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DRODZY CZYTELNICY! 

 

          W styczniowo – lutowym numerze naszej gazetki zostały zamieszczone artykuły 

przygotowane przez uczniów kl. VII. Wasi koledzy opowiadają w nich o swoich 

zainteresowaniach. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś, co Was zainspiruje i pozwoli 

odkryć w sobie pasję lub będzie impulsem do poszukiwania własnego hobby. 

Zapraszamy do lektury! 

Opiekunki 

              Zła zima 
 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

Szczypie w nosy, szczypie w uszy 

Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 

Wichrem w polu gna! 

Nasza zima zła! 

 

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła! 

Płachta na niej długa, biała, 

W ręku gałąź oszroniała, 

A na plecach drwa... 

Nasza zima zła! 

 

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła! 

A my jej się nie boimy, 

Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 

Niech pamiątkę ma! 

Nasza zima zła! 

 

Maria Konopnicka 

 

 

 



JAZDA NA KONIACH 

Moim hobby jest jazda konna. Zaczęło się  to od kiedy moje siostry zaczęły jeździć 

konno. Ja też bardzo chciałam, chociaż się bałam, że spadnę lub coś mi się stanie. Było to w 

2017-2018r.,  kiedy miałam zaledwie 8-9 lat. Mój lęk przed konikami minął pod koniec 2018 

r., kiedy wsiadłam na konia na festynie. Sama zaczęłam jeździć w 2019 z Zuzią oraz Hanią. 

Było to bardzo fajne. Po zaledwie pierwszych 5 lekcjach umiałam dość dużo i chodziłam na 

zajęcia dość często. Początki są zawsze trudne ale nie wolno się poddawać. Niestety 

przerwałam jazdę na pół roku. Planuję do tego wrócić i zapisać się na jak najszybszy termin. 

Moja miłość do koni nigdy nie ustąpi. Moim ulubionym kucykiem jest Kasia. Jest ona bardzo 

śmiesznym oraz fajnym kucykiem. A moim ulubionym koniem jest Jazgot. Na Jazgocie 

jeździłam od początku mojej jazdy. Później zaczęłam chwilę  jeździć na Smreku, ale już 

rzadziej jeździłam, ponieważ miałam coraz więcej lekcji. Teraz w 7 klasie mam codziennie 

lekcje do 15 i nie mam kiedy jeździć, bo nie lubię jeździć pod wieczór. Chętnie wrócę do jazdy 

w jak najszybszym czasie. Mam nadzieję że nie zapomniałam jak się jeździ na koniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CIEKAWOSTKI  

Zęby konia zajmują większą powierzchnię czaszki niż mózg.  

Końskie ucho wskazuje, gdzie patrzy koń.  

Mózg konia jest 2 razy mniejszy od mózgu człowieka i waży średnio 600 g. 

Konie mają największe oczy spośród żyjących ssaków lądowych.  

Oczy konia są średnio 1,5 razy większe od oczu dorosłego człowieka. 

                                                                                                  Amelia Chłud  kl. VII 

 

 



Biegać każdy może 

    Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się gdy miałam 7 lat. Tata zabrał nas na zawody, w 

których sam uczestniczył.  

    Nie miałam wtedy zbyt dużej styczności z tym sportem, lecz udało mi się osiągnąć 

2 miejsce. Od tamtego czasu zaczęłam biegać. Niewiele, ale zawsze coś. Coraz częściej 

jeździłam na zawody i często osiągałam sukcesy. Oczywiście nie zawsze się udawało. Wiele 

moich błędów odbierało mi drogę do sukcesu. Starałam się ich nie powtarzać. Z każdymi 

nowymi zawodami więcej wiedziałam. Poznawałam nowe taktyki, obserwowałam inne osoby 

gdy biegały.  

    Kiedy biegam  mogę się wyluzować. Zawody nie są po to, aby nastawiać się wrogo do 

innych osób. Dużo ludzi za wszelką cenę  chce osiągać wspaniałe wyniki. Nie liczy się dla 

nich już przyjemność, dla nich jest to obowiązek. Często dostają obsesji na punkcie 

wygrywania, a jeśli nie wygrają, stają się nieprzyjemni. Nie o to chodzi w zawodach. Ja 

uwielbiam jeździć na tego typu imprezy. Dzięki towarzyszącej adrenalinie dużo mniej się 

męczę. W tym wszystkim chodzi o dobrą zabawę.  

