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W tym numerze
zamieściliśmy 
wspomnienia z
wakacji, wywiad z
Panią Katarzyną
Repetowską i
maluchami. Mamy
porcję artykułów

dla lubiących
przyrodę i
zwierzęta oraz
historię.
Odwiedzicie
zakamarki zamku
w Malborku i
dowiecie

się kilkudziesięciu
ciekawostek o
świecie. Jednym
słowem dla
każdego coś
miłego! 

Konkurs dla maluchów klasy 1-3
Narysuj i opisz w kilku zdaniach swojego
ulubionego zwierzaka. Zwierzak nie musi
być domowy. Króciutkie opowiadanie
napisz na kartce, którą  podpisz imieniem,
nazwiskiem i klasą. Czekamy do 15
listopada.

pies

Konkurs dla
starszych kl. 4-7
Ułóż krzyżówkę
którym hasłem
będzie miasto, w
którym spędziłeś
wakacje (np.
 Warszawa). Jeżeli

byłeś w kilku
miejscach to
wybierz jedno z
nich. Krzyżówkę
zrób na kartce A4.
Kartka musi być
podpisana
imieniem,

nazwiskiem i klasą.
Czekamy do 15
listopada.

Konkurs
Fotograficzny
„kompozycja
jesienna” dla 
kl. 3-7  Zrób 
zdjęcie kompozycji
jesiennej,
dozwolone

jest używanie
filtrów, kolaży, itp.
Zdjęcia przynosimy
do sali 204 lub sali
informatycznej z
imieniem,
nazwiskiem i klasą
do 15 listopada.

kompozycja

Szkolna gazetka
będzie wychodziła
mniej więcej co
miesiąc. Piszemy
ją, aby uczniowie
mogli dowiedzieć
się informacji
o szkole,
przeczytać coś
ciekawego

w  artykułach
tematycznych oraz
mieć chwilę relaksu
ze strefą zabawy. 
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internet
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Zamek Malbork – wspomnienia z wakacji
Zakon Krzyżacki założono w Ziemi Świętej pod koniec XII wieku. Był on jednym z kilku takich religijnych
zakonów stworzonych po opanowaniu przez Europejczyków terenów obecnego Izraela. Zakon stworzono, aby
bronił pielgrzymów podróżujących do świętych miejsc chrześcijańskich. W 1226 książę Konrad Mazowiecki
pozwolił Krzyżakom sprowadzić się do Polski, dalsze bowiem egzystowanie w Ziemi Świętej było niemożliwe
przez zajęcie Izraela przez muzułmanów. Krzyżacy w Polsce stworzyli potężne państwo. Zbudowali zamek
Malbork, do którego przeniesiono stolicę państwa zakonnego z Wenecji. I właśnie tak zaczynają się dzieje
Malborka jako potężnej twierdzy Krzyżackiej, największej gotyckiej warowni na świecie. Jechaliśmy nad
Morze Bałtyckie (ja, mama, tata i siostra), po drodze skręciliśmy do Malborka.
Z autostrady dojechaliśmy w kilkanaście minut. Od razu przy wjeździe do miasta, można zauważyć potężne
mury warowni. Przejechaliśmy nad rzeką Nogat. Z mostu widać było doskonale całe założenie obronne
zamku. Naszą wycieczką po Malborku rozpoczęliśmy po przejściu z przewodnikiem przez most zwodzony
do przedzamcza. Na przedzamczu w średniowieczu działały warsztaty rzemieślnicze oraz zbrojownia
zamkowa. Przedzamcze posiadało również własny kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca.
Przeszliśmy następną bramę oglądając trzy ogromne wrota zawieszone nad wjazdem, takie zamknięcia
spuszczało się za pomocą przymocowanych na łańcuchach kul lub drewnianych desek. Znaleźliśmy się na
dziedzińcu. Tu przewodnik zaczął opowieść o losach warowni. Zamek poważnie rozbudowano, kiedy stolicę
zakonu przeniesiono do Malborka. Podwyższono wieże oraz zamek Wysoki. Przekopano kilometry fos.
Dodano budynek pałacu Wielkiego Mistrza i wiele innych. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej zamek
zmieniono na rezydencję królów Polski. W XIX wieku zamek niszczał, aż pod koniec stulecia kazano go
dokładnie wyremontować i odnowić. Kolejne zniszczenia nadeszły podczas II wojny światowej. Obecnie
Malbork jest odnowiony i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wchodzimy do piwnic zamku.
W nich zbudowano piec, który ogrzewał komnaty. Jak to działało? Do pieca wkładano kamienie, a następnie je
podgrzewano, te parowały i przez dziury w podłodze wpuszczały do pomieszczeń u góry ciepłe powietrze.
Idziemy dalej, zwiedzamy pałac Wielkiego Mistrza oraz najpiękniejsze gotyckie pomieszczenie świata –
refektarz letni. Potem przeszliśmy na wspaniałą wystawę bursztynu, drugą najcenniejszą na świecie. Piętro
wyżej ulokowano zaś wystawę poświęconą historii uzbrojenia. Prezentowane są tam kusze, miecze ,
pistolety, zbroje i wiele innego oręża.
Po zobaczeniu tych kolekcji przewodnik zrobił przerwę na dziedzińcu. Spora część turystów zwiedzających z
nami była już zmęczona, a druga część znudzona, nie każdy musi lubić historię i muzea.
Po przerwie kolejnym mostem zwodzonym doszliśmy do zamku wysokiego. Jego dziedziniec naprawdę robi
wrażenie. Wśród wyróżniających się pomieszczeń można powiedzieć o kaplicy i wielkim refektarzu. W
jednym z korytarzy tej części zamku umieszczono dosyć osobliwą rzeźbę – demona w pozycji do ubikacji.
Podobno rzeźba ta była znakiem naprowadzającym do latryny [czyli ubikacji]. Naprawdę warto zwiedzić
zamek Malbork.

