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Nazywam się Julia Smyla, mam 11 lat, chodzę do klasy 5c. Uczęszczam 

do klubu lekkoatletycznego UKS „Diament” w Godowie. 

Zainteresowanie lekkoatletyką zaczęło się od tego, że moja kuzynka Zuzia 

również trenuje ten sport od wielu lat i wielokrotnie mnie do tego zachęcała. 

Wybrałam ten klub, ponieważ moja koleżanka Julia, która trenuje w nim 

od dawna, namawiała mnie, abym poszła z nią na trening - spodobało mi się i tak się 

zaczęło... 

Przygodę w UKS - ie rozpoczęłam w lipcu 2017 roku. 

Na moim koncie mam już sporo medali, jak i pucharów: 

 Bieg Jastrząbka – 3. miejsce, 

 Bieg Między Pomnikami 2019 r. – 1. miejsce, 

 26. Bieg Gazety Wodzisławskiej – 5. miejsce. 

Jednym z moich najlepszych osiągnięć było dostanie się do finału „Czekoladowych Kolców”                           

w Ostrawie, gdzie biegałam wraz z najszybszym człowiekiem na świecie – Usainem Boltem.  

Do lekkoatletyki namówiłam też koleżankę Olivię z mojej klasy, a moja siostra Amelia z klasy 2b 

również związała się z tym sportem i od lutego 2019 roku trenuje ze mną w klubie. 

Jej osiągnięcia to: 

 Wstęga Balatonu, 

 3. miejsce w eliminacjach do „Czekoladowych Kolców'' w Godowie oraz zakwalifikowała się do 

półfinału „Czekoladowe Kolce '' w Raciborzu. 

Wspomnę jeszcze, że ja, Olivia i Amelia ćwiczymy też gimnastykę artystyczną w Centrum Gimnastyki                       

i Tańca „Maestria'' w Jastrzębiu - Zdroju i w tej dyscyplinie również mamy swoje małe osiągnięcia . 

Zachęcamy wszystkich do uprawiania sportu! 

 

 

 

 

 

1. miejsce w biegu Błękitna  
 

 

 

 
 

 

 



Zasady bezpiecznego korzystania                  

z Internetu: 

 

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego 

prawdziwego imienia i nazwiska, adresu 

domowego, numeru telefonu i innych tego 

typu informacji. 

 

2. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich 

zdjęć. 

 

3. Kiedy coś lub ktoś w Internecie Cię 

przestraszy, koniecznie powiedz o tym 

rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 

 

4. Internet to skarbnica wiedzy, ale 

pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które 

w nim znajdziesz muszą być prawdziwe! 

Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność 

informacji. 

 

5. Szanuj innych użytkowników Internetu. 

Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni 

traktowali Ciebie. 

 

6. Szanuj prawo własności. Jeżeli 

posługujesz się materiałami znalezionymi                   

w Internecie, zawsze podawaj źródło ich 

pochodzenia. 

 

7. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy 

komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, 

który poświęcasz komputerowi i staraj się 

go nie przekraczać. 

 

8. Pamiętaj, by traktować innych                           

z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie 

obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na 

agresję.  

 

 

 

     11 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego 

Internetu. Ma on na celu inicjowanie                                

i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych, zaznajomienie rodziców, 

nauczycieli i wychowawców z problematyką 

bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego 

wykorzystywania Internetu. 

 Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany konkurs na najlepszy plakat o tematyce 

bezpieczeństwa w sieci. Poniżej przedstawiamy wyniki: 

 

      I miejsce: Oliwier Kurasz (VI a)                        

 

 

 

 

 

 

        

       II miejsce: Anna Małysz (VI a) 

 

 

 

 

        

         III miejsce: Filip Przybyła (V b) 

 

 

 

 



 

W lutym przeprowadziliśmy ankietę, wśród losowo wybranych uczniów, bo chcieliśmy poznać Waszą 

opinię na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet. Poniżej przedstawiamy wyniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem? 
 mniej niż 1 godz. 13% 
 1 godz.  17% 
 2 godz.  28% 
 więcej niż 3 godz. 40% 

