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Cześć! 

Z tej strony redaktorzy 

Koła Dziennikarskiego SP21. 

Trzymacie właśnie JESIENNY numer  

naszej gazetki szkolnej „ROZGADANI“! 

W środku znajdziecie m.in. pierwszą część powieści w odcinkach 

autorstwa naszej uczennicy, rady dla nastolatków dotyczące 

problemów, recenzje filmu i serialu oraz – jak zwykle – kalendarium  

i horoskop! ZAPRASZAMY! 



 

KALENDARIUM 

 

1 października Międzynarodowy Dzień Muzyki 

2 października Europejski Dzień Ptaków 

4 października Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt 

6 października Światowy Dzień Mieszkalnictwa 

9 października Światowy Dzień Poczty 

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

12 października Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 

13 października Dzień Ratownictwa Medycznego 

14 października Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) 

15 października Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 

16 października Dzień Papieża Jana Pawła II 

17 października Dzień Walki z Rakiem 

18 października Dzień Poczty Polskiej 

19 października Dzień Ratownika 

20 października Światowy Dzień Osteoporozy 

22 października Światowy Dzień Osób Jąkających 

24 października Dzień ONZ 

25 października Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 

27 października Zmiana czasu z letniego na zimowy 

29 października Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę 

31 października Halloween 

Ola Belcyr 8b 

 



 

 

REDAKCJA „ROZGADANYCH“ TO MY! 

 
REDAKCJA „ROZGADANYCH“ SKŁADA SIĘ 

Z CZŁONKÓW KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

PROWADZONEGO POD KIERUNKIEM NASZEJ 

POLONISTKI, 

PANI ANI TOMCZYK.  

 

JESTEŚMY REDAKTORAMI  

Z KLAS 5A I 8B. 

 

OTO NAJLEPSZA 

REDAKCJA POD 

SŁOŃCEM! ☺ 

 

REDAKTOR NACZELNA: 

EMILKA BORYSIAK 

Z-CA: OLIWKA MANISTA 

 
REDAKTORZY: OLA 

BELCYR, DAMIAN KACZMAREK, DOMINIKA 

KISZAKIEWICZ, MATYLDA KOSMALSKA, 

JULKA MAKAREWICZ, ZOSIA 

STAROBRZYŃSKA.  

 

JEDYNĄ NASZĄ ZASADĄ JEST DOBRA 

ZABAWA! 



PROBLEMY PIERWSZEGO ŚWIATA  

U NASTOLATKÓW 

 

Nastolatkowie uważają swoje problemy za największe na 

świecie i w ogóle nie ma gorszych. Wiele dorosłych o tym wie. ale 

najlepsze jest w tym, że też robią z tego nie wiadomo jaki problem 

i nie tłumaczą dzieciom, że to bzdura i nie warto się tym 

przejmować lub nie warto nawet tego ruszać. Mam na myśli 

problemy typu: ktoś na mnie źle spojrzał, ktoś mnie obgaduje, nie 

nauczyłam się na sprawdzian. To są trzy z wielu, naprawdę wielu 

pierdół, którymi nastolatkowie się przejmują.  

 

Ad. 1 

Nieważne, czy ktoś na Ciebie dobrze czy źle 

popatrzył, każdy ma oczy i każdy musi na kogoś 

popatrzeć, czy tego chce, czy nie! Taka nasza 

natura. Miej to w nosie. Może ktoś miał po prostu 

zły dzień i ma takie spojrzenie, jakby chciał kogoś 

zabić. To jest Twoje życie i twoja sprawa, jak 

wyglądasz i jak się zachowujesz. Komuś się coś w 

Twoim stroju nie spodobało, bo on ma inny gust, 

inne przekonania. Ważne, że Tobie się to podoba i 

Ty się w tym dobrze czujesz. 

