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W tym numerze 

znajdziecie m.in.: 

- info o tym, jak 

prowadzić dziennik, 

- info o wydarzeniach 

pop-kultury 2021, 

-  info o ciekawych 

książkach i filmach,  

-humor...., 

- świat komiksów,  

- przepis na herbatkę 

, 

ZAPRASZAMY!!!! 
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Sondaż 

W ostatnim czasie jedna z osób 

z redakcji przeprowadziła 

sondaż wśród nauczycieli.  

Oto pytanie, na które 

odpowiadali. 

Czy Pan/Pani się żyłuje? 

Co oznacza to dziwne słowo? 

Jak podaje słownik PWN 

oznacza to przemęczenie, 

przepracowywanie. 

Odpowiedzi były zróżnicowane: 

Na 11 pytanych nauczycieli  

6 odpowiedziało tak,  

3 nauczycieli - nie, a 2 nie 

wiedziało, co to oznacza. 

W przeliczeniu na procenty 

najczęstszą odpowiedzą było 

tak, bo aż 54%, potem 

odpowiedź nie – 28%  

oraz nie wiem - 18%. 

Jedna z odpowiedzi była bardzo 

ciekawa, oto ona: W mojej 

jakże subiektywnej opinii 

uważam, że tak. 

Róża, 8b 

Sudoku  

dla 

chętnych... 

 

Życie zapisane na kartkach.  

Cześć! Słyszeliście kiedyś o prowadzeniu 

dziennika?  
Jeśli nie lub tylko trochę, zaraz wytłumaczę co i jak  

oraz udzielę kilku rad. Prowadzenie dziennika  

jest codziennym zapisywaniem, np. co się u nas działo, jak się 

czujemy i co obecnie chodzi nam po głowie. Jest to dobry 

sposób na zapamiętywanie różnych momentów i odstresowanie 

się. Po co to robić? Według mnie nie ma nic lepszego  

od otworzenia takiego dziennika i zobaczenia za parę lat,  

co robiliśmy danego dnia. Możemy również poczuć się tak,  

jak kiedyś i przeanalizować emocje, jakie nam towarzyszyły.  

Nie zapominajmy o tym, że piszemy o sobie. Pomaga nam  

to w pamiętaniu o, np. swoim życiu nastoletnim i jak wyglądało 

dorastanie z naszej strony.  

O czym można pisać? Czym można urozmaicić?  

Jeśli nie wiesz, jak zacząć, o to kilka pomysłów dla ciebie:  

1. Napisz, co dzisiaj robiłeś/łaś - w skrócie, co jadłeś/łaś  

lub widziałeś/łaś, z kim się spotkałeś/łaś, jak się czujesz  

oraz miejsca, które odwiedziłeś/łaś.  

2. Cytaty - nie chodzi tutaj o jeden, można powiedzieć, typ. 

Możesz zapisywać tam ważne cytaty z książek, filmów, jakichś 

ludzi lub nawet takie, które ktoś powiedział w szkole i wydają 

ci się zabawne.  

3. Wschody i zachody słońca - o której godzinie były,  

jak wyglądały.  

4. Obejrzane filmy, przeczytane książki, ulubione gry 

 lub jedzenie.  

5. Zbieraj podpisy przyjaciół - super pamiątka.  

6. Wklejaj wycinki z gazet o tematyce, która cię interesuje 

lub listy od przyjaciół. Możesz umieszczać tam również 

karteczki, które piszesz sobie z kimś, np. na przerwach.  

7. Ulubione piosenki.  

8. Zdjęcia, np. Ze swoimi przyjaciółmi.  

9. Paragony lub bilety.  

Jak zacząć? Pamiętaj, że taka forma może ci nie podpasować, 

więc nie kupuj od razu pięknego zeszytu za kosmiczną cenę  

i nowe długopisy, flamastry, kolorowe taśmy. Wystarczy 

zwykły zeszyt i długopis oraz dobre nastawienie i regularność. 

Mam nadzieję, że was zachęciłam do tej codziennej czynności.            

                                                                      Paulina, 8b 

 



DZIECI 

GOTUJĄ… 

Idealny przepis  

na zimową herbatkę: 

- 0,5 litra wody, 

- czarna herbata, 

- dodatki: imbir, goździki, 

cynamon, miód, 

plasterek pomarańczy. 

Sposób przygotowania:  

Zagotuj 0,5 litra wody.  

Do imbryczka (taki dzbanek 

😊) wsyp 3 łyżeczki herbaty. 

