
 

 

 

Rozmowa z Panią 

Anną Bębenko 

nauczycielką nowego przedmiotu 

- wychowania komunikacyjnego 

„Zmień swoje hobby i pracę, a nigdy  

nie będziesz musiał pracować.” 

 

Redakcja „Żaka”: Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. 

P. Bębenko: Mieszkam w okolicach Krasnosielca, jestem żoną i matką, w zawodzie nauczy-

ciela pracuję jedenaście lat. 

R.Ż.: Dlaczego została Pani nauczycielem? 

P.B.: Nauczycielem chciałam zostać już od szkoły podstawowej. Dlaczego? Pragnę młodym 

ludziom przekazywać swoją wiedzę i kształtować w nich postawy godne młodego człowieka  

i jego pokolenia; wpajać zasady, jakimi należy ukierunkowywać na dalszej drodze życia. 

R.Ż.: Jak się Pani pracowało w poprzednich szkołach? 
P.B.: Praca w szkole to ciągłe doskonalenie się jako nauczyciela, poszerzanie swojej wiedzy  

i doświadczenia pedagogicznego, którego ze względu na specyfikę pracy nigdy nie jest za 

wiele. 

R.Ż: Czy uważa Pani, że stawia za duże wymagania uczniom? 

P.B.: O to należy zapytać uczniów klas trzecich.  

R.Ż.: Czego nie lubi Pani w swojej pracy? Czy zmieniłaby Pani jakieś zasady? 
P.B.: Kiedyś ktoś powiedział „Zmień swoje hobby i pracę, a nigdy nie będziesz musiał pra-

cować”. Ja tak zrobiłam. 

R.Ż.: Jak wspomina Pani okres szkolny? 

P.B.: Najpierw było przedszkole, klasa zerowa, Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu, Zespół 

Szkół w Płońsku, gdzie uczęszczałam do Technikum Odzieżowego. Po maturze wybrałam 

WSH w Pułtusku, którą ukończyłam obroną pracy magisterskiej na wydziale historii ze spe-

cjalnością europeistyki. Ukończyłam również studia podyplomowe na UKSW w Warszawie 

oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Z tych wszystkich lat nauki najlepiej wspominam szkołę podstawową. Był to okres mło-

dzieńczych przyjaźni, z którymi dzieliłam swoje smutki i radości oraz marzenia na dalszą 

drogę życia. 

R.Ż: Jak podoba się Pani nasza szkoła? 

P.B.: Bardzo!!! Praca w takiej szkole i z taką młodzieżą to sama przyjemność. 

R.Ż.: Jakiego przedmiotu Pani uczy? Dlaczego ten? 

P.B.: Kształtuję w ten sposób u młodych ludzi wrażliwość na problemy innych oraz gotowość 

do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu. 

R.Ż: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
Wywiad przeprowadziła Redakcja „Żaka”. 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie XII edycji konkursu 
„Porządkujemy i odnawiamy las” 

21 października 2011r. w Starostwie 

Powiatowym w Ciechanowie odbyło się pod-

sumowanie XII edycji konkursu „Porządku-

jemy i odnawiamy las”. Nasza szkoła wzięła 

w nim udział po raz 10. Startowało 45 szkół  

i przedszkoli, w tym jedno koło Ekologiczne 

( działające przy naszym gimnazjum ). Orga-

nizatorami konkursu byli: redakcja „Tygo-

dnika Ciechanowskiego”, Lasy Państwowe, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Li-

ga Ochrony Przyrody. Z naszej szkoły poje-

chała pani Zenona Żychowska z uczennicami: Izabelą Krupińską i Kingą Jackowską. 

Cele konkursu to: zainteresowanie młodzieży szkolnej problematyką ochrony środowiska, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony lasów, kształtowanie aktywnych postaw 

ochroniarskich uczniów, emocjonalne powiązanie uczniów z ich lokalnym środowiskiem 

przyrodniczym, pobudzenie uczucia szacunku i umiłowania przyrody ojczystej oraz wrażli-

wości na wszelkie zło wyrządzane przyrodzie, aktywne zdobywanie wiedzy poprzez podjęcie 

konkretnych działań na rzecz ochrony ekosystemów leśnych, edukacja społeczności szkolnej. 

W ramach przedsięwzięć związanych z konkursem, zebrano śmieci z 3.251 ha starego lasu, 

zasadzono prawie 20 ha lasu i wykonano prace pielęgnacyjne na obszarze 47 ha. Poza tym 

przeprowadzono setki mniejszych lub większych przedsięwzięć służących podnoszeniu świa-

domości ekologicznej lokalnych społeczności. 

O 11.00 w sali konferencyjnej zaczęła się uroczystość rozdawania nagród. Nagrody otrzy-

mało około 30 szkół. My zdobyliśmy trzecią nagrodę!  (równolegle z dwoma szkołami). 

Pierwszą nagrodę zdobyła Szkoła Podstawowa w Szulmierzu. 

Pod koniec uroczystości niektórzy nauczyciele dostali indywidualne nagrody. Po zakoń-

czeniu uroczystości na schodach wejściowych do Starostwa Powiatowego zostało zrobione 

zdjęcie grupowe. 

Pracę konkursową opracowała Joanna Lustyk- absolwentka gimnazjum pod nadzorem pani 

Zenony Żychowskiej. Gratulujemy i dziękujemy!  Dziękujemy także uczniom zaangażowa-

nym w tę akcję. 
Iza Krupińska kl. IIc 

 

Szczęście w nieszczęściu 

Pewnego dnia na przerwie w szkole Ania siedziała na ławce. 

Była to uczennica kl. IId gimnazjum. Wyglądała na przeraźliwie 

chudą. Sama nie wiedziała, co się z nią dzieje. Po jakimś czasie 

podeszła do niej koleżanka z klasy Basia i zaczęły rozmawiać. 

- Źle się czujesz? Może zawołam jakiegoś nauczyciela. Jesteś biała 

jak ściana. 

- Nie najlepiej się czuję. Mam tak od jakiegoś czasu. Głowa mnie 

jeszcze do tego boli.  

- Ojej. A jadłaś coś dzisiaj? 

- No… Właściwie to nic… 

- Jak to? Jest już po piątej lekcji a ty nic nie jadłaś! 

- No bo ja nie chcę jeść. Jestem za gruba.  



- Ty za gruba?! Chyba żartujesz. Przecież jesteś chuda jak patyk. Sama skóra i kości. 

- Nieprawda! 

- Prawda! Tak dalej być nie może. Trzeba ci pomóc, bo inaczej będzie gorzej. 

Po dłuższych rozmowach Ania zgodziła się pójść do pani pedagog, a później do lekarza. 

Dziewczynce towarzyszyli rodzice. Po zrobieniu badań okazało się, że Ania ma anoreksję, 

czyli tak zwany jadłowstręt psychiczny. Osoby, które na to cierpią, mają niską samoocenę, 

uważają, że są zbyt grube i czują niechęć do swojego ciała. Z tego powodu jedzą mniej niż 

powinni. Prowadzi to do osłabienia, a czasem nawet do śmierci. Na szczęście Ani nic poważ-

nego nie groziło. Dzięki szybkiej reakcji koleżanki dziewczyna wyszła z tego. Ania i Basia 

zaprzyjaźniły się. Spotykały się często w ich ulubionym miejscu, czyli kawiarni. Dziewczyna 

nawet poznała fajnego chłopaka, który się nią zainteresował.  

- Basiu, chciałabym ci bardzo podziękować. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. 

- Bardzo się o ciebie martwiłam i to wszystko. 

- No nie bądź już taka skromna. A wiesz, że mam chłopaka? 

- Słyszałam. To ten przystojniak z IIIc. 

