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Mól książkowy poleca... 
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J u t r z e n k a 

Cena 
1,50 Choćbyście bardzo mocno wypierali z pod-

świadomości niepokojące myśli, egzamin 

gimnazjalny zbliża się wielkimi krokami. 

Jak w ubiegłym roku ma formę pisemną 

 i składa się z trzech części. Każdą prze-

prowadza się innego dnia, każda też skła-

da się z dwóch etapów.  

Wasza wiedza będzie sprawdzana  w sześciu zakresach: 

- język polski, 

- historia i wiedza o społeczeństwie, 

- -matematyka, 

- przedmioty przyrodnicze, 

- język obcy.  

 

Część humanistyczna  

Składa się z dwóch części. Dzieli się na pytania z języka polskiego oraz z 

historii i wiedzy o społeczeństwie. Całość trwa 150 minut. 

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Można 

trafić nie tylko na tekst literacki, ale także popularnonaukowy czy publicy-

styczny. Komisja oceni nie tylko rozumienie czytanego tekstu, ale także 

znajomość utworów literackich i dorobku autorów, którzy pojawiają się w 

podstawie programowej gimnazjum.  

 

Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź 

pisemna. Egzaminowany zostanie poproszony o napisanie rozprawki, opowia-

dania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Na egzaminie mogą też po-

jawić się formy użytkowe: podanie, życiorys i CV list motywacyjny, dedyka-

cja, list oficjalny, ogłoszenie czy zaproszenie. 

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą, są zróż-

nicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu 

trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.  
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Część matematyczno-przyrodnicza  

 

Składa się z zadań z zakresu matematyki oraz  

przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fi-

zyki i geografii. Ta część trwa również 150 minut.  

Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub 

otwartą. W nowym egzaminie gimnazjalnym jest 

mniej  zadań sprawdzających znajomość algoryt-

mów i umiejętności posługiwania się nimi, więcej 

natomiast - zadań sprawdzających rozumienie po-

jęć matematycznych oraz umiejętność dobierania 

własnych strategii matematycznych do nietypo-

wych warunków. Ocena zależy od poziomu, do któ-

rego dojdzie gimnazjalista na drodze rozwiązywania zadania.  

Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą, sprawdzają konkret-

ne wiadomości: znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, a także opa-

nowanie umiejętności takich jak wyszukiwanie informacji, rozpoznawanie typów 

obiektów, zjawisk i procesów. 

 

 Zadania będą sprawdzać opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzed-

miotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na pod-

stawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności 

elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, 

stosowanie wiedzy w praktyce.  

 

Część ostatnia - języki obce nowożytne  

Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: pod-

stawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym sprawdza wiadomo-

ści uczniów, którzy naukę języka rozpoczęli dopiero w gimnazjum. Zestaw zadań na 

poziomie rozszerzonym dotyczy osób, które kontynuowały w gimnazjum naukę języ-

ka obcego rozpoczętą wcześniej, w szkole podstawowej. Różnice między poziomem 

podstawowym a rozszerzonym dotyczą przede wszystkim zakresu tematycznego 

tekstów, ich złożoności, stosowania odpowiednich środków leksykalno-

gramatycznych, różnorodności środków językowych oraz szybkości czytanych tek-

stów sprawdzających rozumienie ze słuchu.  

 

              Uszy do góry, dacie radę! Będziemy trzymać kciuki z całych sił! 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=stres&source=images&cd=&cad=rja&docid=ADi4bgGnjSE10M&tbnid=cp9_aSmK_CLZXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.poradnikpr.info%2F%3Fp%3D47&ei=e59QUa3KNsLZPNb1gZgG&bvm=bv.44158598,d.ZWU&psig=AFQjCNGcsVM339lIjJbKJze3rRl0


                               Zrób, a nie pożałujesz!!!!!! 

