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NEWSY JEDYNKI 
GAZETKA SZKOLNA NASZEJ PODSTAWÓWKI ☺ 

 

Nie wystarczy zdobywać madrości, trzeba jeszcze 

umieć z niej korzystać..." 

   - Cyceron 

Aktualności 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE TO CO NAJWAZNIEJSZE 

Sprzątanie świata 2020 
 

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w akcji 

sprzątania świata. W tym roku widnieje pod hasłem  

,, ODDAJ UŻYWANY TELEFON 

KOMÓRKOWY – POMAGAJACYM INNYM – 

POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE ‘’ . Do 5 

listopada 2020 roku zbieramy używane, stare 

telefony, bez baterii. Telefony po ewentualnej 

naprawie i usunięciu danych mogą trafić do krajów 

rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły 

służyć tamtejszym dzieciom.   

 

Do serca przytul psa 
 

Do 19.10 w naszej szkole zbieraliśmy karmę oraz 

koce dla naszych czworonożnych przyjaciół ze 

schroniska REKSIO w Bielsku-Białej. 

 

Europejski Tydzień Kodowania 

 

EU CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach 

której po raz ósmy w całej Europie organizowane są 

wydarzenia promujące naukę programowania  

i rozwijanie kompetencji cyfrowych. Tydzień 

Edukacji Europejskiej to świetna okazja, by zacząć 

zabawę z grami logicznymi, grafiką komputerową, 

czy robotyką. Każdy, niezależnie od poziomu 

zaawansowania, może uczestniczyć w tej akcji. 

Spotykamy się, aby bawić się programowaniem. 

 

 

 

 
 

Wywiady z nowymi 
nauczycielami 
W tym roku szkolnym mieliśmy zaszczyt 

powitać w naszych skromnych progach nowych 

nauczycieli. Mamy nadzieję, że praca w naszej 

szkole będzie dla Nich miłym doświadczeniem. 

Życzymy im wszystkiego dobrego! 

Wywiadu udzielili nam: 

 

• P.  Dorota Bem, która pracuje w bibliotece 

szkolnej.  

•P. Mirosław Kusak, geograf, który opowie o 

świecie jak nikt inny. 

•P. Patrycja Miech, polonistka, która 

wprowadzi nas w świat literatury. 

•P. Anna Noga, z którą poznajemy tajniki 

matematyki. 

•P. Barbara Szkurłat , Pani pedagog, która 

wspomoże w trudnych chwilach. 

•P. Anna Wojaczek, która jest nauczycielem 

chemii. 

 

Oto krótka relacja z przeprowadzonych 

rozmów: 

Redaktor: Jaki jest Pani/Pana ulubiony 

wykonawca? 

P. Barbara – Stare dobre małżeństwo. P. Dorota 

–Edyta Gepert lub Loreen McKennitt, P. Anna 

Noga– Edyta Górniak, P. Anna Wojaczek – 

Kamil Bednarek. P. Patrycja – Kasia Nosowska 

P. Mirosław The Beatles, The Rolling Stones, 

TSA, Mrozu  . 

R: Kim Pani/Pan chciał/a być będąc 

dzieckiem? 

P. Barbara – kaskaderem lub archeologiem. P. 

Dorota – piosenkarką, P. Anna Noga – 

Przedszkolanką, P. Anna Wojaczek – 

nauczycielką lub przedszkolanką. P. Patrycja – 

brak P. Mirosław – nie pamiętam/ 

 R: Czy podoba się Pani/Panu praca w naszej 

szkole? 

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że podoba się 

im praca w naszej ,,Jedynce”! 

R: Czy miała Pani/Pan jakieś przezwisko  

w młodzieńczych latach? 

P. Barbara – nie, P. Dorota – nazywałam się 

Mróz, więc często nazywali mnie Mrózka i inne 

zdrobnienia powiązane z nazwiskiem. P. Anna 

Noga – Mała Mi, P. Anna Wojaczek – nie, nie 

chciałam, zazwyczaj mówiono do mnie po  

nazwisku. P. Patrycja – nie przypominam sobie   

P. Mirosław  -    Świerszcz 

R: Jakie jest Pani/Pana hobby? 

P. Barbara-chodzenie po górach, jazda konna, 

ceramika. P. Dorota – Czytanie książek, śpiew.  

