł do góry kciuk prawej dłoni i uśmiechnął się tak 

serdecznie jak tylko potrafił. 

 On wiedział, co się teraz wydarzy, lecz pozostała część pasażerów 

oczekiwała z niecierpliwością rozwoju wydarzeń. 

Chłopcy stojący na dziobie łodzi zaczęli wrzucać wcześniej 

przygotowane liny do wody. Liny zaczęły się naprężać i w tym samym 

momencie pasażerom ukazały się żółwie trzymające w paszczach liny i 

ciągnące łódź. Z początku powolutku, ale w końcu wspólnymi siłami 

pogoniły łódź. Przemieszczała się teraz jakby miała jakiś magiczny napęd. 

Wszyscy rozglądali się z zaciekawieniem. Płynące bez wytchnienia 

żółwie ciągnęły łódź w tylko im i Kapitanowi znanym kierunku. 

Kapitan nakazał wszystkim pasażerom przenieść się na lewą stronę 

statku by odciążyć uszkodzoną burtę na czas podróży. Miało to zapewnić 

utrzymanie prawej części statku ponad taflą wody i nie wdzieranie się wody 

przez otwór. 

Dokąd my płyniemy? Zadawali sobie pytanie pasażerowie, gdy w tym 

czasie ponownie usłyszeli mocny ryk Kapitana Koziołka, który zaczął 

zbiegać ze zbocza w kierunku szerokiej zatoki wkomponowanej w łańcuch 

gór, wzdłuż których do tej pory płynęli. 

Żółw Franek wynurzył głowę z wody słysząc przeciągły ryk Kapitana 

Koziołka. Rozejrzał się swoim leniwym wzrokiem w poszukiwaniu źródła 

sygnału. Zlokalizował go, zanurzył się z powrotem i jedno uderzenie serca 
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później cała grupka żółwi pod dowództwem Frania skręciła w kierunku 

zatoki, do której również zmierzał Kapitan Koziołek. Tam właśnie mieli 

zaprowadzić łódź. 

Oczarowani pasażerowie przyglądali się temu wszystkiemu bez słowa. 

Wydarzenia spowodowały, że wszyscy jak jeden z otwartymi ustami nie 

zważając nawet na huśtanie łodzi stali jak zaczarowani ciesząc się, że mogą 

być uczestnikami w tej magicznej morskiej podróży. 

Tylko Kapitan stojąc przy sterze był nadal skupiony i czujny. 

Nawigował posuwającym się płynnie po falach statkiem. Musieli 

bezpiecznie dopłynąć do zatoki i to było jego najważniejsze teraz zadanie. 

Wkrótce zaczęli wpływać do zatoki. Wciskali się między wysokie, 

wypiętrzone góry, które z bliska robiły niesamowite wrażenie. Pnące się na 

niebagatelną wysokość szczyty teraz dopiero ukazały swoją potęgę. Do tej 

pory widzieli je tylko z odległości paru mil morskich i już wtedy wyglądały 

majestatycznie, lecz w tej chwili mając je na wyciągnięcie ręki wzbudziły 

pełen podziw. 

W pewnym momencie zastęp żółwi puścił liny. Przygotowani na to 

pomocnicy kapitana zaczęli wciągać liny na pokład. Kapitan nadal czuwał 

nad poprawnym kierunkiem łodzi. Musiał zadokować w jak najlepszym 

miejscu zatoki. Miejsce to wskazywał mu z brzegu Kapitan Koziołek. Stanął 

on na wysokim kamieniu żeby być dobrze widocznym i bacznie obserwował 

poczynania Kapitana. Łódź siłą rozpędu zmierzała w jego kierunku. 

Obserwował to również Franek ze swoją ekipą ratunkową. Delikatnie 

wystawione ponad powierzchnię wody żółwie oczy czujnie spoglądały na 

przebieg wydarzeń. Pozostali tak długo na stanowiskach dopóki łódź 

bezpiecznie nie dopłynęła do kamiennej przystani i kapitan nie zrzucił lin w 

celu zacumowania jej. 

Kapitan Koziołek wydał z siebie kolejny potężnie brzmiący w 

otoczeniu gór ryk. 

