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Listopad - Grudzień|2018/2019 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 

Drodzy Czytelnicy! 

 

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać.” 

ks. Jan Twardowski 

 

 Zbliża się długo wyczekiwany przez nas 

czas świąt. W domach pachną pierniczki, a skle-

py przepełnione są biegającymi za prezentami 

ludźmi. Wolną chwilę przeznaczamy na porząd-

ki, strojenie choinki i na masę innych rzeczy. 

Mam nadzieję, że Mikołaj Was nie ominął! 

 

 Korzystając z okazji, w imieniu całej re-

dakcji „Prześwietlacza” chciałabym złożyć 

Wam najlepsze życzenia. Niech czas spędzony 

w rodzinnym gronie napełni nasze serca cie-

płem, nowonarodzony Jezus zaszczepi w nas 

dobro i miłość. Niech uśmiech ozdabia Wasze 

twarze każdego dnia. Wesołych Świąt!  

 

 

Katarzyna Jamro – redaktor naczelna 

Niezależna gazetka szkolna | Dwumiesięcznik  



Wywiad z księdzem Wacławem Paterakiem 

 

 Witamy serdecznie! Gabriela Czyżyk 

i Amelia Pyrcioch, jesteśmy redaktorkami 

szkolnej gazety. Czy mogłybyśmy przeprowa-

dzić z księdzem wywiad? 
 

J.C.: Tak, z przyjemnością! 
 

G.Cz.: Skąd ksiądz pochodzi? Może nam 

ksiądz opowiedzieć o swojej rodzinnej miej-

scowości? 
 

W.P.: Pochodzę z Mielca. Jest to miasto liczące 

ponad 70 tys. ludzi. Obecnie włączone do strefy 

ekonomicznej. Słynie ono z budowy samolotów, 

ale i z różnych produktów. Dzięki tej strefie eko-

nomicznej wiele tys. mieszkańców  posiada pracę 

i godne utrzymanie.  
 

A.P.: Czy jest ksiądz zadowolony z pracy 

w naszej parafii?  
 

W.P.: Kapłaństwo jest służbą, dlatego w każdej 

parafii, do której byłem przeznaczony, czułem się 

potrzebny jako człowiek i kapłan. 
 

G.Cz.: Wiemy, że dotąd uczył ksiądz w liceum, 

ale nigdy w szkole podstawowej. Jak ksiądz 

ocenia pracę z młodszymi dziećmi? Czy jest 

ona lepsza niż z młodszymi? 
 

W.P.: Pracowałem już w kilku parafiach. Nie tylko 

uczyłem w szkole średniej. W zależności od po-

trzeb duszpasterskich,  każdy  ksiądz przeznaczony 

jest do nauki religii w danej miejscowości, w jakiej 

są szkoły. Owszem, większość kapłaństwa uczy-

łem młodzież w szkołach średnich. Praca w róż-

nych klasach wiekowych wymaga dostosowania się 

do danej grupy. 
 

A.P.: Czy ma ksiądz jakieś szczególne hobby? 

Co ksiądz lubi robić w wolnym czasie? 

 

 

W.P.: Jeżeli uda mi się wygospodarować chwilę wol-

nego czasu, lubię słuchać muzyki; słucham  

śpiewu kanarków - mam dwa –  i korzystam z base-

nu, bo uczęszczałem do szkoły sportowej i do klasy 

pływackiej, dlatego zostało mi to hobby. 
 

G.Cz.: Czy zawsze ksiądz wiedział, że chce zo-

stać kapłanem? Co wpłynęło na księdza decy-

zję? 
 

W.P.: To pytanie zawsze jest trudne. Nie da się tak 

do końca na nie odpowiedzieć. Pozostaje ono zaw-

sze tajemnicę wiadomą tylko Bogu.  U mnie to po-

wołanie dojrzewało już od szkoły podstawowej, 

średniej i pracy w zawodach lotniczych. Moje powo-

łanie było wymodlone przez moją babcię, która pra-

cowała na plebani. 
 

A.P.: Czy podczas wieloletniej pracy jako kate-

cheta zdarzyły się księdzu szczególne przypadki 

z dziećmi, może jakieś szczególne incydenty? 
 

W.P.: Wydaje mi się, że zawsze miałem dobry kon-

takt z dziećmi i młodzieżą. Trudno mi przypomnieć 

sobie o tych incydentach. Staram się zawsze zrozu-

mieć ich na miarę moich potrzeb, pomagać na róż-

nych płaszczyznach życia. 