2.Z których urządzeń nowych technologii korzystasz? 
• telefon komórkowy 91% 
• laptop   47% 
• tablet   13% 

3.W jakim celu korzystasz z komputera/telefonu?  
 gry    66% 
 komunikatory i poczta elektroniczna 47% 
 odczytywanie wiadomości  26% 
 bez celu    9%  
 zdobycie wiedzy   23% 
 dla przyjemności   45% 
 spędzanie wolnego czasu  38% 
 zawieranie znajomości  13% 
 dostęp do stron „zakazanych” 6% 
 programowanie   2% 

4.Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? 
 w domu  94% 
 w szkole  6% 

5.Czy możesz obyć się bez komputera, telefonu i Internetu? 
 tak  63% 
 nie  30% 
 zdecydowanie nie 11% 

6. Czy rodzice w jakikolwiek sposób limitują Ci czas spędzony 
przed komputerem/telefonem? 

 tak  53% 
 nie  47% 

7.Czym dla Ciebie jest wirtualny świat Internetu? 
• ucieczka od codziennych problemów 45% 
• sposób na życie   17% 
• anonimową rzeczywistością  19% 
• inne    66% 

8.Czy słyszałeś/łaś lub czytałeś/łaś o zagrożeniach 
związanych z poznawaniem nowych osób przez Internet? 

• tak  94% 
• nie  2% 
• nie pamiętam 4% 

9.Czy zawierasz znajomości w Internecie? 
• tak  53% 
• nie  47% 

10.Czy zdarzyło Ci się, będąc na czacie lub gdzieś indziej                   
w Internecie, że ktoś wbrew Twojej woli próbował usilnie                   
z Tobą porozmawiać? 

• nigdy  70% 
• tylko raz  13% 
• kilka razy 15% 
• wielokrotnie 2% 

11.Czy zdarzyło Ci się spotkać z osobą poznaną przez 
Internet? 

• tak, wiele razy 19% 
• tak, kilka razy 13% 
• tak, tylko raz 6% 
• nigdy  62% 

12.Jakie prywatne informacje podawałeś/aś przez Internet?  
• adres e-mail  47% 
• adres zamieszkania 15% 
• numer telefonu  38% 
• zdjęcie   34% 
• żadne z powyższych 36% 

13.Czy  częste korzystanie z Internetu może mieć wpływ na 
ograniczanie realnych kontaktów międzyludzkich? 

• tak  49% 
• nie  49% 
• nie wiem  2% 

 
 
 
 
 

14.Czy zdarzyło Ci się wyzywać kogoś w Internecie? 
• 4 razy i więcej  38% 
• 1 – 3 razy  4% 
• nigdy   36% 
• nie wiem, nie pamiętam 9% 

15.Czy zdarzyło Ci się zamieścić w Internecie kompromitujące kogoś 
materiały? 

• 5 razy i więcej  2% 
• 2– 4 razy   4% 
• 1 raz   6% 
• nigdy   79% 
• nie wiem, nie pamiętam 9% 

16.Czy zdarzyło Ci się komentować wypowiedzi na forum 
internetowym, żeby ośmieszyć/sprawić przykrość innej osobie? 

• 5 razy i więcej  4% 
• 2– 4 razy   4% 
• 1 raz   2% 
• nigdy   77% 
• nie wiem, nie pamiętam 15% 

17.Czy zdarzyło Ci się ujawnić w Internecie czyjeś prywatne rozmowy? 
 5 razy i więcej  9% 
 2– 4 razy   2% 
• 1 raz   6% 
• nigdy   85% 
• nie wiem, nie pamięta 4% 

18.Czy zdarzyło Ci się przerobić i umieścić w Internecie zdjęcie innej 
osoby? 

• 5 razy i więcej  4% 
• 2– 4 razy   2% 
• 1 raz   4% 
• nigdy   76% 
• nie wiem, nie pamiętam 13% 

19.Czy zdarzyło Ci się celo wykluczyć ze swoich znajomych w Internecie 
inną osobą, aby jej dokuczyć? 

