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Nowy rok szkolny 

2022/2023 
 

 Witamy po wakacyjnej przerwie. To już trzeci rok, w którym zostaje 

wydawana nasza Szkolna Gazetka „Okiem Ucznia”. Jak widzicie na pierwszy „rzut 

oka”, zmieniła się nasza szata graficzna, gdyż chcemy się rozwijać i wprowadzać 

różne zmiany, aby nasza gazetka była coraz lepsza i interesująca. Rozpoczynamy 

kolejny rok z naszą gazetką i zapraszamy do współpracy. Cieszymy się, że nasz 

zespół redakcyjny się powiększa, a nawet została z nami absolwentka naszej szkoły 

Kornelia Goraus.  

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od 

wyborów do zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. W tym roku kręgi 

zasiliły: 

Przewodnicząca – Milena Kiernozek 

Zastępca – Gabriela Kuźnik 

Sekretarz – Antonina Iwanek 

 

Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego Panie: Jolanta Ryba i 

Monika Jakubska cieszą się, że do 

działań w Samorządzie dołączyło 

wielu uczniów i mają nadzieję, że tak 

zostanie do końca roku szkolnego. 

Wierzymy, że będzie to naprawdę 

dobry rok, pełen radości i uśmiechu, które pozostawią po sobie wiele wspomnień. 

 

Życzymy wszystkim uczniom, aby każdy wierzył w siebie, 

odkrywał swoje pasje, rozwijał talenty. Uczcie się, 

doświadczajcie, bawcie nauką . 
 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Z życia szkoły 
 

                                                             

                                          Festyn 

Rodzinny Piętnastki 

                               
 
 Jak co roku uczestniczymy w naszej szkole we wspaniałym wydarzeniu jakim 

jest festyn rodzinny, który zawsze kojarzony jest z mnóstwem atrakcji. Wyjątkowość 

tego wydarzenia to nie tylko ogrom wspaniałych atrakcji, które w tym dniu na nas 

czekają, ale przede wszystkim to, że w jego organizację zaangażowana jest cała 

społeczność szkolna, całe grono pedagogiczne, uczniowie wraz z rodzicami, a także 

pracownicy szkoły. Także i w tym roku wiele osób stanęło na wysokości zadania, aby 

był to dzień wyjątkowy, przepełniony radością, śmiechem i wspaniałą zabawą.          

W salach lekcyjnych mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych 

zajęciach ekologicznych, komputerowych, chemicznych i matematycznych. 

Na zewnątrz ogromną popularnością cieszyły się między innymi takie atrakcje jak: 

foto budka, dla najmłodszych zamek dmuchany, pokazy straży pożarnej i wiele wiele 

innych. Odbyły się również zawody sportowe, był taniec na świeżym powietrzu, 

muzyka, a także losy. 

 Mogliśmy skosztować też przepysznej herbatki, gorącą czekoladę, żurek 

przygotowany przez fantastyczne panie kucharki, kiełbaskę z grilla, a także dużo 

słodkich ciast i babeczek, za które bardzo dziękujemy uczniom oraz ich rodzicom. 

 Oczywiście co roku mamy możliwość uczestniczenia we wspaniałym 

kiermaszu. na którym można nabyć książki, gry, maskotki itp. podarowane także 

przez uczniów naszej szkoły. 

 Pełni dobrych wspomnień nie możemy doczekać się przyszłorocznego festynu 

piętnastki! 
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Koordynatorkami 

festynu jak co roku były 

Panie: Magdalena 

Gawron, Hanna Zyg i 

Monika Jakubska 

 
 

 

Opracowanie: Zoja Foltyn i Natalia Światowa 
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HISTORIA MIASTA ŻORY 
  Ten numer gazetki rozpoczniemy od historii naszego miasta Żory. O 

tym, żeby zasygnalizować nasz lokalny patriotyzm pomyślał Kacper Górny z klasy 

5a i napisał pierwszy swój artykuł. Mamy nadzieję, że to nie będzie ostatni tekst 

Kacpra i będziemy czytać ciekawe informacje o naszym mieście.  

 

źródło: internet 

 Miasto Żory zostało założone 24 lutego 1272 roku. Od tamtego czasu Żory się 

bardzo zmieniły. 

 Już w roku 1291 Żory, wraz z całym księstwem raciborskim stały się lennem 

czeskim. 

