
    

Witajcie !Załoga gazetki „INNA” powraca po ponad dwumiesięcznej 

przerwie do redagowania Waszego ulubionego szkolnego pisemka. Wraz z nami 
powracają całkiem nowe sprawozdania, ciekawostki, artykuły, przepisy na pyszne 
dania oraz… konkursy! Czy w nowej formie? Tego dowiecie się, kupując nowy 
numer pisemka. Gorąco polecamy!  

W tym  roku szkolnym nasz skład redakcyjny przedstawia się 
następująco: 

 

                                                                                       

  Obchody  wybuchu
  II wojny światowej 

Wybory   do Samorządu   
Uczniowskiego 

 

 
 

Iza Krzyzińska – kl. II a 

Ola Kielak – II a 

Kacper Adamiak – II a 

Przemek Wereda – II a 

Opiekun: Urszula Skiermunt 

 

 

O 

 

Przemek Wereda 

 

 

Uroczyste 
rozpoczęcie 

roku szkolnego 

Dzień 
Języków 
Obcych 

Dzień Nauczyciela 



 

 

 

1 września obchodziliśmy 73. Rocznicę wybuchu II wojny światowej.             

Ziemia Wodyńska zapisała także 

krwawe karty tamtego tragicznego                

w dziejach Polski.  Na cmentarzu 

wojennym w Woli Wodyńskiej 

spoczywa 240 żołnierz z 1 Dywizji 

Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego 

z Wilna, którzy w dniach:                          

13 - 14 wrześni 1939 roku polegli na 

naszej ziemi.  

                                                                                          

9 września o godzinie 15:00 na 

cmentarzu żołnierskim w Woli Wodyńskiej odbyła się uroczystość 

upamiętniająca poległych w walce żołnierzy. Po mszy świętej młodzież                      

z Publicznego Gimnazjum  w Wodyniach przedstawił montaż słowno – 

muzyczny poświęcony pamięci tych, którzy odeszli na wieczna wartę. 

 

3 września o godzinie 8:30 nastąpiło 

rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. 

Wszyscy zebraliśmy się na  mszy świętej                  

w kościele parafialnym w Wodyniach, a 

następnie ze sztandarem naszego gimnazjum 

wróciliśmy do szkoły, gdzie odbyła się dalsza 

część inauguracji roku szkolnego.  

Na uroczystość przybył również wójt gminy 

Wodynie Marian Sekulski, który wręczył 

kwiaty pani Urszuli Skiermunt,  dziękując za 

trud i ciężką pracę, jaką włożyła, pełniąc 

funkcje dyrektora. 

Następnie przywitał nową dyrektor, panią 

Ewę Cizią, życząc jej sukcesów w pracy. 



            Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 

Dnia 21 września 
odbyły się 
wybory do 
Samorządu 

Uczniowskiego. 
Poprzedziła je  

plakatowa 
kampania 

wyborcza oraz 
prezentacja 

poszczególnych  
osób   w klasach 

lekcyjnych.  Kandydaci mieli bardzo 
zbliżone programy wyborcze. Nie było 

żadnych rewolucyjnych pomysłów.  Wszyscy oparli swoje zapewnienia na  
sprawdzonych działaniach z poprzednich lat.  

 

 

 

Wyniki wyborów przedstawiają się 

następująco: 

Piotr Sosinowski- kl. III b- przewodniczący 

DariaWłodarek – kl. II b – zastępca    

przewodniczącego  

Iza Krzyzińska i Weronika Kublik – sekretarz / 

skarbnik (przyp. red.) 

.  

 

Nowo wybranym władzom serdecznie gratulujemy i czekamy na spełnienie 

wszystkich obietnic wyborczych. 
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12 października w naszej 
szkole obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. 
W tym dniu lekcje miały 
odświętny charakter. 
Odbył się również apel, 
podczas którego na ręce 
pedagogów zostały złożone 
podziękowania za trud, jaki 

wkładają w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. Ciekawym 
akcentem okazały się „odznaczenia” przyznane pracownikom szkoły. 
 

 
 
Na zakończenie uczniowie odśpiewali piękne życzenia dla wszystkich 
pracowników szkoły, a Pani Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom.                                                                                                                              
Ten dzień był pełen życzliwości i uśmiechu, który gościł zarówno na twarzach 
pedagogów jak i uczniów.  