    Zaczęłam ćwiczyć i teraz dużo lepiej mi się biega. Płaskie tereny to już przeszłość, z 

każdym nowym miesiącem idzie mi coraz lepiej. Nie chodzi mi o wygrywanie. Sama chcę 

podwyższać swoje wyniki dla siebie. Dużo lepiej się czuję, gdy nawet kawałeczek się 

przebiegnę. Dzięki temu lepiej myślę i jestem przyjaźnie nastawiona do świata. Rzeczy, które 

na co dzień by mnie wkurzyły przyjmuję ze stoickim spokojem. 

    Sport to zdrowie i ja temu nie przeczę. Oczywiście nie wolno zbytnio przemęczać 

organizmu. Przez lata młodości może się nic nie dziać, lecz później wszystko skumuluje się w 

jeden wielki ból. Odpowiedni ubiór to także podstawa. Na chłodniejsze dni wypada ubrać się 

ciepło, ale nie na cebulkę. Przegrzany organizm dużo gorzej pracuje.  

    Moim zdaniem nie trzeba od razu dobrze biegać. Trzeba się zmotywować do zrobienia 

czegoś, aby cokolwiek osiągać. 

 

 Hanna Florian kl. VII 

 



PIŁKA NOŻNA 

 

Moim hobby jest piłka nożna. Gram w klubie o nazwie „Budowlani Jazowsko”. Często 

mamy treningi na boisku w Jazowsku. W piłkę gram już od 2013 roku. Wtedy chodziłem do 

klubu o nazwie „Gol Łącko”. Teraz gramy w 3 lidze. Mecze mamy średnio co tydzień. Ostatni 

mecz jaki graliśmy był z „Golem Łącko”,  który „Gol” wygrał 3:1. Na treningi 

w „Budowlanych” chodzę od 2016 roku. W planach mam żeby kontynuować moją pasję 

związaną z tym sportem po szkole podstawowej.  

  Najważniejszym indywidualnym osiągnięciem w piłce nożnej jest „Złota piłka”. 

Plebiscyt na „Złotą piłkę” odbył się 29.11.2021 roku w Paryżu. Tam, niestesty dla Polaków, 

wygrał Leo Messi. Niestety, ponieważ bliski tego był nasz rodak Robert Lewandowski. To było 

by na pewno wielkie osiągnięcie dla Polaka, ponieważ byłby pierwszym w historii Polski, który 

wygrał taką nagrodę. Bardzo bliski był tego w 2020r., ale ze względu na pandemię plebiscyt 

ten nie odbył się. Sam Leo Messi przyznał, że Robert powinien mieć już tę nagrodę w domu. 

Polak jednak wygrał inną nagrodę w tym roku i było to za najlepszego napastnika na świecie.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłkarze których podziwiam: 

- Virgil Van Dijk pomimo ciężkiej kontuzji przez którą nie grał przez prawie rok, wrócił po 

kontuzji ciężko pracując do pierwszego składu w Liverpoolu. 

- Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, lecz nie zaczął tak od 

razu porównując go do Messiego. U Leo był talent, a u Cristiano bardzo ciężka praca. 

- Kilian Mbappe pomimo bardzo młodego wieku 22 lat jest wart 180 milionów E i podbija świat 

swoją grą i bardzo szybkim biegiem, bo biegał ponad 37 km/h. Klub Real Madryt chce go kupić. 

Oferował już PSG, aktualnemu klubowi młodego Francuza, około 200 mln E, lecz ci się nie 

zgodzili. 

- Robert Lewandowski - w ostatnim czasie zdobył ponad 500 goli w seniorskiej piłce, a w samej 

reprezentacji Polski zdobył 74 gole na ten czas (pisane 1.12.2021 r.). 

Patryk Gadzina kl. VII 



SZUKANIE METALI W ZIEMI ZA POMOCĄ 

WYKRYWACZA METALI 

 

Wykrywacz metalu – urządzenie, które wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do 

wykrywania metalu, zarówno w różnorodnych obiektach, jak i pod ziemią. Jeżeli znajduje się 

w pobliżu celu, obecność zostanie rozpoznana poprzez głośny dźwięk wytwarzany przez 

wykrywacz (im bliżej metalu, tym głośniejszy) albo przez drganie igły we wskaźniku. Istnieją 

również detektory statyczne, np. w więzieniach lub lotniskach. 

