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W tym numerze: 

„”Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,” 

które pozostają w naszej pamięci” 

Gazetka Szkolna 

ZAPROSZENIE 

Dyrekcja i społeczność Szkoły  nr 217  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców 

Radiostacji AK  

w Rembertowie w Warszawie 

mają zaszczyt zaprosić 

Absolwentów, byłych Pracowników Szkoły, 

Uczniów , Rodziców i wszystkich Przyjaciół 

na obchody 

Jubileuszu 60-lecia Szkoły,  

który odbędzie się 07 marca 2020r. 
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KLEKS SPEAKS ENGLISH  

KLEKS  is 

sending 

LOVE to You 

Have a nice  

Valentine’s 

Day! 

Spend that 

day with Your 

friends and 

Valentine's Day, or  St Valentine's Day, is celebrated  every year 
on 14 February. It's the day when people show their affection for 
another person or people by sending cards, flowers or chocolates 
with messages of love. 

The oldest known 

English Valentine's 

Day message was 

written in 1477. 
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Wywiad przeprowadzony 13.01.2020 roku przez Natalię Dąbrówkę i Weronikę Stępniak                         

z Panem Sławomirem Zajączkowskim - nauczycielem historii .  

- Dzień dobry, czy możemy zadać Panu kilka pytań? 

- Dzień dobry, oczywiście, słucham. 

- Czy był Pan dobrym uczniem? 

-  Tak byłem dobrym uczniem, otrzymywałem na-

wet świadectwa z czerwonym paskiem w szkole 

podstawowej, w liceum już nie, ale moja średnia 

ocen była powyżej 4,5. Tak więc uczyłem się bardzo 

dobrze.  W liceum, tutaj może powiem, że nie uczy-

łem się wszystkich przedmiotów  w sposób jedna-

kowy. Uczyłem się tych, które bardziej lubiłem, 

czyli jak łatwo się domyślić była to przede wszyst-

kim… 

- Historia ! 

- Bardzo dobrze historia, ale też lubiłem uczyć się 

geografii, biologii, chemii. Najmniej lubiłem fizykę. 

- Czy nauka historii sprawiała Panu przyjemność ? 

- Oczywiście, inaczej nie byłbym historykiem. 

Zresztą historii nigdy nie traktowałem jako obo-

wiązek, raczej była to przyjemność. W szkole pod-

stawowej, liceum czy też na studiach nie tylko stu-

diowałem podręczniki szkolne, czytałem również 

dużo książek historycznych, robiłem to nie dlatego, 

że ktoś mi kazał, bardzo dużo nauczyłem się czyta-

jąc dla przyjemności. Do dzisiaj w ten sposób pozy-

skuję informacje. 

- Jakie oceny otrzymywał Pan z historii w szkole pod-

stawowej? 

- Najwyższe jakie wówczas obowiązywały. Chodzi-

łem do szkoły podstawowej w latach 80-tych, wtedy 

najwyższa ocena to była piątka, szóstek nie było. 

- Mówiono do Pana „aniołek” czy „diabełek”? 

- A to różnie…  znaczy na mnie nie mówiono ani 

„aniołek”, ani „diabełek”. Byłem dosyć żywym 

uczniem, nie sprawiałem większych problemów, 

natomiast nie byłem uczniem siedzącym cicho                  

i generalnie nic niemówiącym. Często się wierciłem, 

Pracowałem w różnych szkołach, nie będę mówił    

w jakich miejscowościach, natomiast powiem           

w jakich typach szkół. Moja pierwsza praca była          

w liceum, w miejscu specyficznym z narkomanami. 

Pracowałem tam 5 lat, może nawet dłużej. Praco-

wałem tez około 20 lat w gimnazjum z młodzieżą 

starszą, również w szkole dla dorosłych, a także            

w szkole podstawowej. 

 Czy ma Pan dzieci i czy one tak jak Pan lubiły uczyć 

się historii? 

- Mam córkę, która skończyła liceum, teraz studiuje 

i mam syna, który chodzi do liceum. Czy one lubiły 

uczyć się historii? Nie byli jakimiś fanami historii. 

