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Rok szkolny 2021/2022 

z Dyrekcją Szkoły 
 

  

𝓓𝔂𝓻𝓮𝓴𝓬𝓳𝓪 𝓭𝓸 𝓽𝓪�́�𝓬𝓪 𝓲 𝓭𝓸 𝓻𝓸 ́𝔃̇𝓪�́�𝓬𝓪 

 
 

Nieodłączną częścią naszej szkoły jest dyrekcja, która zajmuje się tą najcięższą pracą. 

Długie rozmowy, wnioski, emaile to codzienność dyrekcji. W tym artykule przybliżymy Wam 

sylwetki trzech wspaniałych kobiet.   

  

Dyrektor szkoły Pani mgr Jolanta Malczewska – człowiek 

orkiestra, zajmuje się w naszej szkole wszystkim, koordynuje i 

planuje funkcjonowanie naszej placówki, dba o rozwój naszej 

szkoły i uczniów. Reprezentuje naszą szkołę w regionie. 

Dodatkowo Pani Jolanta znajduje czas, aby uczyć swoich uczniów 

naszego języka ojczystego. 

 

  

 

 

 

Wicedyrektor mgr P. Joanna Lewandowska - człowiek o wielkim 

sercu, zawsze uśmiechnięta i niosąca pomoc. Zajmuje się sprawami, o 

których nawet nam się nie śniło! Dba o kondycje wszystkich 

uczniów😂 na lekcjach wychowania fizycznego. W czasie lekcji 

zdalnych była naszym światełkiem w tunelu!  

 

 

 

Wicedyrektor mgr P. Monika 

Jakubska – pasjonatka swojego zawodu, 

nie sposób opisać, co robi Pani Monika w naszej szkole. Pani Monika 

jest nie tylko świetna nauczycielką w klasach 1-3, ale również 

człowiekiem, na którego uczniowie zawsze mogą liczyć. Zajmuje się 

działalnością Samorządu Uczniowskiego, wspomaga wszelakie akcje 

charytatywne, pomaga w przygotowaniu uczniów do konkursów i 

wiele, wiele innych.  

  

    

𝘿𝙕𝙄�̨�𝙆𝙐𝙅�̨�𝙈𝙔 𝙕𝘼 𝙆𝙊𝙇𝙀𝙅𝙉𝙔 𝙋𝙄�̨�𝙆𝙉𝙔 𝙍𝙊𝙆 𝙉𝘼𝙐𝙆𝙄!             Opracowanie: Kornelia Goraus 
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Znaki zodiaku 
 

 W CZERWCU 

 

 
  

Czerwiec to szósty miesiąc w roku, posiadający 30 dni. Jego dawna nazwa to “czerwień”. Obie 

pochodzą najprawdopodobniej od czerwca polskiego, czyli gatunku owada z rzędu pluskwiaków, 

którego zbierano na czerwcu trwałym (roślina) właśnie w tym miesiącu. Z tego owada wyrabiano 

zaś czerwony barwnik. 

W czerwcu na półkuli północnej zaczyna się kalendarzowe lato. Jest to więc miesiąc letni, a osoby, 

które wówczas przychodzą na świat są pogodne, miłe, o przyjaznym usposobieniu. Jaki znak 

zodiaku ma czerwiec? Czym szczególnym odznaczają się osoby, które urodziły się właśnie w tym 

miesiącu? Warto wiedzieć, że w czerwcu przychodzą na świat Bliźnięta i Raki. Znaki te posiadają 

co prawda pewne cechy wspólne, ale bardzo nieliczne – zdecydowanie się więc od siebie różnią! 

 

 

 

 Bliźnięta to osoby energiczne, 

inteligentne, gadatliwe, lubiące nowe 

rzeczy. Nie cierpią nudy, dlatego ciągle 

gdzieś podróżują, poznają kogoś nowego, 

zmieniają zainteresowania… Wszędzie ich 

pełno, a ponieważ dużo robią i sporo 

mówią, a także odznaczają się poczuciem 

humoru, są bardzo lubiane. Każdy 

Bliźniak to dusza towarzystwa! Niestety, to znak który lubi flirtować, więc dość często zmienia 

obiekty westchnień. Wiedza Bliźniaka jest zaś powierzchowna. Prowadzi on zbyt bujne życie 

towarzyskie, żeby zagłębiać się w książkach. W efekcie na wszystkim zna się tylko troszeczkę.  
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To czwarty astrologiczny znak zodiaku, w 

którym rodzą się osoby bardzo uczuciowe, 

nieśmiałe, dla których największą 

wartością jest rodzina. Wrażliwe Raki w 

razie problemów wycofują się do swojej 

skorupy. Są co prawda trochę zaborcze i 

brak im śmiałości w kontaktach z 

nieznajomymi, jednak posiadają dużą 

wyobraźnię i wykazują się ogromną 

empatią. Raki to ludzie, którzy zawsze 

każdemu pomogą! 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: rodzice.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska   
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DZIEŃ DZIECKA  
 

Jak powstał ten dzień? 

 
Został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

 

 
 

 

Kiedy i jak obchodzony jest ten dzień? 
 

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień 

Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. W różnych krajach 

członkowskich ONZ jest obchodzony od 1955 w różne dni roku. Z okazji Dnia 

Dziecka w szkołach dzień ten często jest organizowany przez szkoły w postaci 

różnych gier bądź wyjść integracyjnych.  
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Dzień dziecka w innych krajach 
Organizacja Narodów Zjednoczonych 

20 listopada 
Francja 

6 stycznia  
Japonia 
5 maja 

Paragwaj 
16 sierpnia  

Turcja 
23 kwietnia  

 
BOŻE CIAŁO  

Jakie to święto i kiedy go obchodzimy? 
 

