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Maj 2022 r.

W tym numerze m.in:
Egzamin ósmoklasistów
Patroni Roku 2022 - Józef Wybicki
Młodzieżowe słowo w naszej szkole - wyniki plebiscytu
Gwiazdorzenie w szkołach
Ola poleca
Met gala 2022
Tematy bliskie ósmoklasistom....

Zapraszamy do czytania!
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ZESPÓŁ GAZETKI
Gazetkę szkolną redagują uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja

Kopernika w Piaskach w składzie:
Zuzanna Adamiak
Aleksandra Dziurka
Jakub Kiszczak
Marcin Jaworski

oraz
przyjaciele

Wykonał: Błażej Ładosz

Opieka:
NASZA PANI
POLONISTKA
Grażyna Szałek
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dni 24 -26 maja 2022 r. to czas wielkiego sprawdzania wiedzy ósmoklasistów,
czyli egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wszystkim uczniom
towarzyszyły różne emocje, jednak są pełni nadziei na powodzenie. Kciuki do góry!

Wyniki egzaminu będą znane dopiero 1 lipca 2022 r. Do tego czasu prace
uczniów sprawdzą egzaminatorzy spoza szkoły.
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Patroni roku 2022

KIM BYŁ JÓZEF WYBICKI?

Józef Rufin Wybicki
herbu Rogala (ur. 29

września 1747 w Będominie, zm. 10
marca 1822 wManieczkach) – polski pisarz
i polityk, szambelan Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1780 roku, napisał
słowa Pieśni Legionów Polskich we

Włoszech – późniejszego polskiego hymnu
narodowegoMazurka Dąbrowskiego.

Z wykształcenia prawnik, działalność
polityczną rozpoczął w wieku 20 lat jako
poseł na sejm w I Rzeczypospolitej. Jego
protest przeciw wszystkim aktom Sejmu
Repninowskiego uznawany jest za jedną z
ostatnich prób pozytywnego
zastosowania liberum veto.
Uczestnik konfederacji barskiej, na
polecenie dowództwa konfederacji jeździł z
poufnymi misjami do krajów europejskich.
Reformator praw w Polsce
przedrozbiorowej. Przystąpił
do konfederacji targowickiej, potem był
uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej.
Długoletni współpracownik oraz przyjaciel
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, z którym
wziął udział w wyprawie na pomoc
powstańcom w Wielkopolsce w 1794, a
później współdziałał w Legionach Polskich
we Włoszech, w których powstanie w 1797
miał znaczący wkład. Podczas wizyty w
obozie legionów we Włoszech w 1797
stworzył słowa pieśni, która stała się
później polskim hymnem narodowym –
Mazurka Dąbrowskiego. Uczestnik wojen
napoleońskich, w 1807 roku przyczynił się
do utworzenia Księstwa Warszawskiego,
którego był jednym z czołowych polityków.

Pobyt w Paryżu. Utworzenie Legionów
Polskich we Włoszech
Wybicki był jednym z wielu Polaków,

którzy po upadku powstania
kościuszkowskiego udali się na emigrację.
Większość działaczy znalazła się w Paryżu,
gdzie szybko podzielili się na stronnictwa
odzwierciedlające niedawne podziały
polityczne w kraju. Wybicki należał do
konserwatywno-umiarkowanej Agencji, w
której działali też Franciszek Barss i Józef
Wielhorski, dążącej do odbudowy kraju w
oparciu o zasady ustrojowe Konstytucji 3
maja. Początkowo współpracował też z
radykalną Deputacją Polską, której celem
były kontynuacja działalności spiskowej i
ponowne wzniecenie powstania w kraju
przy pomocy Francji i Turcji. Wybicki był
jednym z 23 emigrantów powołujących
Deputację, opracował też Myśli, będące
swego rodzaju „aktem wiary” ruchu. Na
skutek niesnasek politycznych pomiędzy
emigrantami w lutym 1796 od Deputacji
oddzielił się bardziej umiarkowany
obóz Polscy Uchodźcy, stawiający na pomoc
Francji, którego Wybicki, obok Barssa, był
jednym z głównych działaczy.