Moja córka przede wszystkim ceni język polski, 

czyli jest polonistką. Natomiast mój syn uczy się 

różnych rzeczy. Zarówno jedno jak i drugie lubią 

historię, nie jest to jednak ich pasja. Lubią sobie coś 

poczytać , zbierać różne informacje, natomiast hi-

storykami raczej nie będą. 

- Czy będąc uczniem szkoły podstawowej był Pan kie-

dyś na wagarach? 

- Nie byłem na wagarach w szkole podstawowej. 

- Czy podoba się Panu w naszej szkole? 

- Bardzo mi się podoba, skoro pół roku szkolnego 

tutaj pracuję.  Tak bardzo mi się podoba. 

- Czemu Pan wybrał zawód nauczyciela i czemu histo-

rii? 

- Bardzo lubię historię, to moja pasja , więc że histo-

ria to wydaje mi się oczywiste. Natomiast praca 

nauczyciela, bo praca z dziećmi, uczniami sprawia 

mi dużą przyjemność. Jak trafiłem na studia na 

Uniwersytet Warszawski to z kilku specjalizacji , 

które tam były wybrałem sobie nauczycielską,              

z premedytacją, świadomie. 

- W ilu szkołach Pan pracował? 

- Pracowałem w kilku szkołach podstawowych,             

w liceum, gimnazjum, w szkołach dla dorosłych, ta 

szkoła będzie szósta. 

- Jak ocenia Pan uczniów naszej szkoły? 

- Bardzo fajni, sympatyczni, chętni i większość jest 

na lekcjach bardzo aktywna i  to w takim pozytyw-

nym tego słowa znaczeniu, chętnie się zgłaszają, 

odpowiadają, generalnie są bardzo sympatyczni,          

a przynajmniej te klasy, które uczę, z którymi pra-

cuję, czyli czwarte, piąte i szóste, myślę ze starsze 

też są fajne. 

- Która epoka w historii jest Panu najbliższa, podoba 

się Panu najbardziej? 

- Lubię wszystkie epoki: starożytność, średniowie-

cze, nowożytność, lubię XIX wiek i XX wiek, nato-

miast najbardziej epoki wcześniejsze, a gdybym 

miał wybierać to starożytność, średniowiecze, nowo-

żytność, ale tak najbardziej te do wieku XVIII.  

- Ile lat uczy Pan historii? 

-  25 lat. 
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Walentynki  

Istnieje wiele tradycji związanych ze świętowa-
niem Dnia Zakochanych. 14 lutego w wielu kra-
jach na całym świecie jest obecnie dniem, w 
którym zapominamy o napiętym grafiku zadań i 
staramy się go spędzić z ukochaną osobą. Wa-
lentynkowe uroczystości różnić się mogą wielko-
ścią i zakresem, ale w tradycyjnym znaczeniu 
Dzień Zakochanych jest okazją do wyznania 
ukochanej osobie jak bardzo zależy nam na niej 
i ile ona dla nas znaczy  

Walentynki wzięły swoją nazwę od imienia chrześcijańskiego męczennika Świętego 

Walentego. W katolickiej wierze do końca 1960 roku było uroczystością trwającą 11 dni. W 

XIV wieku pisarz Geoffrey Chaucer jako pierwszy powiązał w swoim wierszu owe święto z 

celebracją miłości. Wiersz mówi o ptakach miłości króla Anglii Ryszarda II i Anny Czaskiej.  

Najpopularniejsze tradycje walentynkowe 

 Istnieje kilka tradycji związanych z Dniem Zakochanych w tym wysyłanie kartek, wyj-

ście na randkę z ukochaną osobą, obdarzanie się kwiatami i słodyczami oraz uczestniczenie 

lub przygotowywanie romantycznej kolacji. Jest to również dzień, którego wiele par postana-

wia związać się węzłem małżeńskim. Najbardziej znaczącą tradycją jest niewątpliwie wysyła-

nie sobie kartek kupionych lub przygotowanych własnoręcznie i nazywanymi walentynkami. 

Kartki takie często uzupełnione są słowami „Kocham Cię” lub „Bądź moja”, a nawet miłosny-

mi wierszami napisanymi przez na-

 

               Uwaga! Konkurs! 

Gazetka szkolna organizuje konkurs na ciekawą i 

oryginalną kartkę walentynkową. Autorzy trzech 

najładniejszych prac zostaną nagrodzeni słody-

czami i oceną celująca z j. polskiego. 



