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Aktualności 

 

Kochani, witamy w nowym numerze gazetki szkolnej „Echo 

Szkoły”. Zapraszamy do lektury! A wszystkich chętnych zapraszamy do 

pracy w naszej gazetce – szczegóły w bibliotece szkolnej   

**************************************************** 

W aktualnościach przedstawiamy dwa krótkie artykuły nt. 

możliwości spędzenia dnia 31 października. Jedno z nich to 

HALLOWEEN, które przywędrowało do nas z kultury amerykańskiej, 

drugie zaś to BALE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w 

wielu krajach w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są 

często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem 

urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą 

popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90 – 

tych. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od  

 

 

środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Dokładna geneza Halloween 

nie jest znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców 

i nasion (Pomony) albo celtyckie święto na powitanie zimy. 

                                                        Oprac. Julia Zimna, 2b GM 

 

Bal "Wszystkich Świętych"  

O Halloween na pewno wszyscy słyszeli, kojarzy się to z 

mroczną atmosfera, strasznymi  kostiumami  i górą słodyczy. Dzień 31 

października można spędzać jednak zupełnie inaczej. Alternatywną 

upiornego Halloween jest bal Wszystkich Świętych. Głównie 

skierowany jest do młodszej grupy wiekowej. W tym dniu daje się czuć 

radość i zabawę. Bale organizowane są przez parafie, w kościołach 

bądź świetlicach. Nie brakuje również głównego elementu - 

przebrania. Dzieci przebierają się zwykle za swojego patrona, bądź 

ulubionego świętego. Jest też wspaniała muzyka i ogrom jedzenia. 

Organizowane są różne konkursy z nagrodami. Bal najczęściej kończy 

się uroczystym przemarszem pochodu Wszystkich Świętych, wraz z ich 

relikwiami.  

Ten dzień można spędzić na takim właśnie balu. A Wam która 

opcja się bardziej podoba? Halloween czy Bal Wszystkich Świętych?  

Malwina Węzka, 1b LO 



 

 

 

 

Rozruszaj szare komórki ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na podst. http://www.cauchy.pl i www.dladzieci.pl 

oprac. Wiktoria Wach, 2b GM 

 

http://www.cauchy.pl/
http://www.dladzieci.pl/


 

 

 

Co słychać w bibliotece? 

Na samym początku roku szkolnego biblioteka szkolna została 

„zasypana” ;) podręcznikami szkolnymi… Dziękujemy wszystkim, 

którzy je dzielnie pieczętowali!!!                                         

 

 

 

 

Ale oprócz tematu podręczników pojawił  się też temat nowości 

zakupionych w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU 

CZYTELNICTWA – ALE O TYM WIĘCEJ W NASTĘPNYM NUMERZE 

GAZETKI! W ramach MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK 

SZKOLNYCH w naszej bibliotece odbyły się następujące imprezy: 

 Akcja Operacja we współpracy z kluboksięgarnią FIKA w 

Szczecinie – wybrani losowo uczniowie klas1 – 3 SP dostali w 

bibliotece szkolnej specjalne legitymacje detektywów, z 

którymi udawali się do FIKI, tam rozwiązywali zagadki i 

dostawali nagrody 

 

Marysia Matczak z kl. 3a SP jako jeden z detektywów  

 



 

 

 

 

 pasowanie na czytelnika uczniów klas 1a i 1b SP, w czasie 

których dzieci wysłuchały głośnego czytania (a czytana była 

książka pt. KROPKA P. H. Reynoldsa) 

 

Klasa 1a SP 

 

 

 

 

Klasa 1b SP 

 

 



 

 

 

 1000 powodów by czytać – uczniowie, rodzice, nauczyciele 

głosowali na naszą szkołę podstawową, która wzięła udział w 

tej akcji (zdjęcie do okładki SMERFÓW) – bardzo dziękujemy 

za zaangażowanie wszystkich głosujących!!! To dzięki Wam 

nasza SP 33 w swojej kategorii (szkoły ponad 100 

uczniów) uzyskała 13 miejsce, 1000 książek wprawdzie nie 

wygraliśmy;)  ale w zamian za udział w akcji mamy możliwość 

zamówienia foto książki – oczywiście ze zdjęciami z biblioteki 

szkolnej (akcje, konkursy, wystawy) 

 

 

 

Kochani! W naszej szkole od września funkcjonuje szkolny klub 

czytelniczy PoczytajMy, nad którym pieczę ma CENTRUM EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ, zapraszamy do niego każdego kto lubi czytać na 

głos swoim młodszym kolegom i koleżankom, szczegóły oczywiście w 

bibliotece szkolnej  

Czym jest program ,,PoczytajMy”? 

