
Drodzy Czytelnicy!

Zbliża się lato, a wraz z nim 

wakacje. Wszyscy zasłużyliśmy na 

odpoczynek po wyczerpującej 

pracy. To już ostatnie w tym roku 

szkolnym wydanie gazetki. 

Redakcja „Piórnika” postarała się, 

abyście w wolnym czasie mogli 

wygodnie zasiąść w fotelu i przej

rzeć kolejny jej numer. Co w nim 

znajdziecie? Jak zwykle  dla 

każdego coś miłego! Mamy na

dzieję, że nasze propozycje spo

dobają się Wam. 

Odpoczywajcie, ale nie zapom

nijcie też o ruchu na świeżym 

powietrzu. Życzymy Wam bardzo 

dobrej pogody i bezpiecznej 

zabawy. 

Red.

cena 2,00 zł

  Bajkowy Dzień Dziecka 
w naszej szkole

  Każde dziecko z niecierpliwością 

czeka na Dzień Dziecka i na 

prezenty z okazji tego święta. 

Jednak niespodzianka przygoto

wana w tym roku przez nauczycieli 

zupełnie nas zaskoczyła. 

  W tym wyjątkowym dniu mo

gliśmy zobaczyć przezabawną 

inscenizację „Kopciuszka” na pod

stawie tekstu Jana Brzechwy. Za 

scenariusz i reżyserię tego przed

stawienia odpowiedzialna była 

Pani Anna Czerwińska, a aktorami 

byli nasi nauczyciele! W rolę 

Kopciuszka wcieliła się Pani Nina 

Wójkowska, Królewicz to Pani 

Emilia Kacprzak, Wróżkę 

(Sąsiadkę) zagrała Pani Elżbieta 

Gołębiewska, Macochę  Pani 

Urszula Gawryszewska, Haneczkę 

 Pani Paulina Adamczewska, 

Kasieńkę – Pani Katarzyna 

Osińska, rolę Królowej wykreowała 

Pani Dyrektor Ewa Ćmielewska, 

a w rolę Króla wcielił się sam Pan 

Dyrektor Jarosław Sobański. 

Herolda zagrał Pan Zbigniew 

Mójta, Ochmistrza  Pani Iza 

Zasada, Strażnika  Pani Dorota 
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Narazińska. Narratorką I i Szlachcianką 

Fryderyką była Pani Marzena Ozdoba, 

Narratorką II i Panną Anną Córką Złotnika 

– Pani Magdalena Sobańska, Narratorką 

III  i Adelą ze Srebrnego Strumyka – Pani 

Elżbieta Pawlak. Lodziarz i Panna Dorota 

Córka Starosty to Pani Bożena Faryńska, 

Sklepikarz – Pani Dorota Kozłowska, 

Mieszczanin – Pani Marzena Sypniewska, 

Panna Jola spod Mądralina – Pani Jolanta 

Sypniewska, Panna Alina Córka 

Dworzanina – Pani Grażyna Kołodziejek, 

Kasztelanka Helena – Pani Alina 

Mikołajewska, Księżniczka Telimena – 

Pani Joanna Ginter. Pannę Dorotę Córkę 

Starosty zagrała Pani Anna Krawiecka.

     Gdy pan dyrektor wszedł do sali 

gimnastycznej przebrany za króla, 

wszyscy dosłownie „byliśmy w szoku”. 

Zastanawialiśmy się jaka niespodzianka 

nas czeka, ale nikt nie spodziewał się 

tryskającego humorem przedstawienia. 

Nauczyciele odgrywali role, które idealnie 

do nich pasowały i poradzili sobie z nimi 

świetnie, co potwierdziły ogromne brawa, 

jakimi zostali wynagrodzeni pod koniec 

występu oraz śmiech, który nieustannie 

rozbrzmiewał w sali gimnastycznej.

     Inscenizacja ta pozwoliła nam poznać 

naszych nauczycieli z zupełniej innej 

strony, dała nam wiele radości  i tym 

samym wywołała ogromne uśmiechy na 

naszych twarzach. Ta niespodzianka z ca

łą pewnością umiliła nam nasz Dzień 

Dziecka i sprawiła, że było to najra

dośniejsze święto w roku.

                                                                     

                                       ziel



   Zabawa z przytupem  to tylko 
   u nas

      5 czerwca na terenie naszej szkoły 

odbył się coroczny "Piknik Rodzinny". Jak 

zwykle nie brakowało atrakcji i zabaw. 

     Uroczystość rozpoczęta została 

przemówieniem pana dyrektora Jarosława 

Sobańskiego. Po nim głos zabrał 

burmistrz naszego miasta pan Witold 

Siwiński. Następnie wystąpił oddział "0", 

śpiewając piosenkę młodej artystki Sanah 

"Ale jazz". Na scenie nie zabrakło również 

szkolnego chóru "Triola", przygotowanego 

przez panią Dorotę Kozłowską. Po uczcie 

duchowej przyszedł czas na „coś dla cia

ła”. Na wszystkich gości czekał grill i zor

ganizowana przez harcerstwo kawia

renka. Była również fotobudka, zawody 

szachowe i studio tatuażu. Dla naj

młodszych przygotowano dmuchane 

zjeżdżalnie oraz stoisko z kolorowymi 

proszkami do świętowania "Holi Festiwal". 

Jedną z głównych atrakcji był mecz piłki 

nożnej "Tatusiowie   Uczniowie", który 

wzbudził wielkie emocje wśród kibiców. 

Spotkanie zostało zakończone po rzutach 

karnych, w których wygrali uczniowie 

naszej szkoły, pokazując, że "w młodości 

siła". Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 

medale. Później zostały zorganizowane 

zabawy, w których brały udział dzieci i do

rośli. Atrakcjom towarzyszyło dużo 

śmiechu i rywalizacja. Na zakończenie 

pikniku odbyło się starcie dziewczyn 

uczęszczających na zajęcia SKS 

"młodsze vs starsze" w piłce ręcznej.

     W tym roku frekwencja na pikniku była 

bardzo wysoka. Dopisywała zarówno 

pogoda jak i dobre humory wszystkich 

przybyłych gości. Dziękujemy za wspólną 

zabawę i zapraszamy wszystkich za rok!

Nowa

WIOSNA, ACH TO TY!     

    Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi 

się do życia, świat z dnia na dzień nabiera 

kolorów.

   21 marca to  wyjątkowa data w kalen

darzu roku szkolnego. Uczniowie czekają 

na nią z niecierpliwością, bo wiedzą, że 

w tradycji szkoły Pierwszy Dzień Wiosny 

obchodzi się w niecodzienny sposób.

    W tym roku 21 marca był Dniem Bez 

Plecaka oraz Dniem Kolorowej Skarpetki. 

