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w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Wakacje, wakacje i po wakacjach. Pew-
nie wszyscy Czytelnicy spędzili ten okres na 
pięknych plażach za granicą lub w Polsce, wspi-
nali się po górach, a może po prostu byli na kil-
ka dni u rodziny. Tak czy inaczej są też dobre 
strony powrotu do szkoły. Większość uczniów 
nie przepada za nauką, ale jestem pewny, że 
i młodzi i ci starsi zachwycą się pierwszym 
w tym roku  szko lnym nume re m 
„Prześwietlacza”! 

                                                                                                                                
Przemysław Zając – redaktor naczelny 

 

Rok szkolny w Japonii 
 - str. 3 

 

Międzynarodowy Dzień Kropki 
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Wywiad z panią Bożeną Śliwą 

 Dzień dobry, dziękuję, że zgodziła się  
pani na przeprowadzenie wywiadu. 
 

P.Z.: Utrzymanie porządku nie jest sprawą łatwą 
i prostą. Jak organizuje pani pracę, aby w tak 
ogromnym budynku, jakim jest szkoła i przy tak 
dużej liczbie dzieci, było tak czysto, jak jest 
w naszej szkole? 
 

B.Ś.: Rzeczywiście, posprzątanie tak ogromnego bu-
dynku jakim jest szkoła, to nie łatwe zadanie. Wyma-
ga to odpowiedniej organizacji czasu pracy, dokład-
ności i systematyczności. To tak jak z innymi dzie-
dzinami życia, wszystko przychodzi z czasem i do-
świadczeniem. Troska o ład, porządek, estetyczny 
wygląd szkoły to zadanie wszystkich członków spo-
łeczności szkolnej. 
 

P.Z: Czy dzieci w naszej szkole często 
“bałaganią”?  
 

B.Ś.: Dzieci bałaganią, to normalne. Przy takiej ilości 
młodych osób w jednym miejscu, to niemożliwe, aby 
był idealny porządek. Jednak i tak uważam, że nasi 
uczniowie są dobrze wychowani i nie zostawiają po 
sobie bałaganu. To, co nazywacie bałaganem, to nie-
ład twórczy. 
  

P.Z.: Które pomieszczenie jest najtrudniejsze do 
utrzymania w czystości?  
 

B.Ś.: Każde pomieszczenie wymaga takiego samego 
nakładu pracy i zaangażowania. 
 

P.Z.: Która klasa najlepiej dba o porządek? 
 

B.Ś.: Myślę, że w każdej klasie są osoby, które mniej 
lub bardziej dbają o porządek, dlatego wybór jednej 
jest niemożliwy. 
 

P.Z.: Czy lubi pani swoją pracę?  
 

B.Ś.: Tak, gdybym jej nie lubiła, to bym jej nie wyko-
nywała. Przychodzę do szkoły z przyjemnością i bar-
dzo lubię kontakt z dziećmi. Dodatkowo myślę, że to 
niesamowicie ważna praca – gdyby nie ja oraz pozo-
stałe panie sprzątające, uczniowie oraz nauczyciele 
nie mieliby odpowiednich warunków do pracy i na-
uki.  
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P.Z: Czego pani oczekiwałaby od uczniów? 
 

B.Ś.: Pragnę, aby uczniowie byli nadal tak uprzejmi, 
pomocni i wyrozumiali jak dotychczas. 
 

P.Z.: Jak dużo czasu zajmuje pani wysprzątanie 
jednej sali?  
 

B.Ś.: To zależy od wielkości sali, od danego dnia oraz 
innych czynników, nawet takich jak moje samopoczu-
cie. 
 

P.Z.: Jakie ma pani hobby/co pani lubi robić 
w wolnym czasie?  
 

B.Ś.: W wolnym czasie przede wszystkim lubię spę-
dzać czas z moimi dziećmi i wnukami. Lubię także 
czytać książki i rozpieszczać rodzinę własnoręcznie 
przygotowanymi słodkościami. 
 

