
 

Od 12 marca pracujemy zdalnie. 

Szkoła straszy pustymi korytarzami 

i równie pustymi salami. Niewi-

dzialny przeciwnik w postaci  koro-

nawirusa zaatakował nagle i nie-

zwykle brutalnie. Zmusił cały świat 

do działań niespotykanych w histo-

rii ostatnich dziesięcioleci, ba... 

nawet stuleci. Zamknęliśmy się        

w domach, chroniąc siebie i naj-

bliższych. Nierówna walka trwa 

nadal. A my - uczniowie i nasi na-

uczyciele staczamy kolejne bitwy 

przed ekranami komputerów. Na  

początku wydawało się to nawet 

intrygujące i ciekawe: więcej czasu 

dla siebie, wszystko w znanym nam 

domowym zaciszu, nawet w przy-

deptanych kapciach.  Od jakiego 

czasu jednak przestało nas to fascy-

nować. Pojawiła się irytacja  i za-

częliśmy ...o ironio… marzyć          

o powrocie do szkoły. 

Anna Mionskowska 

Od wielu tygodni  w Polsce          

i na całym świecie funkcjonują 

ograniczenia spowodowane 

pandemią koronawirusa. Rza-

dziej korzystamy z samolotów, 

samochodów, autobusów, wie-

le zakładów wstrzymało pro-

dukcję. Okazuje się, że nie 

tylko my zauważamy te zmia-

ny, ale również przyroda. Róż-

nica polega na tym, że ona nie 

odbiera tych obostrzeń jako 

coś złego. Przyroda nie lubi 

pustki, więc skoro  na zako-

piańskich Krupówkach nie 

pojawiali się ludzie, zastąpiły 

je łanie, do włoskich portów, 

zamiast statków, przypływa-

ją delfiny. Woda w wenec-

kich kanałach  jest wyjątko-

wo przejrzysta. “Widzimy 

sukcesję w kierunku odtwa-

rzania ekosystemów, bogat-

szych i bardziej złożonych. 

Wycofanie się człowieka 

spowodowało natychmiasto-

wy ruch przyrody, żeby tę 

przestrzeń odzyskać i wyko-

rzystać czas, który przyroda 

dostała dla siebie” - tłumaczy 

dr Traut-Seliga, badający sprawy 

ekosystemu. Lasom, drzewom, 

kwiatom i wszystkim istotom żyją-

cym jest  bez nas lepiej .                                   

Patrycja Pawlik, 8c 
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CYTAT 

„Jeśli nie możesz 

robić rzeczy 

wielkich, to  rób 

małe                         

z miłością              

i pasją” 

 

 

https://superbiz.se.pl/

wiadomosci/nauczanie-zdalne 

Szansa na pasję 

Plusy i minusy nauczania zdalnego 

Największą zaletą zdalnego na-

uczania, oprócz braku konieczno-

ści zrywania się o świcie, jest 

możliwość nienoszenia ciężkich 

plecaków. Dla mnie ważne jest 

też to, że mam więcej czasu na 

naukę. Wadą jest brak bezpośred-

niego kontaktu z nauczycielem 

i niestety sprzęt, sprawiający wie-

le problemów. 

 Stanisław Rak, 8c 

Mnie cieszy to, że mogę samo-

dzielnie ustalać pewne godziny 

pracy, ale nie ukrywam, że jest 

mi dużo trudniej zmobilizować 

się do systematyczności. 

Poza tym problemem jest 

młodsze rodzeństwo, które 

pracuje w innych godzinach 

i często mi przeszkadza       

w czasie moich zajęć. 

anonim, kl.7 
 

Jak wszyscy wiemy, naucza-

nie zdalne ma swoje plusy      

i minusy. Na plus działa 

między innymi to, że można 

rozłożyć sobie pracę w swo-

im tempie, co sam chętnie 

robię. Jednak przy takim 

systemie, który stawia w większo-

ści na indywidualność, niektórzy 

mają poważny problem z samody-

scypliną. Dla niektórych wadą jest 

brak możliwości porozmawiania na 

żywo z nauczycielem, a dla innych 

będzie to zaletą, bo nauczyciel nie 

będzie mógł sprawdzać, czy uważa-

ją na lekcji.  

