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Drodzy czytelnicy! 

Przed Wami kolejny numer naszej szkolnej gazetki Europejczyk   Mimo, iż wiosna jest za oknami 
i cieszymy się każdym kolejnym cieplejszym dniem, wrócimy do chłodniejszego klimatu, zapoznając 
się z wynikami sondażu na temat ferii zimowych. Zapoznacie się także z ciekawą inicjatywą 
w naszej szkole zorganizowaną w ramach Klubu Wolontariatu – zabawami dla klas I – III. 
Za nami ważne wydarzenie z życia szkoły- Dzień Samorządności, który został opisany na stronie 
5. Zapraszamy Was także do przeczytania niezwykle ciekawych wywiadów z nauczycielem 
matematyki – p. Magdaleną Kubacką i szkolną pielęgniarką - p. Ireną Zielińską. 

                                                                                                                  Zespół redakcyjny gazetki                           

  

 

 

Zespół Redakcyjny gazetki:                                                
Maja Perzanowska          
Stanisław Burz                                   

Wiktoria Stawarz            

Weronika Bilińska           

Zuzanna Glińska 

 Julia Zarubajko  

 Daria Łazewska 

Roksana Brzeskot 

 

Opiekunowie: 
Magdalena Dobrowlańska 

Artur Telwikas               
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Wiosna zawitała do nas na dobre i mamy nadzieję, że już u nas zostanie. Każdego dnia czujemy jej 

pozytywne efekty, choć pogoda bywa niezwykle kapryśna. I tak wykorzystując piękne, słoneczne dni 

nasi fotoreporterzy zrobili parę ładnych zdjęć otaczającej nas przyrodzie. Na zdjęciach są kwiaty, 

które kwitną o tej porze roku.  Wpadliśmy również na pomysł  burzy mózgów wśród naszych uczniów 

pytając ich o to, z czy kojarzy im się wiosna….. Odpowiedzi naszych uczniów bywają zaskakujące. 

Chcemy również Wam wyjaśnić czym różni się wiosna kalendarzowa od astronomicznej. Cóż wiosna 

wiośnie nierówna………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Różnica między kalendarzowym, a astronomicznym początkiem wiosny jest związana z ruchem 

Słońca. Ponieważ wiosna astronomiczna zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej 

i trwa do momentu przesilenia letniego (najdłuższego dnia roku). Pierwszy dzień wiosny 

kalendarzowej ustalony jest umownie na 21 marca, a wiosna astronomiczna rozpoczyna się w chwili, 

gdy Słońce przekracza punkt Barana na równiku niebieskim. Punkt Barana jest zwany również 

punktem równonocy wiosennej. Po jego nastąpieniu, Słońce przez pół roku oświetla mocniej 

naszą północną  półkulę.  

 

 

Jest fajnie, bo można                                                                         Lubię patrzeć, jak 

długo bawić się na podwórku                                                        kwitną drzewa i kwiaty! 

z kolegami!  

                              Jest ciepło i nie trzeba              Mam więcej czasu                

                                nosić ciepłych kurtek!             na swoje zainteresowania 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
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Szafran (krokus 

Złoć żółta 

Zawilec gajowy             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ten wykres pokazuje jak uczniowie spędzili ferie. Jak widać dużo osób spędziło czas 

w domu i u rodziny. Mamy nadzieje że te ferie były udane jak w ubiegłym roku. 

                                                                                       Przygotowała:                            
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1.Czy zawsze chciała Pani zostać pielęgniarką szkolną?  

Nie , chciałam w życiu być technikiem stomatologicznym. 

2.Ile rocznie przyjmuje Pani osób? 

Przyjmuję około 600 osób rocznie. 

3.Jakie są najczęstsze przypadki? 

Najczęstsze przypadki to skaleczenia, stłuczenia i drobne urazy. 

4.Jaki był Pani najgorszy przypadek? 

Było to kilka lat temu, gdy dziewczynka na W-F złamała oba nadgarstki. 