Jest to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to święto nakazane, 

ruchome i wypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. W roku 2022 Boże Ciało 

obchodzimy 16 czerwca natomiast w 2023 roku obchodzimy to święto 8 czerwca. 
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Dlaczego obchodzimy Boże Ciało? 

 
Uroczystość jest uważana za jedno z najważniejszych świąt kościelnych. Na jej 

ustanowienie i rozpowszechnienie miało wpływ przyjęcie w 1215 roku dogmatu o 

realnej przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Boże Ciało ma charakter 

radosny i dziękczynny, związana jest z nim także uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. 

 

 

 
Skąd wzięło się święto Bożego Ciała? 

 
W XVI w. z Niemiec dotarł do nas zwyczaj śpiewania fragmentów Ewangelii przy 

czterech, udekorowanych świeżymi roślinami ołtarzach.  Podczas rozbiorów, a także 

podczas II wojny światowej uczestnictwo w procesjach było znakiem wiary, ale także 

jedności narodu.    
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Zwyczaje i wierzenia 
 
 

Ołtarze są dekorowane w świeże rośliny, najczęściej gałązki brzozy. Wierzono, że 

mają one właściwości ochronne przed złymi mocami, chronią przed piorunami i 

dlatego zatykano je za framugami drzwi oraz poświęconymi obrazami. Podczas 

Bożego Ciała święci się również wianki z kwiatów i ziół leczniczych.   

 

 
W czerwcu również kończy się rok szkolny. 
Samorząd szkolny wraz z opiekunami życzą 

wszystkim uczniom szkoły wesołych i 
bezpiecznych wakacji. Ósmoklasistom 
dodatkowo życzymy powodzenia na 

kolejnym etapie edukacji. 
 

 
Źródło: internet 

 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 
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Sportowa „Piętnastka” 
 

 

Najpopularniejsze aktywności fizyczne – 

 ROWER kiedyś i dzisiaj ciąg dalszy 

 
 

 W tym numerze przedstawię wam w skrócie dalsze losy dwukołowców, czyli rowerów. 

Wyobraźcie sobie, że już w latach 80 XIX wieku rozpoczął się bum na rowery, które byłyby 

szybsze i jeździły na dłuższych dystansach. Producenci tych jednośladów coraz bardziej 

powiększali przednie koło, aż stało się ono gigantyczne i nazwano ten rower „bicyklem”, gdyż 

wyglądał jak wielka brytyjska moneta ciągnąca za sobą mniejszą monetę. Cały czas ten olbrzymi 

jednoślad był unowocześniany, stał się lżejszy i wygodniejszy w użyciu. Niestety w związku ze 

swoją wysokością był nadal bardzo trudny do prowadzenia i nie mógł jeździć po  nierównościach. 

Oprócz tego łatwo z niego było spaść, dlatego użytkownicy uczyli się, jak poprawnie upadać z 

bicykla. To także spowodowało, że dość szybko bicykl wyszedł z mody, gdyż ludzie chcieli czegoś 

stabilniejszego.  

Co dalej? 

W zawiązku z tym wielcy konstruktorzy pod koniec XIX wieku powstał „bezpieczny rower” z 

dwoma kołami tego samego rozmiaru. Okazał się on jednym z najważniejszych osiągnięć ewolucji 

roweru i stał się prekursorem roweru współczesnego, gdyż wyposażony był, które napędzały tylne 

koła za pomocą łańcucha i koła zębatego, jak również w kierownicę i widelec podtrzymujący 

przednie koło, które są nadal używane we współczesnych rowerach.  

Ciekawostka – dzięki rowerowi kobiety stały się bardziej  niezależne, przez co był nazywany 

„maszyną wolności”. Kobieta potrafiąca jeździć na rowerze mogła się przemieszczać z miejsca 

na miejsce tak samo jak mężczyzna. Dzięki temu kobiety mogły również rozpocząć nowy etap                         

w strojach, gdyż potrzebne były na rower bardziej luźne i praktyczniejsze stroje. 

W latach 1920-1950 w związku z rozkwitem branży samochodowej, rower jako środek transportu 

już nie był tak interesujący. Na tym jednośladzie najwięcej poruszały się dzieci. Jednakże jednym z 

krajów, który zdecydował w latach 20, że rower, a nie samochód stanie się głównym środkiem 

transportu miejskiego były Chiny. Większość ludzi do pracy jeździła rowerem, a w 1950 roku ten 

kraj produkował ponad milion rowerów rocznie. Do dzisiaj Chiny są głównym ich producentem. 

Kolejną rewolucją w branży rowerowej były wyścigi 

rowerowe – kolarskie, które cieszyły się niesamowitą 

popularnością wśród wszystkich Państw.  

Lata 60 i 70 to jedne z najważniejszych dekad w naszej 

historii, ponieważ wywarł trwały wpływ na rozwój 

roweru. W połowie lat 60 nastąpił wszędzie, a w 

szczególności w USA gwałtowny wzrost popularności 

roweru i okres ten trwał do połowy lat 70. Nazywano go 

„rowerową hossa”. Wówczas powstał pierwszy BMX, 
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inspirowany wyścigami motocyklowymi i miał niebywałą popularność. BMX pojawił się w wielu 

najpopularniejszych w tych czasach filmach, np. E.T., Karate Kid oraz BMX Bandits. Kolejną 

rewolucją w dziedzinie rowerowej była wynalezienie rowerów 

górskich, które zaczęto produkować na początku lat 80. XX wieku.  