Herbatę zalej gorącą wodą  

i zaparzaj przez około 3-5 

minut. 

 

Do zaparzonej czarnej 

herbaty dodaj pokrojony  

w cienkie plastry imbir, 

goździki i cynamon. 

Pozostaw pod przykryciem 

na około 2 minuty. 

Następnie przecedź napar 

przez sitko. 

 

Herbatę nalej do ulubionego 

kubka i dodaj plaster   

pomarańczy oraz  łyżeczkę 

miodu. 

Teraz ciesz się smakiem 

pysznej herbatki 😊 

 

 

 

Szkolna fotogaleria...... 
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Polecajki styczniowo 

lutowe - szkolna 

kulturka 

W każdym numerze będziemy 

publikować kilka rzeczy, 

wartych polecenia od naszej 

redakcji. Zapraszamy  

na przegląd kultury w tym 

wydaniu. Zobaczycie tutaj 

książki, filmy, płyty i wiele 

więcej! 

”Nasze magiczne Encanto” 

Przyjemny film 

przygodowy z dużą ilością 

piosenek. Ciekawa fabuła oraz 

świetna animacja z ogromną 

ilością szczegółów. Co prawda 

film ten nie jest jeszcze 

ogólnodostępny dla wszystkich 

jednak, jeśli ma ktoś chęć 

wybrać się do kina bądź posiada 

Disney+, serdecznie 

go polecam. Jest odpowiedni 

dla każdej grupy wiekowej. 

Główną bohaterką 

filmu jest nastoletnia 

dziewczyna, Mirabel, 

pochodząca z kolumbijskiej 

rodziny obdarzonej magicznymi 

mocami. Niestety ona jako 

jedyna nie posiada żadnego 

daru. Podczas, gdy jej bliscy 

bawią się i świętują, Mirabel 

zauważa, że coś niepokojącego 

dzieje się z ich domem, więc 

postanawia dowiedzieć się, co 

może być tego przyczyną i jak 

temu zaradzić. Po drodze 

napotyka się na wiele 

przeszkód. Poznaje również 

różne tajemnice rodziny. 

Kinga, 8b 

,,Doktor Jekyll i Pan Hyde” 

Szukasz książki  
na zimowy wieczór? Może masz 
zastój czytelniczy i potrzebujesz 
cienkiej książki, która pomoże 
Ci w ponownym wciągnięciu się 

w czytanie? Myślę, że będzie to idealna propozycja dla Ciebie. 

Opowiada o doktorze Jekyllu, który dostrzega, że każdy 
człowiek ma swoją mroczną stronę. W tym celu chce odnaleźć swoją. 
Dlatego zaczyna eksperymentować z różnymi substancjami, aż w końcu 
mu się udaje. Powstaje mroczna postać, która od tego momentu staje 
się nieodłącznym elementem życia Doktora. Dopiero wtedy zaczyna on 
rozumieć jak mroczne bywają zakątki ludzkiej psychiki. Sprawy zaczynają 
się komplikować, gdy ludzie zauważają, że Doktor Jekyll popada w obłęd. 
Co jest tego powodem oraz co do tego ma pan Hyde. 

Książka przeznaczona dla osób w klasach starszych (7-8).  

                                                                                                 Paulina, 8b 

 

 
“NASZ DYREKTOR JEST WAMPIREM” 

Jest to książka dla dzieci, autorstwa szkockiej pisarki Pameli 

Butchart. Jest to jedna część z całej serii. 

Opowiada ona historię uczniów, którzy podejrzewają, że ich 

dyrektor jest wampirem, a jego armia wampiroszczurów zamierza 

opanować szkołę! Czy przyjaciołom uda się rozwikłać zagadkę i 

powstrzymać potencjalny atak krwiopijców? Przeczytaj, żeby się 

dowiedzieć! A uwierz mi, tę książkę czyta się bardzo szybko i przyjemnie, 

jest przezabawna i zawiera wiele szalonych obrazków! 

Ola, 8b 

Jeśli znudziła ci się muzyka, której słuchasz i szukasz czegoś 

nowego, polecam ci Marinę. Kiedyś znana jako Marina and the 

Diamonds, teraz po prostu Marina. Jest ona Walijską piosenkarką  

i autorką tekstów, które na pewno ci się spodobają. Jeśli jeszcze jej nie 

słuchasz, polecam zacząć od jej najnowszej płyty „Ancient Dreams In A 

Modern Land”, do której możesz tańczyć jak i płakać. Osobiście uważam, 

że zasługuje ona na nagrodę grammy „album roku”. 

