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Oddziały przygotowawcze

6



Aktualności

21 marca uruchomiono w naszej szkole pięć oddziałów przygotowawczych 
dla uczniów z Ukrainy. 

Będą oni przede wszystkim zaznajamiać się z polską kulturą i językiem w 
połączeniu z bieżącą nauką przedmiotów przewidzianych w planie lekcji. 
Zapytałam jedną z naszych nowych koleżanek, jakie wrażenia wywołała w niej 
polska szkoła.
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Aktualności

Maria Błaut: Jak ci się podoba w naszej szkole?

Dasha: Jest dobrze, panuje tu  przyjemna atmosfera.

M. B.: A co sądzisz o nauczycielach i innych uczniach?

D.: Uważam, że są przyjemni, miło się z nimi rozmawia.

M. B.: A czy jest coś, co cię zaskoczyło w nowym miejscu?

D.: Tak, regulamin i zasady, w Ukrainie trochę inaczej one wyglądają.
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         Maria Błaut (kl. 7a)



Kącik literacki
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Kącik literacki

Recenzja
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Kącik literacki

„Śmierć na Nilu”

Gatunek: powieść detektywistyczna
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Kącik literacki

Po przejażdżce Orient Expressem Agatha Christie napisała kolejny debiut.  Kolejną 
wyprawę – tym razem po morderczych wodach Nilu. Oczywiście w towarzystwie 
domniemanych i faktycznych morderców lub może mordercy?  Zagadkę śmierci 
znów rozwiązuje najgenialniejszy detektyw świata, zaraz po Sherlocku Holmesie 
czyli Herkules Poirot. 
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Kącik literacki

Fabuła tej powieści Christie kręci się wokół dwóch przyjaciółek z dzieciństwa 
i mężczyzny, przez którego się pokłoóciły. Gdy Poirot pierwszy raz ma okazję 
obserwować całą trójkę Doyle wydaje się szaleńczo zakochany w de Bellefort. 
Kobieta popełnia jednak kluczowy błąd, poznając narzeczonego ze zjawiskową 
Linnet Ridgeway. Kilka tygodni później Linnet i Simon są już małżeństwem… 
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Kącik literacki

Jak zakończy się ten dramat w stylu szekspirowskim? Kto odejdzie na drugą stronę 
tego świata i kto o to zadba? Co tak naprawdę znaczą wszystkie znane cytaty z tej 
lektury?
Jeśli lubicie pędzące emocje, rozwiązywanie morderstw i nieszczęśliwe miłości, 
to jest to idealna książka dla Was. W kogo trafi igła wbita w serce  
Jacqueline de Bellefort? Kogo uznacie za winnego? Czy będziecie mieli rację? Czyjej 
stronie będzie sprzyjał morderczy Nil?
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Julia Rubińska (kl. 7a)



Kącik literacki

Porada językowa
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Kącik literacki

1616

Dość częstą przyczyną błędów językowych są tak zwane niedociągnięcia 
do obowiązującej normy oraz hiperyzmy, które polegają na przesadnej 
poprawności. Bierze się to z tego, że chcemy unikać między innymi 
gwarowej mowy albo niepoprawnego -om w wygłosie różnych form. Może 
się to jednak łatwo pomylić, przez co popadamy wtedy w przesadę. 

Warto pamiętać, aby  zachować we wszystkim umiar. 

                                                                                                           Maria Błaut, kl. 7a 



Ekokącik
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Ekokącik

Na czym polega segregacja odpadów...
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Ekokącik

Odpady komunalne to śmieci wytworzone w gospodarstwach domowych.
 
Ich segregacja to jedna z metod ograniczenia ilości odpadów, które podlegają 
utylizacji poprzez recykling. Mamy tu na myśli odzysk tych surowców, które nadają 
się do powtórnego użytku lub przetworzenia i wykorzystania podczas produkcji 
nowych materiałów. 
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Ekokącik

Segregacja odpadów u źródła, czyli w domach, polega na zbieraniu ich 
do odpowiednich pojemników, które różnią się od siebie kolorem. 

Segregacja odpadów kontenerowa to składowanie śmieci 
w kontenerach, które ustawione są dla mieszkańców przy blokach 
i kamienicach.
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Ekokącik

Podczas segregacji odpadów komunalnych należy również pamiętać o 
kilku ważnych zasadach:

 Puszki, plastikowe butelki i podobne odpady należy zgnieść, zanim 
trafią one do odpowiedniego pojemnika.

 Przed wyrzuceniem opakowań, słoików oraz innych odpadów 
nie trzeba ich myć. Warto jednak opróżnić opakowania z resztek 

zawartości.
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Ekokącik

 Brudny papier powinien trafić do odpadów zmieszanych.

 Odpady BIO należy wyrzucać luzem.
Do odpadów BIO nie zalicza się mięsa, jedynie resztki roślinne.
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Ekokącik
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Segregacja odpadów – kolory pojemników

Odpady należy segregować wg poniższych wskazówek:

PAPIER – papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła 
kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty, katalogi oraz torby 
papierowe zbierane są w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, 
oznaczonych napisem „Papier”.