Wysiadający z łodzi pasażerowie lekko przestraszeni tym hałasem 

spojrzeli w stronę Kapitana. On odpowiedział głośno na ryk Kapitana 

Koziołka. Wypowiedział jedno długie, pięknie brzmiące w uszach 

wszystkich zgromadzonych zdanie. Zabrzmiało to jak jakieś zaklęcie i tym 

chyba właśnie było. Podziękowaniem wypowiedzianym w magicznym 

zwierzęcym języku. 

W tym samym momencie Kapitan Koziołek zastukał kopytami o 

kamień, na którym stał, obrócił się i zeskoczył z głazu. Powoli udał się w 

stronę zazielenionych obszarów zatoki wydając z siebie ostatni raz ryk. W 

tym dźwięku dało się wyczuć radość i dużo pozytywnej siły. Wskoczył 

między rosnące krzewy i zniknął pośród bujnej zieleni. 
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Zauważyły to również żółwie, które do tej pory czuwały nad sytuacją 

delikatnie utrzymując się na powierzchni wody. W płytkiej wodzie zatoki 

były doskonale widzialne. Mimi spojrzała w ich stronę. Zdawała sobie 

sprawę, że na nich także będzie już czas. Że to już koniec ich spotkania. Nie 

myliła się. W tej samej chwili ruszyła w stronę wody. Żółwie powolutku 

zanurzały się jeden po drugim i odpływały. Tylko jeden nadal tkwił 

nieruchomo-wyglądał tak jakby na coś, bądź kogoś czekał. 

Mimi wskoczyła do wody zanurzając się prawie po pas. Przerażeni 

rodzice pobiegli za nią. I stanęli jak zaczarowani.  

Do ich córki podpłynął Franek. Delikatnie muskał jej ciało swoją 

skorupą a ona odwdzięczała się mu tym samym gładząc go po jego 

przecudnym pancerzu. Miała go przy sobie. Marzyła o tym od samego 

początku dnia i teraz jej marzenie się spełniało. Widziała dokładnie jego 

literkę F na grzbiecie.  

Ta chwila mogła trwać wiecznie. Było cudownie-tak jak to sobie 

wymarzyła. W pewnym momencie Franek odwrócił się przodem do niej. 

Jego pomarszczony pyszczek wyglądał niesamowicie. Dziewczynka 

uśmiechnęła się do niego i złożyła całuska na czubku jego głowy. Żółw 

wyglądał na szczęśliwego. Wyciągnął swoją szyję tak mocno jak tylko 

potrafił i położył ją pod ręką dziewczynki. To było ich pożegnanie. 

Chwilkę później odpływał. Delikatnie zanurzając swoje olbrzymie 

ciało w krystalicznej wodzie. Mimi odprowadzała go wzrokiem tak długo 

jak było to tylko możliwe. Znowu w jej oczkach pojawiła się łza. 

Obserwujący z brzegu całe to zdarzenie rodzice stali nadal jak wmurowani. 

        Obok niej nagle pojawił się Kapitan. Po całym zamieszaniu z 

pasażerami na brzegu znalazł chwilkę by podejść do stojącej nadal w wodzie 

dziewczynki. Popatrzyła na niego i zrozumieli się po raz kolejny bez słów. 

Przytulił ją jak stary przyjaciel i razem przez chwilkę obserwowali 

delikatnie muskane wiatrem morze. Wpatrywali się w dal chcąc jak 

najdłużej zatrzymać tę magiczną chwilę w pamięci dziewczynki. 

Musisz tu jeszcze wrócić-powiedział do niej Kapitan. Na pewno Cię 

zapamiętał i będzie wyczekiwał kolejnego spotkania. Oby w bardziej 

sprzyjających okolicznościach. 

Przybili piątkę i zaczęli wychodzić z wody. W końcu trzeba było zająć 

się łodzią, bo wypadałoby wrócić przed zmrokiem do domu. 

Kapitan przy pomocy swoich współpracowników i kilku osób ze 

statku zaczęli naprawiać uszkodzenie w łodzi. W ładowni swojego stateczku 

Kapitan miał materiały, które umożliwiły tymczasowe, ale dość solidne 

zabezpieczenie pękniętej deski. Po niecałej godzinie łódź nadawała się do 

wypłynięcie w dalszą drogę. 

