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Święta w czerwcu 
 

 

 1czerwca: Międzynarodowy Dzień Dziecka 

 5 czerwca: Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),  

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 

 6 czerwca: Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

 8 czerwca: Światowy Dzień Oceanów 

 13 czerwca: Święto Żandarmerii Wojskowej 

 16 czerwca: Boże Ciało,  
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

 17 czerwca: Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 

 20 czerwca: Światowy Dzień Uchodźcy 

 21 czerwca: Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku,  

  Dzień Przedsiębiorcy  

 23 czerwca: Dzień Ojca  

 27 czerwca: Światowy Dzień Rybołówstwa,  

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

 29 czerwca: Uroczystość Św. Piotra i Pawła,  

Dzień Ratownika WOPR 

 

 

 

 

 

 

 



Wycieczka do Janowa Lubelskiego  
 

 I znowu pojechaliśmy na klasową wycieczkę!!!  
 27 maja razem z klasami 8c i 8f wyruszyliśmy do Janowa Lubelskiego. To już druga 
nasza wycieczka (po Krakowie i Ogrodzieńcu) w tym roku szkolnym- po prostu chcemy 
nadrobić czas izolacji i zakazu wspólnych wyjazdów.  
 Każdy, kto był w Lasach Janowskich, wie, jakie atrakcje tam czekają- paintball, park 
linowy, strzelanie do celu, zwariowana olimpiada…  
 My oczywiście też spróbowaliśmy swoich sił. Był to dla nas prawdziwy sprawdzian 
odwagi, determinacji, poczucia humoru, dystansu do siebie, no i sprawności fizycznej.  
 Ta wycieczka miała jeszcze jedno ważne dla nas znaczenie- było to ostanie wspólne 
wydarzenie przeżywane razem z naszymi koleżankami z Ukrainy, które przez kilka tygodni 
gościły w naszej klasie.   
 

 



      

 

 

Już planujemy kolejny wypad - tym razem do Warszawy,  
ale to dopiero we wrześniu.    

Tymczasem będziemy cieszyć się wakacjami!!!



Dzień Patrona w naszej szkole  
W dniu 31.05.2022 r. cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Patrona- 

Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie, za sztandarem, 

udali się do kościoła pw. Bożego Ciała i MB z Lourdes, gdzie odbyła się krótka akademia 

przygotowana przez uczniów klas 3c i 2a. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej 

odprawionej przez księdza proboszcza Marka Rybę.  

Dla naszej szkoły był to bardzo ważny dzień, wszyscy więc byli ubrani bardzo 

odświętnie, co tylko podkreślało charakter uroczystości.  
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Dzień Dziecka  
W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy 

Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku - 1 czerwca. Jego inicjatorem jest 
organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której 
celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.  

Co ciekawe, w Polsce pierwsze odnotowane obchody Dnia Dziecka 
pochodzą jeszcze z lat przedwojennych i odbywały się one 22 września. 
Wówczas to święto związane było z Kościołem Katolickim. O poranku, 
przed szkołą, dzieci i rodzice spotkali się na Mszy Świętej, a następnie wszyscy 
szli do szkół, gdzie odbywały się przedstawienia i luźne, raczej żartobliwe lekcje 
w obecności rodziców.  

Dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze 
i upominki, a na wiele obowiązków, które zobowiązane są wykonywać 
na co dzień, przymyka się oko. Dotyczy to między innymi godzin lekcyjnych. 
Zamiast sztywnej, klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki, do kina 
lub organizuje się zabawy i gry w plenerze.  

Nie trzeba wspominać, że jest to jeden z bardziej wyczekiwanych 
przez dzieci dni w roku.  

W naszej klasie Dzień Dziecka świętowaliśmy z pewnym opóźnieniem- 
dopiero 22 czerwca na klasowym pikniku. Były gry i zabawy, dużo jedzenia, 
śmiechu…  

W pełnym słońcu poczuliśmy się już prawie na wakacjach  

 
 
 



Erasmus+  
Macedonia 2022  

 
A tu krótka relacja z wyprawy do Macedonii , w której wzięłam udział 

w ramach projektu  Erasmus+ Macedonia 2022.  
https://eduerzeszow.sharepoint.com/:p:/s/TrioDziennikarskie/EYS03er

