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Od redakcji 

Nareszcie zawitała do nas wiosenna pogoda! 

Słońce przygrzewa, ptaki ćwierkają, dni coraz 

dłuższe… Aż chce się żyć!  

Przed nami jednak jeszcze dwa i pół miesiąca 

szkoły, wykorzystajmy ten czas najlepiej jak się da! 

Służymy garścią podpowiedzi, jak poprawić 

pamięć i koncentrację, co zrobić, aby żaden 

sprawdzian nie był dla nas straszny, ale także co 

robić w szkole „po szkole”. Warto wykorzystać 

wolne chwile, aby rozwijać swoje pasje i zaintere- 

sowania albo odkryć całkowicie nowe hobby! 

Jednakże nie samą szkołą żyje człowiek. 

Korzystając z pięknej wiosennej pogody możemy 

zrobić sobie małą rowerową wycieczkę, pokopać 

piłkę lub po prostu pospacerować. Niewielki 

wysiłek fizyczny usprawni pracę mózgu, a poza 

tym połączymy przyjemne z pożytecznym ;-) 
 

Pozdrawiamy ciepło, 

redakcja „Szatni” 
 

Kalendarz świąt nietypowych 
22.04 - Dzień Fasolkowych Cukierków Jelly Bean 
04.05 - Dzień Gwiezdnych Wojen 

08.05 - Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek  

15.05 - Dzień Niezapominajki 

22.05 - Dzień Praw Zwierząt 

01.06 - Dzień Dziecka  

14.06 - Dzień Żonglerki 

21.06 - Światowy Dzień Żyrafy 

24.06 - Dzień Przytulania 

25.06 - Światowy Dzień Smerfa 

                                                        oprac. Oliwia Różycka i Oliwia Dwuraźna, 5g 

 
 

W numerze: 
 

 Co robić po 

lekcjach? 

 

 Komputeromaniak 

 

 Wywiad z ... pasją! 

 

 Kulturalna Szatnia 

 

 Kącik Filozofa 

 

 Zakątek 

Zwierzątek 

 

 Dzień Dobrych 

Uczynków 

 

 Star Wars Day 

 

 10 sposobów na…  
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19 maja po raz 5. świętujemy Dzień Dobrych Uczynków. To święto                              

społecznych, bezinteresownych działań. Jego organizatorem jest 

Fundacja Ekologiczna ARKA. 

 

 

 

 
 
 

 

W tym dniu namawiamy do podjęcia różnych działań na rzecz ludzi, 

zwierząt i przyrody. Zachęcamy do pomocy wybranej przez siebie 

organizacji społecznej, a organizacje społeczne do poszukania 

sprzymierzeńców swoich działań wśród nas. Każdy może zostać 

wolontariuszem*. 
Wolontariusz –  

wg Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest nim ten,  

kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę  

na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Dobrym uczynkiem może być na przykład pomoc starszej pani  przy 

przechodzeniu przez jezdnię, posprzątanie za rodziców w domu, 

wpłacenie pieniędzy na fundację, która ratuje zwierzęta…  

Naprawdę wiele, wiele innych dobrych uczynków można zrobić  

w tym dniu. 
 

 

Szymon Grabarczyk,5b 

Więcej na: 

www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,1103,dzien_dobrych_uczynkow 

 

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW 

 

http://www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,1103,dzien_dobrych_uczynkow


SZATNIA NR 13/2016 

 

4 

Szkolne talenty. W tym dziale prezentujemy osoby 

utalentowane, z pasją, mające ciekawe zainteresowania.  

  

Czy warto mieć w życiu pasję? 
 

Karina Bidas doskonale wie, co znaczy mieć 

pasję. Jej hobby to nauka języka japońskiego. 

Na ten temat rozmawiała z nią Wiktoria 

Głębowicz.  

Skąd u Ciebie taka pasja? 

Już gdy byłam mała bardzo zainteresowałam 

się kulturą Japonii i marzyłam o nauczeniu się 

jedzenia pałeczkami. Potem zaczęłam oglądać i rysować mangi,  

a teraz uczę się języka. 

W jaki sposób uczysz się japońskiego? 

