
Fascynująca
zima

Na poprawę
humoru w
długie
wieczorne dni
Zagadka
trudna do
złamania jak
Twój umysł!

Polecane
Repetytoria

Amelia Kulawik – Jung z kl. 8b oraz
Piotr Czapla z klasy 8d zachwycili
jury interpretacją tekstu
poetyckiego realizującego temat: 
; Radość, fascynacja, smutek..., czyli
wiersze o emocjach w życiu
człowieka &quot;. To właśnie im
przypadło I miejsce.  Na słowa
uznania zasłużyły też Nikola Białas
kl.8b i Sandra Sadkowska kl. 7b.

G A Z E T K A  S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  

I M .  J A N A  P A W Ł A  I I  W  K L U C Z A C H  

Do konkursu recytatorskiego dla
klas 7-8, ogłoszonego przez
polonistów w listopadzie nie zgłosiło
się zbyt wiele osób. Jednak Ci, którzy
zechcieli zaprezentować swój talent,
naprawdę pokazali klasę.

C O  W  N U M E R Z E ?

Jak się uczyć
aby się
nauczyć?
Tyle książek,
lecz która
najlepsza?

Talenty są wśród
nas!

Zwycięzcy etapu szkolnego
reprezentowali Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Kluczach na
konkursie powiatowym,
organizowanym przez I LO im.
Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
O podzielenie się wrażeniami z tego
wydarzenia poprosiliśmy Amelkę,
której jury 19.11.2021r. przyznało
wyróżnienie.

Talenty są
wśród nas!
Konkurs
recytatorski



W piątek dziewiętnastego listopada
pojechałam do Olkusza na drugi etap
konkursu recytatorskiego. Organizatorzy
konkurs przywitali nas niezwykle ciepło.

Właśnie tam spędziliśmy resztę czasu, który
jury wykorzystało na obrady. Wszyscy
uczestnicy konkursu recytatorskiego
reprezentowali bardzo wysoki poziom,
wykazali się profesjonalizmem i wyraźnym
zapałem. Wreszcie nadszedł czas ogłoszenia
wyników. Otrzymałam wyróżnienie i
zostałam zaproszona na środek sali, gdzie
odbywała się gala i odbiór nagród.
Usłyszałam kilka miłych słów od jury i pani
dyrektor.

Konkurs
recytatorski

Najpierw odbyło się uroczyste rozpoczęcie,
które składało się z przemowy ważnych
osobistości szkolnych oraz powiatowych.
Następnie uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego
w Olkuszu zaśpiewali utwór Zbigniewa
Wodeckiego ,,Lubię, lubię wracać ‘’. Dawno
nie słyszałam tak dobrego wykonania. 
Do tej pory miło wspominam czyste głosy
wykonawców. Po zakończonym występie
uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy -
sekcję wokalną oraz sekcję recytatorską.
Moja grupa zeszła do podziemnego,
przestronnego pomieszczenia. 

Uczestników było sporo - ponad trzydzieści.
Miałam wystąpić czwarta. Gdy moje wyjście
zapowiedziano i skierowałam się ku
,,scenie”, próbowałam zachować spokój
(gdyż niezmiernie się stresowałam). Po
wypowiedzeniu pierwszego wersu
negatywne emocje opadły i stres
przeistoczył się w czystą radość, którą
czerpałam z mówienia. Oczywiście chciałam
jak najlepiej zaprezentować wybrany przeze
mnie utwór Adama Mickiewicza. Po
wystąpieniu mogłam w pełni poświęcić się
słuchaniu wykonani innych. Ogromną
przyjemność sprawiło mi ,,wyłapywanie’’
najlepszych i najlepiej wyartykułowanych
fragmentów z recytacji innych uczestników.