Pytania: 

1. Kto zabił Kaina? 

2. Jak się witają papieże? 

3. Kiedy w pokoju jesteś bez głowy? 

4. Które koło w samochodzie się nie kręci? 

5. Leszcz o długości 50cm, głowa 10cm a tułów połowa głowy. Ile waży kilo leszcza? 

6. W pokoju jest świeca i lampa naftowa. Co zapalisz najpierw? 

7. Mówi się rękami czy ręcami? 

8. Pasterz miał 20 owiec, wszystkie oprócz 9 odeszły. Ile owiec zostało? 

9. Mam 10 palców w dwóch rękach, ile będę miał w 10 rękach? 

10. Jakie zwierzęta zabrał Mojżesz do arki? 

11. Co robi kogut, gdy podniesie jedną nogę? 

 

Odpowiedzi: 

1. Kto zabił Kaina? Nikt, Kain zabił Abla. 

2. Jak się witają papieże? Jest tylko jeden papież. 

3. Kiedy w pokoju jesteś bez głowy? Gdy patrzysz przez okno. 

4. Które koło w samochodzie się nie kręci? Zapasowe. 

5. Leszcz o długości 50 cm, głowa 10 cm a tułów połowa głowy. Ile waży kilo leszcza?. Kilogram. 

6. W pokoju jest świeca i lampa naftowa. Co zapalisz najpierw? Zapałkę. 

7. Mówi się rękami czy ręcami? Mówi się ustami. 

8. Pasterz miał 20 owiec, wszystkie oprócz 9 odeszły. Ile owiec zostało? 9 owiec. 

9. Mam 10 palców w dwóch rekach, ile będę miał w 10 rękach? 50 

10.Jakie zwierzęta zabrał Mojżesz do arki? To był Noe. 

11. Co robi kogut, gdy podniesie jedną nogę? Stoi na drugiej. 

Test inteligencji 
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Mieszane - nietrudno się domyślić, że świadczy 

o chwiejności charakteru, wiecznym niezdecy-

dowaniu i kapryśności. 

Wielkość pisma  

Szerokie - oznacza otwartość, śmiałość, towa-

rzyskość. 

Wąskie - oznacza opanowanie i ostrożność, 

duże - jest charakterystyczne dla osób dyna-

micznych. 

Małe - częściej występuje u kobiet, szczególnie 

tych skromnych i nieśmiałych. 

Odstępy pomiędzy poszczególnymi słowami 

Duże - osoby ceniące sobie samotność, nie 

przywiązujące zbytniej wagi do własnych inte-

resów, ale też nieszczególnie skore do pomocy 

innym. 

Małe - charakteryzują osoby bardzo przyjaźnie 

nastawione do otoczenia, zawsze skore do po-

mocy i udzielenia szczerej porady. 

Kropka nad „i”  
Kropka wysoko w górze - oznacza bogatą wy-

obraźnię. 

Kropka po prawej stronie - charakteryzuje 

osoby niecierpliwe i dość nerwowe. 

Kropka po lewej stronie - mówi o ostrożności, 

skłonności do analizowania wszystkiego, rozpa-

miętywania przeszłości.  

 

                                      Weronika Wilkus 

Pokaż mi jak piszesz, a powiem ci kim jesteś 
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Badanie pisma może pomóc nam 

ustalić wady i zalety osoby pi-

szącej, a także uczucia jakie 

towarzyszą piszącemu.  Jak 

można zbadać własne pismo 

zgodnie z zasadami grafologii? 

Oto wskazówki.  

Pismo proste / pochylone  

Proste - zazwyczaj świadczy  

o życiu w zgodzie z obowiązu-

jącymi przepisami, ale zarazem 

o uczuciowej niestałości. 

Pochylone w prawo - może mó-

wić o wysokiej komunikatywno-

ści, uczuciowości, ale i byciu 

"jak chorągiewka na wietrze". 

Jeśli litery są bardzo mocno 

pochylone w prawo, mogą 

świadczyć o namiętności, sil-

nym charakterze  oraz skłon-

nościach przywódczych. 

Pochylone w lewo - jeżeli litery 

pochyla w lewo osoba prawo-

ręczna, może to oznaczać, że 

woli pozostawać w pewnej opo-

zycji do otoczenia, wyróżniać 

się, odcinać od tego, co po-

wszechne, a nawet niekiedy 

wymądrzać, podkreślając swo-

ją inność, 



  . 

 

 

          Papież Franciszek 

 

Papież Franciszek, czyli Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku  

w Buenos Aires. To argentyński duchowny katolicki, jezuita, dotychczasowy arcybi-

skup Buenos Aires i tym samym Prymas Argentyny, kardynał Kościoła Rzymskokato-

lickiego. 