P.Z.: Pani ulubione danie/deser?  
 

B.Ś.: Wszystko co zawiera dużo cukru i jest słodkie 
jest dla mnie najlepszym deserem. 
 

P.Z: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje 
pytania 
 

Wywiad przeprowadził: Przemysław Zając  

1.Bryska – Mam kogoś lepszego. 

2.Sanach i Dawid Podsiadło - ,,Ostatnia nadzieja” 
3.Cleo – Żywioły 

4.Daria – Paranoia 
5.Olivi Addams – Stranger 

6.Viki Gabor – Napad na serce 

7.Sobel i Sanach - ,,Cześć jak się masz”. 
8.Roksana Węgiel – Kanaryjski 

9.Dawid Kwiatkowski – Proste 

10.The Kid Laroi, Justin Biber – STAY 
 

Amelia Czyżykiewicz 

Play lista przebojów 



 Wakacje już za nami, a nadal większość 
osób czuje ich smak. Nic jednak na to nie poradzi-
my – rozpoczęliśmy rok szkolny. Pierwszoklasiści 
właśnie postawili swój pierwszy krok na długiej 
drodze w nowej szkole. Ósmoklasiści zaś przygoto-
wują się do zakończenia ostatniego punktu na tym 
etapie, by zapoczątkować następny rozdział w swo-
im życiu.  
 Skoro mamy już mniejsze lub większe do-
świadczenie i wiemy, jak wygląda rok nauki w Pol-
sce, może teraz dowiedzmy się, jak odbywa się to 
w Japonii?  
 Szkoła podstawowa w „kraju kwitnącej wi-
śni” rozpoczyna rok szkolny 1 kwietnia! Obowiązu-
je ona dzieci w wieku 6-12 lat. Od 12-stego do 15-
stego roku życia uczęszcza się do szkoły średniej 
niższego stopnia, czyli tak jak kiedyś u nas – do 
gimnazjum. Uczniowie uczą się przez trzy semestry, 
wliczając wakacyjną przerwę w sierpniu. Każdy se-
mestr trwa 4 miesiące, które na pewno dłużą się 
japońskim uczniom tak samo jak nam… Oprócz 
jednomiesięcznych wakacji mogą oni liczyć również 
na  2 tygodniową przerwę zimową i trwającą tyle 
samo przerwę letnią. Można to porównać do na-
szych ferii. Często słyszy się o restrykcyjnych szkol-
nych zasadach i obszernym programie nauczania w 
Azji. Trzeba przyznać, że nauka jest tam brana bar-
dzo na poważnie. Pierwsze trzy dni nowego seme-
stru to seria testów obejmujących cały materiał 
z poprzedniego okresu. Lekcje trwają mniej więcej 
tyle samo co w polskiej szkole. Po nich większość 
uczniów uczęszcza na dodatkowe kółka zaintereso-
wań. Często takie zajęcia kończą się w okolicach 
godziny dziewiętnastej. Na szczęście na tym pozio-
mie edukacji nie zadaje się prac domowych!  
  Japońska kultura wymaga również posiada-
nia niezwykle dobrych manier. Wszystkich obowią-
zuje ścisła hierarchia. 
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 Ten rok szkolny zaczął się w czwartek pierw-
szego września w Kościele na mszy świętej o godzinie 
8:00. Msza święta trwała do 9:00. Potem poszliśmy do 
szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Gdy 
wszyscy zabraliśmy się w sali gimnastycznej uroczy-
ście wprowadzono sztandar szkoły i zaśpiewaliśmy 
hymn. Po odśpiewaniu ,, Mazurka Dąbrowskiego” 
klasa 4 przygotowała występ na temat początku roku 
szkolnego. Przedstawienie było ciekawe i radosne. 
Zostały nam w głowie złote myśli na każdy miesiąc 
nauki. Po ciekawym montażu słowno-muzycznym 
Pani Dyrektor omówiła, jakie rzeczy zostały wymie-
nione w naszej szkole. Poinformowała, że biblioteka 
została przeniesiona do sali numer 2, a tam gdzie była 
do tej pory, powstanie winda dla osób niepełnospraw-
nych. Mówiła też, że w klasie czwartej i klasie drugiej 
pojawili się nowi uczniowie. Poinformowała zabra-
nych, że w pierwszej klasie jest 17 nowych uczniów. 
Każdy z pierwszoklasistów przywitał się i wykrzyczał 
swoje imię. Następne Pani Dyrektor przedstawiła 
przydział sal poszczególnym klasom. Poinformowała 
zebranych, że obiady będą kosztować 7 złotych           
i będzie można z nich korzystać od piątku. Po części 
oficjalnej każda klasa poszła z wychowawcą do swojej 
klasy, żeby otrzymać podręczniki i zapoznać nas 
z planem lekcji na nowy rok szkolny. Po zakończeniu 
spotkań w klasach wszyscy uczniowie rozeszli się, aby 
jeszcze korzystając z wolnego czasu przygotować się 
do pierwszego dnia nauki. 
 

