
WagnerPress II
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 13
im. H. Wagnera
ul. Rewolucjonistów 18
42-500, Będzin

Numer 73 03/20

REDAKTORZY NUMERU:
Maja, Kuba, Klara, Patrycja, Kacper, Szymon, Sandra, Ala, Majka,



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 73 03/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plWagnerPress II

TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

Imię i nazwisko:
Barbara Masłoń

Ulubiona potrawa:
Rosołek

Ulubiona książka:
„Władca pierścieni”

Ulubiony zespół muzyczny:
ABBA

Ulubiony kolega z pracy:
Lubię wszystkich

Ulubiony uczeń:
Kulturalny, odpowiedzialny

Cechy cenione u ludzi:
Uczciwość, odpowiedzialność,

poczucie humoru

Preferuję modę:
Pozwalającą na luz

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem:

Z paru dokonań na pewno

Najwięcej problemów w pracy mam
z:

Wiecznie brakuje mi czasu i te
papiery...

W codziennym życiu najbardziej
denerwuje mnie:

Bylejakość

Po pracy w szkole:
Chcę wierzyć, że nadszedł

właśnie ten szczególny dzień, w
którym znajdę cudowny sposób

na całkowity „reset”

Innym zazdroszczę:
A po co?

Największa głupota, jaką zrobiłam:
Nie przyznam się:)

Mój życiowy autorytet:
Mama

Krytyka w moim kierunku:
Jeśli sensowna, to warto

przemyśleć

Kocham:
Wakacje

Lubię:
Jeśli ludzie wokół są dla siebie
życzliwi i potrafią się do siebie

uśmiechać

Marzę o:
Nie zdradzę

Nienawidzę:
Chyba za mocno powiedziane

Gdybym nie była nauczycielem:
To z pewnością zostałabym

nauczycielką:)
spisała: Maja

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
z panią Barbarą Masłoń,  który uczy

w naszej szkole języka polskiego

Barbara Masłoń - nauczyciel języka polskiego

WIECZNIE BRAKUJE 
MI CZASU 

I TE PAPIERY...
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
JĘZYKA OJCZYSTEGO

obchodzony 21 lutego
Hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego:

WŁĄCZANIE DO I ZA POMOCĄ EDUKACJI. JĘZYK MA
ZNACZENIE

POLSKA – KAMPANIE SPOŁECZNE
W 2012 roku w Polsce rozpoczęła się kampania
społeczna Ojczysty – dodaj do ulubionych
zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i
Radę Języka Polskiego. Jej cel – odpowiedzialność za
polszczyznę.
W 2013 ruszyła nowa kampania społeczna: Język
polski jest ą-ę. Chodzi oto, by stosować ogonki w
literach ą i ę i w ogóle polskie litery. 

A jak się zaczęło? Krótka historia na zdjęciu po
prawej stronie. 

Kuba

W naszej szkole też był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

I SYMPOZJUM MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA OJCZYSTEGO
Brali w nim udział uczniowie klas VI – VIII. Przygotowali referaty i prezentacje multimedialne na tematy:  
1.  Proklamacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
2.  Współczesne zapożyczenia językowe.
3.  Wolność słowa a odpowiedzialność za słowo.
4.  Wulgaryzacja, brutalizacja i agresja językowa.
5.  Mistrzowie pięknej polszczyzny.

Najbardziej zainteresowały uczniów problemy związane z wulgaryzacją języka i zapożyczeniami. 
Wysłuchali też wykładu prof. Jana Miodka ,,O co kaman?” oraz zmierzyli się z różnymi łamańcami językowymi,
takimi jak ten: 
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz urodzony w Chrząszczyżewoszycach, powiat Łękołody, zmarły w
Mszczonowieścicach, gmina Grzmiszczosławice, powiat Trzcinogrzechotnikowo.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz tytuł Ambasadora Języka Polskiego.

A wiecie, jak brzmi pierwsze zdanie zapisane po polsku?
Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj.
Jego autorem jest Bogwał ze Śląska. Zdanie to jest zamieszczone w Księdze Henrykowskiej spisanej w
opactwie cystersów ok. 1270 roku, więc pochodzi z XIII wieku.
Bogwał powiedział je do żony. W dzisiejszym języku znaczy: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj. Chodzi
o żarna.