 

 



Ad. 2 

Obgadują Cię w szkole? Mnie też. Ale jeśli na to popatrzeć z innej 

strony, można zauważyć, że osoby obgadujące to osoby mające 

kompleksy, problemy w domu, z przyjaciółmi. Robią to tylko dlatego 

żeby się trochę dowartościować, że nie tylko on ma coś takiego lub że 

ktoś jest jeszcze gorszy od niego. Jeśli jemu to pomaga, Ty 

powinieneś być bardzo szczęśliwy, że możesz mu pomóc, tak 

naprawdę robiąc swoje! 

 

Ad. 3 

Sprawdzian, pracę klasową da się poprawić. Jeśli to jest kartkówka, 

no to trudno, przykra sprawa, stało się. Ale jak da się coś poprawić, to 

powinieneś być spokojny, bo jak dostaniesz jedynkę, dwójkę to 

obejrzysz sprawdzian, będziesz wiedział, na czym się skupić przy 

uczeniu się na poprawkę i będziesz mógł napisać to na piątkę, 

czwórkę lub nawet szóstkę. 

 

Ale jeśli naprawdę się przejmujesz 

takimi błahostkami i nie możesz 

przestać, zawsze możesz pójść do 

pedagoga szkolnego lub do poradni, 

gdzie dostaniesz odpowiednią pomoc! 

 

Zosia Starobrzyńska 8b 



DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ!!! 

 

DLACZEGO SEGREGUJEMY ŚMIECI? 

 

BO ZIEMIA UMIERA! 

 

MACIE DUŻO TOREB FOLIOWYCH? 

 

TO WŁAŚNIE PRZEZ WAS!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Matylda 

Kosmalska 5A 

 



RECENZJA FILMU  

THE BOOK OF HENRY 

   

 Niedawno obejrzałam fenomenalny film, który 

poruszył do głębi moje serce. To amerykańska 

produkcja „The Book of Henry” w reżyserii Colin’a 

Trevorrow’a. Polski tytuł to „powieść Henry’ego”.  

    

Ta niezwykła historia przedstawia losy bardzo 

wyjątkowego chłopca, który jak na swój wiek jest 

niezmiernie dojrzały i niewiarygodnie mądry. 

Postanawia za wszelką cenę pomoc sąsiadce mającej 

straszne problemy rodzinne. Jego postępowanie prowadzi do serii rożnych 

zdarzeń…Film jest chwilami dramatem, czasem bywa zabawny. Porusza trudne, 

lecz istotne tematy. Oglądając go śmiałam się i płakałam na przemian. Główne 

kreacje aktorskie stworzyli: Naomi Watts, dobrze znana widzom z takich 

filmów jak choćby The Ring, The Ring 2; Jaeden Martell, grający Henry’ego, 

jest jednym z głównych bohaterów adaptacji S. King’a To i To 2; oraz 

znakomity Jacob Tremble, który zyskał ogromną popularność i sympatię dzięki 

filmom Pokój, czy Cudowny chłopak. Na uwagę zasługuje także udział Maddie 

Ziegler, którą mogliśmy podziwiać w kilku teledyskach Sii, gdzie cudownie 

tańczyła. 

   Film idealnie nadaje się na wspólny, rodzinny wieczór, po obejrzeniu 

którego będziecie chcieli żywo dyskutować na jego temat. Z pewnością na 

długo zapadnie w waszej pamięci. 

Szczerze polecam 

Julia Makarewicz 8b 

  



NOWOŚĆ W ,,ROZGADANYCH”!!! 

POWIEŚĆ W ODCINKACH AUTORSTWA UCZENNICY SP21 

 

AMNEZJA 

 

Natalia i Klaudia to dwie najlepsze przyjaciółki. Obie mają po 14 lat i wiele ich łączy. 

Nastolatki poznały się w czwartej klasie i przyjaźnią się do dziś. Natalia lubi ,,bawić” się 

włosami i marzy o karierze fryzjerskiej. Natomiast Klaudia kocha konie, a w przyszłości chce 

zostać jokejką.    

