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23 marca w naszym gimnazjum odbył się Drugi Szkolny 

Konkurs Wiedzy o Starożytności przygotowany przez  

p. Sylwię Rozumowską. Był on skierowany w szczególności 

do uczniów klas pierwszych, którzy skończyli właśnie 

omawiać tę epokę na lekcjach historii, choć drzwi otwarte 

również były dla ich starszych kolegów. Wśród 

gimnazjalistów znalazło się dwunastu miłośników starożytnej 

Mezopotamii, Grecji, pradawnego Egiptu i Rzymu, którzy z 

zapałem przystąpili do rozwiązywania testu.  

Najlepsza okazała się uczennica klasy IB – Paulina 

Jarmułowicz, drugie i trzecie miejsce przypadło uczniom 

klasy IIIC:  Marcinowi Zachariaszowi i Małgorzacie 

Jezierskiej.  

 

10.05 ogłoszone zostały wyniki Konkursu Literackiego o Złote 

Pióro Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Suwałkach, którego 

mottem były słowa Wisławy Szymborskiej: „Nic dwa razy”. 

W komisji zasiadły nasze panie polonistki, które z nadesłanych 

prac wyłoniły zwycięzców. I miejsce zajęła Justyna Cąkała  

z kl. II B, II miejsce - Ewelina Zajączkowska  

z kl. II D, a III miejsce zdobyła Aleksandra Pietrewicz  

z Gimnazjum nr 2.  

Poniżej zamieszczamy wiersz laureatki: 

 

„Cieszmy się chwilą”    

Wczoraj 

Już nigdy tego nie odzyskamy, 

Nie warto rozdrapywać świeżo zagojonej rany. 

Uciekać do tego, co już nigdy nie powróci, 

Trzeba po prostu zapomnieć, po prostu odpuścić. 

Podróż do przeszłości to droga niebezpieczna,  

zrezygnujmy z niej – to decyzja jest najlepsza. 

Dzisiaj 

Cieszmy się tym, co mamy, 

Powiedzmy stanowczo, ze obojętności swego życia 

nie oddamy. 

Będziemy walczyć o nie, bo jest od Boga darem,  

Tak jak było dane, tak szybko może być zabrane. 

Najważniejsze to przyjąć je takie, jakie się dostało, 

Nie załamywać się, gdy jest źle – widocznie tak być 

miało. 

Chciałabym, żeby wszyscy ludzie na świecie, 

Cieszyli się tym, co wokół, 

myśleli o wiośnie, o lecie. 

 

 

 

W  dniach od 24 - 26 kwietnia trzecioklasiści zdawali swój 

egzamin. Wszystkim towarzyszył stres. Był to ważny sprawdzian 

nie tylko dla uczniów, ale również pedagogów i samego CKE, 

ponieważ w tym roku szkolnym zmienia się formuła egzaminu 

gimnazjalnego.  

- Pożerał mnie ogromny stres. Trzęsły mi się ręce, ponieważ jest to 

bardzo ważny egzamin. To głównie od niego zależy, czy dostanę się 

do wybranej szkoły – powiedziała Karolina Sobolewska z kl. III D. 

 - Wcale nie było tak źle. Szczerze mówiąc, to część humanistyczna 

była w miarę prosta. Bałam się rozprawki, ale na szczęście okazała 

się łatwa. Jeśli chodzi o historię, to trochę gorzej, bo wiadomo, daty. 

Matma – masakra, straszny stres, szok – po prostu bez komentarza. 

Angol za to łatwizna, straciłam tylko dwa punkty. Trochę jestem na 

siebie wkurzona, że zrobiłam takie głupie błędy, ale cieszę się, że mi 

tak dobrze poszło – oceniła Patrycja Radzewicz z kl. III C.  

Wszystkim trzecioklasistom życzymy dobrych wyników egzaminu  

i sukcesów na dalszej drodze edukacyjnej.  
 

                                                                                     Paulina Zielińska  

                                                                                  Daria Tomaszewska 

Egzaminy już za nami !  

Drzwi do starożytności „Nic dwa razy…” 

Zapomnieli o zimie i o jesieni, 

Żeby w końcu ich twarze zaczęły się 

rumienić. 

 

Jutro 

Jeszcze wszystko jest przed nami, 

Nie warto zamartwiać się ciągłymi 

problemami. 