Natalia Halik 

Rok szkolny w Japonii 

Rozpoczęcie roku szkolnego 



 Japoński rok szkolny w podstawówce 
kończy się 31 marca. Jak możecie zauważyć bar-
dzo różni się to od naszej polskiej szkoły. Myślę, 
że zagłębiając się jeszcze bardziej w ten temat, 
stwierdzilibyśmy, iż Polska podstawówka wcale 
nie jest taka wymagająca. Choć Japonia to pięk-
ny kraj, nie mogłabym chodzić tam do szkoły. 
To by mnie przerosło. A jakie jest wasze zdanie 
na ten temat? 
 

Aleksandra Rybka 
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Rok szkolny w Japonii 

Gdy do klasy wchodzi nauczyciel, powinno oddać się 
mu szacunek, kłaniając się, ponieważ jest starszy, a do 
tego jest to coś w rodzaju powitania. Robi się tak także 
na pożegnanie. Czy wiecie, że są tam nawet odmienne 
rodzaje ukłonów dla mężczyzn i kobiet? To jednak nie 
temat na ten artykuł!  Z szacunkiem powinno się od-
nosić nie tylko do nauczyciela, ale również do star-
szych kolegów, koleżanek z wyższych klas. By to pod-
kreślić, używa się specjalnych, tzw. przyrostków 
grzecznościowych, dodając je do imienia. Młodsi po 
skończeniu lekcji sprzątają swoją klasę i sale starszych 
kolegów. Wszyscy mają obowiązek sprzątania koryta-
rzy, łazienek i innych pomieszczeń szkolnych. 
 System oceniania w Japonii uznaje się jednak 
za najbardziej obiektywny. Wiadomości sprawdzane są 
najczęściej za pomocą testów wielokrotnego wyboru. 
Ten typ umożliwia wybranie kilku poprawnych odpo-
wiedzi do jednego pytania. Nie stawia się ocen za od-
powiedź ustną czy aktywność na lekcji. Ciekawostką 
jest to, że w podstawówce stosowana jest trzystopnio-
wa skala ocen, przy czym 3 to najwyższa z nich. Same 
oceny wystawiane przez nauczyciela nie są jednak naj-
ważniejsze. Największe znaczenie mają wyniki osią-
gnięte na testach. Promocja do następnej klasy w pod-
stawówce następuje automatycznie, ponieważ szkołę 
traktuje się jako kurs przygotowawczy do egzaminu do 
szkoły wyższego stopnia.  
 A co z mundurkami? Na pewno wiele z was 
kojarzy sobie japońskie szkoły właśnie z nimi. Obo-
wiązek ich noszenia wprowadzono pod koniec XIX 
wieku.  Każda placówka indywidualnie ustala kolor 
i krój mundurka. Komplet dziewczęcy składa się z pli-
sowanej spódnicy, białej bluzki z kołnierzykiem, żakie-
tu z herbem szkoły i podkolanówek. Chłopcy ubierają 
zaś ozdobną marynarkę i spodnie w kant. Wszyscy 
uczniowie posiadają też cieplejszą wersję mundurków 
na chłodniejsze, zimowe dni. Nie myślcie jednak, że 
wszyscy przestrzegają określonych zasad! Młodzież 
odważnie modyfikuje swoje mundurki, by wyglądać 
mniej poważnie, oryginalnie lub zwyczajnie ładniej 
choć to surowo zabronione.. Chcielibyście nosić okre-
ślony strój do szkoły? Ja osobiście, zdecydowanie nie! 