Każda klasa zaangażowała się w pełni, 

aby zaprezentować się jak najlepiej. Na 

korytarzach od rana było kolorowo, dzięki 

pięknym wielobarwnym strojom. Nie 

sposób było nie uśmiechnąć się, widząc 

przejaw ogromnej kreatywności uczniów, 

którzy zamienili tradycyjną torbę lub 

plecak na inne nosidła – kosze, walizki, 

wózki, itp. Oczywiście przyjście do szkoły 

bez plecaka nie zwalniało z zabrania 

wszystkich potrzebnych tego dnia  rzeczy. 

Jak się okazało, pomysłów było sporo 

i niektórym trochę ciężko było się 

poruszać po szkole z niestandardowym 

pojemnikiem na przybory i książki. 

21 marca to również Światowy Dzień 

Zespołu Downa, czyli Dzień Kolorowej 

Skarpetki. Ta data nie jest przypadkowa 

i nawiązuje do obecności u osób 

z Zespołem Downa dodatkowego, 

trzeciego chromosomu w 21 parze 

chromosomów. Na znak solidarności 

z chorymi osobami, nasi uczniowie 

również przyszli do szkoły w różno

kolorowych skarpetkach.

 To był radosny dzień, który dostarczył 

wszystkim wiele pozytywnej energii. 

                                                                     

                                   ziel



WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!

     Maj jest miesiącem szczególnym 

w historii Polski. Obchodzimy wtedy trzy 

ważne święta. 1 maja zapisał się jako 

Międzynarodowe Święto Pracy. 2 maja 

został ustanowiony Dniem Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 maja przy

pada święto upamiętniające przyjęcie 

niezwykle istotnego dokumentu, jakim 

była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. 

W tym roku przypadła jego 231 rocznica.

  Przedeczanie ten ważny dzień 

rozpoczęli od uroczystej mszy świętej. Po 

nabożeństwie liczne delegacje zebrały się 

na Placu Wolności, żeby złożyć kwiaty ku 

czci żołnierzy, którzy polegli w walkach 

o wolną Ojczyznę. Następnie wszyscy 

uczestnicy uroczystości zgromadzili się 

koło amfiteatru, gdzie przedstawiono 

część artystyczną, którą przygotowali 

uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem 

Pani Doroty Kozłowskiej, Pani Pauliny 

Adamczewskiej i Pani Ireny Rzepki. 

Obchody otworzył Pan Burmistrz Witold 

Siwiński. Występy rozpoczęła szkolna 

orkiestra dęta pod batutą p. Macieja 

Bagińskiego. Następnie na scenę weszli 

recytatorzy, a później w radosny nastrój 

wprowadził nas zespół wokalny ,,Triola”. 

Na  koniec uczniowie czwartej klasy, 

przygotowani przez Panią Marzenę 

Ozdobę, przedstawili piękny taniec 

z flagami.

     Uchwalenie Konstytucji 3 Maja to jedno 

z najważniejszych wydarzeń z historii 

Polski, a także jedno z najradośniejszych. 

Niech i dla nas będzie to dzień radości, 

ale i refleksji.

                                                                    

                                          Bella

 Orkiestra Jurka Owsiaka 
w Przedczu!
     

      W tym roku Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy przebiegała pod 

hasłem: „Przejrzyj na oczy”, a jej celem 

było dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla zapewnienia najwyż

szych standardów diagnostyki i leczenia 

wzroku u dzieci. 

      30 stycznia 2022 roku  w Szkole 

Podstawowej im. Władysława Umińskiego 

w Przedczu również odbył się 30. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Szefem sztabu była Pani Dorota 

Narazińska. Wielkie orkiestrowe granie 

rozpoczęło się już bardzo wcześnie, kiedy 

to wolontariusze, mimo trudnych wa

runków atmosferycznych, wyszli zbierać 

pieniądze, trzymając w rękach puszki. Od 

samego rana w naszej szkole zorga

nizowana była również akcja krwiodaws

twa. Wieczorem na wszystkich przybyłych 

czekały rozmaite atrakcje. Dużą 

popularnością cieszyła się kawiarenka 

„Pod Globusem”, gdzie można było 

spróbować pysznych ciast. Z kolei przy 

stoisku pod nazwą: „Jem zdrowo, żyję 

zdrowo” goście mieli okazję skosztować 

zdrowych przekąsek. Ponadto strażacy 

z OSP Przedecz przyrządzali znakomite 

kiełbaski z grilla. Dodatkowo można było 

też odwiedzić „Studio urody”, w którym 

wykonywano profesjonalne tatuaże, 

a także piękne fryzury. Dzieci świetnie się 

bawiły w przygotowanym dla nich kąciku 

gier i zabaw. Podczas Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy wszyscy przybyli 

mogli też zakupić domowe pączki. Sala 



gimnastyczna rozbrzmiewała koncertami 

zespołów: „Affera”, „D.Generacja”, 

orkiestry szkolnej, a także szkolnego 

chóru „Triola”. W czasie imprezy ogromną 

popularnością cieszyła się licytacja 

okazjonalnych gadżetów. Warto też 

zauważyć, że redakcja gazetki „Piórnik” 

również zaangażowała się w WOŚP.  

     Pandemia, orkan Nadia, niewielu ludzi 

na ulicach – na pewno nie pomagały 

wolontariuszom. Na szczęście, mimo 

wszystko, ludzie nadal pozostają ludźmi, 

ze swymi najlepszymi cechami – dobrocią, 

życzliwością, potrzebą pomagania, 

serdecznością i tolerancją. Dzięki temu,  

w ramach 30. Finału,  na konto WOŚP 

przekazano 21677,50 zł
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy zaangażowali się w to przed

sięwzięcie, w sposób szczególny dar

czyńcom i innym, dzięki którym kolejny 

raz orkiestra mogła zagrać w naszej 

szkole.

                                                                     

                                    D.B.

 Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego

 Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego to święto obchodzone 21 

lutego, ustanowione przez UNESCO 17 

listopada 1999 roku. Święto to nie zostało 

ustanowione tylko dlatego, żeby 

podkreślać piękno polszczyzny, ale żeby 

podkreślić zróżnicowanie i wyjątkowość 

każdego ojczystego języka. Język 

ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, 

niezastąpione drogi przekazu kultury, 

wiedzy i mądrości. Stanowi on trzon 

tożsamości narodowej i jest elementem 

dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dzień 

Języka Ojczystego ma nam o tym 

przypominać. 

HISTORIA ŚWIĘTA

 21 lutego nie bez przyczyny stał się 

świętem języków narodowych. Upamiętnia 

on tragiczne wydarzenia tego dnia w roku 

1952, do których doszło w Dhace 

(późniejszej stolicy Bangladeszu). Zginęło 

wówczas pięciu studentów, którzy 

domagali się jedynie nadania językowi 

bengalskiemu statusu języka urzędowego. 

