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Wydanie 3/2021 

   

        

  

  

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele 

zapraszamy do kolejnego numeru gazetki ,,TOP 10”, w której przeważają jesienne motywy. 

Walory złotej polskiej jesieni wspaniale uchwycili nasi fotoreporterzy. Z okazji minionych świąt:                

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek przygotowaliśmy tematyczne 

artykuły. Niedawno przeżywany Tydzień Życzliwości i Pozdrowień  został również zrelacjonowany i 

podsumowany. W bieżącym numerze znajdziecie ciekawe informacje o obchodzonym w Niemczech Dniu 

Św. Marcina. W tym artykule możecie sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego.                                  

Na koniec polecamy wspaniały film zrecenzowany przez uczennicę naszej szkoły.  

Zachęcamy do lektury! 

Redakcja ,,TOP 10” 

W numerze: 

- Jesień w Siedlcach – s. 2-3 

- Jesienne rebusy – s. 4 

-Szkoła za granicą– s. 5-7 

-Dzień Życzliwości i Pozdrowień– s. 8- 9 

- Z życia szkolnego Kola Caritas – s. 10 - 11 

-Kącik Języka Niemieckiego– s. 12-15 

-Cantate Deo– s. 16 

-Korowód Świętych– s. 17 

- Gorąco polecam! – 18-19 
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Jesień to niezaprzeczalnie piękna pora roku. Niekiedy potrafi nieźle 

dokuczyć- polać zimnym deszczem i owiać przejmującym wiatrem. W tym 

roku jednak okazała się dla nas bardzo łaskawa. Siedlecka jesień zaskakuje 

nas pełną gamą barw i pięknym słońcem. Uczniowie z klasy 6a uwiecznili 

na fotografiach jej piękno.  

Zapraszamy do oglądania galerii 
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Zdjęcia wykonali  

uczniowie z klasy 6a: 

Piotr Gromek 

Nikola Karpik 

Aleksandra Pastor 

Hanna Baj 

Zofia Sarnowska 

Gabriela Rybak 

Julia Kukla 

Zuzanna Syczewska 

Oraz uczennica z kl. 8e: 

Patrycja Konieczny 
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Rebusy jesienne 
Przedstawiamy Wam rysunkowe zagadki. Odgadnij obrazki i zapisz pod nimi 

rozwiązania. Życzymy powodzenia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

opracowanie: p. Iwona Wadas i p. Milena Żegunia  
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W ubiegłym miesiącu świętowaliśmy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji zostały 

zebrane informacje na temat szkolnictwa za granicą:  na Ukrainie i  w Wielkiej 

Brytanii. Ich opracowanie przygotowała Dominika Górecka z klasy VIII f: 

 

Zadałam kilka pytań uczennicom, które całe życie spędziły w innych krajach. 

Opowiedziały mi o zasadach panujących w szkole oraz o innych równie 

interesujących ciekawostkach.  Chciałabym podziękować Wiktorii i Saszy za 

możliwość napisania tego mini artykułu.  

    Zacznę może od informacji od którego roku życia należy chodzić do szkoły. W 

Anglii obowiązek szkolnictwa rozpoczyna się od czwartego roku życia, na 

Ukrainie podobnie jak w Polsce 6-7 lat, lecz tam jest, aż 11 klas!  

Następnym poruszonym  tematem są wakacje i dodatkowe dni wolne. Bardzo 

ciekawa sytuacja jest na Ukrainie – tam dzieci mają ich aż trzy miesiące!           

W Wielkiej Brytanii jest wprawdzie tylko miesiąc, ale za to uczniowie co sześć 

tygodni mają tydzień przerwy od nauki. 
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Zawsze chciałam dowiedzieć się, co można zjeść na obiad w szkole ucząc się za 

granicą. Otóż tam można jeść fast food’y typu pizza czy burgery. Jednakże, są 

też zdrowe dania np. ryba, zupa, jogurty, kurczaki i ziemniaki.  

 

Rozmawiałyśmy również o czasie trwania lekcji i przerw. Dowiedziałam się, że 

na Ukrainie lekcje trwają tyle samo co w Polsce, różnica jest jednak między 

przerwami – najkrótsza 5minut, 15 minut, a najdłuższa pół godziny. W Anglii 

lekcja trwa godzinę, zaś przerwy są  dwie, po 20 i 30 minut.  