 

Ciekawostka – okazuje się, że kolarstwo górskie istniało od 

czasu wynalezienia pierwszych rowerów, Dlaczego? Ponieważ 

w tych czasach nie było wielu brukowanych dróg. Co 

sprawiało że jazda przypominał poruszanie się po  

nierównościach górskich. 

 

Obecnie  

 

Teraz wiele krajów i miast popularyzuje, zachęca i wspiera jazdę 

na rowerze tworząc odpowiednio przygotowane trasy. Rower to ważny element we współczesnym 

świecie, gdyż jest tani w użytkowaniu i ekologiczny, a dodatkowo jest świetną aktywnością 

fizyczną dla każdego. Szczególnie, że mamy także rowery elektryczne dla „leniuszków”. 

Współczesne rowery mają tyle różnych udogodnień, począwszy od kół, po przerzutki ułatwiające 

poruszanie w zależności od terenu po jakim się poruszamy do tych napędzanych akumulatorem. 

Muszę jednak napisać o jeszcze jednym rowerze, który jest nazywany pierwowzorem tego 

pierwszego, a nazywa się FIXIE. To rower jak mówią i piszą dla Hipsterów i  nie tylko. Jest to 

rower ostro-kołowy, czyli w najprostszej postaci, jednobiegowy bez sprzęgła. Są to rowery idealnie 

nadające się do jazdy po mieście, gdyż zmuszają do pedałowania niezależnie od tego, jak daleko się 

jedzie i w którym kierunku. Mówią, że dla rowerzysty jest to jak samochód smart dla osoby 

zmotoryzowanej, ponieważ jest leciutki i bardzo prosty w konstrukcji. Cieszy się ogromną 

popularnością wśród osób pragnących obcować  z otoczeniem i środowiskiem naturalnym. 

Kochani to koniec króciutkiej historii rzeczy małej, a jednak wielkiej i mającej  niesamowity wpływ 

na nasze życie – ROWER !!! 

Życzę wszystkim cudownych przygód i przeżyć na szlakach i ścieżkach rowerowych. 

Gdziekolwiek będziecie i cokolwiek zobaczycie pamiętajcie, że udało Wam się to dzięki 

cudownemu wynalazkowi jakim jest rower!! I oczywiście sile waszych mięśni !!! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: inrernet 

Opracowanie: Hanna Zyg 
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Oscarowe „O kiem Ucznia” 
 

     

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃�̨� 
 

                       "Ladies and Gentlemen, będę mówił po  
       polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę,  

a myślę zawsze po polsku" 
 

Andrzej Wajda 

 

Oscarowe przemowy 
 

Każdy ze zwycięzców posiada swoje pięć minut na sławetne podziękowania, nie wszyscy jednak 

potrafią dobrze je wykorzystać. Co roku, na takich galach, aktorzy, którzy odbierają swoją statuetkę 

mogą poruszyć ważne tematy, bo gdzie to zrobić jak nie na Oscarach! W dzisiejszym artykule 

przybliżę wam te przemowy, które najbardziej zapadają w pamięć. 

 

Wygłosił najbardziej przejmujące i mądre przemówienie tej gali.  

 

Joaquin Pheonix, bo to o nim mowa w 

nagłówku, w 202o roku, odbierając 

statuetkę za najlepszego aktora za rolę 

Jokera w filmie o tym samym tytule, nie 

szczędził słów. Film “Joker” Z 2019 roku 

porusza trudny temat wykluczenia z 

środowiska. Mimo, iż tytuł nawiązuje do 

postaci komiksowej z serii DC, nie ma 

nic wspólnego z komiksem. Film ma 

bardzo ciężkie przesłanie i nakłania nas 

do głębszych refleksji. Nikogo z obecnych na gali nie zdziwił ten wybór Akademii, gdyż  Joaquin 

Pheonix niezwykle oddał się roli chorego psychicznie klauna. Tuż po odbiorze nagrody mężczyzna 

wygłosił płomienną przemowę. W swojej przemowie poruszył ważny temat niszczenia środowiska, 

dyskryminacji rasowej, czy nietolerancji. Joaquin odniósł się, także do swojego, tragicznie 

zmarłego brata. Joaquin Pheonix został zapamiętany jako wybitny aktor i aktywista jakiego świat 

jeszcze nie widział. Oto fragment chwytającej za serce przemowy: “- Musimy wciąż zabierać głos 

w imieniu tych, którzy tego głosu nie mają”.      
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Ogromne Ego Alfreda Hitchcocka 

 

Alfred “Hitch” jest kojarzony jako charakterystyczna i dziwna postać 

kinematografii. W 1968 roku mężczyzna odebrał nagrodę Akademii 

Filmowej. Przed odbiorem przez około 2 minuty Alfred Hitchcock był 

ciągle przechwalany. Alfred przy odbiorze jedyne co powiedział to: ” - 

Dziękuję, to prawda”, tym samym stał się najkrócej dziękującym 

zwycięzcą tej gali po Jane Fondzie.  

Klątwa Jane Fondy to znany termin w świecie hollywoodzkiej 

kinematografii. Ten zwrot oznacza prędkie podziękowanie, często 

zbudowane tylko z “Dziękuję”. W trakcie gali w 1971 roku uprzedziła 

go Jane Fonda, która odbierała nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Klute". Zanim 

opuściła scenę ze statuetką, powiedziała: "Mogłabym powiedzieć wiele, ale zostawiam to na inną 

okazję. Dziś mówię tylko: dziękuję". Osobiście jestem ciekawa, kiedy będzie odpowiednia chwila, 

skoro taki zaszczyt trafia się raz w życiu. 