Przez skomplikowaną przeszłość Dhaki, 

w 1948 roku doszło do ustanowienia 

języka urdu językiem urzędowym, co 

przyczyniło się do fal buntów i protestów 

ludności zamieszkującej tereny Bengalu 

i mówiących językiem bengalskim. Rząd 

zakazał publicznych zgromadzeń. 

Studenci uniwersytetu w Dhace i inni 

aktywiści zorganizowali protest 21 lutego 

1952 roku. Na ulice wyszło ok. 30 tysięcy 

ludzi. Wiele osób zostało rannych, 

a śmierć piątki młodych ludzi wywołała 

gwałtowną reakcję lokalnej społeczności. 

Po latach strajków i konfliktów rząd ustąpił 

i wprowadził język bengalski jako 

urzędowy. 

WARTO WIEDZIEĆ: 

• Najstarsze zapisane zdanie po polsku 

pochodzi z 1270 roku. Znajdziemy je 

w Księdze Henrykowskiej. Mąż zwraca się 

do żony „Daj, ać ja pobruszę, a ty 

poczywaj” (Day ut ia pobrusa, a ti poziwai, 

co oznacza: „Daj, niech ja pomielę , a ty 

odpoczywaj.”) Według niektórych 

językoznawców, ostatnie słowo powinno 

być odczytane jako „podziwiaj”, czyli 

popatrz, przyjrzyj się, i miało stanowić 

aluzję do niezdarności jego adresatki  

•  Polski alfabet opiera się na alfabecie 

łacińskim (tak jak alfabet wielu państw na 

świecie). Jednak w naszym alfabecie 

znajdziemy 9 znaków, których próżno 

szukać w innych. Są to; ą, ć, ę, ś, ń, ó, ł, 

ż, ź. Litery te są trudne w wymowie dla 

obcokrajowców próbujących nauczyć się 

języka polskiego. Bo przecież "język polski 

jest ąę".

•   Język polski jest uznany za jeden 

z trudniejszych języków. 

•  Mikołaj Rej jest uważany za pioniera 

polszczyzny. Jego słowa „a niechaj 

narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy 

nie gęsi, iż swój język mają” zachęcają do 

dbałości o język, który jest nasz, własny. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA 

OJCZYSTEGO W NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole 21 lutego uczniowie klas 

IVVIII zmierzyli się z grą edukacyjną 

"Mam to na końcu języka", podczas której 

wyłoniono szkolnego mistrza i mistrzynię 

języka polskiego.  Podczas rywalizacji 

młodzież musiała wykazać się 

znajomością polskich przysłów, 



frazeologizmów oraz zasad poprawnej 

pisowni. Najwięcej emocji wzbudził 

turnieju z łamańcami językowymi, bo 

wcale nie tak łatwo jest powiedzieć np. 

"dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięcio

tysięcznik".

W gronie szkolnych  mistrzów i mistrzyń 

języka polskiego znaleźli się: Szymon 

Tomalak z kl. IV a; Agata Ostrowska, Łucja 

Zielińska i Jakub Gabrysiak z kl. IV b; Filip 

Wilczyński z kl. V a;  Katarzyna Kupczyk, 

Anastazja Majewska i Lena Zielonka z kl. 

V b; Piotr Michalski i  Witold Bet z kl. VI a; 

Krzysztof Wiśniewski z kl. VII a;  Klaudia 

Witczak, Wiktor Michalak i  Wiktor 

Grączewski z kl. VII b; Sandra Jaworska 

z kl. VIII a; Weronika Dobrowolska, 

Martyna Szczyżańska i Natalia Pacholska 

z  kl. VIII b oraz Julia Zielonka z kl. VIIIc. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  

                                                                    

D.B.

  Apropo w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłodawie 

   

  

W dniu 13.04.2022 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kłodawie, grupa 

teatralna ,,Apropo” prowadzona przez 

Panią Annę Czerwińską, wystawiła swoje 

przedstawienie pt. ,,Tralalala, czyli Mistrz 

Tuwim w teatrze”. Spektakl obejrzeli 

uczniowie z naszej szkoły oraz uczniowie 

ze szkół podstawowych z Kłodawy 

i Górek.   

    Jako jedna z aktorek, mogę powiedzieć, 

że było to dla nas ogromne przeżycie 

wystąpić przed tak dużą i wspaniałą 

publicznością. Przez długi czas 

zastanawialiśmy się czy przedstawienie 

na pewno będzie się podobać, lecz gdy 

tylko weszliśmy na scenę wszystkie nasze 

obawy się rozpłynęły. Każdy z nas odegrał 

swoją rolę najlepiej jak potrafił. Wszyscy 

byliśmy z siebie dumni i wdzięczni Pani 

Ani, która nas tak dobrze przygotowała. 

     Przedstawienie bardzo się podobało, 

za co zostaliśmy nagrodzeni gromkimi 

brawami. Wszyscy wróciliśmy bardzo 

szczęśliwi i zmotywowani do dalszej 

pracy .

                                                                     

                               AGRAFKA



Czas próby już za nami

    W całej Polsce 24, 25 i 26 maja odbyły 

się egzaminy ósmoklasisty.  

    Czas przed tym wydarzeniem 

uczniowie wypełnili długimi przygoto

waniami. Było to m.in.  rozwiązywanie 

przykładowych arkuszy, powtórki lektur 

czy pisanie maili w języku angielskim. Jak 

mówili uczniowie klas ósmych, okres ten 

przepełniony był ogromną presją i stre

sem. Pojawiało się wiele znaków za

pytania: "Jaka lektura będzie w tym 

roku?", "Jaki będzie temat maila?" i  inne. 

Jednak większość uczniów została mile 

zaskoczona, ponieważ ich zdaniem, 

tegoroczny egzamin był łatwy. 

Potwierdzały to ich reakcje. Nie chwalmy 

jednak dnia przed zachodem słońca, 

wszystko okaże się dopiero po otrzymaniu 

wyników. Miejmy nadzieję, że oczekiwania 

ósmoklasistów się sprawdzą i osiągną 

wysokie lokaty. 

     Wszystkim opuszczającym naszą 

szkołę życzymy jak najlepszych wyników 

i powodzenia na dalszym etapie nauki.

                                                                     

                                      Nowa

Rozterki ósmoklasisty
 

     Wybór szkoły to poważna decyzja, 

której skutki rzutują na całe życie. Ciężko 

jednak jest wybrać odpowiednią drogę 

i określić co będzie się robić za 5, 10 czy 

15 lat, będąc jeszcze bardzo młodym 

człowiekiem, uczącym się dopiero jak 

naprawdę to życie wygląda. Wszyscy 

wywierają presję, dopytują o kierunek 

dalszej nauki, dają miliony rad, tylko czy 

słuchają też nas, młodych ludzi, za 

których nikt życia nie przeżyje? Uważam, 

że przede  wszystkim sami powinniśmy 

odpowiedzieć sobie na pytania: Jaki/jaka 

jestem? Jaki zawód wybrałem/wybrałam 

dla siebie? W której szkole zrealizuję 

swoje plany zawodowe? 

