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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 XXI Makowski Karnawał 

 Apel z okazji Dnia Kobiet 

 Niebezpieczna gra 

 Próba sił 

 Wyjazd do teatru  

 Witaj wiosno!  

 Warsztaty „Szkoła demokracji” 

 XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży-debaty 

 Wywiady 

 Sport 

 Reportaże 

 W co grają gimnazjaliści? 

 

NA LUZIE 
 Kącik kulinarny 

 Humor szkolny 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

23.04.14-25.04.14 EGZAMINY GIMNAZJALNE 

26.04.14 ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 

17.04.14-22.04.14 przerwa świąteczna 

  

 

Zespół redakcyjny: uczniowie klas drugich, uczęszczający na zajęcia dziennikarskie.  

Opiekun koła dziennikarskiego: Jolanta Markowicz 
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 W pierwszą niedziele marca (02.03.2014 

roku) w sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Makowie odbył się już 21 

Karnawał Makowski, który rozpoczął się 

o godzinie 17:00. 

Na zabawie karnawałowej wystąpiła grupa 

taneczna „Art Station”, Szkoła Podstawowa ze 

Pszczonowa, dzieci z Makowskiego 

Przedszkola, gospodarze karnawału, czyli 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 

Twardowskiego z Makowa oraz nasze 

Gimnazjum. Nasza szkołę reprezentowali: 

Mateusz Bolimowski i Małgorzata Pracka 

z pokazem judo oraz dziewczyny ze 

wspaniałym pokazem taneczno – 

akrobatycznym,  do którego ciężko ćwiczyły 

przez kilka miesięcy pod czujnym okiem pani 

Moniki Olejnik. Następnie niesamowity koncert 

dała Orkiestra Dęta OSP Maków, której 

towarzyszyły dziewczyny z Grupy Paradnej, 

prowadzone przez panią Danutę Sułek oraz panią 

Beatę Domiza.  

Karnawał, jak co roku cieszył się wielkim 

zainteresowaniem po prostu „sala pękała 

w szwach”. Czekamy na kolejny karnawał za rok 

(mamy nadzieję, że z równie dobrym występem 

uczniów naszego Gimnazjum). 

     Paulina Boryna 

   

 

10 marca 2014 r. odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Podczas tego apelu chłopcy 

ze starszych klas przedstawili scenkę kabaretową. Zagrali rewelacyjnie, 

wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. Wszyscy bawili się doskonale. Po 

kabarecie wystąpiły dziewczęta z klasy IIc: Angelika Stasiak, Weronika Rybus, 

Weronika Mroczek, Paulina Dziedzic oraz Marta Więcek. Przedstawiły projekt pt. 

"Sławne kobiety Wielkiej Brytanii". Opiekunem tej grupy była pani Monika Stań. 

Dziewczęta wcieliły się w role kobiet z Wielkiej Brytanii: księżnej Diany, Elżbiety 

II, Margaret Tucher oraz J.K. Rowling. Cały projekt miał formę "Rozmów w tłoku". 

W końcowej fazie projektu odbył się quiz z wiedzy o sławnych kobietach Wielkiej Brytanii. 

Zwycięzcami zostali: Michał Domiza i Mariusz Nobis.  

Ten dzień był pełen wrażeń. Społeczność uczniowska wzięła czynny udział w szkolnym wydarzeniu 

kulturalnym. 

           Angelika Stasiak 
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10 marca po apelu z okazji Dnia Kobiet wystąpił dla nas 

Krakowski Teatr „Kurtyna” ze spektaklem „Niebezpieczna gra”. 

Głównym tematem przedstawienia był problem narkotyków w 

szkole i uzyskiwania środków finansowych z ich 

rozpowszechniania. Na przykładzie młodego chłopaka pokazano, 

jakie zagrożenia dla organizmu niesie zażywanie narkotyków i jak 

niebezpieczny może okazać się już pierwszy kontakt ze środkiem 

odurzającym. Dodatkowo poruszony został również temat 

przemocy fizycznej i psychicznej w szkole. 