 W ramach programu młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych 

opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne 

spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół 

podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie 

książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w 

działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej 

przyrody, historii, legend z nią związanych. 

 

 Dlaczego warto się wziąć udział w programie? 

 

1. Wspieramy rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom 

rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza 

w nich ciekawość świata. 

2. Budujemy emocjonalne więzi między czytającymi a 

słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla 

nich przewodnikami i często przyjaciółmi. 



 

 

   

 

 

3. Kształtujemy nawyk czytania książek i promuje 

czytelnictwo wśród młodych ludzi.        

4. Pozwalmya na rozwijanie umiejętności przydatnych 

młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność 

publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy 

w różnorodnej grupie. 

5. Umożliwiamy dzieciom i młodzieży lepsze poznanie 

okolicy, w której żyją na co dzień. 

na podst. https://poczytajmy.ceo.org.pl/o-

programie/informacje 

 

  

 

 

Nasze próby literackie 

 

,,Jesień’’ 

Skończyło się niedawno lato, 

i nikt nie narzeka na to, 

Bo gorące słońce i rozległe plaże, 

zastąpią inne, może nawet piękniejsze pejzaże, 

Spadające kasztany, orzeźwiający wiatr, 

również kolorów teatr, 

Liście, które były zielone, 

w ciągu paru dni wydają się nowe, 

Nabierają innych barw jakby dojrzewały, 

jakby przez wiosnę i lato wiedzy nabierały, 

Najstarsze to czerwone, 

te żółte – mniej doświadczone, 

W różnym wieku opadają, 

i zawsze przyjemność oku dają, 



 

 

 

Częściej pojawiają się deszczu strugi, 

Tworząc teatr drugi, 

Nastrój, mimo to staje się bardziej smutny, 

Taki to  już obowiązek okrutny. 

 

Dominik Pawlisiak, 3c GM 

 

 

 

 

 

Kącik językowy 

 

Would you prefer to live in a big city or a small village? 

 

I would prefer to live in a small village, but not so small  so that people 

don’t know each other. A village is more peaceful and safe than a city. 

It depends on neighbourhood, but usually you can get along with your 

neighbours. A village is more quiet than a big city. The air is clearer 

and there isn't any smog. You can have your own garden with many 

beautiful flowers. You can make your own place for bonfire in your 

garden. You can have a lot of animals and they could be happier, 

because they will live in a house with a garden, so they could spend all 

the time outside. That's why I prefer to live in a village. 

 

Gabrysia Marszałek, 3b GM 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przeczytaj ciekawą książkę,  artykuł w czasopiśmie lub obejrzyj 

ciekawy film  

Co nam daje wolontariat? Dominika Gnacek, Martyna Rejczak, s. 10 – 

11, Cogito 11/2017 

Artykuł opowiada o korzyściach, które daje nam wolontariat, 

wypowiadają się tu osoby będące wolontariuszami – mówią o tym co 

im daje fakt pomagania innym. 

Bezpieczny jak w banku, s. 20 – 21, Victor Junior 21/2017 

W artykule przeczytamy o pojęciach związanych ze światem 

finansów – o kartach bankowych, jak dbać o bezpieczeństwo 

przelewów itp. 

Oprac.  Julia Zimna, 2b GM 

DZIENNIK CWANIACZKA 

 

To seria książek dla młodzieży, których autorem jest Jeff 

Kinney, jest ona bardzo znana, na pewno słyszeliście bądź widzieliście 

ją w różnych księgarniach, bibliotekach,  a może nawet i czytaliście.  

Książki z tej serii zawierają elementy komiksu, skierowane są 

zarówno do młodszych, jak i starszych czytelników, znajdziemy w  

 

 

 

nich dużo humoru, ciekawe rysunki, oryginalne przygody i 

pomysły głównego bohatera. Książka jest pisana  w formie dziennika 

pewnego  

 

chłopca. W naszej bibliotece dostępnych jest 9 części 

DZIENNIKA CWANIACZKA. 

Każda z części opisuje inną historię, nie ma znaczenia od 

którego dziennika zaczniemy -  historie w nich zawarte  nie są ze sobą 

powiązane. Osobiście polecam przeczytać wszystkie albo 

przynajmniej jedną ;)  

Martyna Grupa, 1c LO 

 

 



 

 

 

 

Książka miesiąca!!! 

