
 

 

 

 

Najpopularniejsze 2 gatunki- rap, reggae 

Najpopularniejsi wykonawcy: Metallica, Linkin Park, Słoń 

Najpopularniejsze utwory: Na szczycie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zredagowali: 

Jakub Neumann i Krystian Horbik 

 

 

 

Czasopismo wydawane przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Redzie 

                                                                                                      Numer  1 (2013/2014) 

                                                                                                                 Cena 1  zł 

 

Co nas boli? 

    POZDROwienia 

 

 

Konkursy 

                                                                                             PAMIĘTNIKI Z  WAKACJI 

 

 

PLOTECZKI 
                                                OTRZĘSINY 

 
WYWIADY Z NOWYMI NAUCZYCIELAMI 



Drodzy Czytelnicy!  

Oto pierwszy numer „Bocianiska” w tym roku szkolnym. Zmienił się nie tylko skład, ale 
również i w znacznym stopniu treść, dzięki kreatywności naszych redaktorów. Mamy dużo 

ciekawych pomysłów, które oczywiście będziemy realizować najlepiej, jak potrafimy. 

W tym numerze:  

 krzyżówki, zagadki i konkursy, 

 dużo humoru,  

 wywiady z nauczycielami, 

 plotki z życia uczniów, 

 relacja z kocenia pierwszoklasistów. 

Nic więcej nie zdradzimy, więc przekonajcie się sami! :) 

Skład  redakcji „Bocianiska”: 

-Agata Stenzel                                               -Dominika Grubba 

-Patrycja Pawlik                                             -Paulina Paczoska 

-Ada Bieschke                                                  -Jakub Neumann 

-Marcelina Wilczewska                                    -Krystian Horbik 

-Julia Kufta 

-Bartosz Nowak 

-Wioleta Ruszewska 

-Julia Koczakowska 

-Anna Kaczmarek 

-Paulina Kreft 

-Maciej Kostecki 

-Oliwia Skoczka 

NEWSY  

Z ŻYCIA NASZEJ 

SZKOŁY: 
Dnia 07.10.13r. zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego, 

zastępcę i sekretarza Samorządu Szkolnego. Każdy z uczniów mógł 

zagłosować na dwóch kandydatów. Z wynikami mogliśmy zapoznać się już 

następnego dnia. 

Przedstawiają się one następująco: 

• Malwina Reclaf -  133 głosy  -  Przewodnicząca 

Samorządu Szkolnego; 

• Jakub Neumann – 130 głosów - Zastępca 

Przewodniczącej Samorządu Szkolnego; 

• Bartek Brejski – 81 głosów - Sekretarz Samorządu 

Szkolnego; 

------------------------- 

• Patrycja Pawlik – 25 głosów. 

Nowym członkom serdecznie gratulujemy i 

życzymy sukcesów w dążeniu do postawionych 

sobie celów  

 

 



Rozwiąż krzyżówkę i zgadnij kto to powiedział, a następnie zgłoś się do Pani Teresy Liegmann po 

słodką niespodziankę! PAMIĘTAJ: Kto pierwszy, ten lepszy! Życzymy miłej zabawy :) 

 

 

 

 

 

 

HASŁO: .................................................................. 

1. Nazwisko wychowawcy kl. II "C". 

2. Ilu mamy nauczycieli j.polskiego w naszej szkole? 

3. W tym roku obowiązki zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej objęła Pani ... 

4. Pani Kapiszka uczy nas ... 

5. Jeden z nowych nauczycieli naszego grona, to Pan ... 

6. Imię Pani prowadzącej chór w naszym zespole szkół. 

7. Ile klas - zespołów klasowych jest w naszej szkole?  

8. "Kocenie" to ... 

9. Na najbliższej szkolnej wymianie będą z nami współpracować ... 

 

Otóż zagadka polega na tym, żeby poprawnie zgadnąć, który z nauczycieli nadużywa takiego powiedzonka :).  

„Nie pytaj mnie teraz!” - ………………………………………….. 

„ Ale proszę zamknąć buzię!” - …………………………………. 

„Tak? Tak? Tak?’’ - …………………………………………………….. 

