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 Piórem  i  szpadą   
                                                                                             JESIEŃ 2019 

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszej szkolnej gazetki. 

W bieżącym numerze znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach           

z życia szkoły, wywiady, porady zdrowotne, ciekawostki encyklopedyczne, kon-

kursy dla czytelników  i wiele, wiele innych ciekawych artykułów. Dla każdego 

– coś fajnego! 

Zachęcamy do czytania, a także redagowania naszej gazety.  

                                                                                   ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

 

 



2 
 

Z życia szkoły… 

 

Nowy Rok Szkolny 2019/2020                                                          
2 września br. uczestniczyliśmy w 

uroczystym rozpoczęciu nowego ro-

ku szkolnego, prowadzonym przez 

Panią Dyrektor Panią Ewę Filip-

czak. 

Szczególnie serdecznie przywitali-

śmy pierwszoklasistów! 

Wszystkim uczniom naszej szkoły 

życzymy samych sukcesów w 

2019/2020 r.szk. 

Powodzenia! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pierwszy sukces naszych uczniów! 

7 września uczniowie naszej szkoły 

zajęli drużynowo pierwsze miejsce 

w 29. Biegu Solidarności, zorgani-

zowanym w rocznicę powstania 

NZSS Solidarność. Uczestnicy mieli 

do pokonania malowniczą trasą w 

okolicy Hotelu Wodnik we Wrocła-

wiu długości 5,2 km. 

Najlepszy wynik wśród chłopców 

uzyskał Jakub Borycki, a wśród 

dziewcząt Aleksandra Anders. 
 

Wielkie gratulacje!!! 
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11 LISTOPADA 

Ósmego listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Niepod-

ległości.  

 

 

 

 

 

Uczniowie z klasy 8a, 5a oraz 6b pod okiem pani Magdy Mazur, nauczycielki historii, 

odegrali krótkie przedstawienie, związane ze świętem odzyskania niepodległości. 

Przedstawili oni, jak Polska w 1795 została podzielona na trzy części i na 123 lata 

zniknęła z mapy świata. Przybliżyli postać Józefa Piłusudskiego, który dowodził Bry-

gadą Legionów Polskich, walczył o naszą ojczyznę i został Naczelnikiem Państwa.  

Na apelu został zaśpiewany także hymn Polski, który napisał Józef Wybicki. Zaśpiewa-

liśmy również przeróżne pieśni patriotyczne m.in. "Legiony", "Pierwsza Brygada" i in-

ne.  
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                       Wywiad z…                                                    

              Panią Dyrektor Ewą Filipczak 

- DZIEŃ DOBRY! 

-Dzień dobry, chciałyśmy przeprowa-

dzić z Panią wywiad.  

1.Jak Pani wspomina dzieciństwo? 

-Myślę że nie powiem nic oryginalne-

go, ale super, urodziłam się w prze-

pięknym miejscu, w Kudowie Zdrój. 

Pośród gór i lasów miałam dużo swo-

body, więc wspomnienie dzieciństwa 

to w dużej mierze wspomnienie supe-

rzabaw. 

2.Czy Pani ma drugie imię, jeśli tak, 

to jakie? 

-Niestety, moja kochana mamusia za-

pomniała o tej tradycji, więc nie je-

stem posiadaczką drugiego imienia. 

3.Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

-Moim ulubionym kolorem jest nudny 

szary oraz wesoły żółty. 

4.Co Pani lubi robić w wolnym cza-

sie? 

-Niestety, prawie nie wiem, co to jest 

wolny czas, ale jeśli go mam, to lubię  

spędzać go aktywnie- szczególnie na 

pieszych i rowerowych wędrówkach. 

Ale czasami lubię też poleniuchować i 

nie robić nic pożytecznego. 

5.Jaki był Pani ulubiony przedmiot w 

szkole? 

-Dobrze, że nie pytacie jakiego 

przedmiotu nie lubiłam. Bardzo lubi-

łam język polski, był u mnie na pewno 

na pierwszym miejscu. Miałam szczę-

ście do świetnych polonistów. 

6.Gdzie Pani pojechała na wakacje w 

tym roku? 

-W tym roku wyjechałam do Norwe-

gii, do której miałam duży sentyment. 

8.Od ilu lat jest Pani dyrektorem szko-

ły? 

-Wstyd się przyznać (choć nie od 

zawsze), ale od 2006 roku. A  przez 

wiele lat dyrektorem był niezapo-

mniany pan Włodzimierz Kalitczuk. 

