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Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku szkolnym nu-

mer naszej gazetki. Wierzymy, że dzięki niej szkoła i to, co się w niej 

dzieje, stanie się Wam jeszcze bliższe. 

Marzy nam się taka gazetka, w której będziemy wspólnie 

z Wami poruszać ważne sprawy dotyczące szkolnej społeczności. 

Chcemy pisać o tym, co dzieje się w szkole: o codzienności, 

o naszych sukcesach, o radościach i troskach. Mamy trochę pomy-

słów i dowiecie się o nich z kolejnych numerów. Przede wszystkim 

chcemy być źródłem informacji, dzięki któremu wrócicie myślami do 

wydarzeń ze szkolnego życia, a być może również spojrzycie na 

pewne sprawy z innej strony. W naszej gazetce znajdziecie mnóstwo 

tekstów, które są przygotowywane przez nasze koleżanki i kolegów. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy nieomylni 

i nasza gazetka nie jest doskonała. Liczymy jednak na Waszą wyro-

zumiałość i przychylność, a także na propozycje tematów, które 

chcielibyście tu znaleźć. 

 Zapraszamy Was do współpracy! Mówcie nam o czym 

chcielibyście przeczytać, piszcie artykuły, motywujcie nas opiniami 

i komentarzami. 

Liczymy na Was i zapraszamy do lektury! 

Redakcja Office 293 

 

 

Wywiad z dyrektorem szkoły 
 

„Moją piętą achillesową była matematyka” – wyjawiła nam Pani Dyrektor pod-

czas rozmowy 

 

Redakcja: Dlaczego chciała Pani zostać dyrektorem naszej szkoły? 

Pani Dyrektor: Gdy zaczęłam poznawać naszą szkołę, dość szybko 

uświadomiłam sobie, że jest to miejsce wyjątkowe. Powodów było 

wiele. Po pierwsze, zaimponował mi wysoki poziom nauczania. 

Uczniowie klas VI na sprawdzianie końcowym co roku osiągali bar-

dzo dobre wyniki. Poza tym moją uwagę zwrócił strój szkolny 

z charakterystycznymi krawatkami i pomysłowym logo. Te elementy 

z pewnością wyróżniają naszą szkołę. Z kolei przeglądając stronę 

internetową, doszłam do wniosku, że cała społeczność naszej szkoły 

ma dużo zapału do pracy, jeszcze więcej dobrych chęci i całe 

mnóstwo ciekawych pomysłów. Dlatego też nie miałam problemów 

z podjęciem decyzji i dzięki temu dzisiaj jestem wśród Was. 

 

R: Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły? 

Pani Dyrektor: Zacznę od tego, że jest Was bardzo dużo, a mnie za-

leży na tym, by nikt z Was nie był anonimowy. Dlatego też staram się 

Was cały czas poznawać. Chciałabym też, abyście czuli się w szkole 

dobrze, bezpiecznie. Abyście wiedzieli, że warto się starać, bo każdy 

wysiłek zostanie zauważony i doceniony. Mam nadzieję, że wyczu-

wacie moją sympatię do Was. Cieszę się, że przychodzicie do mnie 

nie tylko z problemami, ale też z pomysłami, które mogą wnieść coś 

nowego w życie naszej szkoły. Wiem, że jesteście mądrzy, chętni do 

podejmowania wyzwań i ciekawi świata. Wierzę w Was! 

 

R: Czy możemy zapytać o rodzinę? Jak Pani spędza wolny czas? 

Pani Dyrektor: Najchętniej i najczęściej z moją rodziną, czyli z mężem 

i dorosłymi już synami - Piotrem i Tomaszem. Uwielbiam też słuchać 



muzyki, zaczynając od muzyki klasycznej, przez pop, na utworach 

zespołu „Metalica” kończąc. Kocham także teatr, a moim ulubio-

nym aktorem jest Janusz Gajos. 

 

R: Czy znajduje Pani czas na swoje zainteresowania? 

Pani Dyrektor: Pomimo dużej liczy obowiązków, znajduję czas na 

swoje zainteresowania. Uważam, że dobrze zorganizowany człowiek 

znajdzie czas na wszystko. 

 

R: Gdyby mogła Pani założyć siedmiomilowe buty, to dokąd by się 

Pani udała? 

