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ważne wydarzenia

21.01 - Dzień Babci

22.01 - Dzień Dziadka 

?
14.02 - Walentynki

24.02 - Dzień niespodziewanego całusa
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Hej kolęda, kolęda!

Nasze Życzenia dla 
wszystkich CHŁOPCÓW

Buzia twoja uśmiechnięta,
W dniu radosnym 

Twego święta
Przyjmij proszę te życzenia

Niech się spełnią 
Twe marzenia

Ważna dzisiaj data taka,
Bo to przecież 

DZIEŃ CHŁOPAKA!

Milena Stochmiałek 
Uczennica klasy 7a

Tradycją w naszej szkole są klasowe spo-
tkania wigilijne przed Bożym Narodzeniem. 
I  tym razem każda klasa wraz z wychowawcą 
przygotowała uroczysty poczęstunek. Ucznio-
wie czynnie uczestniczyli w organizacji spotka-
nia. Jedni przynieśli coś do jedzenia, inni coś do 
picia, jeszcze inni zajęli się przygotowaniem sali. 
W tym dniu wszyscy czuliśmy już klimat zbliża-
jących się świąt Bożego Narodzenia. W klasach 
panowała  przyjemna atmosfera, wszyscy dzie-
lili się opłatkiem, składali życzenia i próbowali 
rozmaitych smakołyków, które znajdowały się 
na naszych klasowych  wigilijnych stołach. No  
i oczywiście śpiewaliśmy kolędy. Było naprawdę 
miło i serdecznie.

Hej! Jest już styczeń, niedługo ferie. Mamy 
nadzieję, że Wasze oceny na pierwszy semestr są 
bardzo dobre. 

W tej gazetce podsumujemy grudzień, 
przyjrzymy się różnym akcjom, które miały miej-
sce w naszej szkole. Poruszymy temat świąt Boże-
go Narodzenia i powiemy, co podczas nich robili-
śmy. Sprawdzimy, czy nauczyciele zadali nam na 
przerwę świąteczną. 

Jak pewnie wiecie, nasza nauczycielka pani 
Aleksandra Kosztowniak brała udział w konkursie 
„Nauczyciel na medal”. Przeprowadziliśmy wy-
wiad z panią Olą na ten temat. 

Mamy nadzieję, że gazetka się Wam spodo-
ba. Miłej lektury oraz oczywiście  bezpiecznych  
i radosnych ferii!

Oliwia Święcicka
Uczennica klasy 7a

Samorząd uczniowiski 
życzy wszystkim uczniom 
i nauczycielom udanych 

ferii
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 Za nami święta bożonarodzeniowe, ma-
giczny, rodzinny okres w roku. Przez wiele osób 
uważany za najwspanialszy czas, spędzany z ro-
dziną przy wigilijnym stole.

Jednak czy każdy poświęca ten czas dla 
rodziny?  Aby się dowiedzieć przeprowadziliśmy 
krótką ankietę wśród uczniów z naszej szkoły.

Jak się okazuje, większość z was spędziła 
święta we Wrocławiu.

Jedni spędzili ten czas z rodziną, inni dzie-
lili go z komputerem czy telefonem. Byli też tacy, 
co jeździli na nartach. 

Czy nie powinniśmy zatem popatrzeć na 
święta jako jedyny czas, w którym spotykamy 
się z rodziną, czas, kiedy możemy z nią porozma-
wiać, po prostu pobyć ze sobą. Przecież święta 
to wyjątkowy czas, więc powinniśmy poświęcić 
go dla rodziny i radośnie z nią je spędzać.

Znamienne jest dla naszych czasów, że za-
pominamy o tym, co najważniejsze, a przykłada-
my wagę do rzeczy nieistotnych. Komputer czy 
telefon nigdy nie zastąpi nam żywej osoby. Naj-
lepszym prezentem, jaki możemy dać komuś, 
jest czas, a nie smartfon czy inny drogi gadżet 
znaleziony pod choinką.

Święta,święta...

Kacper Kozioł
Cezary Dębski
Uczniowie klasy 7a

Jak co roku w grudniu został zorganizowa-
ny przez Samorząd Uczniowski konkurs na naj-
ładniej udekorowaną świątecznie salę lekcyjną.

Dla każdego rocznika przypisano miasto, 
jako temat przewodni wystroju sali. 