Problemy są i będą zawsze, 

Lecz trzeba żyć dalej i tym, co ważne. 

Mamy tylko jedno życie, korzystajmy z 

niego, 

Bo pewnego dnia możemy się zamienić w 

człowieka opuszczonego. 

Wtedy będzie już za późno, by ratować to, 

co najważniejsze,  

Uchronić bliskich, duszę, serce. 
Może gdybyśmy mieli wyznaczony termin 

śmierci, 

                    Natalia Banaszewska, Daria Tomaszewska 
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PUENTA: Jesteś finalistą 

konkursu z biologii. Jak 

udało Ci się osiągnąć ten 

prestiżowy tytuł? 

KACPER 

ZAWISTOWSKI: Od 

września zacząłem uczyć 

się do konkursu z biologii. 

Wypożyczyłem dużo 

książek (około 20), z 

których czerpałem jak 

najwięcej wiedzy. 

Oglądałem również mnóstwo filmów przyrodniczych oraz - 

najważniejsze - rozwiązywałem testy. 

Czy zaskoczyły Cię zagadnienia testu?  

Tak. Nie wiedziałem, że w zakres materiału, który powinienem 

opanować, była Ochrona Przyrody. Dowiedziałem się o tym 

dopiero w autobusie do Białegostoku. Jak się okazało  10 pytań 

związanych było z tym zagadnieniem. Poza tym nie było nic, 

co szczególnie sprawiło mi trudność. Dodam jeszcze, że etap 

PUENTA: Jak się 

czujesz jako laureat 

wojewódzkiego 

konkursu z matematyki?  

RAFAŁ MATULEWICZ: 

Czuję się wyróżniony  

i bardzo cieszę się, że ktoś 

docenił moje starania. 

Kosztowało mnie to 

bardzo dużo czasu i pracy. 

Zaniedbałem inne 

obowiązki, dlatego tak 

bardzo mnie to ucieszyło.  

W jaki sposób  przygotowywałeś się do tego prestiżowego 

konkursu? 

Od zakwalifikowania się do etapu rejonowego zacząłem 

rozwiązywać testy i zadania. Gdy przychodziłem ze szkoły, od  

godziny szesnastej do  dwudziestej, czasami dłużej, 

rozwiązywałem zadania. W szkole także  ćwiczyłem z 

nauczycielem matematyki  - p. Ewą Żyndą, bo ten właśnie 

przedmiot interesował mnie od zawsze. 

 

Czy pierwszy raz sprawdzałeś swoją wiedzę i 

umiejętności w tej formie? 

Nie. Wcześniej startowałem w olimpiadach 

matematycznych i „Kangurku Matematycznym”. 

Co Ci dała ta olimpiada?  

RAFAŁ MATULEWICZ: Mam otwarty wybór. Mogę iść 

do wybranego przez siebie liceum i do każdego mnie 

przyjmą. Ja najbliższe trzy lata nauki spędzę w I LO. 

Jakie emocje towarzyszyły Ci przed i po ogłoszeniu 

wyników? 

Przed ogłoszeniem wyników byłem przestraszony, 

zaniepokojony, lecz po ogłoszeniu wyników kamień spadł 

mi z serca. Byłem bardzo zadowolony i dumny, że tak 

daleko zaszedłem. 

Jakie metody pracy poleciłbyś innym uczniom, aby 

mogli cieszyć się podobnymi osiągnięciami?  

Rozwiązywane zadań jest  tym wypadku kluczowe, gdyż 

uczenie się samych wzorów  nie ma sensu. Matematykę 

trzeba zrozumieć, a nie „wkuwać” na pamięć. 

Rozmawiały: Pamela Żebrowska,  Paulina Zielińska 

Matematykę trzeba zrozumieć, a nie «wkuwać» na pamięć ... rozmowa z Rafałem Matulewiczem –  

laureatem  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki  

Nie rezygnujcie z powodu trudności ... rozmowa z Kacprem Zawistowskim – finalistą  Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Matematyki  

Czy interesuje Cię jeszcze inna dziedzina wiedzy?  