 



 

 

Rozmowy w tłoku… 

D: Dlaczego została Pan/Pani nauczycielem? 
A: O wyborze zadecydowała chęć pracy z młodym człowiekiem. 
K: To było spełnienie moich dziecięcych marzeń. 
D: Jak z perspektywy czasu ocenia Pan/Pani swój wybór? 
B: Uważam, że podjęłam słuszną decyzję. 
S: Teraz z większą rozwagą podejmowałabym decyzję o pracy w szkole. 
Początkowo jesteśmy pełni pasji i pomysłów. Z czasem dopada nas 
zmęczenie, a nawet rutyna. Jednak w ostatecznym rozrachunku myślę, że  
wybrałam właściwie. 
D: Jakie predyspozycje Pana/Pani zdaniem powinna posiadać osoba, która 
chce zostać nauczycielem? 
S: Przede wszystkim powinna kochać dzieci.  
K: Myślę, że powinna być cierpliwa i otwarta na innych. 
A: Oprócz cierpliwości i wytrwałości, powinna być ambitna i elastyczna, by 
móc szybko dostosować się do zmieniającej rzeczywistości. 
D: Co wyróżnia zawód nauczyciela spośród innych zawodów? 
B: Uważam, że możliwość kształtowania poglądów i charakteru młodego 
człowieka. 
S: Nauczyciel może mieć ogromny wpływ na to, jak dzieci postrzegają świat. 
A: Nasz zawód, jak rzadko który, daje nam szerokie pole do działania, 
rozwoju innych, jak i nas samych.  
D: Co dla Pana/Pani oznacza słowo „nauczyciel”? 
S: Kryje się w nim zobowiązanie i ogromna odpowiedzialność. 

A: Górnolotnie można by rzec, ze to przewodnik i mistrz. Realnie jednak 
rzecz ujmując, to ktoś, kto we współczesnym chaosie myśli i zdarzeń stara się 
pokazać dziecku/ młodzieży sens nauki. 

D: Jakie plusy lub jakie minusy zauważa Pan/Pani w byciu nauczycielem? 
A: Plusy to: możliwość samorealizacji i rozwoju. By być dobrym 
nauczycielem, nie można bazować na tylko na wiedzy zdobytej na studiach. 
Minusy: brak stabilizacji      w systemie edukacji i wieczny stres. 
K: Plusy: kontakt z młodymi ludźmi, przez co czuję się młodziej oraz brak 
monotonii - ciągła aktywność. Minusy: częsty brak czasu na realizację 
pozaszkolnych pasji oraz poczucie tego, iż zaniedbuje się własną rodzinę.                        

 
Wszystkim nauczycielom dziękujemy za wypowiedzi. Redakcja 

Co ja tutaj 

robię? Uczyć czy 

nie uczyć- 

oto jest 

pytanie? 



 

… i od dawna wszyscy o tym wiemy. 
Uczniowie naszego gimnazjum także starają 
się o tym pamiętać i niemalże tradycją jest 
już, że corocznie wrzesień obfituje w liczne 
rajdy rowerowe. Klasowe wycieczki to  
jeden z najlepszych sposobów na 

interesujące spędzanie jeszcze ciepłych wczesnojesiennych dni, ponieważ: 

 ruch na świeżym powietrzu jest wskazany dla ludzi w każdym wieku  
  pomaga nam zadbać o kondycję 
 uczniowie oraz nauczyciele mają okazje na integrację czyli rozmowy, 

zabawy w grupie itp.  
 rajd jest przeprowadzany zwykle w trakcie lekcji, a jak wiadomo dla 

gimnazjalisty, który niedawno wrócił z odpoczynku wakacyjnego i jeszcze 
„nie do końca się obudził”, nie ma nic lepszego niż odpoczynek od nauki  

                                                                                                                                     black 

 

Rowery sprawdzone, kiełbaski na ognisko spakowane, radosne miny przyklejone 
do ust. Czas na przygodę!  

Uczniowie klas III tuż przed wyruszeniem na turystyczny szlak 
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 Koszt wyprodukowania 1 grosza to 8 groszy. 

 5 minut po przebudzeniu zapominasz 50% snu, a po 10 minutach 90% snu. 

