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CZAS NA DOBRY KLIMAT! 
Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. W miastach za ten 

stan odpowiada w dużym stopniu transport drogowy. Wpływ transportu drogowego 

na środowisko i zdrowie ludzi jest znaczący. Pojazdy emitują do środowiska zanie-
czyszczenia, które u roślin powodują zaburzenia fotosyntezy, a u ludzi poważne cho-

roby. Ostatnie 50 lat to okres szybkiego rozwoju transportu lotniczego. Podejrzewa 

się, że ruch lotniczy ma wpływ na zmiany klimatyczne nawet w skali globalnej. 

Wszystkie te czynniki doprowadzają do wzrostu efektu cieplarnianego. Efekt cieplar-
niany to zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze 

gazy cieplarniane. Prowadzi on m.in. do zachwiania proporcji między porami roku, 

topnienia lodowców. Jeśli nie uda się zatrzymać tego procesu, to w krótkim czasie rzadkością na naszych stołach będą 
owoce, a brak zimy odbierze nam radość z uprawiania sportów zimowych. Gdyby nie efekt cieplarniany, średnia tempera-

tura powierzchni Ziemi wynosiłaby około -18 stopni. Pytanie brzmi, co ludzie mogą zrobić, aby zneutralizować swój wpływ 

na Ziemię. Na przykład w Paryżu stopniowo zakazuje się ruchu najbardziej trujących samochodów. Gdy mamy do poko-

nania krótką trasę, warto wsiąść na rower. Dbajmy o naszą planetę  

Artykuł napisany w ramach projektu realizowanego przez uczniów klasy VIII ,,Klimatyczna klasa” 

Laura Turczyn, kl.VIII 

WYWIAD Z … 
1.Najmilsze wspomnienie z lat szkolnych 
*Jedynym miłym wspomnieniem jest moja wychowawczyni z klas 1-3, więc naprawdę nie wiem, jak to się 

stało, że zostałam nauczycielem!  

2.Byłam/byłem uczniem... 

*Grzecznym (nuda). 

3.W szkole nie lubiłam/nie lubiłem... 

*Skoku przez kozła i skrzynię i fizyki. 

4.Najtrudniejsze w zawodzie nauczyciela jest... 

*Zainteresować, zmotywować, zaskoczyć, zaufać. 

5.Zawód nauczyciela cenię za... 

*Ciągły kontakt z młodymi ludźmi, za to, że gdy kończę lekcję, pytają: "To już?", za 

dzieciaki które podchodzą i pytają, czy mamy dzisiaj lekcje i ich "Huraaa!" gdy powiem, że tak .Za to, że absol-

went - największy zbój - krzyczy z drugiego końca ulicy: "Dzień dobry!!!!" i za wakacje  

6.Gdybym nie została/został nauczycielem, byłabym/byłbym... 

*Kiedyś plan był taki, żeby zostać tłumaczem. Dziś testerem ciastek! Albo pilotem samolotu transkontynental-

nego, żeby często widywać wschody i zachody słońca. 

7.W wolnym czasie lubię... 

*Jeśli mam go mało - kawę i ciasto.  

Jeśli mam go więcej - czytać i biegać. 

Jeśli sporo - chodzić po górach. 

8.Chciałabym/chciałbym w sobie zmienić... 

*Sporo...,ale przede wszystkim spróbować żyć według zasady,, no stress”, byłoby mi znacznie łatwiej. 

9.Moja zaleta to... 

*Haha...chyba jestem dobrym organizatorem. To, na co mam wpływ, staram się dopiąć na ostatni guzik, uni-

kam nieprzewidzianych wpadek. 

10.Największe marzenie? 