Hobby uczniów 

 Pewnie, gdy zapytamy jakiegoś ucznia, 
na czym spędza wolny czas, zapewne powie, że 
spędza czas grając na komputerze. Jednak nie 
znaczy to, że robi to cały dzień i na pewno ma 
jakieś hobby. Jest wiele osób, którzy uwielbiają 
rysować, malować, a z plastyki mają same piątki. 
Te same osoby będą lubiły też pewnie śpiewać 
i tańczyć. W mojej klasie jest kilka osób, które 
uprawiają sport, a wolny czas w domu poświęca-
ją na kopaniu piłki, czy rzucaniem jej do kosza. 
Fotografia? Też wiele osób robi piękne zdjęcia 
i to jest ich zajęciem. Ja zajmuję swój czas ukła-
daniem Kostki Rubika. Niewiele osób chcę uło-
żyć swoją pierwszą, leżącą na półce od kilku lat 
zabawkę, bo myślą, że to trudne i czasochłonne. 
Wcale nie musi tak być! Ja opanowałem już tę 
sztukę i zachęcam inne osoby do układania. 
Trzeba pamiętać, że dzieci nie spędzają całych 
dni, grając w Minecrafta na komputerze, bo każ-
dy ma swoje hobby, którym lubi się zajmować. 
 

Przemysław Zając 



Piękno koni 
Achał, Shire czy też Fiord, 
wszystkie konie piękne są. 
Zachwycają mnie co ranek 
gdyż są w moim sercu stale. 

 

Konie piękne i wspaniałe! 
Te w galopie i te w cwale. 

Majestatem swym codziennie 
ekscytują mnie niezmiernie. 

 
Julia Filuś kl.6 

 
 

,,Humor Nastolatka” 
Każdy nastolatek ma,  

Swoje humory. 
Raz wesoły, za chwile całkiem  

Przygnębiony.  
Pędzle, farby i zeszyty  
A on ciągle nie wyżyty. 
Podręczniki staranuje,  

A do głowy nic nie wkuje. 
Choć już wiedza jego duża 
to wciąż braki on odczuwa. 
Uczyć trzeba się z radością  
By nie zostać tępą ością.  

 

Amelia Czyżykiewicz 
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Kostka Rubika 
Kostka Rubika - piękna sprawa, 

Jak ja kocham ją układać! 
Ciągle zbieram oszczędności 

I kupuje nowe kości 
 

Przemysław Zając 
 
 

,,Nasz Świat” 
Bardzo piękny jest nasz świat, 
Zielony taki bez żadnych wad. 

Chociaż czasami wady się zdarzają, 
Gdy ludzie o planetę nie dbają. 

 

W niektórych miejscach zieleni brak, 
Przez to smutny jest nasz świat. 
Więc proszę tylko o jedno was, 

Dbajcie o nasz piękny świat. 
 

Natalia Halik 
 
 

Jesień 
Z drzew spadają złote liście, 

już jest jesień oczywiście. 
Rano mgła świat przykrywa, 
a wieczorem wiatr się zrywa. 

