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WIZYTA PRACOWNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ – 

LEKCJA O HEJCIE 

 

W grudniu i w listopadzie 2016 roku w naszej szkole większość klas 4-6 

miało lekcję z pracownikiem Straży Miejskiej. Rozmawiał on z nami 

o hejtowaniu w Internecie oraz o jego konsekwencjach.  

„Hejt”, czyli obrażanie w sieci to problem społeczny, który przybiera na 

sile wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Jego konsekwencje potrafią 

być bardzo groźne. Dowiedzieliśmy się, że dorośli są za to karani nawet 

pozbawieniem wolności, a dzieci poprawczakiem lub wysłaniem do rodziny 

zastępczej. Jest to tak bardzo karane, ponieważ obniża samoocenę, wywołuje 

negatywne emocje. W skrajnych wypadkach może doprowadzić do 

samobójstwa. Dobrze znane są już przypadki nastolatków, a nawet dzieci, 

które pod wpływem nękania w sieci i hejtowania przez rówieśników targnęły 

się na życie.  

Na lekcji strażnik pokazał nam ciekawy, krótki filmik oraz przeprowadził 

z nami parę ćwiczeń. Musieliśmy podać przykład hejtu, którego dokonaliśmy, 

a potem napisać list do osoby zhejtowanej, w którym ją przepraszamy. Gość 

uświadomił nam jak jest to trudny do rozwiązania temat.  

Lekcja ta była bardzo interesująca i dała nam wiele do myślenia. 

W przyszłości dwa razy pomyślimy zanim napiszemy o kimś coś niemiłego. 

 

Martyna Kamińska kl. 6c 



  

SPOTKANIE Z KOMANDOREM TADEUSZEM 

KONOPACKIM 

 

Dnia 25.11.2016 roku w naszej szkole odbyło się dwugodzinne 

spotkanie komandora Tadeusza Konopackiego - członka Koła nr 5 ZŻWP 

w Ustce - z uczniami klas szóstych. Opowiadał on nam o swoich przeżyciach – 

w dzieciństwie jego i jego rodzinę zesłano na Syberię. Później trafił do Iranu 

i dalej do Afryki Południowej. Po zakończeniu II wojny światowej, dzięki 

wielkiej determinacji i miłości do Ojczyzny powrócił do Polski. 

Jego marzeniem była służba w marynarce wojennej. Jednak nie od razu 

go przyjęto. Na początku uznano go za wroga ojczyzny. Po pewnym czasie 

został zatrudniony w strukturach morskich, aby wkrótce zrealizować swe 

pragnienie – rozpocząć służbę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 

w Ustce.  

Pan Konopacki, aby pomóc nam wyobrazić sobie Jego  przeżycia, 

przygotował modele wykonane w skali 1:40 przedstawiające różne budowle, 

które zapamiętał z  podróży m.in.: domy zesłańców, budynki obozowe, statki 

i wiele urządzeń używanych w gospodarstwie domowym.  

Dzięki jego opowieści uświadomiliśmy sobie, że wojna była straszna nie 

tylko dla żołnierzy, lecz również cywile przeżywali męczarnie. Była to bardzo 

interesująca, wielka lekcja historii i patriotyzmu. 

 

Martyna Kamińska kl. 6c 



ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

24 grudnia 
 

 
Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z 

„pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do 

Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii 

na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Na stole przykrytym 

białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie 

więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy 

stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa. 
 

Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest : 

-śpiewanie kolęd,  

-rozpakowywanie prezentów,  

-wspólna wieczerza, 

- wzajemne przełamywanie się opłatkiem 
 

 



 

 

12 potraw wigilijnych 

 
 Barszcz czerwony z uszkami  

 Makowiec 

 Sernik 

 Karp w galarecie 

 Kompot z suszu 

 Pierogi z kapustą i grzybami  

 Kapusta z grochem 

 Kluski z makiem 

 Krokiety z kapustą i grzybami 

 Zupa grzybowa 

 Śledź 

 Kapusta z grzybami 



Boże Narodzenie to cudowny czas. 
Wszyscy już czekają na choinki blask. 
Na jej świeży zapach i kolorów moc. 
Na pierwszą gwiazdkę 
i tę cudowną wigilijną noc. 
WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