Pewnego dnia Natalię obudził telefon od Klaudii:  

- Halo, Natalia! Musimy szybko się spotkać. Muszę powiedzieć ci coś bardzo 

ważnego, ale to nie jest rozmowa na telefon. Możesz u mnie być za pół godziny?  

- Hej. Nie ma sprawy, wpadnę co ciebie. A co to za sprawa?  

- Opowiem ci wszystko, jak u mnie będziesz.  

- Dobra. To do zobaczenia.  

- Pa! - pożegnała się Klaudia.  

Natalię bardzo zdziwiło to, że w głosie przyjaciółki słyszała jednocześnie radość i 

zakłopotanie. Próbowała się domyślić o co chodzi, ale 

nic jej nie przychodziło do głowy. Szybko się 

ogarnęła i pobiegła do Klaudii. W drodze Natalia 

ciągle rozmyślała o tym, co takiego Klaudia miała jej 

do powiedzenia. Z tego wszystkiego nie zauważyła, 

że przechodzi przez pasy na czerwonym świetle. 

Nagle coś uderzyło w Natalię. Zrobiło jej się ciemno 

przed oczami. Straciła przytomność. Okazało się, że 

kierowca samochodu nie zdążył wyhamować i 

uderzył w dziewczynę. Na miejsce wypadku 

natychmiast przyjechała zawiadomiona przez 

świadków policja oraz pogotowie. Przewieziono 

Natalię do szpitala, gdzie pojechała również mama 

nastolatki, która została powiadomiona przez policję. 

W tym samym czasie Klaudia zastanawiała się, 



dlaczego przyjaciółka się spóźnia. ,,Co jest? Zawsze przychodzi punktualnie. Powinna być 

dziesięć minut temu. Zadzwonię do niej…” - pomyślała Klaudia. Zadzwoniła do 

przyjaciółki, lecz telefon odebrała mama Natalii: 

- Dzień dobry Klaudia – powiedziała.   

- Dzień dobry. Jest może Natalia? Miała u mnie być dziesięć minut temu i jeszcze jej 

nie ma. Wie pani może, gdzie ona jest?  

- Tak. Natalia miała wypadek, jest w szpitalu - odpowiedziała zapłakana mama 

Natalii.  

- Ojej! - przestraszyła się Klaudia. - A czy to coś poważnego? Wszystko z nią w 

porządku?  

- Lekarze mówią, że jest w ciężkim stanie.   

- A co dokładnie się stało?  

- Przechodziła przez pasy na czerwonym świetle. Kierowca jej nie zauważył i wjechał 

w Natalię.  

- To straszne! Przyjedziemy do pani najszybciej jak możemy.  

- Dobrze, będę na was czekać. Do zobaczenia!  

- Do widzenia.  

Po rozmowie z mamą Natalii, Klaudia usiadła 

na środku swojego pokoju i rozpłakała się. Nagle do 

pokoju weszła jej mama. Widząc, że dziewczyna 

płacze, próbowała dowiedzieć się, o co chodzi. 

Klaudia wyjaśniła mamie, że Natalia miała wypadek 

i jest w szpitalu. Po tej wiadomości obie szybko się 

ubrały, wsiadły w samochód i pojechały do szpitala. 

Po drodze Klaudia opowiedziała jeszcze raz całą 

historię. Dziewczyna była bardzo smutna z powodu 

wypadku przyjaciółki. Mamie Klaudii też zrobiło się 

smutno, ponieważ wiedziała, jak bardzo dziewczyny 

się lubią. Po pół godzinie były już na miejscu. 

Natychmiast poszły do rejestracji, aby dowiedzieć się, w jakiej sali leży Natalia i szybko 

poszły do jej mamy.   

- Cześć Monika. I jak się czuje Natalia? - spytała mama Klaudii (Anna). 

- Witajcie. Jeszcze jej nie wybudzili. Jej stan jest poważny, ale lekarze nie tracą 

nadziei. - odpowiedziała mama Natalii.  