Zredagowały: Patrycja Pawlik i Marcelina Wilczewska 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy wszystkim 

nauczycielom i pracownikom szkoły dedykować wiersz Jana Kochanowskiego- 

piękne słowa pokrzepienia i otuchy. 

 
Nie porzucaj nadzieje,                                            Ty nie miej za stracone 
 
Jakoć się kolwiek dzieje:                                        Co może być wrócone:  
 
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,            Siła Bóg może wywrócić w godzinie; 
 
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.     A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie. 
 
 
Nic wiecznego na świecie: 
 
Radość się z troską plecie, 
 
A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą, 
 
Wtenczas masz ujźrzeć odmianę naprędszą. 
 
 
Lecz na szczęście wszelakie 
 
Serce ma być jednakie; 
 
Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi, 
 
To da, to weźmie, jako się jej widzi. 

 

 



MARATON CZYTELNICZY 
   W tym roku szkolnym uczniowie z naszej szkoły będą uczestniczyli w Wielkim 

Maratonie Czytelniczym organizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 

Gdańska, Pawła Adamowicza oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dla uczniów ze szkół 

podstawowych jest to już 5. edycja, odbywająca się pod hasłem „Czytanie rozwija, 

czytanie wzbogaca”, a dla gimnazjalistów jest to 3. edycja „W lustrze książki”. Nasze 

gimnazjum w konkursie bierze udział po raz pierwszy. W maratonie bierze udział 40 

uczestników: 12 z podstawówki i 28 z gimnazjum, znajdujących się pod opieką pań 

bibliotekarek – Teresy Dopke i Mirosławy Wróblewskiej. 

   Dnia 1 października 2013 roku odbył się pierwszy test wiedzy dotyczący treści książki 

„Igrzyska Śmierci”. Uważam, że pytania zamknięte i otwarte były bardzo proste – 

spodziewałam się trudniejszych. Oby było takich pytań jak najwięcej! 

 Powieść posiada dynamiczną akcję i dosłownie wciąga czytelnika w świat Dwunastu 

Dystryktów. Bardzo przypadła mi do gustu – nie mogę się doczekać, aż przeczytam 

następne części. Uważam, że pytania zamknięte i otwarte były bardzo proste – 

spodziewałam się trudniejszych. Oby 

było takich pytań jak najwięcej! 

   Teraz jesteśmy w trakcie czytania 

lektury „Oro” autorstwa Marcela A. 

Marcela. Mam nadzieję, że książka ta 

będzie równie ekscytująca, jak 

poprzednia i sprawi, że nie będę mogła 

się od niej oderwać. 

Ada Bieschke, 2C 

 

 

Osoby, które najlepiej poradziły 

sobie  

podczas pierwszego testu  

 

Co nas boli, co jest złe?! 

       - czyli to i owo o szkole... 

Głowa mnie boli od nadmiaru zadań domowych. W ciągu tygodnia do godz. 

19:00 siedzę nad lekcjami w domu, a w niedzielę odrabiam prace pisemne... 

Mateusz z II B 

Na WF-ie  za mało gramy w nogę... Za dużo biegania... 

                                                          Grzegorz z I B 

W szkole nie podoba mi się to, że jest za mało wycieczek 
szkolnych... 

                                                                                                    Sandra z II A 

Jestem zawiedziona tym, że na lekcjach zazwyczaj nie używamy tablic 

interaktywnych…                                                                 

Julia z II C                                                                                      

NAJCZĘSTSZA ODPOWIEDŹ NA ZADAWANE PYTANIE: 

,,Co nie podoba Ci się w szkole?''  

- WSZYSTKO -  
Zredagowała: Patrycja Pawlik, 2C 

Lp. Imię i Nazwisko Punkty (/20) 

1. Adriana Bieschke 20 

2. Bartosz Nowak 19 

3. Przemysław 

Andruszczak 

19 

4. Marcelina 

Wilczewska 

19 

5. Julia Kufta 18 

6. Agnieszka Lademann 18 

7. Anna Kaczmarek 16 

8. Aleksandra Konkol 16 

9. Paulina Kreft 16 

10. Michał Idzikowski 16 



To, co kocham... - Jazda konna... 

- Czy ktoś zaraził Cię zamiłowaniem do koni, czy może narodziło się ono samo? 