- Masz rację, to wspaniały chłopak. 

- Oj Aniu, Aniu… 

Dziewczyny jeszcze długo rozmawiały i śmiały się. 

Basia też poznała tego wymarzonego. Spotykali się czasem we czwórkę. Basia z Anią spę-

dzała dużo czasu. Dziewczynki miały również czas na randki ze swoimi partnerami 

Na anoreksję cierpią głównie młode kobiety. Częstą przyczyną ich choroby jest fałszywe 

przekonanie, że dzięki szczupłej figurze będą atrakcyjniejsze. Nic bardziej mylnego. 
Łucja 

 

Agatha Christie „Morderstwo odbędzie się…” 
„Wydaje się, że już wszystko wiadomo i nagle to nie tak…” 

Ta historia dzieje się w Chipping Cleghorn, mała miejscowość  

w Anglii. Do każdego domu co piątek dociera lokalne pismo „North 

Benham News and Chipping Cleghorn Gazette”, potocznie zwane „Ga-

zetką”. I w ten sposób straszna wiadomość dotarła do każdego miesz-

kańca. 

„Morderstwo odbędzie się w piątek, 29 października, o godz. 6.30 

wieczorem, w Little Paddocks. Osobne zaproszenia nie będą rozsyłane.” 

Tajemnica jakich mało. Little Paddocks posiadłość panny Blacklock,  

z którą mieszka przyjaciółka z dzieciństwa- Dora Bunner, a wraz z nimi 

gospodyni Mitzi, Patryk i Julia Simmons- rodzeństwo oraz wynajmują-

ca pokój Filipa Haymes. 

Letycja Blacklock po przeczytaniu tej informacji w „Gazetce” bardzo się zdziwiła, nie 

wiedziała, kto mógł wymyślić taki żart. Jednakże Letty postanowiła zrobić przyjęcie o 6.30, 

jak było napisane. Wszyscy z Chipping Cleghorn ucieszyli się na wieść o „morderstwie”. My-

śleli, że Letty wraz z Dorą zapraszają ich w niecodzienny sposób na kolację z grą w „morder-

stwo”. 

Nastała 6.25, goście zjawili się w Little Paddocks. Z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie 

zabawy. O 6.30 zadzwonił dzwon, w domu zgasły wszystkie światła. Drzwi do salonu, w któ-

rym znajdowali się przybyli, otworzył mężczyzna, kazał podnieść ręce do góry. Wystrzeliły 

dwa strzały z pistoletu i zaświeciło się światło. Na podłodze leżał nieżywy mężczyzna,  

a z ucha panny Blacklock leciała krew. 

Została wezwana policja, rozpoczęło się śledztwo. Prowadził je pułkownik George Ryde-

sdale oraz inspektor-detektyw Dermont Craddock. Ze śledztwa wynika, że ów napastnik to 



Rudi Scherz, pracownik Hotelu Royal, który dla pieniędzy zrobiłby wszystko. Każdy jest po-

dejrzany (nawet pastor i jego żona), dosłownie każdy. Policja ma coraz to nowe dowody, jed-

nak nic się nie łączy. Na pomoc w rozwikłaniu zagadki przybywa panna Jane Marple, która 

dużo sprawniej, nie rzucając się w oczy, łączy fakty. Dociera tam, gdzie żadnemu policjanto-

wi nawet by się nie śniło. Kiedy ginie panna Murgotroyd, ponieważ odkryła zagadkę i prawie 

ją powiedziała innym oraz kiedy umiera Dora, pojawia się problem spadku Letty po swoim 

pracodawcy. Możliwość wglądu do albumu rodzinnego Blacklock’ów i niepoukładane słowa 

panny Marple. Nagle kobieta ginie. Uszykowała zasadzkę. I dzięki temu odkryła nikczemny 

„spisek”. 

Jeśli chcesz razem z mieszkańcami Chipping Cleghorn dojść do sedna sprawy przeczytaj. 

Warto. 
Iza Krupińska kl. IIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hejka! Mam na imię Maciek. W najbliższym czasie będę dostarczał wam wiedzy  

o różnych miejscach na świecie. Ponieważ dopiero zaczynam, chciałbym rzucić jakieś hasło. 

A więc: „W drogę!” Hmm… tylko skąd by tu zacząć naszą podróż… Może gdzieś blisko? 

Aha! 

Już wiem! Może z Pułtuska?  

Pułtusk jest miastem położonym w województwie mazowieckim nad rzeką Narew w odle-

głości 70 km od Warszawy na północ. Obecnie miasto liczy około 19 tyś. mieszkańców,  

a jego powierzchnia wynosi prawie 23km
2
. 

Historia – Pułtusk powstał na przełomie IX i X w. na miejscu dawnego grodu. Miasto 

otrzymało prawa miejskie w roku 1257 od Siemowita I. Co ciekawe, Pułtusk był trzecim (po 

Warszawie i Płocku) miastem w Polsce z murowanymi fortyfikacjami. W roku 1530 powstała 

tu pierwsza drukarnia na Mazowszu. W 1806 roku dwa razy – w 1806 roku i w 1812roku. 

Jednym z ciekawszych wydarzeń był deszcz „małych” meteorytów – 30 stycznia 1868r. 

Jednak nie były one takie „małe”, gdyż ważyły średnio ok. 6 kg! W czasie II wojny światowej 

Pułtusk był miastem garnizonowym. Został zniszczony aż w 85%. 

Herb Pułtuska 

Herb Pułtusk 



Czy wiesz, że… 

 w Pułtusku jest najdłuższy brukowany rynek w Europie? 

Ma aż 380m długości; 

 w okolicach Ponikwi, we wsi leżącej niedaleko Pułtuska, 

można znaleźć meteoryty, o których wspomniałem? Co 

więcej, jest to jeden z największych zbiorów meteorytów w 

Polsce, a najcięższe z nich ważą ponad 9kg; 

 w Pułtusku znajduje się słynny Dom Polonii. Przebywali w 

nim m. in. król Zygmunt Waza, król szwedzki Karol XII i 

inni królowie; 

 w Pułtusku też jest Gimnazjum im. Jana Pawła II? 

 

A teraz… ŁAMIGŁÓWKI! 

Daję ci teraz zadanko. Wiem, że to nudne. Kto by myślał 

o szkole, czytając gazetę, ale zmuś się do wysiłku a dowiesz się, w której powieści H. 

Sienkiewicza była mowa o Pułtusku  

 

Objaśnienia: 

1. Miasto, o którym jest ten artykuł. 

2. „Coś” co „spadło” na Pułtusk w 1868 ro-

ku. 

3. Jest nim Warszawa. 

4. Województwo, w którym znajduje się 

Karniewo. 

5. Miejskie, przyznane miastu w 1257 roku. 

Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc! 

 

 

 

Święto Szkoły 

17 października w naszym gimnazjum to dzień bez 

zajęć edukacyjnych, ponieważ tego dnia przypada 

Święto Szkoły. Cała społeczność szkolna poszła na 

Mszą Świętą o godzinie 8.00.  

Po Eucharystii zebraliśmy się w sali gimnastycznej  

i w skupieniu wysłuchała części artystycznej poświę-

conej w całości patronowi szkoły Janowi Pawłowi II, 

przygotowanej przez uczniów klas II w ramach projek-

tu edukacyjnego pod czujnym okiem pani Eweliny Stępkowskiej oraz pani Ewy Baliń-

skiej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście pan Michał Jasiński- wójt Gminy 

Karniewo, zastępca wójta pan Grzegorz Cesarski oraz ksiądz proboszcz Sławomir Fi-

lipski. 

Po zakończeniu przedstawienia: zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyły się otrzęsiny 

klas pierwszych. Tego dnia pięćdziesięciu pięciu gimnazjalistów zostało włączonych 

do społeczności naszego gimnazjum. 

