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Nauczanie zdalne a wybór szkoły 

Gazeta „Szkolminek”: Jak wam idzie nauka? Jeste-
ście zadowoleni ze swoich dotychczasowych ocen?
Magda Goździcka: Nauka zdalna jest dla mnie 
męcząca, a jeśli chodzi o oceny, są one takie 
same jak podczas nauki stacjonarnej, ale teraz 
muszę poświęcać trochę więcej czasu na naukę. 
Oliwia Życka: Dużo kartkówek, dużo sprawdzianów, 
a zatem dużo spędzonego czasu nad książkami. Jak na 
razie jestem zadowolona z tego roku szkolnego. Wiem, 
że bardzo się staram, aby mieć dobre oceny, czasem jest 
lepiej, czasem gorzej, ale tak, jestem zadowolona.  
Maciej Szymański: Nie jest jakoś źle, ani nie jest bar-
dzo dobrze. Myślę, że moje oceny nie są najgorsze, 
ale mógłbym mieć nieco lepsze.W większości są to 
czwórki. Na drugi semestr postaram się bardziej. 
„Szkolminek”: Przez pandemię zostaliśmy zmu-
szeni do nauki na odległość. Zdania dotyczące tej 
decyzji są podzielone, niektórzy cieszą się, inni 
smucą. Oliwio, jaką formę nauki preferujesz - 
zdalną czy stacjonarną? Dlaczego akurat taką? 
Oliwia: Zdecydowanie wolę naukę stacjonar-
ną. Łatwiej mi jest wtedy słuchać na lekcji, wy-
ciągam z nich więcej niż w nauczaniu on-li-
ne. Poza tym, chodząc do szkoły, spotykam się 
również z przyjaciółmi, a to daje duże wsparcie. 
„Szkolminek”: Magdo, czy nauka zdalna jest twoim 
zdaniem łatwiejsza? Jakie aspekty są dla ciebie gorsze 
w nauczaniu na odległość, a jakie lepsze?
Magda: Według mnie nauka stacjonarna jest o wie-
le łatwiejsza, ponieważ podczas pracy online mu-
szę spędzić więcej czasu na zrozumieniu materiału, 
a co za tym idzie, nie mam czasu na odpoczynek. 
Natomiast jest jedna rzecz, która przekonuje mnie 
do nauki zdalnej, a mianowicie to, że nie muszę tra-
cić czasu na dojazd do szkoły. Mogę wstać 10 mi-
nut przed lekcjami i bez problemu się wyrabiam. 
„Szkolminek”: Maćku, czy planowałeś 
już wybór  szkoły? Może chciałbyś podzie-
lić się z nami swoim wyborem i powiedzieć, dla-
czego akurat ta szkoła jest twoim faworytem? 

Maciej: Tak, planowałem już wybór szkoły i jest on 
nadal aktualny. Mowa tu o X Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Lublinie, a dokładniej o klasie szybow-
cowej. Interesuję się lotnictwem  krótko, bo od maja, 
kiedy to pierwszy raz leciałem samolotem  PZL-104 
Wilga. Niesamowite przeżycie. Ten jeden lot zmienił 
wszystko. Zacząłem czytać na temat samolotów, bar-
dzo polubiłem fizykę, dowiedziałem się nowych rzeczy 
o tych maszynach. Moim marzeniem w tej dziedzinie 
już jako pilota jest zostać kapitanem boeinga. Jeszcze 
nie wiem dokładnie jakiego, bo to wyjdzie w „praniu”, 
ale na ten moment bardzo podoba mi się Boeing 777. 
Wracając do tematu szkoły, w klasie szybowcowej po-
dobno jest bardzo fajnie. Słyszałem, że są zajęcia prak-
tyczne z nauki latania, pod koniec liceum można do-
stać licencję pilota szybowcowego(SPL).W tym roku 
(chyba) ta klasa się nie utworzyła. Mam nadzieję, że 
w roku, kiedy ja będę chciał zacząć tam uczęszczać, 
klasa będzie utworzona. Jeśli coś nie wyjdzie, będę 
myślał o innym liceum, na pewno klasa mat-fiz. 

Sonda szkolna:

 Temat pandemii i naszej nauki poruszaliśmy na łamach naszej gazety już wiosną, ale dotykał on sfery 
emocji, problemów wszystkich uczniów. Dziś pytamy o to ósmoklasistów, przed którymi stoi wybór nowej 
szkoły. Jak oni to widzą przez pryzmat tak niecodziennej sytuacji. Na rozmowę zgodzili się: Magda Goździc-
ka, Oliwia Życka oraz Maciej Szymański, uczniowie klasy 8c.
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„Szkolminek”: Magdo, Oliwio, czy wybór szko-
ły podczas nauczania zdalnego stał się dla was ła-
twiejszy? Czy może zrobił się jeszcze trudniejszy? 
Magda: Wybór szkoły stał się o wiele bardziej trudny. 
Mam jeszcze większe wątpliwości niż w trakcie nauki 
stacjonarnej, natomiast wiem, że wybiorę liceum. 
Oliwia: Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na to 
pytanie, ponieważ szkołę miałam wybraną już wcze-
śniej i nic się w tym temacie nie zmieniło.
„Szkolminek”: Na zakończenie za-
dam jeszcze jedno pytanie. Tęsknicie za 
szkołą? Jeśli tak, to za czym najbardziej? 
Magda: Bardzo tęsknie za szkołą, braku-
je mi spędzania przerw z rówieśnikami. Chcia-
łabym jak najszybciej wrócić do szkoły. 
Oliwia: Oczywiście, że tęsknię. Naj-
bardziej brakuje mi bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielem, ale i z klasą. 