 

G.Cz.;A.P.: Dziękujemy za poświęcony czas. 

 

 

Gabriela Czyżyk 

Amelia Pyrcioch  
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 Dnia 27.11.2018r. w naszej szkole odbyła 

się nietypowa lekcja historii. Pan Mateusz Jamro 

przygotował dla uczniów, jak również rodziców 

prezentację pod tytułem: „Czy II Rzeczpospolita 

zasługuje na Nobla?”. Miała ona przybliżyć nam 

dokonania Polaków w tym okresie, ich niezwykłe 

odkrycia, które zrewolucjonizowały świat. 

 Nie był to jednak zwykły wykład opowia-

dający tylko i wyłącznie, co i kiedy ci niezwykli lu-

dzie zrobili. Przeciwnie: Pan Jamro ukazał nam te 

osoby z całkiem innej strony. Wbrew pozorom, 

sławni polscy matematycy nie przebywali ciągle 

w laboratoriach czy uczelniach, lecz jak się okazuje, 

swoje największe odkrycia omawiali w kawiarniach 

czy na ławce w parku. W ciekawy sposób przybli-

żył nam historię Wielkiej Krokwi - skoczni w Za-

kopanem. Opowiedział o Uniwersytecie Wileń-

skim, czyli sławnej uczelni, na której wykładano 

matematykę. Dowiedzieliśmy się nie tylko o pol-

skich naukowcach, lecz także o niezwykłych arty-

stach, którzy m.in. skomponowali tradycyjne, zna-

ne na całym świecie „Tango Milonga”. Poznaliśmy 

wreszcie dzieje Polaka, który jako jedyny w tym 

czasie zdobył tytułową nagrodę - nagrodę Nobla. 

Był to oczywiście Władysław Reymont, a sławę 

uzyskał za powieść „Chłopi”. 

Uważam, że takie prelekcje w dzisiejszych 

czasach są bardzo potrzebne. Na okrągło gdzieś 

się śpieszymy, życie przebiega zbyt szybko, jednak 

dzięki wynalazkom, stało się ono o wiele wygod-

niejsze. Naszym obowiązkiem jako patriotów jest, 

aby wiedzieć, co takiego nasi rodacy wnieśli do 

wielkiego świata nauki. 

 

 

Gabriela Czyżyk 
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Nietypowa lekcja historii 

 Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole 

obchodziliśmy Święto Niepodległości. Pierwszym 

punktem obchodów uroczystości odzyskania niepod-

ległości była uroczysta akademia, podczas której każ-

da z klas zaprezentowała pieśń patriotyczną, wybraną 

przez wychowawcę. Następnie klasy od V wzwyż wy-

ruszyły pieszo w stronę cmentarza wojskowego nr 

125. Podczas marszu uczniowie wykrzykiwali hasła 

zachęcające mieszkańców Zagórzan do wspólnego 

świętowania 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. W tym samym czasie uczniowie klas I-

IV brali udział w biciu rekordu Polski - w całym kraju 

o 11:11 uczniowie szkół odśpiewali cztery zwrotki 

polskiego hymnu. O 12:00 na cmentarzu wojskowym 

nr 125 rozpoczęła się uroczysta msza polowa, pod-

czas której został wygłoszony apel poległych. Po uro-

czystościach wieńce oraz kwiaty złożyli przedstawicie-

le poszczególnych instytucji: Ochotnicza Straż Pożar-

na w Zagórzanach, szkoły podstawowe Gminy Gorli-

ce, Wójt Gminy Gorlice oraz Nadleśnictwo Gorlice. 

 

Amelia Pyrcioch 

Obchody 100-lecia  

Odzyskania Niepodległości 



Wróżby Andrzejkowe 

 Andrzejki przypadają na 30 listopada 

w ostatni dzień przed adwentem. Jednak należy pa-

miętać, że wieczór wróżb andrzejkowych przypada 

na wigilię świętego Andrzeja czyli z 29 na 30 listopa-

da. 
 

Do najpopularniejszych wróżb należą: 
 

- Lanie wosku – polega na przelaniu przez dziurkę 

od klucza roztopionego wosku do miski z zimną wo-

dą. Zastygnięty wosk utworzy kształt, który należy 

oglądać, rzucając nim przy pomocy lampki cień na 

ścianę. To, co z niego wyczytamy, mówi o naszej 

przyszłości. 
 