Julita kl. II b 

1.      

2.          

3.       

4.            

5.      

 Maciej Cesarski kl. Ib 



Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - 2011 

Każdego roku w naszej szkole obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkol-

nych. Aby uczcić to święto, ośmioro uczniów z klasy IIc pod opieką pani Anety Wronowskiej 

zrealizowało projekt edukacyjny, w ramach którego przygotowano m. in.: konkurs czytelni-

czy, „Mini Konkurs Biblioteczny”, wystawa polecanych książek i czasopism oraz Kiermasz 

Taniej Książki.  

Konkurs czytelniczy odbył się 25 października. Wzięło w nim udział 29 uczniów. Wygrała 

Ania Buta z klasy IIc, na drugim miejscu był Piotrek Perzanowski, także z klasy IIc, na trze-

cim Dawid Dąbrowski IIIb, a dalej: Dominika Lustyk IIb , Monika Falba IIc oraz Katarzyna 

Golenda Ia. Ich osiągnięcia zostaną nagrodzone.  

Rostrzygnięcie „Mini Konkursu Bibliotecznego” nastąpiło 27 października. Zwyciężczynią została 

Monika Falba z klasy IIc. Otrzymała nagrodę książkową. 

 

 

 

 

 

W październiku wielu uczniów odwiedziło naszą bibliotekę. Wszyscy składali podpisy na specjalnie 

przygotowanych listach. Został pobity rekord odwiedzin biblioteki!  

Odwiedzający bibliotekę mieli okazję obejrzeć wystawę ciekawych książek oraz czasopism z naszych 

szkolnych zbiorów, a także uczestniczyć w Kiermaszu Taniej Książki, który trwał dwa dni. Każdy 

miał możliwość zakupu książek.  

Wszyscy odwiedzający poproszeni byli o wypełnienie ankiety na temat potrzeb czytelni-



czych uczniów. Jej wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy najbliższych zakupach do bibliote-

ki.  

Mamy nadzieję, że wszystkim podobały się obchody Międzynarodowego Miesiąca Biblio-

tek Szkolnych w naszym gimnazjum. Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszany za rok! 
W. Jasińska i F. Kozicka 

 

Wieści szkolne 

We wrześniu i w październiku nasi uczniowie zmagali się z kuratoryjnymi konkursami 

przedmiotowymi. Niestety nikomu nie udało się zakwalifikować do etapu rejonowego. 

10 XI – odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Swą obecnością zaszczycili 

nas seniorzy, przedstawiciele władz gminnych i kościelnych. Uroczystość przygotowali  

uczniowie pod opieką pani E. Wierzbickiej i pani A. Wronowskiej. 

14 XI – klasa II b wysłuchała prelekcji pielęgniarki p. Bożeny Górskiej na temat  „Zdrowy 

styl życia”. 

16 XI – wywiadówka klasy II a. 

17 XI – wywiadówka pozostałych klas, wcześniej rodzice obejrzeli widowisko z okazji Świę-

ta Niepodległości. 

18 XI uczniowie klas drugich wysłuchali prelekcji dietetyka. 

24 XI – gimnazjaliści bawili się na dyskotece andrzejkowej. 

W listopadzie trwały rozgrywki chłopców w piłkę nożną w ramach ,, Między klasowego 

Turnieju Sportowego”. Dziewczęta rozgrywały mecze piłki siatkowej w ramach ,, Szklonej 

Piłki Siatkowej Dziewcząt”. 

25 XI – uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii. 
Dorota Dąbrowska kl. Ib 

 

CIEKAWOSTKI O NASZEJ GMINIE 
 W Gminie Karniewo pracuje 25 osób. 

 Jest 23 popieszczenia; 

 Nazwa Karniewo pochodzi od słowa „kara”; 

 Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

16.00; 

 Głównymi atutami gminy są:  

 wysoka  produkcja rolna i potrzeba budowy zakładów przetwórstwa rolnego, 

 stosunkowo niewielka odległość od Warszawy – 75 km, 

 dobra łączność telefoniczna i komunikacyjna, 

 możliwość obniżenia lub zwolnienia z podatku od nieruchomości, 

 możliwość przyłączenia się do istniejącej na terenie gminy sieci wodociągowej. 

 Do budynku prowadzą dwa wejścia; 

 Znajduje się tu biblioteka; 

 Jest sala konferencyjna; 

 Gmina posiada również archiwum; 

 Funkcjonuje się GCI ( Gminne Centrum Informacyjne); 

 Gmina ma swoją stronę internetową (www.karniewo.pl); 

 Kierownictwo sprawuje wójt, zastępca wójta oraz skarbnik; 

 Funkcję wójta sprawuje pan Michał Wojciech Jasiński; 

 Referaty i samodzielne stanowiska: 



  Referat Planowania Budżetu i Finansów, 

 Referat Rozwoju, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska, 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

 Stanowisko do spraw informatyzacji, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, 

 Stanowisko do spraw podatku od środków transportowych, współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi i obsługi kasy, 

 Stanowisko do spraw kancelaryjno-sekretarskich i kadr,  

 Stanowisko do spraw oświaty i obsługi Rady Gminy. 
Amorek <3 

Zośka ;p 

 

HUMOR 

Soń i mysz idą na lodowisko, słoń mówi: 

-Ej mysz, boję się, że lód pod mną się załamie .  

A mysz na to:  

- Nie bój się, pójdę przodem i zobaczę, czy lód wytrzyma. 

 

Lekcja historii na wesoło 

25 listopada 2011r. o godz. 9.00 w Publicznym Gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Karniewie odbyła się żywa 

lekcja historii przygotowana przez Agencję Artystyczną 

„Atena” z Kursztyna. Wzięli w niej udział uczniowie 

naszej szkoły. Prowadzącymi byli Damian Klinkosch  

i Adam Zimny. Spektakl nosił tytuł „Od utraty niepodle-

głości”. W przedstawieniu udział wzięli także uczniowie 

naszej szkoły, którzy wcielili się w postacie historyczne 

pochodzące z tamtego okresu.  Młodymi aktorami byli 

m.in.: Martyna Czyrsznic (Napoleon Bonaparte), Adrian 

Lelewski (powstaniec śląski), Damian Tyszka (powstaniec śląski), Paweł Sołtysiak (żołnierz 

niemiecki), Damian Magnuszewski (żołnierz Napoleona), Alicja Niksińska (żona powstańca). 

Przedstawienie od samego początku zapowiadało się bardzo ciekawie. Najpierw zapoznali-

śmy się ze strojem i uzbrojeniem armii. Gra aktorska przeplatała się z opowiadaniem o pró-

bach utrzymania niepodległości przez naszych rodaków (dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, 

Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.). 

Damian świetnie odegrał rolę strzelca, mimo że nie trafił do główki kapusty, która była je-

go potencjalnym wrogiem. Zapoznaliśmy się także z zawartością jego plecaka. Kto by pomy-

ślał, że żołnierz Napoleona, zamiast bigosu i kiełbasy jadał chipsy...:) Widocznie mężczyźni 

nie przywiązywali wagi do swojej sylwetki. 

Najlepsza rola przypadła Martynie, która przejechała się na swoim rumaku. Trzeba przy-

znać, że konisko było dość uparte. Rolę przykładnego małżeństwa odegrali Alicja i Adrian. 

Widać, że bardzo się „kochali”. Wyruszając w bój Adrian złożył żonie przysięgę. Niestety, 

mając do wyboru męża lub komórkę, ona wybrała tę drugą opcję.  

Natomiast Paweł świetnie wczuł się w rolę Niemca. On również celował do przeciwnika, 

lecz tym razem było to jabłko. Popisał się też znajomością języka niemieckiego. 

