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Cześć! 
 Z tej strony redaktorzy 

Koła Dziennikarskiego SP21. 

Trzymacie właśnie  

 MAJOWY numer  

 naszej gazetki szkolnej 

„ROZGADANI“! W środku znajdziecie m.in wywiad z kolegami z innych 

krajów oraz poradnik dla ósmoklasistów! 

 

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 2A, 5A I 8B. 

 

OTO NAJLEPSZA 

REDAKCJA POD 

SŁOŃCEM!  

 

REDAKTOR NACZELNA: EMILKA BORYSIAK 

Z-CA: OLIWKA MANISTA 

ŁĄCZNIK: NATALKA WITCZAK 

 
REDAKTORZY: JAVIER AMBROSINI SOBCZAK, 

SARA FLORENCIO-KICIŃSKA, AMELIA HERNAT,  

ASIA LIS, DOMINIKA KISZAKIEWICZ, JULKA 

OCHNICKA, JULKA RYCHLIK, ZOSIA 

STAROBRZYŃSKA, HANIA TOMCZAK.  

 

JEDYNĄ NASZĄ ZASADĄ JEST DOBRA 

ZABAWA! 



Majowy numer „Rozgadanych“ rozpoczynamy od 

powitania nowej Redaktorki – Julki Rychlik z klasy 

2a. To najmłodsza Dziennikarka w naszym Kole!  

 

Poniżej umieszczamy Jej debiutanckie opowiadanie. 

 

Przygody Violettki  

część 1 

Parę lat temu, może niedawno, żyła sobie mała 

dziewczynka o imieniu Violetta. Dziewczynka była bardzo 

biedna. Miała młodszego brata o imieniu Bartek, mamę 

Sylwię, a taty imienia nikt nie pamiętał. Dziadkowie Violettki 

odeszli. Violettka chodziła do 2 klasy szkoły podstawowej. W 

szkole wszyscy z Violettki się śmiali, bo nosiła poszarpane 

spodnie i dziurawe buty. Koszulki 

miała za małe, a plecak dziurawy. 

W ogóle była zaniedbana. Bartek 

podobnie wyglądał i chodził do 

przedszkola. Mama nie 

pracowała i brakowało im pieniędzy, a 

Violettka i Bartek dawali jej swoje. Co było bardzo miłe, ale i 

tak nie wystarczyło na chleb, masło, wodę i wiele innych 

rzeczy. Mieli mały dom na wsi. Toaleta była na dworze. Mieli 



kury, krowy, psa, owce i musieli je żywić. Mama wpadła na 

pomysł, żeby je sprzedać. Udało się, ale osoby kupujące 

mówiły, że chętnie kupią, ale taniej. Mama zgodziła się i było 

tylko na chleb, chociaż na to. Violettka rosła i Bartek też, a 

mama była coraz starsza. Trzeba było jej pomagać. Violettka 

była w 7 klasie, a Bartek w 2 klasie. Wyszli na spacer z mamą. 

Podszedł do nich starszy pan i powiedział, że jest ich tatą i 

mężem. Najpierw nie wierzyli, ale tak, to był ich tata. 

Wszyscy byli zadowoleni, że się odnaleźli. 5 lat później 

Violettka znalazła męża, który był bardzo bogaty, a Bartek był 

jeszcze nastolatkiem. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

Julia Rychlik 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIĘDZYNARODOWY WYWIAD NA TEMAT NAUKI W 

CZASIE KORONAWIRUSA 

 

Cześć! 

Jak spędzacie ten czas (pandemię)? 

Ja robię różne rzeczy, bawię się z moim królikiem Szari, robię obrazy, 

czyli „ćwiczę rękę“. No i oczywiście odrabiam zadania domowe! Mój brat 

Matias robi co innego, odrabia lekcje, gra tak jak inni jego koledzy, prowadząc 

wirtualne wojny itp. 

 

A tu moje zdanie o okropnym wirusie: 

Mam go już dość tak jak maseczek, ale wiem, że musimy je nosić, 

ponieważ muszą one nas chronić! Ale na pewno to wszystko się skończy, bo 

trzeba tylko cierpliwie czekać i myć ręce, zachowując zasady higieny – aby ten 

ten okrutny wirus się nie „przyczepił“. Oczywiście, brakuje mi moich 

nauczycieli, przyjaciół i mojej klasy, nagrywania tik toków w szkole z 

koleżankami (haha), zajęć plastycznych, spotkań z moją kuzynką Polą. 