- Buty – wróżba polegająca na ustawieniu po kolei  

butów wszystkich obecnych osób w kierunku drzwi. 

Osoba, której but pierwszy przekroczy próg, jako 

pierwsza weźmie ślub. 
 

- Skórka jabłka – podczas wróżby należy obrać tak 

jabłko, aby skórka była jak najdłuższa. Gdy skończy-

my obierać lub gdy pęknie, trzeba przerzucić ją przez 

lewe ramię. Kształt litery, który wyjdzie, będzie 

pierwszą literą imienia ukochanej lub ukochanego. 
 

- Ciastka z wróżbą - na kartkach trzeba przygoto-

wać  wróżby andrzejkowe dotyczące życia osobiste-

go, czy zawodowego lub jakiś wydarzeń w życiu. Na-

stępnie kartki należy wyciąć w paski, zwinąć i włożyć 

do ciasteczka jako nadzienie. 

 

Damian Kurzawa 

 W środę, 28 listopada 2018r. w budynku 

naszej szkoły odbyła się dyskoteka andrzejkowa. 

Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV-VIII szkoły 

podstawowej oraz III gimnazjum. 

Zabawa zaczęła się już o godzinie 16:00. Ku zdzi-

wieniu nauczycieli - parkiet był zajęty od początku 

imprezy! Przyznajmy, taki obraz rzadko widywali-

śmy w ubiegłych latach. Warto dodać, że gdyby nie 

dobra muzyka, nikt by się tak świetnie nie bawił. 

Dlatego wielkie podziękowania należą się DJ-owi 

tegorocznej imprezy - Kacprowi Kukli. Oczywi-

ście, pizza od wielu lat jest jednym z najważniej-

szych punktów imprezy, więc tego roku również 

uczniowie mieli możliwość ją zamówić. Wiecie co 

również było elementem poprzednich dysko-

tek?  Komórki! I tutaj nastąpiła zmiana - Samorząd 

Uczniowski wprowadził zakaz korzystania z telefo-

nów w trakcie dyskoteki. 

Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili! 

 

 

Katarzyna Jamro 
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Dyskoteka andrzejkowa 



 Adwent jest wyjątkowym przeżyciem dla 

wszystkich ludzi i czasem oczekiwania na przyjście 

Jezusa. Jest nie tylko okresem pokuty, ale także 

pobożnym i radosnym wydarzeniem, na które cze-

ka wielu. Dzieli sie na dwie części: pierwsza obej-

muje czas od pierwszej niedzieli do 16 grudnia. 

W tych dniach czytane są teksty biblijne zapowia-

dające powtórne przyjście Zbawiciela. Druga część 

adwentu trwa od 17 do 24 grudnia i jest ona bez-

pośrednim przygotowaniem do świąt Bożego Na-

rodzenia. Ten czas przedświąteczny przypomina 

nam też, że całe nasze życie jest oczekiwaniem na 

przychodzącego Chrystusa. W wielu polskich ko-

ściołach wierni przygotowują sie do narodzin Jezu-

sa poprzez codzienne nabożeństwa, zwane rorata-

mi, które kiedyś odprawiane były bardzo wcześnie 

rano ku czci Maryi. Przez ten czas w kościołach 

pojawiają się różne symbole adwentowe: wieniec 

adwentowy z czterema świecami, lampiony, a po-

tem żłóbek ze świętymi figurkami. 

 

Martyna Głębocka 

 

Mikołajki  
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 Mikołajki - nazwa tego święta pochodzi od 

świętego Mikołaja, biskupa Miry. Obchodzone są 6 

grudnia w wierze katolickiej i prawosławiu. Od śre-

dniowiecza w ten właśnie dzień osoba przebrana za 

świętego Mikołaja przynosiła dzieciom prezenty. 

W Polsce najczęściej rodzice w nocy obdarowują 

swoje pociechy upominkami. Nawyk przekazywa-

nia prezentów wywodzi się z jednej legendy. Miko-

łaj przed święceniami na biskupa miał bardzo ską-

pego sąsiada. Człowiek ten nie chciał dzielić się 

swoim majątkiem z ubogimi. Bóg widząc jego po-

stępowanie, chciał dać mu nauczkę, odebrał mu 

całe bogactwo. Mężczyzna ten miał trzy córki, każ-

da z nich chciała wyjść za mąż. Niestety po stracie 

pieniędzy było to niemożliwe. Przyszły biskup po-

stanowił zlitować się nad sąsiadem. W nocy zakra-

dał się do okna owego człowieka i wrzucał przez 

nie sakwę z pieniędzmi. Gospodarz bardzo się ucie-

szył, ale też i zdziwił. Trzeciej nocy skąpy człowiek 

zaczaił się, aby zobaczyć, kto ulitował się nad nim. 