Filip Była, 7a 

Mnie najbardziej brakuje kontaktu 

osobistego z uczniami i nauczycie-

lami, zwykłej codziennej rozmowy 

o wszystkim i o niczym.  

Anna Mionskowska 

Tego jeszcze nie było… W maju będziemy organizatorami Wojewódzkiego  Konkursu Wiedzy -”Od 

Swarożyca, przez Odyna do Zeusa” . Po raz pierwszy w historii naszej szkoły konkurs odbędzie się      

w postaci wideokonferencji. Sytuacja zmusiła nas do wymyślenia zupełnie nowej formuły części fina-

łowej konkursu. Uczestnicy będą na wizji wykonywać zadania podawane przez organizatora. Pani 

Mionskowska, odpowiedzialna za organizację konkursu, już zapowiedziała, że mimo licznych ograni-

czeń, konkurs się odbędzie zgodnie z planem. Uczniowie 10 szkół z Gdańska, Gdyni i Sopotu są już 

po części pierwszej i drugiej. Napisali swoje oryginalne mity i stworzyli fantastyczne lapbooki do 

swoich prac. Teraz mają trochę czasu na powtórzenie licznych mitów greckich. Czas pokaże, jak do-

brze przygotują się do odpowiedzi i czym zaskoczą jurorów. 

W kolejnym numerze pokażemy zdjęcia ze zmagań uczniów poszczególnych szkół. 

Anna Mionskowska, Biblioteka GSA 

„Jestem zdziwiony, gdy od znajomych słyszę, że nudzą się, bo 

nie mogą wychodzić. Przymusowa izolacja pozwoliła mi na 

„bezkarne” rozwijanie mojej pasji. Jest nią wszystko, co wiąże 

się z lotnictwem. Wreszcie mam czas, aby poczytać prenume-

rowany „Przegląd lotniczy”. Korzystam z pięknej pogody        

i z balkonu robię zdjęcia samolotom, przelatującym nad moim 

domem. Mam już ich niezłą kolekcję i … zacząłem budować   

z klocków lego ogromny port lotniczy  z samolotami i całą 

obsługą. Podłoga w moim pokoju jest po brzegi wypełniona 

kompletnymi obiektami i elementami, oczekującymi na do-

kończenie. To działanie mnie nie tylko odstresowuje, ale po-

zwala na spokojne podejście do konieczności spędzania czasu 

w zamknięciu. Mogę  powiedzieć, że jest to czas darowany      

i cieszę się nim” 

 Zdania wyrwane z kontekstu, podczas rozmów                     

ze Stanisławem Kardasiem, 8c 

Po raz pierwszy w historii GASP 
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Czym tak właściwie jest kłamstwo? Czy to jedynie świadome udzielenia 

