
                                                                                                                       

Lubczyna, styczeń .                               

 

 

 

 

 

 

          

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

                                     Drogi Czytelniku! 

         W drugim numerze naszej gazetki szkolnej ,,Rozwiń żagle’’ nie 

zabraknie informacji o tym, co należy zrobić, aby pozostać optymistą. 

Artykuł Klaudii Marszałek jest doskonałą lekturą dla wszystkich 

tych, których dopada zimowa chandra  Nie zabraknie także 

przydatnych porad dotyczących zdrowego trybu życia oraz  

rozmaitych ciekawostek   

          Postanowiliśmy także wzbogacić ,,Rozwiń żagle’’ nową 

rubrykę ,,Damą być’’, która będzie dedykowana damskiej części naszej 

szkoły  Dziewczyny! To niepowtarzalna i jedyna okazja na 

znalezienie cennych informacji i wskazówek, dzięki którym 

poczujecie się naprawdę piękne!  

           Tym razem w ,,Roli głównej’’ nasza kochana Pani – Stella 

Stypik! W rolę redaktorek wcieliły się: Amelia Pogródek i Oliwia 

Ucińska. Dziewczynom udało się uzyskać wiele interesujących 

ciekawostek od swojej rozmówczyni  

         Absolutnym hitem jest komiks Marysi Kowalczyk ,,Przygody z 

Ekipy z Lipowej Ulicy’’. Autorka włożyła ogrom pracy, aby uzyskać 

tak niepowtarzalny efekt historyki obrazkowej! Komiks jest opatrzony 

pięknymi obrazkami i ciekawymi dialogami.  

                                                                    Redakcja 
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                         Być optymistą jest łatwiej ! 

 

Optymiści zazwyczaj są szczęśliwi i lubiani, mają dobry humor.  Taka osoba widzi 

świat w jasnych barwach, w każdej rzeczy znajdzie coś pozytywnego. Dla niej 

szklanka zawsze jest do połowy pełna.  Jeśli i Ty chcesz być optymistą, poznaj 

kilka pomocnych zasad: 

  

 

 

 W wolnym czasie rób to, co lubisz. Zjedz czekoladę, pójdź na spacer, posłuchaj 

muzyki, rysuj. To Cię odpręży. 

 Nie bądź uparty. 

 Niektórych rzeczy nie da się zmienić. Trzeba to zaakceptować. 

 Nie oczekuj zbyt wiele, np. że zawsze będzie ładna pogoda. 

 Jeśli możesz, unikaj pośpiechu.  

 Wieczorem myśl o tym, co dobrego Cię spotkało. 

 Musisz wierzyć, że coś ci się uda, np. dobrze napiszesz sprawdzian. 

 Nie przejmuj się zbytnio przeszłością i pracuj na swoją przyszłość. 

 Spróbuj cieszyć się nawet z najmniejszych rzeczy. 

 

                                                                                        Klaudia Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczęście to…. 

Specjalnie dla was przygotowaliśmy złote myśli, które są kwintesencją 

optymistycznego podejścia do życia  

,,Pesymista szuka przeciwności w każdej okazji. Optymista widzi 

okazję w każdej przeciwności’’. 

,, Na zegarze naszego czasu jest tylko jedno słowo : TERAZ’’. 

,, Każdy dzień został dany człowiekowi po to, aby czynić go jeszcze 

piękniejszym’’. 

,, Ze szczęściem czasami bywa jak z okularami, szuka się ich, a one 

siedzą na nosie’’. 

,,Szczęście znajduje się w Tobie. Zaczyna się na dnie Twojego serca, a 

Ty możesz je wciąż powiększać, pozostając życzliwym tam, gdzie inni 

bywają nieżyczliwi, pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga, będąc 

zadowolonym tam, gdzie inni stawiają żądania’’.  

,,Kto nie umie przysiąść na progu chwili, puszczając całą przyszłość w niepamięć, 

kto nie jest zdolny trwać w miejscu jak bogini zwycięstwa, nie doznając zawrotu 

głowy ani lęku, ten nigdy nie dowie się, czym jest szczęście’’. 

 

 



W roli głównej…Pani Stella Stypik ! 

 

- Gdy była Pani w naszym wieku czytała Pani dużo książek?   

- Tak, bardzo to lubię. Czytałam wszystko, co mi w ręce wpadło. W moim 

rodzinnym miasteczku była biblioteka, jak na tamte czasy dosyć duża 

liczyła 5/6 tys. Książek. 

- Dlaczego postanowiła Pani pracować w bibliotecę?  

- Zdecydowałam się na ten zawód, bo uwielbiam pracę z dziećmi. Lubię 

przebywać także wśród książek. Jest to moja wymarzona praca.  