Ujrzawszy Mikołaja, wkradającego się do domu, 

zawstydził się. Od tej sytuacji postanowił być po-

mocny i dzielić się tym, co posiada. 

 

Natalia Wójcik 

Adwent 



Tradycje Bożonarodzeniowe 

 Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce są 

bardzo ważne. Przekazywane z pokolenia na poko-

lenie utrzymały się przez setki lat. Jednak nie wiele 

osób zna ich znaczenie oraz pochodzenie. 

- Łamanie się opłatkiem – swoje  korzenie ma 

w początkach chrześcijaństwa. Początkowo nie był 

to zwyczaj, a symbol komunii duchowej wspólnoty 

chrześcijańskiej. Zamiast współczesnego opłatka, 

wykorzystywano pobłogosławiony chleb. Dzielenie 

się opłatkiem ma zbliżać i łączy ludzi podczas 

świąt 

- Wolne miejsce przy stole – jest to jeden  z naj-

popularniejszych zwyczajów. Przy stole wigilijnym 

należało zostawić jedno miejsce wolne dla zagu-

bionego gościa, czy wędrowca. Symbolizuje ono 

również  pamięć o nieobecnych, bądź zmarłych 

bliskich. 

- Sianko pod obrusem – zwyczaj symbolizujący 

miejsce przyjścia na świat Jezusa, czyli szopkę 

i siano , na którym leżał sam Chrystus. 

- Pasterka – tradycyjna msza odprawiana w nocy 

z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy 

przy żłobie Jezusa. 

- 12 potraw na stole – jest to staropolska tradycja, 

w której wieczerza wigilijna składała się z nieparzy-

stej liczby dań, co miało zapewnić urodzaj i dosta-

tek w przyszłym roku. W dzisiejszych czasach po-

daje się 12 potraw, które symbolizują 12 aposto-

łów. Do najpopularniejszych należą: czerwony 

barszcz z uszkami, zupa grzybowa, pierogi z kapu-

stą, czy kompot z suszonych śliwek.  
 

Damian Kurzawa 

2-4 ząbki czosnku 

liść laurowy, sól, pieprz, majeranek, cukier 
 

Buraki ugotować w łupinach aż będą miękkie, na-

stępnie obrać i strzeć na tarce o grubych oczkach. 

Dodać grubo pokrojone czosnek, cebulę, jabłka, 

ogórki kiszone, a następnie liść laurowy oraz maje-

ranek. Wcześniej ugotowanym bulionem zalać bu-

raki i pozostałe składniki. Odstawić na noc w 

chłodne miejsce, na drugi dzień przecedzić. Lekko 

doprawić solą, cukrem i pieprzem. 
 

PIERNIKI 

Składniki: 

500 g maki pszennej 

50 g kakao 

130 g cukru pudru 

5 g sody oczyszczonej 

30 g przyprawy do piernika 

180 g margaryny 

1 jajko 

3/4 szklanki miodu 

70 g czekolady mlecznej 

szczypta soli 

sok z połowy pomarańczy 

Lukier: 

250 g cukru pudru 

białko kurze 
 

W garnuszku podgrzać miód, margarynę, czekola-

dę i sok z pomarańczy. Ostudzić. Suche składniki 

wsypać do miski, dodać jajko, zmiksować. Wlać 

masę miodową do miski ciągle miksując. Włożyć 

na noc do lodówki. Następnego dnia piec w tem-

peraturze 170°C przez około 12 minut. Ciasto ma 

mieć grubość ok. 4 mm. 

Lukier: 

Wymieszać składniki, ewentualnie zabarwić barw-

nikiem. 

SMACZNEGO! 

Aleksandra Reczek 
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Przepisy Bożonarodzeniowe 

BARSZCZ CZERWONY 

Składniki: 

ok.1,5 kg buraków 

2 jabłka 

2-3 ogórki kiszone 

1 cebula 



Waga 

 

 Skup się na swoim zdrowiu; zarówno fizycz-

nym, jak i psychicznym. Zadbaj o siebie. 