Niestety, nie mam zbyt wiele czasu na naukę na kursach, dlatego 

korzystam z aplikacji do nauki słówek. Jeśli ktoś chce spróbować 

polecam Funny Easy Learn.  

Jak długo się go uczysz? 

Uczę się go już 2 lata. 

Co podoba ci się w japońskim? 

Szczególnie akcent. 

Co już umiesz? Jakie jest twoje ulubione japońskie słowo? 

Znam wiele słówek, np.  ichigo to po polsku truskawka. 

Nieźle idzie mi też pisanie.  

Czy uważasz, że jest to trudny język? 

Jeśli chodzi o alfabet to jest nawet łatwy, ale wiele znaków pochodzi z 

chińskiego. 

Czy chciałabyś odwiedzić Japonię? 

No pewnie! W przyszłości mam zamiar zamieszkać tam na stałe. 

Czy uważasz, że warto mieć pasję? 

Uważam, że warto. Na pewno pomaga to w wybraniu idealnej dla siebie 

pracy. Ja na przykład chcę zostać polsko – japońskim tłumaczem. Nie 

zważajcie na to, co myślą o was inni! Jeśli chcesz zostać gimnastyczką 

czy policjantem, to nim zostań i spełniaj swoje marzenia. 

Mam nadzieję, że czytający ten tekst zmotywują się i wykorzystując 

komputer, tablet czy smartfon znajdą sobie naprawdę ciekawe zajęcie.  
 

 Wiktoria Głębowicz, 5c 

 

Bezpłatną aplikację do nauki języka znajdziecie na www.funeasylearn.com  

http://www.funeasylearn.com/
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Wywiad z p. Iwoną Blank, bibliotekarką i opiekunką redakcji „Szatni”. 
 

1. W szkolę pracuję, bo … lubię :) 

2. Będąc dzieckiem chciałam zostać … fryzjerką, ale okazało się,  

że nie mam talentu ;) 

3. O zostaniu nauczycielem zaczęłam myśleć … Nie planowałam 

tego, po prostu tak wyszło. 

4. Pracuję w bibliotece, bo …  

5. Lubiłam chodzić do szkoły … ze względu na dobre towarzystwo :) 

6. Interesuję się … wszystkim, co mnie otacza. 

7. Moja ulubiona książka z dzieciństwa to … „Lassie, wróć!” 

Najpiękniejsza historia o przyjaźni chłopca z psem, jaką 

kiedykolwiek napisano. 

8. Film, który wycisnął mi łzy z oczu to … „Most do Terabithii”.  

To wzruszająca opowieść o przyjaźni, zagubieniu w świecie  

i tęsknocie do czegoś innego, lepszego. 

9. Mój ulubiony kolor to … pomarańczowy. 

10. Ulubiona potrawa to … lubię wiosnę na talerzu, więc wygrywa 

tarta ze szpinakiem :) 

11. W wolnych chwilach … czytam, jeżdżę na 

rowerze, uprawiam lawendę.  

12. Moim ulubionym sportem jest … pływanie 

synchroniczne - połączenie pływania, gimnastyki i tańca. Często 

nazywane jest wodnym baletem. Niestety, sama nie uprawiam ;) 

13. Jestem szczęśliwą posiadaczką … wielu pięknych wspomnień  

 

Wywiad przeprowadziły:  

Gabrysia Maciąg, Nikola Zimny i Justyna Taborek z 5g 

 

http://www.filmweb.pl/Most.Do.Terabithii
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  Temat    

z okładki! 

 

CO ROBIĆ  W SZKOLE PO LEKCJACH? 
 

proponuje Szymon Grabarczyk z 5b 
 

 

Kół zainteresowań w naszej szkole jest sporo, m.in.: teatralne,  

informatyczne, dziennikarskie, matematyczne, języka polskiego, języka 

angielskiego, plastyczne, muzyczne, historyczne i wiele innych...  

Dla siebie wybrałem zajęcia koła informatycznego i dziennikarskiego. 

 

Na informatycznym projektujemy programy i gry w SCRATCH 2*, np. ping 

- pong (w tej grze chodzi o to, żeby odbijać jedną 

paletką piłeczkę tak, żeby nie spadła pod paletkę). 

