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MIESIĘCZNIK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 
    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 

 

Detektyw Piórko 

zanotował: 

 

• Po długiej nieobecności cieszymy się z powrotu do szkoły. 

• Nie jest łatwo w tych maseczkach, ale wiemy, że tak trzeba. 

• Mnożyliśmy, dzieliliśmy, a to wszystko z okazji Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia. 

• Dzień Edukacji Narodowej inny niż zwykle, ale jak zwykle bardzo 

wesoły. Tomasz Dolski, znany nam skrzypek, dedykował naszej 

szkole koncert na You Tube. Mogliśmy też obejrzeć galerię zdjęć 

i film przygotowany przez naszych nauczycieli. 

• Przygotowujemy się do Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych. 
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Lekarza powinny cechować: szacunek, 

empatia, dociekliwość, systematyczność 

i cierpliwość. To cechy, które trzeba w sobie 

wykształcić i pielęgnować. Jeśli nie kochacie 

drugiego człowieka – nie powinniście wybierać 

medycyny – wywiad z lekarzem, nauczycielem 

akademickim, Panią Dorotą.  

Redakcja: Pracuje Pani na Uniwersytecie 

Medycznym w Poznaniu. Czym się Pani tam 

zajmuje? 

D.F.: Od kilkunastu lat pracuję na Uniwersytecie 

Medycznym, jestem lekarzem i naukowcem. Gdy 

kończyłam studia na Wydziale Lekarskim nigdy, 

przenigdy nie myślałam, że będę zajmowała się 

nauką i nauczaniem studentów medycyny. 

Chciałam leczyć ludzi. Kocham ludzi. 

Wiedziałam o tym od zawsze. A zaczęło się od 

tego, że moja babcia mieszkała w bloku 

naprzeciwko szpitala dziecięcego. Bardzo 

lubiłam wyglądać przez okno i spoglądać na 

cienie ludzi, zapalające się światła i niebieskie 

lampy. Obiecałam sobie wtedy, że będę 

pracowała w tym szpitalu. Kiedy po studiach 

wydawało mi się, że wszystko sobie 

poukładałam, byłam na studiach doktoranckich 

uzyskałam naukowy grant, śmiertelnie 

zachorował mój synek. I paradoks, to ten szpital 

z moich dziecięcych obserwacji i te niebieskie 

światła, stały się tymi, które przyszło mi oglądać 

z pozycji mamy chorego dziecka. Nie udało się 

nam go uratować, nie zawsze się udaje…  To 

wszystko bardzo mnie zmieniło. Na początku 

pracowałam w szpitalu klinicznym, ale w końcu 

zdecydowałam, że najbardziej chciałabym 

zajmować się odkrywaniem… Dołączyłam, jako 

najmłodszy członek zespołu, do 

interdyscyplinarnej grupy na Uniwersytecie 

Medycznym. Mamy wśród nas lekarzy, 

diagnostów, dietetyków, chemików. Dziś jestem 

szefem tego zespołu i od kilku lat uczę się 

„rządzić” Ha! ☺ Ha! ☺. W domu nikt mnie nie 

słucha, a w zespole, choć jestem w większości 

młodsza od moich kolegów, świetnie się 

rozumiemy… i każdy zna swoje miejsce… 

Lubimy się i nie rywalizujemy. To ważne 

w dzisiejszych czasach. Każdy jest ważny, tego 

uczę też swoje dzieci. Każdy człowiek wymaga 

szacunku, uczeń, student, pacjent, pani 

sprzątającą sale, sąsiad, a i im bardziej czujemy 

się ponad nimi, tym bardziej powinniśmy to 

w sobie zwalczać. 

Moja praca jest bardzo wymagająca i nigdy się 

nie kończy. Moja Rodzina to wie… Nawet na 

wakacjach stale ktoś do mnie dzwoni 

i wieczorami pracuję na komputerze. Możecie 

ich zapytać, co o tym sądzą. Ja wiem, że to nie 

jest takie super  

W pracy odpowiadam przede wszystkim za 

Zespół. To na mnie spoczywa rozdzielenie zadań, 

przygotowywanie programów zajęć, biorę udział 

w licznych spotkaniach, komisjach, radach, 

uczestniczę w ocenach zarówno nauczycieli jak 

i studentów, jestem recenzentem. No i przede 

wszystkim uczę studentów medycyny 

i w mniejszym zakresie studentów innych 

kierunków. No i… to co jest najbardziej ciekawe 

- prowadzę badania naukowe w dziedzinie m.in. 

miażdżycy. To niesamowita praca. Zajmuje 24 h 

na dobę. Spotykam wielu ciekawych ludzi, 

kontaktuję się z naukowcami z całego świata. Tu 

jedynym językiem do porozumiewania się jest 

język angielski. Trzy lata temu nawiązałam 

współpracę z profesorem z Sydney i musimy 

zsynchronizować nasze spotkania, bo jest duża 

różnica czasu pomiędzy Polską a Australią. 

Zawsze, poza naukowymi tematami, 

opowiadamy sobie o tym, co słychać w naszych 

krajach, w naszych rodzinach. Ostatnio głównym 

tematem jest pandemia. Osobiście zajmuję się nią 

również w swoich interdyscyplinarnych 

badaniach. 

Redakcja: Jak się Pani pracuje w czasach 

pandemii?  

D.F.: Bardzo trudno. Taka praca niesie ze sobą 

wiele wyzwań. Aby móc coś pokazać studentom, 

poprowadzić zajęcia przy łóżku chorego – nie 

możemy prowadzić wszystkiego online. Stąd 

decyzje Uczelni są takie, że z zasady jedynie 

seminaria i wykłady są prowadzone online. 

Pewnie nie wiecie, co to są seminaria? To takie 

spotkania, gdzie nauczyciel mówi i studenci go 

słuchają, a potem wszyscy razem mogą 

dyskutować ze sobą na dany temat. Zajęcia są w 

grupach 15 osobowych. Z kolei wykład to 

spotkanie wykładowcy ze studentami na wielkiej 
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sali wykładowej (mamy teraz ponad 400 

studentów na 1 roku). Wykładowca ma wykład, 

to oznacza, że przez ok. 1,5h opowiada np. 

o chorobie nerek, nie ma wtedy sprawdzianów, 

nie można zdobyć oceny… Wszyscy studenci 

słuchają. Pamiętajcie, że studenci to dorośli 

ludzie, nikt ich nie zmusza do nauki, oni sami 

tego chcą. Na niektórych uczelniach wykłady są 

dobrowolne, u nas na Uniwersytecie Medycznym 

– są obowiązkowe, tzn., że wykładowca może 

sprawdzić obecność. Ale w czasach pandemii – 

te zajęcia w takich formach się nie odbywają. 

Od połowy września br. prowadzimy zajęcia ze 

studentami. Do tej pory razem z Zespołem 

mieliśmy kilkanaście ćwiczeń – to takie zajęcia 

w grupach kilkuosobowych na salach, gdzie 

studenci muszą coś wykonywać, mają konkretne 

zadania, np. analizują przypadki kliniczne: 

dostają opis objawów konkretnego pacjenta 

z kliniki, historię jego choroby oraz jego wyniki 

badań laboratoryjnych i muszą zdecydować, co 

mu jest i jakie kolejne badania należy wykonać. 

To tak w bardzo dużym skrócie ☺ 

Przed każdymi ćwiczeniami studenci mają 

mierzoną temperaturę, temperatura powyżej 

37,5◦C wyklucza studenta z uczestnictwa na 

zajęciach. Wszyscy dezynfekują ręce, odkładają 

swoje ubrania i plecaki do specjalnych worków, 

a te do szafek. Studenci muszą być na zajęciach 

w maskach i na niektórych zajęciach dodatkowo 

w przyłbicach. Wszyscy nauczyciele mają maski 

przez cały czas prowadzenia zajęć, w zależności 

od charakteru konkretnego ćwiczenia noszą 

również przyłbice i rękawiczki. Obowiązuje 

dystans 2 metrów. 

Redakcja: Czy zdarzyły się przypadki 

zachorowania na COVID-19 wśród 

studentów? 

D.F.: Tak, wiem o takich przypadkach. Wszyscy 

jesteśmy na to przygotowani. 

Redakcja: Czy czuje się Pani bezpiecznie w 

pracy? 

D.F.: Tak. Ale powiedziałam moim kolegom 

i koleżankom z zespołu, że jeśli mieliby 

jakąkolwiek wątpliwość i czuliby się niepewnie, 

ze względu na swój stan zdrowia, ale także ze 

względu na podejrzany stan zdrowia studentów, 

z którymi mieli kontakt – powinni koniecznie do 

mnie zadzwonić. Razem ustalimy, co robić. 

