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Drogie Koleżanki! 

Drodzy Koledzy! 

 

 

 

 

Powracamy po długim czasie z nowym 
numerem naszej gazetki! Mamy nadzieję, że 
miło spędziliście czas z rodziną w okresie świąt 
i ferii. Witamy Was w nowym roku odświeżoną 
szatą graficzną naszej gazetki. Liczymy na to, 
że okładka i nasze artykuły Wam się spodobają. 

Trzymajcie się ciepło! 

 

 

Małgorzata Dampz 

redaktor naczelna 
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Wywiad z panią Justyną Warenik-nauczycielką wychowania fizycznego na 

temat wygranej klasy VI e w konkursie „Lekcja online z Moniką Pyrek” 

Zuzanna Szulta: Dzień dobry! 
Justyna Warenik: Dzień dobry!  

Zuzanna Szulta: Czy mogę zadać pani trzy pytanka?  
Justyna Warenik: Jasne! 
Zuzanna Szulta: Proszę opisać okoliczności, w których dowiedziała się 

pani o konkursie? 
Justyna Warenik: Zauważyłam post w grupie na Facebook’u o 

nauczycielach WF-u i sportowcach, pomyślałam że to będzie ciekawy 
pomysł uaktywnić uczniów, tym bardziej, że dużo uczniów bierze 
udział w kółku, mamy też youtuberów,  którzy lubią to 

robić i informatyków w naszej klasie, którzy chętnie 
zmontowaliby taki film, można powiedzieć, że pomysł był 
moim zdaniem świetny. 

Zuzanna Szulta:  Dobrze, teraz przejdźmy do drugiego 
pytania: Czy trudno było przekonać klasę 6e do udziału 

w konkursie? 
Justyna Warenik: Czy trudno było przekonać? Moim 
zdaniem… tak…  zdziwiłam się trochę, ale to chyba 

przez to zdalne nauczanie, którym wszyscy jesteśmy 
zmęczeni. Gdyby klasa normalnie była w szkole, to 

pewnie bardziej ucieszyliby się z tego konkursu, mogąc 
spotkać Monikę Pyrek na żywo. Po dłuższej rozmowie i 
moim przekonywaniu, klasa zaakceptowała pomysł i chętnie wzięła 

udział. Swoich pomysłów na realizacje mieli sporo, samodzielnie 
zmontowali filmik, no i się  udało! Na następny konkurs trzeba 
poczekać i może znajdziemy równie dobry, a nawet lepszy już po 

pandemii! 
Zuzanna Szulta: Czy rozmawiała pani osobiście z Moniką Pyrek? Jaka 

jest słynna lekkoatletka?  
Justyna Warenik: Osobiście w obecnym czasie- nie, pamiętam panią 
Monikę z czasów moich startów, gdy ja biegałam. Pani Monika 

startowała też, więc byłyśmy na tych samych zawodach. Czasami 
udało się powiedzieć "Cześć!", ale koleżankami nie byłyśmy, nie 

znałyśmy się bliżej. Można powiedzieć, że widziałyśmy się tylko na 
stadionach. Teraz spotkałyśmy się tylko na tej lekcji konkursowej i nie 
było okazji do dłuższej rozmowy. 

Zuzanna Szulta: Dziękuję pani z wywiad i do zobaczenia! 
Justyna Warenik: Dziękuję, do zobaczenia! 

Wywiad przeprowadziła: Zuzanna Szulta 
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AUTORKI ZDJĘĆ: PAULINA BOBKOWSKA, ZUZANNA SZULTA 
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Za nami czas świąt… mamy nadzieję, że minął Wam w miłym, rodzinnym gronie i w 

spokoju. My też bardzo cieszyliśmy się tym świątecznym czasem i jego magią. 

Ważnym elementem bożonarodzeniowej tradycji  na pewno są choinki-spójrzcie na te, 

które stały w naszych domach. 