- Moje upodobanie do koni narodziło się nagle i niespodziewanie. Właśnie wtedy 

postanowiłam zapisać się na lekcje jazdy konnej. Z początku nie wiedziałam, że z 

czasem staną się one dla mnie tak ważne... 

- Od ilu lat jeździsz konno? 

- Konno jeżdżę od około trzech, czterech lat. Po półtora roku miałam roczną 

przerwę i zaczęłam znowu jeździć. 

- Ile czasu poświęcasz swojej pasji? 

- Konie to moje życie i spędzam z nimi bardzo dużo czasu. Każdą wolną chwilę 

staram się im poświęcać. 

- Gdzie jeździsz konno? 

- Na co dzień jeżdżę w Stajni ,,Pegaz'' w Redzie. Oprócz jazdy pomagam tam w 

siodłaniu koni, czyszczeniu ich oraz uczę jazdy. 

- Czy startujesz w zawodach konnych?  

- Tak, startuję w zawodach, a konkretnie w zawodach ujeżdżeniowych. Polegają 

one na wykonywaniu ,,figur'' o danej trudności. Sędziowie oceniają: jakość, 

dokładność i harmonię pomiędzy koniem, a jeźdźcem. 

- W jakich zawodach startowałaś w bieżącym roku? 

- W tym roku startowałam w dwunastu zawodach, ale szczególne sukcesy 

osiągnęłam na: 

- Mistrzostwach Pomorza w Kwiekach zajęłam  II miejsce w ujeżdżeniu; 

- Zawodach regionalnych w Przywidzu zdobyłam I miejsce w ujeżdżeniu; 

- Zawodach Regionalnych w Kwiekach zajęłam II miejsce w ujeżdżeniu; 

- Hipodromie w Sopocie zdobyłam III miejsce w ujeżdżeniu; 

- Zawodach Skokowych w Stajni ,,Pegaz'' w Redzie zajęłam III miejsce. 

- Na jakim koniu jeździsz na co dzień, a na jakim na zawodach? 

- Zarówno na co dzień, jak i na zawodach jeżdżę na Amadeusie. Ma on 7 lat, a ja 

jeżdżę na nim od 4 miesięcy. Wszystkie tegoroczne sukcesy zawdzięczam właśnie 

jemu. 

- Czy przez całą Twoją pracę z końmi prowadzi Cię jeden trener, czy miałaś ich 

kilku? 

- Miałam kilku trenerów. Moi ulubieni trenerzy to: 

- Jessica Depka - po mojej przerwie to ona zaczęła mnie uczyć i dzięki niej 

odkryłam swoją pasję do ujeżdżenia; 

- Łukasz Lesner - mój obecny trener, to on przygotowywał mnie do 

zawodów, w których osiągnęłam sukces. 

- Czy jazda konna daje Ci swego rodzaju satysfakcję? 

- Tak, oczywiście. Czuję się doceniona, gdy moja ciężka praca i mój wysiłek zostają 

zauważone i nagrodzone na zawodach. Oprócz tego, jeżdżąc konno, skupiam się 

tylko na tym i nie myślę o innych problemach (jest to moja ucieczka od 

codziennego życia). 

Kamila Haustein, kl. II C 

Reporterka: 

Patrycja Pawlik, 2C 

 



 
Pani pyta Jasia :                   
-Jakie znasz  środki piorące ?  
Jaś odpowiada :   
- Pasek mojego taty.  
Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.  

-Dlaczego? pyta się mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach!  

Przybiega dziecko na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko ! 

- Co jest ? Pali się ? 

- Tak, moja szkoła....  

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 

- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu, 

- I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa.  

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7. 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9. 

- Siadaj, pała! 

- Niech to, pała w urodziny...  

Nauczycielka pyta Jasia: Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny.   
-Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki?- pyta ojciec.  

-Nie wiem, nauczyciel nie wypuszcza  dziennika  z rąk. 

 
W poprzednich odcinkach … 
Główna bohaterka Stephanie jest zdruzgotana, że mama opuściła ją i tatę bez 
przyczyny, z własnej woli. Nie wierzy w to i chcąc wyjaśnić, o co tak naprawdę 
chodzi, rusza w niebezpieczną podróż do Egiptu. Niestety przez swoją nieuwagę i 
wycieńczenie zostaje porwana przez dwóch opryszków, nazwanych przez siebie 
CD (Chora Dwójka) i wieziona do… No właśnie, dokąd? 
 