 Obszar Żor podzielony jest 

na 15 dzielnic. Najwięcej 

mieszkańców liczą: Osiedle 

Sikorskiego, Osiedle Księcia 

Władysława, Osiedle 

Pawlikowskiego i Osiedle 

Powstańców Śląskich, zaś 

najmniej żorzan mieszka w 

dzielnicach: Osiny, Kleszczów i 

Baranowice. 
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 Symbolem naszego miasta jest Żorek. To uśmiechnięty żółto-czerwony 

płomyk z niebieskimi nóżkami. Jego kształt i imię są silnie związane zarówno z 

historią, jak i nazwą naszego miasta - pochodzą od żaru. Żory kiedyś się nazywały 

Żary.  

 

 

Prezydentem Miasta Żory jest Pan Waldemar Socha. 

A oto herb naszego miasta: 

 

  
 

 

 

 
W kolejnych numerach naszej gazetki, historia powstania naszego miasta. 

 

Opracowanie: Kacper Górny 
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█▓▒░⡷⠂𝙆Ą𝘾𝙄𝙆 𝙅Ę𝙕𝙔𝙆𝙊𝙒𝙔 - 𝙏𝙔𝘿𝙕𝙄𝙀Ń 𝙅Ę𝙕𝙔𝙆Ó𝙒 

𝙊𝘽𝘾𝙔𝘾𝙃⠐⢾░▒▓█ 
              

 
 

Pod koniec września w naszej szkole miał miejsce tydzień języków obcych.     .  

W każdy dzień tygodnia przebieraliśmy się w barwy flag danych krajów:         

w poniedziałek - w kolory Wielkiej Brytanii, we wtorek – w kolory Niemiec, w środę 

- w barwy Francji, w czwartek – kolory flagi Hiszpanii, a w piątek - kolory flagi 

Włoch.  

 

     
 

Podczas tego tygodnia oglądaliśmy ciekawe filmiki o innych krajach, graliśmy 

w wiele gier i zabaw językowych oraz uczyliśmy się podstawowego słownictwa.  
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 W poniedziałek 26 września i w piątek 30 września miała miejsce sprzedaż 

ciast, która miała na celu zebranie środków na przejazd młodzieży naszej szkoły na 

warsztaty językowe EuroWeek do Kotliny Kłodzkiej. 

 

A oto relacja z tych warsztatów: 
    

【░E░U░R░O░W░E░E░K ░】 

              

  

 W tym roku szkolnym miała miejsce 5-dniowa wycieczka dla klas 7 i 8.   

Pojechaliśmy do Kotliny Kłodzkiej do miejscowości Długopole Dolne. Uczniowie 

razem z nauczycielkami: panią Moniką Jakubską, panią Magdaleną Gawron oraz 

panią Justyną Nowak, przeszliśmy szkolenie z języka angielskiego pod okiem 

wolontariuszy z Peru, Grecji, Meksyku i Gruzji. Wyjazd trwał od 21 do 25 

października. 

 Z naszej szkoły pojechało 29 osób. Oprócz nas w szkoleniach towarzyszyła 

nam szkoła podstawowa ze Sławkowa.  
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Śniadania zaczynały się o godzinie 8:30. Od godziny 9:30 do 14:00 trwały 

różne zajęcia z 15-minutowymi przerwami. Od godziny 14:00 do 15:00 trwały obiady, 

a później wracaliśmy do zajęć. Po kolacji od 18:00 do 19:00 odbywały przeróżne 

Show  przedstawiane przez uczniów po angielsku, np. Parodie filmów m.in. Shreka, 

Harry’ego Pottera, Star Wars czy Krainy Lodu. Nie zabrakło również dyskotek, które 

trwały od 20:00 do 22:00.  
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Na zakończenie warsztatów, wszyscy otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa, a 

oprócz tego w naszych głowach zostaną wspaniałe wspomnienia.  

 

 

 

Podczas 

warsztatów mieliśmy 

świetną okazję do tego, 

aby wzmocnić 

umiejętności 

komunikacyjne w j. 

angielskim, pokonać 

swoje bariery i blokady językowe. Wszyscy oprócz nauki, bawiliśmy się świetnie. To 

była wspaniała integracyjna wycieczka, która przybliżyła do siebie naszych uczniów, 

zintegrowała z opiekunami, a także pozwoliła wykazać się kreatywnością. 
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TO BYŁ WSPANIAŁY, WSPÓLNIE 

SPĘDZONY CZAS!!!! 
 