nieprawidłowej informacji, czy może również zatajenie prawdy? I tu zaczy-

na się problem. A skoro już z definicją jest kłopot, to jak określić, czy i kie-

dy kłamstwo ma rację bytu, jest normą społeczną, a kiedy jest złe? Często, 

gdy kłamiemy, tłumaczymy, że kierowały nami dobre intencje. Tak działają 

nasze mechanizmy obronne. Wiele osób twierdzi, że kłamstwa - małe, duże, 

białe - wszystkie z  nich są złe. Ja jednak nie zgadzam się z tą teorią. Uwa-

żam, że drobne oszustwa, takie jak stwierdzenie - “tak, czuję się dobrze” , 

“nie, nie przytyłaś” oraz “piękna sukienka” - nie są złe. Nie chcemy urazić 

rozmówcy, więc mówimy to, co on chce usłyszeć. To nie jest szkodliwe,      

a wręcz pozytywne, ponieważ budujemy czyjąś samoocenę, oczywiście do-

póki nie przesadzamy. Kolejnym rodzajem kłamstwa, które według mnie ma 

pozytywny wpływ na odbiorcę jest okłamanie dziecka. Chodzi na przykład    

o świętego Mikołaja, Wróżkę Zębuszkę, czy o ucieczkę ukochanego zwie-

rzaka. To pozwala dzieciom być dziećmi. Oczywiście tutaj również w pew-

nym momencie trzeba odpuścić - gdy dziecko dorasta, a rodzice je okłamują, 

traci do nich zaufanie. Ważne jest jednak, by poprzestać na tego typu kłam-

stewkach. By nie przekroczyć pewnej granicy, za którą kłamstwo jest tylko 

kłamstwem i może uczynić wiele zła. Kłamstwo bowiem to potężna i niebez-

pieczna rzecz, ale ma również krótkie nogi i o tym należy pamiętać 
Patrycja Pawlik, 8c 

 

cotygodniowych spotkaniach 

omawiamy kolejne, przeczy-

tane przez nas książki Verne`a 

i dyskutujemy o tym, które 

z nich nadają się do popu-

laryzacji wśród naszych ucz-

niów.Przygotowujemy również 

prezentację dla uczniów klas 4 

i 5 GASP. Pozdrawiamy Was 

serdecznie i do zobaczenia 

w kolejnym roku.                             
 

Nina Reiter, Lena Sieliwończyk, Staś 

Kardaś, Karol Tryka oraz  Staś Rak 

przewodniczący Szkolnego Klubu 

Vernistów. 

                Pewnego dnia o pewnej porze... 

   Szkolne Stowarzyszenie Mi-

łośników twórczości Juliusza 

Verne’a powstało na początku 

bieżącego roku szkolnego. 

Z inicjatywą wyszła Pani Ania 

Mionskowska, która zauważy-

ła, że Verne jest jednym z naj-

wybitniejszych pisarzy swojej 

epoki. Okazało się, że są wśród 

szkolnej braci osoby, które 

zaintrygowała ta postać. Mimo 

trudnych warunków i oddale-

nia Szkolny Klub Vernistów 

nadal spotyka się przynajmniej 

raz w tygodniu. Na naszych 

Klub Vernistów nie odpuszcza 

Rebus 

„Największą karą dla kłamcy, nie jest to, że ktoś mu nie wierzy, ale to, 

że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu” 

„W imię wyższego dobra” czyli nasze 

usprawiedliwienie dla kłamstwa 
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Z WYGODNEGO FOTELA                                 

Koła Recenzentów „ZGRYZ”  

            “Pięć Królestw” to książka, która zaraz po premierze została bestsellerem. Trudno się dzi-

wić, w końcu autor tej książki, Brandon Mull, to klasa sama w sobie. Bohaterem książki jest chło-

piec o imieniu Cole, który porwany przez handlarzy niewolników trafił na obrzeża, do tajemni-

czej krainy podzielonej na pięć królestw. Został  sprzedany łupieżcom niebios, społeczności zaj-

mującej się plądrowaniem, latających zamków. Tam poznaje  ukrywającą się księżniczkę, która 

szykuje powstanie przeciwko swojemu ojcu. Postanawia pomóc jej lecz nie wie, że jego życie od 

tego momentu nie będzie zbyt proste. 

             Czuję do tej powieści ogromny sentyment, bo jest to pierwsza książka, którą kupiłem 

samodzielnie. Pozycja ta ma wciągającą fabułę, która zaskakuje na każdym kroku. Czytelnik cze-

ka na kolejną część z niecierpliwością. 

Polecam tę powieść każdemu, kto szuka ciekawej lektury i lubi literaturę fantasy..  

Filip Bryła, 7a, Koło Recenzentów „ZGRYZ” 

 

Ostatnio przeczytałem powieść “Sfinks lodowy”. Autorem teksu jest Juliusz Verne, dzie-

więtnastowieczny pisarz książek przygodowych i fantastyczno-naukowych, który obecnie jest 

nieco zapomniany.  