Prowadzący i aktorzy sprawili, że ta lekcja historii minęła wyjątkowo szybko i na długo ją 

zapamiętamy. Być może niektórzy nastolatkowie naszej szkoły w przyszłości zostaną wielki-



mi gwiazdami. Kto wie, może nawet znajdą się w Hollywood.:) Dziękujemy za zorganizowa-

nie tego przedstawienia i z niecierpliwością czekamy na następne. 
Trzecioklasistki 

 

HUMOR 

Brunetka kupiła sobie nowy samochód. Wsiada i mówi: 

- Chyba są źle ustawione lusterka. Nie widzę siebie, tylko jakieś samochody. 

 

Sport in Britain 
The British are regarded as stolid and phlegmatic. True or not, their traditional sports are 

rather slow and effortless. A good example of such a sport is darts, a popular game played in 

pubs in which short steel darts are thrown at a circular board with the aim of scoring a particu-

lar number of points. This game is popular among the working class. 

The second game is golf. That game is played by the upper classes. This is an old Scottish 

game for two or four people. They hit small hard balls with special golf-clubs into nine or 

eighteen holes on mown ground called a golf-course. 

Cricket is even more sophisticated. The crickets are usually men traditionally wearing 

white clothes. In that game play two teams. In one team play eleven people. The play on a 

mown grass field with special bats and wickets. 

The English also like snooker and bowls. It is very similar to billiards. Players roll a heavy 

wooden ball over a lawn in such a way that it stops as close as possible to small white ball. 

Another British sport is polo. That game is reserved for the elite. They play it riding on 

horseback and holding mallets. 

The sports maybe considered as typically British but it does not mean that they are the 

most popular ones. The vast majority of British people take part in individual sports such as 

swimming, cycling, fishing, aerobics or just waling. However most of British people prefer 

watching sport on TV. They favourite spectator sports are football, rugby, athletics and tennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. In that British sport we use circular board? 

2. Which social class does play in darts? 
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3. British sport for the elite 

4. Which sport do British people like watching on TV? 

5. Where do British people watch football? 

6. That kind of sport is preferred by woman. 

7. Which sport is similar to billiards? 

8. The national game which British watch on TV. 

9. Bowls and snooker is very similar to … 

10. Two teams of 11 people play in that game. 

11. Football is English … game 

12. What do players hit in golf? 

13. What colours are clothes in crickets? 

14. Billiards bowls are heavy and ... 
Paulina 

 

Rok 1918 

 
10.11.2011r. w naszej szkole odbyło się przedstawie-

nie pt. „Rok 1918” z okazji Dnia Niepodległości. Wido-

wisko przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierun-

kiem pani Elżbiety Wierzbickiej- nauczycielki historii 

oraz pani Anety Wronowskiej- bibliotekarki. Częste  

i żmudne próby dały wspaniały rezultat, który mieli oka-

zję obejrzeć zaproszeni goście: wice wójt Gminy Kar-

niewo - pan Grzegorz Cesarski, przewodnicząca Rady 

Gminy - pani Beata Jackowska, ksiądz proboszcz Sła-

womir Filipski, przedstawiciele Związku Rzeczpospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz członkowie Klubu Seniora. Każdy otrzymał 

kotylion w narodowych barwach. 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor - Wiesława Modzelewska, witając  przybyłych. Na-

stępnie wspólnie odśpiewaliśmy „Rotę”. Artyści przybliżyli słuchaczom codzienność prze-

ciętnej, polskiej rodziny żyjącej w roku 1918. Pomysłowa scenografia, dialogi oraz pieśni 

pozwoliły nam poznać klimat tamtych lat oraz zrozumieć problemy ludzi z poprzedniej epoki. 

Nie zabrakło wzruszeń i słów podziękowań od kombatantów. 

Po spektaklu zaproszeni goście oraz aktorzy udali się do świetlicy szkolnej na słodki po-

częstunek. 
Martyna Żychowska 

Odżywianie a zdrowie 
Odżywianie przede wszystkim wpływa na nasze zdrowie. Oto 10 zasad zdrowego odży-

wiania. 

1. Dużo napojów. 

Codziennie powinno się wypijać co najmniej dwa litry płynów. Najlepiej nadają się: woda 

mineralna, herbaty ziołowe i niesłodzone soki owocowe. 

2. Zredukowanie ilości spożywanych tłuszczy. 

Dziennie nie powinno się przekraczać granicy 60 gram tłuszczy. Wskazane jest spożywa-

nie nisko tłuszczowych produktów, takich jak np. chude mięsa i ryby, ziemniaki, ryż, maka-

ron, warzywa i owoce. 

3. Zredukowanie ilości spożywanych mięs. 



Spożywanie mięsa dwa razy w tygodniu w zupełności wystarczy aby pokryć zapotrzebo-

wanie na żelazo. Zaleca się przyrządzanie chudych mięs, takich jak mięso z kurczaka czy 

indyka. 

4. Dużo warzyw i owoców. 

Spożywanie pięciu porcji warzyw lub owoców rozłożonych w ciągu dnia jest jak najbar-

dziej wskazane. W ten sposób organizm zostaje zaopatrywany w cenne witaminy i substancje 

mineralne oraz wspomagające zdrowie drugorzędne substancje roślinne. 

5. Spożywanie ryby raz w tygodniu. 

Regularne spożywanie ryb jest szczególnie zalecane ze względu na zawarte w nich wyso-

kowartościowe białka, wielokrotnie nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3) oraz witaminy 

D oraz B12. Poza tym ryby morskie zawierają cenny dla zdrowia jod. 

6. Regularne spożywanie produktów pełno zbożowych. 

Produkty zbożowe pełnoziarniste, takie jak brązowy ryż, pszenica z pełnego przemiału, 

pełnoziarnisty owies i żyto, nie tylko świetnie smakują, ale dostarczają również korzyści 

zdrowotnych, takich jak zmniejszenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca i niektórych cho-

rób nowotworowych. 

7. Unikać soli. 

Sól wiąże niepotrzebnie wodę w organizmie, dlatego zaleca się przyprawianie potraw zio-

łami. Dodawanie soli do potraw znacznie zwiększa prawdopodobieństwo nadciśnienia i uda-

rów mózgu. 

8. Zdrowe tłuszcze / oleje. 

Zaleca się stosowanie tłuszczy i olejów pochodzenia roślinnego, bogatych w nienasycone 

kwasy tłuszczowe np. oliwa z oliwek. 

9. Dokładnie gryź i przeżuwaj spożywany pokarm. 

Pierwsze trawienie odbywa się w jamie ustnej. Dokładne gryzienie, przeżuwanie i wymie-

szanie ze śliną spożywanego pokarmu umożliwia w dalszej kolejności sokom żołądkowym 

dokładniejsze i szybsze trawienie, przez co pokarm "wpadający" do żołądka szybciej "wypa-

da" z żołądka. 

10. Spożywanie 4-5 posiłków dziennie, bez "podjadania" między posiłkami. 

Ważne są też regularne pory posiłków. Organizm funkcjonuje najlepiej, gdy "otrzymuje" 

regularnie średnio energetyczne posiłki. Spożywanie 4-5 posiłków dziennie gwarantuje nam 

wzrost tempa metabolizmu o kilka procent. Właśnie dlatego głodówki, czy diety, w których 

raptownie obniża się ilość dostarczanych kalorii kończą się rozregulowaniem metabolizmu. 
Radziła Dorotka z Ib 

 

Otaczający mnie świat 
Mamy już listopad… Pogoda coraz gorsza. Pomimo tego że świeci słońce, to jest strasznie 

zimno albo jest tak gęsta mgła, że nic przez nią nie widać. 