 
Wiktoria Wąsicka kl.6c 

 
Styczeń 

 
Jego nazwa, podobnie jak i pozostałych miesięcy (z wyjątkiem marca i maja), pochodzi od 

charakterystycznych cech, związanych z towarzyszącymi temu miesiącowi zjawiskami 

przyrodniczymi lub z rytmem wykonywanych w tym czasie prac na roli. Nazwa miesiąca (według 

Brücknera) pochodzi od słowa „tyki”, które w tym czasie sporządzali gospodarze. Nazwa może też 

pochodzić od „styku” z uwagi na to, że miesiąc ten występuje na przełomie roku. W języku 

staropolskim styczeń nazywano również  styczniem, godnikiem i ledniem . 

 

 

 

 

 

PRZYSŁOWIA 

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


 
Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.  

Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.  

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi 

nieurodzaje.  

Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.  

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 
 

Dominika Literska, Julia Szewczyk, Natalia Bartczak, kl. Vd 
 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

 

 

Wszyscy kochamy nasze Babie i Dziadków, którzy mają dla nas, swoich 

wnuków, zawsze dużo czasu, w kieszeniach coś słodkiego, na twarzy równie 

słodki uśmiech, a przede wszystkim dużo cierpliwości i zrozumienia. Kto lepiej 

niż babcia pomoże odrobić lekcje, kto chętniej niż dziadek wyjdzie z nami na 

spacer? 

Myślę, ze nad odpowiedzią na te pytania nie trzeba się długo zastanawiać. 

Dlatego my- wnuczęta- powinniśmy szczególnie uroczyście obchodzić Święta 

naszych Dziadków. Warto też coś o tym święcie wiedzieć. 

 

 

 Data Dnia Babci w Polsce to 21 stycznia, jednak w wielu innych krajach dzień 

ten obchodzony jest w zupełnie innym terminie. Np. w Rosji nie ma oficjalnej daty 

tego święta, ale zwyczajowo babcie świętują 15 października. Z kolei w USA 

i Kanadzie babcie i dziadkowie mają swoje święto tego samego dnia, wypadającego 

zawsze w pierwszy poniedziałek września. Symbolem obchodów jest 

niezapominajka. Podobnie świętują Brytyjczycy - w pierwszą niedzielę października. 

Natomiast Bułgarzy, Hiszpanie i Brazylijczycy obchodzą Dzień Babci dokładnie tak, 

jak my - czyli właśnie 21.01. W polskim kalendarzu dziadkowie świętują tuż po 

babciach - kolejnego dnia,22 stycznia. W tym roku Dzień Dziadka przypada zatem 



w niedzielę.  

 Zarówno z Dniem Babci,jak i z Dniem Dziadka wiążą się pewne zwyczaje. 

W Polsce przyjęło się, że wnuczki składają seniorom życzenia, wręczają im bukieciki 

kwiatów albo własnoręcznie wykonane kartki czy laurki. W szkołach najczęściej 

odbywają się przedstawienia i spotkania z babciami i dziadkami.  

 Natomiast uczniowie klasy 6b udali się do swoich Dziadków celem 

przeprowadzenia wywiadów. Zainteresowani byli historią edukacji tzn. chcieli 

wiedzieć, jak w czasach rodziców Waszych rodziców wyglądała polska szkoła. Nasi 

ukochani Dziadkowie chętnie udzielali wywiadów, które chcemy w naszej gazetce 

Wam zaprezentować. 

 

Wywiad z panem Janem Jerzykiem 

na temat dawnej szkoły 

 

 Cześć Dziadku. Czy odpowiedziałbyś mi na kilka pytań dotyczących 

szkoły w latach Twojego dzieciństwa? 

 

 Oczywiście wnuczku, odpowiem ci na wszystkie pytania. 

 

Czy dobrze się uczyłeś? 