Po prezentacji połowy uczestników
przywitał nas uroczy poczęstunek oraz
chwila przerwy. Był to czas, kiedy mogliśmy
porozmawiać z recytatorami. Piętnaście
minut oczekiwania na
werdykt minęło niezwykle przyjemnie.
Ku mojemu zdziwieniu, spotkałam kilkoro
znajomych sprzed lat, a rozmowa z nimi
przyniosła mi ogromną satysfakcję.
Gdy wszyscy zgromadzeni już się
zaprezentowali, nadszedł czas na obrady
jury. Chciałabym móc powiedzieć, że była 
to chwila napięcia i głuchej ciszy, ale
prawdziwe zdarzenia wyglądały nieco
inaczej. Zanim zdążyłam zastanowić się
nad wynikami obrad, cała nasza grupa
została wysłana na konkurs wokalny - jako
publiczność. Oczywiście, słuchając
uczestników konkursu wokalnego, nie
obyło się bez zachwytów i wzruszeń
(niektóre wykonania były nieziemskie). 

Konkurs dobiegł końca. Dzień był prawie
idealny. W drodze powrotnej spotkał mnie
ulewny deszcz, lecz nawet niesprzyjająca
pogoda i brak ekwipunku nie zepsuły mi
humoru. Do domu wróciłam zmęczona,
mokra, ale zadowolona.



Wiadomo, że tak, ale jak one wyglądają?
Nie powinno się zostawiać nauki na
ostatni dzień przed sprawdzianem.
Najlepiej rozłożyć, przykładowo na dwa,
trzy dni poznawanie nowych wiadomości
i ostatniego zrobić powtórkę.

 Patrząc na podręcznik,
przewracając kartki i czytając wszystko
od początku do końca bardzo często nic
się nie zapamiętuje. Dlatego warto
tworzyć własne, krótkie i zwięzłe notatki,
tak utrwalamy każdą część nowego
tematu. Jeżeli komuś nie odpowiada tak
forma, warto pomyśleć nad tworzeniem
zadań do danej treści i po skończonym
czytaniu wykonać swoją kartę pracy.

Tyle książek, lecz
która najlepsza?

Jak się uczyć,
aby się nauczyć?

Bez wątpienia każdy z nas uczył się na
test czy kartkówkę przez bardzo długi
czas i nie potrafił wszystkiego
zapamiętać. Wiele osób powtarza wokół
aby tworzyć fiszki lub skorzystać z
Internetu. Mało uczniów nadal buduje
rymy, bądź samemu układa mapę
myśli, gdyż uważa to za czasochłonne i
nieefektywne.

Czy są jakieś inne, skuteczniejsze
metody?

W naszej szkole są aż cztery klasy ósme,
zaczynając od A, kończąc na D. Każda z
nich liczy ponad dwadzieścia uczniów, co
daje niecałe sto osób, które w tym roku
przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z
trzech przedmiotów: język polski,
matematyka oraz język obcy.
Przez nauczanie zdalne czwarty przedmiot
na egzaminie do wyboru: biologia,
geografia, historia, chemia czy fizyka został
zawieszony.

Pozostaje pytanie: z czego należy się
uczyć, jeżeli nie posiadamy zeszytów z
poprzednich lat? Szukając po Internecie,
księgarniach np.
repetytorium przygotowujące do
egzaminu z matematyki, zostajemy
zalewani różnymi książkami. Kupując
jakąkolwiek z nich nie mamy pewności,
czy rzeczywiście jest ona dobra.
Przeglądając wiele egzemplarzy, mogę
polecić następujące:



Język polski:
 Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski – Nowa Era

Streszczenia każdej z lektur oraz testy w stylu egzaminacyjnym są
wyróżniającymi się
elementami.
 Repetytorium - szkoła podstawowa. Język polski, kl. 7-8 - Greg

Każda lektura jest dokładnie opisana, wyszczególnione są najważniejsze
zagadnienia.

Język angielski:
 Repetytorium - szkoła podstawowa. Język angielski - Greg

Bardzo ważnym elementem są zadania do poznanych wiadomości.
Obok teorii możemy spotkać ćwiczenia, a na końcu książki odpowiedzi.