Maciej: To pytanie jednak wbrew pozorom jest 
trudne. Nie mogę powiedzieć, że tęsknię lub  nie. 
Chciałbym powrotu do normalności szkolnej, do ko-
legów i koleżanek, po prostu odpoczynku od ekrani 
nawet nie byłoby tak źle, posiedzieć na matmie w 
sali szkolnej, a nie sali „Teams’owej”. Z kolei  na lek-
cjach zdalnych podciągnąłem nieco swoje oceny 
i w końcu wysypiam się (bo wstaję ok. 5 min przed 
pierwszą lekcją). Nawet fajnie jest na lekcji sobie 
wypić herbatę lub kawę, czasem nawet coś przeką-
sić. Ostatecznie jestem neutralny i ewentualny po-
wrót do szkoły po feriach nie zasmuciłby mnie. 
„Szkolminek”: Życzę Wam powodzenia na egzami-
nach i bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że jest ona 
ważna i dotyczy także innych koleżanek i kolegów. 

   Paulina Gumińska kl. 8c

False Friends 
 Dzięki przynależeniu do Unii Europejskiej i 
strefy Schengen coraz więcej osób może sobie pozwo-
lić na podróże za granicę.  W przeciągu ostatnich 20 lat 
występuje stała tendencja wzrostowa w liczbie osób, 
które umieją język angielski w stopniu komunikatyw-
nym i wyższym. Co za tym idzie, wzrasta liczba osób, 
które są zmuszone rozmawiać za granicą po angielsku. 
Niestety w tym języku, jak zresztą w każdym innym, 
istnieją tak zwane False Friends. Czym są ci “fałszy-
wi przyjaciele”, opiszę  w tym krótkim artykule. 
 Wyobraźmy sobie sytuacje niczym z holly-
woodzkiego filmu. Stawka 100 milionów dolarów, 
już prawie podpisałeś umowę, dzięki której przej-
miesz ogromny dom mody, ale w pewnym momen-
cie słyszysz głos kontrahenta: “You have a realy nice 
style, but with my company you will wear less ordi-
nary clothes”. Patrzysz na niego i stwierdzasz, że nie 
masz zamiaru robić interesów z osobą, która przed 
chwilą stwierdziła, że nosisz “ordynarne” ubrania. 
Odkładasz pióro, przedzierasz umowę i bez sło-
wa wychodzisz z pomieszczenia. Właśnie przez złe 
zrozumienie jednego słowa straciłeś szansę na bar-
dzo opłacalną inwestycję. “Ordinary” to słowo, któ-
re w języku angielskim jest odpowiednikiem pol-
skiego słowa “zwykły”.  Sprzedawca miał na myśli 
tylko tyle, że dzięki byciu CEO domu mody (kimś 
na samym szczycie pracowniczej hierarchii) , bę-
dziesz mógł nosić bardziej urozmaiconą odzież.  

 Użyłem tego wyolbrzymionego przykła-
du, by pokazać, jak niebezpieczne mogą być False 
Friends. No, ale czym takim one w końcu są? False 
Friends to słowa, które w różnych językach brzmią 
podobnie, ale mają inne znaczenia.  Nie znając ich, 
możesz narazić się na niewygodną lub wręcz przy-
krą sytuację. Na szczęście uświadomię Cię i pokażę 
kilka przykładów, żeby nie zdarzyła się żadna nie-
miła sytuacja z tym związana. Zamieszczam tabe-
lę z kilkoma “fałszywymi przyjaciółmi”.  
False friend Polskie 

tłumaczenie
Fałszywe
tłumaczenie

Chef Szef kuchni Szef
Accord Zgoda Akord
Actual Faktyczny Aktualny
Billion Miliard Bilion
Complement Uzupełnienie Komplement
Data Dane Data
Hazard Zagrożenie Hazard

 
 Jeżeli temat, który poruszyłem, okazał 
się interesujący, to być może nastąpi jego CDN. 
A może tak poszukamy  „friendsów” w innym 
języku. Wszak świat stoi przed nami otworem! 