Rano jak wstaję najpierw sprawdzam, jaka jest pogoda. Pod-

chodzę do okna i prawie codziennie widzę albo mgłę, albo 

ciemne chmury. Po wyjściu na dwór od razu myślę: ,,Ale zimno, 

ja chcę do domu”. Pogoda mnie dobija, więc w szkole też nie 

mogę się skupić i myślę tylko o końcu lekcji. Gdy wyjdę, znowu 

jest zimno i robi się ciemno. Mrok zapada na dobre już około 

17, a tu niestety trzeba jeszcze posiedzieć parę godzin nad lek-

cjami. I tak jest każdego dnia. Nasi wuefiści narzekają, że za 

mało czasu spędzamy na dworze i nie jesteśmy zahartowani, przez co często chorujemy. Bar-

dzo chętnie spędzałabym nawet parę godzin dziennie na świeżym powietrzu, tylko kiedy, jeśli 

wychodzę z domu o 7
05

, wracam około 16. Pozostali nauczyciele dają o to, byśmy nie mieli 

http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/omega3/


zbyt dużo wolnego czasu. No, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W week-

end staram się wyrwać z domu chociaż na godzinkę, pocieszyć się jeszcze trochę pogodą, bo 

już niebawem podobno spanie śnieg. Słyszałam, że miał być już 15 listopada, ale najwidocz-

niej zgubił się po drodze i do nas nie dotarł. Chociaż może to i lepiej… 

Jedynym pocieszeniem jest to, że za miesiąc już święta, później ferie, a już za siedem mie-

sięcy WAKACJE!!! Do usłyszenia w następnym numerze. 

Pozdrawiam was cieplutko! 
Pogodynka z II b 

 

 

ŚWIAT LICZB-KUCHNIA 
 

W kuchni pracuje pięć kucharek: 

 pani Elżbieta Chroń, 

 pani Teresa Bieńkowska, 

 pani Anna Jakubiak, 

 pani Katarzyna Strzelczyk, 

 intendentka- pani Maria Polewska 

 główną kucharką jest p. Elżbieta Chroń 

Pani Ela pracuje tutaj najdłużej ponad 26 lat. Dziennie jest wydawanych ponad 300 posił-

ków. Jedzą uczniowie z: 

 podstawówki, 

 gimnazjum, 

 przedszkola (najmłodsi spożywają siadanie i obiad). 

Wyjeżdża również catering do Romanowa i Szwelic. Obiad składa się z dwóch dań, 

kompot i surówka. Posiłki tutaj są wyśmienite i bardzo smaczne. 

W stołówce jest: 

 30 stolików, 

 120 krzeseł. 

W kuchni znajdują się: 

 maszynka do mielenia mięsa, 

 mieszalnik do wyrabiania ciasta, 

 bemary gastronomiczne- urządzenia wykorzystywane w gastronomii do jak najdłuż-

szego utrzymywania żywności w wysokiej temperaturze),  

 kociołki do gotowania ziemniaków, 

 zmywarka (wyparzacz), 

 kocioł do gotowania np. makaronu (pojemność 150 l, waga 160kg), 

 dwie patelnie elektryczne, 

 obieraczka do ziemniaków, 

 kuchnia elektryczna, 

 lodówki, 

 zmywarki, 

 okap do wentylacji, 

 szafy ze stali nierdzewnej do przechowywania żywności, 

 winda towarowa do przewożenia towaru, 

 kuchnia gazowa, 

 szafa do przechowywania środków żywności. 



 

Obróbka wstępna odbywa się na dole. Kuchnia jest wyposażona na miarę XXI w. Wszyst-

ko działa na prąd i parę. Pierwszy artykuł o naszej stołówce ukazał się siedem lat temu w „ 

Tygodniku Ciechanowskim”. 

 

 

Jadłospis 

Poniedziałek  17.11.2011r. 

zupa pomidorowa z ryżem 

kotlet schabowy 

ziemniaki 

marchew z jabłkiem 

kompot 

Wtorek 18.11. 2011r. 

zupa pieczarkowa 

placki drożdżowe 

kompot 

½ jabłka 
Julita i Małgosia z IIb 

 

 

Czy jesteś asertywny? 
29 września na ósmej godzinie lekcyjnej przed pokojem nauczycielskim miał miejsce kon-

kurs pod hasłem: "Czy jesteś asertywny?". Wzięły w nim 

udział klasy trzecie. Spotkanie poprowadziły Iweta Szwejk kl. 

IIIb oraz Aleksandra Sitkiewicz kl. IIIa. Organizatorką przed-

sięwzięcia była pani Zenona Żychowska. Uczniowie musieli 

się zmierzyć z pięcioma konkurencjami: 

1.pytania profilaktyczne- uzależnienia; 

2.scenka "Jestem asertywny"; 

3.rozpoznanie współczesnego narkomana- plakat; 

4.jedna zwrotka piosenki o zapobieganiu nałogom; 

5.pytania od 1-12. 

Po 45-minutowych zmaganiach jury, w skład którego wchodziła: p. Agnieszka Zabielska, 

p. Małgorzata Żychowska i p. Zofia Krystyna Kucińska ogłosiło, że zwyciężyła klasa IIIb  

z trzypunktową przewagą. Zwycięzcy otrzymali trzy ryzy papieru, piłkę i rakietki do badmin-

tona. Ponadto wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkurencjach, otrzymali długopis, 

opaskę na rękę i mały piórnik. Gratulujemy zwycięzcom! 
Trzecioklasistka 

 

 

Savoir – vivre 
Agresja, czyli wiedza o problemie 

 

W małym miasteczku mieszkał chłopak o imieniu Kamil. Był to przywódca zorganizowa-

nej grupy młodzieżowej. Miał wielu przyjaciół. Ja też byłam w tej grupie. 



Pewnego dnia Kamil wraz z Mateuszem i Wojtkiem uwzięli się na mojego kolegę z klasy, 

Michała. Codziennie musiał przynosić im pieniądze . Zastraszali go. W poniedziałek Michał 

przyszedł do szkoły z podbitym okiem oraz z posiniaczonymi rękami i nogami: 

-Co się stało ?? 

-Nic, nie gadam z tobą !! 

-O co ci chodzi ?? 

-O co ?? O to że twoi kumple: Kamil i jego goryle pobili mnie !! 

-Co ?? Dlaczego ?? Ale jak .... 

-Nie chciałem dać im kasy. Nie miałem jej przy sobie !! 

-Jak on mógł to zrobić ...... ??!! 

Nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam i usłyszałam. 

Na następnej przerwie poszłam do Kamila. Zapytałam się, dlaczego to zrobił !! Powiedział, że 

miał ochotę kogoś pobić, tak po prostu . Powiedziałam, że nie będę w ich paczce, jeżeli dalej 

będę się tak zachowywać. Kamil stał bez słowa. Po chwili z wielkim żalem na twarzy, prze-

cząco pokręcił głową. Odwróciłam się i poszłam. W tle słyszałam: "Poczekaj, porozmawiaj-

my !! Nie możesz nas tak po prostu zostawić !!" 

Nie należałam jeż do tej grupy. Zgłosiłam wszystko dyrektorowi szkoły, mając nadzieję, 

że takie sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości. Kamil, Mateusz i Wojtek za pobicie, 

trafili do poprawczaka. 

 

 

Termin „agresja” definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na 

celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody- fizycznej, psychicznej lub materialnej. 

Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub presji psychicznej 

wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony.   

Zachowania agresywne zdarzają się wszystkim ludziom, ale najczęściej bywają jednora-

zowe bądź incydentalne. Charakterystyczną cechą agresji jest więc to, że jej sprawca i ofiara 

nie pozostają nim  na zawsze, często „zamieniając się” swoimi rolami. 