Po obronie dyplomu z chemii na uniwersytecie rozpoczął studia w seminarium.  

11 marca 1958 r. wstąpił do zakonu Jezuitów. Potem studiował, m.in. w Chile, w 1969 

r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Franciszek I może stać się prawdziwym papieżem ubogich. Mieszkał w Buenos Aires 

w zwykłym mieszkaniu, a nie w luksusowym kardynalskim apartamencie. Zrezygnował 

z kierowcy, jeździł miejskimi autobusami. Sam sobie gotował. W 2000 roku zarzą-

dził pokutę za grzechy popełnione przez ludzi Kościoła w Argentynie w latach dykta-

tury wojskowej. 

                                             Andrzej Grochola 
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 Bardzo się cieszę, ze mogłem reprezentować naszą szkołę w trzech finałach małopolskich 

konkursów przedmiotowych: fizycznym, geograficznym i historycznym. Pierwszego marca odbył 

się konkurs fizyczny. Brało w nim udział około 200 uczniów. Wbrew moim przypuszczeniom pytania 

nie były bardzo trudne, dlatego aby zostać laureatem trzeba było uzyskać aż 94% poprawnych 

odpowiedzi. Niestety, do tego wyniku zabrakło mi 4 punktów!. Na konkurs geograficzny, który od-

był się czwartego marca udałem się z nadzieją, że może tutaj dopisze mi szczęście. Jak się oka-

zało i tym razem pytania  nie były zbyt trudne, dlatego wiedziałem, że jeśli chcę znaleźć się w 

czołówce, muszę uzyskać bardzo dobry wynik. Po dwóch dniach okazało się, że mam 94% popraw-

nych odpowiedzi. Ten wynik nie do końca mnie satysfakcjonował, gdyż był to wynik na pograniczu i 

mogło się okazać, że braknie mi jednego punktu do zostania laureatem. Piętnastego marca udałem 

się wraz z Iwoną Madeją  na konkurs historyczny. Po wejściu na salę, tak jak większość uczniów, 

byłem przerażony. W poprzednich konkursach każdy pisał przy własnym stoliku, natomiast tutaj 

usadowili nas przy malutkim stoliczku, w tak niewielkiej odległości od siebie, że dotykałem łokciami 

uczestników siedzących koło mnie. Była to trochę niekomfortowa sytuacja, lecz  każdy się do tego 

przyzwyczajał, z niecierpliwością oczekując na test. Po otrzymaniu pytań, załamałem się. Nie zna-

łem wielu odpowiedzi, lecz uczniowie siedzący wokół mnie  również wzdychali z niechęcią, gdy oglą-

dali kolejne pytania. W ciągu dwóch godzin udało mi się coś wymyślić, a omawiając pytania z Iwoną 

stwierdziłem, że nie tylko dla mnie było to takie trudne, więc nie jest aż tak źle. Po dwóch dniach 

dowiedziałem się, że uzyskałem 74%, więc wiedziałem, że i tym razem nie mam co liczyć na zosta-

nie laureatem. Pozostało mi jedynie czekać na wyniki  konkursu geograficznego. Ku mojej radości 

znalazłem swoje nazwisko na liście laureatów! Dzięki temu sukcesowi  jestem zwolniony z części 

matematyczno- przyrodniczej testów kompetencji i mam wstęp do każdej szkoły. Po trzech la-

tach nauki i przygotowań do konkursów w końcu moje starania zostały wynagrodzone, za co bar-

dzo dziękuję nauczycielom, którzy mnie przygotowywali i poświęcili sporo czasu na moją edukację.           

                                       Jakub Złahoda 

  
 

 

Zwycięża tylko ten, kto walczy 
 

Papierosom mówimy NIE 

 

Chciałbym zwrócić uwagę na problem, który dotyczy coraz większej grupy młodzieży. Mianowicie na 

palenie papierosów.  

