
Zakręcona Szkoła 
Pierwsze wydanie gazetki szkolnej! 

W tym numerze: 

- Informacje na temat gazetki 

- Wywiad z Rafałem Głowaczem z kl. VIIa o ekstremalnej pasji 

- Kalendarium 

- Memy i żarty o szkole 

- Plusy i minusy szkoły 

- Osiągnięcia sportowe  uczniów i nie tylko 

- Krzyżówka 
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Informacje na temat gazetki 

Gazetka powstała z inicjatywy pani Urszuli Kubik i kilku 

uczniów naszej szkoły. To nasze pierwsze wydanie gazetki, 

dlatego jesteśmy otwarci na propozycje z waszej strony. Jest to 

w końcu gazetka dla Was, wiec mamy nadzieję, że wam się 

spodoba. Symboliczna cena gazetki - 1zł.  

    W naszych numerach znajdziecie między innymi: 

- Zagadki literackie i matematyczne 

- Wywiady z uczniami, nauczycielami 

- Konkursy 

- Ogłoszenia, które chcielibyście umieścić w gazetce (prosimy 

wysyłać je na naszego maila: 

zakreconaszkola.redakcja@gmail.com) 

- Memy, żarty, humor zeszytów 

- Sondy, pytania 

- Plusy i minusy szkoły - ankieta 

- Artykuły o pasjach naszych uczniów 

- Kalendarium 

- Wiersze i opowiadania pisane przez Was 

- Krzyżówki 

- I wiele, wiele innych  



Wywiad z Rafałem Głowaczem o 

ekstremalnej pasji 

Chcielibyśmy przybliżyć wam postać klasy 7a, Rafała Głowacza, którego pasją 

są ekstremalne biegi terenowe z przeszkodami  (OCR). 

Redakcja:Na czym polega twoja pasja? 

Rafał: OCR to skrót od Obstacle Course Racing, co w wolnym tłumaczeniu 

znaczy „ wyścigi z przeszkodami”. Moją pasją są biegi, ale nie uliczne (chociaż 

czasami też w takich imprezach uczestniczę) tylko terenowe, w których 

dodatkowym utrudnieniem jest pokonywanie różnych przeszkód 

konstrukcyjnych i  naturalnych, jak woda, błoto, ogień itp.   

R: Od jak dawna uprawiasz ten sport? 

Rafał: Biegam już jakieś półtora roku ale mój pierwszy start w biegu OCR odbył 

się 8 kwietnia 2017 roku. 

R: Czy to prawda, że twój tata również bierze udział w tych biegach? 

Rafał: Tak naprawdę to on mnie zachęcił do spróbowania samego biegania. Jakiś 

czas później dowiedzieliśmy się właśnie o biegach przeszkodowych i 

postanowiliśmy spróbować swoich sił. Czasem ze znajomymi, a czasem sami 

jeździmy na tego typu imprezy, które ,,porozrzucane’’ są po całej Polsce. 

R: Czy to jest niebezpieczna pasja? 

Rafał: Jak każdy sport wiadomo, kontuzje można złapać wszędzie, wystarczy nie 

rozgrzać się i każde szarpnięcie na przeszkodzie może coś zdziałać. Ale nie, nie 

jest niebezpiecznym sportem, jest bardziej kontuzyjnym. 

R: Czy każdy może pokonywać takie przeszkody? 

Rafał: Wszyscy mogą pod warunkiem, że mają mocne ręce, trochę 

wytrzymałości, odrobinę zapału i umiejętności. 

R: Czy trzeba trenować, aby biegać w takich biegach? 

Rafał: Oczywiście, może do biegu w kategorii Kids, czyli do lat 12 poza 

umiejętnością biegania i przeskakiwania przeszkód nie trzeba dysponować 

technicznymi umiejętnościami, ale w kategoriach Junior już  tak. Trenuję od pół 



roku i bez większego problemu pokonuję przeszkody przygotowane dla 

dorosłych. Oczywiście, w biegach dla dorosłych trzeba być przygotowanym 

jeszcze dodatkowo na dużo większy wysiłek ( najdłuższa trasa ma 42 km i 140 

przeszkód), wypracować odporność na zimno (zwykle bieg ma kilka kilometrów 

w rzekach, jeziorach i morzach, są przeszkody wymagające zanurzenia w 

lodowatej wodzie, niezależnie od pory roku) , pozbyć się lęku wysokości ( 

przeszkody mają 4-5 m wysokości) , klaustrofobii ( czołganie się w ciasnych, 

ciemnych rurach itp.)i lęku przed skokiem do wody czy przez ogień. Tak więc, 

jak widać, dużo pracy jeszcze przede mną.  

