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WITAJCIE!  

 Wakacje już dawno za nami. Jesteśmy jednak pewni, że nadal macie mnóstwo energii, 

ochoty do nauki, a przede wszystkim wielką ilość kreatywnych pomysłów. Nie martwcie się, ten 

rok na pewno będzie bardzo fajny, a smutne wieczory umilą Wam nasze gazetki. Życzymy 

Wam idealnych ocen, wielu pochwał, a przede wszystkim tego, aby uśmiech nie znikał z Waszej 

twarzy. 

Redakcja ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ola 7a – Uwielbiam lato, 

  ponieważ najczęściej 

 wyjeżdżam za granicę,  

by zwiedzić ,,Świat po kawałku” ;  

kocham zabawę z różnymi  

zwierzątkami, 

  sama mam psa, który wabi się Lucy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata 5b – Swoją przyszłość wiążę ze  

sportem, szczególnie z piłką ręczną.  

Jestem pasjonatką szydełkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                           Ewa☺  

 

        

Lila 7b – W wolnym czasie 

najchętniej spotykam się 

z przyjaciółmi, razem trenujemy 

siatkówkę, bo to jest moja pasja. 
 

Ewa 5a – Uwielbiam grać w piłkę 

nożną. Lubię koty i psy, i inne 

zwierzęta. W tamtym roku w ga-

zetce był ze mną wywiad. 

W wolnym czasie piszę własne po-

wieści 

i wiersze lub składam origami. 

 
 

  Bartek 7b – Lubię układać kost-

kę, grać w gry oraz kocham pływa-

nie. 
 

 

 

 

 

 

Tosia 7a – Mogę o sobie powie-

dzieć, że jestem ,,Muzycznym 

człowiekiem” – gram na kilku in-

strumentach, uwielbiam śpiewać, 

mogłabym całymi dniami słuchać 

muzyki. 
 

 



                   WYWIAD Z UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY 

Vladyslav Tkachuk – obecnie uczeń klasy 8c, pierwszy raz jego talent wokalny 

usłyszeliśmy na zakończeniu roku szkolnego 2021\2022, zaśpiewał też na po-

czątku tego roku. Przyjechał do nas z Ukrainy, z miasta Równe (Рівне), chodził 

wcześniej do klasy 8p. 

 

W naszej szkole jest coraz więcej uczniów i większość z nich ma jakąś pasję, hobby. Jednym 

z takich uczniów jest Vlad. 

 

Redakcja: Cześć! Możemy zaczynać? 

Vlad: Pewnie! 

Redakcja: Dobrze. Czy chodziłeś lub chodzisz na jakieś zajęcia związane ze śpiewaniem? 

Vlad: Kiedy mieszkałem jeszcze w Ukrainie, uczyłem się w szkole muzycznej pierwszego stop-

nia. Uczyłem się grać na pianinie i śpiewać. Jednak, gdy przyjechałem do Polski, przestałem. 

Na razie nie zamierzam znowu się zapisywać. 

Redakcja: Ile miałeś lat kiedy zacząłeś uczyć się w szkole muzycznej? 

Vlad: Zacząłem 5, może 6 lat temu. Jednak muzyką interesowałem się od dziecka. Zawsze była 

ze mną. Kiedy miałem 6 lat, próbowałem coś śpiewać i tak się to zaczęło. Zacząłem chodzić na 

różnego rodzaju koncerty artystów i sam zapragnąłem stać się jednym z nich. 

Redakcja: Czy ktoś w Twojej rodzinie też interesuje się muzyką, jest muzykiem? I kto jest 

Twoją inspiracją? 

Vlad: W mojej rodzinie nikt niestety nie interesuje się muzyką. Jedynie moja siostra – Yana - 

umie śpiewać. Osoby, które podziwiam to: Anna Trincher (Анна Трінчер) i zespół The Beatles. 

Redakcja: Jak się czułeś, kiedy po raz pierwszy śpiewałeś w naszej szkole? Jak to się stało? 

Vlad: Wcześniej, kiedy mieszkałem jeszcze w Ukrainie, śpiewałem na festiwalach i zabawach. 

Chodziłem też na różnego rodzaju konkursy, nawet w jednym wygrałem nagrodę główną. Mimo 

wszystko czułem się zestresowany, bo jednak była to dla mnie nowa szkoła i nowi ludzie. 

