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GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU 
          

Drodzy Czytelnicy,

serdecznie  witamy Koleżanki  i  Kolegów
po wakacjach.  Oddajemy w Wasze ręce pierwszy
numer gazetki w nowym roku szkolnym.

Po długiej i burzliwej naradzie ustaliliśmy
jednak, że zmieniamy nieco naszego  Szkolniaka.
Nie będziemy w tym roku pisali    o aktualnych
wydarzeniach  szkolnych  –  te  znajdziecie  na
szkolnej stronie internetowej. Postaramy się pisać
artykuły  o  tym,  co  nas  i,  mamy  nadzieję,  Was
interesuje. 
       W tym numerze szczgólnie zachęcamy do
przeczytania  wywiadu  z  panią  Dorotą  Szul,
opiekunem  samorządu  uczniowskiego  i
rzecznikiem praw ucznia.   Dla lubiących czytać
nasz  mól  książkowy  przygotował  już   recenzję
ciekawej książki, w dodatku lektury.   Zachęcamy
też do aktywnego spędzania wolnego czasu. No i
jak zawsze proponujemy rozrywkę – krzyżówkę,
żarty, sudoku.
                              Miłego czytania życzy 

                            Redakcja

 

1  września  to  nie  tylko  początek  roku
szkolnego,  ale  i  rocznica  wybuchu  II  wojny
światowej.  W  tym  roku  była  to  już  80.
rocznica.

II WOJNA ŚWIATOWA  -  PAMIĘTAMY!

II  wojna  światowa  to  największa  wojna
światowa w historii.  Trwała od 1 września 1939
do 8 maja 1945 r.  (na świecie aż do 2 września
1945).  Działania  wojenne   objęły  prawie  całą
Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję,
północną  Afrykę,  część  Bliskiego wschodu  i
wszystkie oceany. Niektóre wydarzenia  wojenne
rozgrywały  się  nawet  w   Arktyce   i  Ameryce
Północnej.  W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi,
w tym 110 mln ludzi  z bronią.  Według różnych
szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów
ludzi. 

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez
wypowiedzenia  wojny przekroczyły  o świcie  na
całej  niemal  długości  granice  Rzeczypospolitej,
rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II
wojny  światowej.  17  września  bez
wypowiedzenia  wojny  zaatakowała  Polskę
również Armia  Czerwona. 

II wojna światowa miała tragiczne skutki
dla obywateli państw biorących udział w wojnie.
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Straty wśród ludności cywilnej  wyniosły łącznie
prawie 33 miliony ludzi. Polska w czasie II wojny
światowej poniosła największe straty biologiczne
(na każdy tysiąc mieszkańców straciła 220 osób) i
materialne. Wiele polskich miast i wsi zostało w
znacznym  stopniu  zniszczonych,  bezpowrotne
zaginęło  lub  zniszczono  wiele  dzieł  sztuki,
zniszczenia  dotknęły  również  wiele  innych
dziedzin życia. (Wikipedia)

Po prostu lubię takie działania

O  tym,  czym zajmuje  się  na  co  dzień  rzecznik
praw  ucznia  i  opiekun  samorządu
uczniowskiego,   rozmawiamy  z  panią  Dorotą
Szul.

Porozmawiajmy  najpierw na  temat  samorządu
uczniowskiego.  Po  co  w  ogóle  w  szkole
samorząd uczniowski?
Uważam, że  samorząd jest  bardzo potrzebny w
każdej szkole. Samorząd to wasi przedstawiciele.
Planują  i  pomagają organizować różne imprezy,
np. andrzejki, na co dużo uczniów czeka.

Czy nowy samorząd miał już spotkanie? Czy ma
już plany albo pomysły  na ten rok? Jakie?
Nowa  rada   samorządu  miała  już  nieoficjalne
spotkanie  zorganizowane  przez  przewodniczącą.
Wiem,  że rada  ma  dużo  pomysłów,  jak
uprzyjemnić uczniom życie w szkole, ale nie będę
ich  zdradzać.  Niech  nowa  rada  sama  o  swoich
pomysłach opowie.