                                                                                         Hania, 8b 

                                    



Cytomania.pl 

,,Nic tak nie łączy ludzi 

jak miłość do tych samych 

książek.” 

(Tomasz Jastrun, Gorący lód)                                                       

,,Nie żałuj, nigdy nie 

żałuj, że mogłeś coś zrobić w 

życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie 

zrobiłeś, bo nie mogłeś.” 

(Stanisław Lem, Szpital 

Przemienienia)                                                

,,Skąd bierze się zło? 

jak to skąd 

z człowieka 

zawsze z człowieka 

i tylko z człowieka” 

(Tadeusz Różewicz)                                                                 

Maja, 8b 

 

PLAYLISTA  

DLA MAŁYCH I DUŻYCH 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się  

w pop-kulturze w 2021: 

~Olivia Rodrigo - w styczniu zadebiutowała z driver’s license, zyskała 

popularność i teraz wszyscy ją kochamy. 

~”Friends reunion” - w tym roku bohaterowie kultowego serialu 

“przyjaciele” spotkali się jeszcze raz. 

~Britney Spears jest wolna - po 13 latach uwielbiana przez wszystkich 

amerykańska piosenkarka odzyskuje swoje życie. 

~Coming out JoJo Siwy - JoJo Siwa, 18 letnia ikona (<3) popu zrobiła 

coming out jako osoba LGBTQ. 

~Maneskin wygrał Eurowizję - włoski zespół rockowy, którego chyba nie 

trzeba nikomu przedstawiać, w tym roku stał się popularny na całym 

świecie. 

~Zerwanie Shawna Mendesa z Camilią Cabello - nic nie trwa wieczne. 

Okazuje się, że dwoje popularnych piosenkarzy jednak nie było w 

szczęśliwym związku. 

~Tom Holland i Zendaya razem - po latach wyczekiwania fanów aktorzy, 

którzy grali razem w trzech częściach “Spideramana”, nareszcie stali się 

parą. 

~Folklore wygrywa ,aoty’ - 8 studyjny album Taylor Swift wygrał 

nagrodę Grammy za bycie albumem roku. 

~Ostatni album Tony’ego Bennetta - 95 letni, chory na alzheimera 

piosenkarz w tym roku wydał ostatni w swojej karierze album, w którym 

razem z Lady Gagą śpiewa jazz - “Love for sale”. 

Hania, 8b 

 ******* 
Przypominamy, że nasza gazetka posiada własny e-mail, który będzie 

regularnie sprawdzany, a na Wasze jakiekolwiek pytania będzie 

odpowiadać ktoś z naszej redakcji. Jednak nie zapominajmy o tym, że 

muszą zostać ustalone pewne zasady. 

Co można do nas zgłosić? 

1. Sprawę, którą chcielibyście/chciałybyście poruszyć.  

2. Informacje o, np. akcji charytatywnej, jakimś balu.  

Ogólnie o tym, co odbędzie się w szkole. 

3. Informacje o zgubieniu czegoś. 

4. Swoją opinię na temat gazetki, co Wam się podoba  

lub co chcielibyście/chciałybyście dodać, zmienić. 



5. Możecie podzielić się 

jakimś pomysłem, a 

jeśli weźmiemy to pod 

uwagę w następnym 

numerze zostaniecie 

dopisani/dopisane 

jako autor. 

 

Czego nie rób: 

1. Nie pisz hejtu. 

2. Nie wysyłaj czegoś, co 

może kogoś oczernić. 

3. Nie używaj 

niestosownego 

słownictwa. 

4. Nie wysyłaj 

niestosownych zdjęć, 

filmów, gifów... 

5. Nie wysyłaj 

podejrzanych linków 

(takie nie będą przez 

nas otwierane). 

6. Nie spam, np. nie 

wysyłaj jednej 

wiadomości kilka razy. 

 

Pamiętaj! 

1. Wiadomość, którą 

chcesz do nas wysłać, 

musi dotyczyć gazetki, 

a nie, np. spraw 

prywatnych 

bezpośrednio 

kierowanych do 

jednego z członków 

redakcji. 

 

Nasz mail:  

thesp47times@gmail.com 

 

 

 

 

Jeszcze raz, życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom 

świetnie spędzonych ferii zimowych! Mamy nadzieję, że 

miło upłynie Wam ten czas. Zdrowia i obyście nie zamarzli. 

Redakcja gazetki 

 

 

 

KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 
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 Świat komiksów.....
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