 

 

Roberto Benigni, czyli jak naprawdę się cieszyć 

Spontaniczna i pełna pozytywnej energii przemowa włoskiego 

reżysera zaczęła się od radosnego skakania po krzesłach. Do dziś 

nikt nie przebił tego wyczynu. Tak naprawdę nikt do końca nie 

pamięta co powiedział Roberto, gdyż cała Akademia cieszyła się z 

nim. Roberto Benigni: „Dziękuję! Dziękuję Ci! To chwila 

radości i chcę wszystkich pocałować!” - 1999. Słowa włoskiego 

reżysera przeszły do histori. Oto te słowa: ”Życie jest piękne!” 

 

 

 

 

 

   

Źródło fotografii: Internet  

Foto: internet 

 

Opracowanie: Kornelia Goraus  
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𝕆𝕕𝕨𝕣𝕠 ́𝕔𝕠𝕟𝕖 𝕝𝕖𝕜𝕔𝕛𝕖 𝕙𝕚𝕤𝕥𝕠𝕣𝕚𝕚 
 

“Wyobraź sobie tylko – wszyscy ludzie 
Żyją w pokoju” - John Lennon 

 

Dzisiaj nikogo nie zdziwi, że 

nauczyciel siedzi w ławce, a uczeń 

prowadzi lekcje. Odwrócone lekcje to 

idealna forma pogłębiania wiedzy. W 

klasach 8, za pozwoleniem Pani 

Marzeny Jarosz, która jest 

pomysłodawcą tego wydarzenia, udało 

się wielokrotnie przeprowadzić w 

różnych klasach takie lekcje. 

Uczennice klasy 8B Kornelia Goraus 

i Natalia Ochman, tuż po powrocie 

do szkoły po lekcjach zdalnych, 

prezentowały w wielu klasach 

przygotowaną przez wiele tygodni prezentację. Lekcja, którą przygotowały dziewczyny, dotyczyła 

ogromnego przełomu lat 60-70 ubiegłego wieku. 

 

 

 

Czym jest lekcja na opak? 
Lekcja na opak polega na prowadzeniu 

przez uczniów zajęć “od a do z”. 

Uczniowie zapisują temat, dyktują notatki 

do zeszytów, prezentują prezentacje i 

opowiadają o zagadnieniach ważnych na 

lekcji. Co w tym momencie robi 

nauczyciel? Nauczyciel zajmuje miejsce 

ucznia i słucha. Co ciekawe, uczniowie 

dzięki prezentacjom swoich rówieśników 

szybciej przyswajają informacje. 

 

 

Jak wyglądała współpraca dziewczyn? 

 

Kornelia i Natalia najpierw przeprowadziły 

lekcje w swojej klasie, później dla 

przełamania lodów w innych równoległych 

klasach. Dziewczyny odwołały się do 

ważnych tematów tamtych lat m.in. 

pacyfizmu, wojny w Wietnamie oraz nowego 

ruch subkultury. Uczennice przewidziały 

również ciekawą zabawę z nagrodami. 

Prowadzące nie mogły zapomnieć o nowych 

nurtach w muzyce. Kornelia wspominała o takich zespołach jak: The Beatles, The Rolling Stones 

czy ważnych postaciach takich jak: John Lennon, Martin Luther King. Natalia natomiast 

przytoczyła klasie film “Forest Gump”, który ściśle jest związany z tamtymi latami.  
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Wspólnie z klasą uczennice opowiedziały wydarzenie jakie miały miejsce w Wietnamie. Na 

zakończenie prezentacji uczniowie wraz z Panią Marzeną Jarosz mogli się degustować wybitną 

muzyką zespołu The Beatles czy Johna Lennona. W sali lekcyjnej wybrzmiały takie utwory jak 

m.in. “Imagine” Johna Lennona, “Blackbird” zespołu The Beatles.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na samym końcu, pragniemy podziękować naszej Pani Marzenie Jarosz, która pozwoliła nam 

zorganizować takie wydarzenie. To właśnie dzięki Pani Marzenie mogłyśmy się swobodnie 

wypowiadać i prowadzić lekcje. Dziękujemy również wszystkim osobom aktywnym podczas lekcji, 

chętnym, którzy chcieli się przebrać za hipisów, dzięki wam już nigdy pacyfizm nie będzie znaczył, 

aż tak wiele. 

                                       

 

W artykule zamieszczono oryginalne slajdy z prezentacji dziewczyn 

Zdjęcia: p. Marzena Jarosz 

opracowała: Kornelia Goraus 
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KĄCIK JĘZYKOWY 
 

AUSTRIA I JEJ STOLICA  - WIEDEŃ  

 
W tym wydaniu kącika językowego chciałabym pokazać Wam Austrię i jej wyjątkową stolicę - 

Wiedeń. Zapraszam do przeczytania artykułu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    °¤*(¯`★´¯)*¤°INFORMACJE OGÓLNE°¤*(¯´★`¯)*¤° 

 

𝓐𝓤𝓢𝓣𝓡𝓘𝓐  Jest państwem śródlądowym położonym w Europie Środkowej.        

Od 1995 Austria należy do Unii Europejskiej.  

 

FLAGA:                                                                                HYMN: 

 

Land der Berge, Land am Strome. 

