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Byle do dzwonka… 

Nr 2/XII 2018 - I 2019 

 
                        UCZYĆ SIĘ CZY SIĘ NIE UCZYĆ ? 
 

Czy jako uczeń zastanawiałeś się nad tym, ile czasu zabiera ci nauka? Edukacja jest ważna, ale 

na to, kim będziemy w przyszłości, decyduje również pasja i nasze zainteresowania, na których 

spełnienie nie zawsze mamy czas. 

 Jako uczniowie klasy ósmej mamy dużo więcej nauki niż w poprzednich latach, co wiąże się z 

ograniczeniem czasu wolnego. Każdy dzień wygląda tak samo: uczymy się w szkole, wracamy do 

domu i znowu siadamy do książek. Lekcje trwają do czternastej lub piętnastej. W każdym tygodniu 

mamy przynajmniej jeden sprawdzian i kilka kartkówek, no i oczywiście odpowiedzi ustne. Z każdego 

przedmiotu mamy coś zadane, często zaraz na następny dzień. Nad lekcjami w domu spędzamy 

średnio trzy godziny. Gdy kończymy, jest już wieczór, czas na chwilę odpoczynku, poczytanie lektury. 

W weekendy nadrabiamy zaległości. 

Większość czasu poświęcamy nauce, każdemu z nas zależy na dobrych wynikach, ale właśnie 

przez to wstrzymujemy rozwój naszych pasji. Hobby kształtuje naszą osobowość, dzięki niemu 

poznajemy nowych ludzi, doświadczamy nowych przygód. 

 Uważamy, że nauka nie jest najważniejsza. Nie zapominajmy o realizowaniu swoich marzeń i 

tego, co się kocha. 

 

Ciężką dolę ucznia przedstawiły uczennice klasy ósmej:  

Wiktoria Bajas, Zuzia Dalgiewicz, Paulina Górecka  

 

 

Kalendarz: grudzień 2018 – styczeń 2019 
 

22 listopada Turniej szachowy- chętni uczniowie z klas V – III gimn. 

04 grudnia Wycieczka do teatru na „Aladyna”  - klasy I - III 

06 grudnia Centrum Nauki Kopernik – wycieczka kl. IV i VI 

17 grudnia 
Jasełka w Domu Seniora w Kazuniu Bielanach – koło teatralne 

„Czarodziejski Kufer” 

17 grudnia 

Jasełka dla uczniów – uczniowie kl. V i VI 

Uczniowie zaprezentowali jasełka pt. „Europo, nie możesz żyć bez 

Boga” nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także na Wigilii 

oświatowej, samorządowej i powiatowej. 
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21 grudnia Wigilia w szkole 

04 stycznia Zabawa choinkowa 

16 stycznia 
Mazowieckie Muzeum Hutnictwa Starożytnego w Pruszkowie – 

klasy V i VI 

24 stycznia 
Z językiem polskim za pan brat – konkurs organizowany w 

bibliotece  przez p. Ł. Rodak dla uczniów z klas IV – III gimn. 

 

                                                           Opracowali: Mateusz Wojcieski, Natalia Bogucka kl. V 

 

                        

 

                        OPOWIEŚĆ O WOJTUSIU    
 

Wojtuś mieszkał w Wieluniu. Była godzina piąta rano. Usłyszał  

syrenę, aż spadł z łóżka. 

Niemcy zaatakowali Wieluń. Był 1 września 1939 roku. Miasto to było  

bardzo ostrzeliwane. 

Przyszedł do niego żołnierz  i mówi:  

- Szybko! Szybko! 

Wojtuś wziął swój żołnierski strój i poszli. Chłopiec strzelał jak  

najlepiej, ale cały Wieluń był bombardowany. Niemcy poszli teraz na  

Warszawę. 

 Minęło 5 lat, a oni nie przestali niszczyć. Ja. Mikołaj, uważam, że  

w czasie wojny trzeba bronić swojej ojczyzny. 