Zadajemy sobie  jedno pytanie: Dlaczego palimy? Może z prostej przyczyny, sięgamy po używki, aby 

przypodobać się znajomym, aby pokazać, że jest się już dorosłym i odpowiedzialnym.  Często nie zda-

jemy sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje może to przynieść.  Zaczyna się od niewinnego papiero-

sa, a kończy na tym, że człowiek staje się ofiarą nikotyny. Bez papierosa nie może żyć, funkcjonować, 

staje się nerwowy i niecierpliwy. Zanim sięgniemy po papierosa, zastanówmy się, czy palenie papiero-

sów szkodzi? Jakie skutki ponosimy? I czy warto być „niewolnikiem” papierosa? 

  cd. str.10 
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             ZAWODY SZKOLNE 

Gimnazjum 

W narciarstwie alpejskim zwycięzcami (kolejno 

z klas 1, 2, 3) zostali Paulina Pańszczyk i Kuba 

Nowobilski, Aneta Rabiańska i Michał Gryglak,  

Gosia Łaś i Daniel Łaś. 

Drugie miejsce zajęli: Ola Nowobilska i Dawid 

Mirga, Asia Zagata i Łukasz Wojtas, Natalia 

Dudas i Łukasz Marek z Arkadiuszem Kowalczy-

kiem. 

Trzecie miejsce w rankingu zajęli: Zuzanna Sar-

na i Andrzej Grochola ,Justyna Wilczek i Szy-

mon Jamróz.  

W snowboardingu miejsce pierwsze zajęli: Pa-

weł Martinczak i Paulina Sarna z Pauliną Pańsz-

czyk, Karolina Ciągwa i Damian Jędru-

siak ,Krystyna Hornik i Bartek Budz. 

Miejsca drugie zajęli: Kuba Nowobilski, Mateusz 

Tylkowski, Magda Młynarczyk i Robert Dudzik z 

Kubą Gogola. 

Miejsce trzecie zajęli: Ola Dudzik i Mateusz 

Solus oraz Michał Milon.  

W narciarstwie biegowym zwycięzcami zostali: 

Ewelina Sarna i Józef Mondel, Natalia Gołdy-

niak i Damian Jędrusiak ,Magda Młynarczyk i 

Daniel Łaś. 

Miejsce drugie zajęli: Sylwia Gołdyniak i Dawid 

Mirga, Asia Zagata i Piotrek Solus ,Justyna Mi-

lan i Adam Nowak. 

Miejsce trzecie zajęli:: Maria Gogola i Mateusz 

Korkosz , Jakub Gogola z klasy 3.  

 

                             

Podstawówka 

W narciarstwie alpejskim miejsce pierwsze 

(kolejno z klas 1-2, 3-4, 5-6) zajęli: Martyna Goryl i 

Hubert Bryjak, Emilia Żółtek i Bartłomiej Kuchta  

Grzegorz  Kowalczyk i Natalia Stożek z Karoliną 

Bryjak. 

Miejsce drugie zajęli :Natalia Anna Rabiańska i Ku-

ba Rabiański, Emilia Kuruc i Patryk Nowobilski, Da-

mian Goryl. 

Miejsce trzecie zajęli: Natalia Patrycja Rabiańska i 

Grzegorz Bizub, Łucja Goryl i Karol Nowobilski oraz 

Wojciech Kobylarczyk i Monika Rabiańska z Pauliną 

Rabiańską. 

W snowboardingu zwycięzcami zostali: Patrycja 

Gąsienica-Kleryk, Emilia Kuruc i Kacper Korkosz 

oraz Katarzyna Łojas. 

Miejsce drugie zajęli: Weronika Rabiańska z klasy 

czwartej oraz Magdalena Bizub z klasy szóstej. Z 

klas 1-2 nikt nie zajął drugiego miejsca. 

Miejsce trzecie zajęli: Katarzyna Komperda z klasy 

piątej oraz Dominik Gąsienica . 

W narciarstwie biegowym miejsce pierwsze zajęli: 

Natalia Anna Rabiańska i Kuba Rabiański, Emilia 

Żółtek i Bartłomiej Kuchta oraz  Paulina Rabiańska i 

Grzegorz Kowalczyk. 

Miejsce drugie zajęli: Natalia Patrycja Rabiańska i 

Hubert Bryjak, Weronika Rabiańska i Ignacy Duda 

oraz Julia Pawłowska i Marcin Dziubas. 