Klasy IV – Laponia
Klasy V – Zakopane
Klasy VI - Wiedeń
Klasy  VII -  Nowy Jork
Klasy VIII – Moskwa
Rywalizacja nie była zacięta, bo nie wszy-

scy potraktowali konkurs wystarczająco poważ-
nie. Niektóre sale wyglądały naprawdę pięknie, 
lecz były też takie, gdzie nie widać było zaanga-
żowania uczniów. A przecież takie akcje spra-
wiają, że nasze otoczenie zyskuje. Miło jest wejść 
do Sali, w której panuje świąteczna atmosfera. A 
poza tym ubieranie sali może okazać się frajdą 
dla uczniów, zabawą i sposobem na integrację.

Warto było powalczyć o pierwsze miejsce, 
ponieważ nagrodą były trzy dni bez zadań do-
mowych, kartkówek oraz odpytywań i słodkie 
upominki. Zwycięzcą tegorocznego konkursu 
została klasa 7a. Gratulujemy!

O d  Z a k o p a n e g o 
d o  N o w e g o  J o r k u

Oliwia Święcicka
Uczennica klasy 7a
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AGATA CYGAN
Uczennica klasy Va

ALICJA STOCHMIAŁEK
Uczennica klasy VIc

Nauczyciel na medal

MOŻE NIEKTÓRZY Z WAS NIE WIEDZĄ, ALE 
NASZA PANI OD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 
ALEKSANDRA  KOSZTOWNIAK - BRAŁA UDZIAŁ W 
PLEBISCYCIE NA ,, NAUCZYCIELA NA MEDAL’’ OR-
GANIZOWANEGO PRZEZ „GAZETĘ WROCŁAWSKĄ” 
.  WYGRAŁA ETAP REJONOWY I PRZESZŁA DO WO-
JEWÓDZKIEGO.

NASZA REDAKCJA PRZEPROWADZIŁA WY-
WIAD Z PANIĄ OLĄ.  JEŚLI JESTEŚCIE CIEKAWI, CO 
NAM POWIEDZIAŁA, CZYTAJCIE DALEJ.

 
NINA HOMAN (REDAKTORKA GAZETKI):  
Serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak wyso-
kich wyników w plebiscycie na ,,Nauczyciela na 
medal’’. 
 ALEKSANDRA  KOSZTOWNIAK:
 Dziękuję bardzo. 
NH: Jak pani się czuje jako najlepszy nauczyciel 
we Wrocławiu?

AK: Nie wiem, czy to jest ta, że jestem naj-
lepszym nauczycielem , bo wydaje mi się, że ten 
konkurs ma dotyczyć bardziej popularności .
NH: A jak pani zareagowała na to, że rodzice z pani 
klasy, chcą panią zgłosić do plebiscytu ?

AK: W pierwszym momencie powiedziałam, 
że nie mam na to czasu, ale jeżeli ode mnie się za 
wiele nie wymaga, to czemu nie. I oczywiście było 
mi bardzo miło.
NH: Czy przed rozstrzygnięciem pierwszego eta-
pu powiatowego, sądziła pani, że osiągnie tak wy-
soki wynik?

AK: NIE! Nawet bardzo długo nie sprawdza-
łam wyników i chyba pani Wiola się mnie spyta-
ła, czy wiem, na którym miejscu jestem. Wtedy 
sprawdziłam, jak sytuacja wygląda. Nie sądziłam, 
że dojdę  tak daleko.

NH: Czy czwarte miejsce w etapie wojewódzkim 
nie wzbudza w pani odrobiny niedosytu? Podob-
no dla sportowca czwarte miejsce jest chyba naj-
gorsze.

AK: Nie, nie wzbudza. Chociaż faktycznie, 
zawsze, kiedy brałam udział w jakichś zawodach, 
to czwarte miejsce w jakiś sposób było najgorsze, 
bo jest to miejsce od razu za podium, ale i tak je-
stem bardzo zadowolona. 
NH: Naprawdę cieszymy się razem z panią. Jestem 
ciekawa, co jest nagrodą za czwarte miejsc?.

AK:  Na pewno medal i dyplom. Będzie jakiś 
dodatek w gazecie wrocławskiej, ale chyba dopie-
ro w styczniu. I nagrodą jest  jeszcze  DZIEN W SPA 
NH: To świetnie ! A czy tytuł ,,Nauczyciela na me-
dal’’ wpłynął jakoś na pracę z uczniami, czy raczej 
nic się nie zmieniło?