 

Tak, byłem bardzo dobrym uczniem, nigdy nie miałem kłopotów w  nauce 

i zawsze byłem w czołówce klasy. 

 

Jakie były za Twoich czasów stosunki nauczyciel – uczeń? 

 

Na pewno panowała  większa dyscyplina. Stosowano też wówczas  kary 

cielesne. Wydaje mi się, że uczniowie bardziej szanowali nauczycieli, a nawet 

się ich bali. 



 

Czy widzisz różnice między szkołą dziś, a dawniej? 

 

Ja miałem szczęście, ponieważ trafiłem do nowo oddanej  szkoły. Mieliśmy 

basen, salę gimnastyczną oraz stadion. Była to szkoła wybudowana  według 

nowych standardów. Moi koledzy nie mieli tyle szczęścia. Opowiadali mi, że 

chodzili do szkół, gdzie nie było sal gimnastycznych oraz łazienek, a ubikacje 

znajdowały się na dworze. 

 

A  jak były wyposażone sale lekcyjne? 

 

Wydaje mi się, że podobnie jak dzisiaj, tzn. wisiały w nich tablice i stały ławki 

poustawiane w rzędy, ale nie mieliśmy telewizora, komputerów, rzutników. 

Ławki były dwuosobowe z szufladką, na ścianie wisiały pomoce dydaktyczne. 

 

Zapewne strój do szkoły też wyglądał inaczej . Powiedz Dziadku jak 

wyglądał uczeń? 

 

Musiałem nosić tarczę oraz być schludnie ubranym. Należało obowiązkowo 

mieć  krótkie włosy. 

 

Jak długo trwała edukacja za Twoich czasów Dziadku? 

 

Szkoła podstawowa – 7 lat obowiązkowo, liceum ogólnokształcące – 4 lata 

zakończone maturą. Później poszedłem na studia geodezyjne. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę.  

 

Wywiad przeprowadził Jan Jerzewski 

 



WYWIAD O STARYCH DZIEJACH 

 

Postanowiłam porozmawiać z moim Dziadkiem na temat jego 

edukacji. Inserowało mnie, jak wyglądała szkoła w czasach, kiedy 

uczył się w niej mój Dziadek -Marian Gruba , czyli zaraz po 

wojnie. Myślę, że Was również zainteresuje ta rozmowa. 
Wiktoria Adamska: Dzień dobry. 

Marian Gruba: Dzień dobry. 

W.A.: Czy odpowiesz mi Dziadku na kilka pytań. Chciałabym się dowiedzieć, jak 

wyglądała szkoła za Twoich czasów? 

M.G.: Z miłą chęcią. 

W.A.: To przejdźmy do pierwszego pytania. Ile w Twojej szkole podstawowej było 

klas? 

M.G.: Po wojnie ,czyli w 1946 roku, w mojej szkole podstawowej edukacja trwała 7 

lat. 

W.A.: Ile miałeś  lat ,kiedy rozpocząłeś  naukę? 

M.G.: Ja zacząłem szkołę jako dziesięcioletni chłopiec. 

W.A.: Dlaczego tak późno? 

M.G.: Bo w czasie wojny nie była możliwa nauka. 

W.A.: Czy kiedykolwiek  ściągałeś na sprawdzianach? 

M.G.: Czasami mi się zdarzyło ,ale rzadko.  

W.A.: Czy były w szkole stosowane kary cielesne? 

M.G.: Tak były stosowane np. uderzanie linijką po palcach. 

W.A.: A czy to było bolesne? 

M.G.: Oczywiście, nawet bardzo. 

W.A.: Czy mogłeś w szkole rozwijać swoje zainteresowania?  

M.G.: Nic takiego nie pamiętam. 

W.A.: Czy   klasy były liczne? 

M.G.: Tak, były bardzo liczne. W niektórych klasach było nawet 60 osób. 

W.A.: Dlaczego tak wiele dzieci uczyło się w jednej klasie? 

M.G.: Bo tak jak ja nie wszyscy w odpowiednim czasie rozpoczęli edukację. 