Ostatnio miałam już kilka takich rozmów. Czyli 

odpowiedź brzmi: czuję się bezpiecznie, ale 

zalecam wszystkim niezwykłą ostrożność. Nas 

i studentów obowiązuje bezwzględna ocena 

stanu swojego zdrowia, gdy nauczyciel ma 

wątpliwości – natychmiast przechodzimy na 

zajęcia w Microsoft Teams. Tak, my też 

korzystamy z Teamsa ☺. Zajęcia na Teams-ie są 

„na chwilę” i znowu potem przechodzimy na 

stacjonarny tryb. Czyli pracujemy w modelu 

„hybrydowym”. Pamiętajcie, musimy być 

odpowiedzialni i respektować wszelkie 

ograniczenia. 

 

Redakcja: Z jakich krajów pochodzą studenci, 

których Pani uczy? W jakim języku prowadzone 

są z nimi zajęcia. 

D.F.: Studenci pochodzą ze wszystkich krańców 

świata, najczęściej ze Stanów Zjednoczonych, 

Szwecji, Finlandii, Francji, Niemiec, Tajwanu, 
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Indii, Sri lanki, Cypru, itd. … Oczywiście zajęcia 

są prowadzone w języku angielskim.  

Redakcja: Czy studenci z zagranicy nie boją 

się pandemii? 

D.F.: Obawiają się i to bardzo. Szczególnie 

zaniepokojeni są studenci z Tajwanu. Widać to 

też po liczbie studentów, którzy chcieli 

studiować na Uniwersytecie na pierwszym roku. 

Brałam udział w rekrutacjach studentów 

z Tajwanu i Indii (niestety zdalnie, a miałam 

nadzieję, że odbędę niezwykłe podróże…). 

Zdalnie tzn. prowadziłam egzaminy poprzez 

Microsoft Teams. Bardzo mnie to stresowało ze 

względu na problemy techniczne. Pamiętam jak 

zepsuło się połączenie i widziałam 

egzaminowanych, a nie mogłam im zadać 

pytania. Egzaminy odbywały się w weekendy 

i nie mogłam liczyć na pomoc uczelni. Ale jakoś 

wszystko się udało.  

Redakcja: Jak wygląda praca zdalna? 

D.F.: Uczymy się nowej rzeczywistości. Prawie 

cała uczelnia „przeniosła” się dziś do sieci. W ten 

sposób odbywają się wszystkie ważne spotkania, 

wszelkie dokumenty są w formie elektronicznej, 

głosowania, rady… Problemem na pewno są 

zajęcia online dla grup anglojęzycznych. Nie 

wszyscy studenci dotarli do Polski, a pamiętajcie, 

że są różnice czasu. Niektórzy studenci muszą się 

łączyć z uczelnią, gdy np. u nich jest godzina 3-

cia nad ranem… Wszelkie szkolenia są online, 

nie ma wyjazdów służbowych… Prowadzimy 

wykłady w ramach różnych projektów online, 

zamiast np. jechać na miejsce... Szkoda… To 

zupełnie coś innego, gdy możesz z kimś 

porozmawiać, poznać osobiście, ale nie można na 

razie tego zmienić… W maju, gdy miałam 

wykłady online dla lekarzy z Kazachstanu, przez 

godzinę nie było na Piątkowie prądu. Pamiętam 

jak wystraszona dzwoniłam do Aktobe (u nich 

był wtedy wieczór), aby zaczekali na mnie - bo 

nic nie mogę zrobić. Stresowało mnie, że tyle 

osób na mnie czeka, wszystko zostało dawno 

ustalone, a tu taki pech… Kazachowie bardzo 

dziwili się, że w Polsce nie ma prądu ☺? 

Redakcja: Czy studenci mają wykonywane 

testy na obecność COVID-19? 

D.F.: Tak, ale obowiązek ten dotyczy tylko 

studentów zagranicznych. Aby wejść na zajęcia,, 

muszą wykazać się dwukrotnie ujemnymi 

wynikami takich testów. 

Redakcja: Jakie cechy powinien mieć lekarz? 

D.F.: Lekarza powinny cechować: szacunek, 

empatia, dociekliwość, systematyczność 

i cierpliwość. To cechy, które trzeba w sobie 

wykształcić i pielęgnować. Jeśli nie kochacie 

drugiego człowieka – nie powinniście wybierać 

medycyny. 

Redakcja: czy stresuje się Pani podczas 

wykładów dla 300 studentów? 

D.F.: Zdziwicie się, ale tak. Zawsze 

przygotowuję się do zajęć ze studentami i zawsze 

maksymalnie się mobilizuję przed wykładami. Ja 

miałam szczęście do spotkania wielu Mistrzów. 

Takie osoby pamięta się na zawsze.  

Redakcja: Czyli jaki powinien być idealny 

nauczyciel wg Pani? 

D.F.: Idealny nauczyciel to taki, który inspiruje 

i pozostawia w Was jakiś ślad, a nie taki, który 

daje same 6 i niewiele wymaga. Idealny 

nauczyciel zmusza do ciężkiej pracy i sprawia, że 

chcecie mu się przypodobać i nauczyć na szóstkę. 

Czy czujecie tą różnicę? 

Redakcja: A co zrobić jeśli ktoś chce być 

lekarzem, a boi się krwi? 

D.F.: Znam wielu lekarzy, który w okresie 

szkolnym bali się krwi. Jeden z moich kolegów 

na widok swojej krwi mdleje i boi się pobierania 

krwi, a jest doskonałym kardiochirurgiem… 

Czyli to niczego nie wyklucza ☺ 

Redakcja: Co lubi robić Pani w wolnym 

czasie?  

D.F.: Ha, ha ☺ Nie mam wolnego czasu, zawsze 

mam coś do zrobienia. W wolnym czasie - 

pracuję naukowo. To mnie odpręża. W pracy 

badawczej łącze moje umiejętności kliniczne 

z wiedzą z fizyki, matematyki, biologii 

i chemii… Kiedyś panował pogląd, że uczniowie 

idą na medycynę, bo są słabi z matematyki i nie 

lubią j. polskiego. Ja uwielbiam język i wszystkie 

przedmioty ścisłe. Wszystkie przedmioty, 

których teraz się uczycie, są ważne! 

Redakcja: Ale co z tym wolnym czasem? 



Nr 1 (199) październik 2020 
 

S t r o n a  5 | 26 

 

D.F.: Gdyby kiedyś ktoś dał mi naprawdę wolny 

czas, ale taki dodatkowy, np. doba trwałaby 27 

godzin, to natychmiast wskoczyłabym do łodzi 

i popływała na Warcie, jak kiedyś gdy 

trenowałam w klubie wioślarskim „Tryton”. 

Redakcja: Czy ma Pani dzieci? 

D.F.: Tak ☺. Są dla mnie najważniejsze na 

świecie… Mamy swoją zieloną linię. Mogą do 

mnie zadzwonić zawsze i ja zawsze odbiorę od 

nich telefon, nawet gdy nie powinnam tego robić. 

To dla nich pracuję tak, a nie inaczej…  

Pamiętajcie, że życie to ciągłe wybory… Im 

więcej wiecie, tym są trudniejsze. Należy 

wierzyć, że podejmujemy słuszne wybory 

i niczego nie żałować.  

Redakcja: Dziękujemy za wywiad ☺.  

D.F.: Dziękuję ☺ 

      

  Redakcja 

 

 

 

Co w „34” piszczy? 

O nowej codzienności w szkole 

Nareszcie wróciliśmy do szkoły! Bardzo się 

z tego cieszę, ponieważ trochę nudziło mi się już 

w domu, tęskniłam za swoją klasą i za 

nauczycielami. Mam nadzieję, że będziemy 

długo chodzili do szkoły „stacjonarnie” – ale to 

oczywiście będzie możliwe tylko dzięki 

przestrzeganiu wielu obostrzeń. Czy czujecie się 

dzięki nim bezpiecznie?  

Ja czuję się bezpieczniej, ale widzę, że 

wiele osób nie przestrzega wszystkich zasad. 

Uczniowie nie zachowują bezpiecznego odstępu 

na przerwach, niektórzy dzielą się jedzeniem, 

grają na jednym telefonie. Jeszcze inni pożyczają 

sobie przybory szkolne. Wszystkim tym -wydaje 

się, że są mądrzejsi od innych. W czasie pandemii 

takie zachowania są bardzo niebezpieczne 

Musimy pamiętać, że jest to egoistyczne 

postępowanie. Pamiętajcie, że dzieci są często 

bezobjawowymi nosicielami. To one mogą 

przenieść koronawirusa na swoich rodziców, 

dziadków, nauczycieli, rodzeństwo, czyli tych 

wszystkich, którzy są nam bliscy. Nie wszyscy 

przejdą tę infekcję łagodnie… - lepiej nie 

sprawdzać, jak sobie z nią poradzi układ 

odpornościowy!? 