Spektakl miał za zadanie promować wśród młodzieży postawę asertywnego odmawiania oraz 

nauczyć ich świadomości ryzyka, jakie niosą ze sobą narkotyki.  Na koniec odbyła się rozmowa 

uczniów z aktorką na tematy poruszone w przedstawieniu. Później uczniowie rozeszli się z powrotem 

na lekcje. 

 

 

 

 

W dniach 18- 20. 02. 2014r. odbyły się egzaminy próbne trzecich klas. Pierwszego dnia uczniowie 

pisali część polonistyczną, drugiego matematyczno- przyrodniczą, a trzeciego językową. Z pytaniem 

o przebieg egzaminów udałyśmy się do uczniów klas III. Oto nasz wywiad z jedną z naszych starszych 

koleżanek: 

 Cześć, czy mogłabyś odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących egzaminu gimnazjalnego? 

- Tak, chętnie. 

Czy przygotowywałaś się wcześniej do egzaminu próbnego?  
- Tak, poświęciłam trochę czasu na powtórzenie materiału. 

W jaki sposób się przygotowywałaś? 

- Głównie przeglądałam notatki, dużo pomogło mi systematyczne uczenie. 

Czy zadania były trudne? Poradziłaś sobie z nimi? 

- Najtrudniejsza była matematyka i chemia, ale z resztą nie miałam większych problemów. 

Jak myślisz, dobrze ci poszło? 

- Mam nadzieję, że tak, ale okaże się przy odbiorze wyników. 

 Czy denerwowałaś się podczas egzaminu? 

- Myślę, że każdemu towarzyszyła mniejsza lub większa obawa, jednak starałam się opanować 

emocje i skupić na zadaniach. 

 Kiedy będą ogłoszone wyniki? 

- Dokładnie jeszcze nie wiadomo. 

Jakie miałaś ogólne wrażenie po egzaminie, zaskoczył cię w jakiś sposób? 

- Szczerze mówiąc obawiałam się skomplikowanych zadań, ale okazało się, że było całkiem 

w porządku. 

 Dziękuję ci za poświęcenie nam czasu. 

- Proszę bardzo polecam się na przyszłość. 

 

To była tylko próba. Przed Wami Trzecioklasiści niedługo prawdziwa próba sił. Już 23 kwietnia 

rozpoczną się egzaminy. Macie jeszcze troszkę czasu. Warto powtórzyć sobie najważniejsze treści. 

Pamiętajcie egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności mające charakter ponadprzedmiotowy. Są 

one ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym. 

Życzymy Wszystkim uczniom powodzenia!  Angelika Stasiak i Weronika Rybus 
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W dniu 20.02.2014 roku klasy 2b i 2c wraz z wychowawcami 

i dwiema paniami opiekunkami wybrali się na wycieczkę do 

Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl, który był 

odzwierciedleniem dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”.  

Uczniowie pojechali na przedstawienie w celu utrwalenia 

wiedzy po omówieniu lektury. Spektakl trwał około 2 godzin. Gra 

aktorów mogła się podobać, jednak brakowało rekwizytów oraz 

większego zagospodarowania sceny.  

Po sztuce uczniowie udali się do Manufaktury na małe, co nieco, a następnie bezpiecznie dotarli do 

swoich domów.  
Wyjazd do teatru drugoklasiści uważają za udany. Była to dla nich ciekawa „lekcja polskiego”.  

            Paulina Boryna 

  

 

 

 

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie 

równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia 

letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej 

okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te 

wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku 

przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). 

Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest 

dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą 

dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, 

od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe.  

Pierwszy dzień wiosny głównie kojarzy nam się 

z topieniem Marzanny oraz z wagarami. 