Wydaje mi się, że ciekawym zagadnieniem są również przedmioty nauczane w 

tych szkołach. W większości są takie same jak w Polsce, jednak dodatkowo 

można się nauczyć języków takich jak ukraiński, rosyjski, francuski i hiszpański. 

Dodatkowymi przedmiotami na Ukrainie jest geometria, szkolenie o pracy oraz 

literatura światowa. W Wielkiej Brytanii sale lekcyjne wyglądają podobnie jak 

w Polsce, różnią się jedynie kolorem ścian i drewnianą podłogą. Jeżeli chodzi o 

skale ocen to są tam kolory ( niebieski, zielony, żółty, czerwony) – a każdemu z 

nich odpowiada ocena dobra, bardzo dobra itd. Na Ukrainie oceny są w skali          
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1- 12, uczniowie mają dużo szkolnych wycieczek. Gdy w szkole są uroczystości 

to jest oficjalne zebranie oraz drobny poczęstunek.   

Ciekawym tematem jest różnica między zasadami panującymi w szkołach.          

Na Ukrainie można mieć makijaż, pomalowane paznokcie i kolorowe włosy. 

Podczas  przerw można legalnie korzystać z telefonów. W Wielkiej Brytanii jest 

podobnie jak w naszej szkole, nie można używać telefonów na terenie szkoły. 

Regulamin zabrania również nosić wiszących kolczyków i ogólnie biżuterii.  

 

Zapytałam też zajęcia dodatkowe. W Anglii są zajęcia sportowe oraz 

fotograficzne. Na  Ukrainie dodatkowo można grać w siatkówkę i koszykówkę.  

Zadałam również pytanie dotyczące liczby osób w poszczególnych klasach- 

przedział jest między 20- 40 oraz 26-30. 

  

   Mam nadzieję że czytelnicy gazetki dowiedzieli się czegoś więcej o 

zagranicznych szkołach. Ja również zyskałam wiele ciekawych informacji i 

oczywiście 2 nowe koleżanki   
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21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, czyli 

dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Święto wywodzi się ze Stanów 

Zjednoczonych, jako odpowiedź na wojnę między Izraelem i Egiptem. Pierwszy 

raz obchodzono je w 1973 roku.  

Obecnie jednak Dzień Życzliwości zawitał w ponad 180 krajach! 

Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że ludzie są dla siebie niemili,  

a uczynność i zwykła życzliwość ludzka zdają się znikać z codziennych 

zachowań. Aby temu przeciwdziałać, musimy pamiętać o tym, że nasze 

zachowanie wobec innych MA ZNACZENIE.  

NAJMNIEJSZY GEST 

UŚMIECH 

MIŁE SŁOWO 

UCZYNEK 

 …. potrafią DZIAŁAĆ CUDA i zmieniać nasz świat na lepsze!!! 

A oto jak ten szczególny dzień był obchodzony w naszej szkole… 

Na głównym holu naszej szkoły została zaprezentowana wystawa związana z 

Dniem Życzliwości, pojawiły się na niej skrzydła, przy których można było 

zrobić sobie ,,skrzydlate zdjęcie”. 
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Pojawiła się również ,,skrzynka pozdrowień”,  do której uczniowie wrzucali 

kartki z pozdrowieniami dla swoich kolegów i koleżanek, a także rymowanki i 

wierszyki o życzliwości. 

   

Kolejną akcją była ,,uśmiechnięta maska” – każdy, kto chciał okazać swoją 

sympatię i życzliwość, nałożył maseczkę z narysowanym na niej uśmiechem. 

W ramach Dni Życzliwości odbył się również konkurs na najpiękniej 

udekorowane drzwi sal lekcyjnych oraz ,,plebiscyt” na najżyczliwszą osobę w 

klasie. 

    

Dni Życzliwości i Pozdrowień przygotowały: 

p. Dorota Kowalczyk, p. Agnieszka Skorupka – Żebrowska, p .Dorota Szkopek,  

p. Krystyna Tomala – Rozbicka, p. Olga Wójcicka, p. Milena Żegunia 
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    W dniu 25.10.2021r. uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas                             

z opiekunami: ks. Henrykiem Góralem i Wiesławą Czyrką udali się na cmentarz 

przy ul. Cmentarnej w Siedlcach aby posprzątać groby przed Uroczystością 

Wszystkich Świętych. Uczniowie zapalili znicze i pomodlili się przy grobie ks. 

