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Nr 1/ 2016/2017 wrzesień 2016r. 

Redaktorzy zapraszają 

do miłej lektury :) 

Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 
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Aktualności 

 

 Pierwszego września 2016 

roku rozpoczęliśmy nowy rok 

szkolny. O godz. 9:00 uczniowie 

wzięli udział we Mszy Świętej, a 

następnie udali się do szkoły na 

uroczyste rozpoczęcie roku szkol-

nego. Zostaliśmy przywitani mi-

łymi i motywującymi słowami 

naszej pani dyrektor. Wielu z nas 

postanawia sobie, aby ten rok za-

kończyć jak najlepiej, więc trzy-

majmy się tego postanowienia już  

od dziś. Starajmy się dbać o na-

sze oceny tak, aby ten rok szkol-

ny był jeszcze lepszy od poprzed-

niego. Doceniajmy te chwile, któ-

re spędzamy tutaj w szkole, bo 

już niedługo będziemy dorośli,  

a nasze szkolne lata staną się je-

dynie wspomnieniami. Niech 

każdy z nas przeżyje ten rok 

szkolny, jak najlepiej tylko się 

da!  

Izabela Michalik, kl.IIIc 

Dyrektor ZSPiG– p. mgr Ewa Palenik 

Wicedyrektor gimnazjum– p. mgr  M. Rapacz 

Nauczyciele j. polskiego– p. mgr J. Kowalik,                       

p.  mgr T. Domin 

Nauczyciele j. angielskiego– p. mgr B. Spyra,               

p. mgr G. Bałek 

Nauczyciel j. niemieckiego– p. mgr D. Rafacz 

Nauczyciel historii– p. mgr M. Stopka– Studencka 

Nauczyciel wos, plastyki, muzyki– p. mgr Z. Kierkow-

ska 

Nauczyciel biologii i chemii– p. mgr  inż. M. Kucharska

– Żądło 

 

Nauczyciel chemii– p. mgr A. Klimowska 

Nauczyciel fizyki i zaj. tech.– p. mgr  H. Kowalik 

Nauczyciel geografii i informatyki– p. mgr M. Czapla 

Nauczyciele matematyki– p. mgr E. Palenik, p. mgr A. 

Leśnicka, p. mgr K. Koped 

Nauczyciele religii– s. mgr Małgorzata, ks. mgr J. Sko-

rupa 

Nauczyciele wf– p. mgr D. Piegat– Porschke, p. mgr A. 

Chlebek, p. mgr W. Antolak, p. mgr K. Udziela 

Nauczyciel edb– p. mgr K. Udziela 

Nauczyciel wdż– p. mgr T. Domin 

M. Czapla 
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 Nazwa miesiąca pocho-

dzi od kwitnących w trakcie 

jego trwania wrzosów. Wrze-

sień ma 30 dni i jest dziewią-

tym miesiącem w roku. 

1września w Polsce rozpo-

czyna się rok szkolny, dzieci 

i młodzież po wakacjach 

wracają do szkoły. 23 wrze-

śnia występuje równonoc, te-

go dnia zaczyna się jesień. 

Ta pora roku będzie trwała 

do grudnia. Atrybutami 

września są kasztany, żołę-

dzie, babie lato, grzyby. 

 

Karolina Kula, kl. IIIb 

http://miesiace.pl/wrzesien/ 

Google Grafika  

 Astronomiczna jesień rozpoczyna się 22 września, natomiast 

jesień kalendarzowa jeden  dzień później, czyli 23 września. 

Wraz z przybyciem jesieni dni stają się krótkie, natomiast noce 

długie.  W jesieni pełną parą trzeba się przygotować do zimy, 

np.. robiąc przetwory, sprzątając ogród, itd..                                 

                                                   Karolina Kula, kl.  IIIb 

            

http://miesiace.pl/grudzien
http://miesiace.pl/wrzesien/
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Rysunek: Agnieszka Jarończyk, kl.Ic 

Źródło: Google Grafika 



 6 

Jesień jest to pora, kiedy dni stają się chłodniejsze i coraz częściej deszczowe; to sprzyja 

przeziębieniom. Jednak , aby im zapobiec, nie trzeba robić zbyt wiele , wystarczy pamię-

tać o swoim prawidłowym odżywianiu.  

