
Szkoła Podstawowa nr 32
z Oddziałamy Intergacyjnymi
im Pamięci Majdanka
w Lublinie

Nr 17 12/2021

Co u nas słychać?
Czy grając można się czegoś nauczyć?

I wiele innych...

Zielone światło dla naszej planety
Nowy Rok-nowe postanowienia



Szkolminek nr 17 12/2021 Strona 2 / 16

Rozpoczęcie roku szkolnego na świecie 

 Rozpoczęcie roku szkolnego jest bardzo waż-
nym wydarzeniem w każdym zakątku świata. W za-
leżności od kultury danego kraju, naukę rozpoczyna 
się  w wrześniu, połowie września, sierpniu, a nawet w 
kwietniu.
 W Polsce witamy się ze szkołą pierwszego 
września. Jak to wygląda, wie każdy polski uczeń.W 
dwudziestoleciu międzywojennym rozpoczęcie roku 
szkolnego związane było z uroczystymi przemarsza-
mi zakończonymi nabożeństwem. Uczniowie dumnie 
nosili sztandar swojej placówki.W czasach późnego 
PRL-u do zwyczajów związanych z pierwszym dniem 
szkoły dodano pasowanie na ucznia i uroczyste ślubo-
wanie. Marsze ulicami miast zostały zastąpione uro-
czystościami odbywającymi się w nowych budynkach 
szkół. Z upływem czasu dzieci rozpoczynające na-
ukę otrzymywały również podarunki. Były to przede 
wszystkim słodycze, zabawki lub książki.
 W Rosji pierwszy września jest obchodzony 
jako dzień wiedzy. Uczniowie w tym dniu przyno-
szą nauczycielom kwiaty, towarzyszy temu ogrom-
ny hałas, bo tradycją jest dzwonienie dzwonkami.
Stany Zjednoczone świętują ten czas w podobny 
sposób. Pierwszego dnia nauki organizowane są tak 
zwane orientation days lub open days, podczas któ-
rych dzieci i rodzice mogą poznać wychowawcę i za-
sady panujące w klasie. Zwyczajem jest dawanie na-
uczycielom prezentów, które wykonały dzieci.         

 W krajach niemieckojęzycznych, takich 
jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria, w dniu  roz-
poczęcia nauki, dzieci dostają tzw. Schultüte 
- jest to duży  70-centymetrowy rożek wypcha-
ny słodyczami i małymi upominkami. Zazwyczaj 
robi się również zdjęcie z tornistrem i rożkiem.
 W Indiach pierwszy dzień szkoły zwany jest 
Dniem Przyjęcia. Tego dnia uczniowie dostają mnó-
stwo prezentów, takich jak balony, plecaki, książki czy 
cukierki. Rozpoczęcie roku szkolnego przypada póź-
ną wiosną, wtedy rozpoczyna się w Indiach pora desz-
czowa. Dlatego oprócz tradycyjnej wyprawki dzieci 
dostają również kolorowe parasole.
 W Japonii rok szkolny rozpoczyna się 
1 kwietnia. Podobnie jak w Polsce organizu-
je się uroczystą akademię w szkolnej sali gim-
nastycznej. Podczas ceremonii zwanej nyuga-
kushiki witani są nowi uczniowie i ich rodzice. 
W pierwszym dniu szkoły także rodzice są od-
świętnie ubrani, wszystkie mamy obowiązkowo 
pojawiają się w tradycyjnych sukniach-kimonach.
 Jakkolwiek by na to nie spojrzeć, rozpoczę-
cia roku nie da się niestety uniknąć, prędzej czy póź-
niej nastąpi. I może warto by także u nas, w Polsce 
ten dzień dzieciakom troszeczkę bardziej osłodzić. 
Co na to Pani Dyrektor?
   Zosia Michalska klasa 6c

źródlo obrazka: freepik.com 



Szkolminek nr 17 12/2021 Strona 3 / 16

Co u nas słychać?
 Mimo wciąż szalejącej pandemii, dużo się u nas dzieje. Życie szkolne toczy się zwykłym 
torem. Oto kilka ciekawostek o tym, co wydarzyło się u nas od powrotu z wakacji.

Samorząd Uczniowski
 Jak co roku, również i tym razem we wrze-
śniu odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Z przyjemnością mogę poinformo-
wać, że nowym Przewodniczącym SU został Stanisław 
Michalski z klasy 8A. Warto także pogratulować nowej 
V-ce Przewodniczącej Natalii Janowskiej, uczennicy 
klasy 8B. Cała społeczność szkolna gratuluje zwycięz-
com tegorocznych wyborów. Życzymy również na-
szym przedstawicielom owocnej i przyjemnej pracy. 

Ślubowanie klas pierwszych
 21 października 2021r. był niezwykłym dniem 
dla naszych wspaniałych pierwszoklasistów, którzy 
zostali pasowani na uczniów. Niestety z  powodu pa-
nującej pandemii, uroczystość odbyła się w małym, 
kameralnym gronie, czyli w klasach. W czasie uroczy-
stości uczniowie zaśpiewali hymn szkoły i ślubowali 
sumiennie wypełniać uczniowskie obowiązki. Pojawił 
się też akcent historyczny, gdyż  aktu pasowania na 
ucznia dokonała Królowa Jadwiga – postać z ceremo-
niału naszej szkoły. Na zakończenie Pani Dyrektor Ewa 
Gęca oraz Pani Wicedyrektor Bożena Kulesza wręczy-
ły każdej klasie prezenty i słodkie upominki. Jest to 
już taka nasza szkolna tradycja, którą wszyscy bardzo 
lubią. Uczniowie byli dumni i szczęśliwi, że weszli uro-
czyście do społeczności szkolnej. Wszystkim pierw-
szakom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! 
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Obchody Święta Niepodległości 
w naszej szkole

 11 listopada obchodzimy Narodowe Świę-
to Niepodległości. Jest to piękne i  ważne święto dla 
Polaków. Nasza szkoła, jak co roku przyłączyła się do 
obchodów tej uroczystości. Zorganizowano szereg 
działań upamiętniających 103 rocznicę wydarzenia, 
kiedy Polska po 123 latach niewoli pojawiła się znowu 
na mapie Europy i stała się niepodległym państwem. 
W dniu 10 listopada o godzinie 11:11 cała społecz-
ność szkolna wzięła udział w akcji ,,Szkoła do hymnu”. 
Wszyscy odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy - ,,Ma-
zurek Dąbrowskiego”. Było to dla nas podniosłe wyda-
rzenie. Warto również wspomnieć o 4 klasach, które 
przygotowały dla nas uroczystą akademię. Wydarzenie 
to zostało nagrane i umieszczone na stronie interneto-
wej szkoły. Należy też bardzo podziękować wszystkim 
artystom, którzy wsparli swoim śpiewem powyższe 
działanie oraz naszym wspaniałym nauczycielom-ko-

ordynatorom. Zachęcamy do obejrzenia akademii. 