Biskupa Wacława Skomoruchy, przy grobach zmarłych kapłanów i przy grobie  

Pamięci Dzieci zmarłych w obozach zagłady. 

 

 

 

 

 

Opracowała: p. Wiesława Czyrka 
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W tym roku z okazji obchodów Dnia Świętego Marcina z Tours uczniowie klas 7 i 8 naszej 

szkoły mieli okazję poznać zarówno legendę o św. Marcinie jak i zwyczaje związane z obchodami tego 

święta. Swoją wiedzę wykorzystali projektując i wykonując plakaty przedstawiające postać świętego. 

Uczniowie klas 8 rozwiązali  quiz, poznali teksty tradycyjnych piosenek oraz obejrzeli ciekawy, 

niemieckojęzyczny filmik, pokazujący w przystępny sposób historię świętego Marcina. 

 

W quizie o życiu świętego Marcina I miejsce zdobyła klasa VIII D ex aequo z klasą VIII E.  

II miejsce – kl. VIII F, III miejsce – kl. VIII A,  a IV miejsce – kl.VIII B ex aequo z klasą VIII C. 

 

Najładniejszy plakat przedstawiający postać Świętego Marcina z Tours wykonała Hanna Drajkarz z 

klasy 7a. II miejsce zajęły  Julia Major i Aleksandra Radziwonka z klasy 8c,  

a III miejsce – Maja Oknińska ex aequo z Amelią Kokoszka z klasy 8a. 

 

WYRÓŻNIENIA uzyskali: 

Klara Jóźwiak kl. 7a 

Dominika Górecka kl. 8f 

Aleksander Szewczyk kl. 7a 

Mateusz Grabowski i Alan Gawryś kl. 7a 

 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratulujemy!  

Wybrane prace można obejrzeć  

na tablicy przy sali nr 19. 
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SANKT MARTINSTAG   

Jedes Jahr, am 11. November, feiern die Deutschen den Sankt Martinstag. An dem 

Tag ziehen Kinder mit Laternen durch die und singen Martinslieder. 

Martin ist im Jahr 316 als Sohn eines römischen Offiziers in Pannonien geboren. 

Aufgewachsen ist er in Italien. Er ging zur Armee und wurde Soldat. Martin war ein sehr 

hilfsbereiter Mensch. An einem kalten Wintertag traf er einen hungernden und frierenden 

Bettler, teilte er seinen Mantel mit seinem Schwert und schenkte dem Bettler eine Hälfte.  

In der nächsten Nacht sah Martin den Bettler im Traum. Der arme Mann sah wie Jesus 

Christus aus. Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen. Er war kein Offizier mehr. Die 

Menschen liebten Martin und baten ihn, Bischof der Stadt Tours zu sein. Er fühlte sich dazu 

nicht würdig und versteckte sich in einem Gänsestall. Die Gänse schnatterten sehr laut und 

verrieten ihn. Martin wurde doch Bischof. Sankt Martin ist der Schutzpatron für viele Berufe: 

Winzer, Müller, Weber, Schneider, Bettler, Soldaten, Geber und andere. 

 

durch die Straßen ziehen – iść ulicami  

Martinslieder singen – śpiewać piosenki o świętym Marcinie 

ist geboren – urodził się 

ist aufgewachsen – dorastał 

wurde Soldat - został  żołnierzem 

hilfsbereit – pomocny 

der Bettler – żebrak 

teilen – podzielić 

der Mantel – płaszcz 

das Schwert – miecz 

Schengen – podarować 

im Traum sehen – zobaczyć we śnie 
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sich tauzen lassen – kazać się ochrzcić 

der Bischof werden – zostać biskupem 

sich nicht würdig fühlen – nie czuć się godnym 

sich verstecken – ukryć się 

In einem Gänsestall – w pomieszczeniu dla gęsi 

schnattern – gęgać 

verraten – zdradzić 

der Schutzpatron – patron 

der Beruf - zawód 

Winzer – właściciel winnicy 

Müller – młynarz 

 Weber – tkacz 

Schneider – krawiec 

Geber – darczyńca 

KREUZWORTRÄTSEL 

 

Jak dobrze znasz święto Sankt Martinstag? Sprawdź się rozwiązując krzyżówkę. 