Wykrywacz metalu używany przez żołnierzy 

Próby skonstruowania urządzenia wykrywającego 

metal sięgają XIX wieku. Jednym z pionierów 

był Alexander Graham Bell. W 1881 użył 

zbudowanego przez siebie urządzenia, by 

zlokalizować kulę tkwiącą w ciele ranionego 

w zamachu prezydenta Jamesa Garfielda. Pomimo 

iż wykrywacz działał, nie udało się odnaleźć kuli. 

Dopiero później okazało się, że jego pracę zakłócały 

metalowe sprężyny w materacu, na którym leżał prezydent. 

Początek ery nowoczesnych wykrywaczy metalu przypada na lata 20. XX wieku. 

W 1925 Gerhard Fischer otrzymał patent na przenośne urządzenie tego rodzaju i rozpoczął 

komercyjną produkcję. Podobny wykrywacz skonstruował i opatentował w 1928 Shirl Herr. 

Zimą 1941/1942 dwóch poruczników, Józef Kosacki oraz Andrzej Garboś (występujący pod 

wojennym pseudonimem Adam Galb), służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 

zaprojektowało pierwszy wykrywacz min, tzw. Mine detector (Polish) Mark I.  

Wykrywanie metalu i poszukiwanie skarbów – 3 ciekawostki 

1) Dawno minęły już czasy, gdy skarny znajdowaliśmy w ziemi przez przypadek, na przykład 

podczas kopania fundamentów pod budynek. Oczywiście czasami to się zdarza, jednak 

„przypadkowi” należy pomóc. Aktualnie w znajdowaniu zakopanych przedmiotów pomaga 

specjalistyczne urządzenie – wykrywacz metalu. 

2) Zdziwią się ci którzy mają nadzieję, że zakup wykrywacza metalu i poświęcenie nawet 

sporej ilości czasu zaowocuje znalezieniem pod ziemią prawdziwego skarbu – kolekcji 

monet sprzed wieków czy drogocennej biżuterii. Wśród najczęściej znalezionych 

przedmiotów są np. kawałki metalu, rury, metalowe elementy umundurowania żołnierzy, 

zgubione niedawno pojedyncze monety. 

3) Niezainteresowani dotychczas takim sprzętem mogą być zdziwieni, że ma ono cenę na każdą 

kieszeń, już od stukilkudziesięciu złotych. Ale jest też profesjonalny, za który trzeba zapłacić 

ok. 35tys. złotych.  

 

Igor Kozik kl. VII 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indukcja_elektromagnetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_(materia%C5%82oznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://pl.wikipedia.org/wiki/James_Garfield
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_Fischer_(wynalazca)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Shirl_Herr&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kosacki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrzej_Garbo%C5%9B&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne_na_Zachodzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykrywacz_min


ELEKTRONIKA I RÓŻNORODNE SPORTY 

 

          Witajcie! Chciałbym wam zaprezentować moje hobby, którymi są elektronika 

i różnorodne sporty. Interesuję się tymi rzeczami, ponieważ dają one mi przyjemność w dniach 

wolnych. Elektronikę chyba każdy z nas teraz posiada, np. telefony, komputery, konsole, czy 

nawet spieniacz do mleka. Najczęściej chyba każdy z was korzysta z telefonu. 

         Jak jestem na dworze lubię jeździć na rowerze/innych transportach. Posiadam dwa 

rowery. Jeden to rower górski, a drugi to BMX.  Lubię dużo przy nich majsterkować, np. 

smarować różne części, dokręcać jakieś śrubki, sprawdzać ogólny stan roweru, itp. Prawie 

w każdy dzień tygodnia poruszam się rowerem. Czy to na jakieś krótkie lub dłuższe przejażdżki 

albo do szkoły. Najdroższy rower świata to House of Solid Gold 24K Gold Extremely Fat Bike 

którego zdjęcie jest poniżej.  Kosztuje on milion dolarów. Rama jest stworzona ze złota 

a siodełko jest pokryte skórą krokodyla. Najsłynniejszym wyścigiem rowerowym jest Tour The 

France. Wyścig liczy obecnie 3000 kilometrów a dawniej nawet miał 5000 kilometrów 

długości. 

                                                                 

 

                                              

Moją drugą pasją są komputery i różne sprzęty elektroniczne między innymi części 

komputerowe, konsole, telefony i wiele więcej. Każdego dnia wykorzystujemy elektronikę. 