9.Jakie Pani ma plany na przyszłość? 

- Co tu ukrywać – bogate! 

10.Czy lubi Pani swoją pracę, czy wo-

lała pani wykonywać inny zawód? 

- No, skoro nie mogę być ,,artystką ze 

spalonego teatru", to przyznaję, iż 

pomimo wielu trudów uwielbiam 

moją pracę.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
"Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie", tak pisał Stanisław Jachowicz w 
swoim wierszu „Wieś”. Mamy piękną Polskę, a podziwiamy i jeździmy zagranicę.  Oto kilka propozycji 
na spędzenie wolnego czasu i poznanie naszego pięknego kraju. 
 

Zamek Moszna 
Zamek Moszna to miejsce wyjątkowe, które już 
po pierwszym spojrzeniu przynosi nam do głowy 
bajkowe skojarzenia. To jeden z najbardziej zna-
nych zabytkowych obiektów na Opolszczyźnie. 
Zamek Moszna ma aż 365 pomieszczeń i 99 
wież. Poznajcie niezwykłą historię  tego zamku. 
Budowla powstała jako pałac barokowy. W 1896 
roku w kompleksie wybuchł pożar i przez to spaliła 
się część budynku. Około roku 1900 powstała 
wschodnia część w stylu neogotyckim. Zaled-
wie dekadę później zamek w Mosznej doczekał się 
części zachodniej w stylu neorenesansowym. 
Dobrzy obserwatorzy bez problemu dostrzegą 
różnice pomiędzy poszczególnymi częściami zam-
ku. Zamek Moszna łączy różne style architekto-
niczne. Tempo w jakim powstawał zamek 
Moszna zadziwiało wszystkich.  

                                                Tatry 
Latem można spotkać tu tłumy turystów zdobywają-
cych górskie szlaki. Niektórzy z nich zimą nie zaglą-
dają do Zakopanego czy Białki Tatrzańskiej, bo wolą 
nie ryzykować wyjściem na szlak. Ale polskie Tatry 
zimą nabierają szczególnego uroku. Każdy powinien 
kiedyś wziąć udział w kuligu z kubkiem grzańca i 
usiąść przy kominku ogrzewając dłonie, które kibi-
cowały polskim skoczkom. 
Tatry zimą nie muszą być niebezpieczne 
Nad bezpieczeństwem turystów czuwa TOPR, 
który monitoruje ryzyko zejścia lawin i warunki pogo-
dowe.  

Gdy pogoda nie sprzyja, zawsze można wejść chociaż na Gubałówkę.  
Przy dobrych warunkach i odpowiednim przygotowaniu nikt nam nie zabroni dojść do Doliny Gąsieni-
cowej czy na Kopę Kondracką. 

                                                     STAWA MŁYNY - Świnoujście                                           
Świnoujście to nadmorskie miasto. Stoi tam latarnia, 
która wznosi się na wysokość 67,7 m, co czyni ją naj-
wyższą nad Bałtykiem. Jest jednocześnie jedną z naj-
wyższych na świecie.  
Świnoujście słynie też z innej latarni, a właściwie stawy 
(znaku nawigacyjnego) w kształcie wiatraka. Stawa Mły-
ny jest  
po prostu piękna i przez to powstają tam najpiękniejsze 
zdjęcia z nad Bałtyku. 
Ze Stawą Młyny związana jest legenda. Żony marynarzy 
były nieszczęśliwe, ponieważ ich ukochani wracali pod-
starzali i poorani zmarszczkami. Zrozpaczona Alicja 
wyczekując na męża, spotkała przy Stawie Młyny - latar-
nika. Ten polecił jej przysłać męża, gdy tylko przypłynie. 
Latarnik okładał mężczyznę błotem i polecił morskie 
kąpiele. Mąż Alicji odmłodniał i cieszył ją przez długie 
lata.  
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Czy wiesz, że… 

        Niesprawiedliwe oskarżenie!                                              Trochę ciekawostek o… Polsce    

Sroki wcale nie lubią lśniących przedmiotów, 

nie kradną biżuterii ani błyszczących kluczy. To 

tylko mit. W europejskiej kulturze często 

przewija się wątek sroki złodziejki, która - nie 

mogąc się oprzeć błyszczącym przedmiotom - 

kradnie je i zanosi do gniazda. W bajkach i 

legendach sroki kradną nierzadko z uporczy-

wością kleptomanów. 