5.Czy często wzywała Pani karetkę pogotowia? 

Niezbyt często , ale zdarzało się. 

6.Czy kiedykolwiek potrzebowała Pani zastosować pierwszą pomoc? 

Codziennie potrzebuję. 

7.Wiemy, że pracuje Pani w Gimnazjum nr.1. 

Gdzie są gorsze przypadki w naszej szkole czy w gimnazjum? 

Zdecydowanie w naszej szkole , ponieważ zgłasza się tu więcej osób. 

Przygotowały: 

 Roksana Brzeskot 

Zuzanna Glińska 
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Grupa wolontariatu została utworzona w celu dobrowolnej pomocy innym. W naszej 

szkole grupą wolontariatu kierują Pani Magdalena Kubacka oraz Pani Dorota Pawluś. 

Grupa wolontariatu składa się z uczniów klas  IV - VI. W tym roku postanowiliśmy 

wprowadzić wspólne zabawy, w czasie przerw międzylekcyjnych, z uczniami klas 

I - III . Wolontariat przygotował pomysły kilku zabaw integracyjnych. Uczniowie klas 

młodszych chętnie uczestniczą w tej inicjatywie. Ich ulubioną zabawą jest zabawa 

w tzw. Kotka i Myszkę. Młodsi uczniowie to oczywiście myszki.  

 

Informacje na temat zabaw: 

➢ - poniedziałek - od godziny 11.30 do 11.50 (przerwa między czwartą, a piątą lekcją)  - parter 

➢ - wtorek - od godziny 11.30 do 11.50 (przerwa między czwartą , a piątą lekcją) – parter, 

➢ - środa - - od godziny 11.30 do 11.50 (przerwa między czwartą , a piątą lekcją) – parter, 

Uwaga ! – Wolontariat nie prowadzi zabaw w czwartek i piątek . 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Maja Perzanowska i Wiktoria Stawarz 
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21marca – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny obchodzimy w naszej szkole jako 

Dzień Samorządności. Tradycyjnie jest on organizowany przez Samorząd 

Uczniowski. Uczniowie klas IV – VI, pod kierunkiem p. Magdaleny Kubackiej 

wymyślili dużo ciekawych konkurencji sportowych ukierunkowanych na rywalizację 

między klasami. Było bardzo wesoło, a my uczniowie bawiliśmy się świetnie.  

W ogólnej klasyfikacji 1 miejsce zajęła klasa   
Pierwszy dzień wiosny przeżyliśmy nie tylko w formie zabawy, ale również nauki, 

także na wesoło.  

W świetlicy odbył się Turniej Jeden z dziesięciu pod hasłem: „Obycie umila życie” 

dla uczniów klas IV – VI. Choć cały turniej przebiegał w atmosferze radosnej zabawy, 

jego uczestnicy musieli wykazać się bardzo szczegółową wiedzą z zakresu etykiety 

i zasad savoir – vivre w różnych sytuacjach. W półfinale znalazły się trzy uczennice: 

Aleksandra Urban z klasy IV a, Patrycja Zawadzka z klasy IV b i Julia Jakubiak z klasy V c. 

Zwycięzcą turnieju została Julia Jakubiak, której gratulujemy! 

Dodatkową atrakcją podczas imprezy był konkurs  międzyklasowy na ułożenie 

aforyzmu na temat zasad dobrego wychowania, który wygrała klasa V a poniższą 

sentencją: „Dobre wychowanie to klucz do sukcesu” 
 
 

 
 
 
 
Ogłosiliśmy również wyniki plebiscytu klas IV – VI na Damę i Dżentelmena Roku 

2017. W plebiscycie wzięli udział wszyscy uczniowie starszych klas. 

Uroczyście ogłaszamy, że Damą naszej szkoły została  

                                                                           a Dżentelmenem 
 

 

 

                             Natalia Szumińska kl. IV c                      Maciej Walczuk kl. VI c 

                        Gratulujemy 
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Zapraszamy Was do wywiadu z nauczycielem matematyki – p. Magdaleną Kubacką 

 

1) Czy lubi Pani pracę nauczyciela? 

