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Wiosna, ach to ty!... 
 

 

21 marca przywitaliśmy wiosnę  

w Nowej Wsi Królewskiej. Na 

gazetce szkolnej w holu „zakwitły” 

tulipany i krokusy, a na korytarzu od 

razu zrobiło się weselej. Na radosny 

nastrój wpływały również żółte i zielone kolory 

strojów uczniów. Każda klasa wcześniej losowała 

temat, który miał stanowić inspirację do 

przebrania z okazji pierwszego dnia wiosny. 

Były to: 

1. Pomaluj mi świat na żółto i na zielono. 

2. Smog i pierwszy promyk słońca. 

3. Zieleni zakręceni. 

4. Kobieta demon i ocalona marzanna. 

5. Zielono nam w głowie i fiołki w niej kwitną. 

6. Wiosenne marzenie. 

Dziewczyny bardzo romantycznie wyglądały  

w kolorowych wiankach upiętych we włosach. 

Niektóre panie nauczycielki swoim wyglądem 

przypominały zwiewne wiosenki. W czasie 

przerw w bibliotece przedstawiciele wszystkich 

klas szukali zadań ukrytych w różnych 

miejscach. Później odpowiadali na pytania 

zawierające motywy wiosenne. Uczestnicy 

biorący udział w zgaduj-zgaduli zostali 

poczęstowani słodkościami. Z dnia wagarowicza 

skorzystało dość małe grono, ale ważne jest to, 

że tradycja została podtrzymana…☺☺ 
                                              Agnieszka i Jakub☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 marca na sali w Nowej 

Wsi Królewskiej odbyły się 

Halowe Zawody Piłki 

Nożnej Dziewcząt. Nasza 

szkolna drużyna rozegrała 

mecz z przedstawicielkami 

Ryńska i Wąbrzeźna. 

Niestety, mimo zapału  

i dobrych chęci, 

zawodniczki z Nowej Wsi Królewskiej uległy 

lepszym. Wygrały dziewczyny z Ryńska, może 

dlatego, że grały niebezpiecznie i ostro 

faulowały. Naszym koleżankom zabrakło 

treningu, który jak wiadomo, „…czyni mistrza”. 
     

          Iza☺☺ 

 

 

 

 

 
8 marca męska część 

społeczności szkolnej  

w Nowej Wsi Królewskiej 

pamiętała o płci pięknej. 

Panie nauczycielki zostały 

zaproszone na kawę i ciasto 

oraz otrzymały różę.  

W klasach koledzy wręczali 

kwiatki i słodycze swoim koleżankom. Na 

szkolnych korytarzach zawisły przepiękne 

plakaty z miłymi słowami dla dziewczyn 

przygotowane przez p. Agnieszkę Góreczną. Na 

gazetce w holu Samorząd Uczniowski umieścił 

życzenia dla wszystkich kobiet. Również 

przyłączamy się do życzeń, samych pięknych  

i pachnących bukietem kwiatów dni dla naszych 

koleżanek i nauczycielek. 
    Redakcja gazetki 
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Turniej Wiedzy Pożarniczej 
 

Na sali wiejskiej w Nowej 

Wsi Królewskiej 22 marca 

2019 r. odbyły się gminne 

eliminacje Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

pn. „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. W rywalizacji 

uczestniczyło 36 uczniów  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. 

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwali 

Komendant Gminny OSP Andrzej Kujaczyński 

oraz Prezes OSP w Nowej Wsi Królewskiej 

Edward Kruk. Do etapu powiatowego 

zakwalifikowali się: uczennica kl.VIII Dominika 

Szałas – I miejsce, uczeń III klasy gimnazjum 

Radosław Błażejewski – II miejsce i uczeń 

VII klasy Krzysztof Szatkowski – III 

miejsce. Konkurs na szczeblu powiatowym odbył 

się 4 kwietnia w Niedźwiedziu. Nasi uczestnicy 

zajęli wysokie miejsca, jednak to za mało, aby 

dostać się do dalszej tury. Gratulujemy! 
    Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje 