Miłosz Sadurski kl. 8a
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LAPBOOK - pomocna dłoń na powtórki

Co to jest lapbook? 
 Lapbook to kreatywne zaprezentowanie informacji na jakiś temat. To większa kartka z możliwością skła-
dania, w której możemy zaprezentować informacje na dany temat w formie rysunków, wykresów, otwieranych 
okienek. Jest troszkę jak mapa myśli, tylko bardziej urozmaicona. Przydaje się w nauce, ponieważ gdy rozmieści-
my materiał po całym lapbooku, to naprawdę fajnie to wygląda i łatwiej zapamiętać informacje w nim zawarte

Co może zawierać lapbook? 
 Lapbook może zawierać wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagad-
ki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skryt-
ki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Im więcej opcji zawiera lapbook, tym ciekawiej.

Co jest potrzebne do stworzenia własnego lapbooka? 
 Do stworzenia lapbooka można wykorzystać zwykły brystol lub goto-
wą teczkę. Dodatkowo potrzebne są: kolorowy papier, klej, nożyczki, sznurek, 
czy kolorowe tasiemki, flamastry, kredki, itp. Reszta… to wasza kreatywność. 
 Zachęcam do zrobienia takiego lapbooka ,bo jest to przyjemny, ale również ła-
twy sposób na naukę i utrwalenie wiedzy przed sprawdzianem czy odległym egzaminem.  A do-
datkowo będziecie mieli na uwadze, że zrobiliście go sami i to jest wasz prywatny lapbook.  
Powodzenia Kreatywni!!

Nikola Czerniec kl. 8c
źródlo obrazka: sosrodzice.pl

 (nie tylko dla ósmoklasisty)
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1. Republika Kiribati
Położone na środku Oceanu Spokojnego Kiribati to 
33 wyspy koralowe należące do grupy zwanej Mi-
kronezją, znajdujące się ok. 4000 km na południowy 
zachód od Hawajów. Wszystkie wyspy wchodzące w 
skład Republiki Kiribati to atole, czyli kawałki lądu 
w kształcie rogalika z błękitną laguną w środku, a na 
jednej z nich znajduje się wieś o nazwie- Polska. Ze 
względu na globalne ocieplenie i topnienie lodowców  
jest to jeden z krajów najbardziej zagrożonych cał-
kowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Sytuacja 
jest na tyle poważna, że rząd Kiribati kupił już nawet 
nowy kawałek lądu na wyspie Fidżi.
2. Królestwo Tonga
Tonga od północy graniczy z Samoa, od północnego 
- zachodu z Wallis i Futuną, od zachodu z Fidżi, od 
wschodu z Niue, a od północnego wschodu z Samoa 
Amerykańskim. Archipelag Tonga składa się z ok. 170 
wysp, podzielonych na 3 główne grupy: Tongatapu, 
Ha’apai, Vava’u. Wyspy Tonga są przeważnie niskimi, 
koralowymi atolami, jedynie nieliczne są pochodze-
nia wulkanicznego z czynnymi wulkanami.
3. Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego
Timor Wschodni  to małe państwo graniczące od za-
chodu z Indonezją. Położony jest na wyspie należącej 
do Archipelagu Malajskiego oraz usytuowany pomię-
dzy Morzem Południowo-Chińskim i Oceanem Spo-
kojnym. Pomimo tego, iż wyspa położona jest w Azji 

Południowo-Wschodniej, jednym z jej dwóch oficjal-
nych języków jest portugalski. Wynika to z faktu, że 
przez długie lata pozostawała ona portugalską kolo-
nią.
4. Watykan
Watykan to jedno z najdziwniejszych i najbardziej 
kontrowersyjnych państw nie tylko Europy. Jest zdecy-
dowanie najmniejszym i najmniej ludnym państwem 
Starego Kontynentu. Obywatele Watykanu to głów-
nie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice i Gwardia 
Szwajcarska. Oprócz tego do pracy przychodzi oko-
ło 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu 
(pracownicy poczty, radia, gazety, sklepów, dworca 
kolejowego i służby medycznej). Obywatelstwo waty-
kańskie jest wyłącznie czasowe. Natomiast dochody 
pochodzą głównie z pielgrzymek i wizyt w muzeach.
5. Republika Nauru
Wyspiarskie państwo położone jest  w zachodniej czę-
ści Oceanu Spokojnego  w Mikronezji, w odległości 
około 42 km na południe od równika Jest obecnie naj-
mniejszą republiką na świecie, zarówno pod wzglę-
dem wielkości (21,3 km kwadratowych), jak i liczby 
ludności (około 9400 mieszkańców) oraz trzecim, po 
Monako i Watykanie, najmniejszym państwem na 
świecie. Wielkość wyłącznej strefy ekonomicznej wy-
nosi 308 480 km², natomiast powierzchnia wód tery-
torialnych to 41 km².

