
 
Rozwiąż krzyżówkę pierwszy i otrzymasz prezent: 

 
1.      
2.        
3.        
4.       
5.      
6.       
7.          
8.      
9.         
10.         
11.        
12.       

 

1. Czuwa nad porządkiem w szkole. 

2. Ogłasza koniec lekcji. 

3. Między lekcjami. 

4. Trwa 45 minut. 

5. Służy do pisania na tablicy. 

6. ......... szkolne, tam uczniowie w ciepłe dni spędzają czas pomiędzy 

lekcjami. 

7. Prowadzi lekcję. 

8. Wpisywana za złe zachowanie. 

9. Służy do zapisywania ocen uczniów. 

10. Klasowy albo szkolny, zespół kilku uczniów wybierany na roczną 
kadencję. 

11. Uczeń odpowiedzialny za finanse w klasie. 
12. Dba o porządek w klasie. 
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„Człowiek ma prawo patrzeć 

na drugiego z góry tylko 

wówczas, kiedy chce mu pomóc, 

aby się podniósł.” 

 
Gabriel Garcia Marquez 

 
 

 

 

 

 Redaktorzy: Karina Naruszewicz, Kornelia Jankowska, 

Agata Sadowska, Robert Wojczan, 

nauczyciele nauk społecznych. 

 

 

 

-1- 



 

To dzień kończący tradycyjne obchody Bożego Narodzenia. W tym 
dniu w kościołach święci się mirrę, kadzidło i złoto, a także kredę. 
Upamiętnia to dary złożone małemu Jezusowi przez Mędrców ze 

wschodu. Dawniej po powrocie z kościoła poświęconym kadzidłem 
okadzał gospodarz dom i obejście. Potem ktoś z domowników 

wypisywał kredą na drzwiach inicjały trzech mędrców oraz aktualną 
datę roczną: K + M + B 2012. Taki zapis można różnie 

interpretować - niekiedy tłumaczy się go jako skrót wyrazów 
łacińskich tworzących zdanie: "Niech Chrystus błogosławi temu 

domowi". 
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TRZYNAŚCIE PYTAŃ DO PANI ANTONINY BOIKO 
 

 1. Jaki przedmiot Pani wykłada w naszej szkole? 

 Pani Antonina: „Matematykę i wszystkiego pozostałego, czego uczy ten 

przedmiot: umiejętności, myślenia, twórczości, pracowitości, dokładności, 

akuratności, sumienności, szczerości i zdolności zawsze i wszędzie być sobą.” 

 2.Na czym polega Pani praca, jako wicedyrektora szkoły? 

 Pani Antonina: „Na współpracy z dyrektorem, aby prawidłowo organizować 

życie szkoły, na zapewnieniu dobrych warunków dla rozwoju naszych uczniów, 

żeby osiągali jak najwięcej sukcesów, a po ukończeniu szkoły trafili do wybranej 

uczelni, która by zapewniła im dobrą przyszłość.” 

 3. Co najbardziej Pani lubi w swojej pracy? 

 Pani Antonina: „ Kontakt z uczniami, to znaczy lekcje matematyki i to, kiedy 

uczeń przerasta nauczyciela w zdobywaniu wiedzy.” 

 4. Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie? 

 Pani Antonina: „Chciałam leczyć ludzi, ale nie znosiłam widoku krwi.” 

 5. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

 Pani Antonina: „ Literatura polska i rosyjska, matematyka.” 

 6. Jakie jest Pani największe marzenie? 
 Pani Antonina: „ Dobre pytanko! Na dzień dzisiejszy to, żeby prędzej odbyła się 

studniówka i moi dwunastacy zaczęliby myśleć o egzaminach i pracowaliby na 

całe 100%. A. Aleksejev był by obecny na każdej lekcji. Ale czy to się spełni?!.” 

7. Najpiękniejszy dzień w Pani życiu? 

 Pani Antonina: „Dzień, kiedy urodziła się moja wnuczka.” 

8.Jakie książki Pani lubi czytać i jaka jest Pani ulubiona? 

 Pani Antonina: „Książki, z którymi kroczyłam przez szkolne lata, autorstwa: 

Sienkiewicza, Kraszewskiego, Wasilewskiego, Mickiewicza, Słowackiego, a 

szczególnie „Trylogia” H. Sienkiewicza. 

 9. Jakie filmy Pani ogląda i jaki jest Pani ulubiony film? 

 Pani Antonina: „Komedie, jeżeli chce się odpocząć. Filmy - inscenizacje 

utworów literackich, filmy - bajki lat radzieckich: „                       а”. 

 10. Jakiej muzyki Pani słucha i jaka jest Pani ulubiona piosenka? 

 Pani Antonina: „ Klasyczną. „Н    ст ” А  а Г р а , Л   Л щ    . 

  

 

 

Dziękujemy serdecznie Pani Antoninie Boiko za piękny wywiad! 

Kornelia Jankowska 11a klasa 
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Dzień Obrońców Wolności 
 

W piątek, 13 stycznia, jak co roku, w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 

Obrońców Wolności. Od rana w oknach szkoły płonęły znicze, 

symbolizujące naszą pamięć o bezbronnych poległych tamtej nocy