 

Skorpion 

 

 Natłok obowiązków nie ułatwi Ci życia, jed-

nak pamiętaj, że po nim nadejdzie czas na odpoczy-

nek. 

 

Strzelec 

 

 Nie skupiaj się na przeszłości. Pomyśl 

o przyszłości. Jest to dobry czas na zmiany oraz pla-

nowanie. 

 

Koziorożec 

 

 W Twoich relacjach zdarzą się konflikty, 

jednak nie pozwól, by zepsuły one całe znajomości.  

 

Wodnik 

 

 Nie stawiaj sobie za wysokich celów, skup 

się na najbliższych zdarzeniach oraz niedawnych 

osiągnięciach.  

 

Ryby 

 

 Poświęć najbliższy czas na poznanie siebie 

oraz własnych pragnień. Jest to dla Ciebie bardzo 

pozytywny i owocny czas. 

 

 

Aleksandra Reczek 

Baran 

 

 Przyjaźń będzie dla Ciebie najważniejsza. 

Pamiętaj jednak również, o tym, co Ty chcesz ro-

bić. Nie staraj się zadowolić wszystkich wokół. 

 

Byk 

 

 Nie przeceniaj swoich znajomości. Bądź 

uważny, ktoś może wykorzystać Twoją nieuwagę. 

 

Bliźnięta 

 

 Pamiętaj o swoich obowiązkach. Nie dawaj 

się ponieść emocjom, może to źle wpłynąć na 

Twoje życie. 

 

Rak 

 

 Bądź nieustępliwy. Nie pozwól, by inni po-

stawili na swoim Twoim kosztem. 

 

Lew 

 

 Będzie to dla Ciebie czas odpoczynku. Po-

trzebujesz go, więc jak najlepiej wykorzystaj wolny 

czas. 

 

Panna 

 

 Nie daj się zbytnio ponieść marzeniom, bo 

możesz zostać gwałtownie ściągnięty na ziemię.  

Horoskop  
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 Chcesz, by wreszcie zadowolić kogoś swoim 

prezentem? Przeczytaj ten artykuł, a to życzenie 

może się spełni. Wybór prezentu zależy głównie od 

zainteresowań danej osoby, jeśli ich nie znasz, naj-

lepszym wyborem może okazać się bukiet kwiatów. 

W dzisiejszej erze technologii niesamowitym poda-

runkiem dla każdego, niezależnie od wieku i zainte-

resowań,  może okazać się też czytnik e-booków, 

nowy laptop lub inne akcesoria komputerowe. 

W przypadku gdy masz wiedzę na temat hobby da-

nej osoby, twoje zadanie staje się o wiele łatwiejsze. 

Dam kilka przykładów, które pomogą. Twój znajo-

my lubi podróżować? Kup mu pamiątkową mapę, 

która przypomni mu o miejscach, w których już był 

i pomoże wybrać nowe. Miłośnikom sztuki spodo-

ba się własnoręcznie napisany wiersz lub pociągają-

cy obraz. Jeśli chodzi o dzieci, warto spytać jaki typ 

gier lubią. Będzie to bardzo pomocne przy wyborze 

ulubionego prezentu. Trzeba pamiętać, że koszma-

rem każdego dziecka jest otrzymanie szalika czy 

czapki zamiast figurki ulubionego bohatera lub 

klocków.  Ciekawym prezentem dla szkraba będzie 

książka, która powinna być raczej tylko dodatkiem. 

Może ona zachęcić go do nauki lub pomoże w zna-

lezieniu nowej pasji. To wszystkie pomysły, które 

Wam przedstawiam. Mam nadzieję, że wybranie 

prezentu dla znajomego lub syna, nie będzie już 

więcej problemem. 

 

Jakub Lewiński 

 Dnia 3 grudnia 2018 roku do naszej szkoły 

przybył podróżnik, pan Rafał Lazur. Zabrał nas 

w podróż do Paragwaju - niewielkiego kraju 

w Ameryce Południowej. Podróżnik opowiadał 

o tamtejszej kulturze, rozrywce oraz wierzeniach. 