Bardzo fajne zajęcia! Następnym razem zrobimy labirynt, 

przez który będzie trzeba przejść nie dotykając ani nie 

przekraczając linii. Zajęcia koła informatycznego 

prowadzi pan Cezary Piórkowski. 

 
 *O programie pisaliśmy w numerze 12 „Szatni” [red.]  

 

 

 

Na kole dziennikarskim z kolei robimy gazetki szkolne, takie 

jak ta, którą teraz czytacie. Wszystkie teksty powstają w 

programie MICROSOFT WORD 2010. Nasza redakcja wydała 

już 13 numerów „SZATNI”. Wszystkie gazetki dostępne na 

stronie internetowej szkoły www.sp22.pl. Zajęcia prowadzi 

pani Iwona Blank.  

 
 

 

 

Zachęcam też do zapisania się  

na basen. Zajęcia w godzinach:  
 

wt. 18:00 -19:00 czw. 19:00 -20:00 lub  wt. 17:00 -18:00 czw. 18:00 -19:00  

Oczywiście są też inne terminy, dla przykładu podałem rozkłady zajęć 

dwóch grup. Na basenie robimy to, co zaproponuje trener. Jeśli ktoś 

przyjdzie za wcześnie, może pobawić się w małym kąpielisku ze 

zjeżdżalnią wyglądającą jak słoń. Woda ma tam tylko 0,40 m głębokości. 

Głębsze kąpielisko ma od 0,60 m do 1,60 m. Dodatkową można 

pomoczyć się w jacuzzi. 
 

http://www.sp22.pl/
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Nie wiesz co zrobić z wolnym czasem?  
 

Wstąp do 202 GDH! 
 

 

Czeka wspaniała zabawa 

nowi przyjaciele,  

wspólne wyprawy, biwaki, obozy,  

niesamowite przygody.  

 
Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się w 2013 r. kiedy to zapisałem się do 

drużyny zuchów o nazwie ,,Pantery”. Namówili mnie do tego koledzy z klasy. 

Jednakże już po roku drużyna została rozwiązana i na jakiś czas zapomniałem 

o całym skautingu. Dopiero dwa lata później dowiedziałem się o 202 drużynie 

harcerskiej  im. Janusza Korczaka, która miała zbiórki w naszej szkole. Byłem dość 

sceptycznie nastawiony do całej sprawy. Jednak pierwsza zbiórka drużyny bardzo mi 

się spodobała, więc postanowiłem dołączyć do zastępu „Crux”. To świetna zabawa! 

Zbiórki odbywają się w piątek od 16:30 do 18:00. Nasza harcówka mieści się  

w piwnicach szkoły. Gorąco zachęcam do przyłączenia się do naszej drużyny. 

Podczas zbiórek wiele się uczymy oraz bawimy. Nie będziecie się nudzić. Obiecuję!  
 

Michał Karolewski, 6d 

                                                                                                                                                                            
Moja przygoda z 202 Grunwaldzką Drużyną Harcerską zaczęła się w 2014 r. 

Przez to, że drużyna była w tym czasie na grze terenowej musiałem zostać z 

zastępem „Camelopardalis”, który niestety, już nie istnieje. Zamiast niego istnieje teraz 

20 dh. Świetnie się bawię w moim zastępie „Crux”. Zachęcam wszystkich do 

dołączenia do naszej drużyny. Są w niej też zastępy żeńskie, np. „Sagitta”. Ogólnie 

bardzo dobrze tam się czuję, a więc jeśli mnie się podoba, to wam też  się spodoba!!! 
 

Radosław Czerwiński, 6d 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
           

                                 Fot. Hufiec ZHP Płock 
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A może sami 

macie pomysły 

na to, co to 

jest? 
 

 

 

Co to takiego, 

dowiecie się w 

następnym wydaniu 

Kącika Filozofa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dlaczego określenie „mędrzec” 

przysługuje tylko Bogu, a nie filozo- 

fowi? Tak postawionym pytaniem 

zakończyliśmy Kącik Filozofa w osta- 

tnim wydaniu szkolnej gazetki. 