Miłosz Grzondziel, VIa

i Miłosz
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Wywiad z nauczycielką języka polskiego panią
Katarzyną Repetowską

Wywiad przeprowadziła Amelka Porębska, uczennica klasy VI a

Zacznę od tradycyjnego pytania. Dlaczego została Pani nauczycielką?

Myślę, że przyczynili się do tego trochę moi rodzice. Mama i tata byli nauczycielami, poza tym bardzo lubię
dzieci i młodzież, a praca z nimi przynosi mi wiele satysfakcji.

Czy od razu wiedziała Pani, że chce uczyć języka polskiego?

Na pewno nie chciałam nigdy uczyć matematyki. Wahałam się pomiędzy edukacją wczesnoszkolną a filologią
polską. Ostatecznie ukończyłam dwa kierunki studiów, ale już 22 lata uczę tylko języka polskiego.

Jak znalazła się Pani w naszej szkole?

Zawsze chciałam pracować w Ósemce, bo nasza szkoła słynie i słynęła z tego, że świetnie przygotowuje do
dalszej nauki.

Jest takie powiedzenie, że uczymy się przez całe życie. Co jest w takim razie najtrudniejsze w tym
zawodzie?

Najtrudniejsze jest oddzielenie życia zawodowego od prywatnego. Wielokrotnie zdarza się, że będąc w domu,
rozmyślam o jakimś uczniu. Zastanawiam się, jak można komuś pomóc, nie tylko w nauce.

Czy lubi Pani sprawdzać klasówki, sprawdziany?

Czasami tak, czasami nie. Zależy to od wielu czynników. Kiedy jest ładna pogoda, wolę chodzić po lesie…, ale
praca to praca…

Czego życzyłaby Pani swoim uczniom?

Przede wszystkim uśmiechu i radości oraz odnalezienia własnej drogi… Myślę, że uczniowie powinni się lubić i
akceptować siebie.

W takim układzie życzę Pani, aby uczniowie utrzymywali z Panią kontakt, kiedy przestanie Pani być ich
nauczycielką. Dziękuję za poświęcony czas.

UWAGA!
W następnym numerze znajdziecie wywiad z innym nauczycielem naszej szkoły.

s DK
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Wywiad z pierwszakami
Wywiad poprowadziła Amelia Porębska i Hanią Ochman z klasy 6a 
  
Zadałyśmy pierwszakom jedno pytanie

,,Jak czujesz się w nowej szkole’’
Karolina Chylińska z klasy 1a powiedziała:
- Jest fajnie. Bardzo podobają mi się lekcje.

Julia Nagiet z 1a dodała:
- Nauczyciele są fajni. Nie chciałabym iść do innej szkoły.

Wypowiedź Nikodema Lenarczyka 1a:
- Super jest ta szkoła. Mam nowych kolegów, z którymi się dogaduje.

D

D

google

D



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 11/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ósemka pod lupą

Krzyżówka dotycząca książki ,,Hobbit, czyli tam i 
tam i z powrotem ,, autorstwa J.R.R. Tolkiena . 

krzyżóka Paweł
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Krzyżówka ,,Hobbit czyli tam i z powrotem''
1.  Król krasnoludów.
2.  W jaskini mieszkały...
3.  Nazwisko głównego bohatera.
4.  Imię matki Bilba Bagginsa.
5.  Władca Żelaznych Wzgórz, Krasnolud.
6.  Nie znajdziesz ich na nogach hobbitów.
7.  Bilbo zabrał Gollumowi.
8.  Hobbit … tam i z powrotem.
9.  Nazwisko autora.
10.  Hobbity miały je również na stopach.
11.  Wędrowcy uciekli przed nimi na drzewa.
12.  … góra.
13.  Smok.
14.  Najgrubszy z gromadki.
15.  W Mieście nad Jeziorem mieszkali.
16.  Ilu było krasnoludów?
17.  Las, przez który wędrowali.
18.  Człowiek – niedźwiedź.
19.  To wpływowa rodzina hobbita.
20.  Miejscowość, w której mieszkał Bilbo.
21.  Jaki kształt miały drzwi domu hobbita?
22.  Ilu krasnoludów z kompani Thora zginęło podczas
bitwy?
23.  W nich hobbici uciekli z pałacu króla leśnych elfów.
24.  Jak miał na imię przywódca trolli napotkanych
przez podróżników. książka

film

POLECAMY !