 

 

 

 

AUTORKI ZDJĘĆ: 

MAGDALENA 

BOBKOWSKA,  

PAULINA PASTUCHA, 

MAJKA PATELCZYK, 

MAŁGORZATA DAMPZ 

 

 



NOWINKI Z LUZIŃSKIEJ JEDYNKI NUMER 7 

 

 9 

 

 

 Mój niezbędnik w kosmetyczce: 
 

- chusteczki nawilżane- przydają się 
szczególnie kiedy nie mamy dostępu do 

wody i mydła; 
 
- chusteczki suche- konieczne są wtedy, 

gdy mamy katar; 
 
- pomadki do ust sprawiają, że w okresie 

grzewczym (jesień, zima) usta nie 
wysychają; 

 
- gumka, szczotka i spinki, ewentualnie opaska na 

włosy;  

 
-szczoteczka do zębów i pasta do zębów; 

 
- nawilżający krem do rąk;  
 

-spray do rozczesywania włosów;  
 
- krem nawilżający do ciała; 

 
- perfumy;  

 
-szampon do włosów i żel pod prysznic konieczny przy wizycie np. u 
cioci na noc 

 
- dezodorant; 

 
-żel do dezynfekcji  w czasach pandemii -warto mieć i używać na 

przykład po wyjściu z łazienki.  

MAŁGORZATA DAMPZ 
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Na zimowe wieczory polecam książkę pt. ''Jest taki dzień...legendy i 
bajki o Bożym Narodzeniu" Ezio Del Favero 

Książka szczególnie spodoba się młodszym dzieciom. Zarówno 
opowiadania, jak  i legendy wprowadzają w wigilijny czas, a ilustracje 

choć są czarno-białe doskonale ilustrują dane opowiadanie. 
 
"Zew krwi" Jack London  

Myślę, że książka spodoba się miłośnikom zwierząt oraz młodzieży. 
"Zew krwi" to jedna z najbardziej znanych powieści Jacka Londona. 
Książka opowiada o psie Bucku, który wiódł spokojne życie u boku Pana 

i pewnej nocy został 
sprzedany przez 

handlarza i trafił na 
Alaskę, skąd 
rozpoczął walkę o 

przetrwanie. 
Myślę, że w czasie 

czytania  tych 
książek spędzicie 
miło wieczory. 

Małgorzata Dampz 
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„Nie chodzi o to, by patrzeć na świat przez różowe okulary, ale by w 

jego szarościach dostrzegać to, co ważne, dobre i piękne”, to motto 

książki „O księżycu z komina domu na wzgórzu”. Ariadna Piepiórka 

opisuje w niej trudne relacje rówieśnicze – próbę odnalezienia się w 

nowym środowisku, przemoc i odrzucenie. Bohaterowie książki mają 

bardzo wyraźne role, wśród nich jest „nowy”, agresor i klasowe 

dziwadło. Splot wydarzeń spowodował, że ci chłopcy musieli połączyć 

siły. I ten czas okazał się dużym przeżyciem dla każdego z nich, bo 

mieli okazję lepiej się poznać i zrozumieć. Koniec historii zaskakuje 

smutnym wydarzeniem, ale również uczy, że w każdej sytuacji i w 

każdym człowieku należy szukać lepszych stron. Książkę polecam 

każdemu, bo jest mądra i wzruszająca. Pokazuje, że można żyć w 

świecie pełnym szacunku, empatii i zrozumienia. Nie brakuje w niej też 

przygód i dreszczyku emocji. 

Maciej Keller 
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Film "Enola Holmes" opowiada o ucieczce 

Enoli, młodszej siostry Sherlocka Holmesa, z domu po 

porwaniu jej mamy. Na swojej drodze spotyka wiele 

ciekawych osób i przeżywa niesamowite przygody oraz swoje 

pierwsze miłosne zauroczenie. Najbardziej podobał mi się 

fragment ucieczki Enoli z domu i spotkanie chłopca, który 

też uciekał od rodziny. Enola jest odważna i uparta, 

sprzeciwia się swoim braciom, którzy chcą decydować o jej 

życiu. Film trzyma nas w napięciu, a jednocześnie potrafi 

rozbawić. Bardzo podobała mi się postać Enoli, z którą się 

utożsamiam. Uważam, że "Enola Holmes" to film dla całej 

rodziny.  

Magdalena Bobkowska 
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REDAKCJA: 

Małgorzata 

Dampz -redaktor 

naczelna 

Zuzanna Szulta- 

fotograf 

Paulina 
Bobkowska- 

fotograf 

 

Reporterzy: 

Kornelia Dampc 

Maciej Keller 

Aleksandra Reńkas 

Laura Rutkowska 

Paulina Pastucha 

Magdalena Wunsch 

Zuzanna Paszki 

Jakub Jaskułka 

Majka Patelczyk 

Magdalena Bobkowska 

STRONA TYTUŁOWA: MAŁGORZATA DAMPZ 

INFO 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? 

Napisz do nas e-mail: 

nowinkiz1@wp.pl 