- Ile osób dziennie przychodzi do biblioteki?  

- Jeżeli chodzi o wypożyczania, to tak średnio. Dziennie przychodzi 8/9 

osób, które wypożyczają książki. Miło byłoby gościć więcej osób z naszej wsi. 

Z kolei młodzież szkolna przychodzi prawie na każdej przerwie do 

czytelni. Razem coś poczytamy lub porozmawiamy. Miło spędzam czas z 

naszą młodzieżą.  

- Jaka jest Pani ulubiona tematyka książek? 

- Moim ulubionym gatunkiem są książki obyczajowo-psychologiczne. 

Zawsze lubiłam czytać ten rodzaj powieści. 

- Jaką książkę poleca Pani naszym czytelnikom?  

- Jest to trudne zadanie, ponieważ książki staram się dopasować do 

czytelnika. Mogę polecić dwóch autorów. Dla dziewczyn : Krystyna 

Siesicka, dla chłopców : Alfred Szklarski.  

- Czy lubi  Pani swoją pracę?  

- Tak , uwielbiam. W końcu to mój wymarzony zawód. 

- Jakie książki najczęściej wypożyczają uczniowie?  

- Fantastyka oraz seria książek :  " Magiczne Drzewo" to one cieszą się 

dużą popularnością. 

_ Dziękujemy za wywiad! 

- To ja dziękuję! 

                                 Wywiad przeprowadziły: A. Pogródek i O. Ucińska 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



,, Trochę dziwny świat dorosłych’’ 

Jak to u Was jest? Dogadujecie się z dorosłymi? A może częściej 

słyszycie, że dzieci i ryby głosu nie mają?   

Co powiedzieć, gdy słyszycie… 

 ,,Nie marudź’’ – poproście o kwadrans spokojnej rozmowy i 

obiecajcie, że nie będziecie jej przeciągać: 15 minut to sporo jak 

na wyjaśnienie jakiejś sprawy, a jednocześnie na tyle niewiele, 

że nie zdążycie nikogo poważnie zdenerwować, nawet gdyby 

wymknęło się Wam jakieś niepotrzebne słowo: 

 ,,Już podjęłam decyzję’’ – spokojnie poinformujcie, że właśnie o 

tej decyzji chcielibyście porozmawiać, bo może mama 

podejmując ją, nie wiedziała o wszystkich okolicznościach i 

argumentach, szczególnie tych, o których chcecie teraz 

powiedzieć. 

 ,,Myślę, że ta rozmowa tylko pogorszy sprawę’’ – kiedy wasz 

dorosły rozmówca jest w takim nastroju, rzeczywiście lepiej jest 

nie dyskutować dokładnie w tym momencie. Przełożenie 

rozmowy na za parę godzin albo na następny dzień nic Was nie 

kosztuje, a może znacznie zwiększyć szansę, że uda się znaleźć 

jakieś wspólne rozwiązanie. 

 

 



Okiem eksperta  
         Edmund Niziurski to autor znakomitego dzieła „Sposób na Alcybiadesa”. Książka 

została wydana w 1964 roku i należy do gatunku powieści młodzieżowych. Edmund w swoich 

pozycjach używa slangu młodzieżowego, a także języka naukowego. Charakterystycznym 

elementem stylu pisarza są różne neologizmy oraz groteskowe imiona, czy przezwiska. To spod 

pióra autora wykreowały się takie postaci jak chociażby Wieńczysław Nieszczególny  

       „Sposób na Alcybiadesa” jest historią czwórki przyjaciół, którzy nie chcieli się uczyć. 

Główni bohaterowie to: Marcin Ciamciara, Zenon Zasępa, Słabiński i Józio Pędzelkiewicz. 

Tytułowy Alcybiades jest nauczycielem historii, a nazywa się - Tymoteusz Misiak. Nazwali go 

tak uczniowie.  Akcja rozgrywa się w szkole imienia Samuela Lindego w roku szkolnym 

1960/1961. Chłopcy nie chcieli się uczyć, szukali więc sposobu na to, aby dostawać dobre 

oceny. Z ich działań wynikają różne zabawne sytuacje, a finał może zaskoczyć niejednego 

czytelnika. 

        Z pewnością jest to bardzo ciekawa, zaskakująca i warta przeczytania książka. Lekcje 

języka polskiego, na których miałyśmy okazję omawiać lekturę zapadną nam w pamięci na 

długi czas!    

 

                                                                                      Julia Solińska, Klaudia Marszałek 



                        Zdrowie to podstawa !  

