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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

Kocham:
Pieniądze

Lubię:
Jazdę na motocyklu,
kanapę i odpoczynek

Marzę o:
Dużej wygranej w Lotto

Jem:
Wszystko

Nienawidzę:
Nie znam tego słowa

spisała: Patrycja

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

Nie wiem

Najwięcej problemów w pracy mam
z…

Nie mam problemów

W codziennym życiu denerwuje
mnie:

Hałas

Po pracy w szkole:
Ćwiczę, podróżuję,

spotykam się ze
znajomymi

Innym zazdroszczę:
Pieniędzy

Największa głupota jaką zrobiłem:
Wiele ich było, ale to moja

tajemnica

Krytyka w moim kierunku:
Wysłuchuję i przyjmuję

Imię:  Tomasz
Nazwisko:  Krukiewicz

Ulubiona potrawa:
Spaghetti

Ulubiona książka: 
Jack London „Zew Krwi”

Ulubiony zespół muzyczny:
Metalica

Ulubiony uczeń:
--------

Cechy cenione u ludzi:
Poczucie humoru

Preferuję modę:
Każdą

Mój życiowy autorytet
Nie mam

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
z panem Tomaszem Krukiewiczem,  który uczy 

w naszej szkole wychowania fizycznego

Tomasz Krukiewicz - nauczyciel
wychowania fizycznego

U LUDZI CENIĘ
POCZUCIE HUMORU
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
luty

DZIEŃ NUTELLI 5. lutego
Raczej wszyscy uwielbiają nutellę. Ma intensywny smak, jest słodka i w
dodatku to rozpuszczona czekolada, a większości dzieci ulubiony smak
to czekoladowy. Lubią ją także dorośli, ale dzieci tysiąc razy bardziej.
Niektórzy nie rozumieją, dlaczego inni jedzą ją z masłem na chlebie czy
bułce, np. my [Ala i Majka]. Tak czy inaczej większość lubi nutellę.
Jak się zaczęło? Był rok 1946. Pietro Ferrero, cukiernik z Piemontu we
Włoszech, wpadł na genialny pomysł – stworzył słodką pastę z orzechów
laskowych i cukru, dodając jedynie odrobinę kakao. 

Ala i Majka

DZIEŃ KOTA 17. lutego
Czy wiecie, że człowiek udomowił tego czworonoga chodzącego
własnymi drogami prawie 10 tysięcy lat temu? Święto kota obchodzone
jest od 1990 roku, a zaczęli je Włosi. W Polsce dopiero od 2006
doceniamy to zwierzątko. Niestety, tych bezdomnych jest bardzo dużo,
mimo wielu akcji charytatywnych. Kotki są też bardzo popularne w
utworach i filmach dla dzieci. Na przykład kot Filemon to bohater serialu
animowanego, który powstał w latach 1972-1981. Filemon ma starszego i
doświadczonego kota Bonifacego, który uczy go życia wśród ludzi. 

Zuzka

DZIEŃ PIZZY 9. lutego
Pizzę lubią dzieci i dorośli. Nawet w szkole, gdy zajęcia są po południu,
uczniowie zamawiają ten smakołyk. Nic więc dziwnego, że na świecie
codziennie sprzedawanych jest około 13 milionów pudełek pizzy.
Zawdzięczamy ją oczywiście Włochom. Dziś jej gatunków jest bardzo
dużo. Najpopularniejsza to margherita, która zawdzięcza swą nazwę
królowej Włoch - Marghericie Sabaudzkiej. Podobno podczas wizyty w
Neapolu w 1889 bardzo jej posmakowała pizza przygotowana przez
miejscowego piekarza. Dlatego neapolitańska chroniona jest certyfikatem
wydawanym przez Komisję Europejską. 

Sandra

O innych świętach obchodzonych w lutym, czyli Dniu Myśli Braterskiej, Dniu
Bezpiecznego Internetu i Dniu Języka Ojczystego w następnych numerach, bo
braliśmy w nich aktywny udział.

Nietypowych jest tak dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji poszpera i
czegoś się dowie.

  My wybraliśmy te, które przyszły do nas z Włoch.
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ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
konkurs

VII EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU
 NA ORYGINALNĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

W tym roku uczniowie robili zakładki związane z
literaturą, ale musiały dotyczyć polskich noblistów.
Dlaczego? Bo przecież do Henryka Sienkiewicza,
Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy
Szymborskiej dołączyła Olga Tokarczuk. 
W 72 numerze naszej gazetki pisaliśmy o tym
ważnym dla Polski wydarzeniu. Poświęciliśmy aż dwie
kolumny. Jedna dotyczyła tych pisarzy i poetów,
którzy literackiego Nobla dostali dawniej. Druga tylko
Olgi Tokarczuk. 
Jesteśmy dumni, bo wśród laureatów konkursu
jest nasza redakcyjna koleżanka – Emilka.

Maja

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Oto laureaci, którzy na pewno cieszą się, że ich
zakładki zostały tak wysoko ocenione. Było ich bardzo
dużo, co widać na zdjęciu powyżej.

I miejsce - Dominika Flis kl. 7c
II miejsce - Emilia Łazarska kl. 5e
III miejsce - Marek Boryń kl. 6c
Natalia Betleja kl. 5c
Wyróżnienia: Zuzanna Zębala kl. 5b
Filip Żelichowski kl. 5e, Jakub Żelichowski kl. 5e

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki. 
Gratulujemy!

Redakcja

Zakładki do książek mają także swoją historię
Zakładki pochodzą z średniowiecza. Ponieważ papirus był duży, długość zakładek wynosiła nawet 40 metrów.
Jedna z pierwszych wzmianek pochodzi z roku 1584, kiedy to Christopher Barker, nadworny drukarz królowej
Elżbiety, podarował jej jedwabną zakładkę z frędzlami.