Odpowiedź jest następująca: 

człowiek nigdy nie pozna prawdy  

o przyczynach, dla których wszystko 

w świecie się dzieje. Tylko Bóg zna 

przyczynę, dla której ludzie i pozo- 

stałe stworzenia oraz rzeczy 

powstają, dla której istnieją, i dla 

której giną. Filozof może jedynie 

próbować szukać odpowiedzi na to 

pytanie, a Bóg tę odpowiedź zna, 

dlatego jest mędrcem. 

Skoro wszelkie byty, tzn. ludzie, 

pozostałe stworzenia i rzeczy pow- 

stają, istnieją i giną, to znaczy, że 

świat się stale zmienia i nie ma nic 

trwałego na tym świecie. Tak 

twierdzili niektórzy filozofowie, np. 

Heraklit z Efezu. Porównał on świat 

do ciągle zmieniającej się rzeki, w 

której płyną wciąż nowe wody. 

„Niepodobna wstąpić dwukrotnie 

do tej samej rzeki” – to najbardziej 

znane powiedzenie Heraklita. 

Oznacza, że życie stale przynosi coś 

nowego i nic nie trwa wiecznie, nic 

dwa razy się nie zdarza.  

Odmienny pogląd na rzeczy-

wistość miał Platon. Stwierdził, że 

istnieje coś, co mimo upływających 

lat i przemijających pokoleń jest 

trwałe i niezmienne.  
 

 

Opiekun Koła Filozoficznego:  

Dariusz Makowski 
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Zadbaj, byś to Ty panował nad stresem, a nie on nad Tobą! 

 
 

Co zrobić żeby dobrze wypaść  

na egzaminie/sprawdzianie/teście? 
 

 

Oto kilka przydatnych rad: 
 

 

1. Ucz się systematycznie, odpuść sobie powtarzanie na ostatnią 

chwilę. 

2. Sprawdzaj swoją wiedzę w praktyce, poprzez ćwiczenia. 

3. Jeśli jesteś zmęczony, zrób sobie przerwę na aktywny wypoczynek, 

który dotleni twój mózg i doda energii.  

4. Wierz w swoje możliwości i wiedzę. 

5. Wyśpij się i zjedz porządne śniadanie - twój mózg będzie pracował 

sprawniej. 

6. Posłuchaj muzyki, która cię uspokaja. 

7. Wstań o takiej porze, by nie ryzykować spóźnienia. 

8. Czytaj uważnie polecenia, rób wyłącznie to, czego wymagają. 

9. Zadania, które wydają ci się trudne lub na które nie znasz 

odpowiedzi zostaw na koniec.  

10. Co jakiś czas powtarzaj sobie w myślach: „dobrze mi idzie”, 

„potrafię to”, „dam radę” - w ten sposób zmobilizujesz swój mózg do 

efektywnej pracy. 

Wiktoria Głębowicz, 5c 
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KILKA SPOSOBÓW NA … 
 
 

 

 

 
 

Dobra pamięć przydaje się przez cały rok, nie tylko w szkole.  

Na szczęście, są metody na to, by poprawić pamięć i koncentrację. 

Dzięki naszym wskazówkom żaden sprawdzian nie będzie straszny! 
 

Dieta na pamięć 

Odpowiednią dietą możemy wspomóc pracę naszego mózgu. Co jeść 

przed ważną klasówką, żeby mniej czasu spędzić nad książkami? 
 

Owoce i warzywa 

Zamiast słodyczy, jedz owoce i warzywa. Przygotuj sałatkę z ulubionych 

owoców i podjadaj podczas nauki. Dzięki temu dostarczysz organizmowi 

niezbędne witaminy i minerały, które pomogą Ci się skoncentrować. 

Twoją pamięć poprawią również suszone owoce. Nie przepadasz za 

nimi? Wybierz te, które Ci smakują. Wybór jest duży: śliwki, morele, 

daktyle, rodzynki, mango, żurawina. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. 

To słodka, a jednocześnie zdrowa przekąska.  