61hxCnXgSdegHRZ4BunELv9KOmSeTjv01CpGYKQ  
 

Milena Papciak  
 
 

https://eduerzeszow.sharepoint.com/:p:/s/TrioDziennikarskie/EYS03er61hxCnXgSdegHRZ4BunELv9KOmSeTjv01CpGYKQ
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Czy warto być dobrym uczniem?  
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, snucia refleksji, stawiania kluczowych pytań… 
 
Zacznijmy od pytania: Kto to jest dobry uczeń? Jeśli wpiszemy je w wyszukiwarkę internetową, 

wyświetlą się odpowiedzi takie jak: „Co ma średnią 5,00 albo i więcej”, „Który nie ściąga i nie cwaniakuje” 
itp. Czy jest to jednak prawda?  

Owszem, zgodzę się, iż istnieje stereotyp wzorowego, nieomylnego ucznia, który posiada średnią 
wysokości 5,00 lub nawet 6,00. Średnia ta jest naprawdę imponująca, sama chciałabym taką mieć. Uważam 
jednak, że to nie w tym rzecz. Wcale nie potrzebujemy mieć najwyższej średniej w szkole, by otrzymać 
na zakończenie roku świadectwo z paskiem, by dostać pochwałę od rodziców, szczery uśmiech od cioci 
lub babci. Nie potrzebujemy jej, by mieć sławę czy szacunek innych ludzi. Przecież oni i tak o tym 
nie wiedzą. Nie mówię jednak, że nie warto się uczyć, że da się żyć i bez tego, i że najlepiej jest 
się nie przejmować. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że to nie to nas definiuje. W życiu jest jak 
w piosence zespołu Lady Punk: „Zaliczona matura na 5, a są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej 
niż zero”. Oczywiście, nie obrażam osób, które mają taką średnią. Serdecznie gratuluję, ale czy tylko o to 

chodzi? 😉  
Popieram tezę, iż dobry uczeń to taki, który nie ściąga i nie cwaniakuje. Wiem, że nie jest to 

potrzebne. Jeśli nie nauczymy się na sprawdzian, nie ściągajmy! I tak to, że nie umiemy, wyjdzie na jaw 
przy najbliższej okazji. Napiszmy to, co wiemy i postarajmy się bardziej przy następnej okazji.  

Zrozummy także, że nie każdy ma „głowę do nauki”. Jednemu nie sprawia ona żadnych problemów, 
a dla drugiego jest nie lada wyzwaniem. Trzeba jednak dawać z siebie jak najwięcej! Nie można odpuszczać. 
W życiu potrzebne są nam jakieś cele, aspiracje, poglądy, wizje. Miejmy marzenia i je spełniajmy, a nauka 
niech będzie „środkiem” do ich osiągnięcia.  

Po co się uczymy? Jest to oczywiście znane pytanie i wszyscy mamy (zapewne subiektywną) na nie 
odpowiedź: żeby znaleźć dobrą pracę w przyszłości i zarabiać duże pieniądze. Po to, żeby dostać się 
do liceum, a następnie na studia. By być mądrym człowiekiem. Dla własnego, dobrego samopoczucia.  

To właśnie praca, chęć jej zdobycia, determinuje cały proces nauczania. Uczymy się, by mieć dobrą 
pracę. Gdy już mamy dobrą pracę, jesteśmy postrzegani jako mądrzy, wartościowi ludzie.  

Człowiek mądry i wykształcony, który ma wiedzę niemalże w każdej dziedzinie, to fantastyczny 
partner do rozmowy, dobry pracownik, fajny kumpel. Jednakże nie zapominajmy o tym, że dopiero 
specjalizacja w jakiejś dziedzinie daje nam tę tajemną wiedzę i sprawia, że jesteśmy naprawdę dobrzy 
w swoim fachu. Jednak nie musimy być we wszystkim dobrzy, róbmy to, co lubimy i głównie na tym 
się skupmy. Czasem potrzebna jest też odrobina szczęścia, ale przede wszystkim głowa na karku.  

Już na koniec chciałabym zwrócić uwagę na to, że dobry uczeń według mnie to ktoś, kto zawsze 
prześle notatki koledze, pomoże w nauce np. do sprawdzianu…  
I NIGDY NIE BĘDZIE SAMOLUBNY!!! To ktoś, kto dobrze się uczy i jednocześnie jest dobrym kolegą. 
Oczywiście szanuje zdanie innych, w tym nauczycieli i rówieśników. Jest po prostu dobrym, wzorowym 
uczniem, a nie zadufanym w sobie kujonem, któremu wydaje się, że wszystko wie najlepiej.  
 