P. Anna Noga – książki, gotowanie. P. Anna 

Wojaczek – jazda na rowerze. P. Patrycja – sport, 

film, psychologia P. Mirosław – geografia, 

muzyka, sport. 

R: Jaka pracę chciałaby/chciałby Pani/Pan 

podjąć, gdyby nie zostałaby/zostałby Pani/Pan 

nauczycielką/nauczycielem? 

P. Barbara –w policji. P. Dorota -   P. Anna Noga 

– uwielbiam gotować, więc pewnie otworzyłabym 

karczmę. P. Anna Wojaczek – w laboratorium, lub 

na uczelni bądź jako przedszkolanka. P. Patrycja- 

nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. P. 

Mirosław - policjant 

 

 
Bardzo dziękujemy nauczycielom, którzy udzielili nam wywiadów.  

Jesteśmy naprawdę wdzięczni za poświęcony nam czas. 

Redakcja Gazetki Szkolnej 

 

 

  

 

 
W środku 

łamigłówki i 
wywiad z 

przewodniczącym 
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PRAWDZIWE HISTORIE 

NASZE PASJE 
Mijasz ich na przerwach 

Wybór redakcji 
MARCELINA I WIKTORIA 

Marcelina- uczennica klasy 4- miała swój 

pierwszy kontakt z karate w wieku 4 lat, 

kiedy mama zabrała ją na zajęcia do Domu 

Kultury w Starym Bielsku, kierując się 

sentymentem, który sama posiada od 

młodych lat do tego sportu. Początkowo 

ćwiczyła karate tradycyjne, a właściwie jego 

elementy, gdyż  

w tak młodym wieku chodzi przede 

wszystkim o wyrobienie ogólnej sprawności 

ruchowej. Rok później dołączyła do niej 

siostra – Wiktoria ,uczennica klasy 2.  

Wtedy została podjęta decyzja o wspólnych 

treningach. I tak, już od 6 lat, dwa lub trzy 

razy w tygodniu spotykają się całą rodziną na 

treningach sztuki walki, która dzięki swojej 

różnorodności nie może się znudzić.  

 

Dodatkową motywacją są tutaj turnieje, 

zgrupowania i obozy. Dziewczynki biorą 

udział w zawodach, polegających na 

prawidłowym pokazaniu technik, nie na 

walkach. Zdobyły już szereg medali, 

począwszy od zwycięstw na lokalnych 

zawodach, przez medale na Mistrzostwach 

Polski w 2019r!! W ciągu ostatnich dwóch 

lat, dzięki wyjazdom na międzynarodowe 

obozy, dziewczyny miały również okazję 

poznać  

i poćwiczyć Sport Kenjutsu, w którym 

również odnoszą sukcesy.  

 

 

 

 
 

Na zdjęciu Marcelina i Wiktoria 

 

 

BASIA 

 

 

Hobby Basi – uczennicy klasy 2 – są konie. 

Przygoda zaczęła się już we wczesnych 

latach. Basia uwielbia oglądać konie oraz 

rysować. Trzeba przyznać, że tu również 

widać ogromny talent – Basia uwielbia 

rysować i robi to naprawdę bardzo ładnie. 

Bezpośrednia przygoda Basi z końmy zaczęła 

się rok temu. Basia jeździ pod okiem 

instruktora i rozwija swoją pasję.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jeśli się nudzisz, pomaluj „Jednorożca” 
 
 
 
 
 

Jednorożec – stworzenie fantastyczne, 
występujące w mitach i legendach, posiadające 
jeden róg pośrodku czoła. Najwcześniej opisane 
przez Ktezjasza w V-IV w. p.n.e.; Pliniusz Starszy 
dodał mu jeszcze łeb jelenia, stopy słonia i ogon 
lwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ŁUCJA 

 

Przygoda Łucji – uczennicy klasy 1- z ukulele 

związana jest z wujkiem – muzykiem – i zbiorem 

jego kilkunastu pięknych gitar. Łucja, gdy po raz 

pierwszy usłyszała grę wujka, sama postanowiła 

spróbować. Od cioci pożyczyła małą gitarę – 

ukulele – i pierwszy raz jako sześciolatka 

próbowała zaprzyjaźnić się z tym instrumentem. 

