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Andrzejki 

 
  Dzisiaj obchodzimy andrzejki – obrzęd, który wielu z nas  kojarzy z wróżbami i magią. Nie będziemy 
musieli czekać do wieczora na tę doskonałą zabawę, ponieważ kl. I gim. wraz z p. Aliną Pobłocką                   
i p. Gabrielą Burant przygotowała komnatę wróżb, w której wróżki i czarodzieje przepowiedzą nam 
przyszłość. Komnata z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem nie tylko wśród uczniów, ale i 
nauczycieli. Na 4. str. gazetki przedstawiliśmy wam kilka ciekawszych wróżb andrzejkowych. 

 
          TVP Gdańsk w Pysznie 
 

W połowie października  br. do 
Pyszna zawitała TVP Gdańsk. Celem 
pobytu dziennikarzy  było stworzenie 
krótkiego filmu dokumentalnego na temat 
cmentarza na Bukowej Górze. 
W roli przewodników wystąpili  
miejscowy leśniczy oraz uczennice naszej 
szkoły, mieszkanki Pyszna. 
Jeżeli jeszcze ktoś z was nie był w tym 
tajemniczym miejscu zachęcamy do 
zwiedzenia go. 
 

 
Światowy Dzień Walki z AIDS 

 
1. grudnia obchodzony jest dzień walki z AIDS. 
Liczba osób zakażonych HIV, a w następstwie tego 
chorych na AIDS, wciąż wzrasta. Istotny jest również 
fakt, że w przeciwieństwie do tego, co często mówią 
ludzie, każdy – bez względu na rasę, wyznanie religijne 
lub orientację seksualną- może ulec zakażeniu. W 
związku z tym wiedza na temat HIV i AIDS jest 
niezbędna każdemu człowiekowi. 
  

             
              BRAWA  DLA  DAGMARY  I  OLI 
  

W październiku nasze młodsze koleżanki, z kl. II  
i III SP , Dagmara i Ola Sikorskie wzięły udział w 
Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej, w którym Ola 
zdobyła I , a Dagmara II m.  

                     Serdecznie gratulujemy! 

KLASA II  GIM. NA KONCERCIE 
 

23.11 br. uczniowie klasy II gim. wraz z wychowawczynią udali się do BCK na koncert Natalii Szroeder, 
debiutującej wokalistki z Parchowa . Uczniowie, a wśród nich redaktorki naszej gazetki , przyznali, że koncert był 
świetny, muzycy wspaniali a  Natalia fantastyczna. 
Jeżeli jesteście ciekawi, co Natalia powiedział naszej redakcji tuż po samym koncercie, zapraszamy do lektury na 
kolejnej stronie. 



                                Marzę, by być szczęśliwą – wywiad z Natalią Szroeder 
 
Red. – O czym jest piosenka „Jeane” ?  
Natalia –  To piosenka o tym, że my, dziewczyny, nie jesteśmy bezradne, że potrafimy być 
mocne , a jak mamy jakieś marzenia, to potrafimy je spełniać. 
Red. – Co lubisz robić w wolnym czasie? 
N. – Dużo śpiewam. Z uczeniem nie za bardzo mi idzie, choć uważam, że uczyć się trzeba. 
Lubię robić zdjęcia. No myślę, że czas wolny wypełniam podobnie jak wielu moich 
rówieśników. 
Red. – Który ze swoich występów najbardziej zapamiętałaś? 
N. - Ten dzisiejszy, bo to była niesamowita energia i przede wszystkim był pierwszym, w 
którym sama grałam jako ja. To jak na razie dla mnie najważniejszy koncert. 
Red. – Jakie jest twoje największe marzenie? 
N. – Być szczęśliwą. Tego również życzę moim bliskim. 
Red. - Jak łączysz naukę z muzyką ?  
N. – Jak nie ma mnie czasami w szkole, to szybko nadrabiam zaległości. Mam fajnych 
nauczycieli i kolegów, którzy mi pomagają. 
Red. – Czy twoja prywatność nie ucierpiała , odkąd stałaś się popularna?  
N. – Nieee! Na razie jest w porządku. Jeśli jest delikatna rozpoznawalność, to jest to miłe. 
Red. – Kiedy wyjdzie twoja płyta? 
N. – Płyta wyjdzie w przyszłym roku, ale nowy singiel z Liberem już jest nagrany . Nie 
mogę się doczekać, kiedy zostanie wydany.  
Red. – W kim masz największe wsparcie? 
N. – W rodzinie, w przyjaciołach. We wszystkich, którzy mnie otaczają 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KLASY GIMNAZJALNE NA WYCIECZCE 
 

29.11 br. klasy gimnazjalne wybrały się na całodniową wycieczkę do Trójmiasta. Inicjatorką 
imprezy była p. Barbara Szroeder. Podczas wyprawy młodzież  zwiedziła ,, od kuchni” stadion 
wybudowany specjalnie na EURO 2012 , bawiła się w centrum eksperymentów, a na koniec 
obejrzała film w multikinie. Mimo zmęczenia świetny nastrój dopisywał uczniom również w drodze 
powrotnej , kiedy to umilali podróż , śpiewając największe przeboje tego roku. 