Zuzia
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NIE TYLKO TEATR

Karolina: Uważam, że spektakl
„Balladyna” był ciekawy. Najlepsze
wrażenie zrobił na mnie podkład
muzyczny. Tym ,co wzbudziło we
mnie oburzenie, był brak pioruna
pod koniec przedstawienia,
charakterystycznego elementu
śmierci Balladyny. 
Norbert: Moim zdaniem
przedstawienie oparte na książce
pt. „Balladyna” było bardzo dobrze
wykonane i fascynujące. Najmniej
podobało mi się to, iż treści z
książki zostały poprzekręcane. 

Julia: W przedstawieniu
„Balladyna” najbardziej podobała
mi się gra aktorów oraz efekty
muzyczne jak i świetlne. Sztuka
podobała mi się. Scena ozdobiona
„ścianami” z podziurawionym
materiałem ładnie wpasowywała
się w klimat spektaklu.

Hanna: W przedstawieniu
„Balladyna” podobały mi się efekty
specjalne, oświetlenie oraz gra
aktorów. Spektakl miał mało wad
według mnie i był przygotowany
bardzo ostrożnie i ładnie.
przedstawienie bardzo mi
przypominało wydarzenia zawarte
w książce, ale tylko na początku.

Nikodem: Spektakl pt. „Balladyna”
podobał mi się. Najbardziej
podobała mi się gra aktorów i
efekty świetlne. Natomiast nie
podobało mi się to, że treść
spektaklu była trochę zmieniona.
Marlena: Według mnie
przedstawienie „Balladyna” było
jedyne w swoim rodzaju. Zawierało
wiele kontrowersyjnych scen.
Aktorzy byli ubrani w niespotykane
w teatrze stroje.

LEKTURA ODBIEGAJĄCA 
OD ORYGINAŁU

Uczniowie spodziewali się, że spektakl, jak
poprzednie, będzie dokładnym odwzorowaniem
tragedii J. Słowackiego. Tym razem było inaczej.
Nowatorskie przedstawienie, nawet trochę za bardzo
jak na lekturę w szkole podstawowej. 
Przytaczamy kilka wypowiedzi ósmoklasistów, które
wybrały i spisały: 

Karolina i Zuzka

To już trzecia lektura w tym roku szkolnym, którą obejrzeliśmy  w teatrze

BALLADYNA NA DESKACH TEATRU NOWEGO 
W ZABRZU

"Balladyna" Juliusza Słowackiego to lektura starszych klas. Nic więc dziwnego, że tym
razem do Teatru Nowego w Zabrzu pojechała klasa VIII a i VII a. 



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 72 02/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plWagnerPress II

ROK PRZESTĘPNY

W następnym
przestępnym
roku nas już
nie będzie w
tej szkole.

Plus jeden dzień co cztery lata?
SKĄD ROK PRZESTĘPNY

Ziemia obiega Słońce w ciągu 365,2422 doby, czyli zjawiska
astronomiczne związane z tym ruchem powtarzają się prawie dokładnie
co 365 i jedną czwartą dnia.
Juliusz Cezar w roku 46 p.n.e. zwołał matematyków i filozofów, którzy
wymyślili kalendarz na 365 dni, ale co cztery lata miał dodatkowy dzień,
zwany przestępnym. Ten kalendarz nazwano juliańskim. Po 1,5 tys. lat
od reformy Juliusza Cezara rok kalendarzowy od astronomicznego różnił
się o siedem dni. Dlatego papież Grzegorz XIII w październiku 1582 r.
wprowadził dokładniejszy system, którego używamy do dziś, zwany
kalendarzem gregoriańskim. 

Maja

CZY ZAWSZE CO CZTERY LATA
Rok przestępny wypada średnio co 4 lata, jednak nie
zawsze. Latami przestępnymi są te, które są
podzielne przez 4 i niepodzielne przez 100 albo jest
podzielne przez 400. Dlatego na przykład rok 2000 był
przestępny, a 1900, 1800 i 1700 nie. 

Szymon

DLACZEGO LUTY DOSTAŁ JEDEN DZIEŃ
Podczas reformy kalendarza za czasów Juliusza
Cezara dodano dwa dodatkowe dni styczniowi,
sierpniowi i grudniowi, a po jednym kwietniowi,
czerwcowi, wrześniowi i listopadowi. Pominięto
dotychczasowy ostatni miesiąc roku, luty, który tak jak
w starym kalendarzu w nieprzestępnym roku liczyć
miał dni 28. W dodatku Cezar przesunął początek
roku z marca na styczeń. To dlatego luty, który był
nietypowy, bo kiedyś kończył rok, nagle został drugim
miesiącem w kalendarzu. Rok przestępny ma o jeden
dzień więcej niż rok nieprzestępny, czyli nie 365 dni
ale 366 dni. W kalendarzu gregoriańskim, który
obowiązuje w Polsce, rok przestępny jest dłuższy o
jeden dzień w lutym, który ma 29 zamiast 28 dni. 

Kacper

WAŻNE WYDARZENIA W POLSCE – 29. LUTEGO
1936 – zakończono budowę kolejki liniowej na Kasprowy Wierch w
Zakopanem
1968 – w czasie nadzwyczajnego zebrania oddziału Związku Literatów
Polskich w Warszawie zaprotestowano przeciwko zdjęciu ze sceny
Teatru Narodowego w Warszawie spektaklu „Dziady” A. Mickiewicza.
1992 – W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła
się „Gala piosenki popularnej i chodnikowej”
2012 – Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrano inauguracyjny
mecz Polska – Portugalia (0:0) 

zebrał: Szymon
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