 
Rekolekcje wielkopostne w tym 

roku w naszej szkole odbyły się  

w dniach 1-3 kwietnia pod hasłem 

„Być chrześcijaninem”. Rekolekcje 

rozpoczynały się naukami na sali 

gimnastycznej, a kończyły się w kościele na 

modlitwach. Brali w nich udział uczniowie  

i chętni nauczyciele. Każdy dzień rekolekcji 

przebiegał pod innym hasłem. Pierwszego dnia 

młodzież skupiała się na naukach pod nazwą 

„Jest sens”, drugiego dnia „Nie jesteś sam”,  

a trzeciego - „Odwagi”. Rekolekcje prowadził 

ks. Piotr Szyperski, któremu udało się nawiązać 

znakomity kontakt z uczniami. Na prośbę 

księdza Piotra każdy z uczestników pisał swoją 

pochlebną opinię na temat kolegi lub koleżanki. 

Dzięki temu dowiedzieli się, co dobrego na ich 

temat mają do powiedzenia inni. To ćwiczenie 

budziło pozytywne uczucia i dodawało wiele 

energii. Rekolekcjonistę jak zwykle wspierali: 

proboszcz naszej parafii ks. kanonik Jacek 

Dudziński oraz katecheta p. Krzysztof 

Paczkowski. 
             Sławka, Adam, Jakub 

 

 

 

 

 

 

 
Prima Aprilis niestety pokrył się  

w tym roku z rekolekcjami, dlatego 

też uczniowie ograniczyli się do 

malutkich żartów. Myślę jednak, że 

dowcipni możemy być przez cały rok. 
                                                                  

                                          Nuwanda☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tegoroczne egzaminy gimnazjalne  

i ósmoklasistów odbywały się w cieniu 

ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Uczniowie 

do ostatniej chwili nie wiedzieli, czy przystąpią 

rano do egzaminu. Pierwszego i drugiego dnia  

w komisji nadzorującej nie było nikogo  

z naszych nauczycieli. Jednak dodawali nam 

otuchy i życzyli powodzenia przed naszym 

wejściem na salę. Jesteśmy im za to ogromnie 
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wdzięczni. Był to historyczny moment,  

w którym trzecioklasiści napisali ostatni raz 

egzaminy gimnazjalne. Reforma edukacji 

likwiduje gimnazja i wprowadza ośmioletnią 

szkołę podstawową. Zdania na temat stopnia 

trudności egzaminów są podzielone, ale na 

pewno wiemy, co zaskoczyło gimnazjalistów 

najbardziej. 

Pierwszego dnia, tj. 10 kwietnia, odbyła się 

część humanistyczna. Historia i WOS nie 

przyniosły zbyt wielu trudności. Inaczej było  

z językiem polskim. Dla gimnazjalistów 

największym zaskoczeniem była fraszka Jana 

Izydora Sztaudyngera pt. „Skarga zmiętego” -   

- „Życie mnie  

   Mnie!” 

Wielu zastanawiało się „o co 

właściwie chodzi?”. Niektórzy 

doszli do prawidłowego 

rozwiązania, a innym niestety 

się nie udało. Podpowiedzią na 

zrozumienie tej fraszki był sam 

tytuł (nie będę oczywiście 

zdradzać ukrytego sensu, aby 

dać możliwość samodzielnego 

rozwiązania tej zagadki). 

Wszyscy byli zadowoleni  

z otwartej formy pisemnej, ponieważ tym 

razem padło na rozprawkę, którą mieliśmy 

doskonale przećwiczoną. Drugiego dnia odbyła 

się część matematyczno-przyrodnicza. 

Oczywiście przydała się znajomość wzorów 

fizycznych, matematycznych oraz chemicznych. 

Zaskoczeniem był brak rachunku 

prawdopodobieństwa na egzaminie  

z matematyki. Może to nawet i lepiej… 

Ostatniego dnia, część naszych nauczycieli 

zawiesiła strajk, aby mogła odbyć się część 

językowa. Widok znajomych twarzy w komisji 

nadzorującej był dla nas bardzo krzepiący. 