Bardzo lubię, choć jest to wymagający i często niewdzięczny zawód. 

2) Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot nauczania? 

Zawsze lubiłam matematykę i wybór był bardzo naturalny. 

3) Czy trudno było uzyskać taką wiedzę, aby można było zostać nauczycielem? 

Może nie trudno, ale na pewno długo. Matematyki trzeba uczyć się już od początku i 

wszystkie wiadomości , nawet te podstawowe są niezbędne w dalszej nauce. 

4) Pani słaba strona jeśli chodzi o matematykę? 

Nie ma chyba słabych stron, bo matematyk musi umieć wszystko, ale bardzo nie lubię działu 

matematyki związanego z rachunkiem prawdopodobieństwa. 

5) Jakie są wady i zalety pracy jako nauczyciel? 

Zaletą jest możliwość poznawania nowych ludzi oraz obserwowanie i wpływanie na rozwój 

młodego człowieka, a o wadach nie ma co mówić, trzeba być odpornym i robić swoje. 

6) Jaki jest temat, którego Pani najbardziej nie lubi ? 

Jeśli chodzi o materiał szkoły podstawowej to nie ma takiego tematu. 

7) Za kim będzie Pani tęskniła , gdy odejdzie Pani ze szkoły? 

Przede wszystkim za ludźmi, z którymi tu pracuję. 

8) Jaka jest najśmieszniejsza i najgorsza sytuacja, którą spotkała Pani w szkole? 

Trudno teraz  przypomnieć sobie jedną taką sytuację, ale pamiętam, że kilkanaście lat temu 

przeszliśmy ewakuacje szkoły z powodu informacji o podłożeniu bomby. Kilka godzin 

spędziliśmy na boisku szkolnym. W pierwszej chwili była to dość straszna informacja. 

9) Czy ma Pani marzenia? 

Ponieważ bardzo nie lubię zimna moim marzeniem jest zamieszkać w kraju gdzie nigdy nie 

ma zimy . 
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10) Posiada Pani jakieś hobby, zainteresowania? 

Lubię czytać zwłaszcza horrory i kryminały. Bardzo lubię podróżować. Uwielbiam też gry 

planszowe, a kiedy byłam młodsza grałam w gry RPG. 

11) Jaka jest różnica między dzisiejszą szkołą, a tą do której Pani chodziła? 

Od nas dużo więcej wymagano niż teraz. Dzieciom, ale też i ich rodzicom  chyba bardziej 

zależało na dobrych wynikach w nauce. 

12) Co sądzi Pani o dzisiejszej młodzieży? 

Dzisiejsza młodzież jest bardzo różna. Znam osoby bardzo ambitne, aktywne, które już teraz 

bardzo poważnie myślą o swojej przyszłości. Niestety duża część młodych ludzi uważa, że 

wszystko im się należy za darmo. 

 

Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiały: 

 Maja Perzanowska i Wiktoria Stawarz 

 

 

 

 

 

 

W marcu gościliśmy przedszkolaki  z PP nr 2, PP- 3 i PP-10. Obejrzeli  bajkę 

pt. „ O Kapturku Czerwonym i wilku skruszonym” , której autorką jest pani Justyna 

Kurzeja, mama Mateusza-  ucznia naszej szkoły. Bajkę tą w ciekawy sposób 

przedstawili uczniowie klasy II b. Następnie nasi mali goście zwiedzili  szkołę, a na 

pamiątkę otrzymali słodkie podarunki. Dzieci były bardzo zainteresowane naszą 

szkołę, bo być może wielu z nich rozpocznie naukę już we wrześniu. 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Roksana Brzeskot 
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Zapraszamy Was do przeczytania dwóch recenzji filmu „Piękna i Bestia”, który 

obejrzeliśmy z całą klasą (VI B) 24 marca. Sami oceńcie, czy warto przejść się 

do kina…… 

 