• 5 razy i więcej  4% 
• 2– 4 razy   4% 
• 1 raz   13% 
• nigdy   60% 
• nie wiem, nie pamiętam 21% 

20.Jeśli zdarzyło Ci się robić choćby jedną z rzeczy wymienionych                      
w pytaniach, zaznacz proszę kogo to dotyczyło. 

• kolegów/koleżanek z klasy   48% 
• innych młodych ludzi, których znasz   24% 
• nauczycieli    3% 
• osób, które znasz tylko z Internetu  24% 
• osób całkowicie przypadkowych/nieznajomych 17% 
• innych dorosłych    7% 

21.Czy zdarzyło Ci się w ostatnim roku, że ktoś przy pomocy Internetu: 
• wysłał SMS, który mi dokuczył  31% 
• komentował moje wypowiedzi na forum internetowym w taki 

sposób, że sprawił mi przykrość  22% 
•  umieścił/rozesłał w Internecie moje zdjęcie w niekorzystnej 

sytuacji     6% 
•  założył fikcyjne konto internetowe w portalu społecznościowym 

ośmieszające mnie    3% 
•  obraził mnie w trakcie grania w gry online 38% 
•  dostał się do mojego komunikatora internetowego i ujawnił moje 

tajemnice/treść rozmów   13% 
•  wysłał mi zawirusowaną wiadomość  31% 
• wyzywał mnie podczas rozmowy na czacie 47% 
• wykluczył mnie z grupy znajomych, aby mnie ośmieszyć     28% 
•  dostał się do mojej poczty internetowej 6% 

22. Jeśli zdarzyło Ci się doświadczyć wymienionych wyżej zachowań, 
wymień proszę kto Ci to zrobił: 

 koledzy/koleżanki z klasy   59% 
• inni młodzi ludzie, których znam   28% 
• nauczyciele    3% 
• osoby, które znam tylko z Internetu  6% 
• osoby całkowicie przypadkowe/nieznajome 31% 
• inni dorośli    6% 

 

 



 

  Walentynki, zwane Dniem Zakochanych, obchodzimy 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, 

chrześcijańskiego biskupa i męczennika. Tradycja świętowania walentynek w Europie Zachodniej i Południowej sięga 

średniowiecza. 

To, że walentynki rozprzestrzeniły się na cały świat, jest zasługą brytyjskiego pisarza i poety sir Waltera 

Scotta. Właśnie w Anglii w XVI wieku została wysłana pierwsza kartka Walentynowa. 

Tradycja obchodzenia Dnia Zakochanych dotarła do Polski, tak jak do całej Europy Północnej  i Wschodniej, 

znacznie później niż do krajów zachodnich, a popularność zyskała dopiero w latach 90. XX wieku. Dziś jest to jednak 

zwyczaj obchodzony tak samo hucznie, jak na Zachodzie. Do najpopularniejszych  w Polsce tradycji należy wysyłanie 

kartek z miłosnym wyznaniem, obdarowywanie ukochanej osoby prezentami czy wspólne wyjście do kina. 

 

Z okazji święta zakochanych zorganizowaliśmy w naszej szkole konkurs na najlepszy wiersz walentynkowy. 

Mogli wziąć w nim udział wszyscy uczniowie. Po burzliwej dyskusji wyłoniliśmy zwycięzców  i wyróżniliśmy dwie prace. 

                                                

Kategoria  II:  klasy V – VIII 

         

Marta Kopiec, klasa VII a 

 

 
 

 

Kategoria  I:  klasy I - III 

 

 

Agata Wuwer, klasa I b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

Wyznanie 

Przyjacielu ukochany! 

Wiem, że długo już się znamy. 

Ale ja dłużej tak nie wytrzymam, 

ciągle coś przed Tobą ukrywam. 

Chcę Ci powiedzieć to w tym momencie, 

przy tej okazji, przy tym Święcie. 

Od dawna coś do Ciebie czuję! 

Marzenia o Nas codziennie snuję! 

Trudziłam się bardzo, by Ci to wyznać. 