Julia Szostek klasa 8c
źródlo obrazka: tvp.pl

Najdziwniejsze kraje świata
 Kiedyś ta pandemia się skończy, a wtedy... .  Hiszpania? Grecja? A może warto by zobaczyć coś mniej 
oczywistego, coś oryginalnego? Albo po prostu wiedzieć, tak na przyszłość, że istnieją krainy cudowne, dziw-
ne i nieznane.
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1. Cyberpunk 2077 
„Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym 
świecie przygoda, której akcja toczy się w Night City, 
megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za 
władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Nazy-
wasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju 
implant — klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny 
styl gry i ruszaj na podbój potężnego miasta przyszło-
ści, którego historię kształtują twoje decyzje.”
2.Wiedźmin 3: Dziki Gon
„Dziki Gon - dźwięk tych słów u wielu osób wywo-
łuje przerażenie i odrazę. Pojawia się nocą, podczas 
mroźnych zim, a jego przybycie zawsze poprzedza zo-
rza polarna. Pędzący po nocnym niebie orszak upior-
nych jeźdźców od wieków zwiastował wojnę, zarazę i 
śmierć. Mało kto zna prawdziwą naturę i pochodzenie 
jego członków, jednak samo wspomnienie o mrocz-
nych jeźdźcach budzi w ludziach paniczny strach. Nic 
dziwnego, w końcu mówi się, że porywają dusze, które 
potem wcielają w swe szeregi...”
3.The forest
„Wkrocz do tętniącego życiem świata, w którym moż-
na ściąć każde drzewo i zerwać każdą roślinę. Odkryj 
wielki podziemny system jaskiń i jezior.
Ścinaj drzewa, aby zbudować obóz, lub rozpal ogni-
sko, przy którym się ogrzejesz. Zdobywaj jedzenie, je-
śli nie chcesz umrzeć z głodu.
Zbuduj małe schronienie lub wielką fortecę na brzegu 
oceanu. Zastawiaj pułapki i stawiaj struktury obron-
ne, aby zabezpieczyć swój teren.
Eksploruj otoczenie i wznoś obiekty za dnia. Broń 
swojej bazy w nocy. Wykonuj broń i narzędzia. Znajdź 
schronienie o zmroku lub staw czoła wrogom w bez-
pośrednim starciu.
Wyjdź cało z konfrontacji z klanem przypominają-
cych ludzi genetycznych mutantów mających system 

wierzeń, rodziny i kodeks moralny.
Ukrywaj się przed wrogami lub zmierz się z nimi w 
bezpośredniej walce, korzystając z prymitywnej broni 
wykonanej z kijów i kamieni.”
4. Dead by daylight
„Dead by Daylight to asymetryczna gra multiplayer 
o wyjątkowych założeniach. Na mapie ląduje pięciu 
graczy. Czterech z nich zamienia się w bezbronnych 
nastolatków, z kolei piąty zostaje seryjnym zabójcą 
rodem z horrorów lat 80-tych i 90-tych. Wzorem roz-
czarowującego Evolve oraz świetnego Left4Dead 2, 
rozpoczyna się nierówny pojedynek czterech na jed-
nego, oparty o fundamentalne zasady, którymi rządzi 
się każdy rasowy film grozy.”
5. Hello, Neighbor
„Hello Neighbor” to gra stealth horror, w której skra-
dasz się do domu sąsiada, aby ujawnić tajemnice jego 
piwnicy. Grasz przeciwko inteligencji sztucznej, któ-
ra wyciąga naukę z każdego twojego kroku. Lubisz 
wchodzić prze okno? No to spodziewaj się pułapki na 
niedźwiedzia. Próbujesz uciec? Znajdź skróty.”
6. Garry’s mod: Hide & Seek
„Garry’s Mod - PropHunt (Hide’n’Seek) - Original  to 
ciekawa modyfikacja oparta o tytułową grę Garry’s 
ModProdukcja stworzona przez Kowalski7cc. Mod-
PropHunt umożliwia graczom dołączenie do jednej 
z dwóch drużyn, z której jedna ma na celu pozostać 
w ukryciu poprzez przebranie się w dostępne w grze 
różnego rodzaju rekwizyty, a druga ma za zadanie 
znaleźć i wyeliminować ukrytych przeciwników w 
wyznaczonym czasie.”
7. The Witness
„Budzisz się samotnie na nieznanej wyspie pełnej 
trudnych i zaskakujących zagadek. Nie pamiętasz, 
kim jesteś, ani co cię tu sprowadza, możesz jednak 
zrobić jedno — zbadać wyspę w nadziei, że odkryjesz 
jakieś wskazówki, które pomogą ci odzyskać pamięć 