R: W ilu biegach przeszkodowych już uczestniczyłeś? 

Rafał: Od początku mojej przygody z OCR wystartowałem już 17 razy, ale wciąż 

mam apetyt na więcej. 

R: Jakie są najbardziej znane biegi przeszkodowe w Polsce? 

-Runmageddon, Barbarian Race, Spartan Race, Commando Race-to chyba 

najbardziej znane biegi tego typu. Ale OCR to młody sport, który bardzo 

dynamicznie się rozwija, ciągle pojawiają się nowe biegi, oferujące dodatkowe 

atrakcje, jak choćby elementy strzeleckie czy militarne. 

R: Twoja pasja jest bardzo ekscytująca. Dziękujemy bardzo za wywiad, 

Rafale. 

Życzymy dalszych sukcesów. 

-Ja również dziękuję, to było super przeżycie. 

  

   



KRZYŻÓWKA 

      1.          

   2.             

      3.          

  4.              

     5.           

      6.          

     7.           

  8.              

    9.            

10.                

      11.          

      12.          

  13.              

      14.          

  15.              

 

 

1.Domowe, raczej nie lubisz ich dostawać, a jeszcze bardziej odrabiać. 

2. Np. zwierząt, grzybów czy drzew. 

3. Zielona roślina z kolcami, nie potrzebuje dużo wody. 

4. Przedmiot obowiązujący od czwartej do szóstej klasy, dowiadujemy się z niego np. o 

różnych zwierzętach, kontynentach… 

5. Boli cię, gdy zbyt dużo (wg ciebie) piszesz. 

6. Liczysz na niego, gdy idziesz do odpowiedzi. 

7. np. źródlana, gazowana, mineralna. 

8. Lubisz go, szczególnie jak dzwoni  na końcu lekcji. 

9. Musisz wstać, a ty bardzo chciałbyś… 

10. …. Synergia, dziennik elektroniczny, w którym zapisywane są nasze oceny. 

11. Podczas lekcji często na niego zerkasz, to dzięki niemu czas płynie wolniej  

12. Uczysz się z niej, czytasz i wiele więcej. 

13.Przedmiot, dzięki któremu powinieneś usłyszeć coś o Józefie Piłsudskim czy Bitwie pod 

Grunwaldem. 

14.Mebel, bez którego czynność z punktu dziewiątego jest komfortowa. 

15. Zbyt ciężki, przenosisz w nim książki i rzeczy potrzebne do szkoły. 



ZAKRĘCONE ŻARTY  

 

- Tato,masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole. 

- Co masz na myśli,mówiąc,,małe''? 

-No,ja,ty,wychowawczyni i dyrektor... 

 

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i sprawdza, czy nikt nie ściąga. 

Nagle mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty. 

Na to głos z sali: 

- Mnie też, ale ja się leczę. 

 

Podczas egzaminu jeden ze studentów poprosił o otwarcie okna. Profesor 

zezwolił i powiedział: 

- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, nie wyfruną. 

Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili, profesor słyszy: 

- Ooo! Patrzcie, profesor też wychodzi drzwiami... 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

 

 



NAJLEPSZY MEM Z OSTATNICH DWÓCH MIESIĘCY: 

 

 

 

 

Jeżeli macie jakieś śmieszne memy i żarty to przysyłajcie je 
na mail: zakreconaszkola.redakcja@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literacka twórczość uczniów szkoły 
 

Z przyjemnością prezentujemy wam przepiękny wiersz Olgi Cwynar  
z klasy 6a. 
Gratulujemy talentu! Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. 
 

"Muzyka" 
 

Każda nuta jej ważniejsza niż złoto, 
Każdy dźwięk wart więcej niż diament, 
Za pełen zaś koncert oddałaby majątek. 
 
Wszędzie hałas, wszędzie wrzawa, 
Plucha także chce doskwierać, 
A w jej uszach dźwięki tańczą. 
 
Wszędzie basy i soprany, 
Pełno skrzypiec, gitar, pianin, 
A to wszystko w małym kablu. 
 
Pełno pieśni, słów urokliwych, 
Melodie i nazwy utworów. 
Ona je wszystkie zna na pamięć. 
 
