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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Po dwumiesięcznej przerwie znowu wra-
camy, by pisać naszą gazetkę szkolną. Mimo 
przerwy, nadal mamy dla Was dużo ciekawych 
tematów, takich jak: relacje z wycieczki klas 6-8, 
wywiad z księdzem proboszczem, ciekawe miej-
sca, które można zwiedzić oraz oczywiście krzy-
żówka. 
Miłego czytania! 
 

Moja szkoła. 
Moja szkoła to miejsce wspaniałe, 

każdy ma tu zadanie do wykonania niemałe. 
Nieważne czy jesteś duży, czy mały, 

uczysz się i jesteś wspaniały. 
Szkoła twoją przyszłością, 

tu zdobywasz wiedzę, 
czynisz to z radością. 
Każdy dobrze wie,  

najważniejsza jest nauka, 
a w tej kwestii nikt mnie nie oszuka. 

 
Autor: Weronika Dąbrowska 

 
 

Gabriela Hebrajska – redaktor naczelna 
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Wywiad z proboszczem -  
ksiedzem dr Robertem Dytko 

 Dzień dobry, dziękuję, że zgodził się 
ksiądz na przeprowadzenie wywiadu. 
 

J.Ś.: Czy  podoba się księdzu w naszej parafii? 
 

R.D.: Tak podoba mi się w parafii. 
 

J.Ś.: Jakie uczucia towarzyszyły księdzu, gdy 
przyszedł do naszej parafii?  
 

R.D.: Przychodząc do parafii, trochę miałem obawy 
czy podołam, ale od razu spotkałem się z dużą życz-
liwością parafian. 
  

J.Ś.: Jakie jest księdza ulubione danie? 
 

R.D.: Moje ulubione danie to pierogi ruskie.  
 

J.Ś.: Czy ma ksiądz jakieś hobby, a jeśli tak, to 
jakie? 
 

R.D.: Moje hobby to dobra książka i film. 
 

J.Ś.: Ile lat ksiądz służy? 
 

R.D.: Mam 15 lat kapłaństwa. 
 

J.Ś.: Na ilu parafiach ksiądz był? 
 

R.D.: Dotąd na dwóch parafiach – Łososina Dolna i 
Tuchów. 
 

J.Ś.: Co najbardziej ksiądz ceni w swojej pracy? 
 

R.D.: Najbardziej cenię sobie możliwość służenia 
Bogu i ludziom, którzy stają na mojej drodze życia. 
 

J.Ś.: Jaki zawód chciałby ksiądz wykonywać, 
gdyby nie był kapłanem? 
 

R.D.: Gdybym nie został księdzem, to być może był-
bym lekarzem. 
 

J.Ś.: Czy dla księdza trudna jest posługa kapłań-
ska?  
 

R.D.: Posługa kapłańska raczej jest trudna, ale daje 
dużo satysfakcji, że można słyszeć i spotkać wspania-
łych ludzi na swojej drodze życia. Z Bożą pomocą 
wszystko jest możliwe, nawet to, co czasami wydaje 
się trudne i niezrozumiałe.  
 

J.Ś.: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje 
pytania 

Wywiad przeprowadziła: Julia Środulska 
Pytania ułożyły: Julia Środulska i Wiktoria Kuk 
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 Żegnajcie wakacje, witaj szkoło! 
Dla większości osób szkoła to tylko nauka lub spotka-
nia z przyjaciółmi, lecz tu można rozwijać rów-
nież swoje pasje. W naszej szkole nie brakuje uczniów 
utalentowanych w różnych dziedzinach. W klasie V 
odbywają się zajęcia z dziennikarstwa, na których 
ostatnio w trzyosobowych zespołach uczniowie ukła-
dali hasło powitalne na zajęcia z dziennikarstwa. Nie-
które z nich były zaskakujące, np.:  
~ „Artykuły i krzyżówki, my jesteśmy mądre sówki!” 
~ „Jesteśmy mądre sowy, pomysłów mamy pełne gło-
wy. Wymyślimy wszystko – jak? Bo nauce mówimy 
tak!”. 
Czytajcie więc nasze artykuły, ponieważ z nich dowie-
cie się nie tylko o tym, co piszczy 
w szkolnych murach, ale też możecie rozwiązać krzy-
żówki i pośmiać się z humoru z zeszytów szkolnych… 
 

Przemysław Zając 
Klasa V 

Ty też możesz zostać dziennikarzem! 