Babskie gry komputerowe
 Złe jest tu stwierdzenie „babskie”, każdy może grać, w co chce i nie powinno się tego dzielić na 
dziewczyny i chłopców. To wszystko zależy też od indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika. 
Niektórzy mogą lubić gry fantasy, takie jak „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, a inni survivalowe, jak „The forest”.
Ja osobiście stawiam bardziej na gry logiczne i fabularne, a w szczególności horro-
ry. Są to gatunki, gdzie najwięcej przeżywa się emocji. Dajmy za przykład „The fo-
rest”- jest to gra fabularna, przygodowa i horrorowa. Grając w nią można poczuć adre-
nalinę podczas uciekania przed potworami i satysfakcję z utworzenia jakiegoś przedmiotu. 
  Tutaj wstawiam mój subiektywny ranking gier oraz ich opisy. Mogą się przydać, kiedy któraś was 
zainteresuje.
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i w jakiś sposób uda ci się odnaleźć drogę do domu.
Witness to gra jednoosobowa w otwartym świecie z 
mnóstwem lokacji do zbadania i ponad 500 zagadka-
mi do rozwiązania. Ta gra jest wyrazem szacunku dla 
inteligencji gracza i jego cennego czasu. Nie ma w niej 
wypełniaczy. Każda z zagadek wnosi do rozgrywki 
coś nowego. Jest to zatem gra pełna pomysłów.” 
8. We Need To Go Deeper
„Jeżeli chcielibyście wybrać się pod wirtualną wodę ze 
znajomymi, powinniście sięgnąć po We Need To Go 
Deeper - kooperacyjnego roguelike’a dla od 2 do 4 gra-
czy, inspirowanego powieściami Juliusza Verne’a. Na 
czym We Need To Go Deeper polega? Po stworzeniu 
własnej postaci wy i wasi znajomi będziecie musieli 
wybrać jedną z dostępnych łodzi podwodnych, a na-
stępnie udać się na jej pokład z zamiarem osiągnięcia 
jednego celu - dotarcia na jak największą głębokość. 
To nie będzie jednak łatwe. Głębiny pełne są potwo-
rów, które trzeba unieszkodliwić, aby nie zniszczyły 
łodzi. Tytuł ten jest dość niszowy, ale jego bardzo po-
zytywne oceny na Steamie mówią same za siebie.” 
9.The Sims 4
„Ciesz się mocą tworzenia oraz kontrolowania ludzi 
w wirtualnym świecie bez zasad. Daj upust kreatyw-
ności, tworząc Simów wyróżniających się wyglądem 
i osobowościami. Wybierz style, dopasuj fryzury i 
dobierz aspiracje życiowe. Z łatwością buduj Simom 
idealne domy dzięki nowemu trybowi budowania 
bazującemu na pokojach, dobieraj ulubione style 
mebli i dekoracji. Rozwijaj związki między Simami, 
odnoś sukcesy zawodowe, kształtuj pełne emocji i 
wzruszeń najważniejsze chwile ich życia. Zwiedzaj 
piękne światy pełne unikalnych obszarów, podró-
żuj do dzielnic, w których możesz odwiedzać lokale 
i spotykać interesujących Simów. Ciesz się potęgą i 
wolnością, baw się dobrze i pogrywaj z życiem!” 
10.Yandere Simulator
„Yandere Simulator to nadchodząca gra akcji stealth 
. Gra skupia się na obsesyjnie kochanej uczennicy 
o imieniu Ayano Aishi, nazywanej i znanej głównie 
jako „Yandere-chan”, po japońskim terminie „yan-
dere”, która wzięła to na siebie, aby wyeliminować 
każdego, kto uważa, że monopolizuje jej senpai’s 
attention. W ciągu dziesięciu tygodni Ayano wy-
eliminuje dziesięciu różnych rywali, aby jej sympa-
tia nie zakochała się w innych dziewczynach.” 
I jak wam się dziewczyny (i nie tylko) to podoba? 

Karolina Chrust kl. 8a

 
Źródła:
1.Cyberpunk 2077 — RPG twórców Wiedźmin 3: Dziki Gon
2.The Witcher 3: Wild Hunt - Official Website
3.The Forest (playstation.com)
4.Recenzja Dead by Daylight - czterech graczy to ofiary, jeden to morderca 
(spidersweb.pl)
5.Hello Neighbor na Steam (steampowered.com)
6.Garry’s Mod - PropHunt (Hide’n’Seek) - Original Download - Pobierz za 
Darmo (komputerswiat.pl)
7.The Witness na Steam (steampowered.com)
8.We Need To Go Deeper / TOP 10: Najlepsze gry, które zabiorą Cię pod wodę 
- Lenovo Gaming
9.The Sims 4 PS4 - Dobra cena, Opinie w Sklepie RTV EURO AGD
10. Yandere Simulator - Wikipedia
11. Obrazek - freepik.com - designed by catalyststuff
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Mali przyjaciele- maltańczyk

