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NEWSY JEDYNKI 
GAZETKA SZKOLNA NASZEJ PODSTAWÓWKI   

 

PAMIĘTAJCIE, ŻE TYLKO GRZECZNE DZIECI                     
DOSTAJĄ PREZENTY 

Aktualności 

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE TO CO NAJWAZNIEJSZE 

Bookcrossing - promocja czytelnictwa  

 
W tym roku szkolnym w naszej szkole 

rozpoczęto akcję pod nazwą ,,Bookcrossing”. 

Jest to ogólnoświatowa akcja polegająca na tzw. 

„uwalnianiu” książek. W bibliotece szkolnej 

powstał specjalny regał, na którym 

zgromadziliśmy wiele przeczytanych już lektur.  

Bookcrossing polega właśnie na pozostawianiu 

przeczytanych książek, po to, aby następny 

czytelnik mógł wziąć, przeczytać i przekazać 

komuś innemu wybraną przez siebie lekturę. 

Oczywiście książki zabiera się bez pytania! 

Zachęcamy wszystkich do wymieniania się 

przeczytanymi lekturami oraz do przynoszenia 

nowych  książek. 

 

Dzień Bez Papierosa 

 

2 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy ,,Dzień 

bez papierosa”. Na korytarzu głównym 

uczniowie mogli rozwiązywać quizy, z których 

dowiadywali się dlaczego palenie szkodzi 

zdrowiu. Rozdawane były też charakterystyce 

odznaki promujące życie bez papierosów. 

 

Strefa ciszy 

 

Od 25 listopada na małej sali gimnastycznej 

działa szkolna ,,Strefa Ciszy". Codziennie na 

długiej przerwie (10.45 - 11.05) uczniowie, 

którzy chcą się pouczyć, poczytać lub po 

porostu szukają ciszy i spokoju, mogą tam 

zaglądać i się relaksować. 

 

 

 

Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B.  
Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. ~ Albert Einstein             

 

 
 

Wywiady z nowymi 

nauczycielami 

W tym roku szkolnym w progach naszej szkoły 

stanęło kilka nowych nauczycielek. Wspólnie z 

nimi będziemy poszerzać horyzonty przez 

następne lata. Właśnie dlatego pojawił się 

niecodzienny pomysł przeprowadzenia wywiadów 

z niektórymi z nich. Wywiadu udzieliły nam: 

  
• P.  Iwona Kuśnierz, która uczy nas historii oraz 

wiedzy o społeczeństwie.  

• P. Małgorzata Korzus, która do naszej szkoły 

wróciła po chwilowej przerwie, by dalej móc 

uczyć nas biologii.  

• P. Anna Kolber, która pracuje w szkolnej 

bibliotece i uczy informatyki. 

• P. Jadwiga Łysek – Maciej, z którą poznajemy 

tajniki matematyki. 

• P. Anna Treszczyńska – Rodak, która na co 

dzień rozwija nas artystycznie, ucząc plastyki.  

• P. Dominika Baumgart – Klisz, która jest 

nauczycielem wspomagającym.  

 

Oto krótka relacja z przeprowadzonych rozmów: 

  

Redaktor: Co najbardziej lubi Pani w swoim 

zawodzie? 
Tutaj odpowiedzi były podobne, większość 

nauczycielek zgodnie uznało, że jest to praca z 

uczniami oraz kontakt z drugim człowiekiem. 

R: Co lubi Pani w przedmiocie, których Pani 

uczy? 
Oczywiście, w zależności od przedmiotu, każda  

odpowiedź była inna, ale można powiedzieć, że nie 

ma takiej rzeczy, która nie spodobałaby się naszym  

nauczycielkom. Dla wielu z nich bardzo ciężko 

było wymienić jedną ulubioną rzecz. 

 R: Kim chciała Pani być, gdy była Pani mała? 

Najwidoczniej nasze nauczycielki od zawsze lubiły 

wielkie wyzwania. Począwszy od zawodu lekarza, 

przez inżyniera i nauczyciela, aż do tresera 

tygrysów. Jesteśmy pod wrażeniem! 

R: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

Tutaj odpowiedzi padały najróżniejsze. 

Podróżować, jeździć konno, czytać, zajmować się 

ogródkiem, rozwiązywać krzyżówki, jeździć na 

rowerze i jeździć rowerem - to tylko niektóre z 

wielu zainteresowań pytanych. 

R: Jaki jest Pani ulubiony/a aktor/aktorka? 