U nas w Gimnazjum nie było potrzeby urywać się 

z lekcji, gdyż w tym dniu czekało na nas wiele atrakcji. 

Najpierw mieliśmy żywą lekcję historii w wykonaniu 

Grupy Rekonstrukcji Historycznej ze Skierniewic. 

Mogliśmy zobaczyć umundurowanie żołnierza z czasów 

II wojny światowej oraz broń, jakiej używali. Pokaz 

bardzo nas zainteresował. Uwagę przyciągnęła zwłaszcza 

prezentacja broni. 

 Po lekcji historii wróciliśmy do budynku szkoły, gdzie 

przedstawiciele wszystkich klas zaprezentowali swoje 

talenty w kabaretach.  

 

Było bardzo miło i wesoło.  

 

 

Na następnej stronie kilka fotek z pierwszego dnia wiosny.  
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24.03.2014 roku już po raz trzeci w naszej szkole odbyły się 

warsztaty „Szkoła demokracji”. Naszym mentorem był pan Mateusz 

Konieczny.  

Cele warsztatów: 

1. Podsumowanie pracy grupy projektowej. 

2. Analiza mocnych i słabych stron w szkole. 

3. Autorefleksja dotycząca indywidualnego udziału w projekcie. 

4. Zaplanowanie dalszych kroków wprowadzania mechanizmów 

współdecydowania w szkole. 

5. Przygotowanie się do prezentacji działań uczestników na 

spotkaniu podsumowujących w Warszawie. 

Na spotkaniu podsumowaliśmy dotychczasowe działania, które 

ustaliliśmy na poprzednich warsztatach. Następnie omawialiśmy 

mocne i słabe strony w naszej szkole, co należy poprawić, aby już nie 

było tych słabych tylko same mocne strony. Także rozmawialiśmy 

o niedoinformowaniu uczniów w naszej szkole i co należy zrobić, aby byli 

bardziej doinformowani w sprawach, które dzieją się u nas w szkole. 

To były już ostatnie warsztaty, ale w kwietniu dwóch uczniów z naszego gimnazjum z panią Moniką 

Stań i panią Jolantą Markowicz udadzą się na spotkanie podsumowujące do Warszawy.  

Dzięki tym warsztatom w naszej szkole będzie jeszcze lepiej. 

           Paulina Boryna 

 

 

 

 

W dniu 31 marca 2014r. w naszej 

szkole odbyły się dwie debaty 

przygotowane przez uczniów klas 

drugich. Zostały one przeprowadzone w 

ramach projektu: „XX Sesja Sejmu 

Dzieci i Młodzieży”. Gośćmi byli: wójt 

pan Jerzy Stankiewicz, Sekretarz Gminy 

pani Maria Krawczyk, Radna Powiatu 

Skierniewickiego- pani Danuta 

Seroczyńska, specjalista w dziedzinie 

projektów unijnych- pani Małgorzata 

Machaj, administrator gminnej strony 

internetowej- pan Tomasz Krawiec, 

opiekun SU, przedstawiciele Rady 

Pedagogicznej, uczniowie i dziennikarz 

gazety „Głos Skierniewic”.  

Pierwsza z debat dotyczyła tematu:  

„Nie tylko wybory-jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć 

w demokracji?”.  
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Dyskusja miała na celu: 

1. Przybliżenie narzędzi i możliwości, jakie 

posiadają obywatele demokratycznego kraju, 

które pozwalają im wpływać na władzę. 

2. Kształtowanie samorządności 

i demokratycznych postaw. 

3. Pobudzanie inicjatyw i angażowanie 

młodzieży w działania społeczne i polityczne. 

Uczniowie chętnie zadawali pytania gościom. 

Otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi, 

z których można było dowiedzieć się wielu 

ważnych rzeczy odnośnie naszej gminy i praw 

obywatela w demokratycznym państwie. 