Niektórzy twierdzą, że ten test okazał się 

najłatwiejszym. W końcu młodzież ma dużą 

styczność z językami obcymi słuchając 

anglojęzycznej muzyki, oglądając filmy, czy 

grając w gry. Trudnością w podstawowej części 

było zrozumienie tekstu słuchanego. Bardzo 

dużo osób pomyliło się i w pewnym momencie 

zamiast zaznaczyć weterynarza, zaznaczyło 

leśniczego. Ten błąd będzie ich prześladować 

przez wiele miesięcy. Na rozszerzeniu otwartą 

formą był list do kolegi z Anglii, w którym 

należało opowiedzieć o swoim obozie 

wakacyjnym. Według opinii trzecioklasistów 

rozszerzenie było o wiele łatwiejsze od 

podstawy… 

Reasumując, nie taki diabeł straszny, jak go 

malują. Nie powinniśmy się stresować, bo to 

tylko nas hamuje. Starajmy się podchodzić do 

pewnych rzeczy z dystansem i niczego się nie 

bać. W końcu, egzamin gimnazjalny nie jest 

najważniejszym testem w naszym życiu. 

Trzymam kciuki za wspaniałe wyniki dla 

wszystkich gimnazjalistów! 

 
                                             Nuwanda 

 

Zmagania ósmoklasistów 

 
Do swojego egzaminu 

ósmoklasiści przystąpili  

w dniach od 15 do 17 kwietnia. 

Podobnie jak ich starsi 

koledzy pierwszego dnia pisali 

z języka polskiego, w kolejnym 

dniu z matematyki,  

a ostatniego – z języka 

obcego. Teraz już tylko 

trzeba poczekać na wyniki. 
                                              Nuwanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dla upamiętnienia Święta Konstytucji uczniowie 

w Nowej Wsi Królewskiej przygotowali montaż 

słowno-muzyczny. Nad całością programu 

czuwała p. Agnieszka Murawska, a za oprawę 

muzyczną odpowiadał p. Paweł Grędzicki.  

Uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja była 

jednym z najważniejszych aktów prawnych  

w dziejach Polski. Dziś święto to obchodzone 

jest bardzo uroczyście w całym kraju. 
     Jakub 
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Kiermasz książek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK i majowych 

dni książki, w bibliotece w Nowej Wsi 

Królewskiej został zorganizowany kiermasz 

książek, którego celem jest popularyzacja słowa 

pisanego i promocja czytelnictwa. 

Przygotowanie akcji było możliwe dzięki 

życzliwości nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

Przyniesione pozycje czytelnicze dotyczyły 

różnych dziedzin wiedzy i przeznaczone były 

dla wszystkich grup wiekowych, od 

przedszkolaka do seniora. Można było 

zaopatrzyć się w poradniki kulinarne, słowniki, 

pozycje popularno-naukowe, pięknie wydane 

książeczki dla najmłodszych oraz najbardziej 

rozchwytywane nowe thrillery i sensacje. Była 

też literatura dla kobiet, m.in. romanse Jadwigi 

Courths-Mahler, Heleny Mniszkówny, Eleanor 

H. Porter czy Mary Higgins Clark. Składamy 

serdeczne podziękowania wszystkim 

darczyńcom, a w szczególności p. Edycie 

Górskiej za lektury szkolne, które zasiliły 

bibliotekę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowano wystawki książek pt. 

„#BIBLIOTEKA – priorytet” oraz 

„NIEstraszna książka”. 24 maja odbyła się 

„Noc w bibliotece”. Grupa uczniów wraz  

z nauczycielami spędzała noc wśród książek. 

Atrakcją wieczoru było wspólne gotowanie, 

„NIEstraszne” czytanie, konkursy literackie  

i oglądanie ciekawych adaptacji filmowych. 