Okazało się, że największym uznaniem wśród 

naszych rozmówczyń cieszy się Leonardo 

DiCaprio,  wśród wymienianych aktorów znaleźli 

się również Tom Hanks, Brad Pitt, Kinga Preis i 

Jacek Braciak. 

R: Jaka pracę chciałaby Pani podjąć, gdyby nie 

zostałaby Pani nauczycielką? 

Najciekawsze według nas odpowiedzi to: praca w 

administracji, praca jako ogrodnik, grafik 

komputerowy oraz cukiernik (mamy szczerą 

nadzieję, że będzie nam kiedyś dane spróbować 

jednego z wypieków Pani Iwony Kuśnierz ;) ) 

R: Ostatnie i najważniejsze pytanie, czy podoba 

się pani praca w naszej szkole? 

Wszyscy zgodnie uznali, że nasza szkoła jest 

miejscem przyjaznym do pracy. 

 
Bardzo dziękujemy nauczycielom, którzy udzielili nam wywiadów.  

Jesteśmy naprawdę wdzięczni za poświęcony nam czas. 

Redakcja Gazetki Szkolnej  
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PRAWDZIWE HISTORIE 

NASZE PASJE 
Mijasz ich na przerwach 

 

 

Wybór redakcji 
JULKA 

Od wielu lat pasjonuję się szeroko pojętą sztuką. 

Nie ma dla mnie nic przyjemniejszego, niż 

oglądanie dzieł wielkich artystów lub słuchanie 

muzyki. Moim ulubionym artystą ulicznym jest 

Banksy. Zachwyca mnie jego podejście do życia 

oraz sztuki, ponieważ twórca pragnie uchronić ją 

przed niezdrowymi ambicjami ludzi. Jednym z 

jego najsłynniejszych działań związanych z tym 

postulatem było zamontowanie niszczarki w ramie 

obrazu „Dziewczynka z Balonikiem” (na aukcji!). 

Artysta tworzy swoje prace pod osłoną nocy, przez 

co nikt nigdy nie widział go podczas tworzenia. 

Banksy jest moim autorytetem i uważam, że ludzie 

powinni brać z niego przykład.  

Sama wiele tworzę rysując różne obrazy, 

fotografując każdy moment z mojego życia oraz 

grając na pianinie. Każdą fotografię obrabiam w 

specjalnym programie. Dodatkowo potrafię 

wykonywać bardzo realistyczne szkice oraz 

rysunki. Wszystkiego nauczyłam się sama!!! 

Sztuka pozwala mi wciąż odkrywać i otwierać się 

na otaczający nas świat. Chcę kiedyś stworzyć 

coś, z czego będę naprawdę dumna. 

 

 

 

 

 

 
 

Banksy (spotykany również jako:  Robert Banks, Robin 
Gunningham, Robin Banksy) ur. 1974 - brytyjski 
artysta street art.  

 

 

 

JULKA 

Jestem bardzo zainteresowana astronomią. Jest to 

nauka zajmująca się obserwacją zjawisk w 

kosmosie. Pasję rozwijam przez czytanie książek 

popularnonaukowych oraz wyszukiwanie 

informacji w Internecie. Bardzo lubię czytać o 

historii wielkich kosmicznych odkryć oraz 

dowiadywać się, jak działa coś tak ogromnego, jak 

Wszechświat. O ile jest to możliwe, prowadzę 

obserwacje gwiazdozbiorów, gwiazd oraz czasem 

planet (zwłaszcza w czerwcu, wtedy gołym okiem 

często widać Jowisza). Mam nadzieję, że będę 

dalej mogła rozwijać moją pasję, bo dopiero się 

rozkręcam. 

 

KUBA 

 

Mam na imię Kuba i od siedmiu lat trenuję 

taniec towarzyski. Największe sukcesy, które 

odnoszę sam lub z innymi parami, to np.: 

Mistrzostwo Polski Formacji Tanecznych do 

lat 12 w stylu standardowym i 

Wicemistrzostwo Polski Formacji Tanecznych 

do lat 16 w stylu standardowym. Na co dzień 

trenuję z moją partnerką Olą. Wspólnie 

zdobyliśmy już, najwyższą w przedziale 

wiekowym 12-13 lat) Klasę B! Turnieje 

taneczne odbywają się co tydzień – a my 

pojawiamy się na praktycznie każdym!!! 

Nieźle prezentujemy się w stylach 

standardowych (walc angielski, walc 

wiedeński, quickstep, tango i foxtrot) i w 

łacinie (cha-cha, samba, rumba, pasodoble i 

jive). Moją przygodę z tańcem zacząłem dzięki 

mamie, która zaprowadziła mnie do szkoły 

tańca. Na początku nie chciałem tańczyć, ale z 

czasem bardzo mnie to wciągnęło, właśnie 

dlatego chcę nadal rozwijać się w tej 

dziedzinie. 
 

