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Cześć! 
 Z tej strony redaktorzy 

Koła Dziennikarskiego SP21. 

 Trzymacie właśnie  

 WIOSENNY numer  

 naszej gazetki szkolnej „ROZGADANI“! 

W środku znajdziecie w głównej mierze 

artykuły zachęcające do zostania uczniem   

naszej wspaniałej SZKOŁY. 

ZAPRASZAMY! 



 

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 

ŁĄCZNIK: NATALKA WITCZAK 

 
REDAKTORZY: ASIA LIS, DAMIAN KACZMAREK, 

DOMINIKA KISZAKIEWICZ, JULKA OCHNICKA, NINA 

PESTKA, ZOSIA STAROBRZYŃSKA, GABRYSIA 

SZWEDA, HANIA TOMCZAK.  

 

 

JEDYNĄ NASZĄ ZASADĄ JEST DOBRA 

ZABAWA! 



Cześć, witajcie! 
Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój nowy artykuł. 

Będzie on o nauczycielach  

w Szkole Podstawowej nr 21 (fantastycznej szkole)! 

No to co? ZACZYNAMY! 

 

Na początek bardzo bym chciała Wam powiedzieć, że 

wszyscy nauczyciele w tej szkole są tak samo fajni. Tak 

szczerze, to teraz nie potrafiłabym powiedzieć, który jest 

najlepszy. Bardzo lubię na przykład panią od języka 

polskiego. Pani Ania to właśnie ta nauczycielka, która 

prowadzi koło dziennikarskie. A tak à propos pani Ani… 

Ostatnio mieliśmy 100 lekcję 

języka polskiego. To była 

najlepsza lekcja mojego życia! 

A wiecie czemu? Nie? To już 

Wam mówię. Pani Ania 

zamówiła nam pizzę i 

oglądaliśmy film na podstawie 

naszej lektury, Harry Potter i 

kamień filozoficzny. Nigdy tej 

lekcji nie zapomnę!  

 

Bardzo też lubię panią Elę od 

matematyki (czyli moją 

wychowawczynię). Ma bardzo 

duże poczucie humoru, 



zawsze pomoże, no i oczywiście fantastycznie uczy.  

Bardzo też lubię panie od: 

- historii – Pani Ola  

- geografii – Pani Ewa 

- biologii i plastyki (napisałam to razem, bo tego uczy nas 

ta sama pani) – Pani Agata  

- i od techniki i informatyki (tego również uczy nas ta sama 

pani) – Pani Justyna  

 

W tej szkole uczy mnie jeszcze dwóch Panów. Jeden jest od 

muzyki (Pan Krzysztof), a drugi od WF-u (Pan Adam).  

 

Każdy nauczyciel uczy w inny sposób, ale też za razem 

każdy uczy fajowo! Bardzo Was zachęcam do tego, abyście 

przyszli do nas do szkoły na stałe, wtedy będziecie mogli 

poznać wszystkich nauczycieli, bez wyjątku!  

 

To już wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. 

Mam nadzieję, że znowu się „zobaczymy” w kolejnym 

moim artykule! A później w szkole… ☺ 

Pa, Pa!!! 

Natalka Witczak 5a 

 

 
 
 
 
 
 
 



SIATKARKI NA PODIUM! 

 

Dnia 5 lutego 2020 roku siatkarki z naszej szkoły w składzie: Małgorzata Bajor, Aleksandra 

Belcyr, Emilia Borysiak, Oliwia Frąckowiak, Oliwia Manista, Zuzanna Krajewska oraz Julia 

Gładyś (kapitan zespołu) zdobyły brąz Mistrzostw Szczecina!!! 

W środę odbył się Finał Mistrzostw Szczecina, na który nasze siatkarki zakwalifikowały się 

po trudnych meczach i tym samym wyjściu z grupy. Rozegrały cztery bardzo dobre mecze. W 

grupie przegrały tylko z zespołem z SP48, ale reszta zwycięstw otworzyła im drogę do Finału 

Mistrzostw Szczecina.  

W finale spotkały się cztery najlepsze zespoły ze Szczecina: SP48, SP21, SP39 oraz SP74. 