W.A.: Bardzo dziękuję za wywiad. Dowiedziałam się wiele interesujących rzeczy. 

M.G.: Ja też bardzo dziękuję.  
Rozmawiała: Wiktoria Adamczyk 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z Panią Danutą Wyżlic – babcią uczennicy z klasy 6B 

 
 
Babciu, jak wspominasz swoje lata szkolne? 
- No, na pewno nie były tak beztroskie i tak atrakcyjne, jak wy dziś macie. Klasy były 30 -
osobowe. Ustawione w nich były trzy rzędy jednakowych, dwuosobowych ławek. W tych 
drewnianych blatach były otwory na atrament i rowki na przybory. Oczywiście pióra ze 
stalówką, ołówek i gumka – myszka. Nieraz czarna plama atramentu zalewała zeszyty. I tu 
z pomocą przychodziła specjalna bibuła. Za to pisaliśmy czytelnie, prawie kaligraficznie. 
 
A jakie przedmioty obowiązywały i który był Twoim ulubionym? 
- Takie jak teraz, oprócz informatyki, angielskiego i WDŻ, ale był język rosyjski. Oczywiście 
WF i biologia były moimi ulubionymi. Lekcje WF były nieco inne niż teraz; były wspólne . 
Musieliśmy mieć jednakowe stroje – czarne lub granatowe szorty, białe płócienne, 
wykrochmalone bluzeczki z wycięciem w tak zwane ,,karo” z niebieską oblamówką. 
Ćwiczyliśmy boso. Było bardzo dużo gimnastyki. Podobnie było ze strojami szkolnymi – 
obowiązywał fartuszek z białym kołnierzykiem. Nauczycielki też musiały się tak ubierać. 
 
Czy stosowano jakieś kary? Jeśli tak, to jakie? 
- Z przykrością to wspominam. Kary cielesne - ,,łapy” drewnianym piórnikiem i linijką, a 
także zostawanie w ,,kozie” czasami na całą noc. 
 
A kto wtedy pilnował? 
- Pan Woźny. To ciekawa postać w szkole i ważna. Chodził z dzwonkiem, którym oznajmiał 
kolejne lekcje, ale też odprowadzał różnych ,,delikwentów” do pokoju nauczycielskiego. Bo 
wtedy nie było pedagogów szkolnych. 
 
Co jeszcze pamiętasz? 
- Na pewno apele wzdłuż ciemnego korytarza i śniadania na dużej przerwie. Dostawaliśmy 
czarną kawę i chleb ze smalcem. Co jakiś czas serwowano nam łyżkę tranu zagryzaną 
chlebem. Fuj … jakie to było wstrętne. Ale podobno zdrowe.  
 
 
A w co bawiliście się na przerwach? 
- Graliśmy w klipę, ,,państwa - miasta” , w ,,chłopa” no i pisaliśmy listy miłosne, ale żeby 
nikt ich nie odczytał – nauczyciele ani rodzice- to pisaliśmy je alfabetem Morse’a.  
 
Dziękuje babciu za wywiad 

12. To były takie lata 50 ,wnusiu. 

Ze swoją Babcią rozmawiała Marysia Kwapisz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LUTY 
 
Luty – drugi miesiąc w roku. Luty jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na 

południowej. Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od określenia srogich mrozów. 

Dawniej używane były również nazwy sieczeń lub strąpacz. Łacińska nazwa Februarius została 

zapożyczona przez większość języków europejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.  

W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.  

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa.  

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 
 

Dominika Literska, Julia Szewczyk, Natalia Bartczak, kl. Vd 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesiąc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Brückner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łacina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Februarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa


Historia karnawału 

 

 Karnawał, po staropolsku zwany zapustami, to czas liczony od Nowego Roku 

lub od Trzech Króli i trwający aż do Środy Popielcowej.  

Nazwa pochodzi od łacińsko- włoskiego "carnavale", co oznacza  rozstanie 

z mięsem. W  Polsce przetłumaczono nazwę na "mięsopust", określając tym jednak 

ostatnie dni karnawału.  