           Pasażerowie z radością zaczęli zapełniać statek. 
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Kapitan stojący przy sterze wydał komendy. Jeden z chłopców stojący 

jeszcze na brzegu odwiązał przymocowane do głazów liny i rzucił je w 

stronę dziobu, na którym czekał już drugi chłopak. Liny zostały wciągnięte 

na pokład. Nie zapomnieli też o chłopaku z brzegu. Kapitan obrócił łódź, po 

czym chłopak wsiadł. Już w komplecie zaczęli opuszczać zatokę. 

Wypłynęli za osłaniające zatokę góry i za chwilę znaleźli się na swoim 

kursie. Morze było już spokojne. Nic im nie zagrażało. Uspokojony tym 

widokiem kapitan uruchomił silniki i ruszyli pełną parą. Musieli nadrobić 

stracony czas. 

Ostatnie spojrzenie na pozostawiony za plecami „szlak zaginionych” 

wzbudził tylko lekkie westchnienie dziewczynki. Zdawała sobie sprawę, że 

to koniec ich przygody. Cieszyła się, że tak się to wszystko ułożyło, ale 

gdyby miała jeszcze raz przeżyć taką przygodę to zdecydowałaby się na to 

bez chwili zastanowienia. Cudne chwile przeplatane z chwilami grozy 

spędzone w czasie dzisiejszego rejsu ułożyły w jej głowie cudowną mozaikę, 

która będzie towarzyszyła jej jeszcze przez długi czas. 

Na zachodzie słońce zaczęło się już chować. Piękne czerwone 

popołudniowe promienie kładły się na błękitnej wodzie. 

 Przed nimi pojawiły się pierwsze kontury ich zatoki i przystani. To 

oznaczało, że zostało im jeszcze około trzydzieści minut rejsu. 

Wszyscy zmęczeni, siedzieli w milczeniu oczekując powrotu do portu. 

Załoga statku oprócz Kapitana krzątała się po pokładzie przygotowując go 

do ostatniego cumowania. Co jakiś czas zaglądali na uszkodzenie, które 

wydawało się opanowane. Spokojnie mogli płynąć w stronę przeznaczenia. 

Dopłynęli.  

Słońce zaszło już za horyzontem, kiedy schodzili z pokładu. Port 

powitał ich lekkim półmrokiem i niesamowitą ciszą. Tak spokojnie nie mieli 

od dłuższego czasu. Kontemplowali się ciszą opuszczając łódź. Jedynymi 

dźwiękami, jakie zakłócały ciszę były podziękowania i pozdrowienia 

pasażerów oraz Kapitana i jego załogi. 

Mimi z rodzicami schodziła ostatnia chcąc jak najdłużej pozostać na 

łodzi, z którą miała tak wiele wspomnień. Oczywiście Kapitan nie mógł jej 

tak normalnie wypuścić.  

Stanął na jej drodze, kiedy podchodziła do trapu. Dziewczynka 

podniosła głowę by spojrzeć w oczy Kapitana. Zauważyła w nich smutek. 

On także poczuł, iż ta magiczna chwila się kończy. 

 Trzymał jednak w rękach dla niej prezent. Była to flaga z masztu, 

która przez wiele lat powiewała na jego statku. Troszkę zniszczona i 

wyblakła, ale nadal z wyraźnie namalowanym żółwiem- symbolem ich 

wspólnej przygody. Podał jej flagę nachylając się troszkę, tak by móc 

szepnąć jej coś do ucha. Mimi wzięła od niego prezent i nachyliła lewą 
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stronę twarzy do jego ust. Tylko ona usłyszała, co jej powiedział. Sprawiała 

wrażenie, że rozumie, co kapitan do niej mówi.  

Wyprostował się nagle. Wydał ostatnią komendę w tym dniu. Obok 

niego nagle pojawili się jego pomocnicy. Wszyscy trzej stanęli na baczność. 

Na cześć Mimi zasalutowali tak jak potrafili najdostojniej. Dziewczynka 

spojrzała na załogę i ukłoniła się grzecznie. Podziękowała za wszystko i 

opuściła statek.  

Na przystani czekali już na nią rodzice. Uśmiechnęli się w stronę 

załogi i pomachali na pożegnanie.  

Dzień się kończył. Zmrok pokrywał całą zatokę wraz z przystanią. Po 

drodze do hotelu zamyślona Mimi podziwiała cudnie wyłaniające się na 

niebie gwiazdy. Po tak niesamowicie przeżytym dniu widok ten ukoił jej 

dziecięce serduszko i umysł.  