     Świetną okazją do zapoznania się 

z ofertą danej placówki są „drzwi otwarte”, 

dlatego też 26 i 27 kwietnia 2022 roku 

uczniowie klas VIII wraz z nauczycielami 

wybrali się do Kłodawy, Chodcza oraz 

Chocenia, aby „od środka” poznać 

interesujące szkoły i dowiedzieć się jak 

najwięcej o miejscu, z którym planują 

związać kilka najbliższych lat swojego 

życia.

      Pierwszego dnia odwiedziliśmy ZSOiT 

w Kłodawie. Zostaliśmy podzieleni na 

grupy i w takich składach odwiedzaliśmy 

mury tej szkoły. Podczas zwiedzania 

musieliśmy wykonywać różne, często 

bardzo zabawne, zadania związane z kie

runkami nauczanymi w szkole. Mogliśmy 

również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 

oraz wpisać swoje imię na tablicy. 

Ponadto na koniec spotkania otrzyma

liśmy długopisy. Z kolei drugiego dnia 

odwiedziliśmy najpierw PCKZiU w Chod

czu. Zostaliśmy oprowadzeni po szkole 

i mogliśmy wsłuchać wielu ciekawych 

informacji, dotyczących nauki w tej 

placówce, a także zobaczyć nowe 

wyposażenie pracowni. Mogliśmy wziąć 

również udział w quizie i otrzymać 

rozmaite nagrody, np. torbę czy breloczki 

do kluczy z logo szkoły. Na koniec 

mieliśmy okazję skosztować pysznych 

smakołyków. W Choceniu zobaczyliśmy 

ćwiczenia wykonywane przez osoby z pro

filu mundurowego i ratowniczego. Ponadto 

mieliśmy okazję strzelać oraz dokładnie 

obejrzeć broń, a także przeprowadzić 

wywiad z panią pedagog. Te dni minęły 

wszystkim w miłej atmosferze, a młodzież 

z pewnością zapamięta je na długo.

    Wybór dalszego kierunku kształcenia 

jest zdecydowanie jedną w ważniejszych 

decyzji w życiu. Czujemy presję 

otoczenia, może trudno się zdecydować 

co tak naprawdę chcemy robić, 

zastanawiamy się co będzie jeśli 

podejmiemy błędną decyzję? Spokojnie, 

dopóki żyjemy nie jest za późno. Myślę, 

że wybór zawodu lub szkoły nie jest 

równoznaczny z podpisaniem „cyrografu 

na byczej skórze”. Znam mnóstwo ludzi, 

którzy zmienili kierunek studiów lub, 

pracując w zawodzie, stwierdzili „to nie to” 

i się przebranżowili. Nie zrozum mnie źle. 

Nie namawiam Cię, żebyś teraz wybrał 

pierwszy lepszy profil z listy lub stosował 

wyliczankę, bo w razie czego, decyzja nie 

jest wiążąca na całe życie, miej tylko z tyłu 

głowy, że nie jest to postanowienie 

ostateczna i w razie „w” masz wyjście.

     Drogi Ósmoklasisto, jestem pewna, że 

dasz radę, chociaż często się nie 

doceniasz. 

     Trzymam kciuki i życzę dobrego 

wyboru!

                                                                     

                              D.B.



BAL ÓSMOKLASISTY    
  

     

     W piątek, 17.06.2022 r. w remizie OSP 

w Przedczu, po kilku latach przerwy 

spowodowanej wirusem Covid19, odbył 

się Bal Ósmoklasisty. 

     O godzinie 17.00 czekało już na nas 

pyszne jedzenie, przygotowane przez 

catering CatMar. Na początku usłyszeć 

mogliśmy słowa powitania od Pana 

Dyrektora Jarosława Sobańskiego. A po

tem się zaczęło! Taneczną zabawę 

rozpoczęliśmy od belgijki. Następnie 

wszyscy  tanecznym krokiem ruszyli na 

parkiet. Bawiliśmy się wspaniale. Muszę 

przyznać, że umiejętności taneczne 

naszych nauczycieli są zniewalające! 

Wieczór upłynął nam na tańcach i śpiewie. 

Z całą pewnością niejeden z nas w sobo

tni poranek narzekał na bolące gardło i no

gi. Ale było warto! 

 Bardzo dziękujemy wszystkim 

zaangażowanym w organizację balu. 

Dziękujemy nauczycielom za przybycie, 

DJ'om za świetną oprawę muzyczną, 

Panu Markowi Zwolińskiemu za pyszne 

jedzenie oraz przede wszystkim rodzicom 

 bez Was nic by się nie udało. 

Dziękujemy za urządzenie całego balu, za 

wszystkie przygotowania i za bycie 

naszymi "Aniołami Stróżami" podczas 

imprezy. 

  Bez wątpienia dla wszystkich 

ósmoklasistów był to niezapomniany 

wieczór.

W.D.



Zuzia w programie MasterChef 
Junior

  "MasterChef Junior" to widowiskowe 

kulinarne show, którego uczestnicy walczą 

o tytuł Mistrza Kuchni Juniurów. Zanim 

jednak jeden z nich stanie na wyma

rzonym podium, musi pokonać setki  

konkurentów z całego kraju i zmierzyć się 

z szeregiem kulinarnych wyzwań. 

   Uczestnicy to  dzieci, które nigdy nie 

gotowały profesjonalnie, ale swoją 

ogromną pasją i entuzjazmem często 

przewyższają zawodowych kucharzy.     

Taką właśnie osobą, pełną nietuzinkowych 

pomysłów, jest Zuzanna Sobańska – 

uczennica klasy Vb, której również udało 

się stanąć do legendarnego pojedynku 

o tytuł  MasterChefa Juniora. 

Dostała się  do 17 najlepszych osób – to 

wielki sukces!

Redakcja gazetki „Piórnik” postanowiła 

przeprowadzić wywiad z Zuzią, która 

opowiedziała nam o swojej pasji i o przy

godzie z programem MasterChef Junior. 

D: Skąd wzięła się Twoja pasja do 

gotowania?

Z: Gdy byłam mała, miałam 34 latka, 

bardzo lubiłam pomagać mamie w kuchni. 

Mama sadzała mnie obok siebie, 

piekłyśmy ciasteczka, pierniki na święta, 

a nawet torcik z laleczkąElsą z Krainy 

Lodu. Robiłam wtedy bardzo dużo 

bałaganu, ale pasja została do dzisiaj. 