Uczeń kl. VIIb Artur Kuc zaprezentował pokaz 

skonstruowanych przez siebie urządzeń 

elektronicznych, m.in. tańczącego robota  

i udowodnił, że „NIEstraszna” jest mu nauka. 

     
Agata i Dobrusia 
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Pogadanka bez krawata! 

 
16 maja w naszej szkole miała miejsce 

pogadanka pt. „Jak osiągnąć sukces w życiu 

zawodowym?”. Prowadzona była w trzech 

panelach: 

Nr 1 – Jak osiągnąć sukces w biznesie lub 

nauce? 

Nr 2 – Jak osiągnąć sukces w biznesie lub 

mediach? 

Nr 3 – Jak osiągnąć sukces w organizacji 

pozarządowej lub sektorze publicznym? 

Ekspertami byli zaproszeni goście, którzy 

osiągnęli sukces w swojej pracy. Uczniowie sami 

wybierali jeden z trzech paneli, w którym 

chcieli uczestniczyć. Dowiedzieli się, że 

motywacja jest jedną z największych sił, która 

napędza ludzi do działania. Chociaż słuchacze 

nie byli skorzy do zadawania pytań, to jednak 

uważnie słuchali prelegentów. Panele sprawnie 

prowadzone były przez przedstawicieli 

Młodzieżowej Rady Gminy. 
                                                 Jakub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debata 

 
17 maja przeprowadzona była debata pt. 

„Obierz kierunek”. Wśród zaproszonych gości 

znalazł się przedsiębiorca Grzegorz Świerad, 

były uczeń szkoły w Nowej Wsi Królewskiej. 

Opowiedział młodzieży o swoich podróżach  

i doświadczeniach zawodowych, które pomogły 

mu w zdobyciu sukcesu. Obecnie realizuje 

różnego typu projekty technologiczne. Druga 

część debaty miała formę world cafe  

i dotyczyła edukacji. W dyskusji o przyszłości 

oświaty w roli nauczycieli i uczniów udział wzięli 

zaproszeni przedstawiciele organizacji  

JaNauczyciel i Protest, które są inicjatorami  

i motorem Narad Obywatelskich o Edukacji 

NOoE. 

Debatę prowadziła Julia Antoszek, 

przedstawicielka Młodzieżowej Rady Gminy.  

W związku z wagą poruszonych tematów jest 

planowane zorganizowanie więcej tego typu 

spotkań. 
                                                            Jakub 
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Osiągnięcia z fizyki 

 
W marcu uczniowie klas VII, 

VIII i III gimnazjum wzięli 

udział w ogólnopolskich 

konkursach fizycznych: 

„EUREKA” i „LWIĄTKO”.  

W konkursie „EUREKA” w kategorii Adept 

(uczniowie szkoły podstawowej) otrzymali 

wyróżnienia: Artur Kuc, Julia Antoszek  

i Mateusz Ciecióra. W kategorii Junior – 

Agnieszka Makowska zajęła III miejsce  

w Polsce. W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym 

„LWIĄTKO” najwyższy wynik i tytuł kaona 

zdobyła Agnieszka Makowska, a drugie miejsce 

i tytuł taona uzyskał uczeń klasy VIIb Artur 

Kuc. W konkursie dobre wyniki osiągnęli 

również Mateusz Ciecióra i Julia Antoszek. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości 

będą rozwijać swoje zainteresowania  

i umiejętności. Szkolnym organizatorem 

konkursów był p. Włodzimierz Lisewski, który 

zainspirował uczniów do zmierzenia się z tą 

trudną dyscypliną, jaką jest fizyka. 
    

                  Adam i Jakub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z prozą 

 
W maju uczennice klas 

siódmych Aleksandra 

Rogucka i Marta 

Waśniowska wzięły udział  

w XVIII. REJONOWYM 

KONKURSIE RECYTACJI 

PROZY. Konkurs miał 

miejsce w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Jana 

Pawła II w Wąbrzeźnie. Do rywalizacji 

zaproszono uczniów klas siódmych, ósmych oraz 

młodzież z ostatniej klasy gimnazjum. 