Tak. Od drugiej klasy podstawówki interesowała mnie 

matematyka. W sumie to do drugiej klasy gimnazjum 

chciałem zdobyć tytuł laureata lub finalisty. Z tego właśnie 

przedmiotu do konkursu wojewódzkiego zabrakło mi 1. 

punktu (!). To właśnie wtedy zacząłem przygodę z 

biologią. Zacząłem uczyć się pod kierunkiem p. Joanny 

Raczyło, która mnie wspierała, poświęcała mi swój czas 

oraz wierzyła, że nasza nauka „ nie pójdzie w las”.  

Kim chciałbyś być w przyszłości? Czy ma to związek   

z biologią?  

Z biologią niestety nie. Chciałbym iść do III LO w 

Suwałkach na profil matematyczno-fizyczny. W 

przyszłości chciałbym być informatykiem lub programistą.  

PUENTA: Co poradziłbyś  uczniom przygotowującym 

się do takich konkursów w przyszłości? 

K.Z.: Drodzy czytelnicy! Jeśli jest przedmiot, który jest 

Waszą pasją, i z którym nie macie problemów, to się 

weźcie porządnie do nauki; starajcie się, skrupulatnie 

rozwiązujcie testy, a gdy nie jesteście czegoś pewni, 

znajdźcie poprawną odpowiedź i nie rezygnujcie z powodu 

różnych trudności.  
                                   Rozmawiały: Pamela Żebrowska, Paulina Zielińska 
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Jego nauczania  przepełnione miłością i radością. 

Zawsze powtarzał, że Bóg jest miłosierny, że kocha 

wszystkich ludzi. Nazywano Go człowiekiem stulecia i 

Papieżem Pokoju, gdyż żaden jego poprzednik nie 

dokonał tak wiele, by zbliżyć Kościół do ludzi.  

 Wyjątkowe miejsce w jego sercu zajmowały 

dzieci. Często powtarzał, że to one są najbliżej Boga. 

P o k ł a d a ł  

w nich nadzieję, ufał, że to im w przyszłości uda się 

zmienić oblicze tego świata. Jak każdy się już pewnie 

domyśla, mowa jest o Karolu Wojtyle - Papieżu Janie 

Pawle II. 

 20 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole 

siódmą rocznicę jego śmierci przypadającą na dzień 2 IV. 

Tego dnia panie Lidia Szulc i Agnieszka Galewska wraz z 

uczniami naszego gimnazjum przygotowali inscenizację 

upamiętniającą odejście tego wielkiego człowieka.  

 Jan Paweł II zasiadał w Stolicy Piotrowej blisko 

27 lat. Nazwany papieżem pielgrzymem, odwiedził 129 

krajów. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów 

ludzi przeszło na katolicyzm. Papież Polak 

dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę. Odejście Karola 

Wojtyły wzbudziło szczery żal wśród milionów ludzi. 

Pamięć o nim wciąż jest żywa i taka pozostanie na 

 Coraz częściej zdarza się, że już nawet kilkuletnie 

dzieci spędzają kilka godzin dziennie przed komputerem,  

a mimo to ich rodzice nie interweniują. Tymczasem 

wielogodzinne korzystanie z komputera, podobnie jak 

długotrwałe oglądanie telewizji, przynosi bardzo negatywne 

konsekwencje. Po pierwsze, powoduje stopniowy zanik więzi 

rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze 

strony rodziców. Szkodzi zdrowiu, gdyż z jednej strony 

oznacza wielogodzinne wystawienie na promieniowanie w 

zamkniętym pomieszczeniu, a z drugiej strony prowadzi do 

rezygnacji z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym 

powietrzu. Dziecko czy nastolatek zwodzi rodziców, że za 

chwilę wyłączy komputer i zajmie się nauką czy innymi 

o b o w i ą z k a m i .  

W rzeczywistości ta „chwila” trwa zwykle kolejne godziny.    

 Jednak prawdopodobieństwo popadnięcia w 

uzależnienie jest znacznie większe w wieku rozwojowym niż 

6 marca odbył się w naszym gimnazjum Konkurs wiedzy o Niemczech 

skierowany do drugoklasistów. Konkurs miał na celu zainteresować uczniów 

kulturą Niemiec oraz zmotywować do nauki języka niemieckiego. 

Laureatką konkursu została Martyna Omilian z klasy IIB. Drugie miejsce 

zajęła Beata Milewska z klasy II C, a trzecie miejsce wywalczyli ex aequo 

Barbara Bobowicz z kl. IIA i Mateusz Mościński z klasy II B. 