 Najkrótsza wojna światowa wybuchła między Wielką Brytanią                                   

a Zanzibarem. Trwała ona 38 minut. 

 Zdanie „Może jutro ta dama sama da tortu jeżom” czytane od tyłu brzmi tak samo 

jak czytane od przody. 

 Geometryczny środek Polski znajduje się w miejscowości Piątek                               

w województwie łódzkim. 

 Przez cały czas widzisz swój nos, lecz twój mózg go ignoruje. 

 Chiński język jest używany przez największą część populacji ziemi.                            

Co ciekawe, język angielski jest dopiero na czwartym miejscu. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 Nazywanie wilgotnych lasów równikowych dżunglą jest błędem. Dżungla to 

formacja krzewiasta występująca tylko w Azji południowo-wschodniej. 

 Co roku na rzecz Bałtyku tracimy około 50 hektarów plaż.                           

 Jeszcze 10 000 lat temu linia brzegowa naszego morza znajdowała się 20-100 km   

dalej na północ niż obecnie, a poziom wody znajdował się 50 metrów niżej.  

 Morze Barentsa słynie z tego, że nie zamarza. 

 Etna to najwyższy wulkan Europy (3323m n.p.m.). Powstał  w trzeciorzędzie, wciąż 

jest czynny - od 6190 r. p.n.e. wybuchł 203 razy.  

 Gdyby nie ciepły Golfsztrom (Prąd Zatokowy), warunki klimatyczne na 

obszarach Wielkiej Brytanii, północnej Francji, Skandynawii przypominałyby te, 

które panują obecnie na Grenlandii. Prąd ten ogrzewa powietrze w takim stopniu, że 

temperatury na podobnych szerokościach geograficznych są niższe nawet o 20
o 
C 

 Najwyższa zanotowana przez człowieka fala tsunami uderzyła                          

9 czerwca 1958 r. w wybrzeża Alaski. Wysokość fali wyniosła 524m! Śmierć 

poniosło 5 osób. Dla porównania fale tsunami z 2004 roku sięgały maksymalnie              

15 metrów, zginęło prawie 300 000 osób.  
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Dnia 14 października obchodziliśmy po raz dwunasty Dzień Papieski.                         
W tym roku uroczystości 
przebiegały podhasłem:                                
Jan Paweł II – Papież Rodziny. 
      

 
Uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Wodyniach wzięli udział          
w tegoroczne obchody Dnia Papieskiego, przygotowując program artystyczny, 
którego myśl przewodnią stanowiły słowa Ojca Świętego: Pośród tych wielu 
dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.”. 

 

             
 

W przygotowanie uroczystej mszy św. aktywnie włączyli się nauczyciele   
Zespołu Szkół  w Wodyniach. 

 

 
 



 
 

W programie obchodów wykorzystano teksty wystąpień błogosławionego 
Jana Pawła II oraz twórczość Papieża z okresu powojennego. 
 

 

 
 

We  mszy św. uczestniczył również poczet sztandarowy naszego Gimnazjum. 
 
 

 
 

W uroczystościach wzięli udział uczniowie klasy IIIb. W skład pocztu 
sztandarowego weszli uczniowie klas: IIIb, IIa i IIb. Młodzież została 
przygotowana przez panie: Stanisławę Urbanek i Urszulę Skiermunt. 
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Zapewne wiesz, że najważniejszym celem szkoły jest nauczanie. Chcesz, 
żeby ten rok był lepszy od poprzedniego? Pragniesz uniknąć błędów? 
Skoncentruj więc swoją uwagę, wszystkie szare komórki i szczere chęci 
na systematycznej nauce. Staraj się tak uczyć, by się rozwijać i poszerzać 
swoje horyzonty. 
Nieodzowną cechą ucznia jest także dobre zachowanie. W szkole: 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, koledzy i koleżanki oraz 
wszyscy inni, którzy w niej przebywają, zasługują na szacunek. 
 

Bądź uprzejmy wobec wszystkich! 
 

 Nie żałuj zwrotów typu: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, 
proszę, przepraszam! 

 
Jeżeli chcesz funkcjonować w świecie savoir vivre, koniecznie 
przeczytaj te książki!  
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Uważaj na lekcjach, ćwicz umysł  w dyskusjach 
klasowych. 