 

    

     

 

      

 

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły, 

aby w przyszłości mieli okazję wziąć udział w 

takim fantastycznym wyjeździe. 
 

 

 

 

Opracowanie: Gabriela Kuźnik 

Zdjęcia: Monika Jakubska 
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Sportowa „Piętnastka” 
 

 Ten dział naszej gazetki rozpoczniemy od fantastycznych obchodów naszej 

szkole Narodowego Dnia Sportu.  

 Wrześniowe, szkolne atrakcje zapoczątkowały  obchody Narodowego Dnia 

Sportu. Celem tego dnia było promowanie aktywności fizycznej, a oprócz tego 

uczniowie z klas IV-VIII mieli do rozwiązania quiz sportowy. W różnych miejscach 

w szkole pojawiły się zdjęcia z pomysłodawcami powstania takiego dnia w naszym 

kraju, którzy są jednocześnie ambasadorami tego dnia. Uczniowie chodząc po 

korytarzu zapoznawali się z tymi osobami, a potem na tej podstawie rozwiązywali 

quiz. Klasy starsze na lekcjach wychowania fizycznego biegowo realizowali również 

wyzwania Narodowego Dnia Sportu.  

 Młodsze klasy natomiast wykonywały pajacyki na czas, najpiękniej jak 

potrafią oraz za pomocą fotografii 

wykonywanych przez cudownych 

wychowawców uwieczniali wszystkie działania 

i ich efekty końcowe.  

Zwycięzcami quizu zostali przedstawiciele 

klasy 5a, drugie miejsce zajęła  

klasa 4b, a trzecie klasa 7a. Serdecznie 

GRATULUJEMY!!! 

  

 

 

 
Opracowanie: Hanna Zyg 
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 Kolejnym tematem jaki chcieliśmy poruszyć w dalszej części sportowych 

ciekawostek to D O P I N G. W tym krótkim artykule postaramy się przybliżyć Wam, 

co to jest DOPING.  

Prostymi słowami: DOPING to stosowanie przez zawodnika uprawiającego 

wyczynowo sport niedozwolonych substancji – np. tabletek, zastrzyki, kropli itd. 

Środki te powodują, że ludzkie ciało podczas wysiłku fizycznego i umysłowego jest 

bardziej pobudzone. Za ich pomocą zawodnik jest w stanie wykonać większą pracę 

(lepiej biega, skacze, pływa)i ma przewagę nad przeciwnikiem.  

Doping przeczy idei sportu, czyli współzawodnictwa na równych zasadach i 

przy równych szansach. W związku z tym stosowanie dopingu uznawane jest za 

nieetyczne, nielegalne i może szkodzić zdrowiu. Według prawa DOPING  jest formą 

oszustwa i stanowi naruszenie zasad uczciwej rywalizacji, równych szans i FAIR 

PLAY. 

Zwalczaniem dopingu zajmuje się Światowa Agencja Antydopingowa (World 

Anti-Doping Agency, WADA) oraz kilka innych organizacji. W Polsce obowiązuje 

Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

 

Typowe skutki uboczne dopingu to: 

problemy skórne, nasilenie trądziku, łysienie, uszkodzenie wątroby, 

nadciśnienie tętnicze, 

pojawienie się rozstępów, będących efektem szybkiego przyrostu masy ciała, 

nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet, złe samopoczucie. 

 

Niestety, nawet zastosowanie tabletki na ból głowy, brzucha czy nogi lub ręki, albo 

na kaszel czy katar może być uznane za DOPING. Dlaczego, ponieważ w składzie 

tego leku mogą znajdować się substancje niedozwolone. 

Czemu niektórzy oszukują? Cóż, żeby zwyciężyć. Zdobyć sławę i pieniądze. A jeśli 

gdzieś można zdobyć sławę i pieniądze, to niestety znajdą się tacy, którzy będą 

próbowali sztucznie sobie pomóc. 

W jakich dyscyplinach najczęściej stosowany jest doping ? 