 W średniowieczu z obchodów karnawałowych słynęła przede wszystkim 

Wenecja, a po jej upadku w XVIII w. - Rzym. Niemal równie huczny bywał 

w tamtych czasach karnawał w Hiszpanii, Portugalii i we Francji; bawiono się także 

w Niemczech, Czechach, na Rusi i na Bałkanach.  

 Bardzo szybko przeszczepione na nasz grunt europejskie zabawy karnawałowe 

nabrały swojskiego charakteru i polskiego wyrazu, zgodnie z duchem 

i temperamentem Polaków,  wiążąc się z tradycją polską i obyczajem.  

 Zgodnie z duchem tym i zwyczajem karnawał staropolski był suty, hałaśliwy, 

wesoły i szumny. Stanowił czas  różnych uciech: polowań, kuligów, poczęstunków, 

tańców i swawoli.  

 W Tłusty Czwartek na mieszczańskich stołach nie mogło zabraknąć 

smażonych na tłuszczu słodkich racuchów, blinów, ""pampuchów" oraz 

delikatniejszych pączków czy chrustów.  

 

 Pączki jadane na wsi przeciwnie, były solidne, wielkie, dobrze wypełnione 

marmoladą lub powidłami i dość twarde, tak, iż można było specjałem tym nabić 

niezłego guza i podsinić oko.  

Tłusty czwartek był jednak tylko wstępem do szaleństw ostatnich trzech dni przed 

Popielcem, kiedy to we wszystkich domach było wielu gości i dużo tłustego, 

pożywnego jedzenia, żeby każdy mógł najeść się do syta przed nadchodzącym 



Wielkim Postem.  

 

 Brać uczniowska, włączając się w nurt tej prastarej tradycji, również hucznie 

i wesoło świętowała czas karnawału. Uczniowie Piątki wzięli udział w zabawach 

karnawałowych organizowanych dla nich 14 lutego czyli w Dzień św. Walentego. 

Maluchy przebrane w piękne, kolorowe i finezyjne stroje tańczyły w sali 

gimnastycznej w godzinach południowych. Był to więc najprawdziwszy bal 

przebierańców. Zabawa trwała w czasie godzin lekcyjnych, więc zapewne się 

podobała.  

 Uczniowie klas IV-VI mieli swój bal w godzinach popołudniowych. W tym 

przedziale wiekowym dzieci rzadziej decydują się na przebranie, liczy się wszak 

taniec, muzyka, gwar i totalny luz. I może luz byłby całkowity, gdy nie tabuny 

nauczycieli wałęsających się po korytarzach szkolnych i między balowiczami, 

czujnie obserwujący wszelki ruch na sali. No ale bal się odbył i tradycji stało się 

zadość. Jeszcze przed nami Tłusty Czwartek- liczymy na pyszne pączki od Rady 

Rodziców, oczywiście dla podtrzymania tradycji w Narodzie. 

Zdjęcia z zabawy karnawałowej. 

 

 



WIERSZE O ZIMIE 

 
Autor nieznany 
Choinka z lasu 

  
Stoi śnieżna, wyniosła  

z zielonymi igłami.  

Przyszła z lasu, gdzie rosła  

wraz ze swymi siostrami.  

Pachnie mrozem i borem,  

i żywicą, i korą.  

Jeszcze dzisiaj wieczorem  

w strój ją barwny ubiorą.  

Kule na niej zabłysną  

przezroczyste i kruche,  

na gałązkach zawisną  

kolorowe łańcuchy. 

I sto świeczek zapłonie 

Dzieci cieszyć się będą 

Gdy się wieczór rozdzwoni 

I rozśpiewa kolędą 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



Autor nieznany 

 

KOLOROWY ŚNIEG 

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,  

że śnieg powinien być kolorowy?  

Albo zielony, albo czerwony,  

liliowy albo beż.  

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,  

a bałwan biały nie byłby, ale  

albo zielony, albo czerwony,  

liliowy albo beż.  

Śnieżki tak samo w zimowej porze  

byłyby wtedy w jakimś kolorze:  

albo zielone, albo czerwone,  

liliowe albo beż.  