Dzień 1 
 Dnia 27 października klasy 6-8 zebrały się 
pod szkołą o godzinie 5:50. 
Wyjazd spod szkoły nastąpił o godzinie 6:00. Od 
godziny 6:00 do10:45 trwała podróż. 
Pierwszym miejscem docelowym były Krzemionki 
– Opatowskie, gdzie uczniowie zwiedzali Muzeum 
Archeologiczne ,,Krzemionki’’. Po dotarciu na 
miejsce, klasy zostały podzielone na dwie grupy: 
I gr.- klasa 7, która zaczęła zwiedzanie o godzinie 
11:00, a II gr.- 6 i 8 rozpoczęły zwiedzanie o 11:30. 
Na początku uczniowie zwiedzali wystawę stałą 
w budynku muzeum. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Później wędrowali trasą turystyczną w podziemiach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

czytaj dalej … str. 7 

3                         

 

 Dnia 27 września obchodziliśmy 90. rocznicę 
śmierci Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego, który był 
dyplomatą, ministrem i szefem rządu. W wydarzeniu 
uczestniczyły klasy od cztery do osiem. 
 Obchody tej rocznicy zaczęliśmy od wymar-
szu  spod szkoły około godziny 8.40. W drodze pod 
piramidę każda klasa szła w odpowiednich odstępach. 
Gdy pod wyznaczone miejsce dotarły wszystkie klasy, 
ustawiliśmy się w dwuszeregu w kształcie półkola. 
Pod piramidą były umiejscowione trzy flagi na stoja-
kach i portret Aleksandra hrabiego Skrzyńskiego. Kie-
dy już wszystko było przygotowane, wprowadzono 
poczet sztandarowy wraz ze sztandarem i odśpiewano 
hymn państwowy. Następnie zostały złożone znicze. 
Odmówiono także modlitwę za ojczyznę. Każda klasa 
dostała zadania, które musiała rozwiązać. Po zakoń-
czeniu ćwiczeń, wybrani uczniowie zespołowo  przed-
stawiali wyniki starań całej klasy. Wszystkie  zespoły 
znakomicie poradziły sobie z wszystkimi zadaniami.  
 

Wiktoria Kuk 

Wycieczka dwudniowa klas 6-8 -  
Krzemionki Opatowskie - Chęciny 

- Kielce 

Spacer z Premierem 



Powrót Syzyfa do świata żywych 
Wielki powrót Syzyfa (tak samo wielki jak głaz, 
który miał wtoczyć na górę) 
 Codziennie zdarzają się dziwne rzeczy, 
ale to, co znów zrobił Syzyf, jest przedziwne 
i prawie niemożliwe. Było to tak: nad morzem 
fale były coraz większe i w niektórych miejscach 
powstawały wiry. Grupa nurków postanowiła to 
zbadać. Gdy już mieli wracać bez jakiejkolwiek 
informacji, natknęli się na wielka dziurę na dnie 
morza. Nagle wyskoczyła z niej gigantyczna ska-
ła, a tuż za nią człowiek. Skała i człowiek płynę-
ły tak szybko, że nurkowie ledwo cokolwiek zo-
baczyli. Byli pewni, że to nie przywidzenie, ale 
bali się, że nikt im nie uwierzy. Jednak nie mieli 
się o co bać, bo naprawdę wielu ludzi zobaczyło 
to dziwne zjawisko. Syzyf (bo oto on wyskoczył 
z wody) wylądował na plaży i skała też. Ku na-
szemu zaskoczeniu zgodził się na wywiad, ale 
tyko dwa pytania, bo boi się Zeusa.  
- Jak wyszedłeś z Hadesu? 
-Nie było to łatwe, bo ziemia była zbyt twarda, 
by wykopać tunel. Wpadłem na pomysł  chwy-
cenia się futra Cerbera i choć jego trzy głowy 
warczały, to zmusiłem go, by mnie wyniósł z 
Hadesu. Jednak pod koniec podróży Cerber się 
poślizgnął i po prostu wystrzeliłem do góry 
przez morze i przez plażę. 
- To ostatnie pytanie i to jest bardzo ważne. 
TRZASK!!! SZUST!!! GRZMOT!!! 
- O NIE ZEUS ZESŁAŁ BURZĘ UCIEKA-
MY. Do widzenia Syzyfie.  
Zanim to powiedzieli (nurkowie), Syzyfa nie by-
ło. 
Do zobaczenia w następnym numerze Drodzy 
Czytelnicy. 