Wycieczki Szkolne 
 Wycieczki szkolne to jedna z ulubionych 
atrakcji wszystkich uczniów. W czasie pandemii 
nie było możliwości organizowania takich przy-
jemności. W tym roku na szczęście udało się wy-
brać niektórym klasom na różnego rodzaju wyj-
ścia i wyjazdy. Warto wspomnieć niektóre z nich.  
     Ciekawą wyprawą mogą się pochwalić ucznio-
wie klasy 7a i 7e, którzy wraz ze swoimi wycho-
wawcami jeszcze we wrześniu wybrali się  na kil-
kudniowy pobyt w Motyczu Leśnym. Mimo, że 
nie był to daleki wyjazd, to zabawa była przednia. 
Obydwie klasy bardzo się ze sobą zintegrowały. 
 W październiku klasy 4b i 4c również do-
czekały się ciekawego wyjazdu. Były w Sando-
mierzu i Nowej Dębie, gdzie mogły podziwiać 
najrozmaitsze bombki świąteczne. Wszyscy do-
konali udanych zakupów i mogli wykonać wła-
snoręcznie bożonarodzeniowe bombeczki. San-
domierz też okazał się bardzo ciekawy, ponieważ 
uczniowie zwiedzali podziemia oraz zbrojownię. 
 W listopadzie klasa 8b pojechała do War-
szawy na wycieczkę „Szlakiem „Kamieni na sza-
niec”. Zwiedzili najważniejsze miejsca związa-
ne z trudną historią naszego państwa w okresie 
okupacji, a zarazem ich lekturą obowiązkową. 
Myślę, że to była bardzo pouczająca wyprawa. 
 Inne klasy również wyjeżdżały - na przykład 
klasy piąte były w Zamościu, a  szóste na Roztoczu. 
Oczywiście klasy młodsze także miały swoje wy-
cieczkowe przyjemności, np. kino, teatr czy choć-
by wizytę w skansenie. Każdy coś ciekawego zoba-
czył. Czekamy wszyscy na wiosnę, gdyż wówczas 
z pewnością znów wyruszymy na nowe szlaki. 
    Ania Złotnik klasa 4B

Co u nas słychać?
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 Chyba nie ma dzieciaka, któ-
ry dorastał bez pluszaka. Na pewno każdy 
z Was pamięta z dzieciństwa swoje wyjątkowe zabaw-
ki, a wśród nich najlepszego przyjaciela – Misia. A czy 
wiecie, że Pluszowy Miś ma swoje święto? Obchodzi-
my je 25 listopada i nazywa się ono Światowym Dniem 
Pluszowego Misia.  Ustanowione zostało w 2002 
roku, czyli w setną rocznicę powstania maskotki.   
 Świętowaliśmy i w naszej szkole. Z tej okazji 
został zorganizowany specjalny konkurs dla uczniów 
z klas I-III. Polegał na wymyśleniu imienia dla ma-
skotki, która jest w gabinecie Psychologa i Pedago-
ga. Ten nasz szkolny pluszak ma niezwykłe zadanie. 
Pilnuje karteczek z emocjami dzieci i ich trudnymi 
sprawami. Dzięki niemu uczniowie czują się lepiej. 
Są pewniejsi siebie i szczęśliwsi. W ramach konkur-
su w świetlicy numer 5 była postawiona skrzynka, 
do której dzieci wrzucały karteczki z propozycjami 
imienia dla jeszcze zwykłego Misia. Rysowały też por-
trety Pluszowego Misia. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 25 listopada. Uczniowie mieli dużo cieka-
wych pomysłów. Najbardziej jednak Misiowi spodo-
bało się imię Pilnuś, które wymyśliła Madzia Cze-
ranowska z klasy 3B. Dzięki jej pomysłowi i innych 
uczniów nasz ,,zwykły” Miś stał się ,,niezwykłym” 
Pilnusiem. W tym dniu były jeszcze inne atrakcje. 
W świetlicy odbyło się wspólne oglądanie fil-
mu o Misiu Jogi- jednym z najsłynniejszych mi-
siów na świecie, a uczniowie mogli zrobić sobie 
selfi z Pilnusiem. Atmosfera była super fajna.  
 O tym, że misie są niezwykłymi przyjaciółmi, 
dowiedziałem się od mojego młodszego ciotecznego 
brata – Kuby. Jego miś nazywa się Przytuliś. Dostał go 
od Świętego Mikołaja. Jest biały i nieduży. Ma czar-
ne oczka, brązowy nosek i uśmiechniętą buźkę. Jego 
uszy i stopki są beżowe. Nosi na szyi brązowo – złotą 
kokardkę. Miś jest miękki, pluszowy i przyjemny w do-
tyku. Kuba mówi, że bardzo lubi go przytulać. Zabiera 
Przytulisia ze sobą wszędzie. Razem chodzą do przed-
szkola, na dwór i na plac zabaw. Zawsze, jak idzie spać, 
w łóżku czeka już na niego Przytuliś. Gdy jest ciemno, 
Kuba przytula mocno swojego Misia i robi mu się le-
piej. To jego wierny i niezwykły przyjaciel. Mój mały 
kuzynek nie wyobraża sobie, żeby go zabrakło.        
 Moim zdaniem każdy pluszak ma dużą war-
tość. Jest dla dzieci przyjacielem, druhem i pomoc-

nikiem. Zawsze ma dla Maluchów czas. Słucha ich i 
pomaga w problemach. To właśnie jemu najczęściej 
powierzają swoje sekrety.Nie wyobrażam sobie świa-
ta bez tych przyjaciół. Zdradzę Wam, że ja też mam 
swojego pluszaka, który jest dla mnie bardzo ważny. 