 

Orzechy 

W diecie, przed dużym wysiłkiem umysłowym, nie powinno zabraknąć 

orzechów. Najlepiej jedz je codziennie. Szczególnie polecamy włoskie  

i laskowe. Duża zawartość witamin i minerałów sprawia, że dzięki nim 

cały organizm pracuje sprawniej.  
 

Woda 

Nie powinno jej zabraknąć podczas dużego wysiłku, nie tylko fizycznego, 

ale i umysłowego. Popijaj wodę podczas nauki (np. z dodatkiem cytryny) 

i przekonaj się, że znacznie łatwiej się wtedy pracuje.  
 

 

Wspomagaj umysł 
 

Procesy myślenia wspomagają również ryby i jaja. 

Poproś rodziców, żeby częściej serwowali Ci je, 

zwłaszcza przed ważnym sprawdzianem. Przed nauką 

włącz głośno swoją ulubioną muzykę i chwilę potańcz, 

zrób brzuszki czy kilka przysiadów. Wysiłek fizyczny 

usprawni pracę Twojego mózgu. W dniu klasówki czy 

egzaminu, kiedy zjada Cię okropny stres, nie rezygnuj ze 

śniadania. Jeśli trudno Ci jest cokolwiek przełknąć, zrób 

sobie szybki koktajl. Zmiksuj jogurt naturalny z bananem i łyżeczką miodu. Możesz 

dodać rodzynki lub orzechy. Po takiej dawce witamin bez trudu napiszesz  nawet 

najtrudniejszy sprawdzian!                                                            [red.]  za: www.trajkotki.pl 

pamięć koncentrację i  
 

http://www.trajkotki.pl/
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Zrelaksuj się grając  

w najlepsze gry  

online. 

           Gry.pl to darmowy serwis internetowy do 

grania w bezpłatne gry. Inne takie serwisy to np.: wyspagier.pl, jednak ja 

polecam tylko i wyłącznie ten, między innymi dlatego, że w czerwcu 

2013 był to najlepszy serwis do grania w gry online. Większość gier nie 

potrzebuje instalacji wtyczki Flash, jednak niektóre wręcz to wymuszają. 

Nie sądzę, że te gry są dobre i nie polecam ich. Niektóre gry wymagają 

rejestracji i tych również nie polecam. Jednak gorąco zachęcam, aby 

grać w te naprawdę bezpłatne. 
  

Jaś Cichocki, 5a 

 

 

Bandicam to darmowy program  

do nagrywania gier, pulpitu i stron internetowych.   
 

Sam z niego korzystam – pomaga mi w nagrywaniu różnych filmików. 

Ktoś sobie pomyśli, po co komu taki program? Otóż wyjaśniam: 

Bandicam ma wiele ciekawych opcji, jak na przykład:  

 nagrywanie dodatkowo do filmiku obrazu z kamerki wbudowanej  

w laptop lub podłączonej do komputera stacjonarnego 

(Bandicam nie jest dostępny na smartphony) 

 można otoczyć kursor pętlą w wybranym kolorze (w moim 

przypadku jest to żółty) 

 można również ustawić kolor kursora! 

Bandicam ma dużą pamięć. Istnieje też wersja płatna ale niewiele się 

różni od darmowej. W płatnej wersji nie ma reklamy programu przy 

nagrywaniu i dostępnych jest więcej opcji kamerki. Wersja darmowa 

pozwala na nagrywanie jedynie 10 minutowych filmów, a  na wideo 

nakładany jest niewielki znak wodny, zawierający adres strony 

producenta programu. Jednak wersji płatnej nie polecam ze względu 

na cenę (ok. 85 euro). 
 

Jeśli chcesz nagrywać i umieszczać swoje filmiki w Internecie, polecam 

ten program. Jest polecany przez polskich twórców publikujących swoje 

materiały w serwisie YouTube.  
Maciej Górczyński, 5a 
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Bartosz Peciakowski, 5a 

 

 

 
 

DARMOWY PROGRAM DO ROZMÓW ONLINE  

Na niebiesko zaznaczono rozmowę 

z wybraną osobą. Można z nią 

pisać oraz rozmawiać .  

Klikając zadzwoń 

połączysz się z wybraną 

osobą. 