PUENTA: Czy długo 

przygotowywałaś się do tej próby 

sprawdzenia swojej wiedzy o 

Niemczech? 

MARTNA OMILIAN: Gdy tylko 

dowiedziałam się o tym konkursie, 

zgłosiłam się i zaczęłam 

przygotowywać. Wyszukiwałam 

informacje w Internecie, korzystałam 

z różnorodnych źródeł pisemnych, 

pracowałam  

z nauczycielem. 

Czy wcześniej interesowałaś się tym językiem? 

Nigdy wcześniej nie zetknęłam się z językiem niemieckim, lecz już 

na pierwszej lekcji bardzo go polubiłam. Jego nauka nie sprawiała 

mi żadnych trudności. 

Czy wiążesz przyszłość z nauką tego języka?  

Tak. Chciałabym być tłumaczem lub nauczycielem tego języka 

obcego. Mam nadzieję, że mi się uda. 

Masz jakiegoś niemieckiego idola – ulubionego piosenkarza lub 

aktora?  

Nie, lecz uczę się różnych piosenek niemieckich oraz wierszy, gdyż 

uczestniczę w kolejnym konkursie – poezji niemieckiej.  

Chciałabym być  germanistką - rozmowa z Martyną 

Omilian, laureatką konkursu z  języka niemieckiego 

           Nieznane strony komputera  
komputerem najczęściej oznacza poświęcanie czasu na bardzo 

nieraz szkodliwe psychicznie i moralnie gry komputerowe 

albo na „surfowanie” w Internecie, często w poszukiwaniu 

treści pornograficznych czy innych bodźców, które są 

szczególnie szkodliwe w wieku rozwojowym.  W takiej 

sytuacji należy skonsultować się ze specjalistą, gdyż 

podejmowanie błędnych kroków może jedynie pogorszyć 

sytuację. Czasem nie pozostaje rodzicom nic innego, jak tylko 

usunąć z mieszkania telewizor czy komputer. Trzeba jednak 

p a m i ę t a ć ,  ż e  

w tej sytuacji dziecko potrzebuje pomocy ze strony rodziców 

w zdobyciu nowych zainteresowań oraz w uczeniu się 

alternatywnego, rozsądnego wykorzystania czasu. Same 

zakazy czy nakazy w tym względzie nie wystarczą. Nauczenie 

d z i e c i  

i młodzieży rozsądnego korzystania z mediów 

elektronicznych oraz zapobieganie uzależnieniom w tej 

dziedzinie staje się 

j e d n y m  z 

Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są 

ręce gotowe…ręce gotowe…ręce gotowe…ręce gotowe…    

 

                                  Marianna Andrulewicz 

                                     Natalia Banaszewska 
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 Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z 

najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w 

świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - 

spisaną ustawą tego typu. Konstytucja była próbą radykalnego 

uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych 

mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie 

konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucja 3 maja 1791r. 

dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju 

politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem oświecenia 

wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i 

sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako „Ustawa 

Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej 

w o l n o ś c i  w y z w a n i a .  

 10 maja 2012 roku odbył się uroczysty apel szkolny  

z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który 

rozpoczął się od uroczystego odśpiewania hymnu. Ciekawą 

formą przybliżenia widzom wagi obchodów tego święta była 

krótka scenka która została przygotowana przez uczniów kl. IA 

pod opieką p. Beaty Lichacz. Następnie chór po kierunkiem p. 

Lidii Szulc zaprezentował swoje umiejętności wokalne w 

piosence ,,Witaj Maj”. Wiersze o tematyce patriotycznej były 

przeplatane krótkim zarysem tła historycznego uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie artyści otrzymali ogromne 

brawa. Te kilka chwil z historią zostanie z nami na długo w 

18 maja w bibliotece szkolnej odbyła się 12. edycja  

Szkolnego Konkursu „Kto szuka nie błądzi”. Jak zawsze, 

w z i ę ł y  

w nim udział trzyosobowe reprezentacje ze wszystkich klas I. 

Konkurs polega na szybkim i trafnym poszukiwaniu 

informacji w dostępnych źródłach. 