 

Matias mówi, że noszenie tych maseczek staje się modą na np. wzorki: jedni 

noszą militarne, inni folkowe, jeszcze inni czarne. 

Ale uważa, że trzeba je nosić i przestrzegać zasad higieny. 

 

No i najtrudniejszym dniem były moje urodziny, ponieważ mam je 18 kwietnia. 

Spędziłam je tylko z moją najbliższą rodziną, a zwykle jeszcze była moja dalsza 

rodzina, czyli Ciocie, Wujkowie i inni, na dodatek nie mogę zrobić przyjęcia 

urodzinowego dla moich przyjaciół... Ale przynajmniej była moja najbliższa 

rodzina. Myślałam, że dostanę papier toaletowy, drożdże, makaron i jeszcze 

maseczkę, ale dostałam normalne prezenty (hahaha). 

A wy? Jak spędzacie ten czas? 



A teraz czas na mój wywiad! Przeprowadziłam rozmowy z uczniami z 

różnych krajów. „Opowiedzą“ nam oni, co myślą o pandemii, jak się uczą, 

co robią w tym czasie. Kraje, z którymi przeprowadziłam wywiad, to: 

Włochy, Hiszpania, Szwecja, Australia, Norwegia i Niemcy. 

 

Niemcy 

Nadia, lat 13, 7 klasa – Hamburg 

S: Jak dzieci w Niemczech uczą się w czasie pandemii? 

N: Uczymy się przez Internet. 

S: Czego im brakuje? 

N: Wychodzenia na dwór. 

S: Nadia, co myślisz o pandemii?  

N: Myślę, że zostało to puszczone, bo było/jest za dużo ludzi...  

S: Czego Ci brakuje? 

N: Szkoły i zajęć z gimnastyki artystycznej.  

Grüße gehen raus an alle Kinder aus Polen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Włochy 

Melissa, lat 12 – Rawenna 

Według mnie, ta pandemia jest pauzą, czasem na przemyślenie. Prędzej czy 

później wszystko wróci do normalności... Ale na pewno o tym nie zapomnimy. 

Z pewnością coś się zmieni, miejmy nadzieję, że na lepsze. 

Cieszę się, że można odwiedzać się w rodzinie, choć bardzo mi przykro, że nie 

można się przywitać, obejmując i przytulając... 

Wolny czas spędzam w moim pokoju ze 

słuchawkami na uszach i muzyką na maksa 

(wysłów się lepiej za mnie ).  

[Sara: nie wprowadziłam żadnych korekt 

uważam, że bardzo fajnie Melissa nam 

opowiada ;)] 

Bardzo brakuje mi moich przyjaciół, 

wolności... móc wyjść z domu, pojeździć na 

rowerze... itd. 

Lekcje odbywają się online. Codziennie od 9 

spotykamy się su web z klasą i nauczycielami. 

Jako sprawdziany robimy testy online... 

 

UN GRANDE SALUTO E ABBRACCIO VIRTUALE A TUTTI 

RAGAZZI E BAMBINI DI TUTTO IL MONDO. 

ANDRÀ TUTTO BENE...  

 

 

 

 

 

 



Szwecja 

Nicol, lat 16 – Geteborg 

S: Nicol napisała mi, jak wygląda czas pandemii w Szwecji. 

Ponieważ uczęszcza ona do 9 klasy szkoły podstawowej, zajęcia ma w szkole. 

Opisała mi, jak to wygląda – sami możecie przeczytać. Opowiedziała mi 

również, że jej siostra jest studentką, więc zajęcia i wykłady ma internetowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Australia 

Monica, 13 lat 

Mama Monici opowiedziała mi, jak wygląda nauka wśród studentów, ponieważ 

sama się uczy, ma zajęcia od pewnego czasu już na uczelni, ale przed wejściem 

do sali jest spryskiwana specjalnym płynem, studenci siedzą od siebie w dużych 

odstępach, natomiast wykładowcy, którzy boją się o swoje zdrowie ze względu 

na wiek, pracują zdalnie. Studenci mogą kontaktować się z nimi również 

telefonicznie. 