Pierwszy mecz okazał się niestety przegrany, jak powiedział sam trener: „minimalnie“. 

Dziewczyny się nie poddały i weszły zmobilizowane na mecz o brązowy medal. W meczu o 3 

miejsce wygrały z zespołem SP48, z którym poprzednio przegrały, udowadniając, że ciężka 

praca przynosi sukcesy.  

Siatkarki pod przewodnictwem Pana Małasa spotykały się na dodatkowych treningach nawet 

w okresie świątecznym. Medal jest dla nas ogromnym sukcesem, choć pozostał niedosyt. 

Błędy zostały już przeanalizowane i poprawione. Ten zespół pokazał, że wszystko jest 

możliwe. 

Emilka Borysiak 8b 

REDAKCJA „ROZGADANYCH“ SERDECZNIE GRATULUJE 

NASZYM WSPANIAŁYM SIATKARKOM!  

Zwłaszcza Emilce, redaktor naczelnej gazetki ☺ 

 

 



10 powodów, dla których język polski jest moim 

ulubionym przedmiotem 

 

1. Wspaniała nauczycielka języka polskiego. 

2. Wiele ciekawych tekstów. 

3. Wiemy, jak napisać rozprawki uzasadniające nasze 

decyzje, podania, CV, list motywacyjny itp. 

4. Możemy dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. 

5. Wiemy, jak napisać zdania. 

6. Możemy się dowiedzieć wiele o 

fonetyce i składni. 

7. W języku polskim są lektury, 

które są interesujące i warto je 

czytać. 

8. Mamy najfajniejsze podręczniki. 

9. Dowiadujemy się, w jaki sposób można odróżnić 

zdania pojedyncze od zdań złożonych. 

10. Poznajemy najsłynniejszych autorów tekstów i 

wierszy. 

Damian Kaczmarek 8b 



NASZA SZKOŁA 

Witaj, Drogi Czytelniku naszej gazetki szkolnej! 

 

     Jestem uczennicą klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami 

Integracyjnymi. Dzisiaj opowiem Wam o mojej szkole i co się w niej znajduje.  

 

Zacznijmy od szkoły na zewnątrz. Jest ona mała, ale w środku skrywa ciekawe tajemnice! 

Przed szkołą znajduje się ogród, którym się zajmujemy. Rosną tam m.in. różnego gatunku 

drzewa, krzewy oraz kwiaty, które kwitną w odpowiednich porach roku. Obok wejścia 

znajdują się ławki i miejsce na rowery i hulajnogi, którymi uczniowie przyjeżdżają do szkoły 

(najczęściej w ciepłe pory roku).  

    Gdy wchodzimy do szkoły, widzimy na korytarz, zwany przedsionkiem. Po jego lewej 

stronie znajduje się szatnia na kurtki. Gdy wyjdziemy z przedsionka, po lewej stronie 

znajduję się portiernia, a naprzeciwko nasz korytarz główny, na którym są ławki, szafki, 

automat z przekąskami, wejście na salę gimnastyczną i wejścia do 3 holów klasowych. W 

pierwszym i drugim holu (od lewej strony) znajdują się „zerówki” i klasy 1-3 oraz świetlice. 

A w trzecim holu znajdują się klasy 5-8. Na końcu każdego z holów mamy wyjście, które 

prowadzi na boisko i plac zabaw. Naprzeciwko pierwszego holu znajduje się sekretariat i 

stołówka. Na naszej stołówce znajdują się kolorowe ławki, rozpis obiadów i  blat, na którym 

dostajemy obiady. Obok stołówki znajduję się pokój nauczycielski. Naprzeciwko stołówki 

znajdują się schody na 1 piętro, a obok schodów jest winda, która jest dostępna tylko dla pań 

sprzątających i osób, które jeżdżą na wózku. Wchodząc na 1 piętro są szafki dla 8 klas. Jak 

wejdziemy na 1 piętro mamy takie sale jak: sala informatyczna, sala do fizyki/chemii i sala od 

biologii.  

      

Mam nadzieję, że nasza szkoła Wam się spodoba i chętnie poznacie ją bliżej:). 