Czy to oglądając wiadomości, przeglądając Facebooka, grając w różnorodne gry czy używając 

kuchenki mikrofalowej. Elektronika ma wiele zastosowań, np. podczas gotowania, 

projektowania pomieszczeń, projektowanie pojazdów.  Może szkodzić lub uszczęśliwiać.                                                                                                        

                                                                                                                     Bartek Mika kl. VII 



GRA NA SKRZYPCACH 

 

 Moim hobby jest muzyka. Jest to nie tylko słuchanie, ale również gra na instrumentach. 

Już od 6 roku życia gram na skrzypcach - od zawsze chciałam na nie chodzić, aż dostałam się 

do Szkoły Muzycznej I stopnia. Gra na instrumencie to nie tylko radość, lecz też częste 

przemęczenie. Nie są to jedynie zajęcia z gry, ale też muzyczna teoria. Często nie jest to aż tak 

wszystko wesołe, nie raz nie miałam czasu na jakieś spotkania, ale jednak zawsze - gdy tylko 

miałam go więcej - starałam się spotykać ze znajomymi. Dzięki szkole muzycznej łatwiej mi 

było podzielić sobie czas na dwie szkoły i odpoczynek. Gra na instrumencie nauczyła mnie 

nawet mniejszego stresowania się podczas pisania kartkówek i testów.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 Najdroższe skrzypce zostały wycenione na około 20 milionów dolarów. Są to 

skrzypce wykonane przez Antonia Stradivariego 

 

 Skrzypce posiadają duszę - jest to drewniany kołeczek rozpierający płytę wierzchnią 

i spodnią pudła rezonansowego  

 

 W mitologii greckiej wynalazcą skrzypiec był Orfeusz - tracki śpiewak i poeta, 

a Safona wymyśliła smyczek naciągnięty włosami konia. 

 

 Znaczna część naukowców pochodzenie skrzypiec przypisuje Polsce. 

 

 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego jest 

organizowany co 5 lat od 1935r. z wyjątkiem okupacji. Przez pandemię został 

przeniesiony. 

 

 Skrzypce są wykonywane w specjalnej pracowni przez lutników 

 

 
 

Zuzanna Piszczek kl. VII 



CZYTANIE 

 

W wolnym czasie najchętniej sięgam po książki, ponieważ świat w nich przedstawiony 

pozwala oderwać się od świata realnego.  

Istnieje mnóstwo książek z wieloma motywami oraz historiami, więc każdego może 

interesować inny gatunek. Moimi ulubionymi są romans oraz fantastyka. Moja historia 

z czytaniem rozpoczęła się jednak od science-fiction. Oczywiście wcześniej sięgałam po 

książki, lecz były to głównie lektury szkolne, a prawdziwie wciągnęła mnie powieść „Gwiazdy 

moim przeznaczeniem”.  

Najbardziej w książkach cenie to, że pomagają one uciec od problemów świata 

realistycznego i pozwalają wczuć się w życie, problemy oraz odczucia głównych bohaterów. 

Wiele powieści uczy wartości takich, jak np. szczera przyjaźń lub miłość. Bohaterzy często 

przedstawiają swoje problemy, które oczywiście nie zawsze są racjonalne, lecz mają 

rzeczywiste podłoże, więc czytelnicy poznając ich historie mogą się z nimi utożsamiać.  

Wielu nastolatkom wydaje się, że książki muszą być nudne, monotonne oraz nieciekawe, 

ale wyciągają błędne wnioski, ponieważ nie interesują 

się tym tematem lub nie czytali prawdziwie 

wciągających ich książek. Sądzę, że gdyby jakaś część 

osób narzekających na czytanie miała okazje przeczytać 

naprawdę wciągającą książkę, mogliby oni całkowicie 

zmienić swoje zdanie na ten temat lub nawet zostać 

stałym czytelnikiem śledzącym losy wielu bohaterów 

i ich autorów.  

Poza utożsamianiem się z bohaterami czy 

uciekaniu od problemów, czytanie pomaga w poprawnej ortografii, interpunkcji oraz pobudza 

naszą wyobraźnie.  

Czytanie może kojarzyć się z „nudnymi” lekturami bądź klasycznymi, znanymi tytułami 

uważanymi powszechnie za żenujące. Jednak po poznaniu wielu tytułów śmiało mogę 

stwierdzić, że nie warto brać pod uwagę zdania innych, ponieważ każdy ma inny gust.  

Podsumowując zachęcam wszystkich do czytania! 

Ciekawostki: 

Najgrubsza książka na świecie ma 4 032 stron i waży około 8 kg, a największa ma 

wymiary 0, 75 na 1,05 metra. 