Zasypiając wpatrzona w rozwieszoną nad łóżkiem flagę z żółwiem 

nadal przed oczami miała całą przygodę. Kapitana Koziołka, Franka i 

Kapitana ze statku. Zapamięta ich na bardzo długo.   

   

 Koniec. 
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Wywiady z nauczycielami 

Dla bieżącego numeru naszej gazetki, wywiadu udzieliła Pani Dyrektor  naszej szkoły Jolanta 

Malczewska.  

 

Maja Korbecka: Jakie jest Pani hobby?  

 

Pani Dyrektor: Lubię podróże i czytanie książek. Właśnie skończyłam czytać biografię Zbigniewa 

Herberta - dwa tomy po 400 stron. Mimo tego, że książka jest opasła, czytało się ją świetnie, bo autor 

– literaturoznawca Andrzej Franaszek – połączył wydarzenia z życia pisarza z jego twórczością i 

kolorytem epoki oraz opisał wiele ciekawych mało znanych faktów związanych z poetą. Teraz trochę 

inaczej patrzę na wiersze Herberta. A propos podróży, niedawno zwiedzałam Belgie i Holandię. 

Szczególne wrażenie wywarła na mnie Antwerpia – miasto świetnego malarza XVII w. – Petera 

Rubensa, ale to jest opowieść na inną okazję. 

 

Maja Korbecka: Czy jako nauczyciel zmieniłaby pani przedmiot nauczania? 

 

Pani Dyrektor:  - Nie, - bo lubię książki, czytanie i rozmowy z ludźmi. Ale chętnie się uczę nowych 

rzeczy i zachwycam się postępem naukowym i technicznym. Mogłabym uczyć fizyki, chemii czy 

biologii. 

 

Maja Korbecka: Czy podoba się Pani u nas w szkole?  

 

Pani Dyrektor: Szkoła jest pięknie odnowiona i oryginalna pod względem architektonicznym. 

Można ciekawie zagospodarować korytarze i otoczenie szkoły. Jeśli macie jakieś dobre pomysły, 

chętnie się z nimi zapoznam. Ponadto w szkole pracują bardzo dobrzy nauczyciele. Uczniowie – jak 

wszędzie – są różni. Dziwi mnie jednak, że tak wielu nie chce się uczyć. To jest smutne.  

 

Maja Korbecka: Co zaskoczyło Panią najbardziej w byciu nauczycielem?  

 

Pani Dyrektor:  Że to jest praca o nielimitowanym czasie. Nauczyciel, nawet jak wychodzi ze szkoły, 

jest w pracy, bo ciągle myśli, co zrobi jutro, za tydzień itp. Zastanawia się nad lekcją, pomocami, 

które często przygotowuje sam, opracowuje testy i ocenia prace uczniów, koresponduje z rodzicami 

itp. Nierzadko robi to w dni wolne, soboty i niedziele.  

 

Maja Korbecka: Czy myślała Pani o innym zawodzie?  

 

Pani Dyrektor:  Nie myślałam. Jestem na swoim miejscu.  

 

Maja Korbecka: Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. 

 

Wywiad przeprowadziła Maja Korbecka z klasy VII B. 
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Jak czytaliśmy  
w 2018/2019?… Okiem Czytelnika   

 

           

 

 
KLASY  I 
             IS – 294  książki  
                   IC – 223  książki  
                         IB – 193  książki 
                                IA – 192   książki 
 
            KLASY  II 
                          IIA – 362  książki  
                                 IIB – 246  książek  
                                        IIS – 175  książek 
                                               IIC – 136   książek 
 
                       KLASY  III 
                                      IIIB – 145  książek  
                                                     IIIA – 120  książek  
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        KLASY  IV 
                      IVC – 190  książek  
                              IVA – 100  książek  
                                       IVB – 95  książek 
                                               IVD – 92  książki 
                                                       IVE – 81  książek     
 

                 KLASY  V 
                            VA – 99  książek  
                                   VC – 88  książek  
                                          VB – 69  książek 
                                                 VK – 67  książek 
 

                         KLASY  VI 
                                    VIB – 95  książek  
                                            VIA – 93  książki  
                                                    VIK – 46  książek  
                                                            VIC – 41  książek  
 
 

 

  !!! 
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KLASY  VII 
                VIIA – 65  książek  
                              VIIB – 46  książek  
                                         
