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Z okazji nadchodzących
 Świąt Bożego Narodzenia

chcemy życzyć, aby wszystkie
chwile spędzone w rodzinnym gronie

były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.

Wesołych Świąt
życzy redakcja szkolnej gazetki

Szkoła To My

KO



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 12/2019 | Strona 2 
www.juniormedia.plSzkoła To MY!

Poznajemy naszych nauczycieli

Joanna

KD- Kółko dziennikarskie
PD- Pani Dyrektor

KD: Jak minął Pani dzień?
PD: Jak minął mi dzień? Intensywnie, no może
intensywniej niż zwykle.
KD: Czy lubi Pani swoją pracę?
PD: Bardzo. Myślę, że jakby ktoś nie lubił tej pracy, to
nie pracowałby w szkole.
KD: Jaka jest Pani ulubiona pora roku?
PD: Wiosna.
KD: Ma Pani jakieś marzenia?
PD: Tak, chciałabym pojechać do bardzo, bardzo
wielu miejsc na świecie.
KD: Czy podoba się Pani system eko w naszej
szkole?
PD: Bardzo, chociaż mam świadomość, że nie jest
doskonały. Na razie wszystkie propozycje działań
zostały zaproponowane przez nauczycieli. Czekam
teraz na propozycje uczniów.
KD: Czy uczy Pani jeszcze jakiś przedmiotów oprócz
biologii?
PD: W tej chwili nie uczę innych przedmiotów ze
względu na obowiązki wicedyrektora, ale mogę uczyć
jeszcze chemii, przyrody i wychowania do życia w
rodzinie.
KD: Jakie są Pani największe osiągnięcia/sukcesy?
PD: Na gruncie zawodowym?
KD: Tak.
PD: Myślę, że największym sukcesem jest dla mnie
to, że dobrze współpracuje mi się z innymi ludźmi. To
jest dla mnie największy sukces.
KD: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
PD: Najbardziej to lubię przebywać z moimi
zwierzakami. Mam psa i kota. To mnie najbardziej
relaksuje.
KD: Gdy była Pani w naszym wieku to z jakiego
przedmiotu Pani była najlepsza i jaki najbardziej Pani
lubiła?
PD: W szkole podstawowej najbardziej lubiłam
matematykę i zdecydowanie z niej byłam najlepsza.
W liceum to się zmieniło, poszło bardziej w kierunku
biologii, ale matematyka zawsze została w moim
sercu.

KD: Co Pani uważa o naszej szkolnej gazetce?
PD: Jestem pod dużym wrażeniem, podoba mi się
pomysł na nią. Cieszę się, że istnieje również wersja
elektroniczna. Odkryłam tę wersję na facebooku
szkoły i bardzo mi się spodobała. Dobrze się ją czyta i
ogląda.
KD: Woli Pani pracować jako nauczyciel czy raczej
jako Pani dyrektor?
PD: Jako nauczyciel.
KD: Woli Pani dzień czy noc?
PD: Dzień.
KD: Jaki jest pani ulubiona słodycz?
PD: Bakalie. Lubię wszystko, co jest bakaliowe.
KD: Jaki zawód chciała Pani wykonywać w naszym
wieku?
PD: Jak byłam w waszym wieku, to chciałam być
farmaceutką.
KD: Ile Pani już pracuje w swoim  zawodzie?
PD: 25 lat
KD: Dziękuje bardzo za wywiad. Do widzenia.
PD: Ja też dziękuje. Do widzenia.
                                            

                                               Ada Szustek

Klinge
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Osiągnięcia sportowe naszych uczniów

Janek Milewski
dwukrotny medalista w
zawodach "Pierwszy Krok
Pływacki". 
złoty medal w biegu na 800 m.

Madoka Przybylska 
3 miejsce w finale ze wstążką (XVII
Międzynarodowy Turniej w
gimnastyce artystycznej o nagrody
Mistrza Olimpijskiego Mariny
Lobach – Lobach Cup).

Bartek Grabiński
II miejsce w Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży w kategorii
Karate Tradycyjne (kategoria
indywidualna i drużynowa).

Zosia Jakoniuk
II miejsce w Turnieju
Międzynarodowym w
Gimnastyce Artystycznej
"Poznańskie Koziołki".
I miejsce w VII edycji
Międzynarodowego Turnieju w
Gimnastyce Artystycznej
pn.Warszawska Jesień 2019 r.
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II miejsce w
Warszawskiej
Olimpiadzie
Młodzieży, w
dyscyplinie
UNIHOKEJ
MŁODZIEŻY.

O

Gabriela Ogonowska

Mistrzyni Karate Kyokushin.
III miejsce w VII edycji
Międzynarodowego Turnieju w
Gimnastyce Artystycznej
pn.Warszawska Jesień 2019 r.

Eliminacje do
Międzywojewódzkich Mistrzostw
Polski Młodzików

Julia Polniuk  I miejsce
Wiktoria Zielińska IX miejsce
Antoni Jędrak  I miejsce
Anna Nojszewska zdobyła
złoty medal
Karolina Ostoja-Ostaszewska
srebrny medal
 Izabela Kołodziejczyk  III
miejsce

Mikołaj Miłkowski
trzeci najlepszy wynik w
historii polskiego pływania w
kategorii 12-latków. Tym
razem na dystansie 100 m
stylem zmiennym czasem
1.04,31.
poprawił w Olsztynie najlepszy
wynik w Polsce na 200 m st.
motylkowym w kategorii 12-
latków uzyskując 2.19,41 min.