Książkę ,,Hobbit
czyli tam i z
powrotem ,,
oraz  filmy
ekranizujące tę
powieść;]

Paweł

Paweł
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SZKOŁA
RELIGI
DWA
MUZYKA
TABLICA
NAUKA
APEL

WYKREŚLANKA  – SZKOŁA
Znajdź 21 wyrazów ukrytych w pionie, poziomie i ukosie (pisanych: od góry do dołu, od dołu do góry, od prawej
do lewe, od lewej do prawej).

w

ŚWIETLICA
BASEN
OCENA
ZERO
KREDA
ZESZYT
KLASA

SZATNIA
PLASTYKA
DOBRY
PIANIO
ŁAWKA
ZADANIE
SALA

Darek



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 11/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLÓsemka pod lupą

CZEGO NAJBARDZIEJ SIĘ BOISZ?

1. Na ścianie widzisz pająka. Co robisz ?
a) Wołam rodziców (2pkt)
b) Uciekam (1pkt)
c) Sam/a go zdejmuję (0pkt)
2. W wesołym miasteczku podchodzi do Ciebię Klaun.
a) Prosisz o balonika (0pkt)
b) Krzyczysz na całe miasteczko (2pkt)
c) Cofasz się do tyłu (1pkt)
3. Oglądasz w nocy sam/a film i nagle brakło prądu.
a) Chowasz się pod łóżko (2pkt)
b) Nie przejmuje się (0pkt)
c) Dzwonię do koleżanki (1pkt)
4. Czytasz lub oglądasz horrory ?
a) Nie (2pkt)
b) Tak (0pkt)
c) Czasami (1pkt)
5. W kuchni zauważasz na stole karalucha.
a)Zabijasz go butem (0pkt)
b) Wołam mamę (2pkt)
c) Panikuję (1pkt)
6. Twoja koleżanka robi imprezę Hallowenową. Jak się ubierasz?
a) Nie idę (2pkt)
b) W coś strasznego (0pkt)
c) Ubierasz się elegancko (1pkt)

WYNIKI

0-5 pkt
Brawo, niczego się nie boisz.

Jesteś dzielny/dzielna.

6-12 pkt 
     Boisz się małych rzeczy, ale   
        potrafisz nad tym panować.

13-18 pkt     
       Przeraża się wiele rzeczy...   
   zjawiska paranormalne nie są   
                  dla Ciebie.

CIEKAWOSTKI ZE
ŚWIATA

Niedaleko Santorini  (wyspy położonej na morzu
Egejskim w Grecji ) odkryto miasto, które w
czasach starożytnych zostało zniszczone przez
erupcję wulkaniczną. Badacze przypuszczają , że
może to być mityczna Atlantyda opisana przez
Platona – wybitnego filozofa.

Kolos Rodyjski został mianowany jednym z
siedmiu cudów starożytnego świata. Zbudowano
go w porcie w mieście Rodos w dzisiejszej Grecji.
Pod nogami rzeźby przepływały podobno statki.
Obecnie kolos jest zniszczony , ponieważ
przewróciło go trzęsienie ziemi .

Jeden z najsławniejszych rozbójników i piratów
czasów nowożytnych istniał naprawdę . Nazywał
się Czarnobrody, a właściwie to taki miał
przydomek. Pływał po wodach Karaibów w XVIII
wieku na swoim okręcie – Zemsta Królowej Anny.

Zwyczaj strojenia choinki narodził się w Niemczech.
Wcześniej w Polsce nad drzwiami domów

umieszczano udekorowane gałązki. Naradza się
pytanie, jak wyobrażalibyśmy sobie święta bez choinki

i jej ozdób?

Piramidy w Egipcie wzniesiono dwa tysiące 
lat p n e. Co ciekawe większość robotników stanowili
wolni mieszkańcy królestwa Egiptu. Chcieli bowiem w
ten sposób przypodobać się faraonowi, który przecież

wedle ich religii był synem  bogów. 

Gibraltar znajdujący się na dolnym krańcu Hiszpanii
jest terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii. Taka

zależność Gibraltaru istnieje już od kilku set lat.

Miłosz Grzondziel, VIa
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