Czosnek 

Posiada właściwości leczni-

cze, dlatego warto wykorzy-

stać go do leczenia różnego 

rodzaju dolegliwości 

Soki z cytrusów Cytrusy są źródłem 
witaminy C , która 

wzmacnia i chroni or-
ganizm przed zaraz-

kami 

Orzechy: 
Zawierają w sobie mnóstwo potasu 

oraz magnezu, które zapewniają wy-

śmienity wzrok 

Pomarańcza: 
Zapewnia lepszy wygląd 

skóry 

Jesienne warzywa: 

Należą do nich m.in. dynia, kala-

fior ,brokuły,  seler, fasola szpara-

gowa, pomidor oraz kukurydza. 

            Klaudia Skoczeń, kl. IIIc 

Źródło: polki.pl 
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*Gdy wrzesień bez deszczów bę-

dzie, w zimie wiatrów pełno 

wszędzie. 

*Gdy we wrześniu krety kopią  

po nizinach, będzie wietrzna, 

ale lekka zima. 

*Jeśli wrzesień będzie suchy, 

październik nie oszczędzi 

nam pluchy. 

*We wrześniu tłuste ptaki - 

mróz  

w zimie nie byle jaki. 

*Wrzesień jeszcze w słońcu cho-

dzi, babie lato już się rodzi. 

Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg  

na pewno późno spadnie 

(1.09.) 

Święty Idzi wiedzie wrzesień, 

wnet nadejdzie dżdżysta je-

sień (1.09.) 

Jeśli w Maryi Narodzenie nie pa-

da, to sucha jesień się zapo-

wiada (8.09.) 

*W Narodzenie Panny Marii po-

godnie - tak będzie cztery ty-

godnie (8.09.) 

*Gdy grzyby wielkie korzenie 

mają, wielką zimę zapowia-

dają. 

*Jeśli na Jacka 

nie panuje plu-

cha, to pewnie 

zima będzie su-

cha (11.09.) 

Im głębiej  

we wrześniu grzebią się roba-

ki, tym srożej się zima da lu-

dziom we znaki. 

*Gdy na święty Mateusz śnieg 

przybieżał, będzie po pas całą 

zimę leżał (21.09.) 

*Niech po świętym Mateuszu 

chucha, kto sobie nie kupił 

kożucha (21.09.) 

*Do Michała przymrozków ile - i 

w maju tyle (29.09.) 

*Jeśli bociany do Michała zosta-

ły, nie będzie mrozów przez 

grudzień cały (29.09.) 

*Noc jasna na Michała - zima 

ostra i trwała, gdy noc słotna 

- zima do końca grudnia lek-

ka i błotna (29.09.) 

Karolina Kula, 3 b 

http://www.rymy.eu/przyslowia/

na-wrzesien 
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 Od Piotrka Łacka dla Do-

miniki Czechowicz 

 Dla Eweliny Michniak ;* 

(upomnij się o pocztów-

kę...) 

 Dla Siwowłosego 

 Dla Materaca 

 Dla Łukasza Komperdy 

 Dla Monarchy z 3a 

 Dla najbardziej kochanej 

przez nauczycieli klasy 3a 

 Dla Fantastycznej Czwór-

ki z 3a 

 Dla Moniki, coby się wię-

cej śmioła ;) 

 Dla Mirindy z 3a 

 Dla Natki ,,wariatki'' z 3c 

 Dla Moniki Gruszki 

 Pozdrowienia dla rudego 

rydza z 3c 

 Pozdrowienia dla hawaj-

skiej babki z 3c :P 

 Dla naszej babci ! ♥ 

 Dla Marysi ;P 

 Pozdrowienia dla pani Do-

min od najlepszej klasy 3b! 

 Dla Dzielawy od Dawnego 

Ziomka 

 Dla przyjaciela Wojtasa  

z 3b 

 Dla naszego wuefisty pa-

na Adama Chlebka 

 Dla Gajosa 

 Dla Adama 

 Dla Maczata 

 Dla klasy 3a, 3b, 3c 

 Ode mnie dla mnie 

 Dla Dejwida Świątka 

 Dla 3a, p. A. Chlebka i p. 