                                                 
                 KLASY  VIII 
                                VIIIB – 111  książek  
                                        VIIIA – 39  książek 
                                                   VIIIC – 34  książki   
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Młodsi Czytelnicy  
     wypożyczali …    
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A starsi wybierali … 

 

               

       

   

    

 
Opracowała: Danuta Grodoń-Śliwińska 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc MAJ 

" Od czerwca dużo zależy, 
czy żniwa będą jak należy. " 

 
 

1 

weekend 

 

2 

weekend 

3 

Dzień 

przyjaciela 

4 

Dzień 

lizaków 

 

5 

Dzień frytek 

6 

Dzień koloru 

czerwonego 

7 

Dzień 

kredek 

8 

weekend 

 

9 

weekend 

10 

Dzień 

bransoletki 

11 

Dzień picia 

wody 

12 

Dzień Jabłka 

13 

święto 

Dobrych 

Rad 

 

14 

Dzień 

myślenia:) 

15 

weekend 

16 

weekend 

 

 

17 

Dzień kota 

18 

Międzynaro

dowy Dzień 

Sushi 

 

19 

 Koniec roku 

20 

WAKACJE 

21 

WAKACJE 

22 

WAKACJE 

 

23 

WAKACJE 

 

24 

WAKACJE 

25 

WAKACJE 

 

 

26 

WAKACJE 

27 

WAKACJE 

28 

WAKACJE 

29 

WAKACJE 

 

30 

WAKACJE 

 

   

 

  

       

 

Opracowała: Maja Korbecka 
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Dzień Frytek 
 W miesiącu czerwcu wypada Dzień Frytek. Na pyszną przekąskę można wybrać się do 

restauracji czy baru, ale bardzo prosto przygotować jest ją samemu. Popularne frytki są uwielbiane 

przez miliony amatorów kuchni. Ich wyjątkowy smak, kształt, a także prostota sprawiły, że i one 

doczekały się swojego święta. Frytki to smażone, pokrojone w słupki ziemniaki. Wymyślone w Belgii, 

najbardziej kojarzą się ze Stanami  Zjednoczonymi, chociaż ich popularność rozprzestrzeniła się na 

cały świat. Również my Polacy, uwielbiamy tę formę przekąski. Głównie stosowane jako dodatki do 

dań głównych, mogą stanowić też samodzielny posiłek. Frytki powinny być sporządzane ze 

specjalnych odmian ziemniaków, zawierających duże ilości skrobi i o podłużnym kształcie bulwy. 

Frytki wytworzone z takich odmian ziemniaków nie wchłaniają dużych ilości tłuszczu, przez co są 

smaczniejsze i mniej ciężkostrawne. Do smażenia frytek używa się frytownic, ale można je smażyć 

także w innych głębokich naczyniach czy na patelni. Pod względem dietetycznym frytki są potrawą 

ciężkostrawną. Zawierają dużo tłuszczu, który poddany został wysokiej temperaturze smażenia. 

Poniżej zamieszczamy prosty przepis na domowe frytki zaczerpnięty ze strony najsmaczniejsze.pl: 

Składniki: 

 1 kg ziemniaków 

 olej do smażenia 

 sól, przyprawy 

Przygotowane ziemniaki wrzuć do wrzącej wody i gotuj przez około 5-7 minut. Podgotowane frytki 

przecedź. W głębokim garnku, albo patelni rozgrzej olej i partiami smaż na tłuszczu frytki na złoty 

kolor – przez około 5-7 minut – to zależy od grubości frytek. Zarumienione frytki przekładaj na talerz 

(wcześniej możesz je odsączyć na bibule) posyp solą i ulubionymi przyprawami. Podawaj od razu po 

przygotowaniu. Frytki idealnie sprawdzają się jako dodatek do mięs. Świetnie pasują również do ryby 

oraz hamburgerów. Samodzielne danie warto podać z dodatkami w postaci dipów. Do 

najpopularniejszych należą keczup, sos czosnkowy, sos serowy i sos tysiąca wysp. 

 Standardem jest jedzenie frytek uprzednio posolonych. Ciekawostką jest sposób podawania 

przekąski w Wielkiej Brytanii. Tamtejsi kucharze chętnie dodają do frytek majonez oraz ocet. 

Potrawa z ziemniaków stanowi tam główny dodatek do ryby, tworząc razem popularne danie fish 

and chips. 