(Link do odsłuchania hymnu:  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Land_der_Berge_Land

_am_Strome_instrumental.ogg ) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Land_der_Berge_Land_am_Strome_instrumental.ogg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Land_der_Berge_Land_am_Strome_instrumental.ogg
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JĘZYK URZĘDOWY:  Niemiecki 

POŁOŻENIE: 48°N 14°E 

POWIERZCHNIA:  83 878,99 km² 

 

°¤*(¯`★´¯)*¤°GEOGRAFIA°¤*(¯´★`¯)*¤° 

 

Ponad połowa kraju znajduje się w 

Alpach. Najwyższym szczytem jest 

Großglockner, sięga 3797 m n.p.m. Na 

wschodzie Austrii znajduje się Kotlina 

Wiedeńska, a także Mała Nizina Węgierska 

z Jeziorem Nezyderskim. Przez Austrię 

przepływa rzeka Dunaj. Austria od zachodu 

graniczy ze Szwajcarią (164 km) i 

Liechtensteinem (35 km), Włochami (430 

km) i Słowenią (330 km) od południa, 

Węgrami (366 km) i Słowacją (91 km) od 

wschodu i Niemcami (784 km) oraz 

Czechami (362 km) od północy. Austria nie ma dostępu do morza.  

 

 

𝓦𝓘𝓔𝓓𝓔�́� 

 

Wiedeń jest jednym z najbardziej znanych miast 

w Europie, zajmuje znamienite miejsce w historii 

zachodniej cywilizacji i światowej kultury oraz samej 

historii. Miasto zostało założone około 500 roku p.n.e. 

To największe miasto Austrii i ośrodek ekonomiczny, 

polityczny, administracyjny, przemysłowy, handlowo-

usługowy, akademicki, turystyczny i kulturalny.  

 

 

 

 

 

 

°¤*(¯`★´¯)*¤°ZABYTKI AUSTRII I WIEDNIA°¤*(¯´★`¯)*¤° 

 

1. Wachauto tylko 36 kilometrowy odcinek doliny Dunaju 

liczącej sobie w sumie 2800 km. Zarówno ukształtowanie 

terenu jak i malownicze miasteczka sprawiają, że krajobraz 

kulturowy Wachau ma wyjątkową wartość. 
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2. Hallstatt leży w samym centrum Salzkammergut – 

legendarnej krainy soli – w minionych wiekach podstawy 

potęgi materialnej Habsburgów. Są to okolice pod każdym 

względem fascynujące. Trudno rozstrzygnąć, co robi tu 

większe wrażenie: wyjątkowe piękno natury czy unikatowe, 

austriackie zabytki przeszłości. 

 

 

3. Graz – stare miasto 

Przez stulecia miasto rozwijało się wokół wzgórza 

zamkowego, na którym stoi słynna wieża zegarowa. Dziś 

zawiera ono w harmonijnym połączeniu wszystkie style 

architektoniczne przeszłości - od gotyku, poprzez renesans, 

barok, historyzm, secesję, po architekturę współczesną. 

 

 

 

4. Semmering 

Do połowy XIX wieku można było przejechać na południe 

przez okolice Semmering tylko konnymi powozami. W 1841 

roku zapadła decyzja zbudowania wiodącej przez położoną na 

wysokości 895 m n.p.m. przełęcz najwyższej wówczas trasy 

kolejowej. 

 

 

5. Schönbrunn: pałac i park (Wiedeń) 

wraz z otaczającymi go budynkami i rozległymi ogrodami należy 

do najbardziej znaczących barokowych zabytków Austrii oraz 

Europy. Znajduje się w Wiedniu. Zwiedzanie pałacu umożliwia 

zapoznanie się z kulisami życia jednej z najpotężniejszych 

europejskich monarchii. 

 

 

 

 

6. Jezioro Nezyderskie 

Leży po obu stronach granicy Austrii i Węgier, rozciąga się od 

niziny poprzez jezioro i okalający je olbrzymi pas trzcin do 

malowniczych miejscowości, wspaniałych winnic i rozległych 

pastwisk. 
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7. Wiedeńska Starówka 

 

Jest to dawna cesarska stolica na Dunajem. Ten historyczny 

kompleks wiedeńskiego centrum zalicza się do 

najpiękniejszych zabytków w Austrii oraz pomników 

urbanistycznych Europy. 

 

 

8. Salzburg 

Salzburg i jego przepiękna historyczna starówka w 1997 r. 

został wpisany przez UNESCO na listę światowego 

dziedzictwa. Słynie on z nieporównywalnego z niczym 

uroku starówki oraz malowniczym krajobrazom, które 

otaczają miasto. 

 

 

9. Belweder (Wiedeń) 

Belweder to nie tylko okazały, barokowy pałac, 

lecz także galeria sztuki z jednym z 

najcenniejszych zbiorów sztuki w Austrii – z 

najważniejszymi dziełami Gustava Klimta, 

Egona Schiele i Oskara Kokoschki. Powstał w 

latach 1714-1723. Zaprojektował go architekt 

Johann Lucas von Hildebrant.  

 

10.  Wieża Dunajska (Wiedeń) 

Wieża ma wysokość 252 metrów i dwie 

szybkie windy. Na wysokości 155 metrów 

rozpościera się najlepszy widok na Wiedeń. 

Wieża została wzniesiona w 1964 roku z okazji 

Wiedeńskiego Pokazu Ogrodowego. 

 

11. Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy 

Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy ze światowej 

sławy koniami lipicańskimi prezentuje sztukę 

jeździecką na najwyższym poziomie w 

barokowym otoczeniu zamku Hofburg. 

Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy w Wiedniu jest 

ostatnią szkołą na świecie kultywującą stare 

klasyczne formy wyższej sztuki jeździeckiej. 

Niezapomniane przeżycie dla widzów, których olśniewa precyzja ruchów ogierów, 

zharmonizowana z dźwiękami muzyki. 
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12. Hofburg – potęga Cesarstwa Habsburgów 

 

Hofburg to zimowy pałac władców Austrii. 