W. Antolaka :) 

 Dla wszystkich klas trze-

cich 

 Lo góralskiyj baby z 

Kóniówki 

 Dla Ewelinki znad elek-

trowni ;) 

 Dla Fantastic 4 z 3a ♥ 

 Dla Kulecki :) 

 Dla Bartoski- straśniy ro-

botniyj dziywcyny!  

 Dla sióstr Bartoskowych 

z Koniówki ^^ 

 Anka, wylecz się z kataru 

tymi ziółkami! ;) 

 Dla Karoliny z Gogolina 

 Dla plastikowych biedro-

nek A. i K. 

 Dla wafli z 3b 

 Dla murzyna z 3b 

 Dla tego, co mi wisi 

hajs ;) 

 Dla Seby 

 Od pana Udzieli dla Ani P. 

 Dla kochanego Krajew-

skiego 

 Dla Łoleśki z 2a ♥ 

 Dla Dzielawy 

 Dla Anki Pilch, aby prze-

syłała snapy z Pimpkiem ;) 

 "Cokolwiek potrafisz lub 

myślisz, że potrafisz, 

rozpocznij to. 

Odwaga ma w sobie ge-

niusz, potęgę i magię." 

Johann Wolfgang von 

Goethe 

 "Zajrzyj w siebie! 

W Twoim wnętrzu jest 

źródło, które nigdy nie 

wyschnie, jeśli potrafisz 

je odszukać." 

Marek Aureliusz  
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 Dla Hanki z 3a 

 Dla Monicki z 3a 

 Od Mateusza dla Moniki Gruszki 

 Dla Zwierza Króla nad królami, oby 

nam rządził jak należy 

 Dla Guni od Zwierza 

 Dla Oklapa od Guni 

 Dla Megi Kozioł 

 Dla Weroniki Mazur 

 Dla Kwaka 

 Dla naszych nauczycieli, aby mieli 

więcej cierpliwości. 

 Dla Syby 

 Dla Jasia 

 Dla Zwierza (ale ma wielbicieli– komentarz  

od redakcji) 

 Dla Guni od Oklapka 

 Dla Szuby Kamila 

 Dla Staska i Matei 

 Dla mojej BFF Angeliki :) 

 Dla Hani Burdyl 

 Dla kochanego Jasia Guńki ♥ 

 Dla kochanego Jasia Guni ja też:) 

 Dla mojej naj BFF Marty :) 

 Dla samorządu klasowego  

 Dla Janka Stanka (fajnie się rymuje) 

 Dla Monarchy 

 Dla Spanusia! 

 Dla Heri, z akcentem na ,,h'' Pota 

 Dla Króla Słońce 

 Dla moich przyjaciół z 3a oraz dla 

Matthewa 

 Dla Madzinki F. 

 Dla Kai F. 

 Dla  pierwszaków, strasznie są  prze-

straszeni:) Nie bójcie się, tutaj nikt 

nie gryzie (nawet p. Czapla często 

tak powtarza) 

 Dla p. dyrektora M. Rapacza, niech 

się Pan częściej uśmiecha! 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrały: Monika Gruszka, kl. IIIa 

Anna Pilch, kl. IIIa 

Źródło: Google Grafika 
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KONTYNENTY  

 

Kontynent możemy definiować jako: 

1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem» 

2. «ziemia w przeciwieństwie do morza» 

 

Wyróżniamy 6 kontynentów: 

Afrykę (30,4 mln km² powierzchni) 

Amerykę Południową (17,8 mln km² powierzchni) 

Amerykę Północną (24,2 mln km² powierzchni) 

Antarktydę (13,2 mln km² powierzchni) 

Australię (7,7 mln km² powierzchni) 

Eurazję (54,8 mln km², z czego Europa 10,2 mln km², 

a Azja 44,6 mln km²) 

przy czym: 

 

Australia i Oceania są jedną częścią świata, lecz kon-

tynentem jest tylko Australia. 