S: Jak odbywaja się zajecia? 

M: Na początku online, teraz wracamy do szkoły i zajęcia są trochę skrócone, 

więc przebywamy w szkole mniej czasu. 

S: W jaki sposób się komunikujecie?  

M: Przez szkolny email (Outlook) i czasami telefonicznie. 

S: Czego Ci brakuje?  

M: Koleżanek, kolegów i nauczycieli. 

S: Co robisz w wolnym czasie?  

M: Gram w różne gry, oglądam telewizję i słucham muzyki  

S: Co myślisz o wirusie?  

M: Głupi!!! Najgorsza rzecz, jaka mogła się 

wydarzyć, bo pomieszał mi życie. 

 

Hello polish friends! Greetings from 

Western Australia. I hope this situation 

improves and everything will be over soon. 

Stay safe, wash your hands.  

Love from Monica. 

 

 

 



Norwegia 

Ewa, prawie 8 lat – Bergen 

S: Myślę, że dla Ewy musiał być to bardzo trudny okres. Rozmawiałam o tym 

z moją Ciocią Kasią, jej mamą, ponieważ Ewa bardzo lubi szkołę i swoje 

koleżanki i wychowawcę, a przez ten czas gdy zajęcia odbywały się wirtualnie, 

mogła spacerować po górach, które są blisko jej domu (a słowo Wam daję, że 

widoki i przyroda są tam piękne zarówno latem, jak i zimą. Sama o tym wiem, 

ponieważ tam gościłam), ale sami możecie przeczytać, jak czas pandemii 

wygląda z perspektywy Ewy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



Hiszpania 

Jaime, 16 lat, uczeń gimnazjum – Madryt  

 

Zajęcia szkolne odbywają się przez Internet. W ten sposób kontaktujemy się z 

nauczycielami i wysyłamy zadania domowe e-mailem. Tak też mamy 

sprawdziany i egzaminy.  

 

Od niedawna w Hiszpanii zniesiono trochę zastrzeżeń w związku z pandemią. 

Możemy już wychodzić na spacery, jednak nie możemy się gromadzić czy 

spotykać w parkach. Otwiera się coraz więcej sklepów; do niedawna były to 

tylko apteki czy sklepy spożywcze, więc zakup ołówka stawał się problemem.  

 

Czego mi najbardziej brakuje? Długich jazd na rowerze po Madrycie (bardzo 

lubię jeździć na rowerze), spotkań z kolegami... Na razie się kontaktujemy przez 

WhatsApp i telefonicznie.  

 

Jak spędzam wolny czas? Prawie go nie mam, bo mimo że jestem w domu, to 

mam sporo nauki, ale jeśli go tylko znajdę, po prostu rysuję: roboty, dinozaury, 

bohaterów komiksów.  

 

Co myślę o pandemii? Ludzie, którzy wypuścili tego wirusa z laboratorium, to 

ludzie bez sumienia, bez skrupułów, z chorą wyobraźnią… Mimo że w 

Hiszpanii w tej chwili mamy trudny okres wierzymy w to, że to się kiedyś 

skończy i wszystko wróci do normy. 

 

Hola amigos Polacos, les deseo perseverancia, porque todo tiene su fin alguna 

vez. 

Un Saludo Jaime 

 



Jaime przesłał nam kilka swoich prac, które możecie obejrzeć! 

 

S: Od innych koleżanek z Hiszpanii, z miasteczka w którym mieszkałam wiem, 

że nauka wygląda też inaczej. Mają przesyłany na tydzień materiał, który muszą 

opracować i wysłać nauczycielowi na e-maila (ewentualnie gdy mają problem, 

mogą skontaktować się z nauczycielem telefonicznie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Victoria, Sylvia, Irene i Jessica powiedziały, że najbardziej tęsknią za 

normalnym życiem. Chcą wrócić do szkoły i przytulać się do swoich przyjaciół. 

Przesyłają nam  

Un abrazo fuerte y mil besos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Proponuję Wam wysłuchać dwie piosenki w języku hiszpańskim, które są 

pełne nadziei. 

