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Dziś życzeń wiele- to dla Was- NAUCZYCIELE! 

Dziś życzeń wiele- na co dzień i na niedzielę! 

Uśmiech i kwiaty, przyjmijcie serdeczne słowa 

Niechaj rozbrzmiewa radością dziś nasza szkoła 

Za troskę i za cierpliwość 

Którymi zawsze obdarzacie, 

Za trud codzienny, życzliwość 

Co się rzadko dzisiaj zdarza, 

Serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Nauczyciela wszystkim nauczycielom 
oraz pracownikom obsługi składają 

Samorząd Uczniowski  
oraz wszyscy uczniowie  

Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego 
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20.04.2015 r. - godz.16.00 - klasy I - VI PSP - spotkania z wychowawcami 
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Polska to drugi w histo-
rii gospodarz i zarazem 
zwycięzca mistrzostw. 
Polakom jako drugim w 
historii udało się połą-
czyć te dwie role, po 
tym jak tytuł MŚ wy-
walczyła w 1966 roku 
goszcząca turniej MŚ 
Czechosłowacja. Polacy 
czekali aż 40 lat na po-
wtórzenie swojego największego sukcesu medalowego, choć raz prawie im się 
udało – w 2006 roku przegrali finałowy mecz z Brazylią. Polacy zatrzymali po-
trójnych mistrzów z Brazylii i zdobyli drugi w historii tytuł FIVB Mistrzostw 

Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn – tym razem 

Wynik 3:1 dla Polski zakończył serię trzech 
złotych medali MŚ dla Brazylii, tak samo, jak 
ta południowoamerykańska drużyna nie dopu-
ściła Polaków do złota w 2006 roku, wygrywa-

jąc wówczas 3:0. Teraz w dorobku Biało-czerwonych znajdują się dwa złote i 
jeden srebrny medal. Niedzielne zwycięstwo w finale było siódmym z rzędu 
wygranym spotkaniem Polaków. Wszystkie siedem trwało co najmniej cztery 
sety. Stany Zjednoczone okazały się jedyną drużyną, której udało się pokonać 
gospodarzy mistrzostw – w drugiej rundzie turnieju. 
Na polskich trybunach oraz przed telewizorami pojawiło się ponad 17 milio-
nów widzów. 
Niemcy zdobyli swój drugi w historii medal MŚ, pokonując Francję 3:0 w 
meczu o brąz. Zwycięstwo Niemiec było wspaniałym powrotem po czterose-
towej porażce z Polską w półfinale. 

Bartosz Sosnowicz i Michał Siuta, kl. VI 
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Znasz ??? Czytałeś... 
Powieści wielotomowe: 
-“Saga o Ludziach Lodu“, (47 tomów) 
-“Saga o Czarnoksiężniku“, (15 tomów) 
-“Saga o Królestwie Światła“, (20 tomów) 
    Wszystkie zostały napisane przez norweską pisarkę 
Margit Sandemo, dwie kolejne sagi są nieoficjalnymi kon-
tynuacjami pierwszej.Są idealne dla wielbicieli fantazji i 
osób o dużej wyobraźni. :) 
 
Historyczne: 

-“Kamienie na szaniec“-Aleksander Kamiński, 
-“Ostatnie Dni Dyktatorów“-Diane Ducret.Emmanuel Hecht, 
    Mussolini.Tito,Stalin,Husajn,Hitler i inni tuż przed śmiercią 
-“Upadłe Damy II Rzeczpospolitej“ (prawdziwe histor ie)-Kamil Janicki. 
Bezwzględne,zdecydowane i zabójczo niebezpieczne, największe zbrodniarki 
II Rzeczpospoitej. 
 