Europa i Azja razem stanowią Eurazję, jednak zwykle 

nazywane są dwoma oddzielnymi kontynentami ze 

względu na dzielące je różnice kulturowe i historycz-

ne. 
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Justyna Podczerwińska kl.IIIc 

Źródła: 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=895 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/kontynent.html  

Książki 

,,Zostao, jeśli kochasz” 

Przedstawia historię  młodej dziewczyny o imieniu Mia, której w tragicz-
nym wypadku straciła najbliższych. Bohaterka trwa w stanie dziwnego za-
wieszenia. Musi podjąd decyzję, czy walczyd o odzyskanie przytomności, 
czy też poddad się i umrzed. 
Książka  "Zostao, jeśli kochasz" opowiada o potędze miłości i wyborach, 
których każdy z nas musi dokonad. 

Izabela Hajnos, kl. IIb 
Agnieszka Żegleo, kl.IIb 

Materiał został wykorzystany ze strony internetowej ,,Nasza księgarnia’’ 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/kontynent.html
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Od 7 do 14 wrześ nia w NYC odbywał śię Faśhion Week. Były pokazy, kto re nic nie wnio-
śły do ś wiata mody, ale były tez  takie, kto re totalnie go zawojowały.  

NAMILIA 

Burzliwe kreacje mogliś my obśerwowac  

na pokazie Namilii, kto ra za bardzo 

wkręciła śię w połączenie chrześ cijan -

śtwa i kultu dla Juśtina Biebera. 

KANYE WEST X YEEZY SEASON 4 

Na pokazie Kanye Weśta Yeezy Seaśon 4 jak 

zwykle koloryśtycznie panowały „nude”, jed-

nak Kanye zaczął takz e wkręcac  śię w połącze-

nie black&white, co mogliś my zauwaz yc   

na wybiegu.   

MISBHV 

Bardzo duz o mo wi śię tak-

z e o polśkiej marce MIS-

BHV, kto ra zadebiutowała 

na nowojorśkim Tygodniu 

Mody. Redaktorki gazety 

„Vogue” śą oczarowane 

polśką marką pochodzącą 

z Krakowa. Niejednokrot-

nie zagraniczni celebryci 

byli widywani w ubra-

niach MISBHV, np. Kylie 

Jenner, A$AP Rocky, Ri-

hanna. 
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VICTORIA BECKHAM 

Victoria Beckham w śwojej ko-

lekcji pośtawiła na delikatną ko-

biecoś c .  Zwiewne tkaniny oraz 

buty na płaśkiej podeśzwie 

-z tym kojarzony jeśt pokaz pro-

jektantki zaprezentowany na 

NYFW. 

Julia Gal,  kl.IIIc 

Chyba każdy z nas lubi filmy. Kino zarówno zagraniczne jak i polskie proponuje w nadchodzą-
cych miesiącach kilka ciekawych propozycji. Postaram się przedstawid najciekawsze.  

 Sanuś22 

„Osobliwy dom Pani Pere-

grine” 

Chyba jeden z najbardziej wy-

czekiwanych filmów tego roku -

na podstawie książki o tym sa-

mym tytule, w reżyserii Tima 

Burtona. Premiera już 28.09. 

Wywołująca dreszcz emocji  

i grozy opowieść o domu sierot 

na tajemniczej wyspie, zamieszki-

wanej niegdyś przez równie ta-

jemnicze dzieci. Szesnastoletni 

Jakub, którego dziadek był jed-

nym z nich, przyjeżdża na wyspę, 

żeby za wszelką cenę odkryć 

przeszłość dziwnego, zniszczone-

go domu i jego małych mieszkań-

ców.  Jake poznaje niesamowite 

moce mieszkańców domu i do-

wiaduje się, że mają oni potęż-

nych wrogów. Wkrótce przekona 

się, że jeśli chce ocalić swych no-

wych przyjaciół, musi nauczyć się 

korzystać z "osobliwości", którą 

sam został obdarzony. Myślę, że 

jest to ciekawa pozycja do obej-

rzenia. / 

 

Źródło:  www.filmweb.pl 

http://www.filmweb.pl/film/Osobliwy+dom+Pani+Peregrine-2016-643176
http://www.filmweb.pl/film/Osobliwy+dom+Pani+Peregrine-2016-643176
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„DZIEWCZYNA Z PO-

CIĄGU” 
Thriller w reżyserii Tate 

Taylor na podstawie 

książki o takim samym 

tytule. Premiera 07.10. 