Michał Filip klasa 4C

Pluszowy Miś – niezwykły przyjaciel

źródlo obrazka: archiwum autora
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 Otaczający nas świat jest niezwykły, zaskaku-
jący i przepiękny. Należy go pielęgnować i troszczyć 
się o niego. W końcu to nasza planeta, tutaj mieszka-
my. Dbanie o czyste środowisko powinno być naszym 
obowiązkiem. Niestety, coraz mniej ludzi tego prze-
strzega. Coraz mniej o to dbamy, przestaje nas to ob-
chodzić. Nieświadomi pewnych rzeczy i zwierząt bez 
konsekwencji zaśmiecamy Ziemię. Możemy zaobser-
wować smutne i okropne skutki naszego postępowa-
nia. W tym artykule dowiesz się, jak działać na rzecz 
środowiska i jak zapobiegać jego niszczeniu. 

Ekologia to nasza przyszłość! 
Pamiętaj o środowisku!

 Ekologia to nauka, dziedzina, która mówi 
o funkcjonowaniu natury i o życiu, które w niej się 
znajduje. Jest ona bardzo ważna, ponieważ dzięki niej 
uczymy się o ochronie środowiska. 
Niestety ze względu na zanieczyszczanie powietrza, 
zaśmiecanie natury i inne szkodliwe czynniki, dzia-
łania ekologiczne powinny się coraz bardziej rozwijać 
i rozszerzać. Pamiętaj, że w naturze znajdują się inne 
stworzenia, które cierpią z powodu szkód wyrządzo-
nych przez ludzi. Pomóc  możemy tylko my, ludzie, a 
szczególnie młode pokolenie, od którego zależy przy-
szłość naszej planety. 

To właśnie ekologia jest rozwiązaniem 
i  naszą przyszłością!

 Recykling to jeden z najbardziej po-
wszechnych sposobów ochrony środowiska. Two-
rzywa, takie jak plastik, szkło, papier, to mate-
riały, którym możemy nadać nowe życie, czyli 
posegregować. Posegregowane odpady przetwarza się 
i wkrótce mogą posłużyć jako coś zupełnie innego! 
No właśnie, segregowanie, dzielenie śmieci do 
oddzielnych pojemników, czyli do niebieskie-

go - papier, zielonego  - szkło, brązowego - odpa-
dy organiczne (bio), żółtego - tworzywa sztucz-
ne (plastik) i metal, czarnego - odpady mieszane. 
Jak widzisz, recykling jest nietrudny. Warto wprowa-
dzić go do swojego życia. 
Jak żyć w harmonii z naszą planetą?

Oto wskazówki dotyczące przyjaznego dla środowi-
ska trybu życia:

• Idź na akcje charytatywne. Być może w 
pobliżu, obok ciebie organizuje się specjalne 
akcje, np. zbieranie śmieci w pobliskim par-
ku.
• Kupuj rozsądnie! Wybieraj produkty przy-
jazne dla środowiska i staraj się unikać “Fast 
Fashion”, czyli sieciówek, których działania 
nie są dobre dla planety.
• Segreguj śmieci! Wprowadź we własnym 
domu plan recyklingu. 
• Nie marnuj wody, oszczędzaj prąd!
• Szanuj środowisko, nie zaśmiecaj!
• Staraj się jak najmniej jeździć samochodem. 
•  Do szkoły wybierz się spacerem lub przy-
jedź rowerem. 
• Szerz wiedzę na temat ekologii i ją rozgła-
szaj ją!
• Dbaj o zwierzęta żyjące na Ziemi!

 Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jakie to zna-
czące. Spraw, aby nasza Ziemia utrzymała swój piękny 
zielony kolor i nie przyczyniaj się do jej niszczenia. 
Jeżeli nie poprawimy swojego lekkomyślnego i nega-
tywnego zachowania, być może wkrótce ta planeta 
przestanie istnieć. Teraz już wiesz, co robić! Działaj!!!

Zróbmy to dla naszej zielonej planety!
Hania Puderecka  klasa 7a

 Zielone światło dla naszej planety! 
 – czyli o ekologii i recyklingu

źródlo obrazka: freepik.com
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Czy grając, można się czegoś nauczyć?

 Istnieje wiele różnych metod nauki, ale czy 
kiedykolwiek uczyłeś się poprzez granie w gry? Je-
żeli nie, to pokaże ci kilka fajnych propozycji.  
 Po pierwsze zapoznam cię z grą o nazwie 
„Dualingo”. Może już o niej słyszałeś? „Dualingo” 
to gra polegająca na nauce języków obcych, cho-
ciażby niemieckiego, angielskiego czy nawet ja-
pońskiego. A  gdzie można pobrać taką grę? Odpo-
wiedź jest prosta! To gra na telefon- pobieramy ją 
poprzez Sklep Google Play lub App Store. Grając, 
dostajesz nagrody i punkty za kilka ćwiczeń. Można 
również ustawić sobie czas, jaki chce się poświęcić 
na naukę. Dostępne są też rangi, można poznawać 
różnych ludzi i wygrywać przeróżne prezenty.  
 Fajną grą online są także „Zdobywcy Wie-
dzy.pl”. To gra dla młodszych dzieci. Po zalogowa-
niu się wyświetla się strona z różnymi zakładkami. 
Gra jest prosta w obsłudze, idealnie przystosowana 
dla klas 1-3.  Pomaga dzieciom w nauce oraz utrwa-
laniu materiału szkolnego poprzez  ćwiczenia, za-
dania, gry i quizy edukacyjne z języka polskie-
go, matematyki, przyrody, języka angielskiego. 
 Teraz coś dla ósmoklasistów. Gra nazywa 
się „PowtórkoMat8”. Program ten umożliwia cał-
kowite przygotowanie się do egzaminu ósmoklasi-
sty z matematyki. W pierwszej części „PowtókoMa-
tu”  można rozwiązywać ćwiczenia powtórzeniowe 
wraz z filmami i komentarzami,  a w drugiej części 
znajdziecie  próbne zestawy zadań egzaminacyj-
nych. „PowtórkoMat” jest dostępny dla  klasy 4-8.  
 „Władcy Słów” to  moim zdaniem orygi-
nalna nazwa kolejnej gry. Dzięki niej  nauczysz się 
zasad ortografii i gramatyki,  rozwija też umiejęt-
ność czytania ze zrozumieniem i pisania.  
 Jeżeli masz problemy z matematyką polecam 
ci super grę „Szaloneliczby.pl”-  limit wieku od lat sze-
ściu do lat szesnastu. Jest ogromny wybór tematów, 