Jeśli nie będziemy rozumieli, po co są 

obostrzenia i nie będziemy WSZYSCY ich 

przestrzegali - to kolejne, nowe obostrzenia nie 

będą miały sensu. Nie pomoże dezynfekowanie 

sprzętu sportowego, czyszczenie sal oraz częste 

mycie rąk… Musimy zrozumieć, że nasze 

zdrowie i zdrowie naszego otoczenia zależy od 

nas WSZYSTKICH! A jeśli będzie 

niebezpiecznie – uczniowie zaczną się zarażać 

i zarażą swoje rodziny, a nasza szkoła zostanie 

zamknięta i pozostanie nam rzeczywistość 

online. Uważam, że powinniśmy starać się 

polubić naszą nową codzienność w szkole, aby 

móc jak najdłużej cieszyć się z tego, że możemy 

się razem spotykać i uczyć się razem w szkolnych 

salach. 

 Zacznijmy od właściwego noszenia 

masek. Zobaczcie, jakie są 4 COVIDOWE 

TYPY OSOBOWOŚCI: 

A. WIERZY W NAUKĘ 

B. NIE ROZUMIE NAUKI 

C. NIE WIERZY W NAUKĘ 
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D. WIERZY W MAGIĘ. 

W którym jesteście typie osobowości? 

Przemyślcie to sobie! 

 Ania Formanowicz, klasa 7b 

 

Lekcja otwarta dwujęzyczna 

28 września została przeprowadzona w klasie 7b 

lekcja dwujęzyczna, angielsko-niemiecka 

o temacie lekcyjnym związanym z rodziną „Das 

ist my family. It is meine Familie”. 

Kontrastowe zestawienie nazewnictwa w obu 

językach ukazuje różnice i podobieństwa między 

oboma językami, które należą do tej samej grupy 

językowej – germańskiej. Na zajęcia uczniowie 

przyszli już przygotowani – z wiedzą, która 

pomogła im w pracy. Była to zatem lekcja 

odwrócona, podczas której dzieci mogły 

doprecyzować i ugruntować swoją wiedzę 

z pomocą nauczyciela jako mentora. Głównym 

założeniem lekcji, było wykorzystanie narzędzi 

TIK, tak aby wspomóc uczniów w nauce obu 

języków. 

Na początku zajęć, w części powtórzeniowej 

z poprzednich lekcji, uczniowie zmierzyli się z 

quizem (stworzonym w aplikacji Quizizz) 

dotyczącym liczb, oczywiście w obu językach. 

Quiz ten, wzbudził niemałe emocje, a wygrana 

cieszyła jeszcze bardziej. Następnie, przeszliśmy 

do głównej części lekcji, a mianowicie 

nazewnictwa członków rodziny. Na rozgrzewkę, 

uczniowie musieli znaleźć swoją parę, tak by 

dopasować angielskie słowo z niemieckim. 

Potem była już praca grupowa- uzupełnienie 

tabeli z nazewnictwem członków rodziny 

w trzech językach (angielski, niemiecki, polski). 

Sprawdzenie poprawności wykonanej pracy 

odbyło się poprzez wyświetlenie uzupełnionej 

poprawnie tabeli w dokumentach Google. 

Uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem 

znakomicie! Kolejnym punktem była praca 

w parach bądź indywidualna, w której to 

uczniowie pracowali z tekstem. Połowa klasy 

otrzymała tekst niemieckojęzyczny z angielskimi 

słówkami do przetłumaczenia, natomiast druga 

polowa klasy otrzymała ten sam tekst, ale 

w języku angielskim z niemieckimi słówkami. 

Zadanie to ukazało, jak bardzo pomocna jest 

dobra znajomość jednego języka, w tym 

przypadku angielskiego, w celu ogólnego 

zrozumienia tekstu. 

Lekcja zakończyła się podaniem zadania 

domowego, którym była gra w Milionerów 

w aplikacji Wordwall. Cała lekcja przebiegała 

w miłej atmosferze, a uczniowie zrozumieli, jak 

bardzo oba języki są do siebie podobne. Oby 

więcej takich lekcji!  

 Natalia Wójtowicz 

Katarzyna Babińska-Kurzajczyk 

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

W piątek 2 października, po raz 

kolejny nasza szkoła wzięła 

udział w akcji Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Akcja ta 

jest okazją dla uczniów do 

nadrobienia tabliczkowych zaległości 

po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać 

przykład dzieciom - pokazując swoją świetną 

znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

Tabliczkowa wiedza sprawdzana jest 

w niecodzienny sposób - podczas krótkich 

egzaminów z tabliczki mnożenia. W tym dniu 

każdy mógł sprawdzić swoją znajomość tabliczki 

mnożenia i powalczyć o miano Eksperta 

Tabliczki Mnożenia w czasie przerw 

śródlekcyjnych w holu szkoły. W akcji udział 

wzięło około 90 uczniów. Nauczyciele 

matematyki nie zapomnieli również 
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o świętowaniu tego szczególnego dnia podczas 

lekcji - uczniowie mieli okazję do sprawdzenia 

swojej wiedzy w teście przygotowanym na 

platformie Quizizz oraz powtórzenia jej podczas 

zabawy z kolorowankami. 

 

Na zakończenie obchodów, w terminie 5 - 7 

października jako kontynuacja obchodów 

Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

zainteresowani uczniowie i rodzice mogli wziąć 

udział w Internetowym Konkursie 

Matematyczno - Logicznym ARCYMISTRZ 

MNOŻENIA. 

Nauczyciele matematyki 

 

ZABOOKOWANY INTERNET 

Zapewne, gdybym powiedziała Wam, że książki 

już dawno zadomowiły się w przestrzeni 

internetu i robią tam niemałe zamieszanie, nie 

uwierzylibyście. Bo przecież książki walczą 

z internetem, odciągają od niego… A jednak! 

Booktube, bookstagram, TBR, book haul, wrap-

up,  książkowy vlog, book tour, unboxing*… 

Brzmi dość tajemniczo, prawda? 

 Tymczasem pojęcia te powstały, by opisywać 

książkowy trend, który rozszerza się na różnych 

portalach, zarówno na Youtubie i Facebooku, jak 

i na Instagramie oraz mniejszych stronach.  

 

 

Internauci, chcąc dzielić się swoją czytelniczą 

pasją, zakładają konta, gdzie zamieszczają 

autorskie recenzje, przeglądy, polecenia czy po 

prostu zdjęcia. Pokazują, że świat jest pełen 

dobrych, emocjonujących, a przy tym 

rozwijających książek i historii, dzięki którym 

możemy przenieść się w inną, niesamowitą  

rzeczywistość. 

W tym roku, w ramach projektu BOOKERSI, 

zapraszam Was do współtworzenia szkolnego 

bookstagrama, poświęconego recenzjom książek, 

które w wolnych chwilach czytacie właśnie WY 

- uczniowie. To idealna okazja, by podszlifować 

swój pisarski i fotograficzny warsztat, sprawdzić 

się w roli instagramowego blogera i - w końcu (!) 

- przekonać kilka (kilkadziesiąt?) osób, że 

czytanie naprawdę jest FAJNE. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na nasz 

profil, a każdego potencjalnego recenzenta 

proszę o podejście na przerwie w celu 

uzgodnienia szczegółów. Jeśli nie teraz, to kiedy? 

:) 

 

*Poniżej zamieszczam krótki słownik pojęć 

z książkowego świata: 

- Bookstagram - książkowy profil na 

Instagramie - ciekawe zdjęcia, recenzje 

i polecajki - oto jego treść! 

-  Booktube - kanał w serwisie Youtube 

poświęcony książkom. Zawiera materiały 

video. 

- TBR - ang. to-be-read, czyli skrót 

oznaczający listę książek do przeczytania. 

- Book haul - prezentacja zakupionych książek. 

- Unboxing - rozpakowywanie otrzymanych 

paczek z książkami (box - ang. pudełko). 

- Wrap-up - czytelnicze podsumowanie, na 

przykład miesiąca/roku. Autorzy wrap-upów 

opowiadają o tym, co im się udało przeczytać, 

a czego nie; przedstawiają też swoje opinie. 

- Book tour - zwykle nagranie video, dzięki 

któremu autor przeprowadza widzów po 

kolejnych półkach i tytułach swojego 

domowego regału. Book tour jest opowieścią 

o perłach i czarnych owcach kolekcji, ale 

również o książkach, które nie odegrały 

w życiu czytelnika ważniejszej roli. 

  

Marta Szymkowiak 
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Takiego koncertu w „34” jeszcze nie było! 