Najlepiej poradziła sobie klasa I B w składzie: Olga Waluś, 

Patrycja Omilian i Patryk Jankowski; II miejsce klasa I A: 

Paweł Dubicki, Patryk Łempio i Michał Ćwikliński; III 

miejsce klasa I C: Magdalena Cukrowska, Agata Daniłowicz  

i Jolanta Pisarenko. Klasy otrzymały dyplomy, a zespół  

z 

klasy IB dodatkowo nagrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 marca odbył się w naszej szkole konkurs o Puchar Przechodni 

Dyrektora Szkoły ,,Matematyka na wesoło’’ dla klas pierwszych . Konkurs 

przygotowała i poprowadziła p. Agnieszka Galewska z klasą V d.                           

Przedstawiciele klas musieli, np.: wskazać długość metra na podłodze, 

ułożyć sześciokąt lub napisać, ile jest ziaren grochu w podanym przez 

komisję słoiku. 

 Zabawa była przednia! Nie zabrakło również aktywności ze 

strony kibiców, oni też mieli swoje zadania. Dzięki czemu każdy bawił się 

świetnie. Podczas konkursu nie zabrakło także popisów wokalnych jak  

i również tanecznych! Olga Waluś z kl. Ib zaśpiewała nam 

piosenkę ,,Zombie”, przy której akompaniowała Dominika Morańska; 

swoim tańcem zachwyciła publiczność Paulina Świerzbin z kl. Ic.  

Klasy toczyły między sobą zacięty bój i ostatecznie I miejsce zajęła klasa 

Ib. Puchar oraz gratulacje złożyły im przedstawiciele z klasy IIb, którzy 

byli zwycięzcami  ubiegłego roku.  

Konkurs Wiedzy  

o Krajach Anglojęzycznych 

 

 

 

 

 

 

 

*What is a symbol of Ireland? 

*The capital of the USA is…. 

*What is a Stonehenge? 

      To tylko niektóre z zagadnień, z którymi  zetknęli się 

uczetnicy Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych, który już po raz trzeci zorganizowała w 

naszym gimnazjum anglistka - p. Katarzyny Bogdan.    

    Szanowne grono zeszłorocznych zwycięzców powiększyły 

dziewczyny z klas III C i III A. I miejsce zajęła Małgorzata 

Jezierska  z klasy III C, II  - Ewa Buczyńska z kl. III A,  

a trzecie Emilia Ołów z klasy III C. 

Gratulujemy! 

Kto szuka nie błądzi... 

Matematyka na wesoło Konstytucja 3 Maja 

                     Daria Tomaszewska 

                Marianna Andrulewicz 
         Pamela Żebrowska 

Daria Tomaszewska, 

Anna Wasilewska 
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Wydarzyło się 

 Dzień Dziecka to przede wszystkim dzień radości 

z bycia dzieckiem :-). Gimnazjaliści połączyli przyjemne  

z pożytecznym. 

   

       1 czerwca odbyły się w naszej szkole huczne obchody 

tego święta. Pierwszoklasiści, jak co roku, musieli 

zaprezentować jeden kraj w Europejskim Festiwalu Kultury. 

Tego zadania podjęły się wszystkie klasy. Klasa Ia 

prezentowała Holandię, Ib przedstawiła Anglię, Ic - Francję, 

a klasa Id - Grecję. Na stoiskach reprezentujący każdy z 

krajów można było zobaczyć flagę i stroje regionalne, 

usłyszeć hymn narodowy, zaczerpnąć trochę wiedzy o 

prezentowanym kraju, poznać  cechy charakterystyczne, 

ważne postacie oraz spróbować potraw z różnych regionów 

Europy. Niespodzianką była dodatkowa konkurencja - każda 

z klas musiała zaprezentować taniec wyróżniający ich kraj. 

Należało się też wykazać wiedzą o Unii Europejskiej i 

odpowiedzieć na wiele (wcale nie najłatwiejszych) pytań. 

  

Szanowne jury, w którym zasiadali pedagodzy: p. Elżbieta 

Paszkowska, p. Anna Dulkowska, p. Jacek Banaszczyk i 

trzecioklasistka - Roksana Czerwińska, ogłosiło werdykt, 

którym jednogłośnie ilością punktów 108, wygrali uczniowie 

klasy Ic z wychowawcą - p. Bogumiłą Gryczan, którzy 

prezentowali Francję. 