Natalia Halik  
Jagoda Bukowska 
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W mitologicznym krolestwie bogów 

Witajcie serdecznie w programie „Przyjaciele Bogów”. 
Dzisiaj przedstawimy postać Króla Koryntu Syzyfa. 
Posłuchamy teraz słuchowiska na temat naszego bo-
hatera. 

Słuchowisko - Syzyf i Bogowie z Olimpu 
Witaj moje kochane państwo. Pójdę do jadalni zjeść 
śniadanie. A co to! Pusty stół. Ochrona, ochrona! 
Ktoś mnie okradł! Na pomoc. Och Syzyfie przyjacielu, 
to ja, bóg Zeus. Chodź ze mną Królu Koryntu, tu na 
Olimp. Oto stół, przy którym siedzą bogowie Olimpij-
scy. To uczta dla Ciebie, na którą to ja zabrałem jedze-
nie z twojego pałacu. A oto prezent dla ciebie w po-
staci rozbudowanego miasta i wielu statków nad wy-
brzeżem Sorońskim. Dałem ci to, ponieważ jesteś do-
brym królem i władcą. Wracaj już do swojego pałacu 
po odświeżeniu swojego ziemskiego ciała nektarem i 
ambrozją. Dziękuję wam dobrzy bogowie za dary i 
pyszną ucztę. Ojej moje miasto, mój port, moje pań-
stwo piękniejsze niż dotychczas. 

A teraz czas na reklamę: 
„Uwaga w Media Expert już dziś! 

Jeśli kupisz 5 produktów, to zapłacisz jak za 5 produk-
tów Zapraszamy”. 

 

Kup 6 opakowań naklejek „Świnka Peppa” 
A otrzymasz żywą „Świnkę Peppę” lub bekon. Tylko 

u nas w Hitpolu Promocja kończy się, gdy planetę 
opanują chomiki. 

 

Mamy zaszczyt zadać kilka pytań naszemu bohaterowi 
panu Syzyfowi 

RED: Witamy Pana w naszym Studiu. 
S: Witam serdecznie. 
RED:  Jak często przebywał Pan na Olimpie? 
S: Bardzo często. Zeus to mój kumpel i fajny gość. 
RED: Czy to dzięki ambrozji jest Pan wiecznie mło-
dy?  
S: Często pijam nektar Bogów. 
RED: Ludzie mówią, że jest Pan strasznym plotka-
rzem.  
S: To nieprawda. Oni kłamią. Ale po audycji coś Panu 
opowiem o Heraklesie, padnie Pan ze śmiechu. 
RED: Kończymy dzisiejszą audycję zapraszamy 
w następnym numerze). 