Najpopularniejsi polscy pisarze: 

- Remigiusz Mróz, 

-Olga Tokarczuk, 

-Blanka Lipińska. 

                                                                Natalia Stawiarska kl. VII  



POMOC PRZY WYPIEKACH 

 

Lubię pomagać mamie w różnych pracach domowych. Chciałbym Wam zaproponować 

wykonanie pysznych ciasteczek. 

PRZEPIS NA DOMOWE OPONKI 

NA TŁUSTY CZWARTEK 

 

SKŁADNIKI: 

 

Ciasto:                                                                         Dodatkowo: 

      500g sera półtłustego                                             tłuszcz do smażenia np. olej rzepakowy 

500g mąki pszennej                                               mały kieliszek spirytusu (dodać do 

zimnego oleju) 

100g cukru                                                             cukier puder do posypania 

      2 łyżeczki cukru waniliowego 

4 żółtka 

1 lekko kopiata łyżeczka sody oczyszczonej 

1 łyżeczka octu 

250ml kwaśnej śmietany 

 

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Ser przecisnąć przez praskę. 

Mąkę wysypać na blat, dodać ser, cukry, żółtka, sodę, ocet i śmietanę. Zagnieść ciasto. 

Gotowe oprószyć mąką i rozwałkować na posypanym mąką blacie na grubość ok. 1- 

1,5cm. 

Z ciasta wykrawać szklanką kółka. Następnie na środku wykroić małą dziurkę kieliszkiem 

lub zakrętką. Kulki powstałe po wycięciu kieliszkiem można ponownie zagnieść i od 

nowa wyciąć oponki lub je po prostu usmażyć. 

W dużym garnku rozgrzać tłuszcz z dodatkiem spirytusu. Oponki smażyć z obu stron, na 

złoty kolor. 

Gotowe układać na ręcznikach papierowych, aby ociekły z tłuszczu. 

Lekko ciepłe posypać cukrem pudrem. Najsmaczniejsze są świeże, od razu po usmażeniu. 

 

Dominik Wielosik kl. VII 

 

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/polprodukty-cukiernicze/377-cukier-waniliowy


TANIEC 

Jedną z moich ulubionych czynności jest taniec. W wolnym czasie tańczenie sprawia 

mi przyjemność i relaksuje mnie. 

Istnieje wiele rodzajów tańca. Od breakdance’u, poprzez balet aż do tańców 

regionalnych. Większość z nich spotykamy na co dzień. Chociażby, gdy widzimy program 

telewizyjny, w którym ludzie pokazują swoje talenty. Często tańczymy na przeróżnych 

imprezach, akademiach, uroczystościach. Nieraz będziecie musieli pokazać swoje 

umiejętności, które każdy z nas posiada – w końcu wszyscy mogą tańczyć. Na pewno znacie te 

najpopularniejsze choreografie, np. tango, cza-cza czy walc.  

Polska posiada pięć tańców narodowych, a są to: krakowiak, kujawiak, mazur, oberek 

oraz polonez. Wielu przedstawicieli narodowych tańczy je na wszelakich uroczystościach, 

spotykacie się z nimi na weselach, balach, studniówkach oraz imprezach urodzinowych. 

Zaczęłam tańczyć już w przedszkolu, 

gdzie uczęszczałam na zajęcia taneczne, 

a w wieku sześciu lat próbowałam 

w miejscowych zespołach. Tak naprawdę od 

zawsze interesował mnie ten temat. Aktualnie 

(już od dziesiątego roku życia) chodzę na próby 

zespołu regionalnego Kiyrpecki w Łącku. Jest 

tam kilka grup wiekowych: dzieci do 7 lat, 

dzieci do 12 lat, młodzież oraz dorośli, ale te 

grupy nie są oceniane pod względem wieku, 

lecz patrzy się na umiejętności.  

Taniec to też jest sport. Tańcząc 

poprawiasz swoją kondycję, wydolność płuc. 

Możesz jeździć na konkursy skali światowej, zdobywając różne trofea, sławę, a niekiedy 

zdobyć nową pracę. Wielu celebrytów szuka osób, które potrafią tańczyć do nowych 

teledysków, występów na scenie, reklam, zdjęć lub niekiedy chcą sami się nauczyć nowej 

choreografii, a dobry tancerz zna się na tym i może pomóc wymyślić coś oryginalnego. 

Taniec jest wspaniałą alternatywą dla wszystkich w każdym wieku. Pokochacie to!            

Klara Zielińska kl. VII 

 

 