ROZDZIAŁ CZWARTY 

 

Wóz turkotał i co chwilę stawał, ponieważ koła zakopywały się w 

piasku, jeden z CD wysiadał wtedy i kopał nieposłuszny pojazd. Po 

kilku godzinach (Stephanie nie do końca wiedziała ilu) wóz stanął na 

dobre i silnik zgasł. Kafar, którym wysługiwał się Nino, był 

mężczyzną w średnim wieku, umięśnionym i postawnym, lecz 

wydawał się osobą niezbyt rozgarniętą i rozumną, za to Nino był jego 

przeciwieństwem – niski, szczupły o mysich włosach, za to ze 

skłonnościami do żądzy władzy nad innymi i syczącą wymową, która 

przypominała syk węża szykującego się do ataku. Chociaż byli 

rzeźmieszkami, nie wydawali się aż tak okrutni. Doszła do wniosku, 

że wykonują rozkazy nad sobą kogoś, kto zapewne by dojść na szczyt 

ich zbójeckiej drabiny, musiał wykazać się jakimś dobrze 

zrealizowanym przekrętem. Rozważania Steffi przerwał dźwięk 

wyłączającego się silnika i odgłos kluczyków wyciąganych ze 

stacyjki.  

Byli na miejscu.  

 

Marcelina Wilczewska 



 

                  ZOBACZYŁEM,  

                USŁYSZAŁEM,  

POLECAM… 

    Z całego serca pragnę polecić wszystkim sagę pt. „Tunele” autorstwa 

Rodericka Gordona i Briana Williamsa. Pierwsza książka została wydana w 2008 

roku przez wydawnictwo „Wilga”. Należy do gatunku fantasy. Chętnie czytana 

przez młodzież, szybko zyskała sobie wiernych fanów. 

   Saga opowiada o czternastoletnim Willu Burrowsie, znacznie różniącym się od 

swoich rówieśników wyglądem i zainteresowaniami. Wraz z ojcem uwielbia kopać 

tunele – razem znajdują starą stację metra i wiele innych fascynujących i mniej 

ciekawych miejsc. Pozostała część rodziny nie interesuje się wykopaliskami – 

mama Willa całe dnie spędza przed telewizorem, zapominając o rzeczywistym 

świecie. Natomiast jego dwunastoletnia siostra Rebeka zajmuje się domem – 

gotuje posiłki, sprząta, opłaca rachunki. Pewnego dnia pan Burrows znika w 

tajemniczych okolicznościach. Po znalezieniu wydrążonego tunelu w piwnicy Will 

wyrusza na poszukiwania zaginionego ojca ze swoim przyjacielem Chesterem. 

Wraz z nim odkrywa podziemną krainę – miejsce, gdzie wszyscy mieszkańcy są 

do niego podobni, są – jak on sam – albinosami. Młody poszukiwacz przygód 

odnajduje tam swoją prawdziwą rodzinę – apodyktycznego i złośliwego ojca oraz 

pomocnego i troskliwego brata – Calla. Dowiaduje się także o swojej matce, która 

zaginęła kilka lat temu i jest ścigana przez Styksów. Szybko jednak przygoda 

mieniąca się pięknymi barwami zmienia się w koszmar, który może kosztować 

chłopców życie. Czy Willowi uda się odnaleźć ojca i bezpiecznie wrócić do domu? 

I czy będzie do czego wracać? 

   „Tunele” pod względem tematyki przypominają „Harrego Pottera”. Nielubiany 

chłopiec, różniący się od rówieśników, uważany w sąsiedztwie za dziwaka, jak się 

okazuje, nieżyjący w swoim rodzinnym mieście oraz w prawdziwej rodzinie. 

   Uważam tę sagę za doskonałą i wartą polecenia powieść. Dzięki zaskakującej 

akcji, ciekawym wątkom oraz barwnym postaciom książkę zaliczam do jednych z 

najlepszych, jakie przeczytałam. 