AK: Nie, ja zawsze tak samo podchodzę do 
pracy.
NH: Sięgnijmy teraz do przeszłości. Co wpłynęło 
na to, że wybrała pani pracę w szkole?

AK:  Od małego zawsze lubiłam pracę na-
uczyciela. Miśki zawsze uczyłam i uwielbiałam 
to robić. Po prostu od małego lubiłam pracować 
z ludźmi, później jak byłam dorosła, to pracę z 
dziećmi. Wstaję rano zawsze uśmiechnięta, więc 
myślę, że moja praca to powołanie, może misja?
NH: A co się pani najbardziej podoba w pracy na-
uczyciela?

AK: Myślę, że właśnie kontakt z dziećmi. Cały 
czas coś się dzieje. Dzieci mają tyle różnych pomy-
słów, niewiele rzeczy się powtarza .
NH: Jaki jest zatem pani sekret na bycie nauczy-
cielem na medal?

AK:  Po prostu przychodzę i robię to, co mam 
zrobić. Staram się robić to jak najlepiej i tyle. Sta-
ram się podchodzić do dzieci tak, jak chciałabym, 
żeby inni podchodzili do mnie.
NH:  Dziękuję Pani bardzo za poświęcony czas. 

AK: Również dziękuję.
 

Nina Homan
Uczennica klasy 7a
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Wraz z każdym tygodniem, każdym dniem, 
każdą godziną, zbliża się egzamin ósmoklasisty, a 
zaraz za nim najstarszą klasę szkoły podstawowej 
będzie czekać trudny wybór szkoły średniej lub 
zawodowej. Obecni ósmoklasiści mają trudne za-
danie, rywalizując o szkołę z ostatnim rocznikiem 
gimnazjum.

W grudniu odbyły się próbne egzaminy. 
Trzy dni z rzędu ósmoklasiści ubrani na galowo 
przychodzili do szkoły, aby   zmierzyć się z prób-
nymi testami i sprawdzić swoją wiedzę i odpor-
ność na  stres. Najstarsza klasa, pisząc egzaminy, 
mogła odczuć pierwsze skutki reformy oświaty. 
W cieniu zalet wyeliminowania gimnazjów poja-
wiły się głosy, które sugerowały, że uczniowie na-
szego rocznika zostali wdrożeni w nowy program 
niczym króliki doświadczalne. Przeładowany pro-
gram z każdego przedmiotu był i jest krytykowa-
ny przez nauczycieli, rodziców i ekspertów. 

Z A D A N I A  U C Z N I Ó W

 Pamiętajmy, że to nie politycy, nie na-
uczyciele tylko uczniowie będą pisać egzamin. 
To uczniowie uczą się według nowego progra-
mu nauczania, to ósmoklasiści będą rywalizo-
wać z gimnazjalistami o szkoły. Zdanie uczniów z 
pewnością jest najbardziej obiektywne i szczere. 
Smutne jest to, że osoby decydujące o zmianch 
w szkolnictwie, nie słuchają głosu uczniów. Ja po-
stanowiłam posłuchać moich kolegów i koleża-
nek. Oto rezultat. 

Czy obawiasz się, że nie dostaniesz się do dobrej 
szkoły ?

 TAK                    NIE                      NIE WIEM
  50%                     18%                     24 %

Czy próbny egzamin był dla Ciebie trudny ?

 TAK                   NIE                       TO ZALEŻY
 23%                    25%                      52%

Jak uważasz, kto będzie miał trudniej, aby dostać 
się do dobrej szkoły ?

GIMNAZJALIŚCI ÓSMOKLASIŚCI BĘDĄ MIELI TAK 
SAMO TRUDNO

7%                                      67%                                 26%

Czy Twoim zdaniem ósmoklasiści muszą dużo się 
uczyć ?

TAK, BARDZO DUŻO    TAK , ALE NIE BARDZO       NIE
68%                                          23%                                               9%

Boisz się egzaminów ?

TAK                          NIE
65%                           35%

 Jak widać, strach wśród uczniów rośnie. 
Próbne egzaminy choć nie były bardzo trudne, 
przestraszyły nas. Pierwszy rocznik, który ukończy 
ósmą klasę, jest przerażony brakiem miejsc w lice-
ach, przez to , że dwa roczniki idą w tym samym 
roku do średnich szkół. Przeładowany program z 
każdego przedmiotu przemęcza, a czasem prze-
raża. Uczniowie mają trudne zadanie, aby  mieć 
dobre oceny i dostać się do wymarzonej szkoły. 
Ale kogo to obchodzi? Na pewno nie panią mini-
ster.