Kuba
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BŁĘDY JĘZYKOWE

Cóż, wstyd się przyznać, ale błędów językowych popełniamy sporo. I nie tylko my, czyli uczniowie. Dorośli też.
KALECZYMY NASZ JĘZYK

Tak naprawdę z wielu nie zdajemy sobie sprawy, a przecież powinniśmy ich unikać, by mówić czystą
polszczyzną, bo przecież kochamy nasz język. 
Zrobiliśmy krótką sondę, z której wynika, że najczęstsze błędy występujące w naszej szkole to te, które
podajemy poniżej.  

Klara i Patrycja

Na spotkaniu gazetki układaliśmy zdania z największą liczbą błędów językowych. Oto, co nam się udało
zapisać. 
Poszłem kupywać swetr, ale wróciłem się z powrotem, bo wiał na dworzu wiater. Gdy
cofnęłem się do tyłu, zaczęłem włanczać trzeci bieg, ponieważ zapomniałem wziąść
piniendzy.
Te dwa zdania zbudowane są z 26 wyrazów. Popełniliśmy w nich 16 błędów. I straszne i śmieszne.
A teraz poprawnie:
Poszedłem kupować sweter, ale wróciłem, bo wiał na dworze wiatr. Gdy cofnąłem się
zacząłem włączać trzeci bieg, ponieważ zapomniałem wziąć pieniędzy.

Kacper. Szymon

Pamiętajmy, co powiedział Mikołaj Rej w XVI wieku
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Canva: Patrycja i
Klara
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
8. lutego

ORYGINALNY KOLOR WŁOSÓW
Włosy rude najczęściej mają mieszkańcy Szkocji,
Irlandii i wschodniej części Rosji.
Można powiedzieć, że ten kolor jest wyjątkowy, bo ma
go tylko 2% ludzi na świecie. 
Oczywiście naturalne, nie farbowane. 

Sandra

CIEKAWOSTKI
O RUDOWŁOSYCH

Mają zazwyczaj jasną karnację i
piegi. 

Podobno bardziej odczuwają ból.

Ze względu na dużą ilość pigmentu
trudno je przefarbować na inny

kolor. 

Mają mniej włosów. Na przykład
blondyni mają ok. 150 tysięcy, a

rudzi tylko 90 tys. 

Rude kobiety nie mają niebieskich
oczu.

Nie mogą opalać się długo, bo ich
jasna karnacja grozi poparzeniem.

W starożytnym Egipcie osoby o
tym kolorze włosów były grzebane

żywcem, jako ofiara dla boga
Ozyrysa.

zebrał: Szymon

Czy to przypadek, że DZIEŃ RUDYCH OSÓB obchodzony jest 8. marca, tak jak DZIEŃ KOBIET?

DZIEŃ RUDYCH OSÓB
Rudy kolor włosów mają nie tylko ludzie. Ruda jest też wiewiórka, rudy jest lis, są rude koty.   

RUDE BOHATERKI
FILMÓW I POWIEŚCI

Sławne, znane i lubiane! Nie tylko
przez dzieci. A jaki mają
temperament! Podobno osoby
rudowłose są bardziej energiczne.

Ala i Majka
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DZIEŃ KOBIET
KOBIETY SĄ...

AMBITNE
BŁYSKOTLIWE

CUDNE
DELIKATNE

ELASTYCZNE
FANTASTYCZNE

GENIALNE
HUMORYSTYCZNE

INTRYGUJĄCE
JASNOWIDZĄCE

KOCHANE
LOJALNE

ŁADNE
MĄDRE

NOWOCZESNE
OTWARTE

PIĘKNE
RADOSNE

SŁODKIE
TOWARZYSKIE

UROCZE
WOJOWNICZE

ZDROWE

Ala, Majka, Patrycja

PŁEĆ PIĘKNA W NASZEJ SZKOLE
UCZNIOWIE POKONALI UCZENNICE
W naszej szkole jest o 14 chłopców więcej niż dziewczyn. W przypadku uczniów to niewielka różnica. Ale widać
ją niestety na przerwach. Chłopaków można dostrzec już z 5 metrów. Dziewczyn na przerwach praktycznie nie
ma, ponieważ siedzą na ławkach. Nie biegają po wszystkich segmentach. Po prostu są spokojniejsze.

PANIE NAUCZYCIELKI GÓRĄ
Natomiast wśród nauczycieli jest zupełnie inaczej. Na ponad sześćdziesięciu, mężczyźni nawet nie
przekraczają pierwszej dziesiątki. Uczą wychowania fizycznego, religii i matematyki. 

Klara, Patrycja
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