
 



Drodzy Nauczyciele! 
„Chcemy wam życzyć szczęścia wiele, 

Byście się co dzień uśmiechali 

I ze szczęścia aż skakali. 

By cierpliwości wam nie zabrakło, 

Gdy ktoś z sodą pomyli wapno. 

Abyście pał nie stawiali,  

Bo wtedy wszyscy robimy się mali.” 
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Wywiad z panią Elizą Makowską, nauczycielką przyrody, 

wychowawczynią klasy VIc 

 

• Jak spędza pani wolny czas? 

Lubię spacery po lesie o każdej porze roku. 

• Czy lubi pani uczyć przyrody? 

Uczenie przyrody sprawia mi dużo przyjemności. 

• Czy zawsze uczyła pani przyrody? 

Wcześniej uczyłam w klasach młodszych nauczania zintegrowanego. 

• Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

Ulubioną potrawą są warzywa i owoce przyrządzane na różne sposoby. 

• Jakie klasy lubi pani najbardziej? 

Nauczyciel zazwyczaj najbardziej zżywa się ze swoją klasą. Lubię więc uczyć wszystkie klasy, 

ale najbardziej swoją. 

• Jakie jest pani ulubione drzewo? 

Moim ulubionym drzewem jest jarzębina i jesienią jej piękne korale. To drzewo przypisane 

też jest do mojego znaku zodiaku. 

• Bardzo dziękujemy za rozmowę 

 

 

 

 

JuŜ na początku września przyjechała do nas NATIVE SPEAKER ma nazywa się Sarah Winch. Ma 18 lat i 

pochodzi z Darwin w Australii. To miasto leŜące na  północnym wybrzeŜu Australii. 

       

Sara zgodziła się, bym przeprowadziła z nią wywiad. Oto zapis anszej rozmowy: 

ME:What do you like in Poland ? 

SARAH:Food (pierogi,chips,bigos),weather, because it is different,living in a village,friendly people and 

travelling. 

ME:What don’t you like in Poland  ? 



SARAH:eee… Pickles ☺ 

ME:Do you like the cafeteria food ? 

SARAH:Yes , because it’s free (laught). 

ME: What class is your favorite ? 

SARAH: I like every class, but 6 a is my favorite. 

ME:Do you train any sports ? 

SARAH:Yeah, it’s Netball 

ME:Have you got any hobby ? 

SARAH:Art and Design  

ME:Do you like travelling ? 

SARAH:I love. I was in Gdańsk and Sopot, but I also want to see Krakow, Prague 

and many others. 

ME:What surprised you in Poland ? 

SARAH:The taxi drivers. They are crazy ☺ 

ME:What is the best in Poland?  

SARAH:Having a Polish family and dog NAYA  

ME:What music do you like ? 

SARAH:Every kind, but not havy metal. My favorites bands are The Wombats and Plain White T’s. 

ME:What Polish animal you like the most? 

SARAH:I think bizon. 

ME:What animals are in Australia?  

SARAH: 

• crocodile 

• green tree frog 

• jellyfish 

• platypus  

• water buffalo 

• rainbow lorikeet 

• kite 

ME: Thanks for the interview .    Rozmawiała Julia Stochel 



Początek II wojny światowej. 
 

 
 
  Jest godzina 4.40 1 wrze śnia 1939 roku.29 niemieckich 

Junkersów JU 87 zacz ęło nalot na niewielkie polskie miasteczko 

Wielu ń. 

   Godzina 4.45.Pancernic Szlezwik Holstein zacumow any na 

redzie w Gda ńsku rozpoczyna ostrzał Westerplatte-polskiej 

składnicy tranzytowej .Zaraz po tym z l ądu ,powietrza i wody  

na Westerplatte natarło 3000 Niemców. Nie spodziewa li si ę 

oporu. Natkn ęli si ę jednak na silny ostrzał broni 

małokalibrowej. Polska placówka broniła  si ę tydzie ń. 

   W tym czasie wojska niemieckie przekroczyły zach odni ą, 

południow ą i północn ą granic ę Polski na całej jej długo ści. 

   Nasze wojsko  chocia Ŝ słabo uzbrojone stawiało silny opór. 

Jednak w ci ągu dwóch  pierwszych tygodni wrze śnia oddziały 

polskie zostały praktycznie rozbite. 

   Na domiar złego 17 wrze śnia Rosjanie wkroczyli na wschodnie 

tereny Polski i zaj ęli je a Ŝ do linii Bugu. Polska wzi ęta w 

dwa ognie nie miała szans na obron ę. 

   Jako ostatnie skapitulowały oddziały Gen. Kleber ga-Grupa 

Polesie i garnizon Helu. 

   Rozpocz ęły si ę długie, koszmarne lata okupacji niemieckiej. 

  

                                                                        

przygotował Karol Przemyski 6c 

 

  



 

 

Barcelona to piękne miasto 

leżące w Hiszpanii  ma wiele 

wspaniałych zabytków. 

Chodziłam  jej uliczkami. 

Uliczki są wąskie ,na każdym  

tarasie stoją donice z 

kwiatami. Zawsze można było 

spotkać kogoś grającego na 

gitarze, dzięki czemu wszystko 

nabierało jeszcze większego uroku. 

Widziałam domy projektowane przez Gaudiego. Domy są niezwykłe  , ponieważ  żaden z 

nich nie jest prosty . 

Jeden z domów ma dach z lodami i kominami o kształcie hełmu rycerza, a inny tarasy w 

kształcie czaszek. 

Byłam też w parku Gaudiego, który ma niesamowity klimat. 

To tutaj znajduje się najdłuższa ławka na świecie o długości 150 m.  

Wszystkie jego budowle są jak wyjęte z bajki.  