Nigdy nie chciałam się do tego przyznać. 

Mówię to naprawdę szczerze 

i nadal nie wierzę, 

że Ci to napisałam. 

Bardzo się nad tym wierszem starałam. 

Więc zostań moją walentynką 

i zawsze chodź z uśmiechniętą minką. 

 

 

 

 

Walentynki 

Walentynki - fajna rzecz, 

można wnet zakochać się. 

Pan Walenty strzałą mierzy, 

nigdy nie wiesz, kiedy Cię uderzy. 

Bo z miłością bywa tak, 

że przychodzi na raz, dwa. 

Wtedy serce mocno bije 

i już nic się nie ukryje. 

Trzeba kochać i miłować, 

żeby w świecie nie zwariować! 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzkie Konkursy 

Przedmiotowe 

 

Marta Szczurek i Maciej Kopiec 

zakwalifikowali się do trzeciego, 

ostatniego już etapu 

Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych - Marta                     

z języka polskiego, a Maciej                         

z matematyki. 

 

 

Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 

 

24 lutego 2020 r. w naszej szkole 

został rozegrany Półfinał Powiatu      

w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

Starszych. Dziewczyny z naszej 

szkoły zajęły II miejsce, 

wygrywając z Wodzisławiem                        

i przegrywając z Rydułtowami. 

 

                                         

Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 

 

 Dziewczyny z naszej szkoły 

zmierzyły się z koleżankami                      

z Marklowic, grając 2 połowy po 20 

minut. Dziewczyny ostatecznie 

przegrały mecz . Mimo to  nasz 

udział w tegorocznych rozgrywkach 

jeszcze się nie zakończył, ponieważ 

czeka nas finał powiatu. 

 

 

„Matematyczne Pendolino” 

 

27 lutego 2020 r. w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym                             

w Łaziskach odbył się Gminny 

Konkurs pt. „Matematyczne 

Pendolino” dla uczniów klas IV i V 

szkoły podstawowej. Naszą szkołę 

godnie prezentowali uczniowie klasy 

V -  Julia Smyla i Bartosz Kopiec.  

 

 

„Spacer po wyobraźni” 

 

10 stycznia w Liceum Sztuk 

Plastycznych w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Wodzisławiu 

Śląskim odbył się Regionalny 

Konkurs Artystyczny ,,Spacer po 

wyobraźni”. 

W konkursie wzięły udział 

uczennice z naszej szkoły: Nicole 

Grzegoszczyk, Anna Murańska, 

Weronika Tesarczyk, Weronika 

Pękała, Olimpia Mętlewicz i Alicja 

Di Gesare. 

 

 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny  

Emilia Najda z kl. VII b zajęła                 

I miejsce w Powiatowym Konkursie 

Ortograficznym dla  uczniów klas 

VII- VIII. 

Tuż za podium znalazła się Nikola 

Rossa z kl. VII a, zajmując IV 

miejsce.  

 

 
 

„W przyszłości zostanę” 

 

27 lutego w Powiatowym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim odbył się konkurs dla uczniów 

klas V i VI szkół podstawowych. Alicia Di 

Gesare opowiedziała o blaskach                         

i cieniach, które towarzyszą top 

modelkom. Blanka Lawędziak została 

wyróżniona przez komisję konkursową 

za zaprezentowanie ścieżki rozwoju, 

która ma doprowadzić ją do uzyskania 

kwalifikacji  prowadzenia hipoterapii. 

Alicja Parus opowiedziała o swoich 

planach biznesowych związanych                                                 

z otwarciem ośrodka jazdy konnej. 

Komisja przyznała jej prezentacji II 

miejsce.  

 

 

Finaliści „Bajkowych Zadań” 

 

Igor Kopiec z kl. III a, Laura Kopiec 

oraz Krzyś Stabla z kl. III c dostali 

się do finału XIX Wojewódzkiego 

Konkursu Matematycznego „Bajkowe 

Zadania. 28 lutego w Pałacu Młodzieży                               

w Katowicach mali matematycy 

napisali ostatni test sprawdzający ich 

zdolności logiczno - matematyczne. 