W rolach głównych: 

Emily Blunt, Luke 

Evans. Każdego dnia do-

kładnie o 8.04 Rachel 

wsiada do podmiejskiego 

pociągu i jedzie do pracy 

w Londynie.  Codziennie spotyka tych 

samych ludzi i mija te same domy. Ob-

serwuje. Podczas podróży zaczyna obse-

syjnie podglądać pewną parę i snuć ich 

wymyśloną historię.  Pewnego ranka zo-

baczy tam coś, co wkrótce wywróci jej 

życie do góry nogami. Rachel będzie 

zmuszona zmierzyć się z makabryczną 

tajemnicą, której rozwiązanie może oka-
zad się ponad jej siły.  
 
/ źródło: www.filmweb.pl / 

 
 
Film wojenny reżysera Wojciecha Sma-

rzowskiego. Premiera 07.10. W rolach 

głównych: Jacek Braciak, Arkadiusz Jaku-

bik, Tomasz Sapryk. Jest lato 1939 roku. 

Zosia (Michalina Łabacz) to piękna, mło-

da Polka, bezgranicznie zakochana  

w Ukraińcu Petro (Wasyl Wasylik). Ich 

wielka miłość zostaje wystawiona na pró-

bę, gdy ojciec dziewczyny postanawia wy-

dać ją za majętnego wdowca, Skibę 

(Arkadiusz Jakubik). Zaraz po ślubie zroz-

paczona Zosia zostaje sama z dziećmi mę-

ża powołanego na front. Tymczasem mię-

dzy mieszkającymi obok siebie Polakami, 

Ukraińcami i Żydami dochodzi do coraz 

liczniejszych aktów przemocy. Dziewczy-

na staje się uczestniczką i świadkiem tra-

gicznych wydarzeń, których kulminacją 

będzie rzeź dokonana na ludności polskiej 

przez bezwzględnych oprawców z UPA 

oraz polskie akcje odwetowe.  

 

/ www.filmweb.pl  
„WOŁYO” 

http://www.filmweb.pl
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 Film dla fanów sagi Harry’ego Potte-

ra. Premiera 18.11. W rolach głównych: 

Eddie Redmayne, Colin Farrell. Film 

oparty na powieści i oryginalnym scena-

riuszu- debiutującej w roli scenarzystki- 

J.K. Rowling. To kolejna odsłona magicz-

nego świata. Prawa i obyczaje, którymi 

rządzi się społeczność czarodziejów i 

czarownic będą doskonale znane wszyst-

kim miłośnikom książek i filmów o Har-

rym Potterze. Jednak historia Newta 

Scamandera rozpocznie się w Nowym 

Jorku siedemdziesiąt lat wcześniej niż 

wydarzenia, w których główną rolę ode-

grał słynny czarodziej.  

/ www.multikino.pl/ 

 
 Polski dramat w reżyserii Antoniego 

Krauze opowiadający o tragedii polskiego sa-

molotu TU-154 . Premiera odbyła się 9.09.  

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupo-

lew 154  

z Prezydentem 

RP Lechem Ka-

czyńskim i to-

warzyszącymi 

mu 95 osobami – 

członkami ofi-

cjalnej delega-

cji zmierzającej 

do Katynia ulega 

katastrofie  

w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie giną  

na miejscu. Tragedia wywołuje ogromne poru-

szenie w Polsce i na świecie. Nina (Beata Fido) 