Do zobaczenia 
Autor: Ksawery Dąbrowski i Julia Filuś 



 Dnia 20-21 października uczestnicy 
„Małopolskich Talentów” wyjechali na wycieczkę 
do Warszawy,  wczesnym świtem aż o trzeciej ra-
no. Było bardzo ciemno i zimno, gdy podjechał 
autobus, wszyscy się ucieszyli i weszli do środka. 
Dużo osób poszło spać, ale cała reszta rozmawia-
ła, było bardzo wesoło. Jechaliśmy około 8 go-
dzin. Nagle zobaczyliśmy miasto, było trochę ma-
łe, myśleliśmy, że będzie trochę większe, ale jak się 
okazało, nie była to Warszawa. Znudzeni jazdą  
słuchaliśmy muzyki albo rozmawialiśmy. Gdy się 
nikt nie spodziewał, nagle pani powiedziała, że 
wjeżdżamy do Warszawy. Bardzo się cieszyliśmy 
i robiliśmy zdjęcia Pałacu Kultury i Nauki obok 
którego przejeżdżaliśmy.  
Pałac kultury jest przepiękny. Gdy się wyjedzie na 
górę, można obejrzeć całą Warszawę. Jest napraw-
dę wielki, ponieważ ma aż 144 metry. Na szczycie 
znajduje się ogromny zegar. Pałac kultury jest mo-
im zdaniem sercem Warszawy.  
Przejeżdżaliśmy też obok Stadionu Narodowego. 
I to była nasza pierwsza atrakcja. Stadion jest 
ogromny, bo ma aż 240 metrów na 270 metrów. 
Żeby zwiedzić wszystkie sale, potrzebne byłoby aż 
6 godzin. Stadion bardo mi się podobał, byliśmy 
w wielu miejscach na przykład w szatniach, ale tak-
że na trybunach.  
Zwiedzaliśmy Centrum Nauki Kopernik Jest to 
naprawdę wielki budynek. Znajduje się tam wiele 
atrakcji i wiele ciekawostek naukowych. To miejsce 
jest naprawdę świetne i polecam każdemu. 
Dzień ten był pełen wrażeń, doświadczeń i wielu 
emocji. Następnego dnia zwiedzaliśmy stare miasto 
i rynek. Czas przeminął nam bardzo szybko, ale 
niestety musieliśmy wracać. Wspomnienia z tego 
wyjazdu są niesamowite, mam nadzieję, że taki wy-
jazd się jeszcze powtórzy. 
 

Mateusz Bargieł  
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Wiadomości z Olimpu  
 

 Dzień dobry. Tutaj Przemysław Zając. 
Przedstawiam najświeższe wiadomości z Olimpu. 
Zeus wywołał potężną burzę. Pioruny są wszędzie! 
Nie polecam wychodzić na dwór. Nie wiemy dla-
czego Zeus tak się zdenerwował. Może przyjrzymy 
się temu bliżej. Oddaję Ci głos Mateuszu!  
Widzimy, że na Olimpie są bogowie i... Syzyf! My-
ślę, że to on coś przeskrobał. Widać tam bogów, 
takich jak: Hades, Helios, Posejdon i kilku innych. 
Pewnie jedzą obiad. Chyba wiem, o co tu chodzi! 
Podobno kiedyś Syzyf plotkował o Zeusie ludziom, 
którzy umarli. Pewnie wygadali to Hadesowi, by 
mógł pośmiać się z brata. Możliwe, że Zeus się 
o tym dowiedział. Uwaga, Syzyf wychodzi! Pewnie 
wygonili tego zdrajcę. Niestety już zjadł ambrozję 
i wypił nektar. No cóż… Może spotka go jakaś ka-
ra! A tak przy okazji to w ten piątek będzie ponad 
29 stopni Celsjusza. My się już z państwem żegna-
my. 
 Do widzenia!  
 
 

Przemysław Zając 
Mateusz Bargieł  

kl. 5 

Wycieczka do Warszawy 

W mitologicznym krolestwie  
bogów 



PROGRAMISTA 
Świat IT-technologii już dawno wdrożył się w życie 
człowieka i dalej się rozwija. W związku z tym zawód 
programisty jest bardzo aktualny na rynku. Specjal-
ność jest dobra dla tych, którzy lubią pracować zdalnie 
i mieć minimum kontaktu z innymi współpracownika-
mi lub klientami. 

KSIĘGOWA 
Samodzielna księgowa, która potrafi robić wszystko, 
jest na wagę złota. Ten zawód nabiera więcej popular-
ności wśród freelancerów. Księgowe teraz mogą pra-
cować zdalnie, nie wychodząc ze swojego domu. 
Elastyczność pracy powoduje większe zainteresowanie 
pracowników tym zawodem. Najważniejsze dla księ-
gowej to mieć wyższe wykształcenie techniczne, znać 
się na matematyce i podobnych przedmiotach, kore-
petytorzy z buki.org.pl mogą w tym pomóc.  