niektóre w formie quizów i puzzli. Dzięki takiemu 
urozmaiceniu bardzo przyjemnie można się uczyć. 
Po danym dziale są sprawdziany, można też komen-
tować dane zadania i samą stronkę. Na stronie głów-
nej jest zakładka „rozrywka”-  tam możesz spraw-
dzić np. swoje IQ , znajdziesz również łamigłówki, 
gry planszowe, zagadki logiczne i wiele innych.  
 Nie mogłabym zapomnieć o „Matlandii”, 
zapewne wielu uczniów  z niej korzysta bądź ko-
rzystało. Możesz tam rozwiązywać różne matema-
tyczne zadania. Bardzo fajnie rozbudowane są po-
ziomy trudności, zadania  są ciekawe i na pewno 
zachęcające. Matzoo.pl również należy do platform,  
które możesz znać - uczy matematyki. Oczywiście 
mogą z niej korzystać uczniowie  od zerówki do 
klasy ósmej. Strona jest bardzo dopieszczona i kolo-
rowa, są różnorodne  tematy i  zadania. Można ko-
mentować stronę i zadanie, które wykonujesz.  
 Następną stroną jest PisuPisu.pl,  na któ-
rej możesz zrobić test z lektury, np. z „Dziadów”, ale 
można też ćwiczyć ortografię, słowotwórstwo, części 
mowy,  jak również tworzenie wypowiedzi pisemnej. 
 Tak więc, kto nie lubi nauki tradycyj-
nej, ma szeroki wybór platform i gier, gdzie może 
ćwiczyć umiejętności szkolne i poszerzać swo-
ja wiedzę. Wystarczy tylko chcieć! Powodzenia!!!
    

Nikola Kosior klasa 7b
źródlo obrazka: freepik.coml
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Jak przetrwać jesienną chandrę?
 Jesień kojarzy nam się z ponurym klimatem 
i brakiem motywacji, który powoduje ta deszczo-
wa, pochmurna pogoda.  Nie mamy na nic ochoty i 
trudno nam jest podejmować jakiekolwiek wyzwania, 
a ponury klimat wydaje nam się po prostu nieprzy-
jemny i zniechęcający. Jednak wcale nie musi to tak 
wyglądać! Jesień też może być ciekawa i błoga. Być 
może, po przeczytaniu tego artykułu, zmienisz swoje 
nastawienie do tej pełnej rozmaitości pory roku.  

  Porady na jesienne szkarady, czyli wirusy.

 Jedną z ważniejszych przyczyn, dlaczego nie-
którzy nie przepadają za jesienią jest to, że ta pora 
roku słynie z  mnogości wszelakich chorób i wirusów. 
Ale bez zmartwień, istnieją sposoby, jak je zwalczać.
 

• Zielona herbata

Okazuje się, że herbata zielona jest pełna do-
brych składników i działa pozytywnie na m.in. 
bóle gardła. Jest znakomita też na przeziębienie. 

• Domowe lekarstwa
 - dodatki do ciepłej herbatki

Takie dodatki, jak miód, imbir, żurawina i bulwa czo-
snku, to doskonałe lekarstwa przeciwzapalne. Niektó-
re najlepiej dodać do ciepłej herbaty lub wody.
 

• Witamina D

W chłodniejsze i pochmurne dni słońca jest jak na lekar-
stwo. Warto wtedy dodać do diety witaminę D, która jest 
źródłem dobrej odporności i poprawia samopoczucie.
 

• Higiena przede wszystkim
 

Jak  pewnie wszyscy wiemy, aby zwalczać wirusy, na-
leży myć często ręce, nie dotykać okolic oczu, nosa, 
ust. Jest to szczególnie ważne podczas pandemii ko-
rona wirusa, ale nie tylko. W okresie jesiennym, nie 
należy zapominać o takich prostych zasadach higieny. 

Jak spędzać wolny czas w jesienne dni?

 Jesienny czas może się też kojarzyć 
z nudą. Niepotrzebnie! Jest dużo sposobów 
na miłe spędzanie czasu, gdy za oknem sza-
ro, buro i ponuro. Oto parę przykładów! 

• Jesienny spacer

Jesienne spacery mogą być naprawdę wspaniałe. Przy-
jemny spacer po parku pełnym liści o ciepłych barwach 
- przyroda wtedy jest naprawdę zachwycająca. Aby 
sprawić sobie większą przyjemność, można wybrać 
sobie przed każdym spacerem jakiś określony cel, np. 
dzisiaj zbiorę 30 kasztanów i 50 liści koloru czerwo-
nego. Nie wspominając o tym, że wybranie się na taki 
spacer na świeżym powietrzu  jest bardzo zdrowe. 
 

• Kreatywnie

Jak już byliśmy przy zbieraniu darów jesieni, takich 
jak kasztany, żołędzie, kolorowe liście, to zastanów-
my się nad ozdobami, jakie możemy z nich zrobić - 
kasztanowe ludziki, jesienny bukiet, pomysłowe 
ozdoby z szyszek i żołędzi. Są to interesujące rzeczy, 
które możemy zrobić samemu w domu lub wspólnie z 
kimś. Może to być świetna zabawa oraz interesujący i 
kreatywny pomysł na spędzenie czasu. Spróbuj .
 

• W domu

Czasami po prostu mamy ochotę zostać w domu 
i odpoczywać. To też jest dobry pomysł. Goto-
wanie nowych dań, rysowanie, czytanie książki z 
kubkiem herbaty w ręku, a nawet samo relakso-
wanie się i oglądanie ciekawego filmu to świetne 
pomysły na beztroskie spędzanie czasu. Granie w 
karty lub gry planszowe z rodziną i przyjaciółmi 
również mogą być miłe, przyjemne i pogodne.  
 

 Mam nadzieję, że te porady i pomysły 
były przydatne, pomocne oraz, że dzięki nim je-
sień okaże się  dla was fascynującą porą roku. 
Chciałabym też przypomnieć, że jesień koń-
czy się niebawem i zapewne niektórzy z nas już 
czują świąteczny klimat. Zachęcam więc do ko-
rzystania, póki jeszcze  jesienna pogoda i na-
strój tu goszczą. Życzę miłego jesiennego czasu! 