Zuzanna Figiel, kl.7d  

  
 
 



Dzień Ojca 
23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. To święto, które jest wyrazem szacunku 

i wdzięczności za udzielone nam wsparcie oraz trud włożony w nasze 
wychowanie. W tym roku Dzień Ojca wypada w czwartek.  

Co ciekawie, ojcowie w innych krajach mają swoje święto w różnych 
terminach. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech jest to 19 marca, czyli dzień 
świętego Józefa. Na Litwie Dzień Ojca przypada w pierwszą niedzielę w czerwca, 
a w Austrii - drugą. W Niemczech ojcowie świętują w dzień Wniebowstąpienia 
Pańskiego, który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej. Jeśli chodzi 
o kraje skandynawskie, pomijając Danię, święto to przypada w drugą niedzielę 
listopada.  

W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się 
w trzecią niedzielę czerwca.  

My oczywiście pamiętamy o naszych Ojcach (tak, jak pamiętaliśmy 
o Mamach) i każdy z nas szykuje jakąś niespodziankę dla Rodziców.  

 



„Summer Bucket List”,  
czyli jak OWOCNIE spędzić wakacje  

Zacznijmy od tego, co to jest “Bucket List”. W ostatnim czasie to określenie stało się 
bardzo popularne wśród młodzieży, a oznacza dokładnie “Listę rzeczy do zrobienia 
przed śmiercią”. Tutaj widzimy tego wakacyjno- letnią odsłonę, jednak nie różni się ona 
zbytnio od pierwotnej wersji. „Summer Bucket List” oznacza dosłownie listę rzeczy 
do zrobienia podczas lata.  

Osoby, które już kiedyś sporządzały taką listę, wiedzą, że nie jest to proste zadanie. 
W głowie kłębią nam się myśli: „Mam za dużo pomysłów, które z nich mam zapisać?” 
lub „Nie będę w stanie ich wszystkich wykonać!”. Spokojnie. To normalne! To tak jak 
z marzeniami- niektóre są realne i jak najbardziej da się je spełnić, a niektóre pochodzą 
z głębi naszej wyobraźni i mogą nam się wydawać wręcz absurdalne.  

Musimy jednak pamiętać, aby nie wymagać od siebie zbyt dużo. To tylko zwykła lista, 
kartka papieru- nie od razu wyrocznia ☺    Spisujemy tam swoje przemyślenia, pragnienia, 
ale nie obietnice! Spośród wszystkich porad na temat tej listy ta właśnie jest chyba 
najważniejsza- nie obiecuj sobie, że zrobisz dany punkt z tej listy.  

Serdecznie zachęcam do podjęcia wyzwania „Summer Bucket List”!  
 
A oto kilka luźnych pomysłów z mojej listy: 

 Oglądnąć wchód słońca 

 Znaleźć muszelkę 

 Wysłać pocztówkę 

 Zrobić piknik 

 Zbudować zamek z piasku 

 Polecieć do Dubaju (tutaj widzimy moje nierealne marzenie ☺) 

 Złowić rybę 

 Zorganizować wieczór filmowy  
 

A Ty? Co wpiszesz do swojej listy? 

Milena Papciak  
 

Fot. JenkoAtaman / stock.adobe.com  
 
 
 



Wakacyjny przepis kulinarny:  
ŚLIMACZKI Z CIASTA  

               
Składniki:  

 ciasto francuskie  

 ser żółty   

 sos pomidorowy  

 kukurydza (lub szynka, papryka…) 
  

Wykonanie:   

Ciasto francuskie smarujemy sosem pomidorowym, 
następnie kładziemy plastry sera żółtego, dodajemy 
kukurydzę bądź inne dodatki. Zwijamy rulon, kroimy go w 
grube plastry i wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem 
do pieczenia. Smarujemy robełtanym jajkiem lub mlekiem 
i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 2O0 °C. 
Pieczemy aż do zarumienienia się ciasta.  
 Smacznego! Trzeba jeść, póki świeże! 
 