Książka września to  DOBRE MANIERY CECYLKI KNEDELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książką października jest  ÓSMY CUD ŚWIATA MAGDALENY 

WITKIEWICZ 

 

 

 

 

Książki zostały zakupione do biblioteki szkolnej  w ramach 

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 



 

 

 

 

Korespondencja z zagranicy!!! 

Kochani, wakacje były piękne ale  dawno już minęły, więc 

przed nami powrót do rzeczywistości ;) 

Wracając do angielskich klimatów... ja napisałam moje 

egzaminy (General Certificate Of Secondary Education - GCSE) i muszę 

się pochwalić, że napisałam bardzo, bardzo dobrze, tzn. nie zdałam 3 

przedmiotów (geografia, art i core science), ze wszystkich 3 dostałam 

D, a trzeba mieć C, żeby zdać (oceny idą od A* - A, B, C, D, E, F, G, U). 

W każdym razie napisałam bardzo dobrze najważniejsze 

przedmioty, czyli j. angielski   (dostałam 7, a najwyższe jest 9), 

literaturę angielską (dostałam 4), matematykę (5 - najwyższa ocena 

na poziomie podstawowym) i zdałam też inne ważne przedmioty jak 

inny science (C), religia (B). Z serii ciekawostek, to wszyscy (razem ze 

mną) myśleli, że nie zdam angielskiego, a zdałam go  jako jedna z 

najlepszych w szkole!!!  

Zdanie j. angielskiego i matematyki otwierają drzwi do 

wszystkiego i są początkiem kariery, ale tak naprawdę te wszystkie 

egzaminy są tylko potrzebne do tego, żeby dostać się do następnego 

etapu edukacji lub  żeby dostać pracę. Mamy 4 możliwości po 

napisaniu tych egzaminów: 

a) Apprenticeship: to jest nauka połączona z pracą, np.: w 

kierunku zdrowia i opieki socjalnej, zajęcia odbywają się od 2 do 3  

 

razy w tygodniu i trwają 2 godziny (razem z przerwą), a w 

pozostałe dni odbywają się tak zwane praktyki,  trwa to od roku do 4 

lat. 

b) BTEC (Business and Technology Education Council): są tam 

różne stopnie w zależności od wyników  egzaminach. Jest to 

zazwyczaj odpowiednik 3 A - levels i jest to dużo łatwiejsze, mniej 

stresujące niż a - levels  pisze się mniej egzaminów i po tym można iść 

na uniwersytet. Trwa od 2 do 3 lat.  

c) A-levels (Advanced Level): jest to prawdopodobnie 

najcięższa i najbardziej stresująca opcja. Wybiera się zazwyczaj 3 

przedmioty, ale u mnie w szkole wybiera się 4 i na koniec pierwszego 

roku odrzuca się jeden. To jest program, który przygotowuje do 

studiów i jest to początek uniwersytetu tak naprawdę. Trwa 2 lata, po 

czym pisze się 9 egzaminów (3 egzaminy/przedmiot) i każdy trwa 2 

godziny. Po tym idzie się od razu na uniwersytet, do pracy lub na 

apprenticeship. 

D )Ostatnią opcją jest praca, po prostu po zdaniu egzaminów 

można iść do pracy, zarabiać i wynajmować mieszkanie. 

Ja znowu mam październikową przerwę od szkoły, która 

zaczęła się w piątek (27.10), a kończy się w poniedziałek (6.11). Mam 

nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z pierwszych tygodni szkoły i że 

wszystko idzie po Waszej myśli! 

oprac. Aleksandra Walasek 

 



 

 

 

Kochani, Ola chodziła do nas do Gimnazjum nr 11 do klasy z 

szermierką, po skończeniu 2 klasy wyjechała z rodziną do Wielkiej 

Brytanii, będzie dla nas pisać korespondencje dot. Wielkiej Brytanii, 

tego jak tam się żyje, uczy itp. Jeżeli mielibyście pomysły na tematykę 

Jej artykułów to zostawiajcie je w bibliotece szkolnej u p. Sylwii 

Jaguszewskiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starych wspomnień czar… 

Kochani,  w każdym z numerów ECHA SZKOŁY będziemy Wam 

przedstawiać fragmenty gazetek szkolnych, które ukazywały się 

dawniej w naszej szkole. 