 Pies rasy maltańczyk należy do psów do to-
warzystwa i sekcji biszonów. Ich pochodzenie nie jest 
do końca jasne, ale wiadomo, że towarzyszą ludziom 
od wielu wieków. Na pewno znane były już w I wieku 
naszej ery, a nawet sporo wcześniej. To,  jak maltań-
czyk wygląda obecnie, jest wynikiem wielu lat pracy 
hodowlanej nastawionej na wybrane cechy. Dorosły 
maltańczyk osiąga wzrost 20-25 centymetrów. Waga 
zwykle waha się w granicy 3-4 kilogramów.
Cechy charakteru
 Mimo wyglądu uroczej maskotki, maltańczyk 
to psiak o dużej osobowości. Z natury jest spokojny 
i uwielbia pieszczoty, jednak pod białym futerkiem 
skrywa się nieprzeciętna inteligencja, wrażliwość i 
duża potrzeba aktywności. Znudzone maltańczyki 
bywają wyjątkowo kreatywne, co może skończyć się 
prawdziwą katastrofą. Psiak rasy maltańczyk bardzo 
przywiązuje się do swojego opiekuna i chce towarzy-
szyć mu praktycznie wszędzie. Pozostawiony na dłu-
gie godziny w samotności będzie więc bardzo cierpiał. 
Dłuższa rozłąka z ukochanym człowiekiem to dla 
tego psa zawsze ogromna przykrość. Maltańczyki to 
psiaki bardzo żywiołowe, lubią ruch i długie spacery. 
Uwielbiają także pieszczoty i wszystkie aktywności, 
przy których mogą towarzyszyć swojemu opiekunowi. 
Maltańczyki chętnie uczą się nowych komend i sztu-
czek. Są szybkie i zwinne, nadają się więc do takich 
sportów, jak agility (pies prowadzony przez swojego 
przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami 
musi pokonać bezbłędnie i jak najszybciej specjalny 
tor przeszkód) czy taniec z psem.
Pielęgnacja
 Pielęgnacja sierści maltańczyka jest bardzo 
wymagająca i na pewno niełatwa dla początkujących 
właścicieli. Po każdym spacerze należy sprawdzić, czy 
do zwisającej sierści nie przyczepiły się liście czy ga-
łązki. Długie, jedwabiste włosie wymaga codzienne-

go szczotkowania, ponieważ wykazuje tendencje do 
kołtunienia się. Dodatkowo przynajmniej dwa razy 
w miesiącu odbyć powinna się kąpiel. Używaj dość 
ciepłej wody, wmasuj szampon starannie i porządnie 
spłukuj. Ręką delikatnie strzepnij wodę z sierści i ko-
niecznie porządnie wytrzyj i wysusz psa, gdyż mokry 
maltańczyk może się szybko przeziębić. Pamiętaj o 
oczach! Przemywaj je codziennie i chroń przed po-
drażnianiem przez włosie.
Ciekawostki
 Maltańczyk to jedna z najstarszych ras psów 
do towarzystwa. Pochodzi on zapewne od małych 
czworonogów hodowanych pierwotnie do polowań 
na gryzonie, lecz dawno temu zmienił profesję, stając 
się wyłącznie pieskiem do towarzystwa. Rasa maltań-
czyk może mieć korzenie azjatyckie, choć jej nazwa 
sugeruje związki z wyspą Malta, która stanowiła waż-
ny węzeł handlowy. Przybywający z Azji kupcy mogli 
w ramach handlu wymiennego pozostawiać tu także 
małe, białe pieski. Bez wątpienia ogromny udział w 
ukształtowaniu rasy miały kraje basenu Morza Śród-
ziemnego. W 1520 roku rasa ta zawitała na dwór an-
gielski i od razu zyskała tłumy wielbicieli wśród wyż-
szych sfer.
Rasa Maltańczyk w Polsce 
Pierwsza wzmianka o rasie maltańczyk na terenach 
polskich pochodzi już z roku 1320. W 1791 roku przy-
wieziony z Wiednia maltańczyk Kasperek został prze-
kazany starościnie małogoskiej Annie Szaniawskiej. 
Pierwszy raz na wystawie w Polsce maltańczyk Sułtan 
został zaprezentowany w 1900 roku. W latach 50  naj-
popularniejszą hodowlą maltańczyków była hodowla 
Mai Orłowskiej – „Biała Chryzantema” założona w 
1953 roku.
A mój wabi się Kazik i kocham go najbardziej na świe-
cie!