Bardzo kolory by się przydały,  

a tu tymczasem wciąż pada biały,  

biały bielutki, miękki mięciutki,  

świeży, świeżutki śnieg. 

 

 

 
 

B.St. Kossuthówna 
Bałwan ze śniegu 

 

 
Ulepiły dzieci 

Ze śniegu bałwana, 

W kapeluszu, z fajką w zębach 

Wygląda na pana 

 

Pewno ci tu zimno, 

śniegowy bałwanie, 

chodźże do nas do przedszkola 

na ciepłe śniadanie. 

 

Zaiskrzył się bałwan, 

jakby śmiał się z tego: 

- Mróz – to mój przyjaciel, 



- stopniałbym bez niego. 

 

 

 

 
 

 
Autor nieznany  

 
Bałwanek 

 

Ulepiła mała Basia 

ze śniegu bałwana. 

Zostawiła go na noc całą 

do samego rana. 

Pokaże go tatusiowi 

i siostrzyczce Kasi 

niech zobaczą , 

jak się bałwan udał małej Basi! 
 

 
E. Waśniowska... 

 

Wigilijny Wieczór 

 

Wigilijny Wieczór, opłatek na stole,  

Zapach potraw wśród płonących świec,  

Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym  

Niesie ziemi swą niebiańską pieśń. 

 

Bóg Miłością dusze rozświetla  

I opłatek błogosławi biały,  

Wlewa pokój w nasze smutne serca  

Narodzony dzisiaj Jezus mały. 

 



Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,  

Każdy dom i każdego z nas,  

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta  

Niosą wszystkim betlejemski blask. 

 

 

 
 

Już  po… 

 
 
 Na pewno jesteście zorientowani, Drodzy Czytelnicy, że 24 lutego wyruszyła 

z naszej szkoły ekipa, złożona z dwojga uczniów, nauczyciela i rodzica do Gdańska 

na finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Wyruszyliśmy o godzinie 

ósmej rano. Po dwóch godzinach jazdy, która upłynęła w dość swobodnej atmosferze, 

byliśmy na miejscu, dokładnie w Centrum Kształcenia Nauczycieli na ulicy Hallera. 

 Budynek stary i dostojny, złożony z kilku pięter, ogromnych korytarzy i 

dużych sal, zrobił na nas raczej korzystne wrażenie. Nie od razu znaleźliśmy sale, w 

których konkurs miał przebiegać, ale wkrótce i to się udało po kilku odpowiedziach 



miłych ludzi. Ponieważ byliśmy w budynku godzinę przed konkursem, mogliśmy 

trochę pozwiedzać obiekt. Odczytaliśmy też listy zawierające imiona i nazwiska 

uczestników polonistycznych zmagań rozwieszone na drzwiach przeznaczonych na 

egzamin sal. Było na nich dwieście nazwisk uczniów, którzy podobnie jak my, dotarli  

do finału. Stres był, ale niewielki. W końcu to i tak duży sukces, że znaleźliśmy się w 

gronie najlepszych z całego naszego Województwa Pomorskiego. Niestety, nie 

poznaliśmy nowych przyjaciół, ale któż by miał na to czas w takiej chwili. Teraz 

trzymajcie za nas kciuki, bo liczymy na dobre wyniki w finale. Rozstrzygnięcie 

jeszcze daleko, więc bardzo się to przyda. 

 
Marysia Kwapisz 

Mikołaj Zamojski 

 

 

 

Krótka rozmowa z uczestnikami Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 

 

Jakie są Twoje wrażenia związane z konkursem? Jak oceniasz poziom trudności 

testu? 

 

Marysia: Na pierwszy rzut oka test wydawał się bardzo trudny, ale po zagłębieniu 

się w poszczególne zadania stwierdziłam, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

 

Które z zadań sprawiło Ci najwięcej trudności? 

 

Mikołaj: Najdłużej zastanawiałem się nad pytaniem dotyczącym liczebników 

zbiorowych. 

 

Jak się przygotowywaliście do udziału w konkursie? 

