
 1 

 1 Październik 2022r. Nr 1. 

                                                                        GAZETKA  
 ZESPOŁU SZKOLNO– PRZEDSZKOLNEGO 

 im. JANA KOCHANOWSKIEGO w ALEKSANDRII 

 W tym numerze: 
 Szkolne info, czyli bądź 

na bieżąco, 
 W twoim stylu…, 
 Chcesz wiedzieć  
         więcej?, 
 W świecie książki, 
 W świecie filmu, 
 Kącik dla najmłodszych, 
 Humor, 
 Dziś przepis na... 
 

 
 

  Nietypowe święta: 
 
 01.10.– Międzynarodowy 
Dzień Muzyki, 
06.10.– Dzień Borsuka 

15.10.– Światowy Dzień 

Mycia Rąk 

16.10.– Dzień Papieża Jana 
Pawła II 

20.10– Dzień Szelek 

21.10.– Światowy Dzień     
Owoców i Warzyw 

25.10.– Dzień Kundelka 

30.10.– Dzień Spódnicy 

1 PLN 

Witamy po przerwie! Chcesz wiedzieć, co dzieje się      w 
szkole, szukasz inspiracji, potrzebujesz rozrywki?  
Zajrzyj tutaj! Na pewno znajdziesz coś dla siebie,  
a nawet jeśli nie, to zawsze możemy coś zmienić.  

Wysyłaj swoje pomysły na: 
redakcjaaleksandrus@gmail.com 
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 2 Szkolne info, czyli bądź na bieżąco 

Wybory do samorządu uczniowskiego 
Skoro rozpoczęliśmy już nowy rok szkolny, czas na  
wybranie całej kadry naszych przedstawicieli.  
Dnia 22 września odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego pod 
przewodnictwem pana Hermana oraz pana Dyrektora i komisji z klas 
6,8A i 8B. Uczniowie naszej szkoły głosowali na jednego z czterech 
kandydatów. Ostatecznie na I miejscu znalazła się Anastazja Sikora, 
zaraz po niej Bartosz Bas, a na III miejscu – Bartosz Kita.  
 
Akcja ekologiczna- „Sprzątanie świata” 
Jak co roku, nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Sprzątania świata”. 
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci 
są nasze”, a jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia-
łań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, 
promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji. Ideą akcji 
jest praktyczna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – promo-
cja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności 
w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów natural-
nych (zwłaszcza wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej 
gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy 
od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. 
 
Ogłoszenie! 
 Przedszkole w Aleksandrii pragnie zwrócić się do wszystkich ludzi do-
brej woli o włączenie się w charytatywną zbiórkę na rzecz bezdomnych 
zwierząt ze schroniska w Częstochowie. 
Zbieramy karmę mokrą oraz suchą dla psów i kotów a także akcesoria 
takie jak: żwirek bentonitowy, kagańce, smycze, środki czystości, czy-
ste używane poduszki, kołdry- koniecznie bez wypełnienia. 
Przyniesione rzeczy zostawiamy przy wejściu do szkoły. Bardzo prosi-
my o przynoszenie ww. artykułów do 30 listopada br. 
Liczymy na Państwa pomoc, zaangażowanie oraz dobre serce! 
Organizator: M. Fabiszewska 
 
Źródło: https://zspaleksandria.pl/ 

 
Mikołaj Maciejewski 
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 3 W Twoim stylu... 

Klaudia Binek 

Trendy sezonu jesień-zima 2022 

Nr 1 - PREPPY LOOK - styl studencki, 
szkolny; połączenie elegancji (mundurki 
szkolne) oraz elitarnego sportu (bluzy, 
akcesoria sportowe, bomberki).  

Nr 2 - MAXI/ OVERSIZE - długie spód-
nice i sukienki do samych kostek bardzo 
długie rękawy, ogromne bomberki, kurtki, 
trencze. 

Nr 3- ELEGANCJA BIUROWA, INSPIRA-
CJA Z LAT 80-TYCH - androgeniczne gar-
nitury krawaty, dwurzędowe płaszcze, ak-
tówki, kanciaste duże marynarki. 