Uzupełniono plakaty aktywnego obywatela 

i antyobywatela ich cechami. Na koniec 

sformułowano wnioski dotyczące wpływu 

młodych mieszkańców na otaczającą 

rzeczywistość w Gminie Maków? 

1.Wykonamy gazetkę ścienną promującą 

narzędzia i możliwości, jakie ma obywatel w 

demokratycznym kraju, aby każdy uczeń 

naszego Gimnazjum był świadomy, że może 

mieć wpływ na otaczającą  rzeczywistość 

w Gminie Maków. 

 

2. Przeprowadzimy wspólnie z władzami 

lokalnymi akcję z okazji Dnia Dziecka dla 

dzieci ze szkół podstawowych z naszej Gminy: 

„Dla dzieci przez dzieci, aktywnie i zdrowo.” (Przygotujemy i rozwiesimy plakaty informujące o 

akcji „Dla dzieci przez dzieci, aktywnie zdrowo”, przygotujemy zawody, konkursy, poczęstunek 

oraz nagrody. Będziemy mieć satysfakcję, że możemy coś zrobić dla innych). 

 

3. Będziemy czytać lokaln  ą prasę i śledzić wiadomości na stronie internetowej gminy oraz 

przygotowywać „Prasówki” ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości z Gminy Maków, aby 

zaangażować uczniów w życie publiczne. 

 

4. Samorząd Uczniowski podejmie działania na rzecz innych: systematyczne czytanie książek 

makowskim  przedszkolakom oraz dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom 

w Skierniewicach. 

  

5. Weźmiemy udział w projekcie „Młodzi głosują”.  

 

O godz. 13.00 odbyła się druga debata, dotycząca tematu: 

 

 „Czy w Gminie Maków wykorzystuje się możliwości, które daje nam członkostwo w Unii 

Europejskiej? Co Unia Europejska zmieniła w naszej Gminie?” 

Uczniowie dowiedzieli się m. in., Jakie projekty zostały zrealizowane w poszczególnych 

miejscowościach?, Ile pieniędzy otrzymała gmina Maków z budżetu Unii Europejskiej, Jakie warunki 

trzeba spełniać by otrzymać dotacje, a także, Jakie inwestycje gmina planuje na kolejne lata? 

Zaprezentowano plakaty o problemach i korzyściach płynących z wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
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Na koniec sformułowano wnioski i postanowiono podjąć konkretne działania w celu 

zminimalizowania problemów związanych z dotacjami unijnymi. 

 

1. W kwietniu bieżącego roku włączymy się w działania Samorządu Gminy Maków 

i opracujemy ulotkę informującą o programach europejskich, z których mogą korzystać 

mieszkańcy naszej gminy.  

2. Wykonamy oraz umieścimy na korytarzu i stronie internetowej naszego gimnazjum, 

tablicę informacyjną o programach europejskich oraz wydarzeniach i projektach 

europejskich, z których mogą korzystać młodzi mieszkańcy Gminy Maków. 

3. Do 11 kwietnia 2014r. w porozumieniu z samorządem gminnym, opracujemy 

i przeprowadzimy ankietę wśród mieszkańców Gminy Maków, z której dowiemy się, 

z jakich programów korzystali, z jakich chcieliby skorzystać i czy potrzebują wsparcia 

w tych staraniach. 

4. Do końca maja, na podstawie wyników ankiety, określimy stopień wykorzystania 

i potrzeby mieszkańców gminy Maków w zakresie rodzaju programów unijnych 

i wsparcia podczas korzystania z nich. 

5. Wystąpimy do Urzędu Gminy Maków z propozycją utworzenia zakładki o programach 

europejskich, z których mogą korzystać mieszkańcy naszej gminy. 

6. W maju zorganizujemy Dzień Europejski, na którym zaprezentujemy wnioski z debaty 

i informacje na temat:, „Co Unia Europejska zmieniła w naszej gminie?” i „Jakie są 

możliwości wykorzystania Funduszy unijnych w Gminie Maków?”. 