Ekokącik
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SZKŁO – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po 
napojach alkoholowych, szklane butelki po sokach, szklane opakowania 
po kosmetykach zbierane są w pojemnikach lub workach koloru zielonego, 
oznaczonych napisem „Szkło”. 



Ekokącik
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – butelki PET po wodzie i napojach, 
opakowania po chemii gospodarczej, (po płynach do prania, płynach 
do płukania, szamponach), plastikowe pojemniki, kubki (np. po jogurtach 
czy serkach), inne opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe torebki, 
plastikowe opakowania po żywności, opakowania z metali i metali 
kolorowych, puszki metalowe, opakowania wielomateriałowe po napojach 
zbierane są w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.



Ekokącik
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ODPADY ZMIESZANE – odpady kuchenne, zabrudzone opakowania 
plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, 
styropian opakowaniowy, gumę, pampersy, popiół, artykuły higieniczne 
oraz potłuczone szyby zbierane są w pojemnikach lub workach koloru 
czarnego, oznaczonych napisem „Odpady zmieszane” lub „Pozostałości 
po segregowaniu”.



Ekokącik
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BIOODPADY – bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki 
z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, gałęzie, skorupki jaj, fusy 
po kawie i herbacie zbierane są w pojemnikach lub workach koloru 
brązowego, oznaczonych napisem „Bio”. 



Ekokącik

2828

Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?

Segregacja odpadów ma mnóstwo zalet i jest bardzo ważnym etapem 
zarówno w procesie recyklingu, jak i budowaniu gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Niezaprzeczalnym plusem jest ograniczenie ilości odpadów 
trafiających na składowiska, co przekłada się na poprawę warunków 
do życia nie tylko naszego, ale również zwierząt oraz roślin. Ponadto 
dobrze wysegregowane odpady to lepszy surowiec nadający się 
do recyklingu. To z kolei sprawia, że zmniejsza się zużycie surowców 
naturalnych.

                                                                                                  Zuzanna Bodys (kl. 8a)



Rozrywka
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Rozrywka

30

Nasze pasje...



Rozrywka

Jak nazywa się najważniejszy instrument w orkiestrze 
symfonicznej?

 

Odpowiedź na to pytanie ukrywa poniższy szyfr. Odnajdź 
poszczególne litery zgodnie z podanym kluczem.

3131



Rozrywka
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B2   B4   D5    E3   E7   A7   C8   G3



Rozrywka
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O swojej pasji, jaką jest gra na tym wyjątkowym instrumencie 
opowiedziała nam Amelka Bartczak,  uczennica naszej szkoły:

Cześć,

jestem Amelka, mam 10 lat, chodzę do klasy 4a. Swoją przygodę 
ze skrzypcami rozpoczęłam 2,5 roku temu. Spodobały mi się wtedy 
skrzypce u mojej kuzynki. Jednak ona po krótkim czasie zrezygnowała 
z gry, natomiast ja nadal uczęszczam na lekcje, a poza lekcjami 
codziennie gram, ćwicząc po 45 minut.



Rozrywka
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Należę do zespołu AGNUS DEI. 

Na skrzypcach uczę się grać różnego 
rodzaju utwory: ludowe, zwykłe, 
patriotyczne. Zaliczam gamy i etiudy. 
Wraz z zespołem koncertujemy. 
Na przykład przed Wigilią graliśmy 
przed Prezydentem Miasta i innymi 
ważnymi osobami w Katedrze 
Świętego Mikołaja 
w Kaliszu, w ramach „Koncertu Kolęd 
w Pełni. Rodzinne Kolędowanie”, 
który był emitowany w kilku stacjach 
telewizyjnych od Wigilii do końca 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Fot.: Amelia Bartczak



Rozrywka

3535

W ostatnim czasie graliśmy koncert w kościele na Winiarach. 

Skrzypce to bardzo delikatny instrument wymagający 
skupienia, oddania, pracochłonnej nauki i wielu wyrzeczeń. 
Jednak nie zamieniłabym go na inny instrument.

                                                 
                                                           Pozdrawiam, Amelka



Rozrywka
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Fot.: Amelia Bartczak



Rozrywka
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Może i Ty, Drogi Czytelniku, spróbujesz swoich sił w grze 
na skrzypcach lub innym instrumencie? A może wolisz tańczyć lub 
śpiewać? Warto odkrywać i rozwijać swoje talenty, do czego Cię 
zachęcamy. Kto wie, może kiedyś nagrasz własną płytę 
lub wystąpisz na scenie z innymi sławnymi artystami ;)



Ogłoszenia
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Uwaga, uczniowie klas 4-7!

Jeśli chcesz współtworzyć z nami szkolne czasopismo, zgłoś się do opiekunów 
zespołu redakcyjnego. 

Czekamy na Was! :)
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Ogłoszenia



Chcesz podzielić się z nami ciekawymi informacjami? Napisz do nas:

gazetkasp8kalisz@gmail.com
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