Nr 2/01/2020 Str. 5 

Karnawał 

 

W 2020 roku bawimy się naprawdę długo. Od kiedy? 

Karnawał 2020 rozpoczyna się 6 stycznia 2020 roku. Środa Popielcowa przypa-

da w tym roku 26 lutego, co oznacza, że ostatni dzień karnawału przypada dzień wcze-

śniej, we wtorek 25 lutego. 

Ile trwa karnawał 2020?  

 

Czasu na świętowanie jest bardzo dużo, ponieważ aż 51 dni. Ostatni tydzień 

karnawału przypada tradycyjnie w tłusty czwartek. 

 

Karnawał to wyjątkowy czas, kiedy trwają bale, imprezy i zabawy. Okres ten, co 

ciekawe wpisuje się w rytmy natury i zwiastuje, że już niebawem nadejdzie wiosna. Kar-

nawał, jaki znamy swoje początki miał we Włoszech już w drugiej połowie XX wieku. 

Wzmianki pochodzą z dokumentu doży Wenecji Vitale Faliero z 1094 roku, w którym 

mowa o publicznych zabawach. Pierwszy raz właśnie wtedy pojawia się słowo Car-

nevale. Karnawał najczęściej trwa sześć tygodni. Dokładniej do Środy Popielcowej, któ-

Jak wykonać maskę karnawałową?  

Będziesz potrzebować:  

 kolorowej kartki papieru z bloku  

technicznego  

 brokatu 

 lakieru do włosów z brokatem 

 cekinów 

 ewentualnie lakieru do paznokci  

 srebrnego lub złotego markera 

 gumki lub tasiemki 

Maska wenecka to klasyczny dodatek do karnawałowej kreacji. 

Wykonanie: Na kartce odrysowujemy kształt okularów i z jednej strony rysujemy 

„kolczasty” kształt maski. Zginamy lekko kartkę na pół tak by linia zgięcia przechodziła pomiędzy 

„oczami” i wycinamy dwa skrzydła maski równocześnie. Wycinamy następnie oczy lekko nacina-

jąc wcześniej środek (zginamy „oko” na pół i przecinamy), aby włożyć bez kłopotu nożyczki. Oz-

dabiamy maskę podobnie jak na zdjęciu. Rysujemy linie markerem lub lakierem do paznokci,               

a pozostałe wzory brokatem. Na koniec przymocowujemy gumkę - przywiązując ją do zszywek 

wszytych na bokach maski. 



Kącik czytelniczy 

Zima to pora roku, która sprzyja czytaniu książek. Krótkie dni, niskie temperatury 

sprawiają, że więcej czasu spędzamy w domu. Chciałabym polecić wam książki, 

Pierwsza z nich nosi tytuł  „Bitwa w labiryncie” , jej autorem 
jest Riodan Rick, jest to kolejna książka z serii Percy Jack-
son i bogowie olimpijscy.  
Percy Jackson nie spodziewa się niczego dobrego po kur-
sie przygotowawczym, ale kiedy pojawia się jego tajemni-
cza śmiertelna znajoma prześladowana przez demoniczne 
cheerleaderki, sytuacja szybko przestaje być zła… Staje się 
dramatyczna. Percy nie ma dużo czasu. Zbliża się wojna 
między bogami a tytanami. Nawet Obóz Herosów nie jest 
bezpiecznym miejscem, ponieważ armia Kronosa szykuje 
się do ataku na jego niegdyś nienaruszalne granice. Aby ją 
powstrzymać, Percy i jego przyjaciele muszą wyruszyć na 

Druga to „Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka”  Rafała Kosika. 
Felix, Net i Nika jadą na zimowisko do pensjonatu Trzy Kuzynki, 
położonego w lesie, w górach na odludziu, a prowadzonego 
przez bardzo dziwne starsze panie. Stare meble i przedziwne 
obrazy tworzą niezwykłą atmosferę, a naprawdę strasznie zaczy-
na się robić, kiedy nocą ktoś chodzi po domu, pozostawiając 
przerażonym gimnazjalistom dziwne niespodzianki. Przyjaciele 
powoli odkrywają tajemnicę tego niezwykłego miejsca. W książ-
ce, jak we wszystkich tomach serii „Felix, Net i Nika”, nie zabrak-
nie humoru i przygód z dreszczykiem.  