Bądź przygotowany do lekcji. 

Staraj się robić więcej niż się od Ciebie oczekuje. 

Poszerzaj swoją wiedzę. To coś, czego nikt Ci                       
nie odbierze. 



KĄCIK SPRAW BIEŻĄCYCH 

Co nas czeka? 

 17X - apel z okazji obchodów Dnia Papieskiego 
 19X - konkurs języka angielskiego (etap szkolny) 
 17X - konkurs fizyczny (etap szkolny) 
 22X -  konkurs geograficzny (etap szkolny) 
 24X - pasowanie uczniów pierwszych klas 
 24X -konkurs historyczny (etap szkolny) 
 29X - konkurs polonistyczny (etap szkolny) 
 30X- konkurs biologiczny (etap szkolny) 
 1-2X - dni wolne od zajęć edukacyjnych 

 

 
 

Rady nie od parady  

 

Każda z nas chciałaby mieć gładką cerę, lecz często na twarzy pojawia się 
trądzik. Są różne sposoby, by mu zapobiegać. 

Maseczki: Zabieg z zastosowaniem maseczki zajmuje niewiele czasu od 5 do 30 minut. 
Wskazane jest, by stosować je systematycznie, jeden lub dwa razy w tygodniu. Maseczki 
powinno się zawsze nakładać na oczyszczoną skórę. Na rynku  mamy dużo tego typu produktów. 
Należy jednak stosować te przeznaczone dla cery trądzikowej lub tłustej. Są proste w użyciu i do 
tego bardzo tanie.  

Na przykład: 

 maseczki kosmetyczne - maska z zieloną glinką, która przeznaczona jest do cery 
zanieczyszczonej, skłonnej do wyprysków, nie zatyka porów, ma ładny zapach; 

 domowe maseczki - do ich zrobienia należy wykorzystywać wyłącznie świeże produkty, ich 
wartość odżywcza jest największa. 

 Maseczka z marchwi jest przeznaczona do skóry tłustej, lekko barwi skórę dając efekt 
opalenizny. Nie należy używać tej maseczki zbyt często, ponieważ silnie wysusza skórę. 
Przepis: - Marchewkę ścieramy na drobnej tarce. Lekko odsączamy, żeby sok nie ciekł lub do 
marchwi dodajemy trochę mąki żeby związać sok. Nakładamy na twarz i pozostawiamy na 
ok. 10 - 20 minut. Zmywamy wodą.  

 Maseczka z banana i avocado do cery z trądzikiem Składniki: 1 mały banan; 1 małe 
awokado; 2 łyżki stołowe naturalnego jogurtu; 2 - 3 krople witaminy E. Miksujemy razem 
banana i awokado do uzyskania jednolitej masy, dodajemy jogurt i witaminę E, miksujemy 
ponownie do uzyskania jednolitego koloru. Maseczkę nakładamy na przemytą twarz i 
pozostawiamy na 10 do 25 minut (zależnie od wrażliwości naszej skóry). Zmywamy z twarzy 
letnią wodą. 
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Czy potrafisz poprawnie odczytać 
tekst zawarty  w „dymkach”?                

Na pierwszą osobę, która prawidłowo 
odgadnie treść dymków”, czeka 
niespodzianka. 

Rozwiązania proszę dostarczać do opiekuna zespołu redakcyjnego. 

 

Jaś przychodzi ucieszony ze ze szkoły i woła:                                  

  - Mamo! Mamo! Dostałem dziś w szkole szóstkę! 
  - Synku, a z którego przedmiotu?! - pyta  uradowana mama.                                   
  - Dostałem dwójkę z polskiego, trójkę z matematyki i jedynkę z przyrody -  to razem   
szóstka !!! 

 Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: „Jak trzeba się uczyć?". 

 Jaś napisał: 

 -„Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie. Im  więcej umie, tym więcej zapomina.               

Im więcej zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie, tym mniej zapomina. Więc po co się 

uczyć?!". 
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Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 

− Kto, waszym zdaniem, był największym wynalazcą wszech czasów? 

− Edison - odpowiada Krzyś. 

− Czy mógłbyś to uzasadnić? 
− Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać przy świecach!!! 