TRENER/DIETETYK 
Nic dziwnego, że trenerzy i dietetycy są obecnie 
w wielkim zapotrzebowaniu. Tryb życia Polaków się 
zmienia, coraz większa ilość ludzi uprawia sport, cho-
dzi na siłownię lub biega po pracy w parku. Zwyczaje 
społeczeństwa się zmieniają. 

PROJECT MANAGER 
Dosyć nowa specjalność na rynku pracy w Polsce, 
która była zapożyczona z państw Europy zachodniej 
i Stanów Zjednoczonych. Project manager jest osobą, 
która nadzoruje projekt od początku do końca, musi 
znać wszystkie szczegóły i orientować się na prace 
wszystkich z zespołu. Taki zawód pojawia się 
w branży IT, budownictwie czy inżynierii. 
 
Deta le :  ht tps ://buki .o rg .p l/news/top-10-
popularnych-zawodw-w-polsce/ 
 

Zebrał: Miłosz Pruchnicki 
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Najczęściej wybierane zawody 

 Wybór zawodu jest bardzo ważną kwestią 
w życiu każdej osoby. Dlatego, że człowiek spędza 
około 50 % czasu swojego życia w pracy. Oczywiście, 
że każdy by chciał mieć dobre wynagrodzenie, corocz-
ny urlop z rodziną oraz otrzymywać zadowolenie z 
pracy. Najlepszym sposobem, aby mieć to wszystko, 
będzie wybór zawodu nie tylko podobnego do swoich 
zainteresowań, a jeszcze tego, na który istnieje popyt 
na rynku pracy.  
Oto lista zawodów, które są dzisiaj „na topie”, równo-
cześnie najlepiej wynagradzanych i ciekawych dla mło-
dego pokolenia. 

KUCHARZ 
Kucharze obecnie są bardzo cenieni na rynku pracy 
w Polsce. Jedną z przyczyn jest otwieranie wiele no-
wych lokali gastronomicznych. Polacy coraz częściej 
chodzą do restauracji podczas świąt oraz w zwykłe 
dni. Popularności też nabiera catering. W restauracji 
przygotowują obiady dla biurowców i dostarczają do 
różnych firm za dodatkową opłatą, dlatego popyt na 
kucharzy tylko wzrasta.  

LEKARZ 
Lekarz jest taką specjalnością, która jest ceniona zaw-
sze i w każdym kraju. W Polsce jest dużo szpitali pu-
blicznych, jak i prywatnych. Kadra lekarzy zawsze jest 
niewystarczająca, dlatego prywatne kliniki podnoszą 
wynagrodzenie, żeby zainteresować i zachęcić do pra-
cy młodych specjalistów.  
Ucząc się tylko w szkole chemii i biologii, nie raz zda-
rza się, że absolwentom nie wystarcza wiedzy podczas 
wstępnych egzaminów do uniwersytetu medycznego. 
Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kore-
petytorów z portala buki.org.pl, którzy w szybkim ter-
minie pomogą pogłębić potrzebne zagadnienia z bio-
logii oraz chemii.  

GRAFIK KOMPUTEROWY 
W tym zawodzie doceniane są osoby kreatywne, które 
potrafią w prosty sposób pokazać najlepsze strony 
produktu za pomocą dizajnu. Na przykład, za pomocą 
błyszczącej i wyróżniającej się spośród innych okładki, 
można zrobić fantastyczną reklamę książki. Firmy szu-
kają właśnie takich osób, które będą przyciągać uwagę 
do produktów za pomocą wirtualnych narzędzi. 



Dzień 2 
Pobudka odbyła się o godzinie 7:00 i do godziny 
7:45 był czas na poranną toaletę. O godzinie 7:45 do 
8:20 trwało śniadanie w stołówce hotelu. O 8:45 
uczniowie wykwaterowali się i ruszyli na spotkanie 
z przewodnikiem po Kielcach. 

Po dotarciu na miejsce, przewodnik 
zaprowadził zwiedzających do Par-
ku Miejskiego, gdzie uczniowie 
obejrzeli Aleję Sław. 
 