 Piłka nożna nie jest sportem, w którym często łamane są przepisy 

antydopingowe. Z raportu WADA z 2018 r. możemy się dowiedzieć, że najwięcej 

złapanych na dopingu zawodników uprawiało kulturystykę (21%) kolarstwo (17%) 

czy lekką atletykę (15%). Piłkarze stanowili jedynie 4% w tej grupie. Myślę, że 

wynika to z tego, że piłka nożna jest takim sportem, w którym nie bardzo można 

sobie "pomóc". To techniczna dyscyplina, wymagająca gry zespołowej. 
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Podamy Wam kilka przykładów sportowców, którzy osiągali wysokie i wybitne wyniki, ale niestety 

stosowali w swojej karierze DOPING. Były to największe afery  dopingowe na świecie. 

 

1. Maria Szarapowa – tenisistka była pięciokrotną liderką sin  

glowego WTA, czyli przez dłuższy czas była najlepsza na 

świecie w punktacji. Była zdobywczynią Wielkiego Szlema. 

 

 

 

 

2. Lance Armstrong – 

kolarstwo. Siedmiokrotny 

zwycięzca  wyścigu Tour de 

France (1999-2005) oraz 

zdobywca brązowego medalu igrzysk olimpijskich w 

Sydney (2000). 24 sierpnia 2012 roku został 

wykluczony z zawodów z mocą wsteczną od 1 

sierpnia 1998 roku i dożywotnio zdyskwalifikowany 

przez   Amerykańską Agencję Antydopingową za 

stosowanie niedozwolonych środków dopingujących, takich jak erytropoetyna, 

testosteron czy kortyzon oraz niedozwolonych zabiegów, takich jak transfuzje krwi. 

Decyzja ta została potwierdzona 22 października 2012 przez Międzynarodową Unię 

Kolarską, w konsekwencji został ponadto pozbawiony wszystkich zwycięstw w Tour de 

France. 17 stycznia 2013 został pozbawiony przez MKOl brązowego medalu w jeździe 

indywidualnej na czas zdobytego na igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2000 roku. 

 

 

 

3. Ben Johnson – lekkoatletyka; sprinter 

biegał na 100 m. Jeden z najszybszych 

lekkoatletów w historii. Wielokrotny 

medalista największych   

międzynarodowych zawodów 

lekkoatletycznych. Rekordzista świata 

w biegach sprinterskich w latach 

1986–1988. 

W roku 1988 po wykryciu 

niedozwolonego dopingu został 

zdyskwalifikowany            i jednocześnie pozbawiony medali zdobytych od roku 1987. 

Po powrocie na bieżnię został ponownie – tym razem dożywotnio – zdyskwalifikowany 

w roku 1993. 
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4. Marion Jones (lekkoatletyka) - Podczas Igr zysk 

Olimpijskich w Sydney zdobyła 5 medali: 3 złote w 

biegach na 100 m, 200 m i sztafecie 4x400 m oraz 2 

brązowe w skoku w dal i sztafecie 4x100 m. Rok 

później zdobyła dwa złote medale (na 100 m i 200 m) 

na mistrzostwach świata w Edmonton. 

Została zdyskwalifikowana na 2 lata po            

 wykryciu afery z kalifornijskim  

laboratorium BALCo. 

 

5. Zbigniew Kaczmarek (podnoszenie ciężarów) -dwukrotny mistrz świata (1970, 1971) i 

Europy 1975, 1976), a także trzykrotny olimpijczyk (1976, 1980) – wylicza oficjalny serwis 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W Monachium zdobył brązowy medal, a cztery lata 

później wywalczył złoto w Montrealu. Niestety, trzy miesiące później Komitet 

Wykonawczy MKOl odebrał Polakowi medal. Powód? Stosowanie dopingu (sterydy 

anaboliczne). Jak przypomina z kolei PKOl oprócz niego zdyskwalifikowano także 

trzech innych ciężarowców: dwóch reprezentantów Bułgarii i Amerykanina. 

 

6. Diego Maradona - Jeden z najlepszych piłkarzy w 

historii. Na pewno także jeden               z najbardziej 

kontrowersyjnych. Jedni pamiętają jego niesamowity 

rajd                                   w ćwierćfinałowym meczu 

z Anglią (MŚ 1986 w Meksyku) i mistrzostwo świata, 

które głównie dzięki jego grze zdobyła wówczas 

Argentyna. Do grona kontrowersji należy zaliczyć 

również jego wpadki dopingowe. Po raz pierwszy 

został złapany wiosną 1991 roku – po ligowym 

meczu Napoli z Bari wytypowano go do kontroli, a 

w jego organizmie wykryto kokainę. Został 

zawieszony na 15 miesięcy. Wziął udział w terapii i wrócił do futbolu. Trzy lata później 

znów jednak wpadł... 