7.  Na Dzień Europejski zaprosimy Pana Tomasza Dominiaka, Dyrektora Departamentu 

Biura Poselskiego Pani Joanny Skrzydlewskiej, który poinformuje nas o nowościach 

i perspektywach integracji europejskiej na lata 2014-2020. 

Obydwie debaty dostarczyły uczestnikom wiele cennych informacji na poruszone tematy. Uczniowie 

mieli okazję zadać pytanie przy byłym gościom, zaprezentować swoje stanowisko. Dla wszystkich była 

to świetna okazja do zdobycia doświadczenia w publicznych wystąpieniach oraz kształtowania 

aktywności obywatelskiej. 

 

Weronika Rybus 
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Mistrzynie i Wicemistrzowie Powiatu !! 
W piątek 28.02.2014 roku w Godzianowie odbyły się zawody powiatowe w piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców. 

Chłopcy pierwszy mecz rozegrali z drużyną ze Strzybogi, w którym wygrali. Drugi mecz już 

o 1 miejsce rozegrali ze szkołą z Lipiec. Niestety nie udało im się wygrać i ostatecznie chłopcy zajęli 

2 miejsce. 

Dziewczyny pierwszy swój mecz zagrały z gospodarzami, czyli ze szkołą z Godzianowa, który 

wygrały. W drugim meczu o 1 miejsce nasze koleżanki zmierzyły się z dziewczynami z Lipiec, 

w którym pokazały swoje umiejętności i zdeklasowały rywala. W ten sposób zajęły 1 miejsce 

i przeszły do kolejnego etapu… zawody rejonowe… 

Zawody te odbyły się 11.03.2014 roku w Rawie Mazowieckiej. Tam poziom umiejętności 

zawodniczek z innych rejonów był bardzo wysoki, ale wynik naszej drużyny nie był zły. Ostatecznie 

dziewczyny zajęły 4 miejsce. 

GRATULIJEMY!!! 

 

            Paulina Boryna 

 

 

 

 

Okazuje się, że długa przerwa, to jeden z ważniejszych momentów podczas dnia w szkole dla 

uczniów. Poniżej możecie przeczytać kilka reportaży na temat przerwy w naszym Gimnazjum. 

♦ Przerwy w naszej szkole ♦ 
Dzwonek na długą przerwę i nagle korytarz zrobił się pełny!!! Uczniowie wybiegli z klas na 

upragnioną, wyczekiwaną przez 45 minut przerwę. 

Przy jednym z wielu parapetów stoi para zakochanych. Przy kolejnym parapecie część uczniów 

spisuje prace domową. Niektóre dziewczyny chodzą po korytarzu słuchając muzyki, a chłopcy grają na 

telefonach, niektórzy po prostu siedzą na ławkach i rozmawiają, a inni jedzą kanapki, albo inne (nie 

zawsze zdrowe) smakołyki. O nasze bezpieczeństwo na korytarzu dbają nauczyciele dyżurujący. 

Schodzimy schodami na dół, mijając przy tym dużo młodzieży. Przy sklepiku jak zawsze długa 

kolejka. Starsi przepychają się, aby nie marnować przerwy. Ze stołówki rozchodzi się zapach zupy, 

którą głodne osoby z chęcią zajadają. Wchodzimy do damskiej toalety, dziewczyny przebierają się na 

lekcje W-F, a niektóre przeglądają się w lusterku poprawiając fryzurę.  

I nagle przerwa dobiegła końca. Pani woźna zadzwoniła na kolejną lekcje. Wszyscy uczniowie 

z niechęcią podążają pod sale, w której będę mieli kolejną lekcje. 