D: Jak długo już gotujesz?

Z: Moja przygoda z gotowaniem zaczęła 

się już, gdy miałam cztery lata. Natomiast 

od ok. trzech lat przygotowuję dania 

samodzielnie.

D:  Kto uczył Cię gotować?

Z: Pierwsze inspiracje kulinarne czer

pałam od mamy, a potem kupowałam 

książki kucharskie znanych szefów 

kuchni.

D: Jakie jest Twoje popisowe danie?

Z: Najbardziej lubię desery. Uważam, że 

dobrze wychodzi mi tartaletka z kremem 

waniliowym i owocami. Gości w domu 

najczęściej częstuję bezą Pavlowa. Jeśli 

chodzi o dania mięsne, lubię przygoto

wywać filet z kaczki z gotowanym jabłkami 

w białym winie i miodzie.

D: Skąd wziął się pomysł pójścia do 

MasterChefa Juniora?

Z: Jestem fanką tego programu od 

pierwszej edycji, zarówno Juniora, 

jak i dorosłego MasterChefa.

D:  Co przyrządziłaś podczas warsztatów?

Z: W pierwszym dniu warsztatów 

przygotowałam owoce morza, np. 

krewetki, mini ośmiorniczki, kalmary czy 

łososia z różnymi dodatkami. W kolejnych 

etapach przyrządziłam steka z puree 

marchewkowym, a także wcześniej 

wspomnianą kaczkę. W dniu, w którym 

zadaniem było przygotować dwa desery, 

zrobiłam tartaletkę z kremem waniliowym, 

owocami, płatkami migdałowymi oraz 

jadalnymi kwiatami. W kolejnym dniu 

eliminacji naszym zadaniem było Ravioli 

z farszem z sera rickotty, startego 

parmezanu, orzechów włoskich z natką 

pietruszki. Pamiętam, że musiałam 

jeszcze przyrządzić danie wegetariańskie, 

była to sałatka z gruszką i jarmużem 

według przepisu Ani Starmach. Było mi 

bardzo miło, gdy Ania zjadła ją w całości. 

D: Co czułaś, kiedy przeszłaś do 

kolejnego etapu?

Z: Czułam ogromne szczęście i radość 

z sukcesu. Nawet się popłakałam. Chwile 

spędzone w Krakowie zapiszą się jako 

jedne z najlepszych w moim życiu. 

D: Czy nauczyłaś się czegoś nowego, 

ciekawego w programie. Jeśli tak, to 

czego?

Z: Tak, nauczyłam się wielu nowych, 

ciekawych rzeczy, np. jak przyrządzić 

masło klarowane, radzić sobie z robieniem 

kilku rzeczy jednocześnie oraz metod 

radzenia sobie w stresowych sytuacjach, 

a nawet kryzysowych. 

D: Jaka atmosfera panowała podczas 

warsztatów?

Z: Podczas warsztatów panowała 

przyjazna atmosfera. Na początku nie 

czuliśmy rywalizacji, a nawet sobie 

pomagaliśmy. 

D: Czy poznałaś w MasterChefie Juniorze 

nowych znajomych?

Z: W MasterChefie Juniorze poznałam 

wiele zdolnych i miłych dzieci. Z nie

którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj, a na

wet planujemy się spotkać w wakacje. 

D: Czy polubiłaś prowadzących program? 

Jeśli tak, to kogo najbardziej?

Z: Tak, bardzo polubiłam jurorów. Od 

dawna podziwiam Anię, ale Michela polu

biłam najbardziej. On jest taki śmieszny 

i zabawny. 

D: Czy weźmiesz udział w kolejnej edycji 

MasterChefa Juniora?

Z: Jeszcze się nad tym nie zasta

nawiałam. Udział w programie tele

wizyjnym przynosi dużą frajdę i zadowo

lenie, lecz także dostarcza ogromną 

dawkę stresu. 

Bardzo dziękujemy Zuzi za podzielenie się 

z nami swoimi doświadczeniami zwią

zanymi z programem Masterschef Junior 

i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                     

                         D.B.



   Apropo laureatem 43. 
Konfrontacji Teatrów

     43. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych 

odbyły się 29 marca 2022 roku w Gmin

nym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

     Spotkaniu towarzyszyło hasło 

„Przestrzenie Wyobraźni”. Celem 

Konfrontacji – poza prezentacją dorobku 

artystycznego amatorskich teatrów 

dziecięcych, wymianą doświadczeń i dos

konaleniem warsztatu instruktorskiego – 

była edukacja poprzez zabawę w teatr, 

polegająca na rozwijaniu twórczej 

postawy dziecka. W konkursie można 

było obejrzeć pięć spektakli. 

Z dumą przyznać trzeba, że zespół 

„Apropo” został laureatem 43.Konfrontacji 

Teatrów Dziecięcych "PRZESTRZENIE 

WYOBRAŹNI", a Bartłomiej Przybysz 

otrzymał wyróżnienie specjalne za kulturę 

słowa i wspaniałą kreację aktorską.

     Jesteśmy niezwykle dumni z naszych 

aktorów, trzymamy kciuki i życzymy 

dalszych sukcesów :) 

                                                                    

                                 ziel

      Grand Prix Przeglądu 
"Maska" 2022 dla zespołu 
Apropo!

     12 maja 2022 r. w Psarach Polskich w 

ramach "Międzynarodowego Święta 

Teatru na Prowincji" odbył się XVIII 

Ogólnopolski Przegląd Twórczości 

Teatralnej "Maska" objęty honorowym 

patronatem Ministra Edukacji i Nauki 

oraz Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. Naszą szkołę podczas tego 

wydarzenia reprezentowało koło teatralne 

„Apropo”. 

    O swoich przeżyciach i refleksjach 

opowiedziała nam jedna z członkiń 

zespołu.

    „Długa droga na miejsce występu 

minęła nam szybko i wesoło. Już wtedy 

zaczęliśmy przygotowania do spektaklu. 

W ruch ruszyły pędzle do makijażu oraz 

scenariusze „walające się” po fotelach. 

Towarzyszyło nam wtedy szczególnie 

podekscytowanie i duch rywalizacji. Po 

dojechaniu na miejsce szybko się 

zadomowiliśmy, lecz nie mieliśmy dużo 

czasu na przygotowania. Występowaliśmy 

jako trzecia drużyna w kategorii 46. 

Udało nam się w międzyczasie zobaczyć 

pokazy naszych rówieśników. Były one 

ciekawe, widać że aktorzy włożyli w nie 

dużo pracy. Po zakończeniu występów 

w naszej kategorii przyszedł czas na 

przerwę obiadową, która była chwilą do 

integracji zespołu. Nareszcie nastał 

oczekiwany przez wszystkich z niecier

pliwością czas ogłoszenia wyników. 