To właśnie tu ulokowane są najważniejsze 

budynki miasta. Ten ogromny kompleks 

pałacowy mieści w sobie muzea – w tym 

słynne i szalenie interesujące Muzeum 

Historii Naturalnej, z eksponatami wielu 

gatunków zwierząt. Możecie tu zwiedzić 

również cesarskie wnętrza, pełne 

przepychu i bogactwa. Przemierzając urocze zaułki historycznej dzielnicy miasta, dojdziecie do 

jednego z pocztówkowych symboli Wiednia – pomnika Johanna Straussa. Figurę wykonano z 

pozłacanego brązu i wpisano ją w marmurowy łuk, dekorowany liśćmi. Johann Strauss – jako 

postać powszechnie kojarzona z Austrią – przetrwał w pamięci współczesnych, przede wszystkim 

jako kompozytor walca wiedeńskiego. Kultowe miejsce, do którego powinniście bez trudu dotrzeć 

😉 

 

13. Opera Wiedeńska, popiersie Kiepury i Sala Herbaciana 

Budowla, mieszcząca jedną z najlepszych scen 

operowych na świecie. Dziś możemy zachwycać się jego 

ogromną, bogato zdobioną sylwetką, marmurami i klatką 

schodową. W symboliczny sposób przedstawiono tu 

siedem sztuk wyzwolonych – poprzez wyjątkowe rzeźby 

i malowidła. Tu również znajdziemy polski akcent – 

popiersie wybitnego tenora, Jana Kiepury. Unikatowym 

pomieszczeniem jest Sala Herbaciana, przygotowana 

na polecenie cesarza Franciszka Józefa I, który chciał 

w komfortowych warunkach spędzać przerwy w przedstawieniu. Po dziś dzień, można ujrzeć jego 

inicjały wyszyte na jedwabnych tkaninach. 

 

 

14. Wzgórze Kahlenberg i 

spektakularne zwycięstwo Jana III 

Sobieskiego 

To właśnie w tym miejscu, w 1683 roku, król 

Jan III Sobieski ostatecznie rozprawił się z 

Turkami. Jeśli włożycie trochę wysiłku w 

wejście na szczyt góry, będziecie mieli okazję 

zwiedzić kościół pw. św. Józefa. Mała ciekawostka: kościołem opiekują się polscy księża, którzy 

dbają o pamięć o polskim zwycięstwie w odsieczy wiedeńskiej. W 1983 roku, z okazji 300-lecia 

rocznicy bitwy o Wiedeń, zawitał tu papież Jan Paweł II. Warto wdrapać się na wzgórze nie tylko 

dla kościoła, ale także dla widoków malowniczej panoramy miasta. 
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15. Kadedra Św. Szczepana  

Katedra św. Szczepana jest symbolem Wiednia. 

Budowa rozpoczęła się w XII. Dziś należy do 

najbardziej znaczących budowli gotyckich w 

Austrii. 

Katedra ma wysokość 107,2 m i szerokość 34,2 m. 

Posiada cztery wieże. Najwyższą z nich jest wieża 

południowa o wysokości 136,44 m. 

 

 

 

16.  Hundertwasserhaus w Wiedniu 

Kompleks mieszkalny Hundertwasserhaus w Wiedniu to 

jedna z najważniejszych, architektonicznych atrakcji 

Austrii. Zaprojektowany przez Friedensreicha 

Hundertwassera dom przyciąga turystów z całego świata. 

 

 

 

17. Wieża Dunajska  

Wysoka na 252 metry, dwie szybkie windy, 35   

sekund jazdy: Z tarasu widokowego Wieży 

Dunajskiej na wysokości 155 metrów rozpościera się 

najlepszy widok na Wiedeń. 

 

 

 

 

18. Wiedeński Diabelski Młyn  

Wiedeński Diabelski Młyn w Praterze jest jednym z 

charakterystycznych miejsc Wiednia. Z wysokości 

prawie 65 metrów rozciąga się zapierający dech w 

piersiach widok na miasto. Niezwykły zastrzyk 

adrenaliny dla wszystkich śmiałków. 

 

 

 

OPRACOWANIE: Gabriela Kuźnik, Katarzyna Suder 

 

 

ŹRÓDŁO: 

Książki,  

Zabytki Austrii z listy UNESCO - najważniejsze | austria.info , 

Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://www.austria.info/pl/aktywnie/miasta-i-kultura/swiatowe-dziedzictwo-kultury-unesco
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
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Kartka z kalendarza 
 

Miesiąc CZERWIEC 2022 

 
 „Każdy nowy dzień jest kolejną szansą na zmianę swojego życia” 

 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

  1 Święto 
Bułki

 

2 Dzień 
Sąsiada

 

3 Dzień 
Dobrej 
Oceny 

 6+++ 

4 Dzień 
Drukarza 

 

5 Dzień 
Ochrony 
Środowiska

 
6 Dzień bez 
Samochodu

 

7 Dzień 
Chemik
a

 

8 Dzień 
Informatyk
a

 

9 Dzień 
Przyjaciela

 

10 Dzień 
Straży 
Granicznej

 

11 Dzień 
podeptany
ch w 
tańcu

 

12 Dzień 
Stylisty 
Paznokci

 
13 Święto 
Dobrych Rad 

+1 

14 
Dzień 
Dziennik
arza

 

15 Dzień 
Wiatru

 

16 Dzień 
Pomocy 
Dzieciom

 

17 Dzień 
Walki z 
Pustynnie
niem

 

18 Dzień 
Ewakuacji

 