*Spośród miliona to Galapagos i Islandia! Ale to są dwa...  
Laura Turczyn, Zuzanna Koziarska, kl. VIII 

Zgadnij, z jakim nauczycielem przeprowadzono ten wywiad. Odpowiedzi należy przekazać Laurze Turczyn lub 

Zuzannie Koziarskiej z klasy VIII. Na odpowiedzi czekamy do 10 grudnia.   
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
DZIEŃ CHŁOPAKA

 
30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. W na-

szej szkole świętowaliśmy go, obdarowując naszych ko-

legów drobnymi prezentami. Z tej okazji samorząd 

szkolny zorganizował również dyskotekę, w czasie któ-
rej, oprócz zabawy tanecznej, miały miejsce rozmaite 

konkursy – Randka w ciemno i Wybory Mistera Szkoły. 

Tego dnia bohaterami byli oczywiście chłopcy, więc to 

oni musieli się zmierzyć z niełatwymi zadaniami. Oka-
zało się, że całkiem dobrze poradzili sobie z doborem sty-

lizacji i prezentowaniem ich przed publicznością. Więcej 

problemu sprawiło im rozpoznawanie kobiecych kosme-
tyków i opisywaniem ich przeznaczenia. Śmiechu było co 

nie miara. Po długiej naradzie jury ogłosiło, że tytuł Mi-

stera Szkoły zdobył uczeń klasy III gimnazjum - Marcin 

Baran, któremu serdecznie gratulujemy.  
Patrycja Leśniak, Anna Malec – kl. VB 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

 
2 października w ramach ogólnopolskiej akcji – Dzień 

Głośnego Czytania odbyło się w naszej szkole spotkanie 

z literaturą dla najmłodszych. Podczas tego wydarzenia 
zaproszeni goście czytali dzieciom książki. Młodzi słu-

chacze byli bardzo zainteresowani i opuścili salę gimna-

styczną wzbogaceni o nową wiedzę. Mamy nadzieję, że 
w wielu głowach pozostanie myśl, iż książka to nie przy-

kry obowiązek szkolny, lecz bardzo miła forma spędzenia 

czasu  

Laura Turczyn, kl. VIII 

 

 

 

 
 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 

Jak co roku nasza 
szkoła wzięła udział 

w pielgrzymce do Czę-

stochowy. Odbył się tam 
Ogólnopolski Zjazd Ro-

dziny Szkół im. Jana 

Pawła II. 11 paździer-

nika o 3:00 rano grupa 
23 uczniów wraz z nau-

czycielami wyruszyła 

w podróż do tego wyjąt-
kowego miejsca. Po długiej podróży dotarli szczęśliwie 

na miejsce. Zjazd rozpoczął się Mszą Świętą, a po całej 

uroczystości wszyscy udali się do Wadowic, by spróbo-
wać słynnych papieskich kremówek. Przy okazji zwie-

dzono Bazylikę Papieską, która zrobiła na pielgrzymach 

wyjątkowe wrażenie. 

Daria Świerad, kl. III G 

UCZNIOWIE NAUCZYCIELOM 

14 października 
przypada Dzień 

Edukacji Narodowej 

- święto nauczycieli, 
wychowawców i pe-

dagogów. Obcho-

dzony jest w rocz-

nicę powstania 
w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego 

w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się refor-

mowaniem szkolnictwa w Polsce. Z inicjatywy samo-
rządu szkolnego uczniowie klasy III gimnazjum i klasy 

VIII przygotowali z tej okazji dla pracowników naszej 

szkoły miłą niespodziankę – program muzyczno-kabare-
towy. Nie zabrakło również życzeń i kwiatów, które były 

wyrazem wdzięczności uczniów za pracę, życzliwość 

i wyrozumiałość nauczycieli. 

Patrycja Leśniak, Anna Malec – kl. VB 
 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 

W dniu 14 października obchodziliśmy 

XVIII Dzień Papieski, tym razem pod ha-
słem ,,Promieniowanie Ojcostwa”. To na-

wiązanie do nauczania Papieża Polaka – 

patrona naszej szkoły, który wielokrotnie 
podkreślał rolę ojcostwa we współcze-

snym świecie. W kościele w Godowej zo-

stała odprawiona msza święta, w której 

uczestniczyli uczniowie oraz pracownicy 
naszej szkoły. Tuż po niej wspominaliśmy 

Jana Pawła II, słuchając programu artystycznego przygo-

towanego przez godowską młodzież. Modliliśmy się, bę-
dąc dumni z naszego wielkiego rodaka!  