   Patrycja Gołębiewska, Dagmara Maciejak, Julia Białkowska, Paulina Boryna  
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♦ Przerwy w naszej szkole ♦ 
Każdy z nas zna ten moment i czeka na 

niego z niecierpliwością. Dzwonek rozlega się 

w całej szkole. Wszyscy uczniowie wybiegają 

z plecakami na korytarz. Zaczyna się 

przepychanka, aby dotrzeć do klasy, w której 

mamy lekcje. My mieliśmy akurat język 

polski, więc musieliśmy przedostać się na 

drugie skrzydło. Jak zwykle było trudno, ale 

udało się. 

 W mgnieniu oka ławki na szkolnym 

korytarzu zapełniły się uczniami, bitwy 

o ławki można porównać do „wyścigów 

szczurów”. Uczniowie, którzy siedzą lub 

niestety muszą stać przy parapetach, 

rozmawiają i śmieją się w swoim własnym 

gronie czy też po prostu się uczą. Rozmowy są 

zróżnicowane jak wiadomo chłopcy 

rozmawiają o grach komputerowych czy 

motoryzacji, natomiast dziewczyny o modzie 

lub wyglądzie. Jednak często można zauważyć 

pytania między sobą takie jak: „Czy było coś 

zadane?” czy też „Czy piszemy jakąś 

kartkówkę lub sprawdzian?”. Niektórzy 

spacerują po korytarzu, chodzą do sklepiku 

szkolnego, gdzie można kupić drugie 

śniadanie. Po czym konsumują je w spokoju. 

W czasie przerwy uczniowie puszczają 

muzykę, którą każdy z nas lubi. Sprzyja ona 

wspólnemu relaksowi i odprężeniu. 

Uczniowie obliczają ile czasu pozostało im na 

odpoczynek. Każdą minutę wykorzystują bardzo 

aktywnie i przyjemnie. Kiedy rozlega się dzwonek na lekcje wszyscy zasmuceni podążają na lekcje 

i hałas milknie. 

 Jednak za 45 minut znów cała ta historia się powtórzy, niestety dalsze przerwy będą już coraz 

krótsze.   Marta Więcek, Paulina Dziedzic, Angelika Stasiak, Weronika Rybus 

♦ Przerwy w naszej szkole ♦ 
Tuż po dzwonku w klasie nie ma już nikogo, każdy znajduje się na 

korytarzu. Uczniowie rozbiegają się po całym gimnazjum… Niektórzy 

ustawiają się w kolejce do sklepiku, inni idą na świetlice szkolną, aby 

zagrać w bilard lub ping-ponga. Znaczna część osób spędza przerwy 

na korytarzu stojąc przy ciepłych grzejnikach lub spacerując… 

Niezależnie od tego gdzie, kto spędza przerwę w całym budynku 

słychać liczne rozmowy. Młodzież przekrzykuje się nawzajem, nie 

zawsze słuchając uciszeń nauczyciela dyżurującego. Przerwa nie trwa 

jednak długo, za parę minut uczniowie usłyszą dzwonek. Nikt nie jest 

tym faktem do końca zadowolony, lecz każdy posłusznie ustawia się 

przed klasą, trzymając w ręku lub na plecach tornister. Słychać 

dzwonek! Nauczyciel już się zbliża… 

Jakub Zieliński, Jakub Marat, Klaudia Reczulska, Agata Broniarek  
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♦ Przerwy w naszej szkole ♦ 
Jeszcze tylko chwila do dzwonka. Podobnie jak ja cała klasa się niecierpliwi. Nareszcie! Nareszcie 

upragniony dzwonek! Wszyscy wybiegamy z klasy. Przez krótką chwilę jest małe zamieszanie. Po 

chwili widzę moich kolegów, do których podchodzę. Rozmawiamy, po czym udaje się na dół. Widać 

tam długą kolejkę do sklepiku. Idąc wzdłuż korytarza słyszę muzykę z naszego szkolnego radia, w tle 

słychać rozmowy uczniów. Wchodząc do biblioteki widzę uczniów grających na komputerach, oraz 

takich, którzy czytają książki. Po wypożyczeniu udaję się na główny korytarz. Podchodzę do jednego 

z parapetów. Widzę stąd osoby przepisujące prace domowe, uczące się na testy oraz jedzące drugie 

śniadanie. Po całej szkole rozległ się dźwięk dzwonka. Wszyscy uczniowie zbliżają się do klas, 

w których za chwilę mają odbyć się zajęcia. Nie wierzę, że tak szybko minęło 20 minut przerwy. 