Powieści jednotomowe: 
-“Uciekinierka“-Maureen Wartski 
   To historia nastolatki pełnej kompleksów, której życie zmienia się drasty-
cznie po ucieczce starszej siostry z domu. 
-“My,dzieci z Dworca ZOO“-Kai Hermann,Horst Rieck 
   Jest to książka dokumentalna.Opowiada o życiu dzieci i nastolatków, którzy 
zostali narkomanami i w Berlinie Zachodnim na dworcu o nazwie Zoo,czekają 
na „klientów'', aby zdobyć pieniadze na kolejną działkę narkotyków. 
Literatura grozy: 
„Sanato“-Marcin Szczygielski, 
„Sekta“-Masterton Graham, 
„Po moim trupie“-Magdalena Owczarek, 
„Opowiem ci mroczną historię“-Stefan Darda. 
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Rodzice często się dziwią na-
szej miłości do muzyki. Z jed-
nej strony wspominają swoich 
ulubionych wykonawców        
i ożywiają się przy dźwiękach 
utworów z lat młodości. 
Z drugiej – drażni ich widok 
słuchawek na uszach czy gło-
śno włączona muzyka w na-
szym pokoju. Czy tak trudno 
zrozumieć , że muzyka nie 
przeszkadza w robieniu innych 
rzeczy ? 
Przy muzyce się relaksujemy. 
Muzyka daje nam poczucie 
bezpieczeństwa. Pozwala się 
skupić, wyzwala pozytywne 
emocje. 

Markus Kiebel, kl. VI 
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Czuwa nad porządkiem w szkole.   
5,10 lub 20 minutowa.   
Służy do zapisywania ocen uczniów.   
Wpisywana za złe zachowanie.   
Trwa 45 minut.   
Ogłasza koniec lekcji.   
Służy do pisania na tablicy.   
Prowadzi lekcję.    
Dba o porządek w klasie .    

Karolina Kolus, kl. VI 
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Europa-Park znajdujący się nieopodal granicy francuskiej, w 
miejscowości Rust, działa już od 1975 roku. Jest największym par-
kiem rozrywki w Niemczech i trzecim najpopularniejszym w Euro-
pie. 

Największą popularnością wśród zagranicznych turystów odwie-
dzających Niemcy cieszy się zamek Neuschwanstein, który uważany 
jest za jeden z najpiękniejszych na świecie. Atrakcja powstała jako 
urzeczywistnienie wizji ekscentrycznego króla – Ludwika II. Zamek 
stał się prawdziwym symbolem nie tylko największego niemieckiego 
landu, ale także całego kraju. Jest to zamek pokazywany w bajkach 
Disneya, jego kopia stoi w Francji w Disneylendzie. 

Arnold Kocurek, kl. VI 



Str. 9    
 

Emanuela Jokiel i Wiktoria Masztakowska, kl. VI 



Str. 5 

-Witaj, czy mogę przeprowadzić z Tobą wywiad ? 
-Cześć, z przyjemnością. 
-A więc tak, pierwsze pytanie. Czy lubisz chodzić do szkoły ? 
-Hmm, to zależy. Z jednej strony zawsze szkoła jest fajna, ponieważ 
można poznać nowych znajomych, nauczyć się wielu ciekawych rze-
czy, ale też ma swoje minusy, kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi 
ustne oraz niektórzy nauczyciele są zbyt ostrzy i nie można sobie z 
nimi pożartować. Chodzenie do szkoły też zależy oczywiście od mo-
jego samopoczucia. Gdy np., jestem chora lub lekko przeziębiona, to 
oczywiste, że nie chce mi się wstawać, ale gdy jest wszystko w po-
rządku, to nie widzę żadnych przeszkód.  
-Jak oceniasz atmosferę panującą w szkole ? 
-Atmosfera jest całkiem pozytywna, jak na pewno w każdej szkole 
jest też grupka osób, dzięki której jest nieprzyjemnie. Ale większość z 
nas nie zwraca na nich uwagi.  
-A jak oceniasz wyposażenie szkoły ? Chodzi mi o tablice interak-
tywne oraz laptopy ? 
-Tablice są bardzo przydatne, chociaż bywa z nimi dużo problemów. 
A co do laptopów, są dużo lepsze niż te stare komputery, ale z nimi 
też są problemy. Przykładowo w sali 21 bardzo długo się aktualizują. 
Nauczyciele mówią, że powodem jest długie nie używanie ich, ale 
przecież minęły już 3tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego.  
-To już koniec pytań. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi czas oraz 
uzasadnienie wszystkich odpowiedzi. Miłego dnia życzę ! 
-Ja również dziękuję, wzajemnie.   
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Zadanie domowe 
Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe, i widzi , że 
Jagoda nie zrobiła i pyta się : 
- Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje ??? 
Jagoda mówi: 
- Po obiedzie. 
Nauczycielka: 
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 
A Jagoda : 
- Bo jestem na diecie. 
 