 
Weronika Kuk                                

Twórczość szkolnych poetów 



 Dnia 18 października w naszej szkole odbyła 
się akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodo-
wej. Jak wiemy, Komisja Edukacji Narodowej jest pa-
tronem naszej szkoły, więc szczególnie uczciliśmy ten 
dzień. Przy okazji tych uroczystych dla szkoły świąt, 
odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów  na 
uczniów naszej szkoły.  
Akademia rozpoczęła się o godzinie 9:30 w sali gim-
nastycznej. Samorząd Uczniowski rozpoczął program 
od przedstawienia wyników Quizu wiedzy o szkole, 
który przed dniem 14 października został przeprowa-
dzony wśród nauczycieli. Pomysłowość samorządu 
o samym quizie, a tym bardziej o wymyślonych pyta-
niach docenił każdy i świetnie się bawił przy tym, 
a kreatywność nauczycieli chcących jak najlepiej odpo-
wiedzieć nie znała granic. W tym samym terminie 
przeprowadzony był również plebiscyt na najsympa-
tyczniejszego pracownika niepedagogicznego. Po 
ogłoszeniu wyników quizu i plebiscytu  oraz rozdaniu 
medali i dyplomów I klasa rozpoczęła swój występ. 
Dzieci musiały wykazać się znajomością czytania, re-
cytowania, śpiewania, a nawet tańczenia! Gdy już 
„zdały test”, przyszła pora na pasowanie ich na 
uczniów szkoły. Gdy pani Dyrektor uczyniła swą po-
winność, akademia zbliżała się do końca. Ostatnim 
punktem programu było złożenie życzeń naszym na-
uczycielom i rozdanie im upominków – małych, zapa-
chowych wosków. 
Po akademii klasa I udała się wraz z wychowawczynią 
i rodzicami do klasy i po małym poczęstunku rozeszli 
się wraz  z rodzicami do domów. Reszta klas wróciła 
do swoich sal i kontynuowała lekcje, a nauczyciele 
uczcili swój dzień krótkim poczęstunkiem w pokoju 
nauczycielskim. 
 

Aleksandra Wołkowicz 
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Dzień Nauczyciela 

 15 września w na-
szej szkole odbyły się ob-
chody Międzynarodowego 
Dnia Kropki. Był to 
pierwszy raz, kiedy ten 
dzień zagościł u nas 
w szkole. Święto to jest 
świętem kreatywności, 
twórczości, zabawy, talen-

tów i ich odkrywania oraz odwagi w pokonywaniu 
trudności. Tego dnia wszyscy obecni w szkole tzn. 
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy ubrani byli 
w kropki. Tym, którzy takich nie posiadają, pozostała 
kreatywność  i własne pomysły, by wpasować się 
w temat tego dnia. Niektórzy dorysowywali sobie pie-
gi na twarzy, a inni wycinali kropki z papieru przylep-
nego i obklejali nimi całych siebie. Kropka w ten 
dzień zagościła nawet w szkolnej stołówce! 
 A wszystko zaczęło się od opowiastki „The 
Dot” czyli „Kropka” Petera H. Reynoldsa. Jest to ka-
nadyjski pisarz i ilustrator książek dla dzieci. Bohater-
ką opowiadania jest mała Vashti, która dzięki „pani od 
plastyki” i właśnie malutkiej kropce, uwierzyła w to, 
że również ma talent, tak jak każdy człowiek. 
„Kropka” stała się inspiracją do stworzenia w 2008 
roku Międzynarodowego Dnia Kropki, który obcho-
dzony jest każdego roku 15 września.  
 Każda klasa rozpoczynała zajęcia „o kropce” 
właśnie od obejrzenia tego filmu. Miał on na celu 
udowodnić uczniom, że każdy ma talent, ale należy 
uwierzyć w siebie. Następnie zostali oni podzieleni na 
grupy i wspólnymi siłami na różne sposoby uzupeł-
niali dużą kropkę, małymi kropkami. Po upływie kilku 
minut grupy się zmieniały i tak całą klasą uzupełniano 
cała dużą kropkę. Był to kreatywny sposób na rozwi-
nięcie wyobraźni i twórczości uczniów.  
Podsumowując, cały ten dzień spędziliśmy w naszej 
szkole bawiąc się, tworząc i poznając swoje talenty. 
 