Muzyka, mój drogi, 
To jedyna jej prawdziwa miłość, 
Bo świata poza nią nie widzi, 
Bez niej żyć by już nie mogła. 

 

 

 



Ankieta 

Przeprowadziliśmy w naszej szkole ankietę Plusy i minusy szkoły. Niestety, nie wzięli w niej 

udziału wszyscy uczniowie, wybór klas był przypadkowy, dlatego potraktujcie ja z 

przymrużeniem oka. 

W ankiecie zadawaliśmy pytania dotyczące różnych aspektów nauki w naszej szkole i tak 

dowiedzieliśmy się od Was różnych, ciekawych rzeczy. 

Najlepsze wiadomości: 

Uczniowie…. 

 cieszą się, że chodzą do tej właśnie szkoły – 80% 

w szkole czują się bezpiecznie – 77% 

lubią przebywać w szkole – 73% 

lubią zajęcia szkolne – 67% 

lekcje są ciekawe – 68% 

dużo nauczyli się w szkole – 93% 

Nauczyciele… 

 pytają nas o zdanie w sprawach, które nas dotyczą – 83% 

ustalają z nami reguły pracy na lekcjach – 82% 

traktują nas dobrze i sprawiedliwie – 80% 

są dla nas życzliwi – 86% 

starają się, abyśmy dobrze o sobie myśleli – 90% 

W tym świetle dziwi nieco fakt, że………. tylko 36% uczniów chętnie idzie do szkoły! 

 I to są te gorsze wiadomości. 

Zapytaliśmy też ankietowanych o najpopularniejszych uczniów, nauczycieli i 

najpopularniejszy przedmiot. Oto wyniki: 

Najpopularniejsi uczniowie, a raczej uczennice to Nadia Smerdka - IIIa gimnazjum, Kinga 

Piotrowska - IVa i Zosia Chlebek - Va. 

Najpopularniejsi  nauczyciele to pani Urszula Kubik, pani Joanna Kowalik i pani Katarzyna 

Piotrowska. 



Serdecznie gratulujemy! 

Wybór ulubionego przedmiotu nas nie zaskoczył - to oczywiście wychowanie fizyczne! Na 

kolejnym miejscach znalazła się matematyka, potem (z taką samą ilością punktów) język 

polski i informatyka.  

 

Łamigłówki literackie, 

matematyczne i inne 

Literacka: 

1.Co to za miejsce, które nie ma ani ścian, ani murów, ani krat, a którego nikt 

nigdy nie opuścił i nie opuści? 

Geograficzna: 

2.Szeroko płynie po naszej krainie. Pozdrawia Kraków i Warszawę w biegu. Z 

Karpat szybko na dół zbiega, pod Warszawą płynie i przez Toruń mknie nie do 

Gdańska, aż w Bałtyku zginie. Jaka to rzeka? 

Matematyczna: 

3.Jan jest o 5 lat starszy od Tomka. Wiek Tomka stanowi 75% wieku Janka. Ile 

Tomek ma lat? 

4.Matka miała pięciu synów, każdy z nich miał siostrę. Ile matka ma dzieci? 

 

 

 

 

 



KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/19 

            Lp.      Uroczystość          Termin 
1. Dzień Edukacji 

Narodowej 
12.10.2018r. 

2. Ślubowanie klas I 25.10.2018 r. 

3. Święto Odzyskania 
Niepodległości 

08.11.2018 r. 

4. ,,Wigilijki Klasowe’’ 21.12.2018 r. 

5. Zimowa przerwa 
świąteczna 

23.12.2018r.   
01.01.2019 r. 

6. Koncert noworoczny Styczeń 2019 r. 

7. Ferie zimowe 14.01.2019r. 
27.01.2019 r. 

8. Rekolekcje 
Wielkanocne 

03-05.04.2019 r. 

9. Egzamin gimnazjalny 
klas III 

10-12.04.2019 r. 

10. Egzamin gimnazjalny 
klas VIII 

15-17.04.2019 r. 

11. Wiosenna przerwa 
świąteczna 

18-23.04.2019 r. 

12. Rocznica Konstytucji 
3 Maja 

30.04.2019 r. 

13. Zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019 

21.06.2019 r. 

14. Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych 

30.10.18 r. 
02.11.18 r. 
12.04.19 r. 
17.04.19 r. 
02.05.19 r. 
19.06.19 r. 
22.06.19 r. 
 

Odpowiedzi na zagadki: 

1. Kosmos 

2. Wisła 

3. 15 lat 

4. 6 dzieci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