Julka Szostek kl. 8c
źródlo obrazka: wikipedia.org
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 Większości z nas wróżby kojarzą się z andrzej-
kami: lanie wosku przez klucz, wróżenie z kart czy 
obieranie jabłek. Ale wróżby były popularne  również 
w czasie Bożego Narodzenia. Aby dowiedzieć się wię-
cej na ten temat, zasięgnęłam informacji u mojej bab-
ci, Marii. Oto jak odpowiedziała na moje pytania: 
Magda Goździcka: Kiedy byłaś mała, wróżby były 
częścią świąt, prawda? Jeśli tak, to ciekawi mnie dla-
czego?
Maria Goździcka: Tak,  jak najbardziej. Co roku w 
święta z całą rodziną odchodziliśmy od stołu i wró-
żyliśmy. Była to ta cześć świąt,  którą bardzo lubiłam. 
Zarówno ja,  jak i moje rodzeństwo,  nie mogliśmy 
się doczekać,  jaki kształt przyjmie wylany wosk i co 
on będzie oznaczał. Na wigilijnym stole pojawiał się 
makowiec. Kiedyś w tym cieście zapiekano monetę, 
a osoba,  która ją znalazła w swoim kawałku ciasta,  
miała nadzieję,  że w przyszłym roku pieniądze będą 
mu się mnożyły.
Magda: W takim razie,  jakie wróżby najbardziej za-
padły ci w pamięć i dlaczego akurat one?
Maria: Najbardziej w pamięć zapadła mi wróżba po-
legająca na ustawieniu butów w jednym rządku i prze-
stawianiu ich z ostatniego miejsca na pierwsze. Gdy 
but którejś dziewczyny dotknął drzwi, oznaczało to,  
że ta dziewczyna jako pierwsza wyjdzie za mąż. Takiej 
wróżby doświadczyłam na zabawach andrzejkowych 
z moimi przyjaciółmi. Zapamiętałam ją,  bo bardzo 
często to mój but jako pierwszy dotykał drzwi. Inną 
wróżbą dotyczącą małżeństwa było wróżenie z sianka 
pod obrusem wigilijnym. Dziewczyna, która chciała 
wyjść za mąż,  po skończeniu wigilijnej kolacji ko-
niecznie musiała wyjąć spod obrusu źdźbło siana. Jeśli 
było ono  w kolorze zielonym – oznaczało to, że szyb-
ko znajdzie męża, jeśli w kolorze szarym – pozostanie 
starą panną, a w kolorze żółtym – będzie musiała dłu-
go czekać na wybranka. 

Magda: Ile razy w roku odbywały się wróżby? Czy co 
roku były one takie same,  czy jednak zmieniały swoją 
formę?
Maria: Nie było określonego terminu,  w którym wró-
żyło się ,ale najczęściej był to okres andrzejek, świąt 
i sylwestra. Co roku powtarzały się wróżby, ale czę-
sto też poznawaliśmy nowe,  o których wcześniej nie 
słyszeliśmy. Popularną wróżbą wigilijną było liczenie 
pestek  jabłka tuż po jego zjedzeniu - jeśli ich liczba 
była parzysta, oznaczało to, że ta osoba zakocha się 
szczęśliwie w nadchodzącym roku.
Magda: Czy wróżyliście sobie także w czasie zabawy 
sylwestrowej? 
Maria: Nawet pamiętam jedną z takich zabaw. O pół-
nocy ustawiało się 12 świec w okręgu- oznaczały one 
kolejne miesiące roku. Zabawa polegała na przeska-
kiwaniu przez nie po kolei. Należało obserwować, jak 
zachowuje się wówczas płomień. Jeśli zgasł, a świeca 
przewróciła się,  oznaczało to, że w tym  miesiącu los 
nie będzie sprzyjał, zaś nietknięta świeca z palącym 
się płomieniem oznaczała szczęście i pomyślność w 
danym miesiącu.
Magda: Czy którakolwiek z tych wróżb kiedyś ci  się 
spełniła? Opowiedz nam o niej.
Maria: Tak,  spełniła się. Była to wróżba z butami, o 
której wspomniałam wcześniej. Wyszłam za mąż jako 
pierwsza z moich koleżanek. Była to jedyna wróżba, 
która mi się spełniła. Z resztą, traktowaliśmy je jako 
zabawę, pretekst do spotkań towarzyskich, a nie po-
ważnie. Choć ta jedna… .
 Jak wynika z  mojej rozmowy z babcią Marią, 
wróżby w czasie świąt były bardzo popularne w mo-
jej rodzinie. Jeśli zainteresowało to was,  możecie po-
pytać swoich członków rodziny,  jak wyglądały takie 
wróżby za ich czasów. Okres świąteczny jest do tego 
świetnym pretekstem.

Magda Goździcka kl.  8c

Wróżby świąteczne

źródlo obrazka: painting-planet.com 
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Kącik kulinarny
 Zima. Szaro, buro i ponuro. Kiepski nastrój? 
Jest na to rada! Nie ma nic lepszego na poprawę hu-
moru niż  moja „Zimowa herbatka”. 
Składniki:
-1l herbaty czarnej
-1/2 pomarańczy
-1/2 cytryny 
-1 łyżeczka goździków
-2 łyżki miodu
-200 ml soku malinowego
Sposób przygotowania:
Zagotuj wodę na herbatę. Pokrój pomarańcze oraz 
cytryny w plastry. Wlej herbatę do dzbanka, dodaj 
owoce, goździki, miód, sok malinowy, opcjonalnie 
cynamon. Pij podane na ciepło. Możesz delektować 
się solo lub z owocami czy ciasteczkami. Albo i to, i 
to- jak wolisz. 
Smacznego!!!
        