  Ojciec 
- Jasiu, kim jest twój oj-
ciec? 
- On jest chory. 
- Ale co on robi? 
- Kaszle. 
 

Sprawdzian 
Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu, 
- I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa. 

Martyna Piątek, kl. VI 
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Oktoberfest 
2014 
       Das Oktoberfest in Mün-
chen ist das größte Volksfest 

der Welt. Es findet seit 1810 statt. Jahr für Jahr 
von rund sechs Millionen Menschen besucht; 
im Jahr 2012 waren es 6,4 Millionen Besu-
cher. Oktoberfest w Monachium jest największym festynem świata. Odbywa się 
od 1810 roku. Z roku na rok odwiedzone zostało przez 6 milionów ludzi, w roku 
2012 było 6,4  milionów odwiedzających. 
Oktoberfest heute / Oktoberfest dzisiaj 
     Das Oktoberfest zieht jährlich über sechs Millionen Besucher an. Die Gäste 
kommen immer zahlreicher auch aus dem Ausland, vorwiegend aus Italien, aus 
den USA, Japan und Australien. In den letzten Jahren gab es einen Trend zur 
Tracht: immer mehr der Wiesnbesucher gingen mit Lederhosen bzw. Dirndl dort-
hin. 
     Um zu vermeiden, dass die Stimmung auf der Wiesn immer mehr der Stim-
mung auf dem Ballermann (Mallorca) gleicht, entwickelten 2005 die verantwort-
lichen Organisatoren das Konzept der Ruhigen Wiesn. Die Zeltbetreiber sind dazu 
angehalten, bis 18:00 Uhr nur traditionelle Blasmusik zu spielen. Dies soll das 
Oktoberfest auch für Familien und ältere Besucher attraktiv halten. Nach 18 Uhr 
werden auch Schlager und Popmusik gespielt. 
     Oktoberfest przyciąga z roku na rok ponad 6 milionów odwiedzających. 
Goście przyjeżdżają zza granicy, z Włoch, z USA,  Japonii i Australii.   
W ostatnich latach coraz więcej ludzi przyszło w skórzanych spodniach i sukien-

kach przeznaczonych na festyn.  Polega 
ono na tym, że do godzinny 18:00 może 
być tylko grana muzyka orkiestry dętej. To 
ma być też atrakcyjne dla rodzin i 
starszych. Po godzinnie 18 będzie też gra-
na muzyka  pop i szlagiery. 

KĄCIK JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
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W związku z tym, że 1 września 2014 roku powitaliśmy nowych 
uczniów klas pierwszych, nasze trzeciogimnazjalistki przeprowa-
dziły z nimi krótką ankietę, w której zapytały miedzy innymi, o to 
czy czują się bezpiecznie w naszej szkole. Poniżej przedstawiamy 
pytania wraz z wynikami odpowiedzi 29 ankietowanych uczniów: 

 
1. Czy podoba Ci sie nasza szkoła? 
    TAK - 26 osób     NIE - 3 osoby 
2. Czy czujesz sie bezpiecznie w naszej szkole? 
    TAK - 29 osób     NIE - 0 osób 
3. Czy spotkałeś sie z nieuprzejmością ze strony jakiegokolwiek       
ucznia  z naszej szkoły?  
    TAK - 11 osób     NIE - 18 osób 
4. Czy spotkałeś sie z nieuprzejmością ze strony jakiegokolwiek 
nauczyciela z naszej szkoły?  
    TAK - 1 osoba     NIE - 28 osób 
5. Czy jest w naszej szkole osoba, do której w razie jakichkolwiek 
problemów możesz zwrócić się o pomoc?  
    TAK - 26 osób     NIE - 3 osoby 
6. Czy nauczyciele poświęcają Ci wystarczającą ilość uwagi? 
    TAK - 25 osób     NIE - 4 osoby 

                      Magdalena Muskała, Nicole Dec 