 
Opracowała: Maja Korbecka 

https://pikio.pl/tag/stany-zjednoczone/
https://pikio.pl/tag/ryby/
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Humor :) 
 

 

 

,,Poczucie Humoru dobrze amortyzuje życiowe wstrząsy” 

 

 Magdalena Kordel 

 

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach.  

Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, 

że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został 

połknięty przez wieloryba.  

Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. 

- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza 

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel 

- Wtedy pan go zapyta 

 
 

 

 

 

 
 

 

Opracowała: Maja Korbecka 
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Przepisy dla każdego  
 

W czerwcowym numerze podajemy Wam przepis na przepyszną tarte z truskawkami. Bo 

przecież miesiąc czerwiec to sezon truskawek, więc wykorzystajcie to. Trochę dużo tekstu, ale to 

tylko tak groźnie wygląda, a przepis jest naprawdę bardzo prosty. Smacznego . 

 

 

Tarta z truskawami  

 

Ciasto kruche 

 250 g mąki pszennej 

 150 g masła (zimnego) 

 szczypta soli 

 1/3 szklanki cukru pudru 

 1 jajko 

Krem budyniowy 

 1 budyń wanilinowy 

 500 ml mleka 

 6 łyżek cukru pudru 

 100 g masła (temp. pokojowa) 

Owoce 

 ok. 300 g truskawek 

 8 łyżek wody 

 2 łyżki galaretki truskawkowej w proszku 

Przygotowanie: 

Ciasto kruche 

Mąkę przesiać do miski lub na stolnicę, dodać pokrojone w kosteczkę zimne masło, sól oraz 

cukier puder. Posiekać nożem na stolnicy, aż powstaną drobne okruchy ciasta. Dodać jajko i 

zagnieść krótko ciasto ręką, aż powstanie gładka i jednolita kulę. Włożyć do lodówki na około 

pół godziny. Formę na tarte o średnicy 24 - 26 cm posmarować masłem. Wyjąć ciasto z lodówki 

i rozwałkować na stolnicy podsypanej mąką na placek o grubości około 1/2 cm, o średnicy 

większej niż forma. Placek przenieść do formy i wyłożyć nim spód oraz całe boki, starając się jak 

najmniej ugniatać ciasto palcami. Nożem odciąć wystające ponad formę ciasto. Spód 

podziurkować widelcem. Wstawić do lodówki na czas nagrzania piekarnika do 190 stopni. Ciasto 

nakryć folią aluminiową (dno i boki), na spód wysypać obciążenie w postaci np. suchej fasoli lub 

ryżu (aby ciasto nie podnosiło się podczas pieczenia). Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 

przez 15 minut, następnie usunąć folię wraz z obciążeniem i piec przez kolejne 15 - 20 minut lub 

na złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i całkowicie ostudzić. 
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Krem budyniowy 

Odlać pół szklanki mleka i wymieszać je z proszkiem budyniowym. Resztę mleka zagotować z 

dodatkiem cukru pudru. Gdy mleko będzie wrzało wlać do niego mieszankę mleka z budyniem i 

ciągle mieszając rózgą połączyć dokładnie składniki. Gotować aż masa będzie bulgotać 

(zagotować budyń), wówczas odstawić z ognia, przełożyć do miski, na wierzchu położyć folię 

spożywczą i całkowicie ostudzić. Masło ubić do podwojenia objętości, następnie dodawać po 1 - 

2 łyżki budyniu cały czas ubijając. Gładki i puszysty krem wyłożyć na całkowicie ostudzony spód. 

Owoce 

Truskawki pokroić na plasterki i ułożyć na wierzchu tarty. Do gorącej wody w kubeczku wsypać 

2 łyżki galaretki i całkowicie wymieszać. Ostudzić i delikatnie schłodzić, ale nie doprowadzić do 

zastygnięcia. Gęstniejącą ale płynną jeszcze galaretką polewać truskawki i zostawić w lodówce 

na około 1 godzinę.  

 

 

 

 

Opracowała: Monika Jakubska 
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Redakcja Gazetki Szkolnej  

„Okiem Ucznia” 

życzy  

 

wszystkim uczniom, nauczycielom 

 i pracownikom szkoły  

 wspaniałych 

 i bezpiecznych  wakacji. 

 

 

Do zobaczenia we wrześniu!!! 
 
 

 