 

 
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. 
 

 
Gwiazdozbiór Jednorożca 

 

Polskie Towarzystwo Taneczne - organizacja taneczna 
o najdłuższych tradycjach w Polsce. Jej początki sięgają 
1956r. Jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowym, 
promującym ruch taneczny wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

   
 

 

MALWINA 

 

Moją największą pasją są konie, którymi od 

zawsze się interesowałam. Od dobrych kilku lat 

są one częścią mojego życia. Nieprzerwanie się 

nimi opiekuję. Sprzątam w stajni, czeszę 

końskie grzywy, a także pomagam innym 

osobom przy wsiadaniu na siodło. Prowadzę 

tez jazdy na lonży i ustawiam przeszkody. 

Obecnie potrafię nawet podskoczyć na koniu 

na wysokość 70 cm! Często jeżdżę w terenie. 

Pracuję z końmi trudnymi do ujarzmienia, więc 

zdobywam coraz większe doświadczenie.  

Czasem nawet sobie marzę o posiadaniu 

własnego, pięknego konia.  To właśnie z tymi 

zwierzętami chcę wiązać moją przyszłość. 

Liczę, że kiedyś podejmę pracę jako 

fizjoterapeuta koni.   
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TO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE 

Wędrówki  kółka turystycznego „Wielka Stopa” 

ŚPIEWAJĄCO PO BEZDROŻACH 

Każda wycieczka naszego koła to przyjemność dla 

ciała i ducha. We wrześniu członkowie koła wzięli 

udział w Złazie Turystów na Dębowcu, gdzie 

uczestniczyli w konkursach sprawnościowych, w 

których niektórzy wygrali atrakcyjne nagrody. 

Również mogli brać udział w zabawach ruchowych. 

Bardzo ciekawą okazała się pogadanka pana z 

GOPR-u, który w sposób dowcipny przekazał wiele 

ważnych rad, jak zachowywać się w górach i jak 

udzielać pomocy. Jedną z uczestniczek, która 

wykazała się wiedzą ratowniczą była Zosia 

Jackowska z naszej szkoły.  

        
 

 

W październiku z  Hrobaczej Łąki podziwialiśmy piękną 

panoramę na Beskid Mały i prawie cały Beskid Żywiecki. 

Oczywiście musiała być pieczona na ognisku kiełbaska i 

trochę zabawy z piłką. Choć trasa była długa, wszyscy 

dzielnie ją pokonali. Hitem tego półrocza okazała się 

wycieczka do Opola. Nikt nie wierzył, że to miasto jest 

tak piękne i ma do zaoferowania wiele atrakcji. 

Zobaczyliśmy Amfiteatr, gdzie organizowane są festiwale 

piosenki (w rzeczywistości jest mniejszy niż się wydaje w 

telewizji). Natomiast bardzo ciekawe jest Muzeum 

Piosenki Polskiej. Każdy mógł słuchać tego, co go 

interesowało. Mógł nagrać swój śpiew, wirtualnie ubrać 

się w strój wybranego artysty oraz pograć na perkusji. Po 

spacerze po Starówce, opolskiej Wenecji, bulwarach nad 

Odrą była nawet chwila na zabawę na świetnym placu 

zabaw.  
Teresa Mika 

. 

 

  

Czy wiesz, że…? 
 
  Choinki zazwyczaj rosną 15 lat zanim zostaną sprzedane 
 
  Kolęda „Cicha noc” jest przetłumaczona na 300 języków. 
 
  W 1950 roku w Seattle w centrum handlowym postawiono choinkę wysoką na 
ponad 67 metrów. 
 
  Dla wielu Japończyków tradycją świąteczną jest jedzenie kurczaków z KFC. 
 
 Święty Mikołaj ma 31 godzin na dostarczenie prezentów wszystkim dzieciom ze 
względu na różnice stref czasowych. 
 
 Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był zielony. 
 
 W Kanadzie Mikołaj ma własny kod pocztowy HOH OHO. 
 