Wiemy, że jest Pani rzecznikiem praw ucznia. Na
czym polega ta praca? 
Rzecznik ucznia wybierany jest co dwa lata przez
uczniów.  Jego  zadaniem  jest  dbanie  o
przestrzeganie  praw  ucznia.   Interweniuje,  gdy

prawa  te  są  naruszane,  działa  na  rzecz
polubownego  (czyli  z  wzajemną  zgodą)
rozwiązywania  sporów  między  uczniami  lub
między uczniami  a  nauczycielami,  np.  gdy kara
jest  niewspółmierna  do  zachowania,  gdy  uczeń
jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie
lub  w sposób poniżający czy lekceważący,  jeśli
uczeń  czuje  się  zagrożony  ze  strony  swoich
kolegów, rówieśników. Podejmuje działania, gdy
doszło do poważnego naruszenia praw ucznia lub
gdy  interwencje  wychowawcy  nie  odniosły
skutku.  Wszystkim  działaniom  rzecznika
towarzyszy dyskrecja – uczeń może być pewien
dyskrecji  ze  strony  rzecznika.  Rzecznik  nie
podejmuje żadnych działań bez zgody ucznia bądź
jego rodziców. 

Z  jakimi  problemami  uczniowie  przychodzą  do
rzecznika?
Najczęściej  są  to  problemy  związane  z  dużym
obciążeniem nauką, natłokiem zajęć. Są to sprawy
zbyt  wielu  sprawdzianów  w  tygodniu.  Niestety
większość uczniów próbuje rozwiązać problem po
fakcie,  tzn.  gdy  sprawdzian  już  został  napisany.
Wtedy jest już za późno na rozwiązywanie tego
problemu.

Rozmawiamy  z  panią  w  czasie  zajęć  z
projektu ,,Matematyczny bzik''. Dlaczego bierze
pani udział w różnych projektach edukacyjnych?
Po prostu lubię  takie  działania.  A jeżeli  ktoś  to
lubi, to nie stanowi to dużego obciążenia. Muszę
dodać, że Mbank finansuje nasze projekty już od
dwóch lat. 
                                                                                         
Dziękujemy za rozmowę.                                           
Wywiad przeprowadziły:   Zuzia Matyla, Martynka i Zuzia 
Tarnowskie

  Nowa rada samorządu
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Czy wiesz, że…

Najwyższa winda na świecie znajduje się w
prowincji  Hunan  w  północno–zachodnich
Chinach. Jest to obiekt  zewnętrzny, który ma
dokładnie  171,4  metra  wysokości  i  został
zbudowany na zboczu kwarcytowego klifu.

Pani  Lily  Tan  z  Singapuru,  artystka
zajmująca  się tworzeniem  rzeźb z  balonów,
czyli  układaniem ich w różne formy,  pobiła
rekord  Guinnessa.  Ogromny  robot,  którego
wykonała na zamówienie lokalnego centrum
handlowego mierzy 19 m szerokości, 23,3 m
długości  i  11,5  m  wysokości.  Na  robota  o
imieniu Sentinel złożyło się 79 854 balonów. 

Największy  wzór  samochodu  z  ludzi został
wykonany przez  1660 osób.  Wszyscy mieli
na sobie czarne i zielone ubrania, aby z lotu
ptaka dobrze widoczny był zielony samochód
z czarnymi kołami i czarnymi szybami. 

Obecnym rekordzistą Guinnessa w kategorii
na największego burgera jest kanapka, która
powstała w  Pilsting  w  Niemczech  9  lipca
2017 roku.

Osiemdziesięcioletni  Haji  wyznaje  zasadę,  że
częste mycie skraca życie. Z tego  powodu przez
ostatnie sześćdziesiąt lat z determinacją stronił od
środków  czystości  takich  jak  mydło,  woda  i
ręcznik.  Krótko  mówiąc  -  nie  mył  się  przez
sześćdziesiąt lat!
                               Ciekawostki przygotował Karol Banaś.