Sięgnąłem  po tę pozycję, ponieważ od niedawna aktywnie uczestniczę w działaniach 

Szkolnego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Juliusza Verne’a i uważam, że w związku 

z tym warto poznać przebogatą kolekcję książek „czarodzieja z Nantes”. 

Głównym bohaterem książki jest Pan Jeorling, który uroczo spędza czas na wyspach 

Kreguelena na Oceanie Indyjskim. Poszukuje on środka transportu do USA.  Pewnego dnia na te 

wyspy przybywa - pod dowództwem Lena Guya - statek, na który główny bohater wsiada 

z myślą, że przynajmniej zbliży się do swojego celu. Później pewne wydarzenie sprawia, że okręt 

Kapitana Guya zmienia swój cel na ziemie poniżej południowego Koła Podbiegunowego. 

Książka Verne`a  jest  naprawdę interesująca, pełna wielu niespodziewanych zwrotów 

akcji, które zapierają dech w piersiach. Autor bardzo szczegółowo opisał faunę i florę terenów 

w okolicy  bieguna południowego. Wykreowane przez Verne`a postacie są niezwykle wyraziste   

i mają intrygującą osobowość. Powieść na pewno zainteresuje niejednego czytelnika. Mnie wcią-

gnęła tak bardzo, że każda chwila bez niej wydawała mi się chwilą straconą. 

Podsumowując, polecam tę książkę każdemu, ponieważ czytając ją, można przeżyć 

wspaniałą przygodę i mimowolnie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii, geografii 

i przyrody. 

Stanisław Rak, 8c, Koło Recenzentów „ZGRYZ” 
 
 
 
 
 

Niedawno miałam przyjemność zapoznać się z lekturą “Do wszystkich chłopców, któ-

rych kochałam” autorstwa Jenny Han. Jest to pierwsza książka z trylogii, powstała również jej 

ekranizacja.  

Główną bohaterką jest Lara Jean - szesnastoletnia pół-koreanka, pół-amerykanka.  

Dziewczyna jest w ostatniej klasie liceum i ma dwójkę rodzeństwa - starszą siostrę Margot oraz 

młodszą - Kitty. Siostry Song kilka lat wcześniej straciły matkę i są wychowywane jedynie przez 

ojca. Margot właśnie wyjeżdża na studia. Dziewczyna, chcąc pozamykać wszystkie, łączące ją     

z przeszłością sprawy, postanawia także zerwać ze swoim chłopakiem, Joshem. Lara Jean, Kitty     

i ich tata mocno przeżywają wyjazd Margot i jej rozstanie z Joshem. 

Poukładane życie Lary zmienia się o trzysta sześćdziesiąt stopni m.in dlatego, że ktoś wykradł        

i wysłał listy, które trzymała w pudełku na kapelusze swojej mamy! Były w nich wyznania miło-

sne dziewczyny do chłopaków, w których się kochała. Sytuacja byłaby jedynie żenująca, gdyby 

nie fakt, że jednym z adresatów był Josh.  Czy Larze Jean uda się odzyskać listy zanim trafią do 

chłopaków? Kto je rozesłał? Czy dziewczyna zyska coś na tej sytuacji?  

Opisana przeze mnie powieść jest lekką, zabawną i niesamowicie wciągającą książką dla 

osób w każdym wieku.  Pierwsze miłości, kompleksy, kłótnie, szkoła - te wszystkie tematy          

z pewnością są znajome każdemu z nas. Książka jest napisana naprawdę prostym językiem,         

a dialogi przypominają typowe rozmowy nastolatków - nie są wymuszone i pisane na siłę mło-

dzieżowym językiem. Bohaterki i jej rodzinki nie da się nie lubić - choć czasem się kłócą, zwykle 

są dla siebie ogromnym wsparciem.  

Lektura porusza takie tematy jak: dojrzewanie, przyjaźń, samoakceptacja i rywalizacja. 