W każdym z kolejnych numerów gazetki, począwszy od dzisiejszego, będą się  ukazywały fragmenty 

opowieści pt. „ Deszcz, przygoda i kaflowy piec” . Jeżeli lubicie niezwykłe  historie o swoich rówieśnikach, 

to zachęcamy was do lektury. Autorką jest Maja z II gim. 

Deszcz, przygoda i kaflowy piec 
cz. I 
 Pewnego deszczowego dnia rodzice pojechali na zakupy, a ja wraz z rodzeństwem zostałam 
w domu. Było bardzo nudno. Nie chcieliśmy czytać książek, oglądać telewizji, internet działał 
wolno. 
Siedzieliśmy bezczynnie już ponad pół godziny, gdy wreszcie Marcin nie wytrzymał tej ciszy, 
wstał i zrezygnowany  oparł się o stary kaflowy piec. Już miał coś powiedzieć, gdy nagle pod 
podłogą coś zazgrzytało. Marcin odsunął się. Nastąpiła paraliżująca cisza. Nikt nie wiedział, co się 
za chwilę stanie. Nagle usłyszeliśmy dziwny odgłos. Nie wierzyliśmy własnym oczom! Piec 
zmienił swoje miejsce, odsłaniając nam tunel prowadzący w dół... 



                                            Czy wiecie, że: 
1.  Coca Cola została wynaleziona w maju 1886 r. przez doktora Johna Pembertona, farmaceutę z 
Atlanty? Nazwę i sławne do dziś logo napoju wymyślił jego księgowy, Frank Robinson. 
2.  Najstarsza pieśń świata Szaduf ma już 4 tysiące lat i pochodzi z Egiptu. Śpiewali ją robotnicy w 
młynach wodnych i pracujący przy budowie piramid. 
3.  Co 27 dni dochodzi do wymiany naskórka na całym ciele człowieka, co daje prawie 1000 nowych 
"skór" przez całe życie. Skóra to największy organ człowieka. Najmniej wrażliwa jest na łokciu. 
4.  Paznokcie u rąk rosną w tempie 0,05 cm na tydzień, cztery razy szybciej niż paznokcie u nóg. 
 

ZADANIA KONKURSOWE  „ ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY” –  etap I 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

1. W 1111 r. Mikołaj Starszy miał 345 lat, a jego syn Mikołaj Mniejszy miał 111 lat.   
      W którym roku Mikołaj Starszy będzie dwa razy starszy od Mikołaja Młodszego? 
 
2. Narysuj kwadrat i podziel go trzema poziomymi i pięcioma pionowymi odcinkami na jednakowe 

prostokąty. Ile jest wszystkich kwadratów na rysunku? 
 
3. W jednym pudełku Filip ma jednakowe kulki, a w drugim jednakowe kostki. Co jest cięższe: kulka 

czy kostka, jeśli wiadomo, że 51 kulek i 49 kostek waży tyle samo co 50 kulek i 50 kostek? 
 
GIMNAZJUM 

1. Trzy soczki i dwa batony kosztują 9,60 zł, trzy batony i dwa jogurty kosztują 8,70 zł, a trzy jogurty i 
dwa soczki kosztują 7,20 zł. Czy 20 zł wystarczy, aby kupić cztery soczki, cztery batony i cztery 
jogurty? 

 
2. Asia i Wojtek otrzymali  w poniedziałek po tyle samo cukierków. W tym samym dniu Asia zjadła 

czwartą część swoich cukierków, a Wojtek zjadł 4 cukierki. We wtorek Asia zjadła trzecią część 
pozostałych cukierków, a Wojtek – 3 cukierki. W środę Asia zjadła połowę tego, co jej zostało, a 
Wojtek – 2 cukierki. Wówczas spostrzegli, że obojgu zostało po tyle samo cukierków. Po ile 
cukierków mieli na początku? 