(Wikipedia)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogala_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1747
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%99domin
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1822
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manieczki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wybicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_repninowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_repninowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_targowicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_D%C4%85browski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_we_W%C5%82oszech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_we_W%C5%82oszech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_napoleo%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_napoleo%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_(organizacja_polityczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Barss
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wielhorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wielhorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deputacja_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polscy_Uchod%C5%BAcy&action=edit&redlink=1
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MŁODZIEŻOWE SŁOWOW
NASZEJ SZKOLE

Młodzieżowe słowo klas 7 i 8 klas
Dnia 16.03.2022r. Odbyły się wybory na
młodzieżowe słowo klas 7 i 8 klas naszej
szkoły. Członkowie zespołu gazetki
zbierali głosy z każdej z klas.
Niektórzy uczniowie mogą być
zaskoczeni wyborem, lecz inni byli
pewni wyników głosowania.
Po jednym głosie miały wyrażenia:
„Ale jaja”, ”maryraż”, „Stary Oli to
gigachat”.
Po dwa głosy uzyskały:
„Rel” „Kapierośnik”, ”blebzin” „mrozi”.
Za to po trzy głosy odnotowano dla:
„COLA”.
Po szczeć głosów: „Widzisz mnie?”

Na 4 miejscu: „Balo” dwanaście głosów.
Podium otwiera ex aequo::
„ essa” i „naura” po piętnaście
głosów.
2 miejsce: „Twój stary” - szesnaście
głosów.
Na 1 miejscu z dużą przewagą głosów
wygrywa: „Twoja stara” z
dwudziestoma ośmioma głosami.

Wyjaśnienie niektórych zwrotów
Ale jaja - coś śmiesznego;
Maryraż - niestety nie znamy znaczenia;
Stary Oli to gigachat - gigachat - osoba
budząca strach samym spojrzeniem;
Rel - prawda;
Kapierośnik - nie znamy znaczenia;
Blebzin - osoba otyła;
Mrozi- cringe - niezręczne;
Cola - sławny pies;
Widzisz mnie? - mem z osobą starszą,
która wypowiada te słowa;
balo - osoba puszysta, o masywnym
kształcie;
essa - łatwo, mówi się, gdy coś pójdzie
po naszej myśli;
naura - pa, do zobaczenia, na razie;
Twój stary - twój tata;
Twoja stara - twoja mama.

Osoby zaangażowane: Aleksandra
Dziurka, Zuzanna Adamiak, Błażej Ładosz

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt
organizowany corocznie przez

Wydawnictwo Naukowe PWN we
współpracy z Uniwersytetem

Warszawskim. Jest przedsięwzięciem
popularyzującym język polski wśród

młodzieży, zapoczątkowanym w 2016
roku we współpracy z projektem Słowa

klucze w ramach inicjatywy
Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty

– dodaj do ulubionych”.



Nasze słówko roku str. 4

6

Gwiazdorzenie w szkołach
Gwiazdorzyć
Będąc osobą popularną w jakimś środowisku, zachowywać się wyniośle, kapryśnie i
traktować innych z góry.

Pick me boy, pick me girl
Wyrażenie "pick me" oznacza po prostu wybierz mnie, a w przypadku konkretnego
typu osoby znaczy dokładnie: masz obowiązek wybrać mnie na obiekt swoich
zainteresowań.

UWU
Emotikon oznaczający coś ślicznego, uroczego, słodkiego lub gdy czujemy się
szczególnie szczęśliwi.

Opracował: Marcin Jaworski
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21 kwietnia w naszej szkole

Akcja DZIEŃ BEZ PLECAKA polegała na zapakowaniu się do szkoły w coś innego niż
zwykły plecak, z którego na co dzień uczniowie korzystają. Samorząd Uczniowski
proponował, aby tego dnia osoby wykazujące się szczególną kreatywnością nie
były pytane na lekcjach. Oto pomysły uczniów naszej szkoły.
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Ola poleca!

Fot. Filmweb.pl
W tym wydaniu opiszę Wam serial godny polecenia każdemu, od 7+ do nawet 100+.