    
 

https://poprostupycha.com.pl/przepis/slimaczki-z-ciasta-francuskiego-z-serem-i-szynka/ 
 

https://poprostupycha.com.pl/przepis/slimaczki-z-ciasta-francuskiego-z-serem-i-szynka/


Polecane filmy i książki 
Cześć wszystkim 😊. Jak zwykle polecamy Wam ciekawe filmy i książki.  

W tej gazetce prezentujemy kilka propozycji, które (mamy nadzieję) umilą Wam 

czas na wyczekiwanych wakacjach, zbliżających się już wielkimi krokami 😉. 

KSIĄŻKI: 

1) Trylogia „Okrutnego księcia” autorstwa Holly Black 

Moją pierwszą propozycją jest nieziemska 

trylogia, która skradła moje serce i stała się moją 

ulubioną. W jej skład wchodzą trzy książki pt. „Okrutny 

książę”, „Zły król” i „Królowa niczego”. Jude ma 16 lat i 

jest człowiekiem. Po brutalnym morderstwie jej rodziców 

przez ojca jej elfiej siostry Vivienne, wraz ze swoją siostrą 

bliźniaczką Taryn zamieszkują w domu Madoka. Chodząc 

do szkoły bliźniaczki gnębione są przez księcia Cardana i 

paczkę jego znajomych. Sam książę jest arogancki, zły, 

chciwy i przede wszystkim zepsuty do szpiku kości. Gdy 

Jude chce zdobyć trwałą pozycję rycerza na zamku, by w 

końcu zaistnieć i aby elfy w końcu zaczęły traktować ją 

poważnie, postanawia wziąć udział w turnieju rycerskim, 

na którym zauważa ją książę Dain, starszy brat Cardana. Chce ją przyjąć do stworzonego przez siebie 

Dworu Cieni jako szpiega. Walka toczy się o tron, który każde z dzieci króla Eldreda, oprócz 

najmłodszego Cardana, chce objąć. Sama Jude jednak odkrywa kilka mrocznych tajemnic, o których 

nikt nigdy miał się nie dowiedzieć i zdobędzie największą z pozycji jaką mogła objąć kosztem zdrowia, 

rodziny, miłości i czystego sumienia…   

2) „Baśnie Barda Beedle’a, J.K. Rowling 

Następna propozycja skierowana jest bardziej do fanów Harry’ego Potter’a. Jest to zbiór baśni 

czarodzieja Barda, w którym znajdziemy choćby czytaną przez Hermiona’ę w filmie „Opowieść 

o trzech braciach” i wiele innych ciekawych opowiastek.  

Przyznam się, że czytałam jeszcze „Quidditch przez 

wieki”- niestety nie trafił on w moje wymagania. 

Polecam jednak przeczytać obie książki i wyrobić 

sobie samemu opinię na ich temat 😉.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Dlaczego rodzice tak Cię wkurzają i co z tym zrobić. Dean Burnett. 
Sięgnęłam po tę książkę z czystej ciekawości. Na co dzień nie czytam o dorastaniu i o tym, 

z czego składa się mózg. Jednak ta książka jest napisana tak ciekawie, tak interesująco i z takim 

poczuciem humoru, że zdecydowałam się ją tutaj polecić. Świetne przypisy, postawa autora, który 

pisząc z perspektywy rodzica, zdaje sobie sprawę z problemów nastolatków, zna ich motywy oraz 

stara się nie urazić  żadnego czytelnika. Chwilami wręcz 

rozbrajające poczucie humoru, tylko zachęcało do dalszego 

czytania. Książka przytacza dużo przykładów z profesji autora, 

który zajmuje się badaniem mózgu, co jest bardzo dobre i 

pożyteczne, gdyż wyjaśnia wiele zachowań rodziców, jak i 

naszych. Uważam, iż książka porusza tak dużo różnych 

problemów w porozumieniu się nastolatków z rodzicami, że 

każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że każdy młody człowiek, a 

także rodzic powinien po nią sięgnąć.  

Poleca: Zuzanna Figiel 

Filmy:  

1) Jurassic World (2015) 
Każdego roku do Parku Jurajskiego na Isla Nublar 

przybywają miliony turystów, by z bliska podziwiać 

odtworzone genetycznie dinozaury. Tymczasem  

w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami 

genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do 

życia dinozaura o cechach tyranozaura, karnotaura i 

welociraptora. 