 

Marysia: Przede wszystkim uczęszczaliśmy na dodatkowe zajęcia, organizowane 

przez naszą polonistkę – panią Kasię. Również w domu rozwiązywałam dodatkowe 

testy robione przez moją babcię też polonistkę. 

 

Mikołaj: Dostawaliśmy dodatkowe zadania od pani Katarzyny, które mieliśmy na 

bieżąco odrabiać w domu. 

 

Czy język polski to przedmiot, który jest szczególnie łatwy? Skąd u Ciebie taka wiedza 

o języku ojczystym? 

 

Marysia:  Język polski nie jest szczególnie łatwym przedmiotem. Bardzo dużo 

rzeczy robię intuicyjnie. Wiedzę wynoszę przede wszystkim z lekcji. 

 

Jakie są Twoje inne zainteresowania? 

 



Mikołaj: Lubię grać w koszykówkę oraz interesuję się informatyką, jednak mam 

mało czasu na rozwijanie swoich zainteresowań ze względu na nakład pracy. 

 

A Twoje Marysiu?  

 

Marysia: Uprawiam pływanie, moją pasją jest również przyroda. W przyszłości 

chciałabym być chirurgiem plastycznym. 

 

Czy  planujecie jeszcze udział w innych ważnych konkursach przedmiotowych? 

 

Marysia: Czekają mnie jeszcze 2 ważne konkursy – Kangur matematyczny i 

Świetlik. Będę również reprezentować szkołę w miejskim konkursie ortograficznym. 

Trenuję też do turnieju koszykarskiego dziewcząt. 

 

Mikołaj: Ja, podobnie jak moja koleżanka, wezmę udział w konkursie 

ortograficznym w SP-6- w szkole zdobyłem tytuł Mistrza Ortografii- oraz 

przygotowuję się do udziału w turnieju koszykówki dla zespołów szkół 

podstawowych. 

 

 

Dziękujemy za rozmowę. Gratulujemy sukcesu i liczymy, że w Gdańsku też dobrze 

wypadliście. Trzymamy  kciuki za Wasze powodzenie w kolejnych konkursach i 

turniejach. 

 

Redakcja 

 

 

 

Kącik urody 

 
Modne kolory zima 2017 

 

Ciemny niebieski 

Jasny niebieski 

Szary 

Czerwony 

Jasny brąz/beż 

Przygaszona malina 

Żółty 

Kasztanowy 

Jasny fiolet 

 

Dodatki 

 



Tej zimy bardzo modne są różnego rodzaju dodatki  z aksamitu : 

 

Choker 

Kopertówki 

Opaski na włosy 

Czapki z daszkiem i wiele innych 

 

Bluzki ,koszule, swetry 

 

Koszule i bluzki z wiązaniami w kokardę to prawdziwy trend zimy .Jest on 

dziewczęcy a zarazem uroczy .Bluzki z  motywem kokardy najlepiej pasują 

z klasycznymi  dżinsami, innym trendem są też bawełniane bluzki a na nie bluzka na 

ramiączkach z innego materiału, koszule z falbanami ,a gdy zrobi nam się zimno 

ogrzeje nas sweter oversize . 

 

 

 

 
 

Spodnie 

 

Bardzo modne są w tym sezonie  spodnie moro, kuloty z szerokimi nogawkami 

sięgające do kostek w różnych kolorach, obcisłe dżinsy (rurki),dzwony które są 

obcisłe a ku dołowi się poszerzają i różnego rodzaju kombinezony . 

 

 



 
 

 

 

Kurtki 

 

Na zimowe ,deszczowe dni ogrzeją nas parki w odcieniach zieleni, czerni i bordo 

oraz we wzór moro,płaszcze wiązane w talii paskiem lub płaszcze oversize i 

bomberki różnej długości.  

 

 
 

 

Buty 

 

Na suche, zimowe dni kiedy chcemy wyglądać modnie przydadzą się nam skórzane 

botki lub muszkieterki a zamiennikiem mogą być glany . 

 

 

 

                        Julia Orucoglu, Wiktoria Lemieszek 6e 

 