Pierwsza ma tytuł Resistiremos – zaczyna się informacją z całego świata o 

koronawirusie.  Odpowiedzią na nią jest piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=SiTiyo2VL6U 

 

Druga piosenka ma tytuł Volvemos a Brindar 

https://www.youtube.com/watch?v=MepdOlwdvY4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiTiyo2VL6U
https://www.youtube.com/watch?v=MepdOlwdvY4


 
 

 
Sara Florencio-Kicińska 5a 

 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM 

BIORĄCYM UDZIAŁ W WYWIADZIE! 

Przesyłamy najlepsze pozdrowienia z Polski, ze 

Szczecina . 

Redakcja „Rozgadanych“ 

 

 

 

 



PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTY 

 

W tym roku borykamy się z nietypową sytuacją – w końcu pandemia nie zdarza się 

codziennie. Pomimo tego będziemy musieli stanąć przed wyborem szkoły 

ponadpodstawowej, czy nam się to podoba czy nie, a wybór ten wcale nie należy do 

najprostszych.

 

 

Na tę chwilę egzamin ósmoklasisty jest zaplanowany w dniach 16–18 czerwca 2020.  

 16 czerwca odbędzie się egzamin z języka polskiego 

 17 czerwca odbędzie się egzamin z matematyki 

 18 czerwca odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (w naszej szkole są to 

angielski lub niemiecki) 

 

Od naszych ocen i wyników z egzaminu zależy, ile punktów rekrutacyjnych otrzymamy. 

Każda szkoła ma swój orientacyjny próg punktowy i warto się z nim zapoznać. Jak obliczyć 

swoje punkty? 

 



Łącznie możemy otrzymać 200 punktów. Za wyniki z egzaminów z trzech przedmiotów 

można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Wynik z egzaminu z języka polskiego i 

matematyki mnożymy razy 0,35. Zatem jeśli z egzaminu z polskiego otrzymamy 

przykładowo 100%, to mnożymy 100x0,35, czyli otrzymamy 35 punktów. Za egzamin z 

języka obcego możemy otrzymać 30 punktów, czyli nasz wynik mnożymy razy 0,30. Kolejne 

100 punktów możemy otrzymać za oceny oraz dodatkowe kryteria.  

 

W każdej szkole są cztery przedmioty punktowane:  

Za ocenę celującą (6) otrzymuje się 18 punktów 

za ocenę bardzo dobrą (5) 17 punktów, 

za dobrą (4) 14 punktów, 

za dostateczną (3) 8 punktów, 

i za dopuszczającą (2) 2 punkty. 

 

 

Ponadto możemy otrzymać 7 punktów za świadectwo z wyróżnieniem (z paskiem) oraz 3 

punkty za wolontariat. Punktowane są również szczególne osiągnięcia, jak np. tytuł finalisty i 

laureata konkursów przedmiotowych, a za takie osiągnięcia otrzymamy nawet 18 punktów. 

 

Obecna sytuacja uniemożliwia nam uczestnictwo w Dniach Otwartych, dzięki którym 

moglibyśmy lepiej zapoznać się ze szkołą. Jak zatem podjąć decyzję? 

Na samym początku najlepiej by było zastanowić się nad tym, czy chcemy iść do liceum, 

technikum, czy szkoły branżowej. 



Czym się charakteryzują? 

 Szkoła branżowa zastąpiła wcześniejsze zawodówki. Trwa trzy lata i przygotowuje 

nas do wykonywania danego zawodu. Do szkół branżowych idą uczniowie, którzy wiedzą, że 

chcą wykonywać dany zawód. 

 Technikum trwa 5 lat i przygotowuje nas zarówno do zdania egzaminu zawodowego,  

jak i matury. Dzięki maturze można pójść później na studia. 

 Liceum trwa 4 lata i zdaje się w nim maturę. Nie przygotowujesz się w nim do 

konkretnego zawodu, natomiast skupiasz się na dobrym zdaniu matury, która otwiera drogę 

na studia.  

 

Przede wszystkim poleciłabym przyjrzeć się samemu sobie i zastanowić się: 

 jakie przedmioty lubimy najbardziej? 

 jakie mamy ambicje? 

 jakie przedmioty sprawiają nam trudność? 

 nad swoimi predyspozycjami 

 nad swoimi zainteresowaniami 

 

Gdy już to wiemy, warto zapoznać się z ofertami szkół średnich, które odpowiadają naszym 

oczekiwaniom.  