                                                                 Mikołaj Królak, kl. II 

 
Od redakcji: Bardzo dziękujemy za piękne opowiadanie o patriotyzmie. Zachęcamy wszystkich 

uczniów do pisania i umieszczania swoich tekstów (na różne, dowolne tematy) w naszej gazetce. 
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                              ŻYCIE NA SPORTOWO 

Wywiad z Maurycym Pajdzińskim, uczniem klasy VIII przeprowadziły koleżanki z klasy: Natalia Bąk i 

Natalia Gruszka 

 

Wywiad z Mistrzem 

- Maurycy, chciałybyśmy przypomnieć wszystkim  

 

Twoje osiągnięcia sportowe i przybliżyć naszym  

 

koleżankom i kolegom Twoją sylwetkę.  

 

Czy mógłbyś przedstawić swoje osiągnięcia? 

 

- Nie za bardzo lubię się chwalić… 

 

- W takim razie my to zrobimy za ciebie. W czerwcu  

 

otrzymałeś wyróżnienie Wójta gminy Czosnów, czyli  

 

Nagrodę Sportowca Roku 2018. W październiku   

 

otrzymałeś tytuł Mistrza Polski w VII  Mistrzostwach   

 

Polski Młodzików w Grudziądzu. To bardzo duży sukces. Czy dla ciebie mają znaczenia zdobywane  

 

miejsca na zawodach? 

 

- Tak. Bardzo się cieszę ze wszystkich wygranych, ponieważ każda walka wymaga wielu przygotowań            

 

i dużego wysiłku. 

 

- Jak to się zaczęło? Dlaczego zacząłeś trenować akurat boks? 

 

- Przez przypadek. Trenowałem piłkę nożną w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tam  

 

zobaczyłem plakat zachęcający do trenowania boksu. Zainteresowałem się tym i zamieniłem piłą  

 

nożną na boks. 

 

- Kto pomógł ci w spełnieniu marzeń? 

- Cała rodzina mnie wspierała, ale najwięcej zawdzięczam tacie, który mnie wozi codziennie  

na treningi i cały czas mnie motywuje. 
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- Jak godzisz szkołę z boksem? 

- Nie za bardzo mi się to udaje, Często jestem zmęczony. Mam mało czasu na naukę, ale jakoś  

muszę to pogodzić. 

- Czy masz jakieś inne zainteresowania? 

- Większość czasu poświęcam na treningi i naukę, ale w wolnych chwilach lubię pograć w piłkę  

nożną. 

- I ostatnie już pytanie: czy z boksem wiążesz swoją przyszłość? 

- Tak. Chciałbym kontynuować treningi i w przyszłości przejść na zawodowstwo. 

- Życzymy ci kolejnych sukcesów i spełnienia zamierzonych celów. 

 

                                      OGŁOSZENIE! 

Rozpoczyna się nabór do drugiej edycji 

TALENTYNEK. Wszyscy chętni proszę 

pobrać od wychowawcy kartę zgłoszenia i 

wypełnić ją do 15 marca. Przegląd talentów 

odbędzie się pierwszego dnia wiosny. 

W tym roku zmieniamy formułę 

TALENTYNEK – nie będą one miały charakteru konkursu. Po ubiegłorocznych 

występach stojących na bardzo wysokim poziomie  i chęcią nagrodzenia wszystkich 

występujących uczniów, organizator rezygnuje z wyłonienia zwycięzców. Jest to 

przegląd talentów, każdy może zaprezentować to, w czym jest najlepszy. Celem jest 

promowanie i odkrywanie talentów uczniów naszej szkoły, co nie powinno być 

przedmiotem rywalizacji. 

 

Redakcja numeru:  

Mikołaj Królak, Natalia Bogucka, Mateusz Wojcieski, Wiktoria Bajas, Zuzia Dalgiewicz, Paulina 

Górecka, Natalia Bąk, Natalia Gruszka  

Opiekun: Elżbieta Rak 