Grand Prix WMOZP rocznika
2007-  triumfował na 50 m
stylem motylkowym i 100 m
stylem zmiennym.
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Hi!
I'm writing to you because I want
to tell you about my trip to
Greenland. In the beginning, I
want to tell you that this is my
most stressful journey for me.
So, when we got there I had a lot
of time to meet or explore this
country.
And guess what !!  I found out,
that in Greenland they haven't
got roads and railway lines.
People live in bigger cities in
which the biggest number of
people is seventy- eight. But the
sounds are beautiful. There's a
lot of forests, snow logs, and ice
blocks. I hope that I will come
back here someday and I hope
that I inspired you to visit
Greenland.
  See you soon, Holly

Cześć !
Piszę do Ciebie, ponieważ chcę
opowiedzieć Ci o mojej podróży
do Grenlandii. Na początku,
chcę Ci powiedzieć, że jest to
moja najbardziej stresująca 
podróż w życiu . Kiedy byłam na
miejscu, miałam dużo czasu do
poznania bądź zbadania tego
kraju. 
I zgadnij co !!    Dowiedziałam
się, że w Grenlandii nie ma ani
dróg, ani torów kolejowych.
Ludzie żyją w większych
miastach, w których największa
liczba ludności to
siedemdziesiąt osiem. Ale za to
są piękne widoki. Jest dużo
lasów, polan śnieżnych i bloków
(brył) lodu. Mam nadzieję, że
będę mogła kiedyś wrócić tutaj,
a także mam nadzieję, że
zainspirowałam Cię do
odwiedzenia Grenlandii.
  Do zobaczenia Holly                   
                                                       
                                                       
              Urszula Konopacka

U

W świecie języków
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Co w szkole piszczy...

   Halloween to zwyczaj związany z
maskaradą, i odnoszący się do święta
zmarłych. Obchodzony jest w wielu
krajach nocą 31 października, czyli przed
dniem Wszystkich Świętych. Halloween
wywodzi się z celtyckiego obrządku
Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w ten
dzień żegnano lato, witano zimę oraz
obchodzono święto zmarłych. Mimo że
dzień ten nie jest świętem urzędowym,
cieszy się po święcie Bożego Narodzenia
największą popularnością. Święto
Halloween w Polsce pojawiło się w latach
90.
     U nas w szkole zaczęliśmy świętować
już dzień wcześniej, zbierając po całej
szkole duszki i wymieniając je na
słodkości. Odbył się również konkurs na
najlepiej wyrzeźbioną dynię. Każdy miał
szanse wykazać się swoimi zdolnościami.

                             Teresa Rybarczyk
                               Laura Jurewicz



www.polskatimes.pl Polska Times | Wydanie specjalne 12/2019 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Szkoła To MY!

Coś dla łakomczucha

Ciasto Czekoladowe
Składniki:
CIASTO:
•  80 g masła
•  100 g czekolady deserowej (lekko
gorzkiej 50%) lub po 50 g gorzkiej i
mlecznej
•  1/2 szklanki mleka
•  2 jajka
•  150 g (3/4 szklanki) cukru
•  150 g (1 szklanka) mąki
•  1 łyżeczka proszku do pieczenia
POLEWA:
100 g czekolady deserowej
50 g masła

Przygotowanie:
Jajka ogrzać np. w misce z ciepłą wodą.
Dno tortownicy o średnicy 21 cm wyłożyć
papierem do pieczenia, zapiąć obręcz.
Piekarnik nagrzać do 175 stopni C.
W rondelku umieścić pokrojone masło
oraz połamaną na kosteczki czekoladę,
podgrzewać na minimalnym ogniu ciągle
mieszając aż składniki się roztopią i
otrzymamy gładką masę czekoladową.
Odstawić z ognia, dodać mleko i
wymieszać na gładką masę.
W misce ubić jajka z cukrem (ok. 4
minuty) na puszystą masę. Do drugiej
miski przesiać mąkę, dodać proszek do
pieczenia i dokładnie wymieszać. 

O

Dodać ubite jajka oraz masę
czekoladową, zmiksować na minimalnych
obrotach miksera lub wymieszać
trzepaczką tylko do połączenia się
składników w jednolite ciasto.
Wyłożyć je do tortownicy, wstawić do
piekarnika i piec przez ok. 43 minuty do
suchego patyczka (w większej niż 21 cm
formie, ciasto będzie piekło się krócej, ok.
30 - 35 minut, sprawdzamy to patyczkiem
wetkniętym w środek, czy jest jeszcze
obklejony surowym ciastem).
Po upieczeniu wyjąć ciasto z piekarnika i
studzić przez ok. 30 minut w formie,
następnie wyłożyć na paterę. Polać
polewą: do garnka włożyć połamaną na
kosteczki czekoladę i pokrojone masło,
cały czas mieszając podgrzewać na
małym ogniu aż czekolada się roztopi. Od
razu odstawić z ognia i polać po cieście.

                                                 Zuzanna Tokarzewska
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Redakcja gazetki ,,Szkoła To My!"

Opiekun: Katarzyna Ornowska
                Piotr Ornowski

Redaktorzy:
Ada Szustek
Urszula Konopacka
Zuzanna Tokarzewska
Teresa Rybarczyk
Laura Jurewicz
Oliwier Wach
Weronika Skiba
Paulina Gaweł
Anais Filipowicz
Wiktoria Szlagowska
Franciszek Duda
Hanna Tkaczyk

Chętne osoby zapraszamy do naszego redakcyjnego grona!

Suchary dnia
*Dlaczego blondynka wkłada zegarek do wody ?
-Żeby czas szybciej płynął.

*Dlaczego taboret ma depresję?
-Bo nie ma oparcia.
                                                                                                                                      Oliwier Wach
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