                                                                                               

Asia Lis 5a  

                                                                                                                                   



 
 
 
 
 
 

Julka Ochnicka 8b 



NAJWIĘKSZE ZALETY NASZEJ SZKOŁY 

 

1. Wspaniała atmosfera. 

2. Dobry kontakt z nauczycielami. 

3. Moim zdaniem najlepszy kontakt uczniowie mają z panią 

bibliotekarką. 

4. Wspaniałe zajęcia z naszą najlepszą polonistką na świecie. 

5. I nasza najlepsza wychowawczyni, która wspiera nas na każdym 

kroku. 

6. Plac zabaw dla 

młodszych klas! 

 

 

 

 

SALA GIMNASTYCZNA 

Nasza Szkoła, jak wiecie, ma niedużą salę gimnastyczną z 

kantorkiem. Bardzo ją lubię, bo jest idealna do zabaw bieganych. Ma 

przebieralnie męską i żeńską, a w nich małe łazienki. Najbardziej 

lubię ten mały kantorek, bo choć nie jest zbyt duży, to mieści bardzo 

wiele przedmiotów, takich jak piłki, szarfy, woreczki i materace.  

Dbajmy o naszą salę gimnastyczną, zmieniając obuwie na WF, a 

ona odpłaci nam miejscem do zabawy w zimne, deszczowe dni. 

 

Hanna Tomczak 5a 



 



Nasza szkoła :) 

 

Jesteśmy szkołą 

podstawową jak 

wiele innych, ale 

parę rzeczy nas 

wyróżnia. Jedną z 

nich jest bardzo 

dobry sprzęt 

komputerowy. Na 

lekcjach 

nauczyciele 

pokazują nam różne filmiki, wspomagające temat w świetnych 

warunkach. Nasza sala do języków obcych także robi wrażenie. 

Co do nauczycieli, to nikt się nie skarży. Wręcz przeciwnie, nasi 

nauczyciele przestrzegają regulaminu, pomagają w zrozumieniu 

tematu, nie zadają dużo prac domowych, ale też nie za mało. Co jakiś 

czas odbywają się u nas konkursy, np. konkurs logicznego myślenia z 

matematyki czy też konkurs wiedzy o Harrym Potterze!  

 

Podsumowując, nasza szkoła jest bardzo komfortowa, ma bardzo 

wysoki poziom nauczania oraz łatwy dojazd, ponieważ pod szkołą są 

dwa przystanki linii 75 i 86 w dwie strony. 

 

Zofia Starobrzyńska 8b 



 

Przepis na łatwe pączki  
Będą nam potrzebne: 

1. Mąka pszenna  

2. Cukier  

3. Kostka masła  

4. Jajka  

5. Mleko  

6. Jogurt naturalny  

Do przygotowania polewy będą nam potrzebne: 

1. Biała czekolada  

2. Mleczna czekolada  

3. Śmietanka 30% 

4. Kolorowa posypka  

Przygotowanie  

1. Masło rozpuść w rondelku i wymieszaj z ciepłym mlekiem. 

2. Jajka ubij na puch. Foremkę do pączków z dziurką wysmaruj masłem. 

3. Do masy jajecznej dodaj  mąkę, mleko z dodatkiem jogurtu i wymieszaj. 

4. Do formy wkładaj porcje ciasta i piecz 10-15 minut w 180 stopniach. 

Przygotowanie polewy  

1. Śmietankę podgrzej, podziel na pół i wlej do dwóch naczyń. Do każdego dodaj jeden 

rodzaj czekolady i podgrzewaj w kąpieli wodnej aż czekolada się rozpuści. 

2. Donuty mocz wierzchem w polewie i posyp kolorową posypką. Odstaw  do zastygnięcia.   

 

Życzę smacznego  

Gabrysia Szweda 5a 



WZORCOWA ROZPRAWKA NASZEJ UCZENICY 

 

Nie jestem przekonana co do tego, jaki wpływ ma ustrój totalitarny na życie jednostki, 

ponieważ trudno to ustalić, jeśli samemu się w takim nie żyje. Mam nadzieję, że argumenty 

zaczerpnięte z literatury i historii pomogą mi ukierunkować moją opinię. 