- A można do niej wejść? - spytała Klaudia.  

- Na razie nie wpuszczają nikogo. - odparła mama Natalii.  

Mijały minuty, godziny, dni, a Natalia ciągle nie odzyskiwała przytomności. Lekarze 

mówili, że będzie dobrze, ale to wcale nie pocieszało mamy nastolatki. Klaudia i jej mama też 

były bardzo zaniepokojone.  

Kilka tygodni później Natalia się wybudziła. Wszystko było z nią w porząku poza 

jednym. Dziewczyna straciła pamięć. Nie pamiętała swojego imienia i nie rozpoznała nawet 

własnej mamy. Kilka dni po wypisie ze szpitala Nataliię odwiedziła Klaudia:  

 - Hej Natalia. Wiem, że mnie nie pamiętasz, ale to ja, Klaudia, twoja najlepsza 

przyjaciółka.  

- Witaj. Masz rację, nie pamiętam cię, ale cieszę się, że miałam… Mam 

przyjaciółkę.  

- Jak się czujesz?  

- Dobrze, ale brak pamięci bardzo utrudnia życie.  

- Domyślam się. Ja już pójdę, nie będę cię męczyć.  

- Zostań jeszcze chwilę. Może opowiesz mi jakąś wspólną przygodę i coś sobie 

przypomnę.  

- Skoro nalegasz, to zostanę.  

- Dziękuję.  

Klaudia opowiedziała kilka 

zabawnych akcji z udziałem dziewczyn. 

Poprawiło to humor Natalii, lecz nic jej 

się nie przypominało. Tak czy siak 

dziewczyny miło spędziły razem czas.  

 

CIĄG DALSZY TEJ 
HISTORII  

W NASTĘPNYM 
NUMERZE 

,,ROZGADANYCH”… 

 

Oliwia Manista 8b 



 

 

POKOLORUJ MNIE!!! 
 

 

 

 



 

CO OGLĄDAJĄ NASI UCZNIOWIE? 
 

Lombard. Życie pod zastaw 

 

Lombard. Życie pod zastaw to serial paradokumentalno-fabularny o tematyce 

sensacyjno-kryminalnej. Serial jest emitowany na kanale TV Puls od 4 września 

2017, obecnie liczy sobie 201 odcinków (stan na 9 września 2019). Akcja 

rozgrywa się głównie we wrocławskim lombardzie na ul. Cichej (w 

rzeczywistości Nowohucka).  

W każdym odcinku pojawiają się inni ludzie (poza pracownikami lombardu) z 

różnymi historiami, czasem dramatycznymi. Ale oprócz tego serial pokazuje 

prywatne życie pracowników lombardu.  

 

Główna obsada: 

Zbigniew Buczkowski - Kazimierz Barski  

Mateusz Murański - Adrian Barski ps. „Adek“ 

Michał Chorosiński - Mariusz Ryniewicz vel Wiktor Rajczak  

Dominika Skoczylas - Andżelika Zawadzka  

Jerzy Górski - Karol Stawicki  ps. „Lolek“ 

 

W 2018 i 2019 serial Lombard. Życie pod zastaw zdobył Telekamerę w 

kategorii serial fabularno-dokumentalny. 

 

Serial ogląda ponad 1 mln widzów. Jest produkcji Studio A. 

 

Można go oglądać na kanale TV 

Puls od poniedziałku do piątku o 

19:00, a w soboty powtórki od 

10:10 do 14:00. 

 

Polecam! 

Damian Kaczmarek 8b 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

HOROSKOP JESIENNY  

 

BARAN (21.03–19.04) 

Przed Tobą produktywny miesiąc pełen codziennych zmartwień. Wszystko, co zrobisz w 

najbliższych dniach, przyniesie bardzo dobry wynik w odpowiednim czasie. Zadbasz o 

swoją przyszłość, ucząc się na sprawdzian z polskiego. W relacji osobistej przyda się 

zdolność do negocjacji. 