Hania Puderecka z klasy 7a
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Jesienne przysmaki-małolaty
 Jesień- plucha, mgła i szarość. Jeżeli już odrobiłaś lekcje, masz czas  na… Każdy ma czasem ochotę 
coś przekąsić, na przykład oglądając film czy czytając książkę. Oto dwa proste, szybkie i przede wszystkim 
efektowne przepisy na przekąski z tortilli.

 Tortilla zawijana - to genialna przekąska, 
której największą zaletą jest jej czas przygotowania. 
Wystarczy kilka minut i roladki z tortilli są już goto-
we.
Składniki:
• 3 placki tortilli
• 10 dag szynki np. konserwowej
• 5 dag żółtego sera w plasterkach
• 1 serek twarogowy np. ziołowy typu Almette, 150 g
• 2-3 ogórki kiszone
• szczypta oregano, pieprzu
• małe wykałaczki
 Placek pokrywamy serkiem, następnie ukła-
damy szynkę (średnio 3 plasterki na jedną tortillę) 
oraz ser żółty (średnio 2 plasterki na jedną tortillę). 
Ogórki kroimy w cieniutkie plasterki i także układa-
my na tortilli według uznania. Ponownie smarujemy 
serkiem, następnie posypujemy przyprawami. Każdą 
tortillę zwijamy, a następnie owijamy w folię spożyw-
czą. Wkładamy do lodówki na minimum siedem mi-
nut Po tym czasie kroimy je w cienkie plasterki i nabi-
jamy wykałaczki. Gotowe!

 Nachosy z tortilli - to już trochę bardziej 
czasochłonny przepis, efekt zaskakuje za każdym ra-
zem.
Składniki
• placki tortilli
• 1,5 łyżki oliwy
• łyżeczka papryki ostrej lub słodkiej, w zależności od 
upodobań
• łyżeczka suszonego czosnku
• łyżeczka soli
• 50 ml wody
 Do miseczki wlewamy kolejno: oliwę, papry-
kę, czosnek, sól i wodę. Zawartość dokładnie miesza-
my. Tortille wykładamy na stół i smarujemy marynatą 
placek, następnie kroimy w nieduże trójkąciki. Na stół 
wykładamy blachę i papier do pieczenia, układamy 
nachosy na papierze do pieczenia i wstawiamy do 
wcześniej nagrzanego piekarnika na ok. 10 minut. 
Piekarnik nastawiamy na 170 stopni, w trybie góra 
dół.

Zosia  Michalska klasa 6c
źródlo obrazka: freepik.coml



Szkolminek nr 17 12/2021 Strona 10 / 16

Mój kumpel - zwierzak
 Labrador to jeden z najbardziej oddanych i towarzyskich psów. Jest bardzo aktywnym i energicznym 
zwierzęciem. Codziennie potrzebuje długiego spaceru i dopiero wtedy wycisza się i uspokaja. Wykorzystuje się 
go do pracy z chorymi dziećmi. Psy tej rasy często biorą udział w akcjach poszukiwawczych, na przykład osób 
zaginionych. Labradory bardzo lubią wodę i są świetnymi pływakami. Psy te mają przyjazny wygląd i są dobrze 
zbudowane. Najczęściej ich sierść jest koloru biszkoptowego lub czarnego. Słabym i czułym punktem tej rasy 
są biodra. Na które często te psy chorują. A kto wie najwięcej o tym zwierzęciu? Ktoś, kto sam go posiada! Po-
rozmawiam o tym z moją koleżanką, Anią.

Gabrysia: Cześć Aniu. Chciałabym przepro-
wadzić z tobą rozmowę  o twoim psie.                                                                                                                                 
Ania: Bardzo chętnie porozmawiam o 
moim pupilu. Co chciałabyś o nim wiedzieć?                                                                                  
Gabrysia: Jak twój psiak się wabi i jakiego jest kolo-
ru?                                           
Ania: Mója ulubienica nazywa się Saba i jest koloru 
biszkoptowego.                                
Gabrysia: Ooo...Tak ma na imię 
pies mojej babci! Od kogo ją dostałaś?                                                                                                 
Ania: Od Świętego Mikołaja. I był to najcudowniej-
szy podarunek!!!                                                                                     
Gabrysia: Co Saba najbardziej lubi jeść?                                                                   
Ania: Jej przysmakiem jest sucha karma, ale bar-
dzo też lubi kaszę z mięsem. Je tego dużo. 
Gabrysia: Ile lat ma Saba?                                                                                            
Ania: Saba ma 4 lata. To młody pies i jest bardzo 
aktywna.                                                                                                     
Gabrysia: Jakie jest jej ulubione zajęcie?                                                                  
Ania: Saba lubi ganiać za piłką, chodzić na długie spa-
cery. I podjadać moje jedzenie, oczywiście, gdy tylko 
spuszczę ją z oka, i wylegiwać się w swoim kojcu.                                                                      
Gabrysia: Jak dbasz o swojego psa??                                                                         
Ania: Codziennie czeszę jej sierść, co dwa ty-
godnie myję ją specjalnym płynem i daję jej 
specjalną kostkę do czyszczenia zębów.                                                          
Gabrysia: Czy często twój pies choruje?                                                               
Ania: Niestety, Saba ma chore biodra i dla-
tego musimy często chodzić do wete-
rynarza, aby utrzymywała dobrą formę.                                                                                                                         
Gabrysia: Co najbardziej lubisz w swoim psie?                                                       
Ania: To, że jest taka szalona i rozbrykana, tak  jak 
ja oraz za to,  jak z miłością i oddaniem patrzy w 
moje oczy.  Pies to wielka radość  właściciela, ale i od-
powiedzialność. Zawsze należy o tym pamiętać.                                                                           
Gabrysia: Dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę.      
   

Gabrysia Drabik klasa 4C                                               
źródlo obrazka: freepik.coml
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Prezent trafiony. Czyli jaki?