Serialem tym jest „Seria niefortunnych zdarzeń” reżysera: Brada Silberlinga
Fabuła
Trójka wyjątkowo utalentowanego rodzeństwa, Wioletka, Klaus i Słoneczko pewnego dnia
podczas pobytu na plaży otrzymuje wiadomość o śmierci rodziców. Zgodnie z ich
testamentem, mają zostać oddane pod opiekę najbliższego krewnego. Omyłkowo dzieci
trafiają do Hrabiego Olafa, marnego aktora i okrutnego człowieka, który planuje przejąć ich
majątek. Dzieci nie wiedzą, że istnieje sekretna organizacja, która zrobi wszystko, by
pokrzyżować plany ich nowego ojca.

Obsada
W rolach głównych występują:
Neil Patrick Harris jako Hrabia Olaf
Patrick Warburton jako Lemony Snicket
Louis Hynes jako Klaus Baudelaire
Malina Weissman jako Wioletka Baudelaire
K. Todd Freeman jako Pan Artur Poe
Lucy Punch jako Esmeralda Szpetna (od drugiego sezonu)
Presley Smith jako Słoneczko Baudelaire
Tara Strong jako Słoneczko Baudelaire (głos)

Serial był idealnej długości. Ma on 3 sezony. Oglądało się go dość szybko. Sprawa dzieci i ich
tragiczny los ciekawił od samego początku aż do końca. Oglądający mogli utożsamiać się z
bohaterami, a sam czarny charakter budził lekki niepokój. Zakończenie losów bohatera było
wielką niespodzianką, co wzbudziło we mnie wzruszenie. Jedynym minusem tej produkcji
mogło być to, że niektóre wątki nie były do końca rozwinięte. W przypadku innych jest
pewien niedosyt.
Oceniam serial na 8,5/10 Przygotowała: Aleksandra Dziurka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wioletka_Baudelaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klaus_Baudelaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczko_Baudelaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabia_Olaf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat_Zapalonych_Stra%C5%BCak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neil_Patrick_Harris
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabia_Olaf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Warburton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemony_Snicket
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klaus_Baudelaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malina_Weissman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wioletka_Baudelaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucy_Punch
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczko_Baudelaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tara_Strong
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Dying Light
Dying Light – gra polskiego studia
Techland, która skradła serca milionom
graczy na całym świecie.

Historia gry
Sam Dying Light powstał w 2015 roku, a
dodatek DLC „The Following” wyszedł w
2016 roku. Jest to gra fabularna
kategorii survival/horror. Dostępna jest
na PC, Linuxy, macOS, Xboxy i
PlayStation 4.

Fabuła gry
Gra opowiada o epidemii zombie w
fikcyjnym mieście Harran. Wokół miasta
powstaje mur oddzielający go od
normalnego świata. Do miasta skacze
agent organizacji bezpieczeństwa GRE,
który ma na celu zdobyc bardzo wazny
plik GRE. W Harranie rządzi czarny
charakter Kadir Sulejman, którego
podejrzewają o przetrzymywanie
tajnego pliku. Przez całą rozgrywkę
gracz jest ciągle poddany napięciu,
które ciągle się nasila.

Jakub Kiszczak

Met gala
Dnia 2 maja 2022 roku odbyła się met
gala. Dla osób które nie wiedzą - met
gala jest to najważniejszych wydarzeń w
świecie mody i show-biznesu. Słynie ze
spektakularnych, a często także
kontrowersyjnych kreacji od najlepszych
projektantek i projektantów. Jest
określana mianem modowych Oscarów.
Co roku skupia wokół siebie topowe
gwiazdy. Nic więc dziwnego, że wzbudza
tyle emocji. Tegorocznym motywem
przewodnim była In America: An
Anthology of Fashion”. Brzmi znajomo?
Owszem. Ten motyw łączy się z
ubiegłorocznym, czyli „In America: A
Lexicon in Fashion”. Osoba, która
wypowiedziała się w imieniu The
Metropolitan Museum of Art, przyznała
w rozmowie z „W Magazine”, że oba
tematy przewodnie dotyczą tak zwanej
amerykańskiej mody z ubiegłych lat.

Spośród prezentowanych
strojów związanych tematycznie i nie
wybraliśmy top 5 najlepszych kreacji.

Top 5 najlepszych kreacji.