 Kącik kulinarny 

Cześć, jesteśmy uczennicami tej szkoły i chodzimy do 6 klasy.         

W wolnym czasie lubimy gotować. Postanowiłyśmy się podzielić z 

wami fajnymi przepisami. Mamy nadzieję że się wam spodobają. 

Chcemy by wszyscy polubili gotowanie tak jak my!   Zuza i Ala 

Brownie 
Przygotowuje się je dokładnie w 5 minut. Piecze ok. 15-30 minut (w zależności od piekarni-
ka i wielkości blachy). Składniki (na 90%!) masz wszystkie w kuchni. Czy może być coś 
piękniejszego?! 
SKŁADNIKI: 
– 1 i 1/3 szklanki mąki 
– 2 szklanki cukru (możesz dać ciut mniej)               
– 3/4 szklanki kakao  
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
– 1/2 łyżeczki soli 
– 2/3 szklanki oleju roślinnego 
– 4 jajka  
– 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii    
– orzechy, kawałki czekolady 
Sposób przygotowania jest  banalny.  W misce wymieszaj wszystkie suche składniki. W dru-
giej połącz ze sobą wszystkie mokre. Następnie delikatnie, za pomocą widelca, wymieszaj 
ze sobą zawartość tych dwóch misek. Oczywiście żebyś się nie zmęczyła za bardzo – tam 
mają być grudki! Jak przy muffinkach. Całość wylej do wysmarowanej masłem blachy. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C. 



Zimowa rozrywka 

Żarty: 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje  gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje gniazd? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? 

– pyta nauczycielka Jasia 

- Bo nie mogę się obudzić na czas… 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię 

Nauczyciel na lekcji polskiego 

pyta się Stasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpie, ty się 

kąpiesz, on się kąpie… 

- Sobota wieczór, panie profeso-

Zagadki: 

1. U podnóża Tatr śniegu nawiał wiatr 

    Choć się w bieli skryło wszystko 

   Pędzisz tu na zimowisko. 

   Nie ma drugiego miasta, nad którym Giewont wyrasta 

   Tu górale podśpiewują i oscypkiem częstują. 

   Jakie to miasto? ..................................................... 

2. Najpierw się z góry na nartach sunie  

    Potem jak pocisk w powietrze frunie  

   Wreszcie na zgiętych nogach ląduje 

   Zaś wokół skoczni tłum wiwatuje. 

3. Jak nazywa się typowo górski wiatr? .......................................... 

4. Najwyższa góra w Polsce? .......................................................... 

5. Największe jezioro górskie? ....................................................... 

Rebusy: 

OKA    +   EKIERKA  +       GLO+ E + ZIMA   +  OWE  

MIK  +   DYK  + KA  KŁAŻAN   + + ANAS 

Stronę przygotowały: Zosia Chałas i Weronika 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/foka-ssak-zyworodny
https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/eskimos/eskimos-0014/


                    HOROSKOP 
                           Styczeń 2020 

Koziorożec 22.12- 20.01 – Uważaj na pracę klasową z biologii/ przyro-

dy. 

Wodnik 21.01- 19.02 – Dostaniesz dwójkę z kartkówki z matmy,  

ale nie martw się, ze sprawdzianu dostaniesz piątkę. 

Ryby 20.02- 20.03 – To twój szczęśliwy miesiąc. Czekają cię szóstki. 

Baran 21.03- 20.04 –W tym miesiącu czeka Cię niespodzianka z polskiego. 

Byk 21.04- 20.05 – Strzeż się matematyki. 

Bliźnięta 21.05- 21.06 – Lepiej przygotuj s ię do sprawdzianu z historii. 

Rak 22.06- 22.07 – Pokłócisz się ze swoim najlepszym przyjacielem. 

Lew 23.07- 23.08 – Będziesz pytany z angielskiego. 

Panna 24.08- 22.09 – Poznasz kogoś fajnego. 

Waga 23.09- 23.10 – Wygrasz konkurs plastyczny. 

Skorpion 24.10- 22.11 – Przygotuj się na plamy z kompotu po wizycie na stołówce. 