Zuzanna Koziarska, kl. VIII 

PASOWANIE NA UCZNIA 

25 października 

odbyło się pasowanie 
na ucznia. Po krótkiej 

akademii i ślubowa-

niu pan dyrektor mia-
nował 13 pierwszo-

klasistów na uczniów 

naszej szkoły. Przed 

pasowaniem pierwszaki zaśpiewały kilka piosenek i pięk-
nie wyrecytowały krótkie wierszyki. Życzymy, by wyro-

sły na mądrych ludzi i by dobrze czuły się w gronie 

uczniów naszej szkoły. 
Daria Świerad, kl. III G
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CZY WIESZ, ŻE…..[BIOLOGIA] 
Psy widzą kolory świata jako po 

prostu żółty, niebieski i szary. 

Kolory zielony, żółty i poma-
rańczowy widzą jako żółtawy, 

a fioletowy i niebieski jako nie-

bieski. Niebiesko-zielony jest 
widziany jako szary. 

 

Piżmo – wydzielina z gruczołów 

około odbytniczych piżmowca 
syberyjskiego. To właśnie piżmo 

jest jednym ze składników per-

fum. 

 

Pierwotniaki nazwane otworni-

cami wytwarzają wapienne sko-
rupki, obumierając, opadają one 

na dno oceanu. Tworzą tam war-

stwy osadów kredy, używanej dziś 
w szkole. 

 

Głowonogi są bardzo inteligentne i 

szybką się uczą. Hodowane w labo-
ratoriach ośmiornice otwierają 

słoik, by dostać się do jedzenia.  

 

Oprac. Klaudia Chruniak, kl. III G 

FRAZEOLOGIZMY 
 

Czoło zaszło komuś chmurą 
-ktoś jest smutny, niezadowolony 

 

 
 

 

Siedzieć z nosem w książce 
 - być całkowicie pochłoniętym 

czytaniem, nie zwracając uwagi na 

otoczenie  

 

Oświeciło kogoś  

– uświadomił sobie, jak się po-

winien zachować, nauczył się 

nagle czegoś 

 

 
 

Oprac. Klaudia Chruniak, Zuzanna Flaga – kl. III G 

SŁOWA… SŁOWA… SŁOWA…. 
AUTORYTET - człowiek mający 
duże poważanie ze względu na swą 

wiedzę lub postawę moralną, sta-

wiany za wzór do naśladowania, 
mający wpływ na postawy i myśle-

nie innych ludzi. 

Np. Jan Paweł II był chodzącym au-

torytetem.  

ALTRUISTA- człowiek uczynny, 
gotowy do poświęceń, stawiający 

dobro innych ponad własne inte-

resy; idealista. 
Np. Ola od zawsze dobro innych 

stawia na pierwszym miejscu, jest 

urodzoną altruistką. 

 

ARACHNOFOBIA - fobia, obja-
wiająca się bardzo silnym lękiem 

przed pająkami lub innymi bezkrę-

gowcami zbliżonymi do nich wy-
glądem. 

Np. Ala od jakiegoś czasu cierpi na 

arachnofobię.  

 
 

 

 

 

 

Oprac. Zuzanna Flaga, kl. III G 

SZKOLNA SĄDA 
DLACZEGO NASZA SZKOŁA JEST WSPANIAŁA? 