Powodem do radości było zdobycie  

Grand Prix Przeglądu, I miejsce w kate

gorii klas IVVI oraz indywidualnych 

nagród aktorskich przez Zuzannę 

Sobańską, Zuzannę Dopierałę i Agatę 

Skoczylas. Cieszyliśmy się razem z opie

kunami tym osiągnięciem. Zostaliśmy 

także na występach kategorii klas 78 

i szkół ponadpodstawowych. Zrobiliśmy to 

z szacunku oraz ciekawości. Chcieliśmy 

zobaczyć co mają do zaoferowania 

starsze roczniki. Grupa „Apropo” 

uczestniczyła również w warsztatach 

teatralnych.

          Myślę, że poszło nam bardzo 

dobrze. Oczywiście nie obyłoby się bez 

zrobienia tony zdjęć. Nasz wyjazd dobiegł 

końca. Podczas powrotu „zahaczyliśmy” 

o naszą ulubioną restauracje – 

McDonald’s. Pożegnanie było ciężkie, ale 

odchodziliśmy z myślą, że zobaczymy się 

jutro i będziemy mogli pochwalić się 

naszym osiągnięciem wychowawcom 

i kolegom z klasy”.

                                                                    

                              NadZi



XXIX Edycja Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia PCK

     22 kwietnia 2022 r. odbył się etap 

okręgowy (wojewódzki) XXIX edycji 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 

PCK. 

     Konkurs składał się z kilku etapów – 

szkolnego, rejonowego i okręgowego. Na 

każdym etapie Olimpiady uczestnicy 

musieli rozwiązać test dotyczący 

prawidłowego odżywiania, pierwszej 

pomocy, ekologii i promocji zdrowego stylu 

życia. Najlepsi uczestnicy w dalszych 

etapach dodatkowo musieli zapre

zentować swoje umiejętności, przepro

wadzając akcje prozdrowotne w swoich 

środowiskach lokalnych. W konkursie 

mogli uczestniczyć uczniowie szkół 

podstawowych – klasy 6, 7 i 8 oraz szkół 

średnich. Naszą szkołę, po zdobyciu 

I miejsca w etapie rejonowym, repre

zentowała uczennica klasy 8 b – 

Weronika Dobrowolska. W etapie okrę

gowym zajęła ona IV miejsce  w kategorii 

szkół podstawowych, za co otrzymała 

dyplom i upominki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce

sów!

                                                                     

                         Nowa

  NASI RECYTATORZY ZNOWU NA 

PODIUM

     W ramach Święta Teatru na Prowincji 

organizowanego przez Fundację Dzieci 

Wrzesińskich i Samorządową Szkołę 

Podstawową im. Polskich Noblistów 

w Nowym Folwarku  odbył się 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod 

nazwą „Poezja Wisławy Szymborskiej”. 

Była to już osiemnasta edycja tego 

przedsięwzięcia. Warto nadmienić, że 

projekt ten otrzymał honorowy patronat 

Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielko

polskiego Kuratora Oświaty.

     W finale tego konkursu naszą szkołę 

reprezentowali: Zuzanna Dopierała, 

Bartłomiej Przybysz, Zuzanna Sobańska, 

Szymon Tomalak, Aleksandra Zawada 

(kl. IV  VI) oraz Weronika Dobrowolska, 

Aleksandra Ostrowska, Agata Skoczylas 

i Anita Witczak (kl. VII – VIII).

   Z dumą przyznać trzeba, że repre

zentanci Naszej Szkoły wybili się na tle 

innych uczestników. W kategorii klas IV – 

VI po prostu  nie mieli sobie równych! 

Pierwsze miejsce zdobył Szymon 

Tomalak, drugie Bartłomiej Przybysz, 

a trzecie – Zuzanna Dopierała. W kate

gorii klas VII – VIII drugie miejsce zajęła 

Weronika Dobrowolska.

  Wyróżnienie otrzymały Zuzanna 

Sobańska i Aleksandra Ostrowska.

     Jesteśmy niezwykle dumni z Naszych 

Recytatorów, trzymamy kciuki i życzymy 

dalszych sukcesów i rozwijania swoich 

zainteresowań.

Red.



  Teatr, moja pasja

     Ten artykuł chcę poświęcić „Apropo”. 

Grupie teatralnej, a bardziej „rodzinie”, 

która pod  okiem Pani Anny Czerwińskiej 

odnosi same sukcesy. Jestem jedną 

z aktorek i pragnę podzielić się 

z wami moimi doświadczeniami oraz 

przeżyciami.  

     Podczas castingu w 2017 roku 

zostałam wybrana do mojej pierwszej 

sztuki. Początki były trudne, ale grupa 

dawała mi wiele wsparcia oraz czułości. 

Wtedy zaczęłam rozumieć, co znaczy 

praca zespołowa. W następnych latach 

było coraz lepiej. Osoby uczestniczące 

„w całym tym zamieszaniu” stały się kimś 

więcej niż znajomymi z kółka. Były 

bardziej przyjaciółmi, przy których mogłam 

być sobą. Niestety z roku na rok skład się 

zmieniał. Pożegnaliśmy wiele utalentowa

nych uczennic i uczniów oraz panią 

Elżbietę Łuczak (drugą panią instruktor), 

ale to nie znaczy, że po swoim odejściu 

nie zostawili oni po sobie żadnego śladu. 

Każdy aktor już na zawsze będzie 

członkiem tej społeczności. Przeżyliśmy 

wiele wspaniałych oraz trudnych chwil, ale 

nigdy się nie poddaliśmy. Efekty naszej 

ciężkiej pracy są widoczne. Ostatnio 

zdobyliśmy jedną z ważniejszych dla nas 

nagród, czyli Grand Prix. Mam nadzieję, 

że będziemy mogli kontynuować naszą 

współpracę przez wiele, wiele lat. 

Chciałabym skierować jeszcze kilka słów 

do tej wspaniałej grupy.

   Jestem wdzięczna za to, że dzięki 

wspólnej pracy jesteśmy tu gdzie 

jesteśmy i wspieramy się w każdej chwili 

załamania. Chcę również podziękować 

Pani Annie Czerwińskiej, że mimo tych 

wszystkich godzin spędzonych w sali 

treningowej i litrów potu wylanego przy 

ciężkiej pracy, nigdy się Pani nie poddała 

i prowadzi nas z podniesioną głową.

  Zapraszam do zaobserwowania nas na 

Ig, żeby być na bieżąco 

                                                                     

                                            NadZi

  Prawdziwa pasja, która płonie 
w mojej duszy

     Mam na imię Agata, mam 13 lat i cho

dzę do klasy 7a. Moją pasją jest taniec. 