 CZAS NA RELAKS 
Śmieszki ze szkoły 

Na lekcji polskiego:
– Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy 
wielkich liter?
– Kiedy mamy słaby wzrok!

Siedzą dwaj uczniowie:
– Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, 
żeby się pouczyć.

– I co wtedy robisz?
– Czekam, aż mi przejdzie.

– Od dziś będziemy liczyli na komputerach! – 
oznajmiła nauczycielka.
– Wspaniale! Znakomicie!! – cieszą się 
uczniowie.
– No to kto mi powie, ile będzie pięć 
komputerów dodać dwadzieścia jeden 
komputerów?

Przed kartkówką uczeń pyta kolegi:
– Powtarzałeś coś?
– Tak.
– A co?
– Będzie dobrze, będzie dobrze!

SUDOKU

6

6 2 1

1 3

3 6 2

5 1

3 4

 Diagram  należy  uzupełnić  w  taki  sposób,  aby  w
każdym rzędzie,  poziomym i  pionowym,  znalazłu  się
cyfry od 1 do 6. Żadna cyfra nie może się w rzędzie
powtarzać.

          Mól książkowy poleca

Lubicie książki, w których ciągle coś się
dzieje?  Jeśli  tak,  to  koniecznie  przeczytajcie
„Skarb  Troi”.  Bohaterowie  to  trójka  przyjaciół,
Lilly,  Albert  i  Magnus,   którzy  przeżywają
niesamowite  przygody.   Za pomocą magicznego
tunelu  przenoszą  się  w  czasie  i  przestrzeni.
Najpierw  trafiają  do  starożytności,  a  potem  do
XIX  wieku.  Wszystko  po  to,  aby  odnależź
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zaginiony  skarb  Troi.  Czy  im  się  udało?  Nie
powiem,  przeczytajcie  sami.  Warto,  świetna
książka!
                                       Zuzia Matyla

Zdrowo, sportowo
               Rower – moja pasja

Karl Freiherr Drais von Sauerbronn w latach
1813-1817  zbudował  pierwowzór  roweru,   tzw.
maszynę  biegową  (drezyna).  Pojazd  wprawiano  w
ruch  przez  odpychanie  się  nogami  od  ziemi.
Maszyna osiagała prędkość około 13–15 km/h. 

W  latach  1884-85  John  Kemp  Starley
opracował pierwowzór roweru współczesnego. Ten
pojazd wyposażony został w koła równej wielkości,
kierownicę  połączoną  bezpośrednio  z  widelcem  i
tylne  koło  napędzane  przekładnią  łańcuchową.
Starley nazwał go  Rover (wędrowiec),  stąd wzięła
się  polska nazwa. 

Obecnie  ramy   tańszych  rowerów
wykonuje się z rur ze stali węglowej, a droższych
–  ze  stopów   aluminium.  Koła  roweru  mają
zazwyczaj  konstrukcję  szprychową  z  32  lub  36
szprych. Aktualny rekord prędkości wynosi 132,5
km/h. 

Najdroższy rower świata  zaprojektowany
i  wyprodukowany  został  przez  firmę  House  of
Solid Gold.  Wykonano go w całości z 24k złota.
Ponad  600  czarnych  diamentów  i  500  złotych
szafirów  pokrywa  złoty  bidon  na  wodę  i  logo
marki  umieszczone  z  przodu.  Siodełko  pokryte
jest skórą aligatora.
                         Szymon Banaś i Damian Kaniecki

              Bajkowa krzyżówka

Kochani Nauczyciele, 
za kilka dni Wasze święto. 
Pamiętamy o Was i składamy najlepsze, 
najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia 
zdrowia, wyrozumiałości oraz cierpliwości.

             I samych szóstek na sprawdzianach!    
                                                                                         
                                                    Redakcja Szkolniaka
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Redakcja: K.Banaś,  Sz.Banaś,  D.Kaniecki,  Z.Matyla,
A.Sieniek,  N.Szczepańska,  M.  Tarnowska,  Z.Tarnowska,
A.Więckowska
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