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Wydanie 2/2022 

                           
  

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele 

Nadszedł dla każdego z nas czas zasłużonego odpoczynku po wytężonej całorocznej 

pracy. Zanim jednak udacie się na letnie wojaże zachęcamy do lektury naszego nowego 

numeru, w którym znajdziecie wiele ciekawych artykułów poświęconych głównie tematyce 

wakacyjnej. Przekonają Was może do zwiedzania proponowanych miejsc lub…pobicia 

światowego rekordu.  

Na ten cudowny okres wytchnienia od pracy życzymy wszystkim naszym 

Czytelnikom słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych wrażeń, 

mnóstwa przygód i dobrego humoru! 

Redakcja ,,TOP10” 

W numerze: 

- Z życia szkolnego Kola Caritas – s. 2- 4 

- Wakacyjne Polecajki – s. 5-6 

- Wakacyjny labirynt – s. 7 

-Krzyżówka na wakacje– s. 8 

-W Polsce czy za granicą?– s. 9-12 

- Złote myśli – s. 13 

- Speedcubing – s. 14-16 

- Jak się przywitać w różnych językach? –  

s. 17-19 
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         W tym roku szkolnym do Szkolnego Koła Caritas należało 58 uczniów z klas VII i VIII.           

W II semestrze uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w różnych formach pomocy 

potrzebującym: materialnych  i duchowych.   

Współpracowali z parafią Bożego Ciała i św. Teresy , oraz Miejskim Przedszkolem             

nr 26 w Siedlcach.  Bardzo chętnie brali udział w różnych akcjach charytatywnych. 

Uczestniczyli  w zajęciach plastycznych na których wykonywali ozdoby na gazetki, oraz  

kartki z pozdrowieniami dla chorych kolegów ze szkoły. Wykonali również pisanki i kartki 

świąteczne z życzeniami dla chorych z Zakładu Opieki Leczniczej  i Hospicjum przy           

ul. Bema w Siedlcach. 
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 Zbierali nakrętki z butelek na Siedleckie Hospicjum dla Dzieci. Przygotowywali 

ciekawe prezentacje i omawiali na wspólnych spotkaniach. Pomagali sobie nawzajem w 

lekcjach.  Wykonywali  gazetki religijne według kalendarza liturgicznego np.: o Wielkanocy, 

nabożeństwie czerwcowym itp. Na terenie szkoły przeprowadzili zbiórkę do ,, skarbonki 

wielkopostnej’’.  Pieniądze zostały wpłacone  na Radę Rodziców i będą przeznaczone dla 

potrzebujących. Pogłębiali wiedzę na temat misji. Uczestniczyli w zbiórkach dla 

potrzebujących przy parafii Bożego Ciała i św. Teresy w Siedlcach. Brali udział                                        

w przedświątecznej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności w sklepie ,,Społem’’. 
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  Przygotowali montaż słowno-muzyczny na czas rekolekcji wielkopostnych, pt.: 

,,Przez krzyż do chwały”. Modlili się o pokój w Ukrainie, w Polsce i na świecie. 

 Brali udział w akcji: ,,VI Narodowe czytanie Pisma Świętego’’.  

Uczestniczyli w nabożeństwach majowych i czerwcowych.                                                                                                                    

Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, Pracownikom naszej szkoły, Koleżankom                

i Kolegom życzymy zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji! 

                    
Koleżanki i koledzy! Pamiętajcie w wakacje o niedzielnych Mszach Świętych, 

codziennej modlitwie, spowiedzi i pierwszych piątkach miesiąca, pomocy 

potrzebującym.  

 
Dziękuję nauczycielom i uczniom Szkolnego Koła Caritas  

za zaangażowanie  i otwarte serce dla potrzebujących. 

 

Opracowała: p. Wiesława Czyrka 
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Wakacyjne wspomnienia! Kto ich nie ma?:)  

Uczniowie z klasy 3b także je posiadają  

Kto wie, może miejsca, które odwiedzili w zeszłe wakacje  

Laura, Kuba i Jagoda spodobają się także Wam?   

  

Sopot 

Mimo kiepskiej pogody i tak można się 

dobrze bawić podczas spaceru przy i po 

sopockim molo 
Dubrownik w Chorwacji 

Gwarantowane wspaniałe widoki  

i cudowna pogoda 
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opracowanie: Laura Zagalska- Marciszewska, Jakub Adamczyk, Jagoda Baj z klasy 3b 

Centrum Nauki Experyment w Gdyni 
Można tutaj zobaczyć bardzo fajne 

eksperymenty, można spróbować swoich 

sił w podciąganiu samochodu, albo wejść 

do pokoju z trzęsieniem ziemi, oraz wiele innych. 
Akwarium Gdyńskie MIR 

Jest tam bardzo dużo ciekawych 

ryb i zwierząt, można spotkać 

nawet aksoloty, które są 

popularne w grze Minecraft! 
 

Jezioro Białe, Okuninka 

Kto powiedział, że krokodyle 

można zobaczyć tylko w ZOO?:) 
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Pomóż dzieciom znaleźć drogę na plażę.  