 
3. Wojtek chciał kupić grę komputerową. Niestety, oszczędności zgromadzone przez niego w skarbonce 

były za małe. – Mogłaby potanieć, choćby o 10 % - powiedziała jego siostra. 
- Niewiele by to pomogło – odpowiedział Wojtek.  – Brakowałoby mi jeszcze 4 zł. Ale gdyby 

gra  potaniała o 20 % , to mógłbym ją kupić i jeszcze 4 zł by mi zostało. Ile kosztuje gra i 
jakie  są oszczędności Wojtka? 

 
                              Co uczniowie zmieniliby w naszej szkole? 
 

 Chciałbym , żeby przerwy były dłuższe – Kamil Las kl. IV 

 Pragnę, aby w szkole była większa sprawiedliwość – Julia Sidorko kl. V 

 Chciałabym, żeby na korytarzach były szafki – Emilia Kotz kl. I gim. 

 Chcę, by każdy uczeń otrzymał  tablet – Dominik Kotz kl. VI 

 Chciałbym, aby lekcje były krótsze – Mateusz Wróbel kl. III gim. 

 Chciałabym więcej dyskotek szkolnych – Paulina Hoppe kl. II gim. 

 Pragnę, by był inny system oceniania – Jakub Lonski kl. III gim. 

 Chciałabym, żeby w klasach było nowoczesne wyposażenie – Nicol Stencel kl. V 



KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
 

W listopadzie wielu gimnazjalistów przystąpiło do konkursów przedmiotowych. Na etapie 

szkolnym uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu matematyki, geografii, historii, języków obcych 

czy chemii. Niestety, nikomu nie udało się osiągnąć wyniku, który pozwoliłby na przejście do etapu 

rejonowego. 

- Z sześciorga uczniów startujących w konkursie historycznym tylko Michał Szpakowski był bliski 

wymaganych 70 % poprawnych odpowiedzi. Niestety, nie udało się nikomu osiągnąć wyższej noty, choć 

test nie był trudny- przyznała p. Tkacz. 

- Liczyłam na uczniów, lecz nie jestem zawiedziona ich porażką, gdyż materiał na testach był rozbieżny 

z regulaminem. Liczę, że w przyszłym roku komuś się uda- powiedziała p. A. Pobłocka. 

Pani E. Chylewska  oceniła  poziom testu z j. niemieckiego na bardzo trudny ,  jak na tylko szkolny etap 

konkursu o krajach niemieckojęzycznych. 
Wróżby andrzejkowe: 

A/ Dziewczęta, aby dowiedzieć się czy dane im będzie wyjść wkrótce za mąż, rzucają butem w drzwi. Jeśli 

czubek buta skierowany będzie do wyjścia, oznacza to, że stanie się to szybko. 

B/ Aby rozjaśnić nieco sytuację swojej przyszłości, dziewczyna powinna obrać jabłko nożem, tak, aby 

obierana skórka była jak najdłuższa, bez jej przerywania. Następnie, taką obierkę rzuca się przez ramię, do 

tyłu. Kształt, w jaki się ułoży stanowi podpowiedź, co do pierwszej litery przyszłego narzeczonego. 

C/ Bierzemy monetę i wymyślamy sobie jakieś życzenie. Następnie tę monetę rzucamy z odległości do miski. 

Jeżeli moneta wpadnie życzenie się w tym roku spełni. 

D/ Od najbardziej oddalonego od drzwi miejsca sali/pokoju zaczynamy ustawiać buty jeden za drugim tak, 

żeby pięta jednego, dotykała przodu drugiego. Buty ustawiamy wzdłuż ściany, w kierunku drzwi, te z końca 

"kolejki" przekładamy na początek. Tej osobie, której but pierwszy "dotrze do mety" i przekroczy próg, spełni 

się największe marzenie. 

E/ Gdy w Andrzejkowy wieczór nudzi Ci się wystarczy wziąć czerwoną kredkę i białą kartkę. Na kartce 

napisz ok.50 zawodów, jakie przychodzą Ci do głowy, każdy z nich obrysuj czerwoną kredką i włóż pod 

poduszkę. Rano wyjmij kartkę, zamknij oczy i wskaż palcem wskazującym u lewej ręki jeden z zawodów. Na 

który wypadnie ten będziesz wykonywał w przyszłości. 

F/ Wytnij serce z papieru i napisz na nim imiona chłopców i dziewczyn. Następnie odwróć serce zapisaną 

stroną do dołu i przekłuj je igłą. Imię, na które natrafisz należy do naszego przyszłego ukochanego/ukochanej. 

 

 
 
 
  

Zapomniałeś pracy domowej? Nie przygotowałeś się do 
lekcji? Nie martw się. Z tym kuponem nie otrzymasz 
oceny niedostatecznej. 
 
.......................................           ....................................... 
        przedmiot                         imię i nazwisko ucznia 
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