Wystarczy w Internecie znaleźć szkoły ponadpodstawowe, jakie w naszym mieście. Gdy 

zainteresuje nas dana szkoła, sprawdzamy jej ofertę (liczba oraz profile jej klas). Warto wziąć 

pod uwagę, gdzie się znajduje (jaki mamy do niej dojazd) oraz jakie języki obce są w niej 



nauczane. Zawsze można też zasięgnąć opinii uczniów tej szkoły. Poza tym w Internecie 

znajdziemy wiele innych przydatnych informacji. 

U nas w Szczecinie możemy wybrać trzy szkoły, które nas interesują. Ważne jest, żeby 

ustawić je w odpowiedniej kolejności. Na pierwszy wybór warto ustawić szkołę, do której 

najbardziej chcemy się dostać. Tak samo z klasami. 

 

Ważne jest też, żeby pilnować terminów rekrutacyjnych. W tym roku są one przesunięte. 

Poniżej znajduje się link, pod którym znajdziemy wszystkie ważne daty. 

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/harmonogram 

 

Mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu ten artykuł Wam pomoże . 

 

POWODZENIA!!! 

 

 

 

Emilia Borysiak 8b 

 

 

 

 

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/harmonogram


PRZYJACIELE 

 

Przyjaciele. Hmm… to ludzie i zwierzęta, ale dziś powiem o 

ludzkiej przyjaźni w tych dziwnych i nienaturalnych czasach. 

 

„Przyjaźń – serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości” –  

taką znalazłam definicję w Internecie. Ja jednak chcę napisać, jak ja to 

czuję. 

Przyjaźń to spotkania, wspólne śmianie, zabawy, kłótnie, fochy, 

łzy szczęścia, łzy smutku i złości. Dzisiaj nawet nie możemy się 

pokłócić, bo co to są za kłótnie przez telefon (hihi). Niestety, 

zostaliśmy oddaleni od swoich przyjaciół/koleżanek. Na szczęście 

mamy inne możliwości spotkań, np. rozmowa przez telefon i  

Skype’a.  

Proszę Was! Pamiętajcie, nie przerywajcie kontaktu ze swoimi 

przyjaciółmi, bo ten węzeł może się poluźnić lub nawet (co gorsza) 

rozwiązać. Dzwońcie, piszcie, rozmawiajcie, nawet krzyczcie przez 

okno, jeśli przyjaciel to sąsiad.  

Muszę do czegoś się Wam przyznać na koniec. Kiedyś 

myślałam, ze mój komputer to dobry „przyjaciel”, bo przecież 

chciałam z nim spędzać każdy czas wolny, a szkoła to nuda. A teraz 

wszystko się pozmieniało o 180 stopni. Uwierzycie! 

      

 Dużo optymizmu życzy  

                                    Hania Tomczak 5a 



 
 

Julka Ochnicka 8b 

TO MY
ROZGADANI



22 ciekawostki o Szczecinie 
 

1. Pomorze Zachodnie wielu Polakom kojarzy się z plażami nadmorskimi, dlatego dość 

często mieszkańcy naszego miasta pytani są przez przyjezdnych, jak dostać się na plażę. 

Wbrew pozorom jednak – Szczecin nie leży nad morzem, co dla wielu przybywających tu 

turystów jest pewnym zaskoczeniem, a przez samych szczecinian przyjmowane z 

uśmiechem i wzruszeniem ramion. 

 

2. Jezioro Dąbie jest czwartym co do wielkości śródlądowym zbiornikiem wodnym w 

Polsce, a sam Szczecin to trzecie co do wielkości miasto w naszym kraju. Jego 

powierzchnia zajmuje 301 km2. 

 

3. Gwiaździste place Szczecina powstały w XIX wieku i były wzorowane na układzie 

paryskim, stąd określenie miasta jako Paryża Północy. Co ciekawe, układ trzech 

głównych placów miasta jest odzwierciedleniem położenia piramid w Gizie w stosunku 

do Nilu i układu konstelacji Oriona w stosunku 

do Drogi Mlecznej. 