Pani Dyrektor: Oj, to naprawdę trudne pytanie, bo jest tak wiele cie-

kawych miejsc, które chętnie bym odwiedziła. Ale 

w siedmiomilowych butach wybrałabym się na pewno do Kazimie-

rza Dolnego. Często odwiedzam to piękne, magiczne miasto. Łączy 

mnie z nim wiele przyjemnych wspomnień, dlatego kiedy tam wra-

cam, mam wrażenie, jakbym cofnęła się w czasie. To bardzo miłe 

uczucie, zwłaszcza że na co dzień rzadko doświadczamy takich 

momentów. W Kazimierzu mam takie swoje ukochane miejsce. Jest 

to ulica Lubelska. 

 

R: Przenieśmy się na chwilę do czasów, gdy była Pani w naszym 

wieku. Jaki przedmiot sprawiał Pani wtedy trudność, a za jaki Pani 

dostawała nagrody? 

Pani Dyrektor: Bez wątpienia moją piętą achillesową była matema-

tyka. Niestety, nie mam serca do cyferek, choć bardzo podziwiam 

i szanuję tych, którzy mają ścisłe umysły. Początkowo lubiłam geo-

grafię, ale odkąd zaczęłam uczęszczać na zajęcia koła historycz-

nego, historia stała się dla mnie najważniejsza. Jestem jej wierna do 

dzisiaj i bardzo chciałabym przekazać tę pasję wszystkim moim 

uczniom. 

R: Czy pamięta Pani zabawkę z dzieciństwa? 

Pani Dyrektor: Oczywiście. Takich rzeczy się nie zapomina. Jako 

dziecko najchętniej bawiłam się pluszowym misiem o mięciutkim, 

brązowym futerku. Ten miś pozostał w moim rodzinnym domu, więc 

ilekroć go odwiedzam, zawsze z sentymentem spoglądam na moje-

go ukochanego pluszaka. 

 

R: Jakich Pani przedmiotów uczy? 

Pani Dyrektor: Jestem nauczycielką historii i wiedzy 

o społeczeństwie. Bardzo lubię prowadzić zajęcia z uczniami. Dają 

mi naprawdę dużo satysfakcji. 

 

R: Dziękujemy za rozmowę. 

 

11 listopada oczami młodego człowieka 

 

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w pol-

skiej historii. W tym czasie Polska odzyskała niepodległość po 123 

latach niewoli. Nasz wspaniały kraj znów pojawił się na mapach 

świata i Europy. Do ostatecznego sukcesu Polaków, którzy walczyli 

o wolną ojczyznę, przyczynił się bez wątpienia Józef Piłsudski, wybit-

ny człowiek i mąż stanu. Wspomagali go w tym dziele Inni wielcy 

Polacy. Warto wspomnieć o takich patriotach, jak Roman Dmowski 

– wielki myśliciel polityczny, narodowiec, a także Ignacy Paderewski 

– wspaniały pianista i kompozytor, premier RP. 

Pamiętajmy o tym, że musimy wiedzieć, skąd pochodzimy 

i musimy znać swoją historię, gdyż naród bez historii i pamięci prze-

staje być narodem. 

Franek Szajewski 

 

 

 



 

 

 

 

To wieczór wróżb. Jego patronem jest czczony od IV wieku 

święty Andrzej, patron rybaków, żeglarzy i rzeźników. 30 listopada 

nazywamy także dniem podejmowania najwłaściwszych decyzji. 

Tego dnia możemy wywróżyć sobie naszą przyszłość. A oto kilka 

przepisów na udaną wróżbę: lanie wosku, ustawianie butów, trzy 

talerze, Andrzejkowe serce - to są te najbardziej znane. 

Dawniej wierzono, że w wigilię św. Andrzeja na ziemię scho-

dzą duchy potępieńców i samobójców. Dla ochrony przed nimi pa-

lono tzw. „ognie św. Andrzeja”. Najczęściej na podwórkach rozpa-

lano ogniska, do których wrzucano święcone palmy wielkanocne. 

 

Teraz wróżą wszyscy niezależnie od wieku, płci i stanu cywil-

nego i na wszystkie tematy: od uczuć, przez przyszłe zawody, finanse 

czy szkolne „przewidywania”. 

 

 Oto kilka pomysłów na wróżby w andrzejkowy wieczór: 

 

Lanie wosku 

Wosk należy umieścić w blaszanej misce lub garnku i podgrzewać, 

aż się rozpuści. Potem każdy z uczestników zabawy przelewa go 

przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. 