 

 

MORAŁ Z TEGO TAKI : OSZUSTWO NIE POPŁACA !! 

 

 
Opracowanie: Hanna Zyg, Gabriela Żelazo, Małgorzata Jakubiak 

Zdjęcia: int 
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Oscarowe „Okiem Ucznia”  
  

 

 

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃�̨� 
                                                     

    “Byle człowiek był szlachetny, całą zaś resztę można zdobyć talentem,  
wiedzą, rozsądkiem, geniuszem” 

Fiodor Dostojewski 

Jak dyskryminacja rasowa wpłynęła na rozwój popkultury? 

 

 Od zarania dziejów populacja osób odmiennych rasowo była wypierana, czasami była 

odsuwana od codziennych czynności, a w najgorszych wypadkach zostawała wykluczana ze 

społeczeństwa. Segregacja rasowa potężnie dotknęła przemysł filmowy. Dopiero w 1940 roku 

przyznano pierwszą statuetkę dla Afroamerykanki Hattie McDaniel. Jak na przestrzeni lat ludzkość 

zmieniała swoje nastawienie? Kto wiedzie prym w tym biznesie? Tego dowiecie się w kolejnym 

artykule z serii Oscarowe Okiem Ucznia – Spotkanie z X Muzą. 

 

                                           
 

Pierwsza nagrodzona Afroamerykanka, czyli historia pewnej pokojówki. 

Hattie McDaniel to wybitna aktorka, śpiewaczka znana z roli Mammy, służącej Scarlett O’Hary z 

filmu “Przeminęło z wiatrem”. Ta kobieta stała się prekursorką na skalę światową w momencie 

wygrania statuetki Oscara za najlepszą rolę drugoplanową właśnie w “Przeminęło z wiatrem”. 

Jednak podczas ceremonii 12. Rozdania Nagród Akademii Filmowej aktorka została zupełnie 
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odizolowana od innych. Podczas gali na scenie występowali jedynie biali filmowcy i aktorzy. 

McDaniel zawsze mawiała, że lepiej grać pokojówkę, niż nią być. 

 
 

 
 
 

Sidney Poitier, czyli Afroamerykanin z statuetką po Hattie. 

 

Sidney Poitier  bez wątpienia był jednym z symboli walki z dyskryminacją rasową. W latach 60 

ubiegłego wieku jego role podtrzymywały ludzi na duchu. W 1964 roku jako druga osoba 

czarnoskóra, a pierwszy mężczyzna otrzymał statuetkę za najlepszą męską rolę pierwszoplanową w 

filmie “Polne Lilie”. Sidney Poitier za swoją ogólną działalność w branży otrzymał w 2002 roku 

statuetkę Oscara. W 2009 Prezydent USA Barack Obama nagrodził go Prezydenckim Medalem 

Wolności. Przez niektórych nazywany jest nawet Martinem Lutherem Kingiem kina. W wieku 94 

lat, Sidney Poitier odszedł z tego świata 6 stycznia 2022 roku na Bahamach, gdzie się urodził. O 

śmierci aktora poinformowały władze Bahamów. Skandal, czyli “zbyt białe Oscary 2016”   

W dzisiejszych czasach, nikogo już nie dziwi nominacja dla osób 

o innej karnacji, jednakże w tamtych czasach była to sensacja. W 

2016 r. grono przyznające Oscary liczyło 6,2 tys. osób. W tej 

chwili ponad 90 proc. członków Akademii to osoby o białej 

skórze, a trzy czwarte z nich to mężczyźni, co mogło wpłynąć na 

wybór nominacji. W 2016 roku Akademia Filmowa nie 

przyznała żadnej nominacji dla Afroamerykanina. CO było 

powodem? Tego nikt nie wie. 