 

4. W Szczecinie znajduje się także 

największy w Polsce i trzeci największy w 

Europie cmentarz – Szczeciński Cmentarz 

Centralny, który liczy sobie 163 ha 

powierzchni. 

 

5. Wśród miejskich legend Szczecina 

najpopularniejsza jest ta o mieście ukrytym pod 

jego dzisiejszymi ulicami, gdzie miał znajdować 

się dworzec kolejowy i zaginiona Bursztynowa 

Komnata, skradziona przez Niemców w czasie 

II wojny światowej i poszukiwana do dzisiaj. 

 

6. Szczecin należy do niezwykle zielonych miast. W jego granicach znajduje się aż 15 

parków zajmujących łącznie powierzchnię ponad 142 ha. Nazywany jest także miastem 

magnolii, bowiem na wiosnę te piękne drzewa kwitną tutaj w wyjątkowo dużych 

ilościach. Jedną z imprez organizowanych w Szczecinie jest kwietniowy Rajd Magnolii – 

prestiżowa impreza motoryzacyjna. 

 

7. Stolica Pomorza Zachodniego słynie także z najstarszego działającego nieprzerwanie od 

dnia swojego otwarcia kina. Kino Pionier działa tutaj od 1909 roku. 

8. To w Szczecinie także podpisano pierwsze Porozumienie Sierpniowe w 1980 roku, które 

miało zakończyć strajki stoczniowców. Dopiero następnego dnia podpisane zostało 

Porozumienie Sierpniowe w Gdańsku. 

9. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie to renesansowa budowla dawnych władców 

tego terenu, położona pięknie na wzgórzu nad Odrą. Dziś na jego terenie działa aktywnie 

instytucja kultury o tej samej nazwie organizująca liczne koncerty letnie na dziedzińcu 

Zamku, przedstawienia teatralne i festiwale muzyczne. 

10. W Szczecinie znajduje się największe w Polsce skupisko platanów. Ponad 200 rośnie na 

Jasnych Błoniach. 

 



11. Mia Wasikowska znana z filmu Alicja w Krainie Czarów przez rok mieszkała w 

Szczecinie. Było to jedyne polskie miasto, w którym miała okazję mieszkać. 

 

12. W okolicach Mostu Długiego oraz ulicy Wyszyńskiego rano lub około południa można 

poczuć słodki aromat czekolady. To wszystko za sprawą Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Cukierniczego „Gryf”. 

13. Adolf Hitler był honorowym obywatelem Szczecina. Tytuł ten został mu przyznany 4 

kwietnia 1933 roku przez władze miasta, jednak dopiero w roku 1938 podczas pobytu w 

Szczecinie Hitler osobiście ten tytuł przyjął. 

14. Łysa Wyspa oddziela Zatokę Nowowarpieńską od Zalewu Szczecińskiego. Wyspa 

zajmuje powierzchnię 8 ha. 

 

15. Dziwna, czyli cieśnina o długości około 32 km łączy wody Zalewu Szczecińskiego z 

Morzem Bałtyckim. Oddziela również wyspę Wolin od stałego lądu. 

 

16. W Szczecinie urodziła się jedyna Polka, która zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety 

świata, czyli Aneta Kręglicka. 

 

17. Program Śmiechu Warte emitowany przez TVP w latach 90., w którym to prezentowane 

były śmieszne filmiki, powstawał w Szczecinie. 

 

18. Caryca Katarzyna II urodziła się i dorastała właśnie w Szczecinie. Caryca Maria 

Fiodorowna, czyli żona Piotra I, również pochodziła z tego miasta. 

 

19.  W Szczecinie mieszkał i tworzył muzyk niemieckiego romantyzmu, czyli Karl Loewe. 

Jego serce spoczywa w katedrze szczecińskiej. 

 

20. Odtwórca roli Marka Zuckerberga w filmie The Social Network, czyli Jesse Adam 

Eisenberg jest związany ze Szczecinem. 

Mieszkali tu jego rodzice zanim 

wyemigrowali do USA. Aktor trochę 

mówi po polsku i dumnie podkreśla 

swoje pochodzenie. 