Tutaj możesz pisać  

z wybraną osobą. 

Skype możesz pobrać z oficjalnej strony www.skype.com 

 

 

KOMPUTEROMANIAK 

Serdecznie zapraszam do 

pobrania Skype. Korzystam z tego 

programu, więc polecam! 

Tutaj wpisz nick osoby, 

którą chcesz dodać do 

listy znajomych. 
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Cygan i … 
Mój pies ma na imię Cygan (imię dla 

niego wymyślił mój dziadek :) Mieszka na 

wsi u dziadków, więc zbyt często go nie 

widuję. Staram się jednak jak najczęściej 

tam bywać i już niedługo znów tam 

pojadę. Podczas burzy Cygan chowa się 

do… traktora . Otwieram mu go i zamykam po burzy, żeby pobiegał 

po podwórku.  Mój pies boi się wody, ma z nią złe wspomnienia. Zawsze 

mnie pocieszał w trudnych sytuacjach i w czasie ryzyka, dał by się zabić 

za mnie. Ja też go kocham!  

A to piękna kość dla Cygana  

w rocznicę naszego poznania, która 

przypada  2 kwietnia.  Sto lat, długiego 

życia, miłości, szczęścia i wszystkiego, co 

najlepsze! 
 

Alicja Leszczyńska, 5g 

 

 

 

 

… Tosia 
Mój kot ma na imię Tosia i ma 2 latka. Gdy śpi i ktoś ją obudzi, 

gryzie. Boi się odświeżacza powietrza, za tonie boi się petard (dziwne, 

prawda?) Lubi bawić się, chować do mojego plecaka i spać na mojej 

poduszce. Tosia często wychodzi  z domu, dlatego nie widzę jej zbyt 

często. Niezbyt lubi moją koleżankę Alę, ona też niezbyt lubi Tosię, ale 

cóż… Tosia jest ciekawska, no i lubi jeść moje śniadanie.  
 

Natalia Zalesińska, 5g 
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Lepszy sklepik czy automat? 
 

Jak się już niemal wszyscy zorientowali, w naszej szkole pojawiły się 

dwa automaty ze zdrową żywnością.   

Nie wszystko jest jednak aż tak zdrowe, ponieważ znajduje się tam pop - 

corn, słone paluszki itp. Nie wszystkim spodobał się ten pomysł. 

Zaciekawieni sprawą postanowiliśmy przeprowadzić mini sondę 

(naprawdę mini!).  

Zapytaliśmy przypadkowych uczniów z klas 4 - 6 czy wolą nowe 

automaty, czy też tradycyjny „Sklepik”. Zdecydowana większość 

głosowała za sklepikiem. 
Szymon Mierzwicki i Maciek Górczyński, 5a 

 

 
 

Mini sondę wśród uczniów klas: V a, V e i V s przeprowadziła również Ada 

Omińska z V e. Zadała pytanie: 

Czy jesteś zadowolony/a z automatu do napojów i przekąsek? 
 

Tak    6 

Nie    22 

Nie mam zdania 6 
 

Dlaczego tak dużo osób jest na „nie”?  

o zbytni tłok 

o trudno coś sobie kupić 

o blokują się produkty 

o trudno przejść  

o automat nie wydaje pieniędzy 

A co Wy, drodzy czytelnicy, co sądzicie na ten temat? 

SKLEPIK

AUTOMAT

NW
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Star Wars Day  

4 maja dniem gwiezdnych wojen?  

4 maja to nieoficjalne święto starej sagi gwiezdnych wojen. Dzień 

ten został wybrany przez fanów nie z byle powodu. Angielskie zdanie 

,,May the Force be with You” (niech moc będzie z tobą) wypowiedziane 

jest w filmie wiele razy. Brzmi bardzo podobnie jak słowa ,,May the 4th be 

with You” (niech 4 będzie z tobą). Wpływ na datę miał też  fakt, że 

właśnie w maju były wydawane wszystkie części starej sagi Star Wars. 

Świętuje się ten dzień oglądając przynajmniej jedną z nich. 

 

 Fani nowej sagi też nie próżnowali i podchwycili pomysł na święto. 