Udaję się na niemiecki.      Marcin Trojan, Angelika Sałkowska, Justyna Kroc i Patryk Iwańczyk 

W co grają gimnazjaliści? 
 

Każdy gimnazjalista gra w jakieś gry komputerowe, przedstawimy 

wam kilka przykładów. W naszym gimnazjum najwięcej ludzi gra 

w starą i popularną grę, jaką jest Counter-Strike 1.6. 

Również popularną grą w gimnazjum jest League of Legends. 

Kolejną lubiana przez gimnazjalistów grą jest Minecraft. Spora część uczniów jest fanami gry World 

of Tanks. 

         Patryk Iwańczyk i Jakub Marat 

 

 

 

 Dzisiaj przedstawimy Wam wywiad z Jakubem Meszką 

zwycięzcą etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Poniżej przedstawiamy 

wam naszą rozmowę: 

- Cześć! Czy mogłybyśmy zadać ci kilka pytań? 

- Cześć! Tak oczywiście 

- Czy to prawda, że jest to twoja trzecia z rzędu wygrana? 

- Nie, jest to moja czwarta wygrana w tymże konkursie biorę 

udział już od szóstej klasy. 

- Czy musiałeś się długo przygotowywać? 

- Nie, ponieważ uczę się tego już od pięciu lat, więc wystarczyło 

tylko sobie trochę przypomnieć. 

- Czy byłeś pewny swojej wygranej? 

- Na początku nie za bardzo, ale z czasem nabrałem pewności. 

- Jak się czujesz mając takie osiągnięcia? 

- Jestem z siebie bardzo dumny, że udało mi się po raz czwarty 

zwyciężyć. Mam nadzieje, że jeszcze kiedyś uda mi się to powtórzyć. 

- Czy zadania konkursowe były trudne? 

- Z testu pisemnego muszę przyznać niektóre mnie zaskoczyły, natomiast pytania eliminacji ustnych 

nie sprawiły mi dużego problemu. 

- Czy swoją przyszłość wiążesz ze strażą pożarną? 

- Jeśli chodzi o zawodowego strażaka to raczej nie, ale jako ochotnik- bardzo prawdopodobne. 

- Dziękujemy Ci za poświęcenie swojego czasu. Życzymy dalszych sukcesów. 

- Dziękuję. 

         Marta Więcek i Paulina Dziedzic 
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 Jeden z uczniów naszej szkoły- trzecioklasista 

Mikołaj Malka wziął udział w konkursie 

matematycznym „Matematyka- moja pasja”. 
W konkursie wzięło udział ponad 170 szkół i ponad 

2,8 tys. uczniów z całego województwa łódzkiego.   

Organizatorami konkursu byli: Wydział Matematyki 

i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi. 

W finale konkursu walczyło aż 41 najlepszych 

matematyków z województwa łódzkiego. Mikołaj 

osiągnął w tym konkursie bardzo wysoki wynik. 

Postanowiłam przeprowadzić z nim wywiad.  

Oto on: 

Cześć, masz chwilę? Mogę ci zadać kilka pytań? 

- Tak, jasne. 

Słyszałam, że wziąłeś udział w konkursie” 

Matematyka- moja pasja”. Czy to prawda? 

- Tak. 

 Które dokładnie zająłeś miejsce? 

- Zająłem 14 miejsce w województwie. 

 Czy spodziewałeś się osiągnąć tak wysoki wynik? 

- Oczywiście. Starałem się wypaść jak najlepiej 

i godnie reprezentować nasza szkołę. 