Uczestnicy musieli wygłosić wybrany przez 

siebie fragment jednego utworu 

reprezentującego prozę polską lub światową. Do 

konkursu przystąpiło dziesięcioro uczniów  

z powiatu wąbrzeskiego. Chociaż nasze 

dziewczyny były pięknie przygotowane, to 

jednak nie zdołały przebić konkurencji i zdobyć 

wysokich miejsc. Jednak jesteśmy z nich dumni, 

ponieważ duże fragmenty prozy recytowały 

bezbłędnie. Ola Rogucka przedstawiła fragment 

powieści Krystyny Siesickiej pt.: „Jezioro 

osobliwości”, a Marta Waśniowska wystąpiła  

z prozą Natalii Rolleczek pt.: „Drewniany 

różaniec”. Oba utwory należą do klasyki 

literatury młodzieżowej. Wielkie brawa dla 

odważnych dziewczyn!!! 
     

    Redakcja gazetki 
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Przedmioty szkolne w życiu 

 

 

Czy „nienawidzisz fizyki”, albo 

„kompletnie nie rozumiesz 

chemii”? Nie bądź pesymistą  

i nie myśl sobie „tego nigdy nie 

zrozumiem, więc nawet nie 

będę próbować”. Pomyśl 

optymistycznie, bo jak 

najbardziej możesz zmienić 

swój stosunek do każdego 

przedmiotu. Wystarczy, że się 

trochę postarasz i nastawisz pozytywnie do 

nauki. 

Wyobraź sobie o ile „rozjaśni ci się w głowie”, 

gdy zgłębisz jakieś zagadnienie. Przykładowo, 

rozumiejąc, czym są pochodne węglowodorów, 

kiedy czytasz skład pożywienia, nie będziesz 

zastanawiać się „Co to są te estry? Zaszkodzą 

mi? Są trujące?” albo „Jak to? konserwowane 

roztworem kwasu etanowego!? Oni chcą mnie 

otruć!”. Będziesz wiedzieć, że jak najbardziej 

nadaje się to do spożycia. Innym przykładem 

jest zagadnienie z fizyki – soczewki. Nie zdarzy 

Ci się sytuacja, w której ktoś mówi: „Jestem 

dalekowidzem”, a Ty zadajesz nurtujące 

pytanie: „Masz plusy, czy minusy?”. Znając 

proporcje z matematyki będziesz w stanie 

policzyć, ile mąki musisz dodać do ciasta, skoro 

masz dwa razy mniej jajek, niż w przepisie. 

Dzięki nauce o człowieku z biologii i EDB 

będziesz w stanie określić, czy noga boli Cię, bo 

jest złamana, czy też to zwykły uraz, który 

powinien zagoić się w ciągu kilku dni. Jeśli 

chodzi o historię, można zauważyć, że lubi się 

ona powtarzać. Warto więc ją znać, aby nie 

robić takich samych błędów, jak inni  

w przeszłości. Na lekcjach języka polskiego 

poznajemy wiele wartościowych utworów, które 

mogą zupełnie zmienić nasze nastawienie do 

życia. Czy nie jest to piękne i konieczne, aby 

poznawać siebie? 

Jak widzisz, wiedza jest niezbędna w różnych 

sytuacjach. Może jednak warto uważać na 

wszystkich lekcjach, bo dzięki nim otaczający 

nas świat staje się dla nas zrozumiały, a my nie 

jesteśmy ignorantami. ☺ 
      Nuwanda 

                              

 

 

 

 

 

Dlaczego oglądamy „Trudne sprawy”? 

 
Co? „Trudne sprawy”? 

„Ukryta prawda”? 

„Dlaczego ja?” 

„Szkoła”? Ja? W życiu 

tego nie oglądałem/am!  