Igor Kopiec zdobył II miejsce,                    

a Krzyś Stabla wyróżnienie.  

 

 

Wojewódzki Konkurs „Wykreuj 

historię” 

 

Emilia Burda z klasy V b zdobyła 

wyróżnienie I stopnia                               

w Wojewódzkim Konkursie 

„Wykreuj historię”. Filip Przybyła 

został laureatem II miejsca,                     

a Sandra Adamczyk zdobyła 

miejsce III. 

 

 



ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rebusy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli troje dzieci i ich trzy psy nie 

znajdowało się pod parasolem, to 

jak to się stało, że żadne z nich nie 

zmokło? 

Gdzie czwartek  jest 

przed środą? 

  W wykreślance ukryło się 8 nazw zawodów. Znajdź je! 

 

ZAGADKI LOGICZNE 

Świetnie trzymam wodę, choć 

jestem bardzo dziurawa. Czym 

jestem? 

ŁAMAŃCE  JĘZYKOWE 

Czarna krowa w kropki bordo               

gryzła trawę kręcąc mordą. Kręcąc 

mordą i rogami gryzła trawę wraz                 

z jaskrami. 

Tato, co tata czyta? Tytus mu na to: 

„Cytat z Tacyta”. 

Chłop pcha pchłę, pchłę pcha chłop. 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku każdy loczek. 

Po czym przykrył koczek toczkiem, 

lecz część loczków wyszła boczkiem. 

I cóż, że się cieszysz, że się czeszesz 

w Szwecji? 

 

 

 

 



 
 

Wodnik (20.01 – 18.02) – To będzie miesiąc przygotowań. Nie oczekuj szybkich rezultatów i nie daj się zwieść 

pozorom ani radom tych, którzy nie wiedzą, o czym mówią! 

Ryby (19.02 – 20.03) – Łatwo przystosowujesz się do zmieniających się prądów, a Twoje duchowe podejście do 

życia oznacza, że w każdej sytuacji znajdujesz coś dobrego. 

Baran (21.03 – 19.04) – Czeka Cię wyjątkowo dynamiczny miesiąc, który zmieni kurs twojego życia.  

Byk (20.04 – 22.05) – Początek marca da Ci wiele do myślenia w kwestii Twoich priorytetów. 

Bliźnięta (23.05 – 21.06) – Jeśli myślałaś/eś, że ostatni miesiąc był pełen wrażeń, poczekaj, aż poznasz smak 

kwietnia 2020 roku. 

Rak (22.06 – 22.07) – Nie w każdej przeszkodzie potrafisz dostrzec szansę, ale jeśli dobrze poszukasz, 

znajdziesz ją. 

Lew (23.07 – 23.08) – Im ciężej pracujesz, tym szczęście bardziej będzie Ci sprzyjać. 

Panna (24.08 – 22.09) – Nie będziesz w stanie przewidzieć nagłych zwrotów, zmian i zmyłek, które zainspiruje 

kosmos. 

Waga (23.09 – 22.10) –  Jeśli nie podejmiesz działań, by wspiąć się po szczeblach drabiny społecznej, 

będziesz chroniona/y przed problemami, które pojawiały się w ciągu ostatnich lat. 

Skorpion (23.10 – 21.11) – Pamiętaj, że nie możesz rozpocząć nowego etapu życia, wlokąc ze sobą stare 

sprawy. 

Strzelec (22.11 – 21.12) – Czeka na Ciebie wiele niespodzianek w najbliższym czasie. 

Koziorożec (22.12 – 19.01) – Nie będziesz długo czekać, by utwierdzić się w swoich nadziejach lub potwierdzić 

obawy. 
 

KOLOROWANKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gazetkę przygotowali:  

Jakub Pająk, Bartosz Penkała, 

Magdalena Toman, Marta Szczurek, 

Marta Kopiec, Klaudia Kubica, Paweł 

Materzok, Emilia Rduch, Oskar 

Brachmański, Alan Szczeponek 

Opiekun: Patrycja Malura 