Dlatego jedną z alej, którą projektował  

nazwano imieniem „Jasia i Małgosi”. Całe miasto  

jest cudowne .Wszystkich, którzy mają taką  

możliwość zapraszam na wycieczkę do Barcelony. 

                                               Opracowała: Agata Zataj 

 

 

 

 

 



MOJE HOBBY 

WARHAMMER 40.000 

 

                                            Chciałbym zaprezentować moje hobby czyli grę bitewną 

Warhammer 40.000 (połączenie modelarstwa i gry 

planszowej). Jest to gra wymagająca, droga , trudna ale 

dająca sporo frajdy i satysfakcji. Akcja gry toczy się za 

39.000 tysięcy lat gdzieś w obszarze Drogi Mlecznej. W tym 

świecie ludzkość walczy z kosmitami, heretykami i 

mutantami. W tą grę możemy się bawić w domu na 

samodzielnie przygotowanych arenach lub w specjalnych 

sklepach na matach do gry. Do wyboru mamy 8 stron 

konfliktu. Ja gram frakcją Kosmicznych Marines, armią 

super żołnierzy- zakonników chroniących ludzi w imię 

Imperatora. Gra ma około 30 lat, a jednak gra w nią coraz 

więcej ludzi. Na dzień dzisiejszy rozgrywkę powadzi się 

według zasad piątej edycji, a sama gra dotarła do Polski 

dopiero pod koniec czwartej. Aby grać wystarczy wybrać armię, kupić kodeks (podręcznik z 

zasadami), nauczyć się ich (można to zrobić od graczy w specjalnych sklepach) kupić figurki, 

posklejać je i pomalować. Panuje opinia, że w takie gry grają tylko kujony, ale to nieprawda. 

W grę grają głownie studenci, gimnazjaliści i osoby w moim wieku. Dla dziewczyn też jest 

frakcja, czyli Siostry Wojny. Proszę się nie zrażać nazwą bo to tak naprawdę damskie 

Kosmiczne Marines. Osoby, które zaciekawiły się grą proszę wejść na cytadela.pl lub zapytać 

się mnie (zwykle przy szafce nr.19). 

                                                     Aleksander Sitko kl. VI a 

 



 

WARTO PRZECZYTAĆ 

 

„Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” 

 

To  ksiąŜka o czterech przyjaciółkach: Lenie, Tibby, Bridget oraz 

Carmen. Znajdują one pewnego dnia dŜinsy. Nie są to jednak zwykłe spodnie 

poniewaŜ pasują na kaŜdą z nich choć kaŜda ma zupełnie inną budowę. Po tym 

odkryciu dziewczyny postanawiają załoŜyć stowarzyszenie wędrujących 

dŜinsów, będą sobie przez całe wakacje przesyłać spodnie. Tak właśnie zaczyna 

się najprawdopodobniej najbardziej przełomowy okres w ich Ŝyciu. 

Polecam cykl ksiąŜek autorki Ann Brashares „Stowarzyszenie wędrujących 

DŜinsów”, które na pewno umilą wam długie jesienne wieczory. 

 

 

                                   Poleca Zosia Wronek    

 

 

 



 

KRZYŻÓWKA 
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6 

l a t o           
                            
                            
  odpowiedzi:                     
  1. 9 miesiąc                   
  2. Po jesieni następuje … .             
  3. Spotykamy się znowu z …             
  4. Październik po angielsku to …           
  5. Cos drewnianego na którym moŜesz usiąść w parku 

  
Sierpień to jeden z trzech miesięcy, które lubią dzieci. Ten okres to 
… 

 

 

ROZRYWKA 

 W tym dziale możecie ruszyć trochę głową, a także dowiedzieć się do czego między innymi może służyć kluczyk  

od szafki, bo jak wszyscy wiedzą starsze klasy posiadają  szafki. 

20 Zastosowań kluczyka od szafki : 

1. Podstawowe oczywiście to można nim otworzyć szafkę . 

2. Można nim się podrapać . 

3. Możesz się nim obronić . 

4. Jak go wygniesz to może posłużyć jako haczyk. 

 

 CIĄG DALSZY NASTĄPI … 

W  NASTEPNYM  NUMERZE 

 



 

Od redakcji 

 

 Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „ Gimka Juniora”. 

Wakacje już dawno za nami, teraz czeka Was okres wytężonej pracy. 

Myślę, że miłym przerywnikiem może być pisanie do naszej gazetki. 

Wszystkich, którzy interesują się życiem szkoły i naszej wsi, mają 

ochotę podzielić się z kimś swoimi spostrzeżeniami zapraszamy do 

współpracy. Czekamy też na prace od naszych szkolnych poetów i 

literatów, którzy chcieliby doczekać się publikacji w szkolnej gazetce. 

Kontaktujcie się z panią Joanną Piasecką w bibliotece szkolnej lub z 

Waszą koleżanką Basią Baniak z klasy VI c. Chcielibyśmy abyście 

podzielili się z nami Waszymi zainteresowaniami, pasjami Waszym 

hobby. Przysłowiowe pióra do rąk i cała redakcja „Gimka Juniora” 

czeka na Wasze prace.  

                                                       Opiekun gazetki Joanna Piasecka 

 

REDAKCJA „GIMKA „JUNIORA”: 

 

Basia Baniak, Zosia Wronek, Agata Zataj, Zuzia Obłucka, Julia Stochel, Karol Przemyski, 

Małgosia Rogulska i gościnnie Olek Sitko.  

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych tekstów i zastrzega sobie 

prawo do nadawania tytułów tekstom, które ich nie posiadają oraz zmiany tytułów i treści.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów na stronie internetowej szkoły 