13 października o godzinie 11:05 mieliśmy 

w naszej szkole niesamowite wydarzenie 

muzyczne. Niestety przez pandemię odbyło się 

ono na YouTube i oglądaliśmy je w klasach, na 

tablicach multimedialnych, ale i tak było 

wspaniałe. To był koncert specjalnie dla „34” -  

„Symfonia na Skrzypce i DJ-a”. Znany nam 

skrzypek Tomasz Dolski (w zeszłym roku 

występował w naszej szkole na żywo) 

w eleganckim ubraniu pięknie grał różne utwory. 

Były to m.in. „Cztery pory roku” Antonio 

Vivaldiego” i „Jezioro łabędzie” Piotra 

Czajkowskiego. Artysta opowiadał też 

o kompozytorach, np. o klasykach wiedeńskich. 

Wszystko było  bardzo ciekawe. Mogliśmy się 

przekonać, czy bardziej przypadła nam do gustu 

muzyka w klasycznym brzmieniu czy wersja 

elektroniczna. Ja gram na pianinie, ale brzmienie 

skrzypiec też bardzo mi się podobało. Uważam 

koncert za bardzo udany.  

Agnieszka Formanowicz, 4b 

 

Jak być EKO? 

Nasza planeta jest coraz bardziej 

zanieczyszczona. W powietrzu unosi się smog, 

wycina się lasy, potrzeba coraz więcej wody 

pitnej, morza i rzeki to siedliska śmieci, (które 

można dostrzec nawet z kosmosu!).  

Przerażeni patrzymy na coraz to 

groźniejsze wichury, upały, powodzie, susze, 

burze, huragany czy pożary. Przez naszą 

niewiedzę w poprzednich wiekach wymiera 

coraz więcej gatunków zwierząt i roślin.   

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę 

z tego, że musimy zadbać o Ziemię. 

Bycie ekologicznym staje się w naszych 

czasach coraz ważniejsze i, na szczęście, coraz 

bardziej popularne. Jest to zarówno nasza misja, 

jak i odpowiedzialne zadanie. Nie naprawimy 

naszego świata od razu, ale małymi krokami 

możemy zmienić otoczenie na lepsze. Wystarczy 

zacząć od siebie, od swojego środowiska. 

Zmieniając swoje nawyki, zobaczysz, jak proste 

może być dbanie o naszą planetę. Pamiętaj, że 

masz realny wpływ na przyszłość Ziemi.  

Ale jak to zrobić? 

1. Segreguj śmieci. 

2. Rzeczy, które Ci się już nie przydadzą, ale nie 

są zniszczone daj innym, nie wyrzucaj (np. 

givebox). 

3. Oszczędzaj prąd i wodę. 

4. Oszczędzaj papier (zapisuj kartki z obu stron). 

5. Wsiądź na rower albo korzystaj z komunikacji 

miejskiej. 

6. Używaj rzeczy wielorazowych (np. torba na 

zakupy). 

7. Nie pal śmieci. 

8. Szanuj i sadź rośliny. 

9. Bierz udział w ekologicznych akcjach (np. 

sprzątanie świata). 

10. Zachęcaj ludzi w Twoim otoczeniu do bycia 

EKO.  

Ziemia to nasz dom. Musimy o nią dbać.  

Małgorzata Tomczak, 7d 

Źródło: „Elementarz ekologiczny”, Patrycja 

Wojtkowiak-Skóra, Justyna Jednoróg 

  

Nasza szkoła bierze udział w projekcie ESA 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany 

przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego 

celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu 

codziennych działań na jego jakość.  

Nasza szkoła bierze udział w projekcie ESA i dlatego została wyposażona w mierniki służące do 

oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz 

prezentowane na wyświetlaczu w szkole, co umożliwia bieżące monitorowanie jakości powietrza. 

W ramach współpracy z ESA w ubiegłym roku szkolnym ponad 400 uczniów w naszej szkole wzięło 

udział w konkursie o SMOGU. Dwadzieścia najciekawszych prac zostało zamieszczonych na stronie 
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internetowej ESA, a ich autorzy zostali nagrodzeni. W tym roku również planujemy w naszej szkole 

działania na rzecz czystego powietrza. 

   Koordynatorki projektu –Danuta Jagiełło i Alicja Stefańska 

                                  

 

 

 

 

Maja Koch, kl. 8                                                     Marcjanna Nadolska, absolwentka 

 

 

 

 

       Marcelina Zdunek, absolwentka 

DNI, O KTÓRYCH NIE WSZYSCY 

WIEDZĄ       

W październiku mamy kilka bardzo 

ciekawych dni. Zobaczcie sami. 

1 października - Europejski Dzień Ptaków – 

lubimy ich śpiew wczesnym rankiem… 

Międzynarodowy Dzień Kawy – jak na razie 

możemy się zadowolić kawą zbożową, też 

smaczna i …zdrowa; 

2 października - Światowy Dzień Zwierząt 

Hodowlanych, 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – chyba 

każdy z nas ją zna… 

Dzień Anioła Stróża – opiekuje się nami? 

6 października - Dzień Borsuka 

8 października - Światowy Dzień Ośmiornicy 

10 października - Dzień Gier Planszowych – 

chyba lubimy w nie grać; 

Światowy Dzień Owsianki – ciekawe, kto 

dzisiaj je owsiankę na śniadanie; 

Światowy Dzień Drzewa – chrońmy je, przecież 

dostarczają nam tlen; 

9 października – Światowy Dzień Jaj – ile ich 

zjadacie w tygodniu? 

11 października - Międzynarodowy Dzień 

Wychodzenia z Szafy – czasami warto poczuć 

się jak w Narnii… 

15 października – Światowy Dzień Mycia Rąk – 

w czasie pandemii szczególnie ważny! 

16 października – Światowy Dzień Chleba – czy 

ktoś dzisiaj nie je chleba? Chyba nie ma takiego. 

17 października – Dzień Arkusza 

Kalkulacyjnego – co to jest??? 

20 października – Dzień Szelek – kto jeszcze 

nosi szelki? 

Światowy Dzień Statystyki 

Dzień Krajobrazu 

Międzynarodowy Dzień Leniwca – ciekawe, ilu 

uczniów go obchodzi? 
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21 października – Międzynarodowy Dzień 

Odpoczynku od Świętowania – czasami 

rzeczywiście jest potrzebny; 

Dzień Bez Skarpetek – trochę będzie zimno 

w stopy… 

24 października – Dzień Bez Maila – może warto 

napisać tradycyjny list, włożyć do koperty  

i wrzucić do skrzynki pocztowej? 

Międzynarodowe Święto Roweru – niektórzy 

obchodzą je prawie codziennie, na przykład 

uczniowie przyjeżdżający do szkoły na 

rowerach; 

25 października – Dzień Kundelka – podobno są 

najwierniejsze; 

28 października – Dzień Odpoczynku dla 

Zszarganych Nerwów – oj , przyda się, przyda; 

Dzień Miłośników Pluszaków – lubimy je 

przytulać… 

31 października – Dzień Rozrzutności 

Światowy Dzień Oszczędzania – który z nich 

wybrać? 

Najbardziej spodobał mi się Dzień Miłośników 

Pluszaków, bo każdy ma jakiegoś pluszaka, czyli 

to jest dzień każdego z nas. Moja siostra ma 

żółwika, mój brat ma pieska, a ja mam misia. Miś 

jest moim małym przyjacielem. Często mi 

towarzyszy. Kiedyś nosiłam go ze sobą do 

szkoły, ale teraz mój plecak jest pełen książek 

i zeszytów, więc miś pilnuje mojego pokoju.  

Podoba mi się także dzień kundelka. 

Wszyscy zachwycają się rasowymi pieskami, 

a co mają powiedzieć kundelki? Cieszę się, że 

mają swój dzień. 

 Agnieszka Formanowicz, kl. 4b

 

Kuźnia talentów 

Wiersz, który przeczytacie, powstał w ubiegłym roku szkolnym z wycinków gazet. 

Poznaj świat 

Kobiecy świat  

Czyli cała wiedza 

Na wyciągnięcie ręki. 

W zaczarowanym lesie 

Jak Nowy Jork, 

który nigdy 

nie śpi. 

Lśniące kwiaty 

rozjaśnią 

każdy ponury 

listopadowy poranek. 

Kamila Małecka, 7 d 
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Czy wiecie, co to są hasacze? 

Hasacze to wiecznie śmiejące się stworki 

internetowe. Posiadają one nogi, małe czarne 

denerwujące oczy i śmiejącą się buzię. Mają 

umiejętność chodzenia do tyłu. Istnieje wiele ras 

i kolorów hasaczy, takich jak bogacz, naruto, 

pikachu, smutasek fiolisty, platynowy hasacz 

i wiele innych. Hasacze są zwierzętami stadnymi. 