Agresja może być związana z uczuciem złości i stanowić jeden ze sposobów jej wyrażenia. 

Jednak złość to nie to samo, co agresja. Złość jest naturalnym uczuciem, które można wyrażać 

na różne sposoby, również konstruktywnie, np. rozmawiając z kimś na ten temat, podejmując 

próby rozwiązania konfliktowej sytuacji itp. 

OBJAWY AGRESJI U MŁODZIEŻY W WIEKU GIMNAZJALNYM 

Można wyróżnić różne przejawy agresji ze strony młodzieży 14 – 15 letniej. 

1. Objawy agresji skierowanej na swoich rówieśników: 

a) u chłopców: 

  zamierzone znęcanie się nad kolegami, psychiczne, społeczne, krzywdzenie materialne, 

  zmuszanie do palenia, picia, brania narkotyków, 

  przemoc fizyczna, bicie, kopanie, zamykanie, popychanie, 

  ośmieszanie, zastraszanie 

  wymuszenia finansowe, wyłudzanie pieniędzy, rabunki, 

  szykanowanie, wulgaryzmy, szantaż, groźby. 

b) u dziewcząt: 

  izolowanie od grupy, 

 plotkowanie, namawianie się, przezwiska, dowcipy, ośmieszanie, 

 obmawianie, oczernianie, szkalowanie, 

 zastraszanie, zmuszanie do palenia, picia, brania narkotyków 

2. Objawy agresji skierowane na nauczycieli i pracowników szkoły: 

  niechęć do nauki,  



  lekceważący stosunek do nauczycieli, 

  arogancja wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

  agresywny, bierny opór wobec nauczyciela, 

   wulgaryzmy w stosunku do pracowników szkoły, 

   groźby wobec nauczycieli, 

   odosobnione przypadki przemocy fizycznej. 

3. Objawy agresji skierowanej na rodziców: 

  izolowanie się od domu rodzinnego, 

  agresywny, bierny opór, 

  aroganckie zachowanie wobec rodziców,  

  wyzwiska. 

Rodzaje agresji 

AGRESJA SŁOWNA - jest to np. ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmiesza-

nie, plotkowanie, namawianie się, szantaż, obrażanie. Jej konsekwencje to poczucie zagroże-

nia, odrzucenie i wyizolowanie drugiej osoby z grupy. 

AGRESJA FIZYCZNA - to fizyczny atak na drugą osobę lub jej własność. Przybiera ona 

najczęściej formę bezpośrednią, a więc taką, kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora 

z ofiarą np. w postaci bicia, kopania, plucia, popychania, zadawania ran, wymuszania pienię-

dzy, zamykania czy niszczenia własności. Agresja fizyczna może mieć charakter instrumen-

talny i emocjonalny. 

Ponieważ agresja jest zjawiskiem niejednolitym, przejawiającym się w wielu zróżnicowa-

nych formach, warto zastosować kryteria, które umożliwiają jej rozpoznanie. Są one następu-

jące: 

- kryterium emocji – z zachowaniami agresywnymi związane są takie emocje, jak złość, 

gniew, irytacja, rozdrażnienie, niechęć itp.; 

- kryterium intencji – agresji towarzyszy intencja czynienia szkody, chęć wyrządzenia komuś 

krzywdy; 

- kryterium skutków – człowiek będący obiektem agresji ponosi straty zarówno emocjonalne, 

jak i fizyczne; 

- kontekst społeczny – zachowania agresywne należą do zachowań społecznych, gdyż reali-

zowane są w kontakcie z drugim człowiekiem oraz poddawane ocenie  

i wartościowaniu. 
Wyszukała 

Małgosia Szlaska IIb 

 

Myśli nieuczesane 
O czym by tu pisać… Dużo lekcji, sprawdzianów i wywiadówka się zbliża! Chyba trzeba 

będzie coś wymyślić, jak mama wróci z wywiadówki. A może nie będzie tak strasznie! Sama 

nie wiem, jakie mam oceny, chociaż przyznam, że jako tako mi idzie.  

A i jeszcze z tymi biletami nowymi to jest dopiero. Tu ci 

„pyknie”, tam ci nie „pyknie” i trzeba tłumaczyć kierowcy, że  

bilet jest zakodowany na po siedmiu lekcjach, a ty masz osiem i 

nie masz, czym wrócić do domu. Ale uśmiech i mruganie 

oczkami zawsze pomaga! Tak mówi Gosia z mojej klasy. 

Ona nieźle bajeruje!  I ma tego efekty!  

Zmiana godziny nic nie dała! W ogóle nie mogę się wyspać. 

Jedyną przyjemność sprawia mi robienie stron internetowych. Te dopasowywanie… i siedze-

nie wielogodzinne przed komputerem. Ale to nic! To jest moja pasja! Zbliżają się rozgrywki 

klasowe dziewczyn w siatkówkę. Moja klasa ma przechlapane, ale nie damy się. Grać z rów-



noległą klasą i jedną trzecią. Czemu tak wylosowałam?! Co to będzie? Zbliża się też dyżur  

w szatni. Codzienne rozdawanie worków. Zgubione worki… i tego akurat nie lubię! 

Przedstawienie na 11 listopada zapowiada się bardzo ciekawie. Gra na pianinie, to jest 

przyjemność. Szkoda, że ja nie umiem, ale Martyna umie! Jej to mogłabym słuchać bez koń-

ca… Może przyjdzie na aerobik, trzeba poprosić!   
Stokroootka 

 
 

Karniewo, 02.11.2011r.  

Kochany Pamiętniczku! 

Dzisiejszy dzień powitałam słowami: „ O jaa, już środa! Jeszcze pięć minutek i wstanę.” 

Niestety te „pięć minutek” zamieniło się w pół g

strojenie się, więc szybko się umyłam, zjadłam i ubrałam. Samochodem  dotarłam do szko-

ły… ii, pierwszy niemiecki. Kolejne lekcje mijały wyjątkowo szybko. Na długiej przerwie, 

kiedy to ja i moja kumpela Zośka, przechadzałyśmy się szkolnym korytarzem, zauważyłam, 

że co drugi uczeń biegnie do sklepiku, ale nie po soczek tylko po batona. I zamiast kanapek 

na drugie śniadanie jest ”7days” lub co gorsze prażynki.  

Zdrowy styl życia! W sumie nie chodzi mi tylko o posiłki, jakie jadamy, ale o to, jak żyje-

my na co dzień. Niektórzy całe przerwy spędzają na ławkach lub podłodze. Ludzie, szkoła 

jest nie tylko do nauki, ale też do spędzania czasu ze znajomymi. I nie na ławkach- trzeba się 

trochę poruszać; spacerek po wszystkich korytarzach- to jest coś! Bierzcie ze mnie przykład, 

ciągle się ruszam. Czasem nawet uciekając przed chłopakami, bo ci to umieją dokuczać.  

A wychowanie fizyczne? Jak można nie lubić ćwiczyć lub grać w siatkówkę. To przecież jest 

zę tę swoją gadkę…  

Dziś wracając do domu, wsiadłam w inny autobus niż zawsze. I powiem ci, kochany pa-

miętniku, że opłaciło się. Byłam w domu 25 minut wcześniej niż zwykle. Zmiana kursu mi się 

szykuję XD  

Ależ się rozpisałam. Dzisiejszy dzień był  nawet ok  18.05, więc idę do lekcji. Ro-

zumiesz, jutro fizyka, biologia i historia, trzeba choć trochę się pouczyć. Zajrzę do ciebie ju-

tro i też coś nabazgrzę. 

Amorek <3 

 

Karniewo, 13.11.2011r. 