 
 

Potem od godz. 10:45 
do 11:45 uczniowie 
zwiedzali Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Że-
romskiego. 

Po obejrzeniu muzeum, 
od godz. 12:00 – 13:00 
klasy 6-8 poszły zwiedzić  
Muzeum  Pamięci Naro-
dowej na terenie dawnego 
więzienia kieleckiego.  
W Muzeum Pamięci Na-
rodowej uczniowie mieli 
chwilę przerwy na posi-
łek.  
Po przerwie młodzież 

miała okazję obejrzeć Energetyczne Centrum Na-
uki.  
Następnie udali się na 
obiad, na którym był 
rosół, ziemniaki i filet 
oraz przepyszna su-
rówka. Posiłek każ-
demu smakował. Po 
obiedzie uczniowie 
wsiedli do autokaru i ruszyli w drogę powrotną do 
domu. Pod szkołą zameldowali się o godzinie 21:30.  

Julia Środulska 

… ciąg dalsze ze strony 2 
A potem zawędrowali do zrekonstruowanej osady 
neolitycznej.  

 
 
Przykład domu  
z osady neolitycznej 
 
 
 

Od godziny 14:00 do 16:00 klasy od 6-8 prze-
mieszczały się w kierunku Chęcin, gdzie zwiedziły 
Zamek Królewski, dwie wieże, dwór oraz miejsce, 
gdzie katowano więźniów za swoje przewinienia. 

 
 

 
Nocleg został zapewnio-
ny przez hotel „Magnolia”. Uczniowie dotarli tam 
o godzinie 18:00. O 19:00 odbyła się obiadokolacja 
(zupa pomidorowa, ziemniaczki, kotlet i 3 surów-
ki). Do godzinny 22:00, czyli ciszy nocnej, był czas 
na odwiedzanie siebie nawzajem w pokojach, które 
składały się z jednej dużej sypialni z łóżkami i ła-
zienką oraz małym przedpokojem. Według 
uczniów najlepsze z całego hotelu były wygodne 
łóżka, na których dobrze się spało. 

Wycieczka dwudniowa klas 6-8 -  
Krzemionki Opatowskie - Chęciny - Kielce 
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5. Jarosław - Imię pochodzenia starosłowiańskiego. 
Wywodzi się z połączenia wyrazów 'ostry' oraz 
'sława'. Zyskało popularność wśród polskiej szlach-
ty. Obecnie rzadko nadawane. Dąży do dominacji, a 
jego ambicje połączone z jego energią pozwalają mu 
osiągnąć swój cel. Ma talent organizacyjny, jest by-
stry i zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Wyzna-
czony cel czasami jest dla niego tak ważny, że może 
prowadzić do nieodpowiednich działań. 
 

Gabriela Hebrajska 

 Każde imię ma swoje własne znaczenie. 
U jednych sprawdza się to częsciej, u innych rza-
dziej. W tym artykule przedstawię kilka imion 
i opiszę ich znaczenie. 
1. Wiktor - Imię pochodzenia łacińskiego. Ozna-
cza zwycięzcę. To imię zaczęło występować w Pol-
sce w XIII wieku i do tej pory cieszy się popular-
nością, zwłaszcza u średniego pokolenia. Nie war-
to go dopominać, gdyż niewiele to zmieni. Męż-
czyzna o tym imieniu żyje własnym rytmem. Dzia-
ła wolniej od innych, ale mimo wszystko regularnie 
i porządnie. Wynika to z tego, że lubi sobie wszyst-
ko przemyśleć i zaplanować. Jest pokojowo nasta-
wiony do życia. Dba o swoich bliskich jak mało 
kto. 
2. Natalia - Można je przetłumaczyć jako „dzień 
narodzin dla nieba” z łacińskiego. To imię stało się 
popularne dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. 
Ma bardzo duże ambicje i tak samo duże możliwo-
ści. Sprawdza się w dziedzinie polityki, działalności 
społecznej lub na stanowiskach, które wymagają 
szybkiego podejmowania decyzji, jak również 
ponoszenia konsekwencji za te wybory. Jest 
wyjątkowo towarzyską osobą, jest szczera i zawsze 
chętna do pomocy bliskim.  
3. Dominik - Imię łacińskie, które oznacza 
mężczyznę poswięconego Bogu. Dzięki swojej 
inteligencji często zauważa rzeczy, których inni nie 
są w stanie. Estetyka jest dla niego ważna. Nie 
trudno go zrazić. Lubi się czasem zamyślić, przez 
co czasami nie nadąża za sprawami bieżącymi. 
Ceni sobie przyjaźń i cokolwiek związane z tym 
tematem. Jeżeli jest rozumiany, może być twoim 
towarzyszem nawet na całe życie. 
4. Izabela - Pochodzi od hiszpańskiej formy imie-
nia Elżbieta, istnieje również możliwość, że wywo-
dzi się z hebrajskiego imieniaa Jezebel. Zdaje sobie 
sprawę z powagi życia. Jakąkolwiek pracę wykonu-
je dokładnie i starannie. Jeżeli nie jest do czegoś 
pewna, nie potrafi się zaangażować. Jest lubiana 
przez otoczenie ze względu na swoje opanowanie i 
chęć niesienia pomocy. 
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Znaczenie imion 