 

Poleca: Zuzanna Figiel 

 

2) Trzy kroki od siebie (2019)  
Stella Grant już za chwilę będzie miała 

siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od 

laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych 

przyjaciół. Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że 

większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na 

mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady  

i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie 

poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa 

Newmana, również pacjenta szpitala. Ich rodzącą się 

bliskość torpeduje… dystans, który muszą od siebie 

zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć swej sytuacji 

zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy uczucie zaczyna 

wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce się 

leczyć, nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech 

kroków. To właśnie Stella spróbuje wszystkiego, by 

zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić kogoś, 

kogo kochasz, jeśli nawet nie możesz go dotknąć?  

 



3) Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) 
Karaiby, XVIII w. 10-letnia Elizabeth, córka 

gubernatora, jest świadkiem katastrofy statku, 

wyglądającej na robotę piratów. Z wody wyłowiono 

jednego ocalonego, małego chłopca, Willa Turnera, 

na szyi którego Elizabeth znajduje tajemniczy 

medalion, wyglądający na piracki. Przestraszona 

dziewczynka zrywa medalion i ukrywa go przed 

wszystkimi. Chwilę później widzi czarny statek z 

postrzępionymi żaglami i piracką flagą na maszcie, 

znikający we mgle. 8 lat później, Port Royal. Podczas 

uroczystości promocji Jamesa Norringtona, w którym 

ojciec Elizabeth widzi przyszłego zięcia, na komodora, 

dziewczyna spada ze skały do morza. Ratuje ją Jack 

Sparrow - pirat, który do Port Royal przybył, aby kupić 

(ukraść) statek. W "nagrodę" Norrington zakuwa go w 

kajdany i skazuje na śmierć przez powieszenie. Jednak 

w nocy Port Royal przeżywa atak piratów pod wodzą 

kapitana Barbossy, którzy chcą odzyskać tajemniczy 

medalion, ciągle będącyw posiadaniu Elizabeth. Dziewczyna zostaje porwana, a piraci odpływają i 

nikt nie wie, gdzie szukać córki gubernatora. Zakochany w niej Will Turner zwraca się o pomoc do 

Jacka Sparrowa. Uwolniwszy go z celi, razem z nim kradnie (rekwiruje) statek i wyrusza, najpierw na 

Tortugę, a potem w ślad za niedoścignioną Czarną Perłą, statkiem Barbossy, by ocalić swoją 

ukochaną. 

Poleca: Hanna Prasoł 
 

 

 

 

4) The Kissing Booth (2018) 
Pierwszy pocałunek prowadzi nastoletnią Elle do 

zakazanego romansu ze szkolnym przystojniakiem, co 

grozi jej utratą najlepszego przyjaciela.  

 

5) Sekretne życie zwierzaków domowych (2016) 
Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje 

ukochane zwierzaki w domu, one zajmują się wyłącznie 

tęsknotą za nim, cóż, jest w błędzie. Zwierzaki prowadzą 

swoje 

własne, 

osobne życie, pełne przygód, intryg i zabawy. A ich 

główne zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie 

dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach ... 

 

 

 



6) Alvin i wiewiórki (2007) 
Do domu autora piosenek trafiają trzy muzycznie 

utalentowane wiewiórki. Mężczyzna postanawia pomóc 

im w karierze. 

 

 

 

 

Poleca: Zuzanna Kalandyk 
 

 
 

 

Opisy pochodzą ze strony: filmweb.pl 

Zdjęcia pochodzą ze stron: alienhive.pl, piracizkaraibow.fandom.com, telemagazyn.pl, filmweb.pl, tekstowo.pl, 

lewkanapowy.com, allegro.pl, lubuskie.naszemiasto.pl 

Opracowała: Zuzanna Figiel 
 
 
 

 

 

 

To wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w tym numerze!  
 

Wszystkim życzymy cudownych wakacji! Spokojnych i bezpiecznych, 

ale pełnych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i każdej przeżytej 
przygody.  

Mamy nadzieję, że z większością naszych Czytelników spotkamy się 

w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym, a obecnym ósmoklasistom- 
właściwie już absolwentom- życzymy powodzenia w szkole średniej.  

 

Redakcja, czyli Kwartet Dziennikarski <3 