 

 

Jak głęboko mogą nurkować ryby? 

Okazuje się, że ryby nie mogą przeżyć na głę-

bokości większej niż 8000 do 8500 metrów. 

Chodzi o szczególny mechanizm molekularny, 

dzięki któremu daje się żyć pod ogromnym 

ciśnieniem – ale nie większym niż panujące na 

głębokości około 8500 metrów. Dlatego wła-

śnie na większych głębokościach nigdy nie 

zaobserwowano żadnej ryby. Głębiej potrzeb-

ny byłby inny mechanizm, na przykład taki, jaki 

wykorzystują żyjące na dnie oceanu bezkrę-

gowce. 

  

1. Niepodległość od Niemiec i Austro-

Węgier odzyskana została 11 listopada 

1918 roku.  

2. Gęstość zaludnienia wynosi 123 

osób/km2.  

3. Narodowym sportem jest piłka nożna.  

4. Główną religią jest rzymski katolicyzm, 

93%.  

5. Najdłuższą rzeką jest Wisła, 1 047 km.  

6. Pełna nazwa kraju – Rzeczpospolita 

Polska.  

7. Ustrój polityczny – demokracja parla-

mentarna.  

8. Polskę zamieszkuje ponad 38 500 000 

osób.  

9. Najwyższym szczytem są Rysy, 2 499 m 

n.p.m.  

10. W Polsce jest 908 miast. 

 

    

 
 

 

  11. 17 Polaków zostało laureatami na-

grody Nobla.  

12. Aż 90% osób ukończyło minimum 

szkołę średnią.  

13. Maria Curie Skłodowska, jako je-

dyna osoba uhonorowana została na-

grodą Nobla w dwóch różnych dzie-

dzinach nauk.  

14. Mikołaj Kopernik, jako pierwszy 

odkrył, że Ziemia nie jest centrum 

wszechświata.  

15. Jan Heweliusz, jako pierwszy opu-

blikował dokładne mapy księżyca.  
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Zdrowy styl życia 
 Ćwiczenia na ten miesiąc ! 

      
  Rób codziennie : 

 

• 10 brzuszków; 

• codziennie o 2 przysiady więcej (zacznij od 10 ); 

• 20 pajacyków; 

• 5 delfinków; 

• 5 skłonów; 

• a po tych ćwiczeniach rozciągnij się; 

 

       Dobrze się odżywiaj !!! 
 

Specjaliści radzą, by jesienią i zimą odstawić płatki z mlekiem i jogurty z musli. Pierw-
sze wcale nie są zdrowe, a drugie wychładzają organizm. Jesienią na śniadanie jedzcie 
kasze, ziarna, owsianki i jaja. Warto  dodać do nich również owoce. Takie śniadanie roz-
grzewa oraz dostarcza niezbędnych składników organizmowi.  

    

                      Zadania na ten miesiąc: 
 

- jedz :                                                                 - zrezygnuj: 

 

• jak najwięcej warzyw w kanapkach;                     -   z cukru do herbaty;                              

• kanapki z małą ilością masła;                                -  z dużej ilości soli do potraw; 

• dużo owoców;  
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 COŚ DLA DZIEWCZYN, CZYLI… 

                                Co w modzie piszczy?   

Modne stylizacje na jesień 2019 

 

       Bez dobrych jeansów, idealnie dopasowanych do sylwetki trudno wyobrazić sobie kom-

pletną garderobę. Takie spodnie nie tylko wyeksponują atuty sylwetki czy zakamuflują niedo-

skonałości, ale będą także świetną podstawą do jesiennych stylizacji. Jeansy świetnie spraw-

dzą się zestawione z oversize'owym swetrem, klasyczną białą koszulą, a także basic'ową ko-

szulką. 

 

 Do łask powróciły swetry o grubych splotach. Kolorystyka dowolna! W takim 

odzieniu możemy cieszyć się każdą, nawet najbardziej srogą zimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avanti24.pl/zakupy/c-koszulki/1#anchorLink
http://avanti24.pl/zakupy/c-koszulki/1#anchorLink
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ROZKOSZE  ŁAMANIA  GŁOWY 

DLA  NAJMŁODSZYCH !!! 

Jesienna kolorowanka dla wszystkich dzieci, które lubią obserwować otaczający 

świat i zmieniającą się przyrodę.