                                                                       

Agata Cygan
Uczennica klasy 8a

A r m a g e d o n 
 w  o ś w i a c i e
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Czas dla uczniów?
 W dzisiejszym świecie czas jest bardzo 

cenny. Potrzebujemy go, kiedy uczymy się, odpo-
czywamy ,spełniamy marzenia. Uczniowie wyjąt-
kowo go potrzebują. Z każdą klasą potrzebujemy 
tego czasu coraz więcej.

 Jak wygląda przykładowy dzień ucznia?  
O poranku wstajemy, jemy śniadanie i wyruszmy 
do ukochanej szkoły. Po kilku intensywnych go-
dzinach nauki przemęczeni wracamy do domu. 
Po chwili odpoczynku siadamy do lekcji z przeróż-
nych przedmiotów. Przerywamy je, wychodząc na 
zajęcia dodatkowe. O zmroku wracamy do domu. 
Uczymy się do sprawdzianów, kartkówek, które 
odbędą się następnego dnia. Problem pojawia się 
sam. Kiedy zatem ma być ten czas na nasze zainte-
resowania, marzenia i odpoczynek? Co zrobić, aby 
mieć czas na wszystko?

CZAS NA NAUKĘ

 Spędzając kilka godzin w szkole, zdobywa-
my coraz więcej wiedzy z przeróżnych dziedzin. 
Jednak w domu musimy poświęcić wiele czasu, 
aby być przygotowanym następnego dnia. Na-
uczyciele zadają nam bardzo dużo, bez świado-
mości, że z innych przedmiotów mamy również 
lekcje. Samym zadaniom poświęcamy dużo cza-
su. Nauka jest kluczowym elementem szkolnego 
życia. Często musimy uczyć się rzeczy, których w 
dorosłym życiu nigdy nie użyjemy. Jest to, nieste-
ty, nieuniknione. Warto jednak przeliczyć wartości 
i uczyć się najwięcej ważniejszych przedmiotów, 
czyli tych, z których będziemy pisać egzaminy 
oraz tych, z którymi w jakiś sposób planujemy 
naszą przyszłość. Pomocnym sposobem jest po-
łączenie odrabiania zadań z nauką. Odrabianie 
zadań domowych możemy połączyć z nauką da-
nego przedmiotu. Dzięki temu sposobowi dowie-
my się, czego nie umiemy, nie pamiętamy i szybko 
nadrobić braki. 

CZAS NA ZAINTERESOWANIA

 Nauka nie może być naszym całym życiem. 
Gdybyśmy nie mieli żadnych zainteresowań, a 
nauka byłaby całym naszym życiem, bylibyśmy 
nieszczęśliwi. Nawet osoby, które lubią się uczyć, 

potrzebują odpoczynku. Odpoczynek poprzez 
patrzenie się w telefon wydaje się być przyjemny, 
ale po chwili dochodzimy do wniosku, że stracili-
śmy czas, a nadal jesteśmy zmęczeni. Nasz mózg 
jest wciąż przemęczony czytaniem, uczeniem się 
na pamięć. Każdy z nas powinien odkryć coś, co 
go relaksuje i daje mu szczęście. Dla niektórych 
będzie to uspokajanie się poprzez malowanie, 
granie na instrumencie. Inni potrzebują zmęcze-
nia fizycznego. Uwielbiają sport, taniec (odpręża 
ich to i motywuje do działania ). Tyle ilu ludzi, tyle, 
pasji. Warto jednak je  mieć i znaleźć dla nich czas, 
odrzucając wszystko inne.

PLANOWANIE

 Czas krótki, a tyle trzeba zrobić! Komu ta 
myśl nie spędza snu z powiek? Kiedy musimy wie-
le zrobić, nie wiemy, jak się za to zabrać i robimy 
wszystko na ostatnią chwilę, choć zdajemy sobie 
sprawę, że jest to bardzo złe dla nas. Uczeń powi-
nien mieć zaplanowany dzień tak, aby wszystko 
móc zrobić. Kiedy mamy określony czas na naukę 
konkretnego przedmiotu, bardziej motywujemy 
się, aby szybko się nauczyć. Kiedy rozsądnie za-
planujemy dzień, będziemy mieli czas na wszyst-
ko; na pasje, odpoczynek, a przede wszystkim 
sen, który jest tak bardzo cenny. Czasem plano-
wanie daje nam niezależność, której przecież tak 
pragniemy.