Święto nowej gwiezdnej sagi odbywa się 5 maja. Obchodzi się je bardzo 

podobnie, tzn.  ogląda przynajmniej jedną część nowej sagi. Osobiście 

jestem fanem całej nowej i starej gwiezdnej sagi i będę obchodził oba 

święta.  Świetnym pomysłem jest zaproszenie kolegów lub koleżanek 

zainteresowanych tematem na wspólne oglądanie.  

 Mam nową nadzieję, że udało mi się was zachęcić do 

obchodzenia tych dni, bo to świetna zabawa. Niech moc będzie  

z wami! 
 

 

 

 

Szymon Mierzwicki, 5a 
 

Źródła:  pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Gwiezdnych_wojen 
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Czy lubisz szkołę, czy lubią cię 

koledzy i nauczyciele? Jakie 

są Twoje ulubione przedmioty, 

czy szybko się uczysz i czy 

masz szansę zostać szkolną gwiazdą? Dowiedz się, jak Twój znak 

zodiaku wpływa na Twoje szkolne sukcesy i porażki, poznaj swój 

horoskop dla uczniów. 

Baran   21 III - 20 IV 

Barany to osoby bystre, ciekawskie, elokwentne, a przy tym bardzo 

ambitne. Nie za bardzo chcą siedzieć spokojnie w szkolnej ławce, najbardziej lubią w 

szkole przerwy. Wtedy mogą się wyszaleć i wyładować rozpierającą je energię. 

Nudne lekcje zniechęcają Barana, zachęcają do rozrabiania. To typowi "przywódcy 

klasowi", prowodyrzy niejednej draki. Wszędzie jest ich pełno, swoich poglądów 

bronią uparcie, nie podlizują się nauczycielom, z nimi również prowadzą zwykle 

żywiołowe dyskusje. Jeśli polubią przedmiot i nauczyciela, potrafią przyłożyć się do 

nauki. Interesują ich konkursy szkolne, olimpiady. Zodiakalne Barany są zwykle 

wszechstron- nie uzdolnione, pomysłowe, mają zdolności językowe. Szybko się uczą; 

przedmiot który lubią, pochłania je całkowicie. Barany powinny popracować nad 

koncen- tracją, wykazywać więcej samokontroli i zdyscyplinowania, a wtedy dobre 

oceny i sukcesy przyjdą same.  

Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka, informatyka, wf. 

Planeta: Mars Żywioł: ogień * Szczęśliwy kolor: czerwony 

Szczęśliwy kamień: diament * Szczęśliwe liczby: 1 i 9 

Kariera: inżynier, lekarz, podróżnik, żołnierz, marynarz 

Byk    21 IV - 21 V 

Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pilne. Nigdy nie słychać ich w klasie, nie lubią 

zgłaszać się do odpowiedzi, rzadko biorą udział w klasowych dyskusjach. Są lubiane 

przez nauczycieli, bo nie sprawiają większych kłopotów. Starannie prowadzą zeszyty, 

robią notatki. Mają dobrą pamięć, są pracowite i wytrwałe, chociaż nie uczą się 

więcej niż muszą, nie rozwiązują zadań „dla chętnych”. Są często uzdolnione artysty- 

cznie, mają też zdolności do przedmiotów ścisłych. Zwykle lubiane, mają dużo kole- 

gów, ale pamiętliwe i nie zapominają urazów. Byki powinny starać się bardziej 

rozwijać swoje zainteresowania, wkładać w naukę więcej pasji. Więcej odwagi  

w klasie również się przyda. 

Ulubione przedmioty: matematyka, przyroda, plastyka, muzyka. 

Planeta: Wenus * Żywioł: ziemia * Szczęśliwy kolor: czerwony, pomarańczowy 

Szczęśliwy kamień: szmaragd, perła* Szczęśliwe liczby: 2 i 8 

Kariera: finansista, architekt, rolnik, naukowiec, kucharz  
 

 

Wyszukały w sieci: Gabrysia Maciąg i Nikola Zimny z  5g     www.horoskopy.atcsites.com         

http://horoskopy.atcsites.com/