Lubią bawić się ogniem i lubią robić wianki 

z kwiatów. Mieszkają w stertach liści, 

lepiankach, pod wodą, w szałasach i w domkach 

letniskowych. Lubią jeść bodyń i pić colę. 

 

Andrzej Formanowicz 6A 

 

 

 

 

 

 

Co w dalekich krajach? 

Diugoń 

Siema! Słyszeliście  kiedyś o diugoniu? Nie? A więc 

dziś się o nim dowiecie. Diugoń ma też inną nazwę, 

zresztą bardzo śmieszną - jest to morska krowa. 

Godzinami może „wypasać’’ się na podmorskich 

łąkach. Można go spotkać w morzach, ale również 

w rzekach. Wydaje on dźwięki, żeby się 

porozumiewać. Jest on raczej obojętny na ludzi, ale też 

trochę nieśmiały. Nie zwraca uwagi na ludzi, jeżeli 

zachowują się spokojnie. Pożywienie… Jest raczej 

roślinożerny, uwielbia morską trawę z dna. Prowadzi raczej dzienny tryb życia, a więc w nocy go nie 

spotkamy. ☺ Dla ludzi nie jest on niebezpieczny, ale można się go przestraszyć. Rośnie do prawie 

czterech metrów!  Diugoń jest bardzo spokojnym i miłym zwierzaczkiem. Wielu ludzi lubi z nim 

nurkować. 

Julia Marek, 6a 
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Kogo i czego słuchamy? 

Krótki opis 

Death Grips, grupa noise-hopowa z Sacramento 

w Kalifornii założona w 2010 roku. Na zdjęciu 

członkowie to (od lewej) Zach Hill (perkusja) 

Stefan Burnett znany głównie pod pseudonimem 

MC Ride (wokal) i Andy Morin (sampler). Styl 

grupy to fuzja hip hopu, punku, muzyki 

elektronicznej, industrial oraz noise’u. 

Najbardziej rzucającym się w oczy szczegółem 

jest agresywny styl rapowania Ride’a i mroczne 

teksty. Produkcja jest chaotyczna i wypełniona 

samplami artystów takich jak David Bowie. Ich 

koncerty także są nietypowe. Zespół potrafił się 

spóźniać, a nawet nie pojawiać się na swoich 

koncertach o wyznaczonej dacie. Zach grywał na 

perkusji w kajdankach lub tak agresywnie, że 

dochodziło do kontuzji. Intensywne zachowanie 

Ride’a na scenie i mocne bity Andy’ego 

sprawiają, że zespół jest ciekawy. Do fanów 

zespołu należą między innymi Beyoncé 

i wspomniany wcześniej David Bowie. 

Historia 

W 2010 roku zespół powstał w Sacramento 

i wypuścił swój pierwszy singiel pod tytułem 

„Full Moon (Death Classic)”. W 2011 natomiast 

wydał pierwszą EP-kę oraz pierwszy album 

„Exmilitary”. Jego okładka jest tak naprawdę 

zdjęciem, które Zach nosił w portfelu jako znak 

siły. Następny album wypuszczony w maju 2012 

„The Money Store” zadebiutował na liście 

Billboard Hot 200 na 130 miejscu. Kolejny 

z października tego samego roku „No Love Deep 

Web” został opisany jako mroczniejszy i bardziej 

paranoiczny od poprzedniego, wzbudził także 

wiele kontrowersji z powodu okładki. Następne 

albumy były to „Government Plates” i „The 

Powers That B” wydane w 2013 i 2014 ten ostatni 

był ciekawy ze względu na to, że były to tak 

naprawdę dwa różne projekty. Po roku grupa 

opublikowała post na Facebooku mówiący, że 

zespół się rozpada. W październiku 2015 na 

kanał Death Grips na YouTube został wstawiony 

15- minutowy film przedstawiający zmarłą już 

wtedy aktorkę Kate Black recytującą skrypt* do 

filmu, który Zach napisał kilka miesięcy przed jej 

śmiercią. Klip nazywał się Bottomless Pit 

i zespół zapowiedział, że tak będzie się nazywał 

ich najnowszy album, 

który pojawił się w 

maju 2016. Wcześniej 

w tym roku zespół 

wydał EP-kę oraz 32 

minutowe wideo 

wywiadu 

przeprowadzanym 

przez Matthewa 

Hoffmana prezentera 

telewizyjnego, cały 

dźwięk wywiadu 

został zastąpiony piosenkami na EP-ce. W 2017 

wydali 22 minutowy singiel pod tytułem 

„Steroids (Crouching Tiger Hidden Grabber 

Mix)” w lipcu 2018 wydali swój najnowszy 

album „The Year Of The Snitch”  

Albumy i EP-ki: 

• Death Grips (8.03.2011) 

• Exmilitary (25.04.2011) 

• The Money Store (24.04.2012) 

• No Love Deep Web (1.10.2012) 

• Government Plates (13.11.2013) 

• Fashion Week (4.01.2015) 
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• The Powers That B (31.03.2015) 

• Interview 2016 (22.03.2016) 

• Bottomless Pit (6.05.2016) 

• Steroids (Crouching Tiger Hidden 

Grabber Mix) (22.05.2017) 

• The Year Of The Snitch (22.07.2018) 

5 Najpopularniejszych kawałków 

• Guillotine (11 176 574 wyświetlenia) 

• No Love (7 772 221 wyświetleń) 

• Takyon (5 660 212 wyświetleń) 

• Get Got (5 277 853 wyświetlenia) 

• The Fever (4 029 906  wyświetleń) 

 

Źródła zdjęć:  

 

Cała grupa: Electronic Beats 

Koncert: Sidewalk Hustle 

Ride z wiadrem: Reddit 

*Skrypt-scenariusz         

                                                                       

Marcel Wacławek, 8 b 

 

 

 Quiz dla Ciebie 
 

Jak wyglądałby twój nowy plecak? 

 

1. Jaki masz styl 

A. uroczy 

B. sportowy 

C. kosmiczny 

 

2. Ulubiony kolor to 

A. fioletowy/różowy 

B. pomarańczowy/granatowy 

C. fioletowy/zielony 

 

3. Ulubione jedzenie 

A. słodycze 

B. fast-food 

C. lody 

 

4. Ulubione zwierzę 

A. jednorożec!!! 

B. pies 

C. kosmita 

 

 

Przewaga A: Różowy z czerwonymi wisienkami. 

 

Przewaga B: Pomarańczowy/granatowy z napisem 

 

Przewaga C: Fioletowy w gwiazdy i planety 
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Z pamiętnika Lusi 

 

21.09.2020 r.  

 

Dziś rano obudził mnie lepki oddech na 

pyszczku. Otworzyłam oczy i zamrugałam. 

O nie! To Louis. Louis to pies kuzynki mojej 

pani. Róża zaprosiła ich tu na cały miesiąc! Louis 

jest ode mnie o dwa lata STARSZY i jest wielkim 

dobermanem. A ja muszę znosić jego śmierdzący 

oddech co rano. Zawarczałam i obnażyłam kły. 

Na nim nie zrobiło to widocznego wrażenia, 

ponieważ zaraz zaczął mnie gonić z rykiem po 

całym domu. Udało mu się wcisnąć mnie w kąt 

pomiędzy szafą a biurkiem. Wiedziałam, że 

muszę działać! Skoczyłam z pazurami na jego 

grzbiet i uczepiłam się jak najmocniej. Louis 

zaczął powarkiwać i strząsnął mnie z grzbietu. 

Jedną łapą przycisnął mój brzuch a drugą drapał 

mnie po nosie. Zaczęłam wyć w nadziei, że ktoś 

mnie usłyszy. Mój nos! Piekł niemiłosiernie. 

Nagle do pokoju wbiegła Marta, a zaraz za nią 

Róża. Louis nie przestawał mnie drapać. 

W końcu resztkami sił zepchnęłam go z siebie. 

Po śniadaniu Pani Mama zabrała mnie 

samochodem do weterynarza. Posmarował mi on 

nos jakimś kremem, a potem nałożył opatrunek. 

Tylko tyle? Przecież to były poważne obrażenia! 

Wieczorem Louis próbował mnie przeprosić ale 

się nie  dałam. Zasnęłam z bolącym nosem 

i marzeniem o zemście. 

 

Julia Marek, 6a 

 

 

Tajemnice świata 

Jej ziarna mają bardzo charakterystyczny zapach, 

a wiele dorosłych nie wyobraża sobie poranku 

bez niej. Czy wiedzieliście, że kawa obchodzi 

swoje święto 29 września? Z tego powodu 

przedstawię Wam parę ciekawostek na temat 

tego napoju. 

 

Skąd wzięła się nazwa kawy? 