 Boże Narodzenie, jak podaje Wikipedia, jest 
świętem upamiętniającym narodziny Jezusa Chry-
stusa, a za jego nieodłączne tradycje uznajemy m.in. 
Pasterkę, kolędowanie, Gwiazdkę  czy Wigilię. Ta 
ostania kojarzy się nam z dwunastoma  potrawami na 
wigilijnym stole, chwilami spędzonymi z rodziną,  z 
prezentami, kolędami czy wreszcie z Kevinem w tele-
wizji.
 Sama tradycja sprawiania sobie  prezentów wy-
wodzi się już z IV wieku naszej ery, a zapoczątkował ją 
biskup Mikołaj z Miry – z biegiem czasu przeistoczo-
ny w …  świętego Mikołaja! Święty, po zauważeniu, że 
jego sąsiad nie posiada wystarczającej ilości kosztow-
ności na posag, postanowił w tajemnicy podrzucać 
do domu biednego człowieka sakiewki ze złotem, co 
umożliwiło mu wydanie córek za mąż. Mimo, że dziś 
sprawianie sobie prezentów ma znaczenie bardziej 
symboliczne, to i tak znalezienie upominku pod cho-
inką wywołuje uśmiech na twarzy każdego. A swoją 
drogą, czy wiecie, że nie wszędzie to święty Mikołaj 
roznosi prezenty? W Wielkopolsce dzieci czekają na 
Gwiazdora, a na terenie Śląska na Józefa - opiekuna 
dzieciątka, Jezusek zaś  sprawia  prezenty dzieciom te-
renie Łużyc.
 Znalezienie odpowiedniego prezentu dla  
krewnego  czy  kolegi z klasy może kosztować przy-
słowiowe ,,krew, pot i łzy’’, lecz każdy, kto choć raz 
podarował komuś trafiony prezent, zna towarzyszącą 
temu satysfakcję. I tutaj pewnie sporo osób łamie so-
bie głowę, jaki prezent będzie trafiony? W tym celu 
zapytałam uczniów naszej szkoły i odpowiedzi mogą 
was zadziwić.
 Uczniowie jak  uczennice klas młodszych są 
zgodni co do jednej rzeczy - żadnych książek! Uczen-
nice znajdują upodobanie w lalkach - i w kultowych 
Barbie, jak i w ich młodych siostrach – Rainbow High 
i L.O.L. Suprise. Nie gardzą również innymi zabawka-
mi, takimi jak popularne duńskie klocki LEGO, gry 

planszowe lub ( i tu zdziwienie)  artykuły plastyczne! 
Chłopcy zaś, podobnie jak ich rówieśniczki, gustują w 
klockach LEGO oraz grach planszowych, w tym tych 
nawiązujących do gier komputerowych. Podobają im 
się również zdalnie sterowane samochody. 
 Za to już Ci o 2-3 lata starsi mają zupełnie inną 
definicję idealnego prezentu. Chłopcy ucieszyliby się 
z gadżetu związanego z ulubionym sportowcem, no-
wej gry komputerowej lub, jak ich młodsi koledzy, z 
zestawu LEGO. Uczennice zaś nie mają zbyt sprecyzo-
wanych upodobań - myślą głównie o różnych gadże-
tach związanym z ich hobby lub ulubioną gwiazdą. 
 W przypadku najstarszych wychowanków 
naszej szkoły sprawa jest dosyć indywidualna, lecz 
udało mi  się znaleźć wspólny mianownik. Są nim 
wszelkiego rodzaju tzw. zapychacze biurek, przez  na-
sze mamy nazywane kurzołapkami. W przypadku 
dziewcząt jest to również biżuteria, ale równie  czę-
sto świeczki, pluszaki i kosmetyki. Niezależnie od płci 
przyszłego obdarowanego dobrym prezentem może 
okazać się również album ulubionego zespołu, gadżet 
związany z ulubionym sportowcem lub  (jednak!!!!!) 
książka. Uczniowie nie chcieliby za to otrzymać skar-
petek (choć nie wszyscy), przyborów szkolnych oraz 
zwierząt domowych,  argumentując, że to nieodpo-
wiedzialny podarunek.  Niektórzy z ankietowanych 
uczniów podeszli do tematu dosyć humorystycznie, 
co odbiło się w  ich odpowiedziach. A mianowicie , że 
ich największym marzeniem są czarnoziemy w Jugo-
sławii, 10,54 kg cementu lub kartonowy Jimin : ).
 Pamiętajmy też, że powyższa lista jest tylko 
sugestią, a prezent powinien być kupiony (lub zro-
biony) z myślą o przyszłym obdarowanym. Zaś z dru-
giej strony  powinniśmy również pamiętać o kulturze 
przyjmowania prezentów. Chyba nie muszę dodawać, 
dlaczego. Fajnych prezentów Wam życzę!
    Ola Izdebska klasa 7b

źródlo obrazka: freepik.coml
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Nowy Rok-nowe postanowienia. 

 Koniec roku jest momentem symbolicz-
nym, nastraja ludzi sentymentalnie, nostalgicz-
nie. Wielu z nas robi przemyślenia związane z tym, 
czego doświadczyli w ciągu roku, co było dobre, 
a co złe. Każdy przeżyty rok wnosi coś w nasze ży-
cie i naszą przyszłość. Jak skutecznie realizować 
swoje postanowienia, nie tylko noworoczne?!  
 Na początek warto przemyśleć, jakie zmiany 
chcemy wprowadzić w swoim życiu; dlaczego i czy - 
mamy możliwości, zasoby, wsparcie, aby je osiągnąć. 
Ważne jest, aby były to cele realne, wpisane w naszą 
sytuację życiową i ewentualne ograniczenia. Nie ocze-
kuj efektów od razu. Nastaw się, że na te zaplanowane 
będziesz musiał trochę poczekać. Mała podpowiedź 
-  sukces w realizacji postanowienia jest tym bardziej 
prawdopodobny, jeżeli wypływa z naszej wewnętrz-
nej potrzeby, jeżeli sami dostrzegamy, że chcemy coś 
zmienić, że źle się czujemy w obecnym stanie.   
         Bez większego przedłużania - zaprosiłam do 
odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest twoje postanowie-
nie noworoczne?” uczniów naszej szkoły. Zacznij-
my od klas młodszych – wiele dzieci chce pilnie się 
uczyć oraz nie spóźniać się na lekcje. Przeplatały się 
też takie odpowiedzi,  jak:  „Będę słuchać  rodzi-
ców.”  lub „Będę starała się utrzymywać porządek w 
pokoju”. Dostałam też kilka  ciekawych wypowiedzi, 
na przykład: kupno ładnego dresu, uzbieranie pie-
niędzy na nową lalką lub zmotywowanie się do na-