Zastygając, lany wosk tworzy dziwne kształty. Zapaloną świecę sta-

wiamy w pobliżu ściany. Woskowe kształty umieszczamy przy ścianie 

tak, żeby rzucały na nią cień. To on właśnie wskazuje nam, co czeka 

nas w nadchodzącym roku. 

We wróżeniu najistotniejsze są symbole. Jeśli wypatrzymy w naszym 

wosku anioła, to możemy mieć pewność, że w nadchodzącym roku 

wszystko, co nas spotyka, jest nam pisane. 

 

Andrzejkowe kartki na wodzie 

Aby wywróżyć imię przyszłego ukochanego do korków dziewczynki 

przyczepiają kartki ze swoim imieniem i wkładają je do miski z wodą, 

w której pływają korki z przyczepionymi imionami męskimi.  

Gdy korki się złączą, jest to magiczny znak, że przyszły wybranek 

będzie nosił imię widniejące na kartce. 

Aby stworzyć bardziej magiczny nastrój w czasie zabawy, można 

ozdobić kartki brokatem, a imiona wypisać atramentem - jak praw-

dziwa wróżka. Potrzebne będą: korki od wina, karteczki z imionami 

męskimi i żeńskimi, miska z wodą, szpilki. 

 

Andrzejkowe serce – aby wykonać tę wróżbę, wytnij duże serce 

z papieru i napisz na nim imiona chłopców/dziewczyn. Następnie 

odwróć serce zapisaną stroną do dołu i przekłuj je igłą. Imię, które 

zostało przekłute, będzie nosił Twój wybranek/ Twoja wybranka. 

 

Wróżba z monetą – każdy z uczestników dostaje grosik, Wszyscy 

ustawiają się w kolejce i wymyślają sobie jedno życzenie. Następnie 

z pewnej odległości każdy rzuca grosik do miski. Jeżeli trafi -- życze-

nie się spełni. 

 

 



 
   

Scratch to program, za pomocą którego programujemy gry, ani-

macje. W scratchu na początku tworzysz swoje konto. Na stronie 

można udostępniać swoje prace oraz oglądać udostępnione prace 

osób z całego świata. Co do udostępniania, to wystarczy stworzyć 

projekt i wpisać swój adres email (np.nazwa@mojapoczta.com). 

Uwaga: polecam udostępniać tylko i wyłącznie prace zrobione 

z estetyką i prace, na które poświęciło się trochę czasu). 

 

 

 

 

Przykładowa gra możliwa do stworzeniu w scratchu 

Podejmij się wyzwania! 

 

Opracuj skrypty. Zadanie przynieś do nauczyciela informatyki. 

 Gdy dwa duszki się zderzają, jeden z nich powinien powie-

dzieć „Przepraszam”; 

 Duszek będzie spadał, jakby działała na niego grawitacja, 

ale zatrzyma się w momencie kontaktu z zielonym podłożem; 

 Gdy naciśniesz klawisz B, duszek się nieco zwiększy, a gdy 

naciśniesz S – zmniejszy się. 

Adam Wyszyński, kl. 5c 

 

 

LISTOPADOWE TEMATY 

 

 

Skąd  się  wzięła  dynia? 

Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej. W Polsce popularnie zwana 

była banią. Historia dyni sięga czasów starożytnych: słynny wódz, 

polityk i wielki smakosz Lukullus (117–56 r. p.n.e.) podawał na swoich 

słynących z przepychu ucztach dynię smażoną w miodzie. W XV 

wieku dynia przypłynęła na statkach Kolumba. 

Początkowo Europejczycy traktowali dynię jako egzotyczną cieka-

wostkę, jednak wkrótce odkryli jej zalety i już 100 lat później upra-

wiano ją w niemal wszystkich krajach naszego kontynentu. 

W Polsce szybko zdobyła popularność – pożywne i smaczne potra-

wy z dyni pojawiały się zarówno na stołach pańskich, jak i chłop-

skich. 

Szczególnie cenna jest dynia o pomarańczowym miąższu – im kolor 

miąższu intensywniejszy, tym więcej w nim witamin. 

 

Dyniowe rekordzistki 

Najcięższą dynię świata (821 kg) wyhodowano w stanie Wisconsin. 