 

BYK (20.04–20.05) 

Nie oczekuj, że otoczenie zaakceptuje ustalone przez Ciebie zasady.  Wręcz przeciwnie, 

ktoś może postąpić nieuczciwie. Nie odpłacaj tym samym – ryzykujesz utratę reputacji. 

Brak zaufania może zniszczyć Twoją relację miłosną. 

 

BLIŹNIĘTA (21.05–21.06) 

Nie unikniesz ciężkej nauki, ale przeszkody na Twojej drodze będą minimalne, a wynik 

spełni Twoje oczekiwania. Możesz otrzymać dobrą ocenę lub nieoczekiwany bonus. To 

dobry czas, aby wzmocnić swoją pozycję w klasie. Również w relacji osobistej nie 

zabraknie harmonii. 

 



RAK (22.06–22.07) 

Październik będzie okazją do wykazania się, zrobienia czegoś wyjątkowego. Lepiej, jeśli 

będzie to Twój osobisty projekt, ale i w zespole osiągniesz imponujący rezultat.  Będziesz 

niezwykle bezpośredni i otwarty, zarówno w przyjaźni, jak i w miłości. 

 

LEW (23.07–22.08) 

Spełnisz większość obietnic i zobowiązań. W Twoim  otoczeniu pojawi się osoba, 

która może znacznie uprościć codzienne zadania. Jeśli chodzi o relację osobistą, nadchodzi 

czas zmian. Zaufaj swojej intuicji, a nie popełnisz błędu.  

 

PANNA (23.08–22.09) 

Przed Tobą szczęśliwa jesień! Podejmiesz słuszne decyzje, kierując się zdrowym 

rozsądkiem. Jednak, aby rozwiązać praktyczne problemy, lepiej skontaktować się ze 

specjalistami. Kompromis pomoże uniknąć nieporozumień w związku. To bardzo dobry 

czas na negocjacje. 

 

WAGA (23.09–22.10)  

Gwiazdy obiecują spokojną jesień. Być może otrzymasz fajny prezent. Stabilne oceny, 

stabilna przyjaźń, stabilna szkoła – nie będziesz narzekać na kłopoty. Jeśli planowałeś 

radykalne zmiany w życiu, lepiej je odłóż na inny czas. 

 

SKORPION (23.10–21.11) 

W najbliższych dniach osiągniesz 

postęp w sprawach, które tak długo na 

Ciebie czekały. Może to być uznanie w 

środowisku szkolnym, albo nowy etap 

w relacji osobistej. Prawdopodobnie 

otrzymasz świetną ofertę, ponieważ 

okres ten sprzyja rozwojowi w szkole. 

 

STRZELEC (22.11–21.12) 

Karty obiecują sukces – duży lub mały, będzie Twoim zasłużonym zwycięstwem nad 

okolicznościami, konkurencją lub samym sobą. To dobry czas na nowe projekty. Nie 

będziesz też narzekać na rozwój wydarzeń w  relacji osobistej. Jesteś gotowy na kolejny 

krok? 



KOZIOROŻEC (22.12–19.01) 

Zdecydowanie nie możesz wierzyć we wszystko, co usłyszysz tej jesieni. Zwróć 

szczególną uwagę na transakcje finansowe i podpisywanie ważnych dokumentów, inaczej 

nie unikniesz potwornego błędu. Ukochana osoba Cię nie 

rozczaruje. 

 

WODNIK (20.01–18.02) 

Przed Tobą romantyczny miesiąc! Miłość doda Ci pewności 

siebie, dlatego niewiele osób odrzuci Twoje prośby, nawet te 

zbyt odważne. Gwiazdy ostrzegają jednak, że wszelkie  sprawy 

biznesowe i finansowe należy w miarę możliwości odłożyć na 

kolejny miesiąc. 

 

Dominika Kiszakiewicz 8b 

 

 