Nr 4 - MINIMALIZM LAT 90-TYCH - 
Biała podkoszulka bokserka, luźne dżinsy, 
buty workery, torebka bagietka.  

Źródło: https://pl.pinterest.com/ 
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 4        Chcesz wiedzieć więcej? 

Ciekawostki przyrodnicze: 
Naukowcy z Uniwersytetu Technicz-
nego w Wiedniu badają drzewa. Ba-
dając ruch drzew specjalnym skane-
rem, zauważyli, że nocą drzewa 
zmniejszają się. Oznacza to w 
uproszczeniu, że 5- metrowe drzewo 
staje się nocą niższe o jakieś 10 cm. 
Naukowcy zauważają, że najniższe 
drzewa są przed wschodem słońca.  
 
 
Ciekawostki wyszukiwarki: 
§• Jeżeli wpiszesz w wyszukiwarkę "Nasa Dart", 
to ... sam sprawdź co się stanie :D 
§• Znudzony/a zwyczajnymi napisami na ekranie, 
możesz je zmienić, wchodząc na stronę "Google 
Fonts"! 
§• Wchodząc na stronę "Google Art Project", 
możesz podziwiać zdjęcia w dużej jakości roz-
dzielczej dzieła sztuki! 
§• Jeśli chcesz poeksperymentować za pomocą 
wyszukiwarki, możesz tak zrobić poprzez wcho-
dzenie na stronę "Experiments with google" 
§• Dla osób ciekawych świata google przygoto-
wał codziennie 3 pytania na rozruszenie umysłu i 
poznanie nowych informacji na "agoogleaday" 
§• Nie umiejąc przetłumaczyć na dany język ja-
kiejś dużej liczby, możesz to zrobić poprzez: 
   ▬ wpisanie danej liczby a następnie " = " i języ-
ka, na który chcemy przetłumaczyć. 
 Klaudia Binek, 

Fabian Janusiak 
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Chcę dla Was zrecenzować książkę Colleen Hoover  
,,It Ends With Us", która zdecydowanie na długo zapad-
nie mi w pamięci.  
Fabuła książki nie jest czymś prostym na jedno popołu-
dnie  
i jeden weekend. Mimo to akcja jest wartka i spójna, 
jednak tematyka i emocje, które towarzyszą lekturze, 
powieści 
są czymś, co nie pozwoli nam tak po prostu odłożyć książ-
ki na półkę. 
 
Utwór opowiada o historii 24-letniej Lily Bloom, która na 
swojej drodze spotyka mężczyznę, zakochują się w sobie  
i w krótkim czasie pobierają się. 
Lily była przekonana, że jej życie nie mogło być już lep-
sze, 
jednak życie bywa przewrotne i w jednej z restauracji  
w Bostonie Lily spotyka swojego dawnego przyjaciela, Atlasa, któremu poma-
gała, i który odegrał ważną rolę w jej przeszłości. 
Odżyły wspomnienia, które przypomniały o wszystkim, co do niego czuła. Po 
czasie, Ryle okazuje się zupełnie nie takim człowiekiem, za jakiego go miała. 
Lily zostaje ofiarą przemocy domowej i po kolejnym ataku męża, ucieka do 
przyjaciela. 
Po jakimś czasie jednak kończą znajomość, uważając, że tak będzie lepiej, 
gdyż zdają sobie sprawę, że to, co jest między nimi, to coś więcej niż tylko 
przyjaźń.  
Wkrótce okazuje się, że kobieta jest w ciąży. Czeka ją trudna decyzja, którą 
musi podjąć, wiedząc, jak wygląda życie matki i dziecka terroryzowanych 
przez ojca. 
Moim zdaniem jest to bardzo wartościowa książka z przesłaniem, bardzo mnie 
poruszyła i zdecydowanie do niej powrócę. 
Ta powieść naprawdę nie raz zaskoczyła mnie swoim zwrotem akcji. 
Literatura obyczajowa z elementami romansu i dramatu to świetne połączenie, 
które autorka wykorzystała w swojej książce. 
Dzięki wielu przemyśleniom bohaterki i wykreowaniu jej jako osoby 
normalnej jak reszta ludzi, możemy się z nią utożsamić, poczuć jej emocje 
oraz zadać sobie pytanie, jak byśmy postąpili w podobnej sytuacji. 
Jeśli chodzi o wrażliwców, to sądzę, że uronią niejedną łzę, jednak będą zado-
woleni po przeczytaniu i przeżyciu tej historii razem z bohaterką.    