Możesz zaprzeczać, 

ale ja i tak wiem, że czasami oglądasz seriale 

paradokumentalne. Tak, zgadza się, patrząc na 

trzęsące się ujęcia i słuchając udawanych 

problemów bolą oczy i głowa. Jednak wiele osób 

mimo to ogląda te krótkie, ubogie w fabułę 

filmy. Myślę, że może to wynikać z ludzkiego 

pragnienia poznawania różnych historii. Człowiek 

ma nieuzasadnioną potrzebę oglądania 

problemów i ich rozwiązań. Każdy ceniony film 

składa się z oczekiwania związanego  

z osiągnięciem czegoś przez bohatera. Spotyka 

się on z przeciwnościami, które w jakiś sposób 

rozwiązuje i osiąga to, czego chciał, bądź 

zupełnie inny efekt, sprawiający, że jego życie 

jest lepsze. Wszystko super, tylko dlaczego 

ludzie nie oglądają ambitnych filmów? Problem 

tkwi w tym, że są one często trudne w odbiorze, 

przez co zniechęcają osoby, które oczekują 

łatwej rozrywki. Dobre filmy warto obejrzeć  

w całości, a szkoda oglądać je częściowo. Jeśli 

przegapi się kawałek paradokumentu, po 

retrospekcji sprzed reklamy i tak będziemy 

wiedzieć, co się działo. Dlatego też ludzie 

częściej wybierają małowartościowe filmy. 

Pamiętajmy jednak, że jeden wartościowy film 

trwa tyle samo czasu, co dwa odcinki np. 

„Szkoły”. 
                                              Nuwanda 

 

 

Krótkometrażowe filmy 

 
Czas filmu 

krótkometrażowego 

nie przekracza 30-60 

minut. Może on nawet 

trwać kilkadziesiąt 

sekund. Czasami 

posiada bardziej 

wyrazistą wymowę niż 
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pełnometrażowy film. Każda scena może być 

przedstawiona w prosty, lekki i przyjemny 

sposób. Najczęściej porusza sprawy, które  

z naszej perspektywy są nieistotne,  

a w rzeczywistości warto zwracać na nie uwagę. 

Niektóre krótkometrażówki to teledyski do 

piosenek, inne mają formę czystą. Dlaczego 

więc by ich nie obejrzeć? Oto kilka przykładów 

ciekawych filmów krótkometrażowych, które 

można znaleźć nawet na YouTube: „Girls like 

Girls”, „Run with me”, „Nuggets”, „Bunny New 

Girl”. Serdecznie zapraszam do oglądania! 

 
                                              Nuwanda 

 

 

 
 

 

 

„CARPE  DIEM” 
 

Odcinek piąty 

 

   Alex, Melania i Natan wsiedli do pociągu. 

  - Czy w końcu dowiem się, gdzie jedziemy? – 

niecierpliwiła się Melania. 

  - To jeszcze nie czas i miejsce, ale na pewno ci 

się spodoba – powiedziała Alex z uśmiechem na 

twarzy. 

   Nagle Alex zauważyła kogoś na drugim końcu 

wagonu i pobiegła tam. 

  - Dokąd biegniesz? – krzyknęła Melania. 

   Nie otrzymała odpowiedzi, bo Alex już dawno 

tam nie było. 

  - Zaraz pewnie wróci – stwierdził Natan. - A w 

tym czasie może opowiesz mi coś o sobie?  

  Rozmowa trwała prawie godzinę i całkowicie 

ich pochłonęła. W pewnym momencie podeszła 

do nich Alex z nieznanym blondynem. 

  - To jest Marek – oznajmiła. 

  - Cześć, miło mi. Od kiedy się znacie? – spytała 

Melania. 

  - No w sumie… to od jakiejś godziny. 

Uśmiechnąłem się do Alex, a ona od razu do 

mnie przyszła i… – mówił z szerokim uśmiechem 

Marek. 

  - I bardzo się polubiliśmy – przerwała Alex – 

Marek będzie podróżował razem z nami. 

  - Super, witaj w naszej ekipie! – powiedział  

  - Może dowiem się wreszcie, jak długo 

będziemy jechać do naszego celu? – zapytała 

Melania. 