Kawa swoją nazwę wzięła od starego arabskiego 

słowa „gahwah” lub tureckiego „kahweh”, co 

oznacza „usuwający zmęczenie” albo „siła 

podnosząca”. 

Kto jest największym dostawcą kawy na świecie? 

Największym dostawcą ziarna kawy na świecie 

jest Brazylia, która co roku produkuje ok. 2,8 mln 

ton tych ziaren. W ciągu ostatnich 10 lat 

produkcja ziarna kawowego w Brazylii została 

prawie podwojona. 

Kto pije najwięcej kawy na świecie? 

Najwięcej kawy na świecie piją Finowie. Aż 13 

kilogramów wypada rocznie na głowę jednego 

Fina. Dla porównania u Polaków jest to 3,4 

kilograma. 

Ile kosztuje najdroższa kawa na świecie? 

Najdroższym gatunkiem kawy na świecie jest 

Kopi Luwak. Jej ziarna wydobywane są 

z odchodów łaskuna - małego ssaka z podrodziny 

łaskunów. Roczne zbiory tej kawy wynoszą 

zaledwie ok. 300 - 400 kg, dlatego kosztuje ona 

ok. tysiąca euro za kilogram, czyli mniej więcej 

4550 złotych. 

Jakie największe koncerny były związane z kawą? 

Z kawą związane były nawet największe 

koncerny motoryzacyjne. Przez ponad wiek 

oprócz samochodów, młynki do kawy 

produkował także Peugeot. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zerknij na: 

Źródła: 

https://kawa.pl/artykuly/100-ciekawostek-o-

kawie-ktore-musicie-znac/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81askun 

Dowiedziała się Aleksandra Weiss, 8c 

 

 

 

 

 

https://kawa.pl/artykuly/100-ciekawostek-o-kawie-ktore-musicie-znac/
https://kawa.pl/artykuly/100-ciekawostek-o-kawie-ktore-musicie-znac/
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81askun
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Kącik mola książkowego 

 

KSIĘŻNICZKA INCOGNITO 

Koleżanka z pokoju z sekretem, tajemnicze 

liściki, prywatni ochroniarze, mrożące krew 

w żyłach momenty, mieszająca się we wszystko 

Anastacia, rodzina królewska, długie bale, 

fałszywi książęta, współczesne problemy 

przeplatane dawnymi obyczajami, porwanie…  

Nie łudźcie się piękną okładką powieści Connie 

Glynn „Księżniczka incognito”. W tej książce 

akcja nie zatrzymuje się ani na chwilkę. Każdy 

jej wyraz nasączony jest niewiadomą. 

Niepewność to chleb powszedni.  

Lekturę czyta się bardzo szybko i przyjemnie. 

Polecam! 

Małgorzata Tomczak, 7d 

 

BYŁ SOBIE PIES  

Lubicie swoich czworonożnych przyjaciół? 

Wierne, mądre, oddane, odważne, kochane psy. 

Jak wygląda świat z ich perspektywy? Co czują, 

myślą, czym się kierują? Jak nas postrzegają? 

Pełna przygód, humoru, a także codziennych 

sytuacji i problemów książka „Był sobie pies”, 

autorstwa W. Bruce Camerona odpowiada na te, 

jak i na wiele innych pytań.  

Zachęcam do przeczytania książki i obejrzenia 

filmu (również drugiej części)! 

Małgorzata Tomczak, 7d 

 

Chciałabym Wam polecić bardzo ciekawą serię 

książek, mianowicie książki z cyklu „Jeżycjada” 

Małgorzaty Musierowicz. Myślę, że niektórzy 

z Was słyszeli już o tej autorce i o jej książkach, 

bo czytaliście w szkole jedną książkę z tego cyklu 

„Opium w rosole”. To nasza lektura.  

Seria książek przedstawia losy różnych 

rodzin mieszkających w Poznaniu. Głównie 

dowiadujemy się o rodzinie Borejków 

i problemach kilku jej pokoleń. Pierwsze książki 

przedstawiały także wygląd Polski w czasach 

komunizmu. Z książek można się także wiele 

dowiedzieć o Poznaniu, bo w nim głównie 

rozgrywa się akcja powieści i toczą się losy 

bohaterów.  

Naprawdę bardzo polecam tę serię 

książek, bo myślę że każdy znajdzie w nich coś 

dla siebie; poczynając od: świata 

przedstawionego, romantyzmu i wciągających 

historii. Ja sama czytałam z tego cyklu 

następujące książki: 0 - „Małomówny i rodzina”, 

5- „Opium w rosole”, 8 – „Pulpecja”, 9 – 

„Dziecko piątku”, 10 – „Nutria i Nerwus”, 13- 

„Tygrys i Róża”, 21 - „Feblik”, 22 – „Ciotka 

Zgryzotka”. 

Muszę Wam się przyznać, że najbardziej 

podobały mi się pierwsze książki z tego cyklu, bo 

opowiadały o Poznaniu i czasach, których nie 

znałam. Nie to, co 22 część,, której akcja toczy 

się w XXI wieku. Jednak i tak bardzo polecam 

Wam tę serię książek. 

A czy Wy czytaliście kiedyś jakąś książkę 

Małgorzaty Musierowicz? 

  Anna Formanowicz, klasa 7b 

Ze świata fantastycznego 

 

Opowiem wam o Hipogryfie. Zapewne wszyscy 

kojarzycie go z „Harry`ego Pottera”. Wszyscy 

dobrze pamiętamy scenę, w której Harry leci na 

Hardodziobie. Hipogryf to skrzyżowanie gryfa 

z klaczą. Jest zbliżony budową do gryfa. Posiada 

głowę olbrzymiego orła z ostrym, długim 

dziobem o potężnej sile, ma opierzoną szyję, 

a tuż nad łopatkami wyrastają mu skrzydła. 

Przednie nogi także są opierzone, a zamiast kopyt 

ma długie pazury. Mniej więcej w połowie 

grzbietu pióra przechodzą w błyszczącą sierść 

i reszta ciała jest zdecydowanie końska. Zad ma 

(według zapisów starożytnych) prostokątny 

kształt, a tylne nogi są mocno umięśnione. 

Zwykle występują białe i szare, rzadziej brązowe, 

a prawie niespotykane są całkowicie czarne.  
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Znane hipogryfy  

• Hardodziób – hipogryf, który pojawił się w 

trzeciej części Harry’ego Pottera 

• Silver Stream - hipogryf z My Little 

Pony (sezon 8 i 9) 

Hipogryfy to istoty mityczne, więc nie spotkamy 

ich w rzeczywistości. I tym mitycznym niczym 

księga kontekstem was żegnam. 

 

Julia Marek, 6a 

Kącik gier 

Fortnite to gra, którą można bezpłatnie 

pobrać na komputerach, PS4, Xbox oraz na 

Nintendo switch. Gra polega głównie na 

strzelaniu z różnych broni, np. tomigunu czy ze 

zwykłego pistoletu i wykonywaniu różnych 

zadań. Wygrywa się, gdy zostanie się ostatnim na 

mapie. Są też różne tryby gry, takie jak solo, czyli 

samemu, czy duo, czyli w parach. Jest o wiele 

więcej trybów, czasami dochodzą na jakiś czas 

tryby okresowe. W grze gra się postacią, którą da 

się modyfikować, np. zmieniać jej kilof i plecak. 

Kilofem można zbierać materiały budowlane, 

którymi można budować. Gra ciągle się zmienia, 

ponieważ często są aktualizacje, w których 

dochodzi np. nowy sezon. W grze jest też karnet 

bojowy, który zmienia się co sezon. W karnecie 

jest sto stopni i na każdym stopniu jest jakaś 

nagroda (przedmiot, postać). Są dwa rodzaje 

karnetu - jeden srebrny, a jeden złoty. W złotym 

karnecie jest 100 nagród, a w srebrnym mniej. 

Każda broń ma klasę rzadkości. Istnieje klasa 

zwykła, niepospolita, rzadka, epicka, legendarna 

i mityczna. Im rzadsza broń, tym więcej zadaje 

obrażeń. Według mnie to bardzo ciekawa gra. 

Gra w nią cały świat. Istnieją nawet specjalne 

turnieje z milionowymi nagrodami      . 

                                 

 Andrzej Formanowicz, 6A 

Dzisiaj pokażę Wam mój program, który 

zaprogramowałem w programie Python 3.6.8. 

Program to jest gra , która polega na odgadnięciu 

liczby od 1 – 1500. Ma się na to 11 prób. Są też 

inne programy do programowania takie jak java, 

C++. Trzeba zainstalować Pythona 3.6.8, aby 

móc napisać ten program. 