Na pewno Ci się uda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie: uczniowie z klasy 2a pod opieką p. Marzeny Latoch 
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Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co czeka na Ciebie pod koniec miesiąca 

 

 

 

 1.                 

    2.              

        3.          

  4.                

        5.           

        6.          

7.                  

 

1. Zakładamy je do kąpieli. 

2. … plażowa lub nożna. 

3. Nosimy go w upały na głowie. 

4. Robi się ją z cytryny. Skutecznie gasi pragnienie. 

5. Chroni naszą głowę na basenie. 

6. Spotkasz je na Mazurach. 

7. Nazwa polskiego morza. 

opracowanie: uczniowie z kl. 3b pod opieką p. Mileny Żeguni 
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Jeśli zastanawiacie się nad kierunkiem swoich wakacyjnych wojaży, 

podpowiadamy kilka miejsc… 

 

K a r w i a  

Karwia to nadmorska miejscowość, położona w bliskiej odległości od Jastrzębiej Góry         

(ok. 6 km) i Władysławowa (ok. 13 km). Karwia słynie z najatrakcyjniejszej plaży w okolicy. 

Plaża ma tutaj 80m szerokości i rozciąga się na 3km długości. Oddzielona jest od lądu 

pasmem wydm, które są porośnięte są sosnowym lasem. O uroku Karwi decyduje jej 

usytuowanie w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz sąsiedztwie rezerwatu przyrody: 

‘’Przylądek Rozewie’’ i ‘’Bielawa’’. 
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Tutejsza plaża z pewnością zachęca Turystów do letniego wypoczynku. Jest ona szeroka                

i piaszczysta. Warto dodać, że jest to jedna z najstarszych plaż w Polsce. Oddziela ją od 

miasta wysoki klif, który porośnięty jest sosnowym, zawsze zazielenionym  lasem. Latem 

plaża wypełnia się ludźmi. Dodatkowym atutem są liczne atrakcje, które wraz z rozpoczęciem 

sezonu zostają rozstawione na plaży. Lubią aktywny wypoczynek. Jak wiadomo Nordic 

walking to bardzo popularny, w dzisiejszych czasach sport. Trasa Karwia – Jastrzębia Góra 

jest bardzo dobrze zmodernizowana, więc zabierz ze sobą kijki i marsz na spacer! 

 

Opracowała: Julia Wediuk z kl. Vd 



11 
 

 

 

C h i n a  

In my opinion, it’s worth visiting China this vacation.  

China has many tourist attractions such as: 

 The Great Wall of China: 

 

 The Great Wall of China is 21,000 kilometers long. 

It was inscribed on the UNESCO World Heritage 

List and is considered one of the new seven wonders 

of the world. 

 

 

 

 

 

Beijing 

Forbidden City: 

 

Located in the heart of Beijing, the Forbidden City was an 

unattainable and shrouded place all over China. For centuries, it was the seat of 24 emperors 

of the Ming and Qing dynasties. 980 buildings were built on the premises of the palace 

complex, which in total gives an incredible number of 9,999 rooms. The distance between the 

northern gate of the Forbidden City and the southern gate is almost a kilometer. It is one of 

the largest structures of this type in the world, which was mainly made of wood. 

 

 



12 
 

The Terracotta Army: 

 

The Terracotta Army is one of the most recognizable 

statues in the world. There are as many as 7.5 thousand 

of them in the local archaeological site. They were 

burned in terracotta by order of Emperor Qin Shi to 

protect his life after death. 

 

 

 

 

 

 

Hangzhou city and tea plantation: 

 

Tea is the most popular drink in the world, right after 

water, yet few gourmets really know how it is grown 

and under what conditions it grows. If you are planning 

a trip to China, be sure to go to the Tea Museum in 

Hangzhou city. You will learn the history of tea and all 

its types, and learn more about the traditional cups and 

teapots in which the Chinese brew and drink it. A place 

definitely worth visiting. 

 

 

 

Opracowała: Angelika Piekart z kl. Vd 
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,, Człowiek z natury jest miłością’’ 

,,Nie podstawiaj nikomu nogi, bo dla siebie tego nie chcesz’’  

,,Człowiek ma prawo do szacunku we wszystkich warunkach                                  i 

okolicznościach’’ 

,,Człowiek ma jeszcze jedno wielkie prawo – do wolności’’ 

,,Pokój w świecie rodzi się z pokoju naszych myśli i uczuć” 

,,Człowiek jest właścicielem tylko chwili obecnej’’ 

,,Musimy widzieć dobro, cieszyć się wszystkim, co człowiek ma na sobie i wokół siebie” 

,,Kto idzie, znajduje się w coraz to nowych sytuacjach. Kto siedzi, nie przeżywa zmian’’ 

 

 

Opracowała: p. Wiesława Czyrka  
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 Historia lubi zataczać koło, teraz, tak jak 20 lat temu, świat zwariował na punkcie … 

KOSTKI RUBIKA! 