Miejsce 5: zajmuje je aktorka jak i
piosenkarka Dove Cameron. Jej strój
wyglądał jak szkielet sukienki z tego
okresu, dlatego znalazła się na naszej
liście.
Miejsce 4 wygrywa „królowa’’ Cardin Bi
ze swoim złotym strojem i złotymi
detalami idealnie pasującymi do jej
fryzury i makijażu.
Miejsce 3. Podium otwiera Madelaine
Grobbelaar Petsch amerykańska aktorka.
Sukienka była żółta z ogromnymi
bufkami. Kolor pasuje do jej cery i
rudego koloru włosów.
Miejsce 2 Zajmuje Laura Harrier ze
swoją szaro-srebną sukienką oraz
koralami. Według nas idealnym
zwieńczeniem sukienki były czarne
długie rękawiczki
Miejsce 1! Zajmuje reporterka Génesis
Suero! Jako jedyna wpasowała się w
tematt gali ze swoją piękną białą
sukienką wykończoną złotymi detalami.

Na następnej stronie prezentujemy
nasze TOP 5.

https://www.glamour.pl/artykul/met-gala-2021-najpiekniejsze-stylizacje-gwiazd-kto-pojawil-sie-na-czerwonym-dywanie-210914061105
https://www.glamour.pl/artykul/met-gala-2021-najpiekniejsze-stylizacje-gwiazd-kto-pojawil-sie-na-czerwonym-dywanie-210914061105
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE1qSshtr3AhWnk4sKHV49AA0QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgenesiscamilas%2F&usg=AOvVaw2SUbuLwIK9Eh8TUMeso-nx
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Miejsce 1 Miejsce 1

Miejsce 3 Miejsce 4 Miejsce 5

Czy zgadzacie się z naszym wyborem? Niezależnie od naszych preferencji trzeba
przyznać, że wszystkie kreacje robią wrażenie.

Przygotowała: Aleksandra Dziurka
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Wybór szkoły średniej
Tegoroczni ósmoklasiści muszą podjąć ważną decyzję w tym roku - wybór szkoły
średniej. Mamy do wyboru:

- LICEUM - rodzaj szkoły średniej w wielu krajach. W Polsce liceum ogólnokształcące od 2017
r. wskutek reformy oświatowej jest szkołą ponadpodstawową (wcześniej posługiwano się
nazwą rodzajową szkoła ponadgimnazjalną, a jeszcze wcześniej – szkoła średnia).

Ranking Liceów Lublin 2021/2022
1.I Liceum im. Stanisława Staszica- 132.56 pkt
2.II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego 145.16 pkt
3.III Liceum im. Unii Lubelskiej 160 pkt

Nauka w liceum ogólnokształcącym w Polsce trwa cztery lata i kończy się egzaminem
maturalnym (przed 2005 r. był to egzamin dojrzałości).

- TECHNIKUM - Uczeń technikum musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym,
które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi
być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

Ranking Techników Lublin 2021/2022
1.Technikum Elektroniczne 95.16 pkt
2.Technikum Ekonomiczno-Handlowe 112.8 pkt
3.Technikum Ekonomiczne 42.7 pkt

- SZKOŁA BRANŻOWA - I lub II stopnia – szkoła na podbudowie programowej szkoły
podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz
zawodowego. Absolwent uzyskuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie
wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe można uzyskać
zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy
rzemieślnicze. Po ukończeniu szkoły branżowej naukę można kontynuować w trzyletnim
liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej. Aby
uzyskać dyplom technika należy uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy
potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

Przygotowała: Zuzanna Adamiak
Wybór szkoły...
 Wybór szkoły i zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu.
 Szukaj informacji o szkołach, pytaj znajomych.
 Zwróć uwagę na odległość od miejsca zamieszkania.
 Zastanów się nad swoim zawodem w przyszłości. Czy nauka w wybranej szkole

ponadpodstawowej ułatwi Ci podjęcie pracy za kilka lat?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_%C5%9Brednia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_systemu_o%C5%9Bwiaty_z_2017_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_ponadpodstawowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_%C5%9Brednia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_maturalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_maturalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_dojrza%C5%82o%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_(o%C5%9Bwiata)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_podstawowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_podstawowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99gowa_Komisja_Egzaminacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99gowa_Komisja_Egzaminacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cech
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