Gdzieś z tyłu głowy się zastanawiałem czy uczniom się spodoba. Jak się zaczęło? Przyszedłem 



do Pani Lidii K. i poprosiłem o szansę zaśpiewania piosenki na zakończenie roku szkolnego. Pani 

Lidia zgodziła się i tym sposobem zaśpiewałem na apelu. Po raz drugi to pani Maja – moja obec-

na wychowawczyni - spytała mnie czy chciałbym spróbować jeszcze raz zaśpiewać. Oczywiście 

się zgodziłem. 

Redakcja: Czy wiążesz przyszłość ze swoją pasją? 

Vlad: Moim marzeniem jest zostać piosenkarzem, który śpiewa piosenki w różnych językach 

np. angielskim, niemieckim, ukraińskim i polskim. Kiedyś już nawet próbowałem napisać własną 

piosenkę, jednak mam jeszcze problemy z wymyśleniem jej tekstu. 

Redakcja: Dziękujemy Ci za ten wspaniały wywiad, do zobaczenia! 

Vlad: Miło było się z Wami spotkać. Do zobaczenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy Vladowi zostania przewodniczącym samorządu szkolnego. =) 

 

 

                                                                                                             A.M.  L.R.  A.K. 



NOWI UCZNIOWIE 

W tym roku dużo nowych uczniów z Ukrainy dołączyło do naszej szkoły.  Chcielibyśmy, 

żebyście poznali ich razem z nami! 

 

KLASA 1C 

 
 

 

KLASA 4P 

 



KLASA 7-8P 

                                                                                                               
 

KLASA 3B 

 
 



KLASA 2B 

 
 

 

 

KLASA 8D 

 
 



 

KLASA 7C 

 
 

 

 Bardzo dziękujemy za dołączenie do naszej szkolnej społeczności! Mamy nadzieję, że 

podoba Wam się w naszej szkole. Liczymy na to, że szybko nauczycie się naszego języka i 

będziemy mogli z Wami podyskutować na różne ciekawe tematy. Chcielibyśmy dowiedzieć się 

więcej o Was, Waszej kulturze, zwyczajach i tradycjach. Cieszymy się, że macie okazję brać 

udział w różnych wydarzeniach integracyjnych i bawić się razem z nami! 

 

Бажаємо всього найкращого!  

                    

                   Redakcja   

 
                                                                                                                   A.K A.M. L.R     



JĘZYKOWY MISZMASZ 

 

 Język służy nie tylko do komunikacji, ale również do zabawy. Jeśli chcecie poznać lub 

przypomnieć sobie intelektualne rozrywki bazujące na słowach, zachęcamy do lektury. Dziś 

parę słów na temat anagramów, kalamburów, palindromów oraz innych gier słownych i zabaw 

językowych.  

 

Aby pokazać Wam, jak można bawić się językiem, przekazujemy listę najpopularniejszych gier 

słownych i zabaw lingwistycznych. Oto zestawienie: 

• Anagram – wyraz powstały z takich samych liter innego wyrazu; przestawienie liter 

nadaje mu nowe znaczenie, np. narty – tyran, kot – kto, romantyk – markotny, kosmatka  

– maskotka. 

• Kalambur – to taka gra słów, która bazuje na słowach o podobnym lub takim samym 

brzmieniu, wydobywając nowy sens. Kalambury, w których występują podobnie brzmiące 

słowa, to paronomazje, np. w dzwonach palonych polano biało, historyk – histeryk, Ania   

z Anina. Zaś kalambury bazujące na wyrazach o takim samym brzmieniu, ale innym 

znaczeniu, to homonimy, np. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. 



• Lipogram – jest to zabieg polegający na stworzeniu tekstu (wiersza, zdania) 

pozbawionego jakiejś litery. Julian Tuwim we fragmencie swojej książki „Pegaz dęba” 

nie użył litery r: Słońce tego dnia wstało jakieś dziwnie leniwe, matowe bez blasku. 

Około południa na powleczone niezwykłą bladością niebo wypełzły zwały skłębionych 

żółtych obłoków i w jednej chwili świat zasnuł się ciemnością. 

• Łamaniec językowy – bardzo trudna do wymówienia fraza. Sięgnijmy po klasyki, którymi 

męczymy obcokrajowców: w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, stół                        

z powyłamywanymi nogami czy w czasie suszy szosa sucha.  

• Malapropizm – omyłka słowna polegająca na użyciu w wypowiedzi wyrazu podobnie 

brzmiącego do właściwego: Chcę być surykatką, bo da się na tym zarobić (zamiast 

surogatką) czy Miałam secesję z konduktorem, jak mawiała pani Dulska. Daje to efekt 

komiczny. 

• Metagram – wyraz różniący się od drugiego tylko jedną literą, np. trawa – brawa, waza  

- – faza, pies – bies. 