19  

20 Dzień 
Uchodźcy

 

21 
święto 
muzyki

 

22 Dzień 
Kultury 
Fizycznej

 

23 Dzień 
Ojca

 

24 Dzień 
Przytulani
a

 

25 
Światowy 
Dzień 
Smerfa

 

26   Dzień 
Stop 
Narkotykom

 

27 Światowy 
Dzień 
Rybołówstwa 

 

28      29 Dzień 
Marynarki 
Wojennej

 

30 Dzień 
Motyla 
Kapustnika

 

   

 

Opracowanie: Zofia Goraus 
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Z życia szkoły 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 W piątek 3 czerwca 2022 r. rodzice klas ósmych przygotowali dla swoich 

pociech ostatnią zabawę, która była podsumowaniem ich ośmioletniego okresu w 

szkole podstawowej. To była rewelacyjna zabawa naszych ósmoklasistów. Wszyscy 

bawili się znakomicie, aż miło było patrzeć na radosne twarze, pełne chęci i energii 

do zabawy. To się nazywa młodość . Organizatorem komersu była mama 

Stanisława Iwanka – Pani Izabela Mokrzyńska, a wspierały ją również Panie: 

Katarzyna Wawrzynek-Goraus,  Marzena Klimek, Patrycja Niedojadło, Patrycja 

Prokop, Sabina Matysek i Państwo Mirosław i Renata Stępniak. Rodzice nie tylko 

udekorowali salę, ale również upiekli ciasto, a przede wszystkim dbali o 

bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania komersu.  

 

 Z tego miejsca, chciałam bardzo podziękować rodzicom za zaangażowanie, 

chęci oraz wsparcie, a przede wszystkim za zaproszenie dyrekcji szkoły i 

wszystkich wychowawców klas ósmych. To była dla nas niezwykła przyjemność 

uczestniczyć w tej zabawie i patrzeć jak świetnie bawią się nasi wychowankowie, 

a także  na to, że na rodziców też zawsze można liczyć.  

 

 Życzymy wszystkim ósmoklasistom, aby energia i chęci jakie towarzyszyły 

im podczas wspólnej zabawy, ich nie opuszczała, a radość płynąca z Waszych 

serc zarażała wszystkich dookoła. Rodzicom natomiast życzymy pociechy z 

Państwa dzieci oraz tego, aby byli Państwo z nich dumni patrząc, jak rozwija się 

ich ścieżka edukacyjna i zawodowa  
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A oto jak bawiły się klasy 8 

 
 

8a 
 

           8b                                                        

                                                      

 

 8c  8k 

 

                    

 

 
 

 

 

 

Opracowała :Monika Jakubska 
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A teraz trochę słów od klas 8 

 

Klasa 8a 
 Drodzy nasi nauczyciele, 

koledzy i koleżanki! Nadeszła 

chwila, kiedy przyszło nam się 

pożegnać. Dla nas, 

ósmoklasistów, jest to moment 

szczególny, bo z jednej strony 

oznacza koniec, a także 

stanowi początek czegoś 

nowego. Spędziliśmy tutaj z 

Wami kilka lat. Były to lata 

pracy, ale i czasy zabawy, 

radości, zawiązywania 

przyjaźni, sympatii. Chwilami 

było ciężko – dręczono nas 

klasówkami, kartkówkami, 

odpytywano akurat z tego, z czego się nie nauczyliśmy. Lecz taki jest los ucznia i 

zdajemy sobie sprawę, że te metody stosowane przez Was, Drodzy Nauczyciele, miały 

jeden cel - wyposażenie nas w wiedzę i umiejętności, które pozwolą nam łatwiej 

wkroczyć w dorosłe życie i lepiej sobie z nim radzić. Rozejdziemy się wkrótce każdy w 

inną stronę. Wybraliśmy nowe szkoły. Cieszymy się z tego, ale wiemy, że będziemy tu 

wracać wspomnieniami. Postaramy się spełnić nadzieje pokładane w nas przez Rodziców 

i Nauczycieli. Będziemy wartościowymi i dobrymi ludźmi. Wiemy że będzie to także 

Wasza zasługa. 
 

Natalia Jarema 

wraz z uczniami klasy 8a 
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Klasa 8b 

 
 My to 8b. Jesteśmy zżyci jak 

chyba żadna inna klasa, ale nie było 

tak od samego początku. Nasza 

przygoda zaczęła się w klasie 4. Z 

roku na rok zmienialiśmy się. Ważnym 

etapem był wybuch pandemii, podczas 

której musieliśmy udać się na lekcje 

zdalne i nie spędzaliśmy czasu 

wspólnie.  Początki nie były 

najłatwiejsze, bo 4b została 

utworzona z 2 różniących się od siebie 

klas. Przez te lata powoli się ze sobą 

zżywaliśmy. Czasami mieliśmy gorsze 

chwile i dochodziło do różnych sporów, jednakże udawało nam się je rozwiązywać. 