grywania filmików. Zdobyłam jeszcze kilka bardziej 
ambitnych postanowień: „Będę się starała zdać na 
tropicielkę”, „Postaram się wziąć udział w zawodach 
konnych”. Teraz, żeby troszkę was rozweselić,  podam 
kilka humorystycznych odpowiedzi: „Kupię gumo-
wą kaczuszkę”, „Zamieszkam w krzaku obok żabki” 
i… wisienka na torcie, „|Sprzedam swoją siostrę na 
allegro”, „Nie będę już uzależniony od żelków”.  
 Uczniowie klas starszych mają dużo postano-
wień związanych z nauką. Oto kilka przykładów: „Będę 
powtarzał sobie każdą lekcję”, „Postaram się o   stypen-
dium”, „Będę miała średnią 4.0 z matematyki”, „Chcę 
się naprawdę bardzo przyłożyć do nauki, nie tylko tej 
szkolnej, ale też nauki tańca”, „Poprawię się z geografii”. 
Niektóre osoby pragnęły zakochać się, ale większość 
odpowiedzi była skierowana na naukę i oceny. Klasy 
ósme odpowiadały na to pytanie tak.: „W tym roku 
będę ćwiczyła”, „Nauczę się grać na gitarze”, „W czasie 
ferii zimowych postaram się przeczytać wszystkie lek-
tury, jakie powinnam”. Niektórzy mówili, że postano-
wienia noworoczne są bez sensu lub  wręcz żałosne.  
 A co wy myślicie na ten temat- mają 
sens czy nie. Pomyślcie o tym. Czasem po-
trzebujemy tego, by wyznaczyć sobie ja-
kiś cel. Czemu nie miałby on być noworoczny. 
     

Nikola Kosior klasa 7b

Sonda uczniowska

źródlo obrazka: freepik.coml
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Dwa miesiące szaleństwa,

 Polskie słowo karnawał jest zapożyczeniem od 
włoskiego słowa carnavale, które oznacza pożegnanie 
mięsa. Czym jest karnawał? Zdecydowanie każdy z 
nas zna odpowiedź na to pytanie! Karnawał to szaleń-
stwo zabaw oraz imprez zimowych, które ogarnia cały 
świat. Okres, w którym odbywają się wielkie, huczne i 
kolorowe bale maskowe, parady, uczty.  Karnawał zna-
ny i obchodzony jest na całym świecie, jednak to Rio de 
Janeiro nazywane jest jego stolicą. Święto to w Brazylii 
rozpoczyna się symbolicznym przekazaniem kluczy do 
miasta przedstawicielom szkół samby, w końcu głów-
nym wydarzeniem w jego trakcie  jest rywalizacja szkół 
samby z całego kraju o miano tej najlepszej.  
Sambodrom Markiza de Sapucaí w Rio
 Najistotniejszym wydarzeniem w trakcie fe-
stiwalu są rywalizacje przedstawicieli szkół tańca na 
Sambodromie. Impreza na Sambodromie w Rio za-
czyna się codziennie o godzinie 20, a kończy około 
5 nad ranem. Jednak czym jest ów  Sambodrom? Jest 
to ogromna platforma taneczna, która porusza się 
ulicami Rio w trakcie karnawału, może pomieścić aż 
75 tysięcy widzów! Każdą szkołę reprezentuje na niej 
kilkaset osób, w tym kilka tancerek solistek. Są także 
muzycy, aktorzy i mimowie. Tańczą i grają na wielkich 
ruchomych scenach nazywanych trio eléctrico. Juro-
rzy oceniają cały spektakl, taniec tancerek, grę akto-
rów, choreografię, ale także ich stroje i muzykę, która 
im towarzyszy. W środę popielcową rano jury ogłasza, 
która szkoła samby zwyciężyła w konkursie. Wygra-
na w takim konkursie jest prawdziwym powodem do 
dumy dla zwycięskiej szkoły tańca. 
Karnawałowe stroje tancerek 
 Karnawałowe stroje tancerek są szyte specjal-
nie na tę okazję. Niektóre kosztują w przeliczeniu na-
wet milion złotych. Piosenki – hymny szkół samby 
– również są komponowane specjalnie na karnawał. 

Szkoły samby i artyści przygotowują się do tego wy-
darzenia przez cały rok.
Król i królowa karnawału w Rio, czyli Corte Real
Karnawał w Rio, podobnie jak w innych miastach 
Brazylii, ma swój dwór królewski – Corte Real. Naj-
ważniejszy jest król Momo. Towarzyszą mu królowa 
i jedna lub dwie księżniczki. Razem tworzą królewski 
orszak podczas parady. Aby zostać królem karnawału 
w Rio , trzeba wygrać konkurs. Co ciekawe, jeszcze 
do niedawna wymogiem dla króla była waga powyżej 
120 kg. Obecnie z tego zrezygnowano.
Karnawał w Wenecji
 Wenecja, obok  Rio de Janeiro, jest miastem, 
które słynie na całym świecie z odbywającego się kar-
nawału. Trwa dokładnie jedenaście dni. Rozpoczyna 
się w  sobotę przed Tłustym Czwartkiem, a  kończy 
w Tłusty Wtorek  - odpowiednik  polskich ostatków - 
Martedi Grasso. Huczne imprezy uliczne odbywające 
się całymi dniami, pokazy spektakli i wystąpień, które 
można zobaczyć na  wielu mniejszych placach w  ca-
łym mieście czy centralny punkt karnawału czyli plac 
św. Marka, gdzie można uczestniczyć w  pochodach 
oraz obserwować słynny Lot Anioła, który inauguruje 
okres karnawału. Wszechobecne w czasie karnawału 
maski, pozwalały  dawniej ukryć tożsamość - masce 
bardzo trudno było odróżnić plebejusza od arystokra-
ty, a niekiedy także kobietę od mężczyzny. Przebrani 
Wenecjanie witali się na ulicy słowami „Dzień dobry 
pani masko”. Dziś to tylko jedna z tradycji karnawało-
wych, ale jakże piękna.
 Kiedy więc nastanie ten czas, inaugurowany 
Sylwestrem, cieszmy się zabawą, tańcem, przyjaciół-
mi. Tak mało jej mieliśmy ostatnimi czasy.

Hanna Glanowska klasa 7b

czyli karnawał, zapusty lub ostatki
Jeszcze niby krok do Nowego Roku, a my tu o zabawie? Ale jakiej!!!