Dzisiaj sięgamy do gazetki „Echo Szkoły” nr 2 (2011/2012) 

 

Przemyślenia na temat… 

Nasza szkoła nie jest mała, skoro potrafi pomieścić uczniów z 

podstawówki, gimnazjum i liceum. Czy to dobrze,że uczą się tu różne 

grupy wiekowe?Myśle,że tak.Maluchy czują się dość bezpieczne,starsi 

uczniowie pomagają im w nauce.To swego rodzaju ,,symbioza’’. Dzięki 

temu  też dzieje się w niej nie mało.Może to być oczywiście kolejny 

szary i monotonny apel,lub od czasu do czasu ceremonia,która nas 

zaskoczy,rozśmieszy albo częściowo poprawi samopoczucie.Z 

pewnością jednak codziennie dzieje się w niej o wiele więcej…. 

Nasza gazeta szkolna nie chce już tylko pisać o tych 

,,ważnych’’wydarzeniach,ale chce poznać o wiele więcej.Przecież 

każdy uczeń  ma coś czym chciał by się podzielić,czy ma to być 

historia,która wydarzyła,czy przemyślenia na temat szkoły.Może to 

dotyczyć denerwującego was nauczyciela,waszej ogromnej niechęci 

do nauki,czy ulubionego miejsca a może nuczyciela… 

 

 



 

 

 

Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi historiami,lub 

przemyśleniami to przekazujcie pomysły,któremuś z redaktorów, a 

oni się tym zajmą. 

                                                              Daniel Rydzewski      

 

 Wybrała  Sylwia Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz 

 
 

Aforyzmy, złote myśli… 

W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni by cię rozumiano -

Marcel Achard 

Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija  – Alfons Allais 

Miłość jest  jak mydło, ubywa jej przy używaniu – Jerzy Andrzejewski 

Biorę moje dobro tam, gdzie je znajduję –  Savinien Cyrano De 

Bergerac 

Cierpienie – przykrość spowodowana  własnym nieszczęściem lub 

powodzeniem innych –  Ambrose Bierce 

Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie –  Giordano 

Bruno 

 

 

Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce – George Byron 

Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć –  Miquel Cervantes 

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym – Charles 

Chaplin 

W życiu należy być przygotowanym na wszystko – Georges 

Clemenceau 

Wybrała (na podst. Myślę – więc jestem. Aforyzmy, maksymy, 

sentencje. Zebrali i opracowali Cz. i J. Glenskowie, Wydawnictwo 

Antyk 1991 Marcin Dybowski) Julia Zimna, 2b GM 

 

Okiem absolwenta XII LO 

OCZAMI ABSOLWENTKI 

    Jestem absolwentką XII LO... dobrze wspominam ten czas, 

kiedy z niecierpliwością czekałam na dzwonek, oczywiście ten na 

przerwę ;) 

    Nigdy nie miałam swojego ulubionego przedmiotu, ani 

ulubionego nauczyciela, ponieważ wszyscy byli wspaniali… teraz to 

dostrzegam. Wcześniej, pewnie jak każdy człowiek, narzekałam, że 

mam lekcje od 8 do 15. I czasami jeszcze treningi… i mnóstwo 

sprawdzianów. Teraz? Czasami mam wykłady na studiach od 9 do 21,  

oczywiście z małymi przerwami ;) 

 



 

 

 

    Co chcę przez to powiedzieć? Żebyśmy doceniali czas i miejsce, 

w którym się znajdujemy. Wykorzystujmy go w 100%. Starajmy się 

patrzeć na te dobre chwile, cieszyć się z nich, a nie skupiać się na tych 

złych. Oczywiście nie dotyczy to tylko uczniów, ale i wszystkich 

pracowników szkoły.  

    Przedszkole, podstawówka, gimnazjum, liceum… to wspaniały 

czas. Czas kiedy odkrywamy swoje pasje i zainteresowania, a 

nauczyciele i rodzice pomagają nam w ich rozwijaniu i udoskonalaniu.  

               A. S., absolwentka XII LO 2017 

 

A na koniec – coś śmiesznego ;)  

Robiłem krzyżówkę. W jednym haśle potrzebowałem pomocy, więc 

pytam żony: 

- "To samo co zero", 3 litery, pierwsza "n". Coś ci przychodzi do głowy? 

- Nic 

- Ech, po co ja w ogóle pytałem... 

Rozmowa dwóch ameb: 

- Nie denerwuj mnie, bo cię kopnę. 

- A niby czym? 

- A nibynóżką ;)  

 

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i sprawdza  czy nikt nie ściąga. 

Nagle mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty. 

Na to głos z sali: 

- Mnie też, ale ja się leczę. 

Wybrała J. Zimna, 2b GM 

 

 

 

Do zobaczenia w następnym numerze!!! 

Do zobaczenia w następnym numerze!!! 

Do zobaczenia w następnym numerze!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 