–dziennikarka pracująca  

dla dużej, komercyjnej stacji telewizyjnej – 

próbuje dowiedzieć się, jakie były powody ka-

tastrofy. Tropy prowadzą między innymi do 

dramatycznej wyprawy Lecha Kaczyńskie-

go do ogarniętej wojną Gruzji, której celem 

było powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich 

na Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z każdą ko-

lejną godziną dziennikarskiego śledztwa Nina 

przekonuje się, że prawda jest o wiele bar-

dziej złożona niż mogłoby się na pierwszy rzut 

oka wydawać…  
 

 
/www.filmweb.pl 

 

„SMOLEOSK” 

Autor : Sanuś22 
 

www.dziennikwschodni.pl  

wyborcza.pl 

ZDJĘCIA: www.filmweb.pl                                             

„Fantastyczne zwierzęta- jak je znaleźć” 

http://www.multikino.pl
http://www.filmweb.pl/person/Lech+Kaczy%C5%84ski-49746
http://www.filmweb.pl/person/Lech+Kaczy%C5%84ski-49746
http://www.filmweb.pl/person/Beata+Fido-317625
http://www.filmweb.pl/person/Lech+Kaczy%C5%84ski-49746
http://www.filmweb.pl
http://www.dziennikwschodni.pl
http://www.filmweb.pl
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 Stewardesa/steward to ośoba 

pełniąca rolę członka załogi śtatku po-

wietrznego lub wodnego, kto ra obśłu-

guje załogę i paśaz ero w podczaś rejśu. 

Jej/jego zadaniem, jeśt zapewnienie 

paśaz erom komfortu podro z y m.in.: 

podaje pośiłki i napoje, prowadzi 

śprzedaz  artykuło w z ywnoś ciowych 

oraz towaro w linii lotniczych.  

W więkśzoś ci przypadko w śtarania śię 

o tę pośadę wymagane jeśt wyz śze wy-

kśztałcenie. Niezbędna jeśt z pewno-

ś cią bardzo dobra znajomoś c  języka 

angielśkiego i dodatkowego języka ob-

cego na poziomie zapewniającym śwo-

bodną konwerśację. Muśiśz byc  komu-

nikatywny, opanowany oraz potrafic  

pracowac  w grupie. 

Instruktor fitness to ośoba prowa-

dząca zajęcia ruchowe przy muzyce, 

kto rych celem moz e byc  poprawa 

kondycji fizycznej, utrata wagi, 

zwiękśzenie maśy mięś niowej  

lub poprawa śamopoczucia. Jako in-

śtruktor będzieśz śzukac  pracy zwy-

kle w klubach fitneśś, oś rodkach re-

kreacyjnych i komplekśach śporto-

wych. Podśtawowym warunkiem, 

jaki muśiśz śpełnic , aby śprawdzic  

śię w zawodzie inśtruktora fitneśś, 

jeśt dobra śprawnoś c  fizyczna oraz  

umiejętnoś c  wykonywania c wiczen   

i układo w charakteryśtycznych  

dla tej dyścypliny śportu. Jeśt 

to zawo d idealny dla ośo b, kto re lu-

bią aktywnoś c  fizyczną. W tym za-

wodzie bardzo waz ne jeśt pośiada-

nie wiedzy dotyczącej anatomii  

i zdrowia, dlatego dobrze, jeś li ukon -

czyśz Akademię Wychowania Fi-

zycznego. 

Opracowała na podstawie „Praca 

Enter”: Maria Chlebek, kl. IIIc 

 

 Jeśteś my juz  w ośtatniej klaśie gimnazjum. Niejeden z naś zaśta-

nawia śię, jaki zawo d wybrac , jaką śzkołę ponadgimnazjalną, co zro-

bic , aby jak najlepiej przygotowac  śię do egzaminu. Chciałabym w ko-

lejnych numerach naśzej gazetki  przybliz yc  Wam ro z ne intereśujące 

profeśje. 
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Sport – forma aktywności człowieka mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych  

w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według 

reguł umownych. 

Piłka nożna 

Piłka nożna– gra zespołowa, najpopu-

larniejsza dyscyplina sportowa z około 

4 miliardami fanów na całym świecie. 