 Pierwszy argument zaczerpnę z książki pt. Niezgodna, Veronici Roth. Główna 

bohaterka książki, Beatrice Prior, która zmienia imię na Tris, żyje w społeczeństwie, które 

jest podzielone na pięć frakcji. Altruizm, Erudycja, Nieustraszoność, Prawość i Serdeczność. 

W wieku 16 lat wybierasz, do której będziesz należeć. Jedna z frakcji chce rządzić innymi. Na 

jej czele stoi Jeanine. Chce wbrew ludziom, podporządkować ich sobie. Zarządza okrutne 

rzeczy. Sprawia, że osoby zostają pozbawione własnej woli. Doprowadza to do masowej 

tragedii. Postępowanie zgodnie z wolą jednej osoby nie zawsze jest dobre dla ogółu. 

 Kolejny argument pochodzi z serii książek 

Igrzyska śmierci autorstwa Suzanne Collins. 

Katniss Everdeen żyje w społeczeństwie 

podzielonym na 12 dystryktów. Jest to wynik 

wojny i utrzymuje się od ponad 70 lat. Mieszkańcy 

dystryktów pracują dla Kapitolu, czyli głównej 

części państwa. Na jego czele stoi wspaniały 

przykład dyktatora, Prezydent Snow. Jest to 

mężczyzna, który robi wszystko, by utrzymać 

swoją władzę. Stosuje do tego terror. Co roku 

organizowane są głodowe igrzyska, które mają 

utrzymać mieszkańców dystryktów w ryzach. Co 

roku w igrzyskach bierze udział 24 uczestników, w 

przedziale wiekowym od 12 do 18 lat. Mają oni za 

zadanie wzajemnie się wymordować, tak by 

przeżył tylko jeden uczestnik śmiertelnej walki. 

Tylko po to by utrzymać władzę, co roku 24 

niewinne osoby biorą udział w rzezi.  

 Ten argument zaczerpnę z naszej historii. Przywódca III Rzeszy chciał, by kraj 

rozciągał się na całą Europę, a nawet i dalej. Pchała go również nienawiść do osób, które nie 

ponosiły winy. Nie zważając na konsekwencje, które były ogromne, wzniecił wybuch II 

wojny światowej. Przez chęć władzy i potęgi dla Niemiec, zginęły miliony osób. Nie był on 

jednak jedyny. Przywódcy państw, zaślepieni kuszącą idea doprowadzili do ogromnych 

tragedii. Oprócz śmierci tylu osób, wojna odbijała się na ludziach przez wiele lat. Nawet teraz 

widać jeszcze skutki tych potwornych czasów. 

 Jest coś, co broni w małym stopniu ustroju totalitarnego. W książce Niezgodna ludzie 

żyjący w społeczeństwie mają swoje ustalone miejsca. Każdy żyje we frakcji i należy do 

grupy. Wie, jaką ma pracę. Żyje według ustalonych zasad. Sam wybrał sobie miejsce.  

 Moje argumenty jasno wskazują na to, że totalitaryzm źle wpływa na życie jednostki. 

Każdy człowiek powinien mieć prawo do decyzji o swoim kraju. Przytoczone przykłady 

przekonały mnie co do tej opinii. 

Nina Pestka 8b 



 

HOROSKOP 
na kwiecień 

Baran                   22 marca–21 kwietnia     Byk                                  22 kwietnia–21 maja  
Czeka Cię dużo szczęścia i możliwości     Pozwól sobie czasami na odrobinę szaleństwa.  
pojawiających się na każdym kroku. To także                                Tak rodzą się rewolucyjne pomysły, które  
dobry czas na poprawę swoich relacji w szkole     przynoszą niebywałe rezultaty. Poświęć trochę 
czy pracy. Zwróć uwagę na ukochaną osobę,                  czasu dla siebie. Wystarczy domowe SPA lub 
będzie potrzebowała twojego wsparcia.                   kilka godzin z książką i dobrą kawą.  
  