 

21. Szczecin ponownie został 

zhołdowany za panowania Bolesława 

Krzywoustego w roku 1121. Grodem 

władał książę Warcisław I, który złożył 

Krzywoustemu hołd lenny. 

 

22. Szczecin był wielokrotnie 

bombardowany podczas II wojny światowej przez wojska alianckie. 

 

Amelia Hernat 5a 

 

 

 



Witaj, Drogi Czytelniku naszej gazetki szkolnej! 

Dziś powiem Ci, jak szybko można odrobić lekcje. 

Zacznijmy od tego, że przy odrabianiu lekcji trzeba mieć ciszę, 

żeby się skupić. 

 

1. Najlepiej zamknij drzwi w pokoju, w którym odrabiasz lekcje. 

2. Przygotuj dobre światło, jeżeli masz ciemno w pokoju. 

3. Przygotuj rzeczy, które są Ci potrzebne do odrabiania, np. 

podręcznik, zeszyty i długopisy. 

4. Odłóż niepotrzebne rzeczy z biurka, które będą Ci przeszkadzać. 

5. Wyłącz urządzenia elektryczne, takie jak: telewizor, telefon 

(oprócz urządzeń, które są teraz potrzebne, czyli 

laptop/komputer stacjonarny). 

6. Przygotuj sobie przydatne 

źródła, żeby znaleźć potrzebne 

informacje. 

 

Pamiętaj, że jeżeli czegoś nie 

wiesz, napisz do nauczyciela, z 

jakim zadaniem masz problem 

. 

 

Asia Lis 5a 

 

 



 
ROZMOWA PRZEZ SKYPE  

I MICROSOFT OFFICE TEAMS 

 

 

Ostatnio dowiedziałem się że nie będzie szkoły i 

myślałem o tym, co będę robił i na w jaki sposób będę miał język 

polski i angielski, a potem pani Ania Tomczyk napisała na Portalu 

Edukacyjnym, że będę miał lekcje na portalu 

Skype i miałem przez dwa tygodnie, a potem przez 

resztę tygodni na portalu Microsoft Office Teams.  

 

 

  

 

 

                              Javier Ambrosini Sobczak 5a 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co robić podczas siedzenia w domu? 

Gdy siedzimy w domu 24/7 może być trochę nudno, a zwłaszcza gdy 

znudzi się nawet… Internet. Jedną z wielu rzeczy jakie można robić 

jest zadbanie o siebie. Teraz jest na to idealny czas! Również można 

podreperować swój język obcy, jak język angielski czy niemiecki, 

których uczymy się obowiązkowo. Można rozpocząć nową 

umiejętność, np. rysowanie, precyzyjna recytacja czy umiejętność 

szybkiego uczenia się. Niedługo będzie koniec roku szkolnego i 

będziemy szli do następnej klasy, gdzie będzie nowy materiał i dobrze 

by było, gdybyśmy się do niego przygotowali. Przeczytanie lektury 

obowiązkowej i zrozumienie jej dokładnie lub poćwiczenie zadań 

matematycznych, żeby później nie mieć z nią problemów. 

Najważniejsze, żeby spędzić ten czas produktywnie. 

 

Zosia Starobrzyńska 8b 



Andrzej Maleszka 

Magiczne Drzewo. CIEŃ SMOKA 

Książka opowiada o czterech bohaterach. Kuki i Blubek wyczarowują 

napój głupoty dzięki magicznej kostce z części „Gra”. Niestety klasa 

chłopców wypiła płyn. Aby im pomóc bohaterowie muszą znaleźć 

kolejny przedmiot o magicznej mocy, bo kostka została zniszczona. 

Wyruszają w podróż. Ten przedmiot to figurka z drewna. Figurka 

ożywa i staje się dziewczynką o imieniu Iza. Dziewczynka jednak ma 

niebezpieczne cechy… (niekontrolowany gniew) i wyczarowuje 

smoka. Dziewczynka musi być pod okiem Gabi i Budynia, bo jest 

niebezpieczna. Blubek, Kuki, Gabi, Budyń i Iza wkraczają do 

podwodnego świata i muszą stoczyć walkę ze smokiem. 