Wtedy jednak zabrało jej wytrwałości. Teraz jako 

uczennica SP1 usłyszała o możliwości gry nauki 

na ukulele w ramach zajęć OPP. I w ten oto 

sposób stała się szczęśliwą posiadaczką własnego 

instrumentu i na nowo próbuje realizować swoje 

marzenie.  

 

 

Ukulele to niewielki instrument 
strunowy, powstały w latach 80. XIX 
w. na Hawajach. Pierwsze ukulele 
stworzone zostały przez portugalskich 
imigrantów, zamieszkujących 
archipelag i silnie wzorowane były na 
instrumentach wywodzących się z ich 
rodzinnego kraju. Tradycyjne ukulele 
powstawały z drewna z drzewa koa, 
endemicznego rodzaju akacji, 
występującego na Hawajach. 
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TO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE 

Działalność szkolnego Koła Wolontariatu  

 

Wolontariat to przede wszystkim powołanie,  

a nie praca za darmo. To jedna z możliwości 

angażowania się w sprawy społeczne. 

W naszej szkole, jak co roku, prężnie działa 

szkolne Koło Wolontariatu, które prowadzone 

jest przez Ewę Wilman oraz Lucynę 

Romańska. Członkami jest aż 18 uczniów, dla 

których pomaganie innym jest bliskie ich 

sercu.  

 
 

 

 

Koło wolontariatu w najbliższym czasie -  

w ostatnim tygodniu października weźmie udział 

w akcji ,,Pamiętajmy o tych, co odeszli"  

i odwiedzi cmentarz, zapalając znicze na grobach 

żołnierzy Wojska Polskiego na osiedlu Wojska 

Polskiego. Wolontariat jest również w trakcie 

przygotowania koncertu pieśni patriotycznych, 

który będzie transmitowany ze szkoły on - line do 

Katolickiego Domu Opieki ,, Józefów" przy ul. 

Grzybowej w Bielsku-Białej Koło Wolontariatu 

przygotuje rekwizyty ( kotyliony, chorągiewki) 

oraz wiersze okolicznościowe  

i wystąpi wspólnie z zespołem wokalnym 

przygotowującym pieśni  patriotyczne. 
Ewa Wilman 

. 

 

  

CIEKAWOSTKI 
Czy wiesz, że…? 
 

• Najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła położona w górach,  

w Makarcie w Gruzji. Uczy się tam tylko i wyłącznie jeden 9 letni chłopiec. 

Lekcje z gruzińskiego, matematyki i angielskiego prowadzą na zmianę dwie 

nauczycielki. 

 

• Największą szkołą jest szkoła Montessori w Indiach. Uczy się w niej ok. 47 
tysięcy uczniów. W placówce zatrudnionych jest ponad 3000 pracowników,  
w tym pracownicy obsługi i pomoc taka jak stolarze, ogrodnicy i sprzątaczki. 

•  O ile w Rosji i na Węgrzech „5” to najlepsza ocena, a „1” to najgorsza, to  
w Czechach jest na odwrót. A w Norwegii do 8 klasy w ogóle nie ma ocen. 

• Szkolne oceny to nie wskaźnik inteligencji. Złe stopnie dostawał Thomas 
Edison, Winston Churchill, Albert Einstein, Bill Gates. A ich nazwiska dziś 
mówią za siebie. 
 

• Czy wiesz, że w Japonii dzieci chodzą do szkoły 6 dni w tygodniu? 
Przysługuje im tylko jeden dzień w tygodniu wolny, jest to mało zważywszy na 
natłok obowiązków, które mają dzieci mieszkające w Japonii. 

 

 
 

WARTO PRZECZYTAĆ LUB 

POSŁUCHAĆ 

Nowości na rynku czytelniczym 
i muzycznym 

 
 
 
 

▪ Muzyka  
Shawn Mendes – Wonder 

VINAI & Hard Lights feat. Afrojack - Up all Wight 

Mikolas Josef – Lalalalalalalalalala 

Jax Jones & Au/Ra - i miss u 
 

▪ Książki   
Supercepcja tom 4 Katarzyna Gacek 

Niebieska księga z Nebo Manon Steffan Ros 

Mroczne niebo Jensen Danielle J. 