Trzecie miejsce zajęli: Tymoteusz Kowalczyk, Emi-

lia Kuruc i Szymon Kowalczyk oraz Natalia Stożek i 

Paweł Kalata. 

                                          Anna Korkosz 

 

 Sport w naszej szkole 



Jutrzenka : Jest pan zadowolony 

z wyników zawodów szkolnych ? 

Pan Pawlikowski : Zawody szkolne 

mają taką specyfikę, że są elimi-

nacjami do zawodów gminnych 

oraz powiatowych. Jeśli chodzi o 

wyniki to jest  duża część 

uczniów, którzy osiągają bardzo 

dobre noty i z zacięciem walczą o 

to, kto z nich będzie reprezento-

wał naszą szkołę . Pozostali 

uczniowie (i chwała im za to) star-

tują dlatego, bo ,,sam udział w 

tych zawodach jest już zwycię-

stwem’’. 

J: Czy wszyscy chętnie uczest-

niczą w takich zawodach ? 

P: Nasi uczniowie dosyć chętnie 

biorą udział w tych zawodach. Na-

leży jednak stwierdzić, że chęć 

uczestnictwa spada z roku na rok. 

J: Czym jest to spowodowane ? 

P: Dzieci i młodzież mają coraz 

mniej ambicji i woli walki, bo 

sport to  wyrzeczenie, a młodzi 

ludzie coraz częściej wolą iść na 

łatwiznę. 

J: Więcej chętnych uczestników 

jest z podstawówki czy gimna-

zjum ? 

P: Jeśli chodzi o chęci uczniów do 

brania udziału w zawodach, to nie 

ma reguły. Czy jest to uczeń 

szkoły podstawowej czy gimna-

zjum musi mieć w sobie te-

go ,,sportowego bakcyla’’. 
   Wywiad przeprowadziły 

Anna Marusarz i Anna Korkosz 

J.R.R Tolkien Hob-
bit, czyli tam i z 
powrotem 

 

John Ronald Reuel Tolkien, czyli 

autor całego cyklu historii o Pier-

ścieniu i jego kolejnych posiada-

czach był filologiem, znawcą lite-

ratury i języka staroangielskiego. 

Wykształcenie to odegrało  klu-

czową rolę w powstawaniu  świata 

Śródziemia. Świat ten (będący w 

całości wytworem Tolkienowskiej 

wyobraźni) jako całość jest 

szczegółowy, idealnie przemyśla-

ny. Najbardziej jednak nowator-

skim,  oryginalnym i zaskakują-

cym pomysłem było samo stwo-

rzenie istoty  zwanej hobbitem. 

To właśnie w tej publikacji powin-

niśmy po raz  pierwszy  się z nią 

zetknąć, by móc stopniowo po-

znawać historię, zwyczaje,  sym-

patie i antypatie nie tylko Bilba 

czy Froda, ale całej rasy hobbi-

tów (Chyba, że ktoś lubi zaczynać 

czytać książki od końca, czego 

osobiście nie polecam!). 

Hobbici? Kim oni są, czym 

się zajmują i co o nich wie-

my?  Otóż jest to jedna z 

ras zamieszkujących 

Śródziemie, a dokładniej 

krainę Shire. Hobbici są 

niżsi od krasnoludów, ale 

więksi od liliputów. Zazwy-

czaj chodzą boso, co pew-

nie ułatwia im bezszelest-

ne poruszanie się. O 

upodobaniach tych małych 

istot powiem tylko tyle: 

najchętniej siedzieliby we 

własnych norkach, jedli, 

pili herbatę i palili fajkę, 

ewentualnie popracowa-

li.  Nic więcej im do szczę-

ścia nie potrzeba, a właści-

wie większości z nich nic 

więcej do szczęścia nie 

potrzeba. Są bowiem i ta-

kie hobbity, którym sie-

dzenie w jednym miejscu 

nie wystarcza na długo, 

więc wyruszają w świat na 

poszukiwania przygód. 

Właśnie do tego rodzaju 

istot należy ród Tuków, z 

którego poniekąd wywodzi 

się główny bohater książ-

ki  – Bilbo Baggins.   Nale-

ży do starego i szanowane-

go przez  wszystkich rodu 

Bagginsów, co jednak nie 

przeszkadza mu w prowa-

dzeniu normalnego hobbic-

kiego życia, ale jak pewnie 

wiecie, wszystko ma swój 

kres.  
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Coraz mniej  

ambicji 

i woli walki? 



 kres.  