Oliwia Życka kl. 8c
źródło obrazka - własne

Świąteczne DIY
 Jak zrobić kartkę świąteczną? Taka wykonana samodzielnie jest piękniejsza i cenniejsza dla kochanej 
osoby, niż ta ze sklepu, choćby najdroższa. A i czas spędzony przy jej wykonaniu może być bardzo przyjemny. 
A zatem, do dzieła!
Będziemy potrzebować:
- blok techniczny z kolorowymi kartkami;
- linijka;
- klej (ewentualnie klej na gorąco);
- nożyczki.
1.Na początku przygotujemy kartkę:  weź kartkę kolorową  formatu A4; patrząc od dłuższego boku przetnij ją 
na pół. 
2.Teraz czas na przygotowanie choinki: 
wytnij z kartki kwadrat o boku ok 10cm;
następnie wytnij jeszcze 4 kwadraty (każdy kwadrat o 1cm krótszy niż poprzedni);
złóż każdy kwadrat na pół;
złóż rogi do środka.
3.Masz już gotowe trójwymiarowe trójkąty.
 Naklej je na kartkę od najmniejszego do największego (czubek nachodzi na górny trójkąt).
 I gotowe! Prawda, że nie było trudne?!
   Nikola Czerniec kl. 8c
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Kącik rozrywki
Rozwiąż krzyżówkę.

1. Rodzice chcą, żebyśmy jedli: 
„……. i owoce”.
2. Dokończ przysłowie: „Kto pod 
kim dołki kopie, (ten) sam w nie 
……” 
3. Gra się nią np. w koszykówkę.
4. Stolica Polski.
5. Kawał lub żart.
6. Jest ich wiele na Mazurach.
7. Miesiąc po lutym.

HASŁO
...........................................................

Znajdź i wykreśl wyrazy związane ze świętami. Literki, które zostaną na planszy utworzą 2-wyrazowe hasło.
Wyrazy, które należy znaleźć:
MAK,
KARP, 
KUTIA, 
KOLĘDY, 
JEMIOŁA,  
RENIFER, 
WIGILIA, 
STROIK, 
PACZKA, 
MIKOŁAJ, 
PREZENT,  
CHOINKA, 
BABKA, 
ŻŁOBEK, 
OPŁATEK, 
BARSZCZ, 
GWIAZDKA

HASŁO
...........................................................

Rozwiąż rebus i zapisz hasło.

HASŁO
...........................................................

Paulina Gumińska kl. 8c
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Co u nas słychać?
Świetlica szkolna
 Na pewno zastanawialiście się, jak działa nasza szkolna świetlica w czasie pandemii i nauczania zdal-
nego. Zaspokoję waszą ciekawość i trochę o tym opowiem.
 Świetlica jest otwarta od godziny 7.00-16.30 dla dzieci, których rodzice pracują w służbie zdrowia bezpo-
średnio przy Covid-19, ale także dla dzieci, które mają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Jeśli pójdziemy do świe-
tlicy, spotkają nas ciekawe zajęcia, na przykład: rysowanie, słuchanie muzyki, pomaganie paniom nauczycielkom ze 
świetlicy w przygotowywaniu świątecznych ozdób, czytanie książek i wiele innych. Panie nauczycielki ze świetlicy 
pomagają również w nauce zdalnej  uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca pań polega na uczestni-
czeniu  w zajęciach on-line razem z uczniem i ewentualnej pomocy w zrozumieniu danego tematu lekcji. 
 Oczywiście wszystkie zajęcia w świetlicy są organizowane z zachowaniem wszelkich wymogów sani-
tarnych.

Konkursy
 Mimo zawieszenia nauki stacjonarnej w szkole, dla amatorów poważnych konkursów, a zwłasz-
cza tych kuratoryjnych, zwanych olimpiadami, był to czas bardzo intensywny. Serdecznie gratuluje 
wszystkim, którzy przeszli pierwszy etap konkursów i dostali się do poziomu okręgowego. Oto oni: 

Konkurs fizyczny:
-Miłosz Sadurski kl. 8a

Konkurs z  języka angielskiego:
-Bartosz Solis kl. 8b
-Tomasz Majcher kl. 6e
-Natalia Beeger kl. 7a
-Małysz Konrad kl. 8a

Konkurs biologiczny:
-Natalia Beeger kl. 7a
-Bartosz Solis kl. 8b
-Jakub Gałka kl.7c

Konkurs geograficzny:
-Maciej Kuśmierczyk kl. 8a

Konkurs historyczny:
-Karol Borowik kl. 8a
-Jakub Oleszak kl. 6a
-Bartosz Solis kl. 8b
-Natalia Beeger kl. 7a
-Mateusz Wiater kl. 6a

Konkurs matematyczny:
-Paulina Gumińska kl. 8c
-Kacper Plaskota kl. 8d
-Maciej Kuśmierczyk kl. 8a
-Bartosz Solis kl. 8b
-Paweł Wójcik kl. 8c
-Jakub Jarosiński kl. 8c
-Bartłomiej Golec kl. 7b
-Adrianna Książek kl. 8c
-Damian Fit kl. 8c
-Karol Borowik kl. 8d
-Miłosz Sadurski kl. 8a
-Szymon Wroński kl. 8b

Konkurs polonistyczny:
-Miłosz Sadurski kl. 8a
-Natalia Beeger kl. 7a
-Paulina Gumińska kl. 8c

Magda Goździcka kl. 8c
źródlo obrazka: freepik design by jcomp