Polska rekordzistka (773 kg) wyrosła w Zdzieszowicach na Dolnym 

Śląsku. Nasze dyniowe piękności można podziwiać na wrocławskim 

Festiwalu Dyni, który odbywa się co roku w październiku. 

 

 



Smacznie! 

Ciasteczka z dynią 

(wegańskie bez glutenu) 

Składniki: 

1 szklanka purée z dyni 1/2 szklanki oleju 

3/4 szklanki cukru 

1/3 łyżeczki aromatu pomarańczowego 

1,5 szklanki mąki z brązowego ryżu 

1 szklanka mąki gryczanej 

3/4 łyżeczki sody 

1 łyżeczka cynamonu 

1/2 szklanki poszatkowanych orzechów 

1. Wymieszać razem purée z dyni, olej, aromat i cukier (mieszać 

szpatułką lub łyżką do połączenia składników). 

2. Następnie dodać mąkę ryżową, gryczaną, sodę, cynamon i po-

szatkowane orzechy, wymieszać (jeśli ciasto będzie zbyt rzadkie, 

trzeba dodać jeszcze trochę mąki).  

3. Z ciasta formować w rękach kulki i układać je na blaszce wyłożo-

nej papierem do pieczenia. Między ciasteczkami zachować odstę-

py. Ciasteczka można również formować przy pomocy łyżki do lo-

dów. 

4. Ciasteczka wkładać do nagrzanego piekarnika. Następnie piec 
w temperaturze 160 °C z funkcją termoobiegu przez około 15-18 

minut . Po wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia. 

Udanych wypieków! 

Warto… 

Obejrzeć: 
 

Uczniom klas 0 – 2 polecam film pt. „Podróż za jeden 

uśmiech”, zrealizowany na podstawie powieści Adama Bahdaja. 

Film jest pełen humoru, opowiada o podróży autostopem dwóch 

kuzynów. 

Dla uczniów klas 3 –7 śmiało mogę polecić film pt. „Stawiam 

na Tolka Banana”. Jest to film o paczce dzieci, które razem szukają 

przygód i… skarbów. Często wpadają przy tym w niezłe tarapaty. 

Ruda Kitka 5C 

 

 

Rozwiąż poniższy quiz. Litery przy prawidłowych odpowiedziach 

utworzą rozwiązanie. Uwaga! Może być więcej niż jedna prawidło-

wa odpowiedź! 

Które z podanych niżej zwierząt nie hibernują w zimę? 

j) niedźwiedź  p) wiewiórka  e) chomik a) lis 

Ile miesięcy przesypia świstak tatrzański? 

r) ok. 6   d) ok. 2   ą) ok. 3   m) ok. 9 

Którego dnia zaczyna się jesień? 

a)23 września  b) 11 listopada  f) 22 września   k) 1 września 

Co cechuje dzień rozpoczęcia jesieni? 

s) równonoc  g) przesilenie jesienne   w) zaduszki   o) 12-godzinny 

dzień 

Ile dni ma jesień? 

 l ) 89     t) 23      h) 32    i)   91 

 

 

 



Warto… 

Przeczytać: 

Dla uczniów z klas 0 – 3 polecam książki Wojciecha Widłaka 

pt. „Pan Kuleczka”. Jest to seria o przyjaznym Panu Kuleczce, wła-

ścicielu domu przy ulicy Czereśniowej i posiadaczi trzech zwierzątek: 

psa, kaczki i muchy. Marudna kaczka, pies – marzyciel, wesoła mu-

cha i ich właściciel przeżywają wiele przygód. 

Natomiast uczniom klas 4 – 7 polecam książki Ricka Riordana 

pt. „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”. Jest to seria o mitycznych 

bogach występujących w XXI wieku. Seria jest przezabawna! Śmie-

szy i bawi poprzez bardzo realistyczne ukazywanie fikcyjnych sytu-

acji. Autor podchodzi do pisania z ogromnym humorem. 