Polecane
repetytoria

Matematyka:
 Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka - Nowa Era

Zaletą jest wprowadzenie do tematu kilkoma zadaniami
zawierającymi obok podobny, rozwiązany przykład.
 Egzamin ósmoklasisty - matematyka. Repetytorium – Greg

Książki zawiera odpowiedzi z wyjaśnieniem do każdego zadania
oraz trzy przykładowe arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami.

1) Nauczyciel opowiada uczniom o kurczeniusię przedmiotów przy zimnych temperaturachoraz o im powiększaniu przy cieple. Prosi klasęo podanie przykładu, gdzie możnazaobserwować takie zjawisko. Po chwilizastanowienia, zgłasza się jeden z uczniów imówi:- W wakacje, kiedy jest ciepło, czas wolny trwadwa miesiące, a w zimę raptem dwatygodnie.

2) Niedźwiedź wędruje już drugi miesiąc po

lesie. Co chwile słychać powalone drzewo
albo

widać połamane krzewy. Zwierzę zdaje się

być zdenerwowany, pełen energii oraz

agresywny. Docierając do kolejnej części lasu,

zaczyna mruczeć pod nosem:

- Już styczeń, a ja dalej nie śpię. Po co tę

kawę piłem w październiku?

3) Głęboko w chmurach spotykają się dwa płatki śniegu. Jeden piękny puszysty, drugi też
niczego sobie. Pierwszy pyta drugiego:

- Gdzie lecisz?
- W Tatry, na skocznię narciarską - odpowiada. - A ty, dokąd? - zapytał.

- Ja na autostradę, może zrobię jakiś karambol.

Na poprawę humoru w
długie wieczorne dni



 
2)

Czworo ludzi witało się przez podanie ręki. Ile było uścisków
dłoni?

Zima to okres między 21 grudnia, a 21 marca
według kalendarza. Część z nas wyczekuje
ciepła, promieni słonecznych, a niektórzy
sypiącego śniegu z prędkością niecałych 
5 kilometrów na godzinę, aby pokryte nim
było całe podwórko. Wychodzimy z domu i
możemy zbudować ok. 37 metrowego
bałwana przy temperaturze 265 kelwinów. 
Jest to niewiele ciekawostek o tej porze roku,
ale najciekawszą wydaje się zrobienie przez
pewnych uczniów ok. 9 tys. aniołków
śnieżnych, co uznaje się za rekord. 

Najlepszym z wyników może
się pochwalić największy płatek śniegu na
świecie, liczący 38 cm szerokości i 3 cm
grubości.
Kto z was wyczekuje mroźnej zimy w tym
roku, może nie przy najniższej
odnotowanej
temperaturze –89,2 ℃, ale takiej, żeby
można było uformować z lepiącego się
śniegu kulkę?

 

Fascynująca
zima

Wskazówka: Zwróć uwagę na ilość osób. Opisz sobie każdą z nich kolejnymi literkami
alfabetu. Zapisz wszystkie możliwe kombinacje. Nie jest ich dużo.

Odpowiedź: Było sześć uścisków ręki.

Zagadka trudna do
złamania jak Twój umysł!

Są to łamigłówki o wyższym stopniu trudności niż zazwyczaj, dlatego pod
zagadką są wskazówki wraz

z odpowiedzią.

1)
Rozwiąż rebusy: (sol;sol) oraz (chód)

Wskazówka: Weź pod uwagę ilość wyrazów w danym nawiasie. Zastanów się, co one
razem tworzą.

Nie mieszaj pierwszego rebusu z drugim.
 

Odpowiedź: (sol;sol) tworzą razem parę wyrazów, a dokładając do wyrazu ,,sol" słowo
para wychodzi nam rozwiązanie rebusu, czyli parasol. Na podobnej zasadzie wygląda

drugi rebus, tylko tam nie ma pary, lecz jest jeden wyraz, czyli samo. Dokładając wyraz
,,samo" do słowa ,,chód", wychodzi nam samochód.