 

       Klasy II prezentowały wyniki całorocznej ciężkiej, ale 

ciekawej całorocznej pracy, czyli projekty edukacyjne oraz 

uczestniczyły w prezentacji platformy e-learningowej "ICT  

w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych" 

działającej w naszym gimnazjum oraz w prezentacji 

projektów edukacyjnych. Uczniowie biorący udział w 

projekcie  

 

 

ICT w nauczaniu przedmiotów matematyczno - 

przyrodniczych" zaprezentowali wykonane na zajęciach 

pozalekcyjnych przez siebie materiały. 

Obejrzeliśmy: prezentacje multimedialne, karty pracy, filmy 

z doświadczeniami, wideoporadniki z każdego przedmiotu 

uczestniczącego w projekcie. Wspólnie rozwiązaliśmy także 

quiz ze znajomości edytora graficznego Paint. Uczestniczący 

w projekcie uczniowie klasy II B opowiedzieli za pomocą 

jakich programów, poznanych na zajęciach i w jaki sposób 

wykonali materiały, które później umieścili na platformie 

 

        Trzecie klasy szkoliły się na ratowników medycznych.  

W tym celu odwiedzili nas studenci PWSZ-u wydziału 

medycznego. Studenci zaprezentowali prezentację 

multimedialną, która zachęciła wielu odbiorców do uwagi i 

skupienia się na ukazanym projekcie. Do udzielania 

pierwszej pomocy znalazło się wielu chętnych.  

                     

Pamela Żebrowska, Daria Tomaszewska, Natalia Banaszewska                    

Dzień Dziecka cały dla nas! 
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02.04.2012 r. w naszej szkole odbył się przyrodniczy konkurs 

wieloprzedmiotowy pt. „Woda - źródłem życia”. Konkurs ten 

odbył się w naszej szkole po raz pierwszy. Obejmował takie 

przedmioty jak: chemia, biologia, fizyka i geografia. Dotyczył 

wody, jej właściwości i tego z jaką materią współoddziałuje. 

Jego uczestnikami byli uczniowie klas II i III. Mimo tego że w 

konkursie należało wykazać się wiedzą z wielu przedmiotów, to 

cieszył się on zainteresowaniem wśród młodzieży i nie sprawiał 

uczniom nadmiernych trudności, chociaż nauczyciele 

spodziewali się nieco wyższych wyników. Najwięcej punktów 

zdobył Wojciech Putra z III a (z prawej), II miejsce zajęli ex 

aequo: Dawid Sajewski z II a, Aleksandra Kondratowicz z II d 

(pierwsza z prawej) oraz Urszula Cichocka z II b (w środku). III 

miejsce Emilia Waraksa z II c. 

15 maja odbyła 

się  kolejna 

edycja 

konkursu 

ortograficznego 

„Mistrz 

Ortografii 

2012”. 

Uczniowie klas 

II i III mieli do 

napisania 

truuudne dyktando  

o Jakubie, który brał udział w konkursie ortograficznym. Poziom 

uczestników był bardzo wyrównany, choć nie obyło się bez pewnych 

trudności. Każdy gimnazjalista musi przecież zastanowić się chwile nad 

tym, jak poprawnie napisać wyrażenia typu: rzekome oskarżenie, 

oryginalne żądania, kłótliwy niby-poeta, półfinał mistrzostw na żużlu, 

rumieniec hożej narzeczonej czy rzetelność subtelnego komentarza. Jury, 

w którego wchodziły nasze polonistki, wyłoniło zwycięzców: I miejsce 

zajęła Klaudia Dawidowicz IIIB, II miejsce zajął Szymon 

Cimochowski IIIB, a dwa równorzędne trzecie miejsca przyznano Ewie 

Buczyńskiej IIIA i Paulinie Zielińskiej IIB. Laureaci wezmą teraz 

udział w miejski konkursie organizowanym przez I LO. Trzymamy 

„Lubię kiedy, wokół muzyka gra…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  kwietnia odbyły się połowinki klas drugich. Zabawa była 

niesamowita, każdy bawił się rewelacyjnie. Dj nie żałował 

dobrej muzyki, dziewczęta wyglądały pięknie, a chłopcy 

czarowali urokiem osobistym oraz swoimi eleganckimi 

garniturami. 