    Reprezentacja Polski w piłce 

nożnej mężczyzn – drużyna spor-

towa piłki nożnej, reprezentująca 

Rzeczpospolitą Polską w meczach  

i turniejach międzynarodowych, 

powoływana przez selekcjonera 

reprezentacji, w której mogą wy-

stępowad wyłącznie zawodnicy 

posiadający obywatelstwo polskie. 

Za jej funkcjonowanie odpowie-

dzialny jest Polski Związek Piłki 

Nożnej. 

Jednym z najsławniejszych i naj-

lepszych piłkarzy jest Robert Le-

wandowski. 

 

 

Robert Le-

wandowski-  polski piłkarz wy-

stępujący na pozycji napastnika 

w niemieckim klubie Bayern 

Monachium oraz w reprezenta-

cji Polski, której jest kapitanem. 

Członek Klubu Wybitnego Re-

prezentanta. Uczestnik Mi-

strzostw Europy 2012 i 2016. 
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Piłka Ręczna- zespołowa dyscy-

plina sportu (gra drużynowa), 

uprawiana na całym świecie – 

zarówno przez kobiety, jak  

i przez mężczyzn – w której 

biorą udział dwie ekipy po 7 

zawodników każda. Celem gry 

jest wrzucenie – wyłącznie  

za pomocą rąk – piłki  

do bramki przeciwnika. Piłka 

może byd rzucana, popychana, 

łapana, uderzana i zatrzymy-

wana. Zawodnicy, oprócz 

bramkarzy, nie mają prawa 

zrobid więcej niż 3 kroki z piłką 

w rękach, co wymusza bieg  

z kozłowaniem i liczne poda-

nia. Bramkarz, wycho-

dząc z pola bramkowego, staje 

się zwykłym zawodnikiem, 

więc obowiązują go wtedy ta-

kie same zasady jak pozosta-

łych zawodników. 

przygotowały:  

Julia Starostka, 

Katarzyna Czechowicz, 

Nadia Smerdka 

Żaneta Rubiś– Wierzchowska 

grafika: google 
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Pytania do krzyżówki: 

1.Słynna marka traktora. 

2. Nazwisko wicedyrektora naszego 

gimnazjum. 

3.Królowa nowalijek. 

4.Piaszczyste wzniesienie usypane  

przez wiatr to… 

5.Co znaczy słowo woman? 

6.Nazwisko nauczycielek fizyki i j. pol-

skiego . 

7.Pierwsza żona Mieszka l... 

8. …nauka przyrodnicza i społeczna zaj-

mująca się badaniem powłoki ziemskiej. 

9.Stolica Słowacji. 

10.Paostwo, którego stolicą jest Paryż. 

11.Dokoocz powiedzenie:  szukad …w 

stogu siana. 

12.Najsłynniejszy portal społecznościo-

wy. 

Na odpowiedzi czekamy do kooca mie-

siąca! 

   1.                        
  

        2.                   

      3.                     

      4.                     

    5.                       

      6.                     

    7.                       

8.                           

    9.                       

  10.                         

        11
. 

                  

  12.                         

Krzyżówkę przygotowały: 

Karolina Kocaoda, kl.IIIa 

Ewelina Michniak, kl.IIIa 
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ŹRÓDŁO: http://www.matematycznoekonomicznepotyczki.republika.pl/rebus.html  

Karolina Kocańda, kl.IIIa 

Ewelina Michniak, kl.IIIa 

http://www.matematycznoekonomicznepotyczki.republika.pl/rebus.html
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Od redakcji 

 Wrzesieo to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok szkolny, nawiązujemy no-

we przyjaźnie, składamy różne postanowienia.  

W przyrodzie wielkie przygotowywanie do zimy, wszak nadchodzi piękna, złota jesieo, z 

kolorowymi liśdmi, babim latem, ale też z częstszymi mgłami i coraz krótszymi dniami. 

Wrzesieo to czas wspomnieo, przypominamy bowiem rocznicę wybuchu II wojny świa-

towej i tych wszystkich, którzy zginęli broniąc  Ojczyzny. 

Życzymy Wam wszystkim sukcesów, radości, aby dzwonek szkolny nie był codziennym 

utrapieniem, lecz kluczem do nowego, ciekawego, ekscytującego  świata! 
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