Aleksandra Wołkowicz 

Dzień Kropki 



*** 
Nauczycielka do Jasia: 
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec? 
- Bo mama nie ma czasu. 

*** 
Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał 
przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Rozpo-
znaje w nim swojego byłego nauczyciela języka pol-
skiego.  
- No panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale 
na jutro napisze mi pan sto razy: ,,Nie będę przejeż-
dżał na czerwonym świetle”. 

*** 
Wychowawczyni zwraca uwagę Przemkowi 
- Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje? 
- To przez mojego dziadka 
- Zachorował? Biedaczek… 
- Nie ale ciągle mówi, że na naukę nigdy nie jest za 
późno. 

*** 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Franiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpo-
czyna się rok szkolny. 

*** 
Marysia pyta mamę: 
- Mamo czy pamiętasz jak mi opowiadałaś o tym, 
jak Cię wyrzucili ze szkoły za złe sprawowanie? 
- A czemu akurat teraz Ci się to przypomniało? 
- No … bo historia lubi się powtarzać. 

*** 
- Przeczytałaś ,,Trylogię” Sienkiewicza? 
- To trzeba było przeczytać? 
- Tak na dzisiaj 
- O matko a ja przepisałam. 

*** 
 

Zebrała: 
Amelia Czyżykiewicz 

15 września – Dzień Kropki 
28 września – Dzień Jabłka 
9 października – Dzień Znaczka Pocztowego 
11 października  - Dzień Wychodzenia z Szafy 
16 października – Dzień bez Skarpetek 
25 października – Dzień Makaronu 
 

Natalia Halik 

Humor  
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Nietypowe święta 

Czy pamiętacie, co obchodziliśmy 30 września? 
Był to Dzień Chłopaka! Czyli szczególny dzień, 
w którym wszyscy nasi kochani, młodzi panowie 
celebrowali swoje święto. W naszej szkole obdaro-
wano każdego jakimś miłym upominkiem.  
Przeprowadziłam sondaż z grupą dziewcząt w VIII 
klasie na temat idealnego chłopaka. Według nich, 
perfekcyjny chłopak to taki, który ma ładną szyję, 
niski wzrost, niskie IQ, lubi informatykę i często 
nosi szare dresy. Musi odznaczać się również mę-
skością, nie grać w piłkę nożną i posiadać najnow-
szą wersję gry FIFA. W wyglądzie ważny jest także 
„kowbojski wąs” i najlepiej gdyby miał „fryzurę na 
łyso” - podkreślają dziewczyny. Nie obeszłoby się 
bez ulubionego t-shirtu firmy Nike, Adidas lub Un-
der Armour. Doskonały chłopak przede wszystkim 
musi grać w grę Brawl Stars, by podkreślić swoją 
inteligencję. Wprost szalejemy za tymi, których inte-
resuje rolnictwo. Naszym zdaniem, najlepsze imię 
dla znakomitego chłopaka to Marek lub Andrzej. 
To właśnie ten typ chłopaka uznajemy za idealny. 
Jest to tylko kilka przykładów cech, jakie lubią 
dziewczyny. Czy nie mamy za dużych wymagań? To 
już nie mnie oceniać!  
Na sam koniec życzę Wam chłopcy wszystkiego 
najlepszego! 

Aleksandra Rybka 

„Idealny chłopak naszymi oczami!”  

Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka. 



