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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 

     Zbliża się wiosna, zbliżają się święta… Każdy zastanawia się jak to będzie…? Wszystko będzie na pewno 

inaczej. Świat się zatrzymał, a my wraz z nim. Wszyscy pozostajemy w zaciszu swojego domu chroniąc życie i 

zdrowie.  Aby było nam łatwiej zobaczcie i przeczytajcie artykuły które przygotowali członkowie redakcji 

naszej gazetki szkolnej. 

Anna Samulak opiekun szkolnego zespołu redakcyjnego 

ĆWICZ W KAŻDEJ WOLNEJ CHWILI 

Każdy z nas dużo czasu spędza przy biurku przy komputerze. Pamiętaj o prawidłowej postawie ciała. To jest naprawdę 

bardzo ważne! Najważniejsza jest odpowiednia pozycja, w jakiej siedzimy na krześle. Ekran komputera powinien znajdować 

się na odpowiedniej wysokości, tak aby nie trzeba było zbyt mocno pochylać głowy. Jeśli nie mamy podstawki, pod monitor 

czy laptopa można podłożyć np. książki. Jeśli mamy poprawną pozycję przy biurku i odpowiednio ustawiony ekran, 
pozostaje jeszcze zrobić kilka prostych ćwiczeń w przerwach między lekcjami.

Propozycję ćwiczeń: 

ćwiczenie 1 
Usiądź na krześle, nogi trzymaj luźno. Pochyl się do przodu 
i połóż całe dłonie na podłodze. Zatrzymaj pozycję na kilka 
sekund. Wyprostuj plecy i ściągnij łopatki. Wykonaj 
minimum pięć powtórzeń. 
 
ćwiczenie 2 
Usiądź na krześle. Przyciągnij rękami prawe kolano do 
tułowia, przytrzymaj je kilka sekund i delikatnie opuść. Tak 
samo przyciągnij lewe kolano. Wykonaj ćwiczenie pięć-
siedem razy na każdą ze stron. 
 
ćwiczenie 3 
Siądź na krześle tak, aby krawędź fotela znajdowała się w 
połowie uda. Chwyć rękami biurko – jego krawędź. Napinaj 
mięśnie brzucha i zacznij unosić w górę kolana. Zatrzymaj 
pozycję na kilka sekund. Wróć do pozycji wyjściowej. 
Wykonaj pięć powtórzeń. 

 

Anna Samulak opiekun szkolnego zespołu redakcyjnego

 

https://myfitness.gazeta.pl/%E6wiczenia#anchorLink


ZAINTERESOWANIA NASZYCH UCZNIÓW 

 Wielu uczniów naszej szkoły ma zainteresowania muzyczne. Jedną taką z 

uczennic jest na pewno Natalia Remiszewska – członek naszego zespołu 

redakcyjnego. Mam nadzieje, że ten wywiad zachęci inne osoby to podzielenia się z 

innymi swoimi pasjami.  

- Od kiedy interesujesz 
się muzyką?   

-  Muzyką interesuję się od 2/3 lat. Od tego czasu 
także gram na gitarze.  
- Kto zachęcił Cię do gry na gitarze?   
-  Do gry na instrumencie zostałam zachęcona 
przez moją mamę.   
- Gdzie rozwijałaś swoje muzyczne 
zainteresowania?   
-  Moje muzyczne zainteresowania rozwijam 
podczas zajęć z nauczycielem, na które 
uczęszczam raz w tygodniu. Między zajęciami 
ćwiczę także w domu.  
- Ile czasu tygodniowo poświęcasz na naukę 
muzyki?   
-  Na naukę gry na gitarze poświęcam 4-5 dni w 
tygodniu.  
- Co możesz zaliczyć do swoich muzycznych 
sukcesów?   
-  Do moich muzycznych sukcesów zaliczam grę 
podczas mszy świętej w kościele.  

- Jakie cechy przydają się podczas nauki gry na 
instrumencie  
- Moim zdaniem, podczas nauki gry na 
instrumencie przydają się chęci, wytrwałość 
oraz czerpanie przyjemności z tego, co się robi.  
- Jakiej muzyki najchętniej słuchasz?  
- Słucham dużo różnych piosenek, dlatego nie 
mam żadnego stylu, który mogłabym tu 
wyróżnić.  
- Czy masz ulubionego wokalistę lub zespół?   
-  Nie mam ulubionego zespołu ani wokalisty. 
Słucham tego, co w aktualnej chwili mi się 
podoba 
- Co lubisz robić poza rozwijaniem umiejętności 
muzycznych?  
- Poza muzyką, lubię także zajmować się moim 
pieskiem.  
 
Julia Połosa kl. VIIc członek szkolnego zespołu redakcyjnego 

 

 
 

 

NIETYPOWE WALENTYNKI 

Co roku w naszej szkole jest organizowana poczta Walentynowa. 

Jednak tym razem, ze względu na zaistniałą sytuację na świecie, nie 

było możliwości na przygotowanie jej dla uczniów  klas  4-8.  Nie znaczy 

to, że nie wysłali  oni  walentynki  swojej  najlepszej  przyjaciółce czy 

przyjacielowi. Samorząd Uczniowski i nauczyciele nie zawiedli nas i 

zorganizowali e-walentynki -starsi uczniowie Dwójki przesyłali opiekunom 

samorządu zdjęcia swoich kartek lub recytowali wierszyki, a nauczyciele zadbały o to, by dotarły do odpowiedniej 

osoby. 

Gabriela Bednarczyk kl. VII c członek  zespołu redakcyjnego 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy redakcja Szkolnej Gazetki składa całej społeczności szkolnej 

życzenia: 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie. 

Niech każdy z nas wykorzysta 

ten okres czasu jak najlepiej. 



 Zapraszamy także do obejrzenia przepięknych prac związanych z Wielkanocą wykonanych przez uczniów 

naszej szkoły podczas zajęć artystycznych. 

 

 

 

 

Co robi skater w toalecie?  
-Szaleje na desce.  
 
Co mówi blondynka, gdy dowiaduje się, że została skazana na 150 lat pozbawienia wolności?  
- Całe szczęście, że nie na dożywocie.  
 
Syn piłkarza wraca z zakończenia roku.  
- Tato mój kontrakt z 4 klasą został przedłużony o rok.  
 
Szkoła jest jak szpital - zawsze są jakieś ciężkie przypadki.  
 
Studentka, bliska płaczu, po oblanym egzaminie:  
- Panie profesorze, ja naprawdę nie zasłużyłam na pałę.  
- Oczywiście, że nie, ale to jest najniższy stopień, jaki przewiduje regulamin.  

 
Bartosz Kalicki kl. VII c członek  zespołu redakcyjnego 

 
 



     

 