Hobby i pasje 

Gotowanie – jeśli nie widzisz w tym frajdy, może war-
to poczytać o historii kuchni, wejść trochę w temat, 
poznać nowe składniki? Nie na każdego to zadziała, 
ale jest cień szansy, ze w ten sposób wkręcisz się w 
gotowanie i po prostu uznasz je za hobby! 
 

Hodowla pszczół (i robienie miodu) – okej, to jest 
raczej niszowe hobby domowe, ale za to jakie prak-
tyczne! Nie dość, że pomagasz roślinom kwitnąć 
i dawać owoce, to jeszcze możesz zbierać śmietankę.  
 

Makijaż – można nie malować się wcale, ale jeśli już 
się malować, to tylko z przyjemnością! Wielką pasją 
zarażają dziewczyny na youtubie, które dzielą się tech-
nikami makijażu i opiniami o produktach. Jeśli malu-
jesz się, ale tego nie lubisz – posłuchaj ich. 
 

Pielęgnacja skóry i ciała – czyli znanie się na kosme-
tykach, składach, zabiegach i urządzeniach. 
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Minimalizm/zero waste/inne optymalizacje – tu 
mam na myśli na przykład zajęcie się ograniczeniem 
odpadów, organizacją przestrzeni w domu, sprzedażą 
niepotrzebnych rzeczy i tak dalej. Można podejść do 
tematu szerzej i uznać, że ogólnie myślenie 
o zmianach, taka optymalizacja życia, to też jest cieka-
we hobby. Nie każdemu się chce o tym myśleć, ale ja 
na przykład uwielbiam! 
 

Parzenie kawy/herbaty – coś dla smakoszy, którzy 
lubią rozpieszczać się codziennie dobrze przyrządzo-
ną herbatą lub kawą!  
 

Pieczenie – na przykład ciast, własnego chleba. 
 

Reperowanie, przeróbki, renowacje (butów, ubrań, 
zegarków, mebli…) – to coś dla tych, którzy lubią da-
wać nowe życie starym przedmiotom. 
 

Robienie przetworów. 
 

Sprzątanie – ze sprzątania i organizacji też można 
zrobić zabawę i w Internecie. 
 

Upcycling – czyli robienie rzeczy z odpadów. 
 

Uprawa ogrodu/roślin domowych. 
 

Zdrowe odżywianie. 
 

Zielarstwo – to jest piękne hobby z tysiącleciami hi-
storii, więc mam nadzieję, że niedługo wróci do łask. 
Jeśli coś było przekazywane słownie przez całe stule-
cia, to na pewno miało jakiś sens. To jest super cieka-
we! 
 

Opracował: Miłosz Grabowski 

Baran 
Jutro już będzie lepszy dzień. Przestań się wszyst-
kim zamartwiać, zmień swoje nastawienie.  

Byk 
Twoje marzenie może niedługo się spełnić. Staraj 
się z całych sił, by tak się stało. 