Mój drogi pamiętniku! 

Dzisiaj to był naprawdę ciekawy dzień. Rano nic tego nie zapowiadało. Pobudka o 6.00, 

potem 15 minut wychodzenia z łóżka, następnie wycieczka do łazienki, ubranie się  

i śniadanie. Niby normalnie, ale przypomniało mi się, że miałem od dzisiaj zacząć jeść więcej 

owoców, warzyw i ogólnie zacząć zdrowo się odżywiać oraz zacząć trochę ćwiczyć w domu, 

a nie siedzieć cały czas przed komputerem. 

Od razu na śniadanie postanowiłem zjeść kanapki z pomidorem i sałatą, (że niby zdrowsze, 

od tych z samą szynką) i zjeść jabłko , a kolejne dwa wziąć do szkoły. Po śniadanku zrobiłem 

parę ćwiczeń i ruszyłem do szkoły. Na drugiej lekcji był w-f , na którym poszliśmy na 

siłownię. Z racji niedawno obchodzonego Dnia Niepodległości chłopacy rozmawiali  

o patriotyzmie. Jeden z nich (typowy „koksiarz”) powiedział, że prawdziwy Polak powinien 

wyglądać tak, żeby obcokrajowcy powinni na jego widok drżeć, dlatego powinniśmy 

„pakować”. Stwierdził też, że można się wspomóc, jedząc dużo mięsa i stosując między 

innymi środki dopingujące. 

Odpowiedziałem mu, że Polak przede wszystkim powinien kochać swoją ojczyznę, a nie 

straszyć turystów. Wytłumaczyłem mu też, że jeśli będzie stosował doping, a nie odżywiał się 

zdrowo, to za kilkanaście lat może być z nim nieciekawie. Gdy mu to powiedziałem, udał, że 



się obraził i poszedł ćwiczyć w drugi kąt sali. Później podszedł do mnie i powiedział, że 

miałem rację. Stwierdził, że samo „pakowanie” to nie wszystko i że zapomniał o czymś 

równie ważnym, a ja mu to wskazałem. 

Miałem w plecaku zabrane z domu dwa jabłka, więc jedno mu dałem i powiedziałem, żeby 

już zaczął. Jestem ciekaw, czy on nie zapomni mojej rady, czy nie znudzi mu się jedzenie 

owoców i ćwiczenia. 

KubSon 

 

 
HUMOR 

Rozmawiają dwa węże: 

 - Słuchaj, czy ja jestem jadowity? 

 - Nie wiem, czemu pytasz? 

 - Bo właśnie ugryzłem się w język. 

 

SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK 

18 listopada br. W piątek do naszej szkoły przyjecha-

ła specjalistka do spraw żywienia, dietetyk magister in-

żynier pani Małgorzata Piszewska, która pracuje w po-

radni dietetycznej „Dietalinea” w Pułtusku i Warszawie. 

Od drugiej godziny lekcyjnej kolejne klasy mogły wysłuchać jej porad. Pani 

wyświetliła nam pokaz slajdów i mówiła co dobre, a co nie. 

Powinniśmy: 

 zjadać regularne posiłki; 

 jeść pięć razy w ciągu dnia (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwie-

czorek i kolacja), czyli mało, a często; 

 wykonywać dużo ruchu. 

Z ust pani Małgosi usłyszeliśmy takie słowa: „Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się  

z przyjacielem, kolację oddaj wrogowi”. Nie powinniśmy traktować tego dosłownie, ale jest 

w tym pewna prawidłowość, żeby śniadanie było najważniejsze, a kolacja najmniej obfita. 

Ważne jest, aby jeść: 

 powoli; 

 wspólnie z rodziną w miłej atmosferze. 

Warto wiedzieć, że: 

 uczucie sytości pojawia się dopiero po piętnastu minutach; 

 organizm trawi jedzenie około dwie i pół godziny; 

 tłuszcze roślinne są zdrowsze od zwierzęcych. 

Żeby być zdrowym i schudnąć, należy wykluczyć produk-

ty z dużą ilością tłuszczy i cukrów, a zwiększyć spożycie 

warzyw. Usuwać widoczny tłuszcz zwierzęcy, a chleb sma-

rować cienką warstwą masła. Jeść chude mięso, ryby co naj-

mniej dwa razy w tygodniu, ograniczyć czerwone mięso. 

Nawet osoby chude powinny kontrolować, co jedzą i jeść 

zdrowo! 

Uwaga na anoreksję i bulimię! Akceptujmy siebie takim, 

jakim jesteśmy! Nie przejadajmy się! 

Po usłyszeniu tylu porad chyba każdy z nas zacznie liczyć 



się ze zdrowiem i myśleć, co je. Dziękujemy pani Piszewskiej za przybycie do nas. 

Ciekawe strony to : www.siatkacentylowa.pl i www.dietalinea.eu .  

 
Iza Krupińska kl. IIc 

 

 

Nagrody i wyróżnienia 
Jan Paweł II dostał takie wyróżnienia jak: 

• Order Orła Białego, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  

z dnia 3 maja 1993 r. Było to pierwsze nadanie tego Orderu po II wojnie światowej; 

legitymacja orderowa nosi nr 1; 

• Godność Doctora honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
,
 Uniwersytetu Opolskiego

,
 Uniwersytetu Mikoła-

ja Kopernika
 
 oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 

• Tytuł Człowiek Roku 1994 magazynu Time; 

• na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i z Lasek, Jan Paweł II został 267. Kawa-

lerem Orderu Uśmiechu, który w 1981 przyznała mu Międzynarodowa Kapituła Orde-

ru Uśmiechu. Wręczenie miało miejsce 28 marca 1984 w Watykanie; 

•  Jan Paweł II jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, którą odebrał we 

Wrocławiu 1 czerwca 1997 od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych 

"SERCE" ze Świdnicy; 

• za działalność dla pokoju Jan Paweł II otrzymał przyznaną Zarząd Krajowy Ogólno-

polskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojednania" (powołanego w wyniku 

historycznego spotkania i pojednania się w 1993 r. obrońców Westerplatte i maryna-

rzy z pancernika Schleswig-Holstein) Komandorię Missio Reconciliationis; 

• w roku 2000 Papież został honorowym członkiem drużyny Harlem Globetrotters; 

•  Radni Miasta Rzym nadali głównej stacji kolejowej Stazione Termini  

w Rzymie imię Jana Pawła II. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny obiekt użyteczności 

publicznej w Rzymie noszący imię cudzoziemca; 

• Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Rzymu i wielu polskich miast.  

Amorek <3 

CHOROBA NIEJEDZENIE 

Kobieta sukcesu, piękna, szczęśliwa i szczupła. Taki wi-

zerunek kreują media. Nic dziwnego, że niemal wszystkie 

dziewczyny popadają w kompleksy i absurdalną chęć 

schudnięcia 

Co chwilę media donoszą, że któraś gwiazda filmowa za-

chorowała z powodu złego odżywiania się. Calista Lockhart 

jest anorektyczką, a filmowa Bridget Jones wpadła w bulimię. 

Nam jednak wydaje się, że ten problem jest daleko od nas. 

Zarówno świat gwiazd Hollywoodu, jak i ciężkich chorób. 

Pozory jednak czasem mylą. Ponad 90% osób dotkniętych 

problemami związanymi ze złym odżywianiem się to młode 

nastolatki. 

Około 1% młodych ludzi cierpi na anoreksję. To poważny 

problem zdrowotny, który może doprowadzić do zagłodzenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komandoria_Missio_Reconciliationis


się na śmierć. Anoreksja zazwyczaj zaczyna się w okresie dorastania i pociąga za sobą drama-

tyczny spadek masy ciała. Tak drastyczny, że może to zakończyć się śmiercią. 