„ Kotolotki”, 
Ursula K. Le Guin 

Kotolotki to książka, która opowiada o pięciu ko-
ciętach. Nazywają się Thelma, Roger, James, Har-
riet i Jane. I nie było by w tym nic dziwnego gdyby 
nie fakt, że miały skrzydła. Przez tę niezwykłą ce-
chę, musiały stawić czoła wielu przeciwnościom, 
na przykład zazdrosnym ptakom i ludziom, którzy 
chcieli ich złapać, zamknąć w niewoli i pokazać 
w telewizji. Dzięki dużym literom i licznym obraz-
kom, książka zadaje się do każdej grupy wiekowej. 
Naprawdę ją polecam i mam nadzieję, że Wam też 
się spodoba. 
 

„PUK, PUK zastałem króla?”  
Marcin Przewoźniak 

Z tej książki można się dowiedzieć więcej niż 
z podręcznika do historii! Opowiada ona o rodzi-
nie Bielskich, która zamieszkuje starą kamienicę. 
Pewnego dnia zdarza się coś niezwykłego co spra-
wia, że do ich mieszkania zawitają goście z prze-
szłości. Książka trzyma w napięciu i jest zabawna. 
Można ją przeczytać jednym tchem! 

Jagoda Bukowska 
 

Komiks opracował Mateusz Bargieł 
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Książki, które warto przeczytać! 

Czy czytasz? Czytam! A Ty? 

 Biblioteka  szkolna poleca nowości zakupione 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa.  
,,Tomek Łebski” to seria książek, których nie musisz 
czytać po kolei. Wybierz tom, który Cię najbardziej 
interesuje i… pękaj ze śmiechu. 
Wielokrotnie nagradzana bestsellerowa seria „Tomek 
Łebski” to idealna propozycja dla każdego dziecka. 
Zabawne historie opowiedziane z perspektywy 11-
letniego chłopca z pewnością zaciekawią niejednego 
młodego czytelnika. W książce znajdziecie  mnóstwo 
rysunków, łebskich pomysłów, kłopotów i szczęśli-
wych zbiegów okoliczności. Ta książka jest PEŁNA 
niesamowitych historii, które rozbawią was do łez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. Joanna Cieśla - bibliotekarz 
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,,Duże Dzieci” 
 

Reżyser: Dennis Dugan  
Obsada: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, 
David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maria Bel-
lo, Maya Rudolph, Colin Quinn, Tim Meadows, Joyce 
Van Patten. 
Kategoria wiekowa: 13+ 
Gatunki: Komedie 
 

 W filmie występuje pięciu znajomych z daw-
nych lat. Pierwsze ich spotkanie po 30 latach jest na 
pogrzebie dawnego szkolnego trenera koszykówki. 
Wraz z rodzinami zatrzymują się w domku letnisko-
wym nad jeziorem. Postawiają wykorzystać ten czas na 
odnowienie swojej przyjaźni. Przez przypadek spotyka-
ją dawnych swoich rywali i postanawiają rozegrać 
z nimi mecz koszykówki.   
 Film polecam młodzieży i dorosłym, ponieważ 
są różne sceny, które mogą się spodobać nie tylko 
młodzieży, ale również dorosłym.  

Amelia Czyżykiewicz 

Baran 
W tym roku czeka cię wiele zadań domowych. Zaw-
sze wieczorami sprawdzaj czy wszystko na kolejny 
dzień jest zrobione.  

Byk 
Na lekcjach będziesz z jakiegoś powodu się rozpra-
szał i trudniej będzie ci zrozumieć materiał. 

Bliźnięta 
Niezapowiedziane kartkówki z ulubionych przed-
miotów nie zrobią na tobie wrażenia. 

Rak 
Możliwe są nieobecności w szkole z powodu chorób. 
Nie oznacza to jednak, że materiał nie zostanie przez 
ciebie opanowany. 

Lew 
Sprzęty elektroniczne oraz lenistwo mogą ci prze-
szkodzić w odrobieniu ważnego zadania domowego.  

Panna  
Nauka w klasie nie powinna być problemem. Skupie-
nie i uważność to podstawa. 

Waga 
Nielubiane wcześniej lekcje szkolne, nagle staną się 
tymi bardziej zrozumiałymi.  