Program wygląda tak: 

import random 

tajna_liczba = random.randint(1, 

1500) 

liczba = 0 

proba = 0 

print ("Jam jest Hasacz Pospity 

i mam dla Ciebie zagadkę!") 

print ("jest nią tajemna liczba 

od 1 do 1500. Na odgadnięcie 

masz 11 prób.") 

while liczba != tajna_liczba and 

proba < 11: 

    tymczasowa = input("Jak 

myślisz, jaka to liczba?") 

    liczba = int(tymczasowa) 
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    if (liczba < tajna_liczba): 

      print ("Za mała, 

hasaczu!") 

    elif (liczba > 

tajna_liczba): 

      print ("Za duża, 

myszojeleniu!") 

    proba = proba + 1 

    print ("Masz jeszcze ", 11-

proba, " prób.") 

if (liczba == tajna_liczba): 

   print ("Udało Ci się! 

Odgadłeś moją tajemną liczbę!") 

else: 

   print ("Wykorzystałeś 

wszystkie próby! Nie zgadłeś. 

Powodzenia    

          nastepnym razem, 

hasaczu") 

   print ("Tajemna liczba to", 

tajna_liczba) 

Wyrażenia w programie 

Print – napisz 

If – jeżeli 

Else – w przeciwnym razie 

While – dopóki 

Import – to instrukcja umożliwia 

wykonanie polecenia random 

                                                                                                                                      

Andrzej Formanowicz, 6A 
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NIESAMOWITE ZWIERZĘTA 

• Ośmiornica Paul 

Paul jest niezwykle inteligentny. 

Przewidywał wyniki meczów piłki 

nożnej podczas mistrzostw świata 

w 2010 roku. Do akwarium wsadzano się 

dwa zakręcone słoiki                          

z jedzeniem, a Paul odkręcał jeden 

z nich. Wyjmował flagę tego zespołu, na 

który stawiał wygraną. Na siedem razy, 

kiedy zapytano go o zdanie siedem razy 

odpowiedział poprawnie.  

• Pies Łajka 

Łajka była bezpańskim rosyjskim psem. 

Była też pierwszym przedstawicielem 

tego gatunku w kosmosie. W 1957 roku 

poleciała rakietą Sputnik 2. Co prawda 

rakieta była skonstruowana tak, by 

spaliła się dopiero przy ponownym 

wejściu w atmosferę, lecz Łajka zmarła 

o wiele wcześniej z powodu wysokiej 

temperatury w kapsule.  

• Gołąb Cher Ami 

Cher Ami był gołębiem pocztowym. 

Pracował podczas I wojny światowej. 

Podczas jednej z misji został postrzelony 

przez niemieckie oddziały, lecz mimo to 

poleciał, dostarczył wiadomość 

i uratował 194 żołnierzy znajdujących 

się w pułapce.  

• Pies Lassie 

Ta psia bohaterka grała w jednym 

z najpopularniejszych seriali 

telewizyjnych. W każdym odcinku 

ratowała kogoś z tarapatów. Za swoją 

aktorską zasługę została upamiętniona 

nawet w Alei Gwiazd w Hollywood.  

 

Małgorzata Tomczak, kl 7d 

Źródło: Mathilda Masters „321 super ciekawych 

faktów, które musisz poznać zanim skończysz 13 

lat”. 

 

CIEKAWE BUDYNKI EUROPY  

• Atomium, Bruksela, Belgia (1958) 

To zaprojektowany przez André 

Waterkeyna i Jean Polaka pomnik, 

przypominający kształtem strukturę 

krystaliczną żelaza. Jego dziewięć 

atomów powiększono aż 165 miliarda 

razy. Budowlę wzniesiono z okazji 

wystawy światowej.  

• The Gherkin, Londyn, Wielka 

Brytania (2001-2003) 

Znany pod nazwą „Ogórek”, londyński 

„Korniszon”, zdobył nagrodę dla 

najlepiej zaprojektowanego wieżowca. 

Udało mu się to miedzy innymi, dlatego, 

że jest ekologiczny. Jego 

aerodynamiczny kształt całkowicie 

wykorzystuje światło słoneczne 

i wentylację, co pozwala zaoszczędzić 

energię.  

• Opera w Oslo, Oslo, Norwegia (2003-

2008) 

To nowoczesny, przeszklony budynek, 

autorstwa Pracowni Snøhetta, pełniący 

rolę opery. Został uhonorowany Nagrodą 

Unii Europejskiej w dziedzinie 

architektury współczesnej im. Miesa van 

Der Rohe (2009). 

• Big Ben, Londyn, Wielka Brytania 

(1843-1859) 

Big Ben to nazwa dzwonu (13,5 tony) 

wiszącego, na wieży zegarowej 

Elizabeth Tower. Ciekawostką jest to, że 

tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii (i to 

za specjalną zgodą!) mogą zwiedzać Big 

Bena.  

• Krzywa wieża w Pizie, Piza, Włochy 

(1173-1372) 

Krzywa wieża była budowana aż 199 lat, 

jednaki mimo tak długiego czasu, nie 

uchroniło jej to przed przechyleniem (w 

stronę południową). Wieża ma wysokość 

58 metrów, a odchylenie wierzchołka od 

pionu wynosi 5,4 metra (3,99º, wielkość 

maksymalna, 1993). Jednak od 2013 

roku, kiedy przeprowadzono prace 

stabilizujące wieża wyprostowała się 

o 2,5 centymetra. Miejmy nadzieję, że 

wyprostuje się jeszcze bardziej.  

• Wiadukt w Millau, Millau, Flancja 

Wiadukt ten to podwójny rekordzista: 

najdłuższy most wantowy na świecie 

i najwyższy most drogowy na świecie.  

Małgorzata Tomczak, 7 d 
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OKRĄGŁE ROCZNICE 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2020 

 

 

17 września 1980 roku ( 40 lat temu ) -

w Gdańsku przedstawiciele robotników z całej 

Polski powołali do życia ogólnopolski 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

„Solidarność” na czele z Lechem Wałęsą-

pierwszy ogólnopolski związek zawodowy 

opozycyjny wobec komunizmu. 

 
 

20 września 1920 roku (100 lat temu)-Wojsko 

Polskie pod wodzą marszałka Józefa 

Piłsudskiego rozpoczęło bitwę nad Niemnem 

z rosyjską Armią Czerwoną, zakończoną 26 

września zwycięstwem strony polskiej. 

3 października 1990 roku ( 30 lat  temu) - 

nastąpiło zjednoczenie dwóch państw 

niemieckich NRD i RFN w Republikę Federalną 

Niemiec, ze stolicą w Berlinie. Tego dnia nasi 

sąsiedzi obchodzą Dzień Jedności Niemiec 

8 października 1910 roku ( 110 lat temu) we 

Lwowie zmarła Maria Konopnicka - polska 

poetka i nowelistka, krytyk literacki, 

publicystka i tłumaczka. Jedna 

z najwybitniejszych polskich pisarek - 

autorka m.in. „O krasnoludkach i sierotce 

Marysi”, „Naszej szkapy”, „Roty”, „Stefka 

Burczymuchy”. 

                                         

 
 

10 października 1410 roku (610 lat temu)-w 

czasie Wielkiej Wojny z Zakonem - Polacy 

rozbili Krzyżaków w bitwie pod Koronowem. 

Zdobyto łupy i jeńców, w tym wielu tak zwanych 

gości Zakonu. Do niewoli wzięty został także 

naczelny wódz armii krzyżackiej Michał 

Küchmeister von Sternberg. 

31 października 1940 roku (80 lat temu) - 

zakończyła się największa kampania powietrzna 

II wojny światowej - Bitwa o Anglię . W jej 

trakcie lotnictwo alianckie (RAF) – w tym polscy 

piloci (słynny dywizjon 303 ) pokonali 

niemieckie siły powietrzne Luftwaffe. 

                                                                                 

Wyboru rocznic dokonał                                                                                  

Dariusz Kołodziejczyk 
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English is the most essential langue when it comes to travelling to other 

countries. Thanks to it, we can travel everywhere, and we don’t have to 

worry that someone will not understand us. Most of the people on Earth know and understand English. 

All instructions are in this language, e.g. on airplanes or trains.  If you go to a country where it is not the 

national language, someone will definitely understand you and help you if you need it. 

Anna Formanowicz kl.7b 

 

Knowing English helps people at their work. It allows you to make new 

friends and exchange experiences. It allows scientists to collaborate. It allows young people to go on 

internships to other countries - because everyone in the world learns English and must know it. Today 

little can be achieved without knowledge of the English language. Not understanding English – it's like 

not having a driving license today.   