Osobom chorym na anoreksję ciągle wydaje się, że są za grube. Mają wręcz obsesję na 

punkcie swojej wagi. Kontrolują ilość i jakość spożywanych pokarmów. W konsekwencji 

ciągle są głodne, pełne obaw i wyrzutów sumienia, że przybiorą na wadze. Z żelazną konse-

kwencją realizują swój plan, którego głównym celem jest być szczuplejszym. 

Konsekwencje takich działań są bardzo poważne. Na początku zanika miesiączka, potem 

zaczynają się problemy z niewydolnością nerek spowodowane odwodnieniem, słabną i zani-

kają mięśnie. Człowiek jest w zasadzie zniekształcony. Wystają mu same kostki. Pojawia się 

również osteoporoza wywołana utratą wapna w kościach, może dojść do zawału serca.  

W konsekwencji może nastąpić ŚMIERĆ... 

Anoreksję można wyleczyć i uniknąć trwałych szkód w organizmie pod warunkiem, że za-

cznie się szybko działać. Proces leczenia jest długotrwały, wiąże się z terapią, przyjmowa-

niem leków a nawet hospitalizacją. 

Jednak nie wpadaj w panikę! Jeśli po prostu nie masz tendencji do tycia, ostatnie wydarze-

nia, stres nie zachęcają cię do jedzenia, to nie oznacza, że już jesteś chora. Spokojnie. Chyba 

potrafisz odróżnić zagładzanie się od braku apetytu? 

Pedagog  

************************************************************ 

List do pedagoga 

Witam! Mam 16 lat i mam problem. Ciągle jem i jem. Chcę w końcu to zatrzymać. 

Zmuszam się do wymiotów. Jem a potem muszę to zrzucić. Prawie przez cały dzień je-

stem smutna i płaczę, nie wiem czemu. Najgorsza jest szkoła, tam trudno schować się 

przed ludźmi. Proszę o pomoc, o jakąś podpowiedź - cokolwiek ... 

Jowita 
Witam! 

Problemy o których piszesz, mają charakter bulimii i wymagają konsultacji  

z lekarzem, specjalizującym się w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ważne jest, abyś 

powiedziała rodzicom o tych problemach.  

Chciałabym tylko dodać, że przyczyną takich zaburzeń są problemy emocjonalne. Można 

sobie z nimi skutecznie radzić, nieleczone jednak mogą doprowadzić do bardzo poważnych 

zaburzeń. Warto więc próbować wcześnie je rozwiązywać, do czego gorąco zachęcam.  

Zapraszam również do mnie. Pomogę znaleźć kontakt do specjalisty. Razem łatwiej poko-

nywać trudności  

Pedagog 

 

SKLEPIK UCZNIOWSKI 

Chyba każdy, kto uczęszcza do naszego gimnazjum odwiedził już w tym roku szkolnym 

sklepik uczniowski. Przepełniony batonami, napojami i innymi przekąskami, które każdy 

zdąży zjeść w ciągu przerwy. Można znaleźć tu i słodkie i słone, duże i małe, czego tylko 

dusza zapragnie. Mamy nadzieję, że wszystko co niezbędne jest, w zaopatrzeniu. Jeżeli kto-

kolwiek uważa, że czegoś brakuje, czekamy na opinie. Martyna Niedbała, Patrycja Bystrek  

i Aleksandra Bogdanowicz to trzy uczennice najstarszych klas, które są odpowiedzialne za 

sklepik do końca tego roku kalendarzowego. Mamy nadzieję, że taki skład odpowiada kupu-

jącym. Staramy się być miłe, uczynne i przede wszystkim uczciwe. Lubimy to, czym się zaj-

mujemy. Jesteśmy zadowolone, że przeżywamy kolejne doświadczenie w naszej szkole. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim stałym klientom, dzięki którym sklepik może funkcjono-

wać bez przeszkód. 

A pozostałych… zapraszamy!  



Zachęcamy również do zapisów do spółdzielni uczniowskiej, którą prowadzi p. Wan-

da Zaradkiewicz. 

O, P, M 

 
HUMOR 

Nauczycielka pyta chłopca: 

- Dlaczego znowu nie było Kamila na chemii? 

- Bo widzi pani, to taki proces chemiczny – wyparował. 

 

Pomoc tonącym 
Ratowanie tonących jest jest zadaniem niebezpiecznym i trudnym. Powinny się na nie de-

cydować wyłącznie osoby bardzo dobrze pływające, silne i terminowe. Ratownik musi trafnie 

ocenić sytuację oraz własne umiejętności, musi także zadbać o swoje bezpieczeństwo, powia-

damiając o podjęciu akcji ratowniczej kogoś na brzegu, zapewniając sobie asekurację, biorąc 

udział we wspólnej akcji kilku osób. 

Jeśli jesteś świadkiem tonięcia, przede wszystkim wezwij pomoc (osobę dorosłą)!!! 
Podczas zbliżania się do tonącego należy zachować ostrożność. Najlepiej popłynąć do nie-

go od tyłu i ująć go pachami od strony pleców. Jeżeli tonący jest nieprzytomny, trzeba uwa-

żać, aby jego głową pozostawała ponad wodą. 

Osoby nieuczestniczące w akcji ratunkowej powinny zając się wezwaniem i sprowadzeniem 

lekarza (pogotowia ratunkowego). 

Bardzo ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Należy przewidywać różne nie-

racjonalne a groźne zachowania tonących: obejmowanie ratownika za szyję, chwytanie 

go za głowę lub kurczowe zaciskanie rąk wokół tułowia. Takie zachowanie może być 

przyczyną utonięcia zarówno osoby ratowanej, jak i ratownika. 
Po wydobyciu topielca na brzeg należy go ułożyć na wznak, a następnie działać zgodnie  

z algorytmem postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Osobę nieprzytomną 

oddychającą należy ułożyć w pozycji bezpiecznej i zabezpieczyć przed utratą ciepła,  

a w przypadku braku oddechu- rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Zatrzymanie 

krążenia u tonących następuje w wyniku braku tlenu, prawidłowe wykonywanie oddechów 

ratowniczych ma zatem podstawowe znaczenie. 

Wszelkie próby ratowania osoby tonącej w głębokiej lub szybko płynącej wodzie są 

zagrożeniem dla ratującego!!! 
Patrycja Bystrek  kl. IIIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRZYŻÓWKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tadeusz – generał, wydał uniwersał połaniecki. 

2. Bolesław – doprowadził do rozbicia dzielnicowego Polski. 

3. Konrad – sprowadził do Polski krzyżaków. 

4. Jedno z plemion wchodzących w skład Polski za Mieszka I. 

5. Ilość rozbiorów Polski. 

6. Stefan – król Polski w XVI w. 

7. Miejsce bitwy Jagiełły z krzyżakami. 

8. Pierwsza stolica Polski. 

9. Jedno z insygniów władzy. 

10. Najazd szwedzki na Polskę. 

11. Władysław – król Polski o małym wzroście. 

12. Miejsce słynnego zwycięstwa Jana III Sobieskiego na Turkami. 

13. Zygmunta – wznosi się nad zamkiem królewskim w Warszawie. 

14. Siedziba królów Polskich. 

15. Żona Władysława Jagiełły. 

16. Hugo – współautor  konstytucji 3 maja. 

17. Żona Zygmunta Starego – sprowadziła do Polski włoszczyznę. 

18. Statuty wprowadzające jednolite prawo w Polsce po rozbiciu dzielnicowym. 

19. Powoływanie monarchy w drodze wyboru. 

20. Miejsce zawarcia unii polsko – litewskiej w 1568r. 

Kuba P. z IIb 

 