 

Jesienna krzyżówka z hasłem.  Taka zabawa to połączenie przyjemnego z poży-

tecznym! 
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„Mądrej głowie dość dwie słowie” 

Zadania, zagadki, krzyżówki dla klas: 5 - 8 

Zagadka 

Pewien uczeń spędził wakacje w Australii. Po powrocie opowiadał, że obserwował zorzę po-

larną. – Jesteś kłamczuchem – Powiedział mu kolega. Czy możecie wytłumaczyć dlaczego 

kolega miał rację? 

Zadanie 1 

Prawo Pascala zostało sformułowane 

A. Tylko dla gazów            

B. Tylko dla cieczy  

C. Dla gazów i cieczy 

D. Dla gazów, cieczy i ciał stałych

Zadanie 2 

Odpowiedz na pytania, zaznaczając P- prawda lub F- fałsz. 

Czy dwutlenek węgla jest w powietrzu?                   P            F 

W magnezie jest dwutlenek węgla?                          P            F 

Czy dwutlenek węgla jest w jedzeniu i piciu?          P            F 

W gospodarce jest używany dwutlenek węgla?     P            F 

 

KRZYŻÓWKA 

 

        

       
 

       
 

       
 

 

1. Ogrzewa się na nim substancje. 

2. Sztabka… 

3. Najlżejszy gaz. 

4. Nauka o pierwiastkach. 
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          DOBRY ŻART TYNFA WART… 

Czy wiecie, skąd wzięło się  to powiedzenie? 

 Wiąże się ono z osobą Andrzeja Tymfa, który zarządzał mennicami koronnymi za czasów panowania 

króla Jana Kazimierza (panował w latach 1648-1668). Król zaczął bić swoją własną monetę, jednak 

skarb państwa miał trudności finansowe. Wtedy Andrzej Tymf wymyślił, by wartość nominalna mo-

nety, która wynosiła 30 groszy, różniła się od wartości rzeczywistej, która była niższa o połowę. Dzięki 

temu Królestwo mgło zaoszczędzić na srebrze.  Obywateli byli rozbawieni sytuacją, w której władze 

państwa świadomie zdecydowały się bić monetę o zaniżonej wartości. Monety często były bite nie-

dbale, pojawiały się na nich błędy, dlatego uważano je za pewnego rodzaju dobry żart. 

 

 

Pani do Jasia:  
- Jasiu znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego?  

- A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?  
- Nie...  

- To co mnie pani straszy swoją bandą?! 

                                                         *** 

W tramwaju starszy pan narzeka:                                 

– Co za czasy, co za ludzie, co za maniery! 

– Ale o co panu chodzi, przecież pan siedzi? 

– Ja – tak, ale moja żona cały czas stoi… 

                                                                    *** 

Chłopczyk chwali się koledze: 

− Na wakacjach pływałem z moim tatą! On pływa w marynarce! 

− Phi! Ja z moim też pływałem! Ale mój pływa normalnie, w kąpielówkach! 

*** 
Idzie myśliwy przez las i śpiewa: 

– Na polowanko, na polowanko! 

Z tylu wychodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta: 

– Co, na polowanko? 

– Nie! Jak Boga kocham, na ryby! 
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                         UWAGA!!! 
                 W KAŻDYM NUMERZE NASZEJ GAZETY  

                        OGŁOSIMY KONKURS LITERACKI  

     „Czytelnicy – do piór !” 

           
W bieżącym numerze jest to konkurs poetycki dla uczniów klas IV- 

VIII. Czekamy do końca 2019 roku na Wasze  utwory poetyckie 

(wiersze), których tematem jest jesień i towarzyszące jej nastroje.  

Prosimy wszystkich uczestników o wydrukowanie swoich wierszy    

(od jednego do trzech) w dwóch egzemplarzach i dostarczenie ich      

do Pani Katarzyny Micoty albo Pani Anny Bieniek. Najpiękniejsze 

utwory wydrukujemy w kolejnym egzemplarzu naszej gazety, a ich 

autorów nagrodzimy celującymi ocenami  z języka polskiego.  

 

Skład zespołu redakcyjnego: 

Hania Wilczyńska – redaktor naczelna 

Weronika Pawlak – zastępca redaktor naczelnej 

Zuzia Robaszek 

Ania Rynkiewicz 

Wiktoria Powąska 

Zosia Plutecka 

Bartek Nowak 

Bartek Maciantowicz 

Oliwer Roszkowski
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