Ada Bieschke, 2C 

 

 

 

„Na wakacjach byłam we Włoszech w Neapolu z moją mamą. Spędziłam tam dwa 

cudowne tygodnie. Praktycznie ciągle było tam gorąco – 40 stopni w cieniu. Dla 

mnie bajka, dla mojej mamy niestety już mniej. Przez trzy dni zwiedzałam również 

Rzym. Miasto, same w sobie piękne i ciekawe, posiadało dużo interesujących 

zabytków. Najbardziej zaciekawiły mnie stare mury, bramy, łuk triumfalny oraz 

Koloseum.”                                                                                         Gosia, 3B 

„W czasie wakacji byłam nad jeziorem w Ostrzycach. Spędziłam tam całe słoneczne 
trzy dni. Mieliśmy zostać na dłużej, ale niestety pogoda popsuła nasze plany. 
Rozbiliśmy się na dzikim polu namiotowym. Woda w jeziorze była przyjemnie ciepła. 
Bardzo mi się tam podobało, nauczyłam się nawet trochę pływać.”                                                                                               
Julia, 2C 

„Na początku wakacji pojechałem na obóz karate do Wisełki, gdzie spędziłem 11 

dni. Jest to bardzo urokliwe miasteczko, które charakteryzuje się czystymi i 

przejrzystymi plażami. W międzyczasie byłem na wycieczce w Międzyzdrojach, 

gdzie zwiedziłem gabinet figur woskowych i Aleję Gwiazd. Te wakacje mogły 

trwać dłużej, bardzo mi się podobały.”                                           Mateusz, 2B 

„Podczas tegorocznych wakacji odwiedziłam moją rodzinę, mieszkającą w okolicach 

Londynu. Mimo typowo angielskiej pogody (przeważał deszcz), udało mi się zwiedzić 

najważniejsze zabytki tej europejskiej stolicy: Big Ben, Tower, British Muzeum, Tower 

Bridge, Katedrę św. Pawła. Moje serce podbił jednak uroczy zamek w Windsorze, 

który udało mi się zobaczyć także od środka. Mimo niezbyt sprzyjającej aury uważam 

ten wyjazd za bardzo udany i z pewnością na długo zostanie on w mojej pamięci.”               

p. Teresa Dopke, bibliotekarka 

„Te wakacje były udane, mimo że pracowałam przez cały czas wypoczynku.” 

         Justyna, 2C  



 

 

Ta rubryka pomoże Wam Koledzy i Koleżanki w zdobyciu 

dodatkowej oceny z dowolnego przedmiotu. Jest o co powalczyć, gdyż w 

tym numerze można zdobyć 6 z matematyki. Zasady konkursu są 

bardzo proste. Wystarczy, że rozwiążecie zdanie przeznaczone dla Waszego  

poziomu. 3 pierwsze osoby z klas pierwszych,3 z klas drugich i 3 z trzecich, 

które jako pierwsze dotrą z rozwiązaniem do p. Katarzyny Paradowskiej 

otrzymują ocenę celującą. 

 Tak więc  długopisy w dłoń i do dzieła. Trzymamy kciuki, 

a zwycięzcom gratulujemy 

Klasa 1 

Uzasadnij, że liczba 9876543210 jest podzielna przez 45. 

Klasa 2 

Czy podana równość jest prawdziwa: 

( 3 )200 = ( 3 3 )300    ? 

Klasa 3 

Udowodnij, że  

a) ( a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

b) ( a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 

 

 

 PANEM JAKUBEM OTWINOWSKIM 

1.  Dzień dobry. Jesteśmy ze szkolnej gazetki " Bocianisko " 

- Chciałybyśmy przeprowadzić wywiad do naszego szkolnego czasopisma.  
Czy wyraża Pan zgodę, aby odpowiedzieć na kilka naszych pytań ? Pytania będą 

dotyczyć tego, jak przebiega Pańska praca z innymi nauczycielami, dziećmi i 

młodzieżą , a także personelem naszej placówki. 

2. Czy od dziecka miał Pan  zainteresowania dotyczące Pana zawodu ? 

- Od dziecka interesowałem się i uprawiałem sport . 

3. Ile już Pan uczy W-Fu ? 
- Jest to mój 3. rok szkolny . Natomiast od 10 lat pracuję jako trener . 

4. Czy w ciągu Pana kariery (pracy) miał Pan jakieś problem z młodzieżą lub 

problemy zdrowotne ? 