Aby zapobiec większemu skandalowi, podczas rozdania nagród 

w 2016 roku, Oscar za całokształt powędrował do reżysera 

Spike’a Lee („Malcolm X”, „Dziewczyna nr 6”, „Gra o honor”, 

„Plan doskonały”, „25. Godzina”). Lee odebrał swoją nagrodę z 

rąk Denzela Washingtona, Samuela L. Jacksona i Wesleya 

Snipesa. 
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W XXI wieku Akademia Filmowa nie kieruje się wyglądem, a 

talentem. 25 kwietnia 2021 roku podczas trwającej pandemii 

mogliśmy zauważyć, że statuetka dla najlepszego aktora 

drugoplanowego trafiła do Daniel’a Kaluuya za rolę w filmie 

“Judasz i Czarny Mesjasz”.FIlm “Judasz i Czarny Mesjasz” 

opowiada o historii Freda Hamptona, przewodniczącego Partii 

Czarnych Panter w Illinois i 

jego fatalnej zdrady dokonanej 

przez informatora FBI 

Williama O'Neala. W 2022 

roku kontrowersyjny Will 

Smith również otrzymuje Oscara.  

 

Nie możemy zapomnieć o Halle Berry, która w 2002 roku 

otrzymała Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie 

“Czekając na wyrok”, tym samym przechodząc do historii jako 

pierwsza Afroamerykanka, która otrzymała statuetkę Akademii dla 

najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Do dziś żadna czarnoskóra 

aktorka nie powtórzyła tego wyczynu. Halle Berry zareagowała na 

informację o Oscarze wybuchem płaczu. Odbierając Oscara, aktorka - wyglądająca na zszokowaną, 

powtarzająca co chwilę "O, mój Boże" - długo nie mogła złapać tchu i wykrztusić słów 

podziękowania. Berry o 20 rocznicy tego wydarzenia: 

"Dwadzieścia lat temu przeszłam przez te drzwi. Do dziś nie doszłam do siebie po tym wydarzeniu" 

- napisała na Twitterze Berry, dziękując Akademii, wytwórni Lionsgate, reżyserowi Marcowi 

Forsterowi. 

 

 

  

  

 
Opracowanie: Kornelia Goraus  

Zdjęcia: internet 
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Okiem Czytelnika 

 Za nami jedenasta odsłona Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji czytania polskich 

dzieł literackich, której patronuje Prezydent Polski. Akcję zainicjował w 2012 roku Prezydent 

Bronisław Komorowski, zapraszając do wspólnego czytania polskiej epopei narodowej Pan 

Tadeusz Adama Mickiewicza. Podczas kolejnych edycji czytano dzieła Aleksandra 

Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka 

Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, nowele 

pozytywistyczne, Balladynę Juliusza Słowackiego oraz Moralność pani Dulskiej Gabrieli 

Zapolskiej.  W tym roku wybrano do czytania Ballady i romanse Adama Mickiewicza, które zostały 

wydane po raz pierwszy dwieście lat temu w Wilnie, dając tym samym początek romantyzmu w 

polskiej literaturze. 

W spotkaniu z balladą Świteź, które miało miejsce w naszej szkole 26 września, brali udział 

uczniowie klasy 8b oraz 8a. Utwór aktorsko zaprezentowali uczestnikom: pani dyrektor Jolanta 

Malczewska, pani Marzena Jarosz i pan Damian Bałdys; Zuzia i Zosia z klasy 8b przestawiły 

historię Narodowego Czytania oraz charakterystykę  epoki romantyzmu polskiego, a Jakub 

przybliżył zebranym sylwetkę naszego wieszcza narodowego. "Ballady i romanse, zachwycając 

wyjątkową aurą i niezrównanymi opisami natury, niezwykłą wrażliwością i wyobraźnią poety, 

ponownie odkryły przed nami swoją wybitną wartość literacką, cenny wymiar moralny 

oraz  bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej".   /z Listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy/ 

Zachęcamy do czytania wielkich dzieł polskiej literatury. 

 
 

 

Źródło: internet 
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A oto fotograficzna relacja z Narodowego Czytania 

 w naszej szkole. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Grodoń-Śliwińska 
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Okiem Ekologa 
 

Ekologia, to rzecz, o której każdy słyszał, ale nie każdy wie 

dokładnie co to jest i po co.  

Przede wszystkim nie chodzi tylko o np. wyniesienie śmieci. 

Przydałoby się te śmieci posegregować.  

Gdyby na świecie nie było ludzi, ziemia byłaby czysta i 

niezanieczyszczona. 