„Piękna i Bestia” to bardzo wzruszająca historia. Opowiada ona o dziewczynie innej niż 

wszyscy oraz o bestii, która była kiedyś przystojnym księciem. Książe ten był jednak bardzo 

zły i zadufany w sobie. Kiedyś staruszka przyszła do niego podczas przyjęcia, ponieważ 

chciała się ogrzać. On jednak wyśmiał ją. Później przemieniła się w piękną wróżkę i za to 

że nie znał miłości zamieniła go w odrażającą bestię. Powoli jednak zmieniał się na lepsze, 

ponieważ odczuł miłość  do pięknej dziewczyny zwanej Bellą. W filmie występował 

również Gaston, który uważał siebie za najlepszego, najprzystojniejszego i najsilniejszego 

człowieka na świecie. 

Bella była mądra, ponieważ czytała dużo książek. Odrzuciła Gastona. 

Film skończył się dobrze i był bardzo emocjonujący. Polecam ten film, ponieważ miał 

ciekawą fabułę i znanych aktorów. 

                                                                                                                   Maja Piękoś kl. VI b 

 

 

 

  

 

 

Dnia 24 marca byliśmy z klasą na filmie „Piękna i Bestia”. Film był bardzo fajny, dobrze 

zrobiony. Dużo było o miłości. Podobało mi się to, że dziewczyna (Bella) uratowała bestię, 

na którą rzucono urok. Nie podobał mi się Gaston, który chciał zabić bestię. W filmie było 

bardzo mało przemocy-tylko na końcu. Film był super. 

Polecam ten film, ponieważ jest fajny, ciekawy, śmieszny i uczy o prawdziwej miłości. 

                                                                                                          Nikola Sobczak  kl. VI b 
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W tym numerze chciałbym zrobić recenzję gry Transformice. Gra powstała 1 maja 

2010 r. pierwotnie w wersji francuskojęzycznej, jednak z powodu ogromnego 

zainteresowania już kilka miesięcy później uruchomiono wersję angielską oraz 

rosyjską. Po roku zostało wprowadzone już 17 wersji językowych w tym również 

polska. Głównym celem gry jest zdobycie kawałka sera i przeniesienie go do norki. 

Gracz kontroluje mysz poprzez strzałki lub WSAD, by biegnąć, kucać, skakać 

i wykonywać różne sztuczki, jak wspinaczka lub wślizg na gruncie. Gracz musi 

dotknąć sera, by go zdobyć. Po tym ma obowiązek iść do nory, umieszczonej gdzieś 

na mapie. Ilość serków i norek, zależy od mapy. Gracze otrzymują punkty w tabeli 

wyników, która jest aktualizowana równo z czasem.  

 

 

                                                                                      

 

Gra przebiega na kilku poziomach zaawansowania: 

Tutorial – dla nowicjuszy, uczycie się tutaj poruszać po mapie, oraz jak zbierać serki. 

Normal – zwykłe mapy i mapy eventowe gdy jakiś event trwa (haloween itp.) 

Vanilla – proste mapy na zasadzie zbierz serek i idź do nory. 

Bootcamp – trudne mapy, ćwiczenie wspinaczki i tricków aby przejść mapę. 

Survivor – szkoła przetrwania, kto przetrwa atak szamana, otrzymuje punkty, osoba z 

największą ilością punktów w następnej rundzie zostaje szamanem i tak w kółko. 

Racing – wyścigi, kto pierwszy ten lepszy. Po wybraniu trybu, zostajemy przydzieleni 

do losowego pokoju i możemy już zacząć grać, ewentualnie zmienić pokój wpisując 

na chacie np : /room polska (możemy się umówić z kumplami i grać razem w 

wybranym pokoju) 

 

 

                                                                                            Burz  Stanisław 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/WSAD