źródlo obrazka: freepik.coml
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I kto to powiedział?
 Mowa każdego z nas bardziej lub mniej się różni od mowy kolegi czy koleżanki i każdy z nas może to 
zauważyć  w życiu codziennym szkolnym i nie tylko. Ad exemplum, Ty, Drogi Czytelniku mówisz nieco in-
nym językiem oraz używasz innych sformułowań niż np. pani Stasia prowadząca osiedlowy sklepik. Wynika 
to m.in. z różnicy pokoleń między wami, inności w wykonywanej przez was pracy,  jak  również osobistych 
upodobań językowych Twoich oraz owej pani Stasi. 
 Większość z nas ma też swoje ulubione słówka, powiedzonka lub motta, które notorycznie wplatamy 
do swoich wypowiedzi, często bezwiednie. Nie inaczej jest z nauczycielami. Ci w naszej szkole również takowe 
mają, choć mogłeś sobie z tego nie zdawać sprawy. Jeżeli myślisz, że dobrze znasz swoich nauczycieli, to mo-
żesz bez obaw podjąć się tego testu, jeśli zaś uważasz, że nie pójdzie ci on zbyt dobrze,  może  być doskonałą 
formą poznania powiedzonek pedagogów naszych. Zacznijmy od czegoś prostego:

Kapejszyn, misiaczku?  
Mimo swej ikoniczności jest to bardzo lu-
biane przez uczniów powiedzonko, choć 
będą je kojarzyć tylko starsi uczniowie.

Switch your video camera on, I can’t see you!
 Ta maksyma części czytelników skojarzy się z zeszłoroczną nauką zdalną, choć kto wie, może nawet z 
tegorocznymi e-lekcjami?

Skreśl dla dociekliwych, napisz dla wszystkich!
 To hasło przewinęło prawdopodobnie się parę razy na lekcji, gdy chwilę wcześniej któryś w uczniów 
stwierdził, że jednak nie jest dociekliwy.

Nie bądź szybszy 
jak ładniejszy!!!

Nie bądź taki hop 
do przodu, bo ci tyłu 

zabraknie!

lub

Tu wiedzę posiadają ubiegłoroczni absolwenci lub 
tegoroczni czwartoklasiści.

Ostatnim już hasłem będzie dosyć klasyczne:

 Who is not prepared?
 Mam nadzieję, że wszystkim czytelnikom udało się 
wszystko odgadnąć, właściciela danego powiedzonka. Jeśli 
jednak nie, to należy  zapytać mnie- posiadacza wszystkich 
odpowiedzi.
     

Ola Izdebska klasa 7b
źródlo obrazka: freepik.coml
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Śmiech to zdrowie!
 W ponure jesienne dni każdy zasługuje na odrobinę humoru! Oto kilka dowcipów, które z pewnością 
poprawią ci nastrój. Dziś na cenzurowanym są zwierzęta.

 
     Pchła pyta  pchłę:
    - Gdzie byłaś w czasie wakacji?
    - Na krecie.

 
    Wąż mówi do węża: 
    - Sssłuchaj, czy my jesssteśmy jadowite? 
    - No, chyba tak. 
    - Kurde, bo sssię w język ugryzłem. 

    Młody wielbłąd pyta ojca - wielbłąda:
    - Tato, dlaczego mamy takie brzydkie kopytka, a koniki mają takie ładne?
    - Widzisz, my chodzimy w karawanie i dlatego mamy takie, a nie inne kopytka,
   żeby nie zako pać się po kolana w piachu.
    - Tato, a dlaczego mamy taką brzydką, skudloną sierść, a koniki mają taką 
 śliczną, błyszczącą?
     - Widzisz, my chodzimy w karawanie, a na pustyni w nocy jest -10 stopni, 
 w dzień +40 stopni, a taka sierść chroni nas przed takimi skokami 
 temperatur.
     - Tato, a dlaczego mamy te dwa garby na grzbiecie, a koniki mają taki gładki?
     - Widzisz, my chodzimy w karawanie i w tych garbach magazynujemy tłuszcz
  i wodę, żeby nie zginąć na pustyni z głodu i pragnienia.
     Na to wszystko młody wielbłąd:
 - Tato, ale po co nam to wszystko, kiedy mieszkamy w ZOO?!

Rusz głową!
 Ćwiczenie mózgu jest bardzo ważne, i powinno się to robić codziennie. Oto łamigłówka, która zapew-
ni ci ten trening.

Zosia  Michalska klasa 6c

Zosia  Michalska klasa 6c
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Co u nas słychać?
 Bieg Świętego Mikołaja
 17 grudnia odbyła się w naszej szkole „Szta-
feta Św. Mikołaja” a wszystko w ramach akcji Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę. Przedstawiciele każdej z 
klas 1-3 rywalizowali na szkolnym boisku dopingo-
wani przez swoich kolegów i koleżanki w atmosferze 
wspólnej zabawy. Biletem wstępu na to sportowe wy-
darzenie były artykuły spożywcze o długim terminie 
przydatności, które przez ostatnie dwa tygodnie zbie-
raliśmy razem w szkole. Po raz kolejny nasi uczniowie 
pokazali, że los potrzebujących nie jest im obojętny 
i aktywnie wsparli zbiórkę. Dziękujemy wszystkim 
za udział w sztafecie i liczymy, że w przyszłym roku 
również zrobimy razem coś dobrego. Zapomniałam 
dodać, że uczestnicy w podziękowaniu za udział w 
sztafecie otrzymali dyplomy i coś słodkiego.

Organizatorzy 

Anna Brzezicka i Anna Lemieszek - Kuś

Konkursy
 Uczniowie naszej szkoły brali udział w kon-
kursach przedmiotowych organizowanych przez Lu-
belskiego Kuratora Oświaty. Do etapu okręgowego z 
poszczególnych konkursów przeszli:
Język angielski: 
Natalia Beeger, Tomasz Majcher, Amelia Panek, Julia 
Popławska
Historia: 
Natalia Beeger, Wiktor Cybulski, Marta Kuśmierczyk, 
Oleszak Jakub, Reszka Szymon, Wiater Mateusz
Język hiszpański:
Hanna Puderecka
Język niemiecki:
Natalia Beeger
Fizyka:
Bartłomiej Golec
Biologia:
Natalia Beeger, Marta Kuśmierczyk, Dariusz Kuciń-
ski, Miłosz Samociuk
Geografia:
Arkadiusz Ciołek, Bartłomiej Golec, Paweł Jankow-
ski, Szymon Reszka, Miłosz Samociuk, Damian Wąsik
Chemia:
Natalia Beeger
 Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych eta-
pach.