 

Tak wygląda jeden z lasów w Polsce: 

 

 
 

A tak wyglądałby (pewnie) las, gdyby nie ludzie: 
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Co zrobić, aby ziemia była czystsza? 

 

1. Korzystajmy z butelek wielorazowych 

2.  Nie używajmy plastikowych reklamówek 

3.  Nie śmiećmy w lasach. 

 

A przede wszystkim nie wyrzucajmy śmieci na trawę. Oczywiście, 

że łatwiej jest pozbyć się czegoś od razu zamiast schować to do 

kieszeni i wyrzucić przy najbliższym koszu.  

Ale czy warto? 

 

Jeżeli: 

 

Wyrzucisz odpad do kosza 

 idąc na spacer będziesz widział piękne, niezaśmiecone miasto 

 nie poślizgniesz się o puszkę lub inny ostry i niebezpieczny 

przedmiot. 

 

Wyrzucisz odpad na trawę 

 twoje osiedle będzie zaśmiecone 

 rozkładające się odpady będą bardzo śmierdzieć 

 jeżeli upadniesz, jest ryzyko, że rozetniesz się puszką lub 

czymś ostrym. 

 

 

Smog 

 
Nie tylko śmieci są szkodliwe dla naszej planety, jest także smog. 

Ale co to jest i skąd się bierze? Smog jest niczym innym jak 

zanieczyszczeniem powietrza, bierze się z palenia w kominku 

węglem, a także ze spalin samochodowych. Dlatego też najlepiej 

jest jeździć na rowerze lub chodzić pieszo. 
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Co ze zwierzętami? 
 

Gdy wyrzucamy śmieci do morza, robimy dużą krzywdę 

zwierzętom, a także środowisku 

 

Na tym zdjęciu widzimy fokę zaplątaną w sieci. 
 

 

 

 

 Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w 

którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego 

człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma 

obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom. 

 Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od 

najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, 

jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy 

na wszystko co go otacza. 

 

 

 

 
Opracowanie: Lilianna Brzezinka i Emilia Lipińska 
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 Kącik motywacyjny  
10 Listopada przypada Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 

 

Święto to zostało ustanowione w czasie Konferencji Generalnej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001roku.Święto dąży do 

podkreślenia ważnej roli UNESCO w rozwoju oraz zachęcaniu młodzieży do nauki, 

ponieważ nauka jest mądrości kluczem, dlatego warto się uczyć! 

                                   

   
 

11 listopada to ważny dzień dla 

każdego Polaka, Narodowe święto 

Niepodległości! Obchodzimy corocznie dla 

upamiętnienia odzyskania niepodległości 

przez Polskę w 1918, po 123 latach 

zaborów. Odzyskaliśmy MY Polacy 

niepodległość, ponieważ nasz naród jest 

potężny!                                                                                  

 

Listopada to Światowy Dzień Rzucania Palenia, 

dlatego osoby, które niszczą swój organizm poprzez palenie to niech tego 

dnia przestaną Dbajmy o siebie, o swoje zdrowie i o innych!  

                                                              

 

 
  

 

 

             

  

Opracowanie: Zofia Goraus 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskanie_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_przez_Polsk%C4%99_w_1918_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskanie_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_przez_Polsk%C4%99_w_1918_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Rzeczypospolitej_pod_zaborami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Rzeczypospolitej_pod_zaborami
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Humor 

szkolny 
 

 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co ty znowu jedynka z historii? 

- Niestety, historia lubi się powtarzać... 

 

 

 

Tato pyta Jasia: 

- Jak ci idzie w szkole? 

- Dobrze. 

Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości! 

- Czego Zazdrości? 

- Już kilka razy złapał się za głowę i 

powiedział: "Gdybym ja był twoim 

ojcem.....". 

 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo 

kasztanowca? 

- Po rosnącym na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam..... 

 

Pani od Przyrody pyta Kazia: 

- Wymień mi pięć zwierząt 

mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

- Dwie małpy i trzy słonie 

 

Jak nazywa się chiński piłkarz? 

Kiwa Jakotako 

 

Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo 

muzykalne. 

-Dlaczego? - pyta się mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach! 

 

Dlaczego blondynka pije mleko w 

supermarkecie? 

Bo jest napisane "tu otwórz". 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Monika Jakubska 

Źródło: internet 
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Źródło: internet – google.pl 

 

Spokojnego miesiąca życzy cały 

zespół redakcyjny  