* ,,Można się uczyć i jest miła atmosfera” ( Julita i Milenka - lat 7)  

* ,,Nie jest wspaniała, bo trzeba się uczyć” ( Ksawery - lat 8) 

* ,,Ponieważ jest wychowanie fizyczne i dużo zabawy” ( Natalka i Maja - lat 8) 

* ,,Nie wiem, ale chciałbym ją spalić" (Kuba - lat 9) 

* ,,Bo mamy fajną przewodniczącą” (Kinga - lat 10)  

* ,,Można poznać nowych przyjaciół” (Justyna – lat 12) 

* ,,Bo ja w niej jestem” (Szymon – lat 14) 

* ,,Bo jest mało osób” (Kacper – lat 14) 

* ,,Są mili uczniowie” (Kasia - lat 14) 

* ,,Bo jest inna od wszystkich” (Oliwka – lat 14) 

* ,,Mamy fajnych nauczycieli” ( Lena – lat 10) 
Klaudia Chruniak, Zuzanna Flaga – kl. III G 
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WARTO PRZECZYTAĆ/ WARTO OBEJRZEĆ 
TATUAŻYSTA Z AUSCHWITZ 

Miłość zdarza się wszędzie, czasami 

w najmniej oczekiwanym momen-

cie lub miejscu. Heather Morris, po-

stanowiła napisać powieść o takim 

uczuciu, które przytrafiło się parze 

skazanej na pewną śmierć. Pocho-

dząca z Nowej Zelandii autorka, 

opowiedziała w książce “Tatuażysta 

z Auschwitz”, historię dwojga zwy-

czajnych ludzi. Takich, którym zabrano wolność, 

godność osobistą, nawet tożsamość. Przez pewien 

czas byli tylko i wyłącznie numerami. W Auschwitz 

na każdym kroku groziła im śmierć.  
Oprac. Zuzanna Flaga, kl. III G 

SERCE NIE SŁUGA 
Film opowiada o związkach lu-
dzi, którzy przestali wierzyć w 

miłość, choć w głębi duszy, wła-

śnie na taką prawdziwą miłość 

czekają. Główną rolę grają Pa-
weł Domagała oraz Roma Gąsio-

rowska. Film bawi, zaskakuje i 

bardzo wzrusza – z pewnością 
każdy (nawet największy twar-

dziel) uroni łezkę. 

 
Oprac. Daria Świerad, kl. III G 

 

 
NASZE SUKCESY: 

KONKURS GŁOŚNEGO CZYTANIA 
I-III SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
I miejsce: Dominika Cyran 

II miejsce: Julia Tomkowicz 

III miejsce: Filip Szczygieł 

IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
I miejsce: Lena Czarnik 

II miejsce: Wiktoria Zając 

III miejsce: Zuzanna Zamorska 

VII-VIII SZKOŁA PODSTA-

WOWA - GIMNAZJUM 
I miejsce: Laura Turczyn 

II miejsce: Klaudia Chruniak 

III miejsce: Zuzanna Flaga 

 

KONKURS WIEDZY O STRZYŻOWIE 
Dziewczyny z klasy 3 gimnazjum zajęły II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Mieście i Gminie Strzyżów. 
Naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Flaga, Klaudia Chruniak, Patrycja Wnęk, Wioletta Urban. 

 

DYKTANDO PATRIOTYCZNE 
IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA 

I miejsce: Patrycja Leśniak 

II miejsce: Anna Malec 
III miejsce: Martyna Mularz 

VII-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA - GIMNAZJUM 

I miejsce: Daria Świerad 

II miejsce: Klaudia Drozen 
III miejsce: Zuzanna Koziarska 

Oprac. Wiktoria Zając, kl. VA 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel 
WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 
Fizyka – E = mc2 

Historia - Sensacje XX - wieku 

Język polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta 

Pan konserwator - McGyver 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 
Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami - Familiada 

Woźny - Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 
 

RUSZ GŁOWĄ!! 

 
 

Oprac. Klaudia Chruniak, Zuzanna Flaga – kl. III G 

 
Rozwiązanie rebusu podpisane przez ucznia  

należy przekazać  
p. Katarzynie Rachwał do 10 XII 2018 r. 

Wśród prawidłowych rozwiązań  
zostanie rozlosowana nagroda!

 