Celem tego artykułu jest zarażanie tą pasją kolejnych młodych,                                      

aczkolwiek bardzo cierpliwych, ludzi 

Kostka Rubika to zabawka logiczna, która na rynku pojawiła się ponad 40 lat temu, a 

mimo to wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jej fenomen rozrósł się do takiej skali, że 

organizowane są mistrzostwa świata w układaniu kostki Rubika na czas.  

Dnia 31 maja również w naszej szkole odbył się po raz pierwszy konkurs w jej 

układaniu organizowany przez panią Renatę Ciok. Okazało się, że mamy wielu zdolnych 

miłośników tej dyscypliny. 

  

Klasyczna kostka Rubika to sześcian w formacie 3x3x3. Kostka Rubika została 

wynaleziona w 1974 roku przez węgierskiego inżyniera Erno Rubika. Jest to sześcienna 

łamigłówka, która polega na ułożeniu kwadratów w taki sposób, aby na każdej ścianie 

wszystkie posiadały jeden kolor. Sześć ścian po dziewięć pól każda daje łącznie 43 tryliony 

różnych kombinacji ułożeń, co jest solidnym wyzwaniem dla każdego układającego. 
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O tym, że kostka może być łamigłówką, zadecydował przypadek, kiedy to pierwszy 

prototyp rozpadł się na kawałki. Początkowo miała to być jedynie pomoc naukowa dla 

studentów rozwijająca wyobraźnię przestrzenną. Ten drobny wypadek zapoczątkował projekt 

stworzenia mechanizmu, dzięki któremu poszczególne części mogą przemieszczać się 

niezależnie od pozostałych, bez naruszania integralności całości. W taki sposób powstała 

klasyczna wersja kostki Rubika, która w zawrotnym tempie zyskiwała popularność na całym 

świecie.  

Istnieje jednak cała masa kostek zarówno sześciennych w innych formatach, jak i 

czworościennych, ośmiościennych, dwunastościennych, a nawet kostek o innych nietypowych 

kształtach. Zaprezentujemy kilka najciekawszych z nich: 

Kostka Rubika 3x3 Rubik's Color Block   Kostka Rubika 2x2  

      

Kostka Megaminx    Kostka Octohedron 
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Kostka Diamond     Kostka Pyraminx 

    

Kostka Mirror     Kostka Skewb 

    

Kostka Gear Cube    Kostka 4x4 

   

Speedcubing to dyscyplina polegająca na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika. Poza 

klasycznym układaniem, mamy także takie dyscypliny jak: układanie kostki jedną ręką, 

stopami, z zawiązanymi oczami czy z jak najmniejszą liczbą ruchów. Polacy odnoszą całkiem 

spore sukcesy w układaniu kostki Rubika na czas, gdyż aż dwóch z nich znajduje się w 

czołowej 10 najlepszych czasów na świecie. Obecnie rekordowy rezultat, w jakim ułożono 

klasyczną kostkę Rubika, to 3,47 sekundy.    Przygotował: Filip Prokopiuk z kl. 3a 
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Jak się przywitać w różnych językach? 

 

 Wakacje są najlepszym czasem, by poznać nowych ciekawych ludzi zarówno w 

naszym pięknym kraju jak i za granicą. Czasami przeszkodą dla zawarcia tych 

znajomości jest bariera językowa, którą pomożemy Wam przełamać. Poniżej 

prezentujemy sposoby na powitanie w różnych językach, ponieważ zawsze jest to 

pierwszy i najważniejszy krok do rozpoczęcia rozmowy.  

1. Francuski           

 

Oficjalnie: Bonjour       Nieoficjalnie: Salut          

                                  

2. Hiszpański       

Oficjalnie: Hola   Nieoficjalnie: ¿Qué tal? (Co słychać?) 
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3 Chiński       

Oficjalnie: Nǐn hǎo   Nieoficjalnie: Nǐ hǎo 

4. Włoski   

Oficjalnie: Salve   Nieoficjalnie: Ciao 

5. Japoński  

Oficjalnie: Konnichiwa  Nieoficjalnie: Yā, Yō 

6. Niemiecki  

Oficjalnie: Guten Tag  Nieoficjalnie: Hallo, Hi 
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7. Portugalski   

Oficjalnie: Olá   Nieoficjalnie: Oi 

8. Arabski     

Oficjalnie: Salam alejkum  Nieoficjalnie: Ahlan 

 

A gdy zabraknie Ci słów, zawsze możesz posłać swojemu rozmówcy słodki 

uśmiech, skwapliwie przytaknąć i powtórzyć słowo po słowie to, co właśnie powiedział… 

oczywiście nie zapominając o szacunku    

 

 

Opracowała: p. Ilona Prokopiuk 

 

 

REDAKCJA GAZETKI: 

Opiekun gazetki:     p. Ilona Prokopiuk 

Nauczyciele:   p. Wiesława Czyrka, p. Marzena Latoch, p. Milena Żegunia 

Uczniowie:  uczniowie z klasy 2a, Filip Prokopiuk z kl. 3a, Laura Zagalska- Marciszewska, Jakub Adamczyk, 

Jagoda Baj z klasy 3b,  Angelika Piekart i Julia Wediuk z kl. 5d 

 

 