 Czy czujesz się dumny ze swojego osiągniecia? 

- Tak, naturalnie. Bardzo cieszę się z mojego 

wyniku.  

 Czy dużo trudu kosztowało cię przygotowanie do 

tego konkursu? 

- Tak, kosztowało mnie to trochę wysiłku. 

Musiałem poświęcić pewien czas na powtórzenie 

najważniejszych zagadnień i przećwiczenie 

różnych zadań. 

 Czy zadania były trudne? 

- Nie było łatwo. Zadania były naprawdę 

skomplikowane i trudne. Niektórych z nich nawet nie zdołałem rozwiązać. 

 Które sprawiły ci największy problem? 

- Najtrudniejsze zadania czekały na mnie w finale, jednak jakoś dałem radę. 

 Czy naprawdę matematyka to twoja pasja, czy twoje wyniki to tylko efekt długiej i mozolnej pracy? 

- Myślę, że matematyka naprawdę jest moją pasją. Od zawsze mnie interesowała i nie miałem 

z nią żadnych problemów. 

 Dzięki, że poświęciłeś nam swój czas. 

- OK. Nie ma sprawy. 

Dodamy jeszcze, że Mikołaj przygotowywał się pod okiem pani Hanny Głuszek. 

Jesteśmy dumni z sukcesu Mikołaja. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

           Weronika Rybus 
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Surówka z kapusty pekińskiej  

z kiełkami 

 
Składniki: 

- ½ małej kapusty pekińskiej 

- ½ puszki kukurydzy 

- 4-5 rzodkiewek 

- pęczek szczypiorku 

- 2 pomidory 

- garść dowolnych kiełków (np. fasola mung, rzodkiewka, soczewica )  

- sól, pieprz 

Sos: 

- 4 łyżki jogurtu naturalnego 

- łyżka musztardy 

- 2 łyżki majonezu 

Przygotowanie 

1.Kapustę kroimy w paseczki, rzodkiewki w półplasterki. Pomidory sparzamy, obieramy i kroimy 

w kostkę. Szczypiorek myjemy, osuszamy i siekamy. Kukurydzę osączamy na sicie z zalewy. 

Warzywa mieszamy z kiełkami, a następnie doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 

2. Sos: jogurt, musztardę i majonez mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem. Polewamy sałatkę przed 

podaniem. Smacznego ! 

           Angelika Sałkowska 

 

SAŁATKA Z GYROSA 
2 piersi z kurczaka – pokroję w kostkę, przyprawa do Gyros. Wymieszam i zostawiam na 2 godziny. 

Później na patelni duszę na oliwce z cebulą. 

Warstwy układamy :Kurczak 

 Kapusta pekińska 

 Majonez 

 Kukurydza 

 Papryka konserwowa 

 Ketchup 

 Ogórek konserwowy 

Wszystko razem wymieszałam. 

 

Życzę wszystkim smacznego ! 

 

Paulina Dziedzic 
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Jasio budzi się rano i płacze: 

-Śniło mi się, że szkoła się paliła!  

-Nie martw się, to tylko sen - pociesza go mama.  

-Właśnie, dlatego płaczę! 

 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii?  

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu?  

- Nie zdążyła... 

 

Jadą samochodem informatyk, mechanik 

i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada: 

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

-Paliwo jest złej jakości  

Informatyk : 

-Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da...  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pijacy pod wpływem alkoholu często popełniają samobójstwo i nazajutrz nic nie 

 pamiętają. 

 Układ oddechowy służy do wydalania płuc z organizmu. 

 Dowodem kulistości Ziemi jest to, że kiedy statek dopłynie do horyzontu, to tonie. 

 Na obiad jadłem kluski z makaronem. 

 Maćko usłyszał tętent kopyt i zobaczył Jagienkę wybiegającą z lasu. 

 Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.      

          Klaudia Reczulska 

 