Ruda Kitka 5C 

 

„Heartland” to jedna z moich ulubionych książek. Jest to 

historia 15-letniej dziewczyny, Amy, która mieszka w staj-

ni, gdzie leczy się konie, ale w nie taki sposób, jak robi 

weterynarz. Tutaj leczy się ich psychikę. Terapią koni 

zajmuję się mama Amy, znająca tajniki różnego rodzaju 

ziół, stosująca także różne ich mieszanki. Najważniejsza 

zasada tego ośrodka brzmi: „słuchaj konia”. Pewnego dnia zdarzyła 

się tragedia: gdy Amy i jej mama pojechały po konia porzuconego 

w stodole, rozpętała się burza, a piorun uderzył drzewo, które prze-

wróciło się na ich samochód. Dziewczyna przeżyła i po kilku miesią-

cach spędzonych w szpitalu wróciła do domu. Niestety bez mamy, 

bo ta zginęła na miejscu... Co Amy zrobi bez mamy? Czy jej siostra 

zamknie schronisko? Jeśli chcesz się dowiedzieć – przeczytaj! 

Kalina Pomarańska, kl. 5c 

 

 

Mówicie że nie ma kosmitów?!… To skąd się wzięły tabliczki: „Ob-

cym wstęp wzbroniony”? 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie, dzieci, jaki ptak nie buduje gniazd? 

Zgłasza się Jasio: 

- Tak! To kukułka! 

- A dlaczego nie buduje? 

- No, bo mieszka w zegarach! 

 

Mama mówi do synka: 

- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem? 

 A czy ty, mamusiu, chciałabyś się bawić z kimś, kto kłamie, bije i 

przeklina? 

- Oczywiście, że nie. 

- No, widzisz. Kazio też nie chce! 

 

Jadą samochodem informatyk, mechanik i chemik. Nagle auto im 

się zatrzymuje. Mechanik powiada: 

- Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

- Paliwo jest złej jakości. 

Informatyk: 

- Wsiądźmy i wysiądźmy, może to coś da... 

 

Rano dzwoni telefon w domu nauczyciela: 

- Czy pan jeszcze śpi? 

- Tak. 

- A my się jeszcze uczymy… 



Jesienna  kolorowanka 

dla  najmłodszych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narysowała Natalka Stakuń, kl. 4f 

 

Krzyżówka  anglojęzyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Owoc, z którego robi się szarlotkę 

2 – Najmocniej świeci latem 

3 – Zła kobieta, która lata na miotle 

4 – Warzywo, z którego wycina się strrrrrraszne buźki 

5 – Istota nadprzyrodzona, która ma długie białe kły i ucieka przed 

słońcem 

6 – Słodka przekąska, którą bardzo lubimy!  

 

 

 

 

 

 

 

1.     E  

2. 

 

S       

W      3.   

 

4. 

P  

 

     

V       5. 

C     6.   



Kącik języka angielskiego 
 

A C L E A F S O R M Q A B 

C G O L N I F A T F S U V 

O A S R S Y J K L U R T H 

R F U N G I Y K N M W U L 

N W D E R Y G Y U B K M U 

S G V X C E N I A R O N P 

A G H A L L O W E E N S W 

L F H D I L T D V L I D F 

A B G D H O H I O L H S U 

Q F X V B W I J K A D B N 

S G C B I J K L S Q F G G 

F C O N K E R W D A C T I 

A Y B M J K L S T W V B M 

 

1. This is a season which starts on 22nd of September  

2. They fall from the trees.  

3. This is an American festival which happens in October. 

4. Leaves changes their colors for red, orange or ………….. 

5. They fall from the oaks.  

6. You need it when it’s raining. 

7. They fall from the buckeyes.  

8. You can find them in the forests. 

 

 

 

 

 

Co kryje kod QR? 

 

Następny numer będzie wydaniem świątecznym. Znajdziecie w nim 

m.in.: 

 wywiad z…, 

 tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach, 

 smakowite przepisy na pierniki, 

 quizy, zagadki, krzyzówki. 

 

 

Poszukujemy chętnych do pracy w szkolnej redakcji. Zapewniamy 

dostęp do komputera, możliwość indywidualnej pracy, pogodną 

atmosferę oraz... sławę w naszej 293! A może i na całych Bielanach? 

Przyjdź do nas, pisz dla nas, bądź z nami! 

 

Gazetkę przygotował Zespół: Hanna Dziedzic, Jan Jagiełło, Adam 

Wyszyński, Natalia Kluska, Łukasz Szerszeń, p. Małgorzata Badeńska-

Onyśk, p. Luiza Podgajna 

kontakt z Redakcją: gazetka.sp@wp.pl 