 

Diese Wörter sind im Kreuzworträtsel versteckt: 

 MARTINSGANS 
 SOLDAT 
 MARTINSLIEDER 
 UNGARN 
 MANTEL 
 GAENSE 
 BETTLER 
 BISCHOF 
 LATERNEN 
 ARMEN 
 KLOSTER 
 MARTINSTAG 
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Opracowała: p. Kinga Ptaszyńska 
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Dnia 26.10.2021r. odbył się     

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej   

           ,,Cantate Deo’’ pod patronatem  

Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. 

I miejsce wyśpiewały uczennice z naszej szkoły: 

Julia Waszczuk kl. 7c oraz Pola Waszczuk kl. 5c 

 

 

 

Nagrodzonym uczennicom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy. 

Katecheci 
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W piątek 29.10.2021r. w naszej szkole odbył się Korowód Świętych. Dzieci z klas 

młodszych poprzebierały się za świętych i aniołów, tak prezentowały się 

podczas wszystkich lekcji w szkole. Ich różnorodność jeszcze bardziej 

uświadomiła nam, ,,że każdy może świętym być, jeśli tylko chce’’. 

 

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za trud w przygotowaniu strojów.  

Katecheci 
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Kilka dni temu miałam okazję obejrzeć film pt. ,,Mój mały mistrz’’ 

francuskiego reżysera i scenarzysty Julien’a Rappeneau’a. Muzykę do filmu 

skomponował Martin Rappeneau. Autorem zdjęć był Pierre Cottereau.  

Jest to komedia obyczajowa, która porusza zagadnienie najważniejszych 

rzeczy na świecie, którymi są miłość, przyjaźń i poświęcenie. W filmie 

poznajemy wzruszającą historię dziecka, jego rodziny i przyjaciół. 

Theo to dwunastoletni chłopiec i zapalony piłkarz 

lokalnej drużyny, dla którego bardzo ważny jest futbol,            

ale najważniejsza jest rodzina. Jego rodzice rozwiedli się          

i chłopiec mieszka z mamą, ale oboje są dla niego bardzo 

ważni i zrobiłby dla nich wszystko, choć mają różne wady. Jego tata jest 

uzależniony od alkoholu i bywa agresywny. Theo jest chłopcem bardzo 

wrażliwym i emocjonalnym, więc martwi się o niego, o jego przyszłość                

i próbuje pomóc mu wyjść z trudnej sytuacji, depresji i nałogu. W tym celu 

wpada na szalony pomysł jak uszczęśliwić tatę.   

Gdy do klubu piłkarskiego przyjeżdża szkoleniowiec z wielkiej 

angielskiej drużyny, Theo okłamuje ojca, że dostał się do szkółki piłkarskiej 

Arsenalu. Tak jak przypuszczał tata był bardzo szczęśliwy, postanowił się 

zmienić i zaczął walczyć z uzależnieniem. Theo poczuł, że wreszcie jest szansa 

na to, że odzyska tatę. Kłamstwo pociągnie za sobą wiele śmiesznych historii. 
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W filmie pięknie pokazana jest przyjaźni Theo i Maxa. Przyjaciele wspierają 

się, nawet jeśli wymaga to od nich dużych poświęceń. Max, aby pomóc 

przyjacielowi wybrnąć z trudnej sytuacji pokonuje fobię społeczną. Film jest 

pełen zabawnych, ale trudnych i zmuszających do myślenia wydarzeń.  

W roli taty Theo wystąpił François Damiens, mamy Theo- André 

Dussollier, Theo Maleaume Paquin, a w postać Maxa wcielił się Pierre Gommé. 

Aktorzy perfekcyjnie oddali obraz nieidealnej, ale kochającej się rodziny                   

i przyjaźni. 

W moim odczuciu film jest bardzo wzruszający i pobudza do refleksji, 

ponieważ porusza ważne tematy. Przede wszystkim jednak jest to optymistyczna 

opowieść. Ogromne wrażenia i szczególny podziw wzbudza we mnie postawa 

Maxa i jego oddanie dla przyjaciela. Jest to postać godna naśladowania. 

Uważam, że ten film jest dla wszystkich niezależnie od wieku i każdy może 

wyciągnąć wnioski dla siebie o tym co jest w życiu ważne. 

Opracowała: Aleksandra Gałek z kl. 8 e 
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