      Od 7 lat uczęszczam do Szkoły Tańca 

Sportowego Gama Dance Team w Kło

dawie. Trenuję tam pod opieką wspania

łych instruktorek. Treningi odbywają się 

kilka razy w tygodniu. Przygotowujemy na 

nich układy, które następnie przed

stawiamy na różnego rodzaju turniejach. 

Jest to wiele godzin ciężkiej pracy, 

podczas których instruktorki dbają 

o każdy szczegół. Taniec składa się nie 

tylko z układu, ale również z pięknego 

stroju, który dodaje całości uroku. Lubię 

tańczyć, ponieważ taniec daje mi dużo 

radości oraz uczy pokory, wytrwałości  

i cierpliwości w dążeniu do celu. 

      Zachęcam wszystkich do realizowania 

swoich pasji i spełniania marzeń .

                                                                    

                                                                

AGRAFKA



Warto przeczytać

"These Violent Delights. Gwałtowne 

pasje." Chloe Gong 

Szanghaj, 1926 rok. W mieście toczy się 

wojna między gangami. 

Juliette jest dziedziczką rodu Szkar

łatnych. W przeszłości połączyło ją silne 

uczucie z Romą – następcą Białych 

Kwiatów. Kiedy dziewczyna wraca po 

czterech latach z chłopakiem wiąże ją 

jedynie zaciekła nienawiść, spowodowana 

dokonaną wcześniej zdradą. Natomiast 

w mieście rozprzestrzenia się choroba, 

zabijająca coraz więcej mieszkańców. 

Juliette i Roma zmuszeni są zapomnieć 

o przeszłości i rozpocząć wspólne 

działania, aby zapobiec szerzącej się 

zarazie. 

"Kiedy turlali kulki po nierównej ziemi, byli 

po prostu Romą i Juliette, a nie Romą 

Montagowem i Juliette Cai, dziedzicami 

wrogich gangów. Byli rozbawionymi 

dzieciakami, które znalazły kogoś, komu 

się mogą zwierzać  przyjaciela, który 

rozumiał, że potrzebują być kimś innym, 

choćby przez chwilę w ciągu dnia."

"Flaw(less). Opowiedz mi naszą 

historię." Marta Łabęcka 

Joseline czeka w swoim życiu na jedno 

ważne dla niej wydarzenie — wyjazd na 

studia, gdzie będzie mogła uwolnić się od 

rodziców, oczekujących od niej zbyt wiele 

i tym samym zacząć nowe życie. Nie chce 

zawierać nowych znajomości i przyjaźni, 

ponieważ wyprowadzka wiąże się 

z rozłąką. 

Jeden wieczór podczas, którego poznaje 

Chase'a, psuje jej plany na przyszłość. 

Chłopak tak samo jak dziewczyna nie ma 

łatwej historii. Został wychowany przez 

matkę alkoholiczkę i narkomankę, przez 

co jak najszybciej musiał nauczyć się 

radzić sobie w życiu. Z początku nie 

przypadają sobie do gustu, jednak kiedy 

zaczynają poznawać siebie nawzajem, 

zauważają wiele łączących ich 

podobieństw. Oboje ukrywają swoje 

prawdziwe oblicza przed światem i starają 

się radzić z samotnością na swój własny 

sposób. Jak będzie wyglądać ich dalsza 

relacja, skoro Josie już niedługo wyjedzie 

z miasta, do którego nie ma zamiaru już 

nigdy wracać?

"We wschodach słońca było coś 

niezwykłego. Coś czystego i niewinnego. 

Być może wynikało to z tego, że świt był 

pierwszym momentem nowego dnia, 

krótką chwilą, kiedy ludzie nie zdążyli 

jeszcze splamić go swoimi działaniami."

"Perfectly wrong" Natalia Fromuth 

Maley Watson i Adam Farrow mieli zapla

nowaną swoją znajomość już przed 

narodzinami. Ich matki, które łączyła 

długotrwała przyjaźń, liczyły na to, że ich 

dzieci również stworzą taką niesamowitą 

relację. Mimo tego stało się całkiem ina

czej. Już w dzieciństwie nieustannie towa

rzyszyły im wzajemne docinki i kłótnie. 

Jedynym uczuciem, które ich teraz łączy 

jest ogromna niechęć do siebie 

nawzajem. Wiąże ich jednak wspólna 

pasja — jazda na łyżwach. Maley trenuje 

łyżwiarstwo figurowe, natomiast Adam gra 

w hokeja. Kiedy okazuje się, że chłopak 

ma złamaną nogę, a eliminacje na 

kapitana drużyny zbliżają się coraz 

bardziej, pewność o ponownej wygranej 

Adama zostaje lekko podważona. Trener 

stwierdza, że trudno będzie mu nadrobić 

stracone miesiące i proponuje, aby 

nastolatek ćwiczył z Maley. Adam, żeby 

utrzymać swoje stanowisko, zostaje 

zmuszony zgodzić się na tę propozycję. 

"Pomyślałam, że ścieżka Adama Farrowa 

jest prosta, gładka i idealna, lecz są na 

niej pułapki, z których dość ciężko się 

wydostać."



   Jak bezpiecznie spędzić 
wakacje?

  Oto najważniejsze zasady, którymi 

powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie 

spędzić wakacje:

 

•  Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim 

przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić.

•  Noś ze sobą numer telefonu do 

rodziców.

•  Pamiętaj o zasadach bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię – przechodź 

na pasach dla pieszych i na zielonym 

świetle.

•  Do zabawy wybieraj zawsze miejsca 

oddalone od jezdni.

•  Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.

•  Nie rozmawiaj z obcymi.

•  Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię 

zaczepiał.

•  Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie 

wsiadaj z nimi do samochodu.

•  Nie bierz słodyczy ani innych prezentów 

od obcych.

•  Pamiętaj o numerach alarmowych. 

W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.

•  Kąp się tylko w miejscach do tego prze

znaczonych, na strzeżonych i bezpie

cznych kąpieliskach.

•  Nie wchodź do wody bez opieki osoby 

dorosłej.

• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy 

wieje porywisty wiatr.

•  Pamiętaj o ochronie przed słońcem. 

W czasie upałów pij dużo wody i zawsze 

noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na 

zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.

•  Zadbaj o właściwy ubiór – strój z ele

mentami odblaskowymi, kask ochronny 

podczas jazdy na rowerze czy odpo

wiednie buty w czasie wycieczki w góry.

•  W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli 

widzisz, że nadchodzi burza.

•  Szukaj bezpiecznego schronienia 

podczas burzy.

•  Podczas górskich wycieczek nie schodź 

ze szlaku.

•  Nie oddalaj się bez pytania od rodziców 

– w nowych miejscach łatwo się zgubić.