Wherever you go, whatever you do – you will see that English surrounds us :)  

Anna Formanowicz, kl.7b 

  

There are many reasons why we are learning English, 

communication being one of them. The ability to use English is 

very important. English can be very useful when we are in a foreign country, e.g. in Germany or Greece, 

and we want to ask someone for directions or ask about something at a hotel reception. We can also use 

English to communicate with foreigners in our country, who don’t speak polish.  It is a universal 

language of the world because, in most countries, English is a secondary taught language. Thanks to 

that language, it is easier to talk to people from different parts of the world. For teenagers, this skill is 

usually used in online games to communicate with gamers from other countries. 

Amelia Gęsicka kl.7a 
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Deutsch Ecke
Najbardziej kojarzone z październikiem Święto piwa 

(Oktoberfest) w trwało w Monachium przez 

ostatnie dwa tygodnie. Wbrew temu, co sugeruje 

niemiecka nazwa święta, festyn nie zaczyna się w 

październiku. 

Już w 1872 roku festyn przesunięty został na wrzesień 

ze względu na pogodę. Jest to największy festyn 

ludowy na świecie: Co roku około 7 milionów osób 

przybywa na Błonie Teresy (Theresienwiese), aby 

świętować, przejechać się na jednej z licznych 

karuzeli i degustować smakołyki i wyśmienite piwo. 

Okotberfest ma już ponad 200-letnią tradycję. Po raz 

festyn odbył się w 1810 roku z okazji wesela księcia 

Ludwika i księżniczki Teresy. Dziś "die Wiesn" - tak 

to święto nazywane jest przez mieszkańców 

Monachium - przyciąga gości z całego świata, 

wszyscy chcą wziąć udział w bawarskiej zabawie. 

Rodziny z dziećmi również znajdą sporo atrakcji 

podczas wizyty na Oktoberfest. Do wyboru 

są niezliczone karuzele, wata cukrowa i prażone 

migdały. Największą popularnością i najdłuższą 

tradycją szczycą się: "Krynolina" (karuzela z własną 

orkiestrą dętą), "Diabelskie koło” (obracająca się 

tarcza, na której uczestnicy muszą się jak najdłużej 

utrzymać), "Olympia Looping" (kolejka z 5 pętlami) 

i "Toboggan" (zjeżdżalnia, na której uczestnicy 

transportowani są na górę za pomocą szybko 

przesuwającej się taśmy, co z reguły zawsze prowadzi 

do zabawnych sytuacji). 

Oktoberfest jest jednym z najbardziej znanych 

festynów na świecie i ma licznych naśladowców: od 

Chin, przez Berlin aż po USA i Brazylię. Na żadnym 

z nich nie dopisuje jednak tak wyjątkowa atmosfera 

jak podczas bawarskiego oryginału. 

 

A w ramach powtórzenia liczebników z języka niemieckiego- zapraszam do uzupełnienia rymowanki kolejnymi 

liczbami: 

____________________ , ____________________ , Polizei, 

____________________ , ____________________ , Offizier, 

____________________ , ____________________ , alte Hex’, 

____________________ , ____________________ , gute Nacht, 

____________________ , ____________________ , auf Wiedersehen! 
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Ze sportu 

Przygotowania do nowego sezonu 

Uczniowie naszej szkoły występujący w 

Wojewódzkiej Lidze Młodzika wraz ze swymi 

kolegami z zespołu KU AZS UAM Poznań 

rozegrali dwa mecze sparingowe z drużynami 

ENEA Energetyk Poznań oraz UKS Joker Piła. 

Obie drużyny w ubiegłym sezonie zajęły dwa 

czołowe miejsca w rozgrywkach wojewódzkich, 

dlatego mecze z takimi drużynami pozwalają 

sprawdzić swoją formę oraz dają dużo 

doświadczenia. Oba mecze były bardzo zacięte i 

wyrównane. Nasz zespół zaprezentował się z 

bardzo dobrej strony i dzielnie stawił czoła 

silniejszym i bardziej doświadczonym zespołom. 

Teraz pozostaje trzymać kciuki za chłopaków, bo 

od 10 października zaczynają zmagania w lidze. 

Na pierwszy ogień wyjazd do Kalisza i walka 

o ligowe punkty z zespołami Grom Kalisz oraz 

Piast Krotoszyn. Życzymy powodzenia naszej 

drużynie. 

Skład drużyny: 

Jędrzej Augustyniak, Maciej Czajka, Karol 

Domagalski, Dominik Kołodziejczak, Bruno 

Hoffmann, Bartek Łodygowski, Michał Piątek, 

Wiktor Pietrzak, Mateusz Przybyła, Wojtek 

Torłop, Marek Szwanke, Wojtek Woźny 

 Trener: Łukasz Piechna 

 

KĄCIK MATEMATYCZNY 

 

Każdego roku, wiosną, odbywa się Memoriał 

Urszuli Marciniak. Celem konkursu jest 

popularyzacja matematyki, zadań logicznych, 

łamigłówek matematycznych i logicznych oraz 

podniesienie kultury matematycznej wśród 

Polaków. 

Te otwarte zawody w rozwiązywaniu 

łamigłówek diagramowych organizowane są 

przez FMW, IM UWr we współpracy 

z Wydawnictwem Logi. Mają na celu 

upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli 

Marciniak - szerzenia i popularyzowania 

logicznego myślenia i podniesienia kultury 

matematycznej wśród Polaków. 

Zwycięzcy kategorii "seniorzy" i "dorośli" 

(najlepsze 2 osoby) mogą brać udział 

w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach 

organizowanych przez Fundację Rozwoju 

Matematyki Rekreacyjnej Sfinks z pominięciem 

eliminacji internetowych. Zwycięzcy Mistrzostw 

Polski biorą udział w Mistrzostwach Świata 

w Łamigłówkach organizowanych przez World 

Puzzle Federation.  

 o Uli Marciniak 

Ula urodziła się w 

Warszawie 24 III 1977 

roku. Ukończyła studia 

matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 

Była też zamiłowaną poetką, designerką, 

fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa 

uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, 

łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją 

pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata 

po studiach założyła wydawnictwo Logi 

i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo 

zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce 

szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie 

papierowej i elektronicznej. Firma okazała się 

sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką 

pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała 

niezliczoną ilość szkolnych konkursów, 

a egzemplarze archiwalne wysyłała do... zakładów 

karnych. Egzemplarze "Obrazków logicznych" 

i "Logi-mixów", które wyszły spod Jej ręki, od 

samego początku otrzymywali także laureaci 

wszystkich konkursów organizowanych przez 

Fundację Matematyków Wrocławskich. 
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O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się 

w czasach, kiedy nie było internetu, 

a łamigłówek w kioskach było naprawdę 

niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! 

Studiowałam matematykę na Uniwersytecie 

Warszawskim, gdzie można było na co dzień 

mieć do czynienia z logiką, zadaniami, 

główkowaniem, więc - choć nie byłam najlepszą 

studentką - to okres studiów wspominam bardzo 

miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym 

Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam 

obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo 

zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z 

wszelakich podróży przywoził mi mój tata. 

Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, 

środki, papier, ceny... Zaczęłam kalkulować 

i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły 

mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to 

niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie 

Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam 

LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją 

pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać 

i udoskonalać. Staram się utrzymywać 

miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno 

merytorycznym, jak i jakościowym 

(gruby, dobrej jakości papier, lakierowana 

okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście 

zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze 

komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, 

które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze 

mną na dobre i na złe :) 

Wspólnie z Ulą planowaliśmy organizację w 2016 

roku I Mistrzostw Dolnego Śląska 

w Łamigłówkach. Niestety w czerwcu 2016 roku 

pokonała ją bezlitosna choroba. Ula odeszła w 

wieku zaledwie 39 lat - do końca kreatywna, 

szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal 

kontynuowane przez rodzinę i przyjaciół 

z pożytkiem dla nas wszystkich. 

Zobacz też prezentację na dole strony oraz 

wysłuchaj audycji Magdaleny Merty w PR 

poświęconej Uli Marciniak i Memoriałowi. 

Źródło: https://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-

uczniów/memoriał-urszuli-marciniak/memoriał-

urszuli-marciniak 

Julia Hybiak 
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MAŁY SZKOLNIACZEK 



Nr 1 (199) 1 października 2020 
 

S t r o n a  25 | 26 

 



Nr 1 (199) 1 października 2020 
 

S t r o n a  26 | 26 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy… 

Nauczycielom – grzecznych, pilnych, ambitnych i mądrych uczniów, dużo cierpliwości oraz satysfakcji 

z tej niełatwej pracy; 

Paniom z obsługi – mniej papierków pozostawionych w klasach przez uczniów; 

Paniom sekretarkom – życzliwości i serdeczności ze strony młodszych i starszych petentów; 

A uczniom – dobrych ocen, mniej sprawdzianów, wyrozumiałych nauczycieli. 

Wszystkiego dobrego! 
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