• Palindrom – wyraz lub wyrażenie, które czytane wspak brzmi tak samo, 

np. kajak, owocowo, kobyła ma mały bok, Zakopane na pokaz. 

• Pangram –to zdanie zawierające wszystkie litery danego języka. W języku polskim 

pangramy powinny mieć 32 litery, bo tyle jest ich w naszym alfabecie, np. Mężny bądź, 

chroń pułk twój i sześć flag. Pangramy najczęściej pozbawione są sensu: Pójdź w loch 

zbić małżeńską gęś futryn. 

• Spuneryzm – zamiana pierwszych liter w dwóch wyrazach, znana również jako gra 

półsłówek. Daje to efekt komiczny, nierzadko też nieprzyzwoity, np. tenis 

w porcie, mądra Jola, stój, Halina. 

• Zażółć gęślą jaźń – to krótkie i nonsensowne zdanie w istocie jest prezentacją 

wszystkich polskich liter ze znakami diakrytycznymi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. 

 

                                                                                                     REDAKCJA 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4861655/pegaz-deba-czyli-panopticum-poetyckie


A TERAZ ZAPRASZAMY DO 

……. ŁAMANIA JĘZYKA 

CHRZĄSZCZ 

Trzynastego w Szczebrzeszynie 

chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. 

Wszczęli wrzask szczebrzeszynianie: 

– Cóż ma znaczyć to tarzanie?! 

Wezwać trzeba by lekarza, 

zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! 

Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, 

że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w 

trzcinie! 

A chrząszcz odrzekł niezmieszany: 

– Przyszedł wreszcie czas na zmiany! 

Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, 

teraz będą się tarzały. 

 

 

 

JAMNIK 

W grząskich trzcinach i szuwarach 

kroczy jamnik w szarawarach, 

szarpie kłącza oczeretu 

i przytracza do beretu, 

ważkom pęki skrzypu wręcza, 

traszkom suchych trzcin naręcza, 

a gdy zmierzchać się zaczyna, 

z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, 

po czym znika w oczerecie 

w szarawarach i berecie... 

 

STRZYŻYK 

Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce 

z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę. 

W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy  

– Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy? 

Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed 

Tczewem 

troszeczkę zboczył w krzaczkach za 

drzewem 

i krótszą dróżką krocząc nad rzeczką, 

wrócił do Tczowa razem z kuleczką. 

 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki, 

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

– Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 

 



      BAJECZNE MIEJSCE W SZKOLE 

 

ubisz czytać książki? To jest miejsce 

dla Ciebie! W naszej szkole pojawił się 

nowy czytelniczy zakątek. Znajduje się w 

naszej szkolnej bibliotece, w której Pani 

Monika chętnie przyjmuje swoich Czytelników. Kącik ten powstał dzięki środkom 

zdobytym 

 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  

 

cześniej były tam zwykłe regały z książkami i panowała ogromna ciasnota. Dzięki 

wspaniałemu pomysłowi naszej bibliotekarki i jej kreatywności, można tam teraz 

wygodnie rozgościć się z książką w garści na kolorowej poduszce. Stoi tam również mały stolik 

 z kilkoma krzesłami.  W owym miejscu panuje bardzo przyjemna atmosfera. 

 

 

 

 

Ewa ☺ 



CZAS NA ROZRYWKĘ 

 

 
Jak zrobić 4 trójkąty? 

 
Jeśli kostka przejdzie wyznaczoną drogą, 

jaka wyjdzie cyfra?  

 

GARŚĆ DOWCIPÓW DLA KAŻDEGO 

 

Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada 

 i gada, chociaż nikt go nie słucha? 

- Nauczyciel! 

  

-Co to jest nieskończoność - pyta nauczy-

cielka? 

-Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 

  

- Czym różni się kura od ucznia? 

- Kura znosi jajko przez minutę, a uczeń 

musi znosić szkołę przez siedem godzin 

dziennie! 

  

Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 

- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg? 

- A nie ma pani przypadkiem innych zmar-

twień?!? 

  

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka 

polskiego swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod mo-

im wypracowaniem. 

- Napisałem: "Pisz wyraźnie". 

  

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tyl-

ko rozpoczyna się rok szkolny. 

- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile nas 

kosztuje twoja nauka? 

- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak 

najkrócej i jak najmniej. 

 



 

 

  

 

 

Labirynt – odnajdź wejście i dojdź do punk-

tu na środku, i wyjdź inną drogą. 

 

MIŁEJ ZABAWY ŻYCZY REDAKCJA  

 

 