- Jak dotąd udaje mi się unikać problemów zdrowotnych . Jeśli chodzi o młodzież , 
to trafiłem na miłą , lojalną i zdyscyplinowaną . 

5.Dlaczego zaczął Pan pracę w naszej szkole ? 

- Słyszałem, że są super uczniowie ! :) 

6. Gdy uczęszczał Pan do szkoły, to W-F sprawiał Panu trudność ? 

- Nie - zawsze miałem najlepsze stopnie . 

7. Co lub kto wzbudził Pańskie zainteresowanie sportem ? 
- Jakoś samoistnie zacząłem interesować się sportem . Potem, gdy zacząłem 

trenować tenis stołowy  w klubie , mój trener odkrył przede mną świat sportu . 

8. Czy w dzieciństwie miał Pan jakieś ukryte pragnienie ? 

- Zostać mistrzem świata . : ) 

9. Co podoba się Panu w tej szkole i czy uważa Pan, że uczniowie są 

zaangażowani w Pański przedmiot ? 

-Po pierwszym tygodniu w naszej szkole bardzo mi się podoba . Uczniowie są 
zaangażowani . Jak będzie dalej, zobaczymy . 

10. Jaki sport preferuje Pan najbardziej ? 

- Jestem trenerem tenisa stołowego  i najbardziej lubię ten właśnie sport . 

Prowadzę  turnieje z tenisa stołowego w naszej Akademii na terenie Redy i Rumi. 
Oprócz tego lubię też koszykówkę . Wszystkich chętnych zapraszam na zajęcia 

dodatkowe ( SKS- fakultet ) z tenisa stołowego .  

11. Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu na udzielenie wywiadu dla naszej 

gazetki szkolnej i życzymy miłego dnia . 

Wywiad przeprowadziły: Anna Kaczmarek i Wioleta Ruszewska 



 

     

… PANIĄ IWONĄ KAPISZKĄ 

Dzień dobry. 

Jesteśmy z redakcji gazetki szkolnej „Bocianisko” i chciałybyśmy przeprowadzić z Panią 

wywiad. Czy wyraża Pani na to zgodę? 

 - Ile lat uczy Pani matematyki? 

 - 8 lat. 

 - Czy lubi Pani swoją pracę? 

 - Tak, lubię swoją pracę. 

 - Czy już w dzieciństwie matematyka sprawiała Pani przyjemność? 

 - Tak, zawsze bardzo lubiłam matematykę. 

 - Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

 - Obserwować, jak uczniowie się uczą. 

 - Z czym najczęściej Pani uczniowie mają problemy? 

 - Coraz częściej zauważam, że uczniowie mają problem z poprawnym zapisywaniem 

rozwiązań zadań. 

 - Jak pracuje się Pani z uczniami naszej szkoły? 

 - Przyjemnie, niekiedy nawet bardzo przyjemnie. 

 - Jakie przedmioty w dzieciństwie sprawiały Pani największą trudność? 

 - Język polski oraz wychowanie fizyczne. 

 - Dziękujemy za wywiad. 

 

Kółko chemiczne-poniedziałek 15:20-klasy 2 i 3 

Kółko języka angielskiego-wtorek 7:10-konkursowicze 

Kółko matematyczne poniedziałek 7:10-klasy 2 i 3 

Kółko biologiczne czwartek 14:25- klasy 1 ,2 i 3 

Chór czwartek 15:20 -17:30-podstawówka i 

gimnazjum  

Kółko geograficzne środa 7:10 – klasy 1,2 i 3 

Gazetka „ Bocianisko” – środa 8:00 –klasy 1,2 i 3 

Kółko języka niemieckiego –piątek 14:25  klasy 1,2 i 3 

SKS - Piłka ręczna –środa 15:20 – dziewczyny  

SKS - Siatkówka – środa 14:25 – dziewczyny  

SKS - Koszykówka –poniedziałek  15:30 -17:00 – 

dziewczyny 
Zredagowała: 

Paulina Paczoska,2b 

 



W naszej szkole ostatnio nic specjalnego się nie 

dzieje. Relacje między uczniami są prawie takie 

same, pomijając Panią M. i Pana B., których 

zaczęło łączyć coś większego. Wolę nie ujawniać 

imion i z jakich klas nasze papużki są, aby im nie 

zaszkodzić. Tak czy siak, wyraźnie widać, że 

pomiędzy mini iskrzy. Przelotne zauroczenie czy 

poważny związek? Cóż, pożyjemy, zobaczymy. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłego czytania.  