Zdecydowanie polecam tę książkę wszystkim fanom młodzieżówek z romansem w tle. 
                                                     Patrycja Pawlik, 8c, Koło Recenzentów „ZGRYZ” 
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KRZYŻÓWKI NADSZEDŁ CZAS 

 

Pionowo: 

 

2.  Nazwisko dyrektora szkoły 

3.  Imię chłopca, który zabierał innym zabawki 

5.  Wieżowiec z siedzibą Mortena 

6.  Ukryty za  ścianą w zamku na Kociej Skale 

13.Dodatkowe zajęcia, na które uczęszczali 

Felix, Net i Nika 

14. Program do obróbki zdjęć tajemniczego 

dysku 

15. Zaginiony skarb babci Felixa 

 

Poziomo: 

 

1.   Pies Felixa 

4.   Kierował Gangiem Niewidzialnych Ludzi 

7.   Srebrna pamiątka po prababci Niki 

8.   Imię wróżki – Madame…. 

9.   Robot zbudowany przez Felixa z ruchomą 

kamerą 

10. Napis na białej furgonetce 

11. Nazwisko sąsiada Felixa 

12. Walentynka, którą Jędrek podarował Nice 

16. Za odwagę i pomysłowość dzieci otrzyma-

ły Order… 



         Niestety żadne władze nie są w stanie 

poinformować o tym, jaka czeka nas szkolna 

przyszłość. Wirus zdecydowanie wyznacza 

granice i to on rozdaje karty.  

         NIE-CODZIENNIK nie podda się  i bę-

dzie Wam służyć wiedzą, pomysłami na wy-

pełnienie czasu, radami na temat tego, jak 

przetrwać w izolacji z całą rodziną   i nie dać 

się zwariować. Poprosimy o radę  panie psy-

cholog z Poradni Osiek. Może zdecydujemy 

się na napisanie listu otwartego do Ministra 

Oświaty. Z pewnością zaproponujemy Wam 

jakieś recenzje filmów, książek i gier kompute-

rowych. Postaramy się też być na bieżąco           

z najnowszymi propozycjami spędzania czasu, 

proponowanymi przez telewizję i Internet. Po-

staramy się  wyłowić spośród Was naszych 

korespondentów i autorów niezwykłych zdjęć. 

Te wszystkie czynności jeszcze przed nami. Na 

razie pozdrawiamy Was i życzymy pomysłu na 

siebie w tym trudnym czasie. 
  

     „Niech moc z Wami.                         

Na razie  do 25 maja” 

SKŁAD REDAKCJI: 

Filip Bryła 7a 

Stanisław Kardaś 8c 

Patrycja Pawlik 8c 

Stanisław Rak 8c 

Nina Reiter 8c 

Aleksandra Stodulska 8c 

Opiekun artystyczny i skład 
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lub adres e-mailowy każdego redaktora 

naszej gazetki 

Gazetka Szkolna NIE-CODZINNIK powstała z potrzeby  chwili. 

Siedząc zamknięci w domach w czasie pandemii poczuliśmy, że 

warto ze szkolnymi braćmi w niedoli podzielić się naszymi bo-

lączkami, rozterkami  i wątpliwościami oraz naszymi marzeniami 

dotyczącymi tego, co „tu i teraz” i tego, co  będzie po czasie za-

mknięcia. Początkowo miały to być dwa może trzy artykuły, ale 

okazało się, że mamy potrzebę podzielenia się wieloma sprawami 

i gazetka urosła do 6 stron. Oprócz zwykłych artykułów dajemy 

Wam smaczne felietony, wywiady, recenzje i odrobinę rozrywki. 

Szkolna Gazetka  

NIE-codziennik 

Co w kolejnym numerze…. 

Nasza dewiza: 

PISAĆ Z SERCEM I OD SERCA 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Możecie nas znaleźć na 

stronie szkoły GASP 

oraz na blogu biblioteki 
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