Kraj ten w większości porośnięty jest dżunglą. Mó-

wi się tam w języku guarani, z którego pochodzą 

niektóre słowa, np. jaguar. Nasz podróżnik spędził 

tam rok, pracując jako nauczyciel pięciorga dzieci, 

które stanowiły całą szkołę. Jednak przez pierwsze 

dwa miesiące był kowbojem i zaganiał stada krów. 

Ciekawostką jest, że tamtejsze ranczo jest kilka-

krotnie większe od obszaru Gorlic. Podróżnik mó-

wił nam też o tym, że dla Paragwajczyków czysta 

woda jest bardzo cenna. Dowiedzieliśmy się rów-

nież, że ulubionym napojem tamtejszej ludności 

jest jerba. Są to zioła rozpuszczone w wodzie - 

bardzo gorzka w smaku. Bardzo popularnym  

zwierzęciem domowym jest papuga, a najczęst-

szym imieniem tych zwierząt to Pańczo. 

 Dziękujemy panu Rafałowi za fascynujące 

spotkanie, które ubogaciło nasza wiedzę. Z niecier-

pliwością czekamy na kolejne.  

 

Amelia Pyrcioch 
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Spotkanie z podróżnikiem 

Prezenty świąteczne 



Rusz głową !!! 
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Martyna Machowska 

Hasło: ……………………… 

W+ ła=i+

ść=a  Hasło: ……………………… 

+bet+ k 

+ a 



1. Armin van Buuren - Blah Blah Blah 

2. Lost Frequencies, Nghbrs - Like I Love You 

3. Paweł Domagała - Weź nie pytaj 

4. Calvin Harris, Sam Smith - Promises 

5. Gaullin - Moonlight 

6. LP - Girls Go Wild 

7. Federico Scavio - Blow It 

8. Alle Farben, Kelvin Jones, Younotus - Only 

Thing We Know 

9. Kortez, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski - 

Początek 

10. Allj - Rvanie Jinsy 

11. 5 Seconds Of Summer - Youngblood 

12. Dean Lewis - Be Alright 

13. Dynoro, Gigi D'Agostino - In My Mind 

14. Alan Walker, Sophia Somajo - Diamond Heart 

15. George Ezra - Shotgun 

16. Example - Show Me How to Love 

17. El Profesor, Hugel - Bella Ciao 

18. Matoma. Enrique Iglesias - I Don't Dance 

19. Rita Ora - Let You Love Me 

20. Loud Luxury, Brando - Body 
 

Dawid Zięcina 
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Hity muzyczne  

na listopad i grudzień 

Humor  

***** 

Co daje dziewczyna koszykarza swojemu chłopa-

kowi na pikniku? - Kosza 
 

***** 

Katechetka pyta dzieci: 

- Kto chciałby iść do nieba? 

Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia. 

Pani pyta: 

-Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba? 

-Bo mama po szkole kazała mi iść do domu. 
 

***** 

W szkole: 

- Jasiu, odmień czasownik "idę". 

- Ja idę, ty idziesz, on idzie… 

- Trochę szybciej, Jasiu. 

- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie… 
 

***** 

Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Matematyka. 

- Sama? 

- Nie, z zagrożeniem  
 

***** 

Rozmowa kolegów z gimnazjum: 

- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż 

wszystkie dziewczyny. 

- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego? 

- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić. 
 

***** 

Późna noc. W domu profesora dzwoni telefon: 

- Śpi pan? - pytają studenci. 

- Tak, śpię - odpowiada zaspany profesor. 

- A my się jeszcze, uczymy! 
 

***** 

Daria Dutka 

Wzory fizyczne 

d=m/v - gęstość substancji  

v=s/t - szybkość ciała  

a=v/t - przyspieszenie  

W=F*s - praca  

Ep=m*g*h - energia potencjalna  

p=F/s - ciśnienie  

U=W/q - napięcie elektryczne  

I=q/t - natężenie prądu elektrycznego  

W=U*I*t - praca prądu elektrycznego  

P=U*I - moc prądu  

R=U/I - opór prądu  

P=W/t - moc 

 

Aleksandra Stolarska 



11                         

 Książki bardzo korzystnie wpływają na na-

sze życie. To dzięki nim nabiera ono barw, których 

na co dzień ciężko doświadczyć. Przenoszą nas 

one w zupełnie inny świat, gdzie choć na chwilę 

możemy wyzbyć się trosk, zmartwień i smutku. 
 