Dyrekcja szkoły powitała uroczyście wszystkich zebranych: 

drugoklasistów, ich rodziców oraz pedagogów. Każda z klas  
Sandra Staszkiewicz,  

Justyna Cąkała 

Justyna Cąkała 

  „Woda - źródłem życia” 

przygotowała swój poczęstunek: pizze i wiele innych 

smakołyków. Uczniowie chętnie tańczyli w rytm najnowszych 

piosenek. Dobrego humoru nikomu nie brakowało. Nawet 

rodzicom uczniów, którzy byli obecni tego dnia z nami. 

Zabawa skończyła się wraz z wybiciem godziny 20.00. 

Uczniowie domagali się bisu, który niebawem nastąpił . 

„Rumieniec hożej narzeczonej”  
      w szkolnym dyktandzie 



Przed Wami kolejna możliwość intelektualnych zmagań 

oraz wygrania słodkiej niespodzianki :-) Rozwiążcie 

krzyżówkę, a hasło wpiszcie do zamieszczonego niżej 

kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przynieść 

tenże kupon do Justyny z klasy II B . 

                          Nagrody czekają! ! ! !     
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Imię:________________________ 

Nazwisko:____________________ 

Klasa:_______________________ 

Hasło:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Supełek 

poTWORY z zeszytówpoTWORY z zeszytówpoTWORY z zeszytówpoTWORY z zeszytów    
 

Powstanie Listopadowe było w listopadzie, a Rewolucja 

Październikowa też. 

W dawnych czasach chłopi żyli dłużej, bo orali sami, a nie traktory. 

Król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych koroną. 

Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy 

jako nauczyciele. 

Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić ogień, musieli pocierać 

krzemieniem o krzemień, a pod spód podkładali stare gazety. 

W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet dzieci w 

podeszłym wieku. 

Pańszczyzna siedziała na ławie i przyglądała się pracującym w polu 

chłopom. 

Myszy gryzły Popiela, jego żonę Popielicę i córkę Popielniczkę. 

Car, idąc do celu, opierał się na mordzie. 

Hannibal – człowiek, który zjadł człowieka. 

Całość twarzy zdobi fryzura płci męskiej. 

 

Justyna Cąkała 

Nauczyciel tłumaczy uczniom, ze nie 
ma pojęcia ”większej” lub 
”mniejszej” połowy. Obie połowy są 
zawsze równe. Pod koniec lekcji 
podsumowuje: 
- Ale co ja wam będę tłumaczył! 
I tak większa połowa z was pewnie 
tego nie rozumie. 
 
Jasio na lekcji polskiego odmienia 
rzeczownik ”kot” przez przypadki 
-Mianownik: kot 
-Dopełniacz: kota 
-Celownik: kotu 
-Biernik: kota 
-Narzędnik: z kotem 
-Miejscownik: o kocie 
-Wołacz: kici kici 
 
Przychodzi krowa do lekarza i cały 
czas się śmieje: 
- Co Pani jest? - pyta lekarz. 
- Zawsze jestem taka po trawie - 
odpowiada krowa.  
 

Na lekcji religii: 
-Kto z was, dzieci, chciałby iść do 
nieba? - pyta ksiądz katecheta. 
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do 
góry, tylko Jaś siedzi bez ruchu. 
- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść 
do nieba? 
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem 
tacie, że zaraz po lekcjach wrócę do 
domu. 

Student wraca z wakacji mówi do 
kolegi: 
-Szkoda, ze tego nie widziałeś. 
Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa 
lwy… 
- I co dalej? Co dalej? 
- Musiałem zejść z karuzeli… 
 
Synku, kiedy poprawisz dwójkę  
z matematyki? 
- Nie wiem, mamusi, nauczyciel nie 
wypuszcza dziennika z rąk.. 
 

                            Daria Tomaszewska 

Justyna Cąkała 
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1.Ród, panujący dziedzicznie, tzn. syn obejmuje władzę po ojcu.  

2. Pokrewieństwo.  

3. Młodzik, chłopiec, któremu nie zdążyły jeszcze wyrosnąć wąsy.   

4. Inaczej Troja, legendarne państwo, którego zdobycie przez 

Greków opisał Homer w „Iliadzie”.  

5. Głęboki ślad pozostawiony na drodze przez koła jeżdżących nią 

pojazdów.   

6. Rodzaj słodkiego, odświętnego pieczywa w kształcie koła, stąd 

nazwa.  
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