Pewnego pięknego ranka boha-

ter nasz spotyka przed swoją 

norką czarodzieja Gandalfa,  

który próbuje go  namówić do 

udziału w pewnej wyprawie, 

jednak panu Bagginsowi nie 

bardzo uśmiecha się opusz-

czenie norki. Następnego dnia 

do Pagórka zaczynają zjeż-

dżać krasnoludy. Pod-

czas  owej bardzo  nietypowej 

wizyty okazuje się, że krasna-

le z pomocą Gandalfa zamie-

rzają wyruszyć do dalekiej 

Samotnej Góry w celu zabicia 

smoka i odzyskania dawno 

utraconych bogactw, które 

bestia bezprawnie  zagarnęła. 

Krasnoludy wzięły Bilba za 

profesjonalnego włamywacza, 

który wyraził chęć uczestni-

czenia w ich wyprawie. Jak 

można się było domyślać, stał 

za tym Gandalf. Cała kompania, 

a w niej także nasz mały hob-

bit, w którym odezwała się 

krew Tuków, wyruszyła na-

stępnego ranka, lecz wyprawa, 

która przy ciepłym kominku 

wydawała się dość łatwa, w 

praktyce wcale się taka nie 

okazała. Już na  samym po-

czątku jej uczestnicy zostali 

schwytani przez trolle, jednak 

dzięki podstępowi Gandalfa, 

udało im się uciec.  W dalszej 

drodze odwiedzają elfy w 

Rivendell, przeprawiają się 

przez góry zamieszkiwane 

przez gobliny i tam w pewnych 

ciekawych okolicznościach Bil-

bo  znajduje Pierścień,. Bilbo i 

jego towarzyszy spotyka jesz-

cze wiele przeróżnych przy-

gód, by w końcu mogli dojść do 

Samotnej Góry, w której pra-

dawnych skarbów  strzeże 

smok Smaug.   Co stanie się 

dalej przekonajcie się sami 

czytając tę wyjątkową, na 

przemian zabawną i poważną, a 

momentami trzymającą w na-

 Polaków. Chciał, aby 

jego książka ukazywała Polskę 

w okresie świetności jej oręża. 

W powieści tej oprócz wątku 

historycznego zawarte są 

dzieje barwnych i wyrazistych 

postaci. W pierwszym rozdzia-

le opisane jest spotkanie 

księżnej Anny Danuty i jej 

dworu w gospodzie „Pod Lutym 

Turem” z Maćkiem z Bogdańca 

i jego bratankiem Zbyszkiem. 

To właśnie tutaj Zbyszko obrał 

Danusię na swoją damę. Gdy 

następnego ranka orszak ru-

szył do Krakowa Zbyszko nie-

spodziewanie dostrzegł na go-

ścińcu rycerzy krzyżackich. 

Przypomniał sobie, że wcze-

śniej obiecał Danusi zdobycie 

trzech pawich czubów, które 

zdobiły hełmy krzyżackie, ru-

szył do ataku.  Chłopak został 

oskarżony o naruszenie prawa 

i obrazę królewskiego maje-

statu. Dumny Krzyżak zażądał 

przeprosin, ale Zbyszko się na 

to nie zgodził. Młodzieniec miał 

być ukarany karą śmierci. O 

tym, co wydarzyło się dalej 

możecie dowiedzieć się , czy-

tając  książkę . Mam nadzieję, 

że i wam się ona spodoba. 
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 pięciu publikację.   

„Hobbit, czyli tam i z powro-

tem” urzekł mnie i całkowicie 

oczarował . Wciągającą historią 

i analogie do świata nam współ-

czesnego,  sprawiły, że wprost 

nie mogłam się od lektury tej 

oderwać. W „Hobbicie (…)”, 

podobnie jak w wielu innych 

książkach, opisywana jest od-

wieczna walka dobra ze 

złem.  Pamiętajmy jednak, że 

granice między tymi dwoma 

siłami rządzącymi światem nie 

zawsze są tak wyraźne, jak by-

śmy chcieli , a pozory często 

mylą. 