  - Bądź cierpliwa – oznajmiła Alex. 

   Rozmawiali i opowiadali sobie historie przez 

kilka godzin. Wszyscy mieli wspaniałe humory i 

świetnie się bawili. W pewnym momencie pociąg 

się zatrzymał. 

  - To tutaj. Wychodzimy, moi drodzy! Tylko 

jeszcze jeden szczegół… - powiedziała Alex. 

 

 

Kolejny odcinek w następnym wydaniu.  

                        Nuwanda 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
„Gladiator” jest historycznym dramatem 

kostiumowym produkcji USA z 2000 roku  

w reżyserii Ridleya Scotta. Dostał on nagrodę 

BAFTA i Złoty Glob w kategorii „najlepszy film”. 

Był również nominowany do Oscara.  Akcja filmu 

dzieje się w czasach starożytnego Rzymu. 

Generał Maximus, jeden z najwybitniejszych 

dowódców w rzymskiej armii, dowiaduje się, że 

umierający Marek Aureliusz chce uczynić go 

swoim następcą na tronie. Prawowity dziedzic 

Kommodus postanawia pozbyć się rywala  

i skazuje go na karę śmierci wraz z całą rodziną. 

Maximusowi cudem udaje się uciec, lecz gdy 

dociera do rodzinnego majątku, okazuje się, że 

żołnierze spalili dom i zamordowali jego żonę  

i dziecko. Rozpaczającego Maximusa chwytają 

łowcy niewolników i sprzedają go właścicielowi 

gladiatorów. Zostaje on zmuszony do walki na 

śmierć i życie na arenie. Z walki na walkę 

zyskuje coraz większą popularność, a na jego 
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występy zaczyna przychodzić coraz więcej 

ludzi. Jednak Maximus chce pomścić mord 

swoich bliskich, co doprowadza do szeregu 

ciekawych wydarzeń… 

„Gladiator” jest kultowym filmem, wartym 

obejrzenia przez każdego. W rolę głównego 

bohatera Maximusa, wcielił się Russell Crowe.  

Z filmu możemy wyciągnąć niesamowite 

wartości życiowe oraz historyczne, dlatego 

warto poświęcić trzy godziny na obejrzenie 

tego prawdziwego arcydzieła. 

 
       Nuwanda 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rzadki widok 

 
Uczniowie z zapałem 

powtarzają materiał 

przed egzaminem. 

Nauczyciele nie wierzą 

własnym oczom. ☺☺ 

 
              Redakcja 

 

 
 

 

 

 

 

Pyta strach na wróble dziewczynę, która 

wyłania się z wody:  

- Cześć! A ty, na którym polu 

straszysz wróble?   

- Ja nie straszę! Jestem Marzanna, 

chcieli mnie utopić!!! 

 

 

Rozmawiają dwa bociany:  

- Synu, jesteś już duży. Musimy 

porozmawiać o pewnych sprawach. 

 Tak naprawdę, to nie przyniósł cię 

bocian… 

 

 

W szkole: 

- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy 

rozbiór Polski? - pyta nauczyciel. 

- Nie wiem. 

- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 

- Nie pamiętam. 

- To co ty właściwie wiesz? 

Jak chcesz zdać egzamin? 

- Ale ja tu tylko kaloryfer 

naprawiam....  

 

 

 

- Dlaczego ostatnio w Polsce rodzi 

się mniej dzieci? 

- Bo wiosną przylatuje coraz mniej 

bocianów. 

 

 

Rozmawia dwóch ogrodników: 

- W zeszłym roku na wiosnę  

z powodu słodkich deszczów 

wyrosły mi w ogródku buraki 

cukrowe. 

- To jeszcze nic – mówi drugi 

ogrodnik. – W tym roku na wiosnę 

z powodu kwaśnych deszczów 

wyrosły ogórki kiszone! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Wybrali: Jakub i Adam☺☺☺ 