         W świecie książki 

Wiktoria Zając 
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 6           W świecie filmu ... 

Film animowany "Corpse Bride" został wyprodukowany 
w 2005 roku. Film opowiada o Victorze, który w dzień 
próby własnego ślubu przez przypadek oświadcza się 
nieżyjącej pannie młodej. Dziewczyna zabiera mło-
dzieńca ze sobą do świata zmarłych, by go poślubić. 
Viktor pragnie wrócić do "góry", aby ożenić się z żywą 
narzeczoną, panna młoda jednak po wielu latach czeka-
nia na pana młodego chce go poślubić i mieć tylko dla 
siebie. Próbuje mu na wiele sposobów zaimponować, 
aby został z nią i nie wracał do rodziny i narzeczonej. 
Wyblakłe kolory w żywym świecie sprawiają, że zmarły 
świat wydaje się o  wiele ciekawszy i weselszy. W fil-
mie pojawia się „wpadająca w ucho” muzyka, a aktorzy 
głosowi wspaniale odgrywają swoje role. Uważam, że 
"Corpse bride" to świetny film do obejrzenia w hallo-
weenowy wieczór.  

 

Amelia Tomaka 
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 7 Kącik dla najmłodszych 

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w wyznaczone miejsce. 
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Klaudia Binek 
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 8  Kącik dla najmłodszych 

 
Pokoloruj dynię. Możesz dodać własne wzorki. 

Patryk Spałek 
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 9 Humor 

Fabian Janusiak 

 Jak się czuje ogórek w towarzystwie śmietany? 
- Mizernie. 
 
 Jakim wozem jeździ radio? 
- Radiowozem.  
 
 Co to jest? Leży w trawie i nie dycha? 
- Dwie dychy. 
 
 Dlaczego blondynka kuca w sklepie? 
- Bo szuka niskich cen. 
 
 Co robi blondynka, leżąc na chodniku? 
- Słucha płyt. 
 
 Co robi skater w toalecie? 
- Szaleje na desce. 
 
 Jak się nazywa człowiek, który straszy dynie? 
  - BuDyń. 
 
 Co robi lekarz na polu minowym? 
  - Witaminy. 
 
  Jak nazywa się osoba, która łowi mak? 
  - Makłowicz. 
 
  W co grają Węgrzy? 
  -Węgrybirds. 
 
 Po co idzie ubezpieczyciel do lasu? 
  - Polisa. 
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 10 Dziś przepis na… 

Nr 1/10/2022 
 
Twórcy gazetki: 
Wiktoria Herman - Dziś przepis na… 
Mikołaj Maciejewski– Szkolne info, 
Klaudia Binek – W twoim stylu…/Chcesz wiedzieć więcej?/Kącik dla naj-
młodszych 
Wiktoria Zając – W świecie książki, 
Patryk Spałek – Kącik dla najmłodszych, 
Amelia Tomaka - W świecie filmu 
Fabian Janusiak - Chcesz wiedzieć więcej?/Humor.  
Mateusz Jamroziński — skład, Julia Spyra — nadzór techniczny 
 
Korekta, nadzór, opiekun Koła Młodych Dziennikarzy: p. Sylwia Herman 

  Muffinki z czekoladą: 
 3 jajka 
 1/2 szklanki cukru 
 1/2 szklanki oleju 
 1/2 szklanki zsiadłego mleka 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 2 szklanki mąki pszennej  
 1/2 tabliczki gorzkiej lub mlecznej czekolady 
 
Jajka wymieszać z cukrem. Następnie dodać mleko, olej, mąkę 
pszenną z proszkiem do pieczenia. Masę przełożyć do foremek 
i w każdą z nich włożyć kostkę czekolady. 
 

 

Wiktoria Herman 