 

 

 

   Dnia 26 września 2013 roku odbyły się otrzęsiny klas pierwszych pod 

hasłem przewodnim „Leśny obóz przetrwania”. Uczniowie przedstawili się 

jako żołnierze Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jaskiniowcy oraz rycerze 

wybranej prze siebie epoki. Po raz pierwszy w historii otrzęsin został 

wprowadzony sztandar naszej szkoły.  

   Na początku klasy pierwsze przedstawiły przygotowane przez siebie 

pomysłowe wiersze, energiczne tańce oraz zabawne piosenki. Drugą 

konkurencją był quiz pod hasłem „Szkolny Poligon”. Uczestnikom zadano 

pytania na temat naszych sal dydaktycznych, zdobytych pucharów, szafek 

oraz bocianów (gnieżdżących się na kominie kotłowni naszej szkoły). 

Trzeba było także zaprezentować swój znak oraz okrzyk. Padło wiele 

interesujących pomysłów. Nie zabrakło również konkurencji dla łasuchów – 

wyścig w jedzeniu bitej śmietany! Ostatnim wyzwaniem była konkurencja 

sportowa. Pojawiły się w niej zacięta walka w przeciąganiu liny oraz 

ciekawy tor przeszkód.  

   Po całej zabawie nastąpiło ogłoszenie wyników. Zwycięstwo odniosła 

klasa Ic (na zdjęciu poniżej)! Drugie miejsce zajęła klasa Ib, natomiast na 

trzecim miejscu znalazła się Ia. Na koniec ogłoszono, iż pierwszaki zostały 

włączone do wspólnoty gimnazjalnej! Gratulujemy serdecznie i życzymy 

powodzenia! 

Ada Bieschke, 2C                                   

 

                      

  
 

Całą szkołą wstrząsnęło również rozstanie 

Pana M. oraz Pani P., która postanowiła 

zmienić otoczenie, przenosząc się do innego 

gimnazjum. Miało być pięknie, miało być długo, 

wyszło jak zawsze. Dlaczego rozpadł się jeden 

z najpopularniejszych związków w naszej 

szkole? Dobre pytanie. 

 

 

Jestem Anonimową Plotkarą, która będzie umieszczać tu najświeższe 
wydarzenia i zmiany w relacjach uczniów. Kto z kim się pokłócił, kto 
zapałał miłością, a kto okazał się być kimś zupełnie innym? Dowiem się 
wszystkiego, ponieważ jestem między Wami. Tak, mogę stać właśnie 
obok Ciebie lub siedzieć pod tamtą ścianą. Moja tożsamość 
pozostanie tajemnicą. 

 