Zajęcia wychowania fizycznego  są równie ważnym przedmiotem  jak 

język polski i matematyka.  Jednakże  uczniowie coraz częściej wymigują 

się  od  lekcji  wf-u .  Przynosząc zwolnienia wypisywane  przez  rodziców lub 

lekarza.  Nie  ćwiczą, bo  im się  nie chce,  bo lekcje  są nudne,  bo mogą się 

zmęczyć  lub  spocić.  Niektóre  dzieci  uważają  nawet,  że  ten przedmiot 

jest  niepotrzebny.  Mówiąc  tak  nie wiedzą  jak  bardzo  się  mylą, ponieważ 

regularne  ćwiczenia  są  potrzebne,  aby cieszyć  się  smukłą sylwetką.  Ruch 

przyśpiesza  także  przemianę  materii. Ci  którzy  uprawiają  sport  są  rzadziej 

przeziębieni.  Aktywność  fizyczna  sprawia ,  że  aktywują  się  białe   krwinki, 

które  pomagają  w  walce  z  drobnoustrojami.  Szczególnie  poleca  się 

ćwiczenia  wytrzymałościowe  do  których  zalicza  się  jazdę  na  rowerze   lub 

nartach,  a także  pływanie  na  basenie.  Dlatego  właśnie  powinniśmy  uprawiać  sport  co  

najmniej  dwa-trzy  razy  w  tygodniu. 

                                                                                                       

                                                                                                   Julia Solińska 

   

 



Ciekawostki 
Czy suhak jest krewnym krowy? 

Oczywiście! Chociaż nie jest do niej podobny, to suhak i krowa należą do tej samej rodziny. Suhak żyje 

w tundrze w środkowej Azji. Tylko samce posiadają rogi. Tworzą wielkie stada wraz z samicami i 

młodymi, którym przewodzą podczas migracji w poszukiwaniu pożywienia, kiedy mchy i porosty 

pokryje w zimie lód. Suhak jest niestety zwierzęciem rzadko występującym i grozi mu wyginięcie. 

                                               

Co robi jerzyk w locie?

 
Wszystko! W powietrzu się odżywia, ponieważ jego pożywienie stanowią wyłącznie owady latające. 

Myje się, nabierając do dzioba wody, którą następnie skrapla na skrzydła. Śpi i odpoczywa w locie, 

ponieważ ten wielki podróżnik każdej jesieni wyrusza z Europy środkowej do Afryki. Pisklęta zaczynają 

latać po 40 dniach od wyklucia i kiedy opuszczają gniazdo, już nigdy do niego nie wracają. 

 

 



Jaki ptak jest najmniejszy? 

Koliber! 

Jego wymiary wynoszą najwyżej 2,5 centymetra długości oraz 5 gramów wagi. 

W porównaniu do ciała, jego skrzydła są naprawdę duże. Rozpostarte mają około 

9 centymetrów. Rozmiary skrzydeł i prędkość z jaką nimi macha, czyli około 80 

razy na sekundę, czynią tego ptaka nadzwyczajnym lotnikiem. W czasie zimowej 

wędrówki potrafi przebyć ponad 3000 kilometrów!

 

                                                          Julia Marszałek 

 

  

 

 

 

 



DAMĄ BYĆ…. 

Jak to się plecie? 

1. Podziel włosy na dwie części prostym przedziałkiem 

wzdłuż głowy. 

2. Spleć po bokach dwa warkocze francuskie. Aby to 

zrobić, na jeden połowie na szczycie głowy wydziel trzy 

cienkie pasma. Splataj warkocz dobierając do 

zewnętrznego pasma, to z lewej, to z prawej strony, 

dodatkowe włosy. 

3. Zapleć do końca warkocze i zwiąż gumkami. 

 

 
                                  Daria Malinowska 

 



   

  

  

 

   

   

  

 

  
   

   

             

             
HASŁO……………………………………. 

 1. Ptak, który lubi słoninkę       

 2. Ciepłe na nogi          

 3. Inaczej Nowy Rok          

 4. Żółty, kwaśny owoc bogaty w witaminę C       

 5. Zimową porą otulamy szyję 

 6. Zimowa przerwa, długo oczekiwana przez uczniów         

 7. Pora roku poprzedzająca zimę      

 

           

                                                      Autor : Szymon Krajcer 

Gratulujemy WIKTOROWI KOWALCZYKOWI, który jako pierwszy 

dostarczył hasło krzyżówki z poprzedniego numeru gazetki. 

Prosimy odebrać nagrodę! Jeśli i Ty wiesz już jakie jest 

rozwiązanie nowej krzyżówki Szymona- nie zwlekaj ! 
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