Gabi – dziewczyna, jedna z głównych bohaterek 

Kuki – chłopak, jeden z głównych bohaterów 

Blubek – chłopak, jeden z głównych bohaterów 

Iza – magiczna figurka zmieniona w dziewczynkę o mocy spełniania 

życzeń 

Smok – główny bohater; chce, żeby Iza była jego służącą 

Budyń – gadający 

pies (pomaga 

dzieciom).  

 

 

Hania Tomczak 5a 

 



HOROSKOP 
na maj 

Baran                  22 marca–21 kwietnia      Byk                                  22 kwietnia–21 maja  
Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Z tego    Możesz żałować dobrej okazji, która nie zostanie                                                                                
powodu przez większość czasu będziesz                                 wykorzystana. Poczujesz, że musisz działać, ale 
się uśmiechał/a. Jednak nie lekceważ przeciw-     nie będziesz gotowy/a. Zdobądź się na odwagę  
ników, którzy spiskują przeciwko Tobie. i działaj. Nawet jeśli nie będziesz czuł/a się  
Masz mnóstwo energii! Idź do przodu. pewnie możesz liczyć na niesamowitą nagrodę. 
                
 

Bliźnięta  22 maja–21 czerwca     Rak   22 czerwca–22 lipca 
Pojawiające się problemy nie zepsują Twojego To dobry czas na osobiste zwierzenia i  

pomaganie przyjaciołom. 
pozytywnego nastawienia do życia.     Nie będziesz teraz patrzył na własny 
Przeciwnie, zostaną uznane za fascynujące                   interes. Zamiast tego poświęć się bez reszty dla 
wyzwanie. Umocnisz swoją pozycję w szkole,                                kogoś, kto znajduje się w bardzo niekorzystnej 
zyskując szacunek kolegów.      sytuacji. Zostaniesz doceniony przez bliskich.  
 

Lew          23 lipca–23 sierpnia    Panna            24 sierpnia–23 września 
Będziesz obracał się w doborowym towarzy-    Kluczową rolę odegra sztuka oraz przyjaciele.  
stwie, dzięki pomocy którego z pewnością              Doświadczysz wielu przyjemności, a Twoja  
uda Ci się zrealizować większość Twoich                  kreatywność pozostanie na wysokim poziomie  
planów. Musisz pozwolić sobie nie tylko na     przez cały czas. Również poczucie humoru cię  
branie, ale i dawanie. Pomóż przyjacielowi.     nie opuści.   
 

Waga            24 września–22 października     Skorpion  23 października–22 
listopada 
Musisz uważać na stare długi. Zachowaj      Skoncentruj się na szkole. Nie marnuj czegoś,           
rozsądek, nie pozwól ponieść się emocjom                    co od miesiąca idzie tak dobrze. Nie rozpraszaj  
i przekonaniom o własnej wyjątkowości       się bzdurami, ale uważaj, aby nie narazić nikogo 
nawet jeśli trzeba podjąć ryzyko.     na swój wybuch gniewu. 
 

Strzelec      23 listopada–21 grudnia     Koziorożec         22 grudnia–20 stycznia 
Pojawi się szansa na zarobienie dobrej      Spędzisz dużo czasu na walce z trudnymi 
oceny. Wykorzystaj ją w stu procentach,      zadaniami.  

Ktoś będzie chciał nauczyć Cię gotować 
a rodzice będą dumni. Będziesz popu-      i tylko od Ciebie zależy, czy to wykorzystasz.  
larny wśród znajomych. Dużo czasu spędzisz      Może warto spróbować czegoś nowego? Musisz  
w Internecie, biorąc udział w lekcjach.                             wykazać się inteligencją i niezłomną siłą woli. 
 

Wodnik         21 stycznia–18 lutego     Ryby                 19 lutego–21 marca 
Trudno będzie ci osiągnąć pełnię szczęścia.           Chcąc zrobić za dużo w zbyt krótkim czasie,  
Zbyt wiele trudnych zadań czeka na wyko-                 wpadniesz w pułapkę produktywności.  
nanie, przez co nie możesz całkowicie się                   W efekcie możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy 
uspokoić, dlatego denerwujesz się, że nie                               wyczerpiesz swoją energię i popadniesz w  
zdążysz w terminie zrobić wszystkiego.                    przygnębienie.  Śpiesz się powoli. 
 

 
Dominika Kiszakiewicz 8b 
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