Skorpion 
W tym roku spodziewaj się wielu szkolnych obowiąz-
ków, przez które trudno będzie ci znaleźć wolny 
czas.  

Strzelec 
Przygotowywać się będziesz pewnie do zapowiedzia-
nych testów i sprawdzianów, co oznacza, że niezapo-
wiedziane kartkówki staną się problemem. 

Koziorożec 
Będziesz miał duży problem ze wstawaniem, a na 
lekcjach będziesz niewyspany. 

Wodnik 
Dzięki szkole możesz w tym roku poznać swoje ta-
lenty o których wcześniej nie miałeś pojęcia. 

Ryby 
Pewnie nie lubisz nauki, ale z jakiegoś powodu zada-
nia domowe będą ci szły szybko, a oceny będą wyso-
kie. 

 

Przemysław Zając 

Ciekawe filmy 

Horoskop 



Ciekawe miejsca na świecie 
 

 Wielki Kanion Kolorado 
Ten Kanion znajduję się w USA. Jest to ósmy cud 
świata wpisany na listę UNESCO. Długość Kanio-
nu wynosi 446 km, a wysokość ponad 1200 me-
trów. To wyjątkowe miejsce co roku odwiedza po-
nad 5 milionów turystów. Kanion Kolorado to 
przede wszystkim zapierające dech w piersiach wi-
doki, niezwykłe wschody i zachody słońca. 
 

 
 Wodospad Niagara 
Znajduje się on na rzece Niagara, na granicy Kana-
dy i USA. Ten wodospad  składa się z trzech ma-
łych wodospadów: American Falls, Bridal Veil Falls 
i Horseshole Falls. W nocy wodospady są podświe-
tlane i pięknie wyglądają.  
 

Milena Orlof 
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A to ciekawe? 

Ciekawostki ze świata 
* W Australii żyje więcej kangurów niż ludzi. 
* Aborygeni wierzą, że sen to prawdziwe życie. 
* Istnieje ponad 12 gatunków pingwinów. 
* W Holandii są ludzie, którzy zawodowo się zaj-
mują wyławianiem rowerów z wody. 
* W Japonii śmianie się jest uznawane za obraźli-
we. 
* W szkołach amerykańskich organizuje się kon-
kursy, jak zabezpieczyć jajko, by zrzucone z wy-
sokości się nie potłukło. 
* W XIX wieku w Argentynie wyhodowano mi-
niaturową rasę koni o nazwie Falabella. Te konie 
są mniejsze od trzyletniego dziecka, ale mimo to 
potrafią przeskoczyć wyższą od siebie przeszko-
dę.  

Jagoda Bukowska 
 

Ciekawostki o zwierzętach 
* Nie wszystkie żaby potrafią skakać, ponieważ 
niektóre mają za krótkie nogi. 
* Skóra żabek drzewnych jest zwykle zielona, ale 
może się zmienić w ciemnozieloną lub czerwono-
brązową w zależności od nastroju. 
* Kolor kameleona zmienia się wraz ze zmianą 
otoczenia lub podczas komunikacji z innymi ka-
meleonami.  
* Kameleony są bardzo małe, a ich masa ciała nie 
przekracza 1 kilograma. 
* Dorosłe żaby żyją w wodach słodkich i na lą-
dzie, niektóre są przystosowane do życia pod zie-
mią lub w drzewach. 
* Żaby wchłaniają wodę przez swoją skórę, dlate-
go nie muszą pić. 
* Grzbiet kameleona jest ostry i bardzo płaski. 
* Naturalnym środowiskiem kameleonów jest 
Madagaskar oraz Afryka. 

Milena Orlof 
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1. Jaki składnik dodaje się do szarlotki? 
2. Co pijemy długimi i chłodnymi wieczorami? 
3. Z czego robimy ludziki jesienią? 
4. Co spada jesienią z drzew? 
5. Długie jesienne … 
6. Jesienią świeci coraz słabiej. 
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