 

 

WARTO PRZECZYTAĆ LUB POSŁUCHAĆ 

Nowości na rynku 

czytelniczym i muzycznym 
 
 
 
 

 Muzyka  
Bad guy - Billie Eilish 
Męskie Granie 2019 - Igo, Nosowska, Zalewski, Organek 
Małomiasteczkowy - Dawid Podsiadło 
Helsinki - Daria Zawiałow 
Superhero - Viki Gabor 
Seniorita - Shawn Mendes, Camila Cabello 
 

 Książki   

„ Harry Potter” 

„Seria  Niefortunnych Zdarzeń” 

„Five feet apart” 
„Biały Królik. 
Czerwony Wilk” 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Z wielka przyjemnością informujemy, że udało nam się pozyskać fundusze z Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na remont i wyposażenie 

pracowni językowej! W ramach projektu przewidziano remont i wyposażenie pracowni dla 24 uczniów (laptopy uczniowskie z funkcją tabletu oraz 

piórkiem dotykowym, słuchawki z mikrofonem, monitor dotykowy zintegrowany z blatem biurka nauczyciela, meble, stoliki, krzesła, profesjonalny 

monitor interaktywny + MOZABOOK). 

 Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Osiedla Wojska Polskiego za oddanie głosu na projekt „Pracownia językowa na 6”! 

DYREKCJA, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE 

 

 

RUSZ SIĘ Z MIEJSCA 

Ciekawe wydarzenia w naszej okolicy                                              
 

 

Świąteczny Kiermasz w Ogrodach                                                                                                             
  

Od 12 listopada w Ogrodach Kapias w Goczałkowicach 

odbywa się Kiermasz Świąteczny, na którym można 

kupić żywą choinkę również ozdoby świąteczne! 

 

Nowe lodowisko 
 

6 grudnia na Placu Wojska Polskiego  

otwarto darmowe lodowisko!  

 

Święta na Starówce 

W tym roku święta na Starówce będą  trwały 10 dni! 

Zaplanowano różne warsztaty dla dzieci oraz  

koncerty. Na scenie będziemy mogli zobaczyć Kasię 

Cerekwicką, zespół Arka Noego oraz wiele innych 
wykonawców! 
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MISTRZOWIE SŁOWA  

MOMENT 

ZUZANNA  

 

„Moment”  

 

Zataczam znów koło 

Nie wiedzie mnie droga żadna. 

I wnet wracam do chwil straconych, 

Jakby końca nie miał... 

Moment! 

 

Niech ta chwila trwa wiecznie. 

W miejscu stać można całymi dobami, 

Gdyż trwa i trwać będzie. 

 

Na wieki, przez wieki 

Zawsze, 

Więc dziś nie żałuję, że na chwilę patrzę z radością. 

 

Gdyż, kto rady jest wielce 

Nie żałuje wcale, 

Że w miejscu stoi i moment przeżywa wspaniale  

 

 
 

MISTRZOWIE SPORTU 

Pamiętajcie! 
 
Jesteśmy zachwyceni 
umiejętnościami autorki. Życzymy 
dalszych sukcesów! 
 
Gorąco zachęcamy wszystkich 
młodych poetów do brania 
udziału w naszej akcji! Poetyckie skrzyneczki czekają na Was w 
bibliotece szkolnej oraz przy portierni!  
 
Każdy z Was może wrzucić swój wiersz, wierszyk lub rymowankę do 
jednej z naszych poetyckich skrzyneczek!!! 
 Obiecujemy, że najpiękniejszy utwór będzie opublikowany w kolejnym 
wydaniu gazetki szkolnej. 
 
------- A oto wiersz, który napłynął do nas już w kilka dni po 
ogłoszeniu poetyckiego konkursu! 
 
 

 

 

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 grudnia zajęli: 
 
 

I miejsce w Drużynowych Zawodach w 

Tenisie Stołowym na szczeblu miejskim 

(dziewczyny i chłopcy) 

I, II oraz III miejsce w Indywidualnych 

Zawodach w Tenisie Stołowym na szczeblu 

miejskim (kl.IV-VI) 

I miejsce w Biegach Przełajowych w 

Bielsku – Białej 

 

Serdecznie gratujemy wszystkich osiągnięć i trzymamy kciuki,  

aby uczestnicy zawodów odnosili coraz to większe sukcesy! :) 

 

 

  

„KOŃ – KURS” 
 
 

(PODPOWIEDŹ: MAMA MÓWIŁA NA NIEGO ALBERCIK…) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

W DZISIEJSZYM NUMERZE PUBLIKUJEMY 
JEDEN Z WIELU WIZERUNKÓW UCZONYCH 

ŚWIATOWEJ SŁAWY, ZNAJDŹ GO, WYTNIJ I 
ZACHOWAJ, JEŚLI ZBERZESZ WSZYSTKIE:  

DOSTANIESZ NIESAMOWITĄ NAGRODĘ  
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