 Zdecydowanie warto przeczytać serię ksią-

żek ,,Wojownicy” autorstwa Erin Hunter. W jej 

skład wchodzi 6 tomów o następujących tytułach: 

,,Ucieczka w dzicz”, ,,Ogień i lód”, ,,Las tajemnic”, 

,,Cisza przed burzą”, ,,Niebezpieczna ścieżka” 

oraz ,,Czarna godzina”. Historia odpowiada o czte-

rech zacięcie rywalizujących ze sobą klanach wo-

jowniczych kotów. Kiedy wzajemne wojny i ciągłe 

sprzeczki zaczynają powoli je wyniszczać, na hory-

zoncie pojawia się zwykły, domowy kocurek, 

o którym mówiła przepowiednia i który ma odmie-

nić losy całego lasu. 

 Cała seria napisana jest w niesamowity spo-

sób. Ukazuje jak ważna w życiu każdego żywego 

stworzenia jest odwaga, przyjaźń i empatia. Dzięki 

tym cechom można osiągnąć wszystko, co pozor-

nie wydaje się niemożliwe, można przenosić góry. 

Naprawdę bardzo polecam przeczytanie tej książki. 

Jest ona warta poświęcenie swojego wolnego cza-

su. 

 

 

Kinga Zielińska 

Co warto przeczytać? 

Co grają w kinie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 najbardziej oczekiwane filmy na rok 2019 

 

1.Tytuł: Glass 

Reżyseria: M.Night Shyamalan 

Scenariusz: M.Night Shyamalan 

Gatunek: Thriller 

Produkcja: USA 

Premiera: 18 stycznia 2019 

 

2.Tytuł: Mój piękny syn 

Reżyseria: Felix Van Groeningen 

Scenariusz: Luke Davies, Felix Van Groeningen 

Gatunek: Dramat 

Produkcja: USA 

Premiera: 4 stycznia 2019 

 

3.Tytuł: Bumblebee 

Reżyseria: Travis Knight 

Scenariusz: Christina Hodson 

Gatunek: Akcja, Sci-Fi 

Produkcja: USA 

Premiera: 4 stycznia 2019 

 

Dawid Zięcina 
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A to ciekawe … ??? 

 

Czy wiesz, że …? 

 

1. Pierwsza książka, która została napisana 

z pomocą maszyny do pisania to „Przygody 

Tomka Sawyera” 

2. Trzy rekordowo czytane książki w historii 

ludzkości to: Biblia, Czerwona książeczka Mao 

Tse-Tunga i seria o Harrym Potterze. 

3. Najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają 

w Indiach. Hindusi poświęcają na czytanie śred-

nio ponad 10 godzin tygodniowo. 

4. W Japonii wydrukowano zapachową książkę 

kucharską. Żeby poznać aromat danej potrawy, 

pociera się kartkę nadgarstkiem. 

5. „Harry Potter” jest książką, która w Stanach 

Zjednoczonych jest najczęściej zgłaszana jako 

„obrażająca uczucia religijne”. 

6. „Alicja w Karinie Czarów” została zakazana 

w Chinach, ponieważ cenzurze nie spodobały 

się mówiące zwierzęta. 

7. Statystycznie, strona, na której czytelniczy 

najczęściej tracą zainteresowanie i porzucają 

książkę, to strona numer 18. 

8. Analfabetyzm to nadal aktualny problem. 

1 na 5 dorosłych osób na świcie nie potrafi czy-

tać. 

9. J.R.R. Tolkien napisał „Władcę pierścieni” na 

maszynie, używając tylko dwóch palców. 

10. Światowym rekordzistą w liczbie napisanych 

książek jest Polak. Mowa o Józefie Ignacym 

Kraszewskim, który napisał ponad 600 powieści. 

 

Martyna Bargieł 

Przysłowia o zimie 

1. Jeśli mokra, mroźna zima, to przez długie cza-

sy trzyma. 

2. Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga 

zima. 

3. Kiedy ptaki w zimie śpiewają, to im dzioby 

w maju zamarzają. 

4. Gdy woda zimą w rzekach huczy, to na wio-

snę mróz dokuczy. 

5. Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest 

niedługo zima. 

6. W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda 

stała, będzie zima długo biała. 

7. Kiedy się woda ścina i gęsi pierś biała, będzie 

zima stała. 

8. W połowie listopada deszczy - w połowie 

stycznia trzeszczy. 

9. Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam 

zapowiada. 

10. Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się 

przewlecze. 
 

Martyna Głębocka 