Bliźnięta 
Nie odkładaj obowiązków na ostatnią chwilę. Póź-
niej nie będziesz mógł sobie poradzić z nimi 
wszystkimi. 

Rak 
W najbliższym czasie będziesz pełen energii. Do-
brze to wykorzystaj. 

Lew 
Zadbaj o siebie. Zacznij porządnie się wysypiać. 
Będzie Ci potrzebne wiele sił.  

Panna  
Mogą Cię spotkać różne przeciwności losu. Nie 
powinieneś się tym przejmować. Na pewno pora-
dzisz sobie ze wszystkim. 

Waga 
Zacznij spędzać więcej czasu z najbliższą rodziną. 
Oni mogą Cię bardzo potrzebować. 

Skorpion 
Bądź bardziej pracowity. Wtedy na pewno osią-
gniesz swój cel. 

Strzelec 
Uśmiechnij się. To może wystarczyć, aby poprawić 
atmosferę wśród twoich bliskich. 

Koziorożec 
Nie odrzucaj nowych ludzi, których spotkasz. Zna-
jomość z nimi wyjdzie ci na dobre. 

Wodnik 
Nie przeceniaj swoich możliwości. Skup się na 
tych mniejszych celach. 

Ryby 
Doceniaj całe dobro, które ci się przydarza. Bę-
dziesz się lepiej czuć. 
 

 

Oliwia Kamińska 

Hobby i pasje 

Horoskop 



Góra Cergowa 
Znajduje się w Beskidzie Niskim. Ta trzywierzchoł-
kowa góra ma do zaoferowania naprawdę przepięk-
ny widok  na zielone lasy i wzgórza, a dzięki wieży 
widokowej można oglądać te pejzaże z jeszcze 
większej wysokości. 

Skamieniałe Miasto 
Skamieniałe miasto znajduje się w Ciężkowicach. 
To  świetne miejsce na popołudniowe spacery. 
Wśród tych ogromnych skał można znaleźć drogę 
do zaczarowanego i pięknego Wąwozu Czarownic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babia Góra 
Zwana też Matką Niepogód lub Królową Beski-
dów, znajduje się w Beskidzie Żywieckim. Sama 
góra jest przepiękna, a co dopiero widoki, które 
oferuje. Najbardziej popularna trasa na tej górze 
prowadzi od Przełęczy Krowiarek  za czerwonymi 
szlakami na sam szczyt. 

10                         

Co ciekawego można zwiedzić? -  
ciekawe miejsca w Polsce 

 

Zamek Moszna 
Zamek Moszna znajduje się na południe od Opo-
la. Przypomina bajkowy ogród. Ma 99 wież 
i wieżyczek, a także ogromną ilość komnat. Kie-
dyś mieścił się tutaj ośrodek leczenia nerwic, ale 
dzisiaj budowla jest w całości przeznaczona tury-
stom.  

 
Informacje zebrała: 

Julia Środulska 
 

Źródła:hasajacezajace.com 

 
 



11                         

 
 
 
 
 
 

Hasło: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: ________________ 

 
 

Łamigłówki 
 

Co jesienią w szyby dzwoni, gdy chmurka łzy mokre Roni? 
______________________________ 
Jesienią na jabłoni dużo jabłek będzie. A co będzie na dębie? Wy wiecie! Będą… 
______________________________ 
Latem w ogródku wyrósł zielony, jesienią w słoiku czeka ukiszony. 
______________________________ 
Kiedy żółte z drzew spadają, jesień nam zapowiadają. 
______________________________ 

 
Bartosz Woźniak 

Rebusy - rusz głową!!! 
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Krzyżówka - rusz głową!!! 

 
 

1. Dwumiesięczna przerwa od nauki.  
2. Osoba zbierająca grzyby.  
3. Zwierzę w paski.  
4. Pakujemy do niego książki gdy idziemy do szkoły.  
5. Grzyby zbieramy w....  
6. Spadają jesienią z drzew.  
7. Nikt nie wie, dokąd nocą tupta....  
8. Pora roku, która rozpoczyna się 22 września. 

Wiktoria Kuk 