 Dzięki zaplanowaniu dnia, rozsądnie i su-
miennie oraz porzuceniu przyziemnych przyjem-
ności (takich jak granie na komórce ) zdobędzie-
my czas na prawie wszystko, choć w życiu ucznia 
to niełatwe. Da się jednak zrobić. Sprawdziłam to!

Oliwia Caban
Agata Cygan
Uczennice klasy 8a
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Mole książkowe

Dzisiaj zrecenzuję Wam książkę, która zajęła 
pierwsze miejsce na liście bestsellerów dla dzieci i 
młodzieży nowojorskiej gazety ,,New York Times”. 
Chodzi mi oczywiście o ,,Baśniobór” autorstwa 
amerykańskiego pisarza Brandona Mulla.

Rodzeństwo Kendra i Seth jadą do dziad-
ka na wakacje. Nie są tym faktem zachwyceni, 
zwłaszcza, że ich rodzice wyruszają z krewnymi 
na rejs dookoła Skandynawii, a dzieci nie zosta-
ły zaproszone. Dziadek już od progu udziela ro-
dzeństwu wielu zakazów i ostrzeżeń. Okazuje się 
jednak, że ten niepozorny staruszek pełni ważną 
funkcję - pilnuje bram do niezwykłej, magicznej 
krainy zwanej Baśnioborem. Przez lata kraina ta 
była schronieniem czarodziejskich istot, żyjących 
według pradawnych zasad. Do teraz mieszkają w 
nim trolle, psotne satyry, okrutne czarownice czy 
piękne nimfy. Kendra i Seth wcale nie chcą słuchać 
dziadka, który pod żadnym  pozorem nie pozwala 
wchodzić do lasu. Niestety, dzieci nie wiedzą, że 
łamiąc zakaz uwalniają siły zła, które muszą po-
konać. Aby uratować siebie, dziadka, Baśniobór, 
a może i cały wszechświat Kendra będzie musiała 
zrobić coś, czego obawiała się przez całe życie.

Jak mogliście już zauważyć, bardzo lubię 
książki z tajemnicą, takie, w których dużo się dzie-
je. Ta lektura spełniła moje oczekiwania w stu pro-
centach. Mam nadzieję, że Wasze oczekiwania też 
spełni.

Zofia Kubów
Uczennica klasy 5c

Valley Blanche, we Francji, to najdłuższy

stok narciarski świata. Ma on 20 kilometrów.

Najdłuższy skok narciarski w Polsce 

wykonał Kamil Stoch (251,5 metra).

Najczęściej odwiedzanym miejscem 

w zimie przez Polaków jest Białka

Tatrzańska.

Najdłuższy skok narciarski na 

świecie wykonał Austriak Stefan Kraft.

Jego skok miał 253,5 metra.

CZY WIESZ, ŻE...



Żarty, żarciki

2. Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców? 
- Cicha noc.

4. Jak blondynka zabija karpia na wigilię? 
- Topi go.

Milena Stochmiałek
Uczennica klasy 7a

3. Co mówi bombka do bombki? 

- Chyba nas powieszą.

1. Kto to jest prawdziwy narciarz?

- Człowiek, którego stać na luksus poła-

mania nóg w bardzo znanej miejscowo-

ści górskiej, przy pomocy bajecznie dro-

giego sprzętu.

Zadania domowe 
na święta?

Spływamy stąd!
... na ferie.

Zofia Kubów
Uczennica klasy 5c

,,Każde dziecko ma prawo  

do odp
oczynku”.  

Tak mówi rzecznik praw 

dziecka. A czy nauczyciele w na-

szej szkole stosują się do tego? 

Zapytałam uczniów klas: 4a, 4b, 

4d, 5a, 5b, 5c i 8b, czy mieli coś 

zadane na święta. Mogłabym 

rozpisywać się na ten temat, 

ale odpowiedzi jednogłośnie 

brzmiały ,,nie”. To chyba znaczy, 

że nasi nauczyciele bardzo dba-

ją o to, byśmy w święta odpo-

czywali. Myślę, że powinniśmy 

być z tego dumni.