 

▪ Filmy i seriale 

Alex Rider 

Pinokio 

Tarapaty 2 

Mulan 

 

 

RUSZ SIĘ Z MIEJSCA 

Ciekawe wydarzenia w naszej okolicy 
 

 

 Spektakl w Sali Ceremonii Cmentarza 
Żydowskiego 

Dziady Adama Mickiewicza część II 
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MISTRZOWIE SŁOWA  

POETYCKA JESIEŃ 

KLASA 7D 

 

Niedźwiedzie w sen zapadają, 
Na ciepłą wiosnę czekają. 

 
Jabłka z drzew spadają, 
Na długą noc czekają. 

 
Z drzew liście kolorowe, 
Spadają nam na głowę. 

 
Z kasztanów robimy ludziki, 

Na szóstą nastawiamy budziki. 
 

Mokry deszcz wywołuje  
Na Twojej skórze dreszcz. 

 
A jarzębina jest czerwona 

Niczym Twoja mina. 
 

Liście spadają z drzew, mają swój zew, 
Budzi je do tego wiatru powiew. 

 
 

 

MISTRZOWIE SPORTU 

Pamiętajcie! 
 
Jesteśmy zachwyceni 
umiejętnościami autorów. 
Życzymy dalszych sukcesów! 
 
Gorąco zachęcamy wszystkich 
młodych poetów do brania 
udziału w naszej akcji! Zachęcamy do wysyłania swoich wierszy na 

skrzynkę mailową klaudia0165@gmail.com 
 
Każdy z Was może wysłać swój wiersz, wierszyk lub rymowankę !!! 
 Obiecujemy, że najpiękniejszy utwór będzie opublikowany w kolejnym 
wydaniu gazetki szkolnej. 
 
 
 
 
 

 

 

FAJNE ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE 

 

 
 

Obok zajęć pozalekcyjnych  w naszej szkole prężnie 

działa Związek Harcerstwa Polskiego. Dzieci młodsze 

mogą uczęszczać na zajęcia zuchowe – 15 GZ 

"Tygryski", a starsi uczniowie mogą wstąpić w 

szeregi harcerzy - 18 DH "Perun". Masz ochotę 

dołączyć do harcerzy ? Zapytaj swego wychowawcę. 

Czuwaj ! 
 

 

Niepokonani zawodnicy naszej 

szkoły od września do października 

zajęli: 
 

W Międzyszkolnych Sztafetowych Biegach Przełajowch. : 

6 miejsce - drużyna chłopców IV-VI 

2 miejsce - drużyna dziewcząt IV-VI 

3 miejsce - drużyna chłopców VII-VIII 

3 miejsce - drużyna dziewcząt VII-VIII 

 

 

Serdecznie gratujemy wszystkich osiągnięć i trzymamy kciuki,  

aby uczestnicy zawodów odnosili coraz to większe sukcesy! :) 
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HIT GAZETKI !! 

WYWIAD Z PRZEWODNICZACYM 

SZKOŁY 

 

 

ŁUKASZ ORDON 
REDAKCJA: JAK TO JEST BYĆ TRZECI ROK Z RZĘDU PRZEWODNICZACYM? 

ŁUKASZ : NA PEWNO CIEKAWIE. MYŚLĘ, ŻE TO ISTOTNY FAKT, ŻE WYGRAŁEM, BO DŁUGO 

PRZEGRYWAŁEM. BARDZO MNIE TEN FAKT STRESOWAŁ, ALE UDAŁO SIĘ! 

R: JAKIE PLANY ZAMIERZASZ REALIZOWAĆ W TYM ROKU? 

Ł :WSZYSTKIE, JAKIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA PLAKACIE. MIĘDZY INNYMI : RADIOWĘZEŁ SZKOLNY, 

PROGRAM ,,KRĘGOSŁUP PLUS”, BRAK ZADAŃ DOMOWYCH I CZĘSTSZE DYSKOTEKI. 

ZASTANOWIĘ SIĘ TAKŻE NAD BIAŁYM PAPIEREM TOALETOWYM. 

R : CZY MASZ JAKIEŚ OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO UCZNIÓW? 

Ł : NIE WIEM, CO ODPOWIEDZIEĆ. POWIEM SZCZERZE, ŻE MOGŁO BYĆ LEPIEJ. 

 

COŚ DO ROZBUDZENIA SZARYCH KOMÓREK ☺ 
 

 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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