 
   Całuski od Tyśki dla Miśki. Pozdrawiam Patryczka Milewczyka . 
Pozdrawiam Anię Kaczmarek .  Pozdrawiam Wioletę Ruszewską. :P  
 Pozdrawiam Malwinę Reclaf , życzę wszystkiego najgorszego . Weronika . 
Kocham Cię . *. * Pozdrawiam Wiolcię . :)  
 Pozdrawiam Lecha i Anię . :) Pozdrawiam Rudego .  
 Pozdrawiam Klawisza jest Super. :) 
 Pozdrawiam Wszystkich . Adama Drobika i Rudego oraz Panią Ramonę 
Bronk <3  
 Pozdrowienia Dla Marty Szymańskiej , Madzi Cimochowskiej ( Misia ), Sary 
Dowgiałło . KcKcKcKc Forever. :) Pozdrawiam Brejskiego . ;)  
 Pozdrowienia Dla Pauliny Kreft i Weroniki Szpecht z klasy I " B " . Niech się 
domyślą od Kogo .  
 Pozdrawiam Anie Kaczmarek .  
 Pozdrawiam  II " A " , a w szczególności Luizę i Oliwię i najlepszą 
nauczycielkę Panią Orzechowską . Pozdrowienia Dla Patrycji Pranczki od 
Pana K.  
 Pozdrawiam Panią Ramonę . : ) Pozdrawiam całą III " A " . Kebab. 
 Pozdrowienia Dla Sary , Marty . Głodka i Ady . ;) 
 Pozdrawiam Wszystkich Polaków . JP II . Pozdro dla braci sióstr , pis joł . 
Elo.  
 Pozdrawiam Panią Justynę Zabrodzką i wszystkich innych Rudych . 
 Pozdrawiam Oliwię i Jowitę . Pozdrowienia Dla Madzi, Głodka , Marty .  
 Pozdro Dla Wieprza , Zawita i Grubego freestylowca . K. H  
 Pozdrawiam Anię i Wioletę .  
 Serdeczne pozdrowienia Dla Dzikiego . Pozdrawiam Wojciecha Guzowa . :(  
 Pozdrawiam Guzowa . <3 Pozdrawiam Dzikiego .  
 Pozdrawiam Maćka, Kostka , Zawita , Bucia  i Łukiego . Kebab . 
 Pozdrawiam Paulinę Głodowską , Sarę Dowgiałło , Magdę Cimochowską . 
P.S. Kocham mamę . Pozdrawiam Hanię i Roksanę . 
 Pozdrawiam Justynę Zabrodzką , Iwonę Nowicką , Tomka Grodzickiego  
Bartka , Leszka , Kamilę , Malwinę , Weronikę , Kubę , Patryka , Panią 
Ramonę , Księdza Krystiana . WSZYSTKICH .     Red.: Wioleta i Ania 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ile lat miał najstarszy pierwszoklasista? 

Kenijczyk Kimani Maruge miał 84 lata, kiedy postanowił rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej. Był analfabetą, ale jego ambitne plany obejmowały także 

ukończenie gimnazjum i studia weterynaryjne. Niestety, niewiele z tego wyszło, 

ponieważ Pan Maruge zmarł w 2009 roku. Udało mu się skończyć szóstą klasę 

podstawową. 

Wieżowiec pod ziemią – czyli drapacz ziemi w Meksyku. 

Na zewnątrz szaleje burza z huraganowym wiatrem, ale mieszkańcy wieżowca w 

ogóle jej nie odczuwają – taki scenariusz ma szansę urzeczywistnić się niebawem 

w Meksyku. W stolicy tego kraju, na placu w centrum miasta, zbudowany może 

zostać wkrótce 65-piętrowy wieżowiec. Co w tym wyjątkowego? Otóż ten oto 

budynek, nazywany „drapaczem ziemi” nie będzie piął się ku niebu, ale zostanie 

skierowany w stronę wnętrza naszej planety. Jednak projekt ten jest bardzo 

kosztowny i z pewnością trudny do zrealizowania. Głównymi problemami jest 

stały dopływ powietrza, światła słonecznego oraz niezwykle wielkie dostawy 

prądu i niezawodne instalacje elektryczne. Mimo to, w 2018 roku ma być taki 

wieżowiec już nie jeden. Kto chciałby tam zamieszkać? :) 

Zredagowała: 

Julia Kufta 

 

 

 

W ramach tygodnia kultury, który w naszej szkole 

obchodzony jest w dniach od 14.10.2013 – 18.10.2013 r. pod hasłem 

„Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie” odbędzie się konkurs 

na najbardziej kulturalną klasę. Każda klasa w trakcie godzin 

wychowawczych omówi zasady savoir – vire-u. Ponadto przygotuje zwroty 

grzecznościowe w formie haseł, cytatów i rymowanek oraz opracuje kodeks 

kulturalnego ucznia.  

Jednak decydujące zmagania zaobserwujemy w dniach od 

14.10.2013 do 18.10.2013 r., podczas których uczniowie będą oceniani za 

zachowanie w czasie przerw i na lekcji. Punkty będą przyznawane każdej 

klasie przez każdego nauczyciela w danym dniu. Suma punktów za 

zachowanie z całego tygodnia zostanie dodana do punktów uzyskanych za 

kodeks kulturalnego ucznia oraz z rymowanek. 

  Ciekawe, który zespół klasowy wykaże się największą 

znajomością zasad  dobrego wychowania. Jednak sama znajomość nie 

wystarczy, o czym przekonamy się już niedługo. Życzymy udanej zabawy.  

Na zwycięską klasę czeka nagroda niespodzianka. Powodzenia! 

 

 

 