•  Po każdym wyjściu z miejsc zalesio

nych dokładnie sprawdź skórę na 

obecność kleszczy.

•  Uważaj na rośliny, na których się nie 

znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby 

są trujące.

•  Podczas spacerów po lesie stosuj 

preparaty odpędzające owady i kleszcze.

•  Nie rozpalaj ogniska w lesie.

•  Nie baw się z obcymi zwierzętami. 

Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy 

kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go 

pogłaskać.

•  Bądź rozsądny i zachowaj umiar we 

wszystkim, co robisz.

                                                                     

                    NadZ

JAK ROZPOZNAĆ FAKE NEWS?

NIE DAJ SIĘ ZWODZIĆ! 

  Fake news to termin, z którym każdy 

z nas z pewnością się zetknął. Jest to 

jedna z największych zmór współcze

snego świata. Kłamliwe newsy pojawiają 

się wszędzie, w związku z czym trudno je 

odróżnić od prawdziwych informacji. Na 

porządku dziennym jest podszywanie się 

w mediach społecznościowych pod wia

rygodnych i znanych użytkowników, 

oczernianie różnych osób, przerabianie 

zdjęć, tak aby wywoływały określone 

(najczęściej negatywne) emocje czy 

zwykłe koloryzowanie różnych faktów.

  

GDZIE POJAWIAJĄ SIĘ FAKE 

NEWSY? 

  Właściwie wszędzie. Przede wszystkim 

w portalach społecznościowych, na 

Facebooku, Instagramie czy na forach 

internetowych. Przeważnie tam, gdzie 

przeciętny Kowalski może tworzyć treści 

i je udostępniać.

 

A JAK ROZPOZNAĆ FAKE NEWS? 

   Z racji tego, że są one wszechobecne 

w naszym życiu i z ich obecnością trzeba 

się po prostu pogodzić, to warto byłoby 

wiedzieć jak te informacje rozpoznawać. 

Do tego potrzebna jest jednak odrobina 

zaangażowania. Mimo, że jest to często 

trudne, niekiedy wręcz niemożliwe, to są 

sposoby, które pozwolą Ci na bezpieczne 

przeglądanie sieci, bez obawy, że 

padniesz ofiarą fake newsów. 

• Sprawdzaj, czy strona internetowa 

podająca informację jest wiarygodna 

i jest Ci znana. Na przykład: czy są na 

niej dane kontaktowe lub adresowe  przy 

czym od razu zwróć uwagę na to czy 

adres strony nie budzi Twoich 

wątpliwości. 

• Zwróć uwagę na język newsa: czy 

zachowana jest ortografia i interpunkcja. 

Jeśli nie, może to oznaczać słabej jakości 

tłumaczenie fake newsa, który za cel ma 

dotarcie do jak najszerszego grona 

odbiorców.

•  Warto pamiętać o weryfikacji autorów. 

Często zdarza się, że artykuły nie są 

podpisane imieniem i nazwiskiem ich 

autora. Jeśli to możliwe, dobrze jest 

wyszukać nazwisko autorki/autora i prze

śledzić inne treści udostępniane przez tę 

osobę.

• Zadaj sobie pytanie jakie emocje 

wzbudza w Tobie owa treść. Czy jest 

przygotowana tak, by wywołać gniew, 

złość, albo pogardę? Jeśli tak, to podejdź 

do niej z dystansem! 

•  Poznaj autora i jego poprzednie 

publikacje. Jeśli sensacyjna wiadomość 

jest jego pierwszym newsem, to powinna 

nam się zapalić czerwona lampka. 

•   Upewnij się, że to co czytasz nie jest 

żartem, albo satyrą. 

• Sprawdzaj informację w innych 

źródłach. 

•  Czytaj cały artykuł! Uważaj na tzw. 

clickbajty. Nie kończ na nagłówku, gdyż te 

często są mylące i prowadzą do 

nieporozumień.

Nowa



  Zagadka logiczna

  Rodzina składa się z dwóch matek, dwóch córek, jednej babci i jednej wnuczki. Ile osób jest 
w rodzinie?

 Zagadki lingwistyczne

Poniżej zamieszczamy porcję zagadek słownych, 
których rozwiązaniem jest jeden wyraz:

1.  Kogut pracuje teraz na krosnach,
a ty zrzucasz, gdy przychodzi wiosna.

2.  Ziele do ogórków oraz właśnie ona,
miękka, gdy w bąbelki jest wyposażona.

3.  Romantyczny miesiąc papiery w nich trzyma,
więc zmieniaj codziennie, czy lato, czy zima.

4.  Trzecie w roku i mężczyzna,
słodki przysmak – każda przyzna.

5.  Grecka litera odniesiona w boju,
zasłania widok w pokoju.

Uwaga !
Redakcja przewiduje nagrody dla pierwszych trzech osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę 
lub trzy zagadki. Powodzenia !

Gratulujemy  !

Zwyciężczyniami konkursów 
z poprzedniego numeru 
"Piórnika"  zostały dwie 
uczennice z klasy IV a: 
Kinga Pilarska i Agata Pietrzak. 
Gratulujemy niezwykłego 
sprytu i myślenia logicznego. 
Życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja Piórnika



Redakcja numeru:

Izabella Koza – VII A
Agata Skoczylas – VII A
Nadia Ziółkowska   VII A
Laura Marczak – VII A
Joanna Nowakowska – VIII A
Daria Błaszczyk – VIII C
Julia Zielonka – VIII C
Wiktor Michalak – VII B
Paweł Wrzesiński – VII B
Weronika Dobrowolska – VIII B

Skład: Grażyna Kołodziejek
Opiekun: Joanna Ginter

Drodzy Czytelnicy 
Życzymy Wam miłego letniego odpoczynku, 
wielu przygód i pięknej opalenizny.
Do zobaczenia po wakacjach !

Humor z zeszytów szkolnych

Żołnierze przyszli do wsi, żeby zjeść trochę grochówki 

i uratować ją od powodzi.

Historię Romea i Julii czytałem z wielkim zaparciem.

Utwór ten pisany jest wzorową polszczyzną, dlatego 

ta książka jak żadna inna sprawiła mi kłopoty z czytaniem.

Kwasy to związki chemiczne bez żadnych zasad.

Człowiek różni się od zwierząt myślą, mową i uczynkiem 

oraz w pewnym stopniu wyglądem.

Pies należy do gryzoni.

Małpa to człowiek, któremu się nie powiodło.

W czasie zaborów Polskę poćwiartowano na trzy nierówne 

połowy.

Na ten temat mówiło i pisało wielu mądrych ludzi, więc i ja 

chciałbym zabrać głos w tej sprawie.

Motyw bratobójstwa występuje już w Biblii, gdzie Kain zabił 

Nobla.