Mimo wszystko nie zabrakło tych lepszych wspomnień. Przez cały etap naszej edukacji 

pojawiały się różne wycieczki takie jak: Kopalnia Guido, Kopalnia soli w Wieliczce, 

wyjazd do ośrodka H2O w Kiczycach, Kraków, zamek o tematyce Harrego Pottera w 

Mosznej jak i również ognisko na Piaskowni i wiele spacerów po Żorach. W klasie ósmej 

zorganizowaliśmy wiele imprez tematycznych: Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień 

Nauczyciela, Andrzejki, Wigilijkę. Podczas tych imprez nabyliśmy wiele wspomnień, 

które pozostaną z nami na całe życie. Za nami już upragniony przez wszystkich komers, 

a także ognisko na Strzelnicy. Ponadto w szkole też było wiele różnych atrakcji (dni 

tematyczne np. Dzień Piżamy, festyny). W szkole jak i poza nią potrafiliśmy się 

dobrze bawić. Podczas lekcji, oprócz nauki, śmialiśmy się wspólnie z nauczycielami, 

pokazywaliśmy im nowe różne sztuczki oraz uczyliśmy się pilnie i uczęszczaliśmy na 

zajęcia dodatkowe, aby zdobyć większą ilość wiedzy. Bardzo ciepło będziemy 

wspominać wszystkie nasze wychowawczynie: Panią Justynę Gawlik, Panią Monikę 

Jakubską, a najbardziej naszą obecną wychowawczynię niezastąpioną Panią Renatę 

Petrykowską-Cisek. Oczywiście nie zapomnimy o różnych tekstach nauczycieli takich 

jak: “Cisza”, które pomagało nam być cicho na lekcji lub “wyrzuć to co masz w buzi”, co 

nie pozwalało nam rzuć gumy na lekcji i w pełni się na niej skupić. Każdy z nas zawsze 

miło będzie wracał do tych wspomnień i zapamięta je na lata.  
 

 

Julia Bukowiecka i Maksymilian Herc  

wraz z pozostałymi uczniami klasy 8b 
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Klasa 8c 

 
 Klasa 8 dobiega końca. Kończy 

się jeden z ważniejszych etapów 

naszego życia. W naszej klasie były 

zarazem momenty radosne jak i 

smutne, ale mimo tego będziemy 

wspominać siebie nawzajem z 

uśmiechem. 

 Choć od naszej klasy często 

odchodziły i dochodziły nowe osoby, 

przez te wszystkie lata powstały 

przyjaźnie, które przetrwają nawet 

próbę zmiany szkoły. 

 Chcemy z całego serca 

podziękować Panu Robertowi Olejniczakowi za to, że z całych sił próbował zintegrować 

naszą klasę organizując różne wycieczki i ogniska klasowe. 

 Nasza reputacja w tej szkole nie jest zbyt dobra. Niektórzy mówią nawet, że 

jesteśmy „najgorszą klasą w szkole”, ale prawdę mówiąc kiedy się nas pozna, można 

dostrzec prawdziwą, zgraną 8c, której nie powstydziłby się nasz wychowawca. 

 Gratulujemy też cierpliwości wszystkim nauczycielom, którzy nas uczyli, do tak 

wielu mocnych charakterów, które spotkały się w naszej klasie. 

 Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że los skierował nas do jednej klasy. 

 Ciężko pożegnać się z ludźmi, których zna się większość życia. Popełniliśmy wile 

błędów, ale przeżyliśmy ten czas razem, najlepiej jak tylko mogliśmy i można wręcz 

rzec, ze staliśmy się rodziną.  
 

Będzie dobrze – 8c 
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Klasa 8k 

 
„Zaczynaliśmy od podstaw,  

zobacz jak teraz to lata.  

Nasza klasa jest naprawdę mocna,  

a Pani Foltys to tej drużyny 

mama.  

Od losu nikt nic nie dostał,  

to wszystko to ciężka praca, 

to nasza klasa,  

pozdrawiamy SP15,  

wrócimy tu jak zabraknie 

świata.”  
 

 

 Kończąc ósmą klasę, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, 

którzy przekazywali nam przez te wszystkie lata wiedzę i pomagali nam odnaleźć 

siebie. Dziękujemy też wszystkim uczniom naszej szkoły za towarzyszenie nam   przez 

te wspólne lata i za wasze wsparcie podczas egzaminów ósmoklasisty, paniom 

sprzątaczkom za porządek w szkole i naszym kochanym paniom kucharkom za pyszne 

obiady. A przede wszystkim dziękujemy całej naszej klasie za te wspaniałe 8 lat bycia 

ze sobą i nauki w tej szkole. Pamiętajcie 8k to rodzina. 

 

Uczniowie klasy 8k   

 

 

 

 

 
źródło zdjęć: internet 
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Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie  

i wszyscy pracownicy niepedagogiczni  

Szkoły Podstawowej nr 15  

z Oddziałami Sportowymi w Żorach 
 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Zamiast kącika z przepisami dla 

każdego - podziękowania  

 
Redakcja Szkolnej Gazetki „Okiem Ucznia” dziękuje odchodzącym uczennicom klas 

8: Kornelii Goraus i Julii Bukowieckiej, za dwuletnią współpracę i wspólne 

tworzenie naszej gazetki. Bez Was nie byłoby nas!!!! 

 

Dziękujemy również Stanisławowi Iwanek, który w zeszłym roku szkolnym 

prowadził kącik sportowy naszej gazetki. 

 

Jako opiekun Gazetki Szkolnej, którą zapoczątkowała Wasza koleżanka, a już 

absolwentka szkoły Maja Korbecka, chciałam Wam bardzo podziękować za to, że to 

dzięki Wam gazetka z miesiąca na miesiąc była coraz piękniejsza i z roku na rok 

rozkwitała. Jestem z Was dumna i myślę, że Maja, która jest jej pomysłodawcą z 

radością w sercu czyta i ogląda nasze wydania. 

 

Będzie nam Was bardzo brakowało!!!! 

 

 

 
Monika Jakubska wraz z całą redakcją 
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Źródło: internet – google.pl 

 

 

Wiele wspaniałych chwil w okresie 

zbliżających się wakacji - 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami – 

p. Jolą Rybą i Moniką Jakubską 

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym 

 

 

 
 

 