Bliźnięta             22 maja–21 czerwca    Rak   22 czerwca–22 lipca 
Nie warto rozpamiętywać porażek z prze-    Nadmiar obowiązków trochę cię przytłoczy, 
szłości. Lepiej skupić się na chwili obecnej,    jak najszybciej się z tym uporaj. A potem możesz 
kiedy to można najwięcej zdziałać. Nie                    zjeść pyszny obiad. Zajmij się potrzebami 
wszystkie projekty zostaną przyjęte, lecz                             duchowymi, możesz medytować lub uprawia 
głowa do góry i działaj dalej.                   jogę. Zdobyta wiedza okaże się cenna w 
przyszłości. 
 

Lew                 23 lipca–23 sierpnia    Panna            24 sierpnia–23 września 
Doskonale poradzisz sobie z prowadzonym    Przeczytasz nowe książki, które zainspirują 
projektem. Będziesz podekscytowany swoim         Cię do czegoś. Twoje atuty to osobisty urok, 
wynikiem, dlatego trudno przyjdzie ci podjąć                fantazja i kreatywność, a jednocześnie umie– 
decyzję o zrobieniu sobie wolnego. Pocie-    jętność logicznego rozumowania i działania.  
szeniem będą rewelacyjne osiągnięcia.       Wykorzystaj je, a osiągniesz sukces zawodowy. 
 

Waga            24 września–22 października     Skorpion 23 października–22 listopada 
Choć obowiązków masz dużo poradzisz sobie   Zapanuj nad swoimi emocjami albo w przeciwnym 
z nimi bez problemów. Dzięki temu zostanie                   razie negatywnie wpłynie to na całą przyszłość. 
dużo czasu na przyjemności. Możesz oglądać      Sukcesy przyjdą, lecz z większym trudem.  
Będziesz w domu film z rodziną i jeść popcorn.    musiał się postarać, aby odnieść zwycięstwo. 
 

Strzelec      23 listopada–21 grudnia    Koziorożec  22 grudnia–20 stycznia 
Jesteś urodzonym odkrywcą. Nie ma w tym     Czeka cię czas wytężonej pracy, więc dobrze 
nic dziwnego, że wciąż chcesz poszerzać      się zorganizuj. Pracuj inteligentnie,wykorzystując 
swoją wiedzę. Warto jednak zadbać nie     swój czas z maksymalną efektywnością. Jeśli  
tylko o umysł, ale także o swoje ciało. Ćwicz      wszystko wykonasz we właściwy sposób, możesz  
w domu, na przykład z aplikacją w telefonie.             znaleźć nowy kierunek dla dalszego działania. 
 

Wodnik         21 stycznia–18 lutego    Ryby        19 lutego–21 marca 
Zastanów się, gdzie się znajdujesz i co czujesz     W domu zaskoczy cię miły gest. Niespodzianka 
w związku ze swoją obecną sytuacją. Wystar-                  naładuje cię ogromną ilością pozytywnej energii. 
czy odrobina refleksji , aby zobaczyć, czy                Masz dużo ciekawych pomysłów, których część 
wszystko idzie we właściwym kierunku.                                 uda się zrealizować z pomocą rodziny. Przed 
Dzięki temu zaczniesz odnosić sukcesy.     końcem miesiąca będziesz cieszyć się sukcesami.  
 

Dominika Kiszakiewicz 8b     
 



 



 

REDAKCJA „ROZGADANYCH“ ŻYCZY WSZYSTKIM 

CZYTELNIKOM SPOKOJNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH. 

PRZEDE WSZYSTKIM NADZIEI NA WSPÓLNE 

ŚWIĘTA! 

Oby sytuacja w Polsce i na świecie uległa stabilizacji. 

Obyśmy szybko wrócili do szkoły ☺. 

Tego życzymy Dyrekcji, Nauczycielom, pracownikom 

obsługi i administracji, ale przede wszystkim Wam, 

DRODZY UCZNIOWIE SP21! 



 
 
 
 
*PRACE NAGRODZONE W LITERACKIM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM 
ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W GRUDNIOWYM NUMERZE NASZEJ GAZETKI. ZA 
ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ REDAKCJA PRAGNIE PRZEPROSIĆ WSZYSTKICH 
LAUREATÓW. ZA TO W GRUDNIU BĘDZIE MOŻNA ZAMÓWIĆ GAZETKI DLA CAŁEJ 
RODZINY ZA DARMO! ☺ 