  Henryk  

      Sienkiewicz         

„Krzyżacy” 

Powieść historyczno-

przygodowa pt. „Krzyżacy” zo-

stała napisana przez Henryka 

Sienkiewicza w latach 1897-

1900. Sienkiewicz był laurea-

tem Nagrody Nobla w dziedzi-

nie literatury w 1905 za cało-

kształt twórczości oraz był 

jednym z najpopularniejszych 

pisarzy polskich przełomu XIX i 

XX wieku. Gdy pisał Krzyżaków 

Polska znajdowała się pod zabo-

rami. Akcja utworu toczy się od 

1399 (rok śmierci Królowej Ja-

dwigi) do 1410 (bitwa pod Grun-

waldem). Książka ta w okresie 

publikacji była protestem prze-

ciwko germanizacji prowadzo-

nej przez władze zaboru pru-

skiego. Sienkiewicz pisał Krzy-

żaków ku pokrzepieniu serc  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=krzy%C5%BCacy+ksi%C4%85%C5%BCka&source=images&cd=&cad=rja&docid=flNvPbcO6fVOlM&tbnid=BBa4Au5M-HqrIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Falejka.pl%2Fkrzyzacy-59.html&ei=goBXUeOiNsW1PbPKgMAP&bvm=bv.44442042,d.ZWU&psig=AFQjC
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                                   Co z tą wiosną? 

Marzanna utopiona, bociany w drodze - wszyscy wiedzą, że kalendarzowa wiosna  

„trwa”. Nadal jednak z upragnieniem czekamy na dowody jej obecności. 

Synoptycy mają dla nas dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Tradycyjnie zacznijmy od tej 
gorszej - zimowa aura może utrzymać się także w kwietniu. Dobre wiadomości – niewykluczone, 
że zaraz po zimowych dniach, czekają nas 30 stopniowe upały. Morał - wiosna powoli zanika, a 
sprawcami „zamieszania” są zmiany klimatu. Eksperci przewidują, że wiosna w ogóle wypadnie z 
kalendarza. Jej tegoroczne spóźnianie jest na to dobrym dowodem. 

    Ale bądźmy optymistami, wszak rzadko się zdarza, żebyśmy  Święta Wielkanocne mogli spę- 

dzić na nartach!                     

 

   cd. ze str.6 

Niezaprzeczalny jest fakt, że palenie powoduje bardzo poważne choroby. Są to nowotwory płuc 

i krtani. Nikotyna i substancje smoliste zatruwają cały organizm, powodują niedotlenienie serca, 

miażdżycę naczyń i prowadzą do zawału serca. Po drugie, naukowcy dowiedli, że każdy papieros 

skraca życie palaczowi o kilka minut. Wynika to z tego, że każdy nałogowy palacz z własnej głu-

poty i na własne życzenie, skraca swe życie o parę lat. Z drugiej strony , szkodząc sobie, szko-

dzi także innym. Niewątpliwie, każdy palacz na co dzień nosi znamiona swego nałogu. Poszarzała 

cera, żółte zęby i palce, ubranie nieświeże, przesiąknięte wonią papierosów. Badania naukowe 

dowodzą, że nałóg palenia papierosów jest bardzo niebezpieczny, zagraża zdrowiu i życiu czło-

wieka. Wielu palaczy zapada na poważne choroby, znaczna ich część przedwcześnie umiera. Ma-

jąc na uwadze dobro nas wszystkich, powinniśmy na każdym kroku szerzyć zasady zdrowego 

trybu życia, a papierosom mówić " NIE"!                                                                                                                                               
Weronika Wilkus 

Karolina Bryja 
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Recenzje najpopularniejszych  gier 

internetowych 

 

  Counter Strike 

Couter-Strike przeżywa ciężki okres. Niegdyś niezwykle popularny „kanter” kończy się jako e-

sport – w tym roku zrezygnowali z niego organizatorzy większości liczących się imprez i lig, 

m.in. Intel Extreme Masters i World Cyber Games. Dwie próby odświeżenia tego kultowego ty-

tułu, rozpoczynającego swoją karierę jako mod do gry Half-Life, nie powiodły się – Counter-

Strike: Condition Zero i Counter-Strike: Source pod względem popularności nie sięgały do pięt 

kultowej wersji 1.6. Global Offensive może być ostatnią deską ratunku dla tej marki. 

 

   NosTale: 
W pełni darmowa gra typu MMORPG, która przenosi każdego gracza w niesamowicie kolorowy 

(przez co specyficzny, mało jest gier z tak cukierkową krainą) świat fantazji, który jest ogrom-

ny. Swoją przygodę gracz rozpoczyna będąc poszukiwaczem przygód - przemierzając rozległe 

krainy gracz pomaga kolejnym ludziom w potrzebie, walczy z napotykanymi istotami i pokonuje 

wrogo nastawionych do niego ludzi. Wszystko po to, aby rozwijać się, by później z rangi poszu-

kiwacza przygód zostać silnym wojownikiem, sprytnym łucznikiem bądź też zgłębić tajemnice 

magii. Gra jest bardzo wciągająca i potrafi uzależnić (co jest oczywiście plusem). Warto wspo-

mnieć o tym, iż gra stawia na rozgrywkę wieloosobową - warto więc zaprosić do zabawy wła-

snych przyjaciół, by razem z nimi przemierzać niespotykanie przyjazny świat gry, odkrywać ko-

lejne jego aspekty, przeżywać niezapomniane przygody i - po prostu - dobrze się bawić. 

 

World of Worcraft: 

World of WarCraft to pozycja, która należy do gatunku cRPG. Przygotowana została specjalnie 

z myślą o rozgrywce w trybie massive online multiplayer, gdzie w szranki stanąć może tysiące 

graczy z całego świata. Gra przenosi nas do starganego różnymi wojnami i zniszczeniem fanta-

stycznego świata Azeroth - znanego z serii WarCraft. 

 

                                                                                  Łukasz Haniaczyk i Michał Dziadoń 
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Ankieta dotycząca popularności gier internetowych w naszej szkole. 



 Gliniana tabliczka z odciśniętym na niej 

pismem klinowym to jedna z najdawniej-

szych form książki. W ten sposób utrwalo-

no   myśli ludzkie już co najmniej 3 tys. lat 

temu. 

 Zwój papirusowy  to forma praksiążki wy-

wodząca się z Egiptu. Zwoje miały  długiej 

wstęgi o szerokości od 10cm do 30cm, a 

długość sięgała czasami do kilkudziesięciu 

metrów (przeciętnie 6-8 metrów). Tekst 

pisano tylko po jednej stronie, w poprzek 

zwoju i w kolumnach szerokich na ok.. 40 

znaków. 

 W Chinach i Japonii do dziś wytwarza się 

obok zwykłych książek– książki zwoje. Są 

to zwykle cykle obrazków malowanych 

ręcznie, którym towarzyszy krótki wypisa-

ny pędzelkiem tekst. 

 Pergamin to materiał piśmienniczy wyra-

biany ze specjalnie wyprawionej skóry 

zwierzęcej. Był on bardzo kosztowny, ale 

zarazem trwały. Pergaminowe arkusze za-

częto składać i zszywać, zyskując formę 

książki —kodeks. 

 Skryptorium  to specjalne  pomieszczenie 

w klasztorze lub na dworze królewskim 

przeznaczone do pracy nad pisaniem, naj-

częściej  były to sale obok biblioteki. 

 Papier wynaleźli Chińczycy na przełomie II 

i I wieku przed naszą erą. 

 Najpopularniejszą książką na świecie jest 

Biblia. Dotychczas wydano ponad 2,5 mi-

liarda,  przetłumaczona na prawie wszyst-

kie języki i wydana w najmniejszych nawet 

krajach świata. 

                                                                                 

Ciekawostki z biblioteki 
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Dowcipy ze szkolnych  

zeszytów 

Prawa człowieka są niezmywalne. 

Ksiądz Robak spowiadał Jacka Soplicę. 

Nauka w dawnych czasach była nauką współcze-
sną. 

Zapraszamy pod  lipę czarnoludzką. 

Czarną polewkę podawano gościom na znak, że 
mają córkę. 

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych  
do  współpracy przy redagowaniu gazetki! 

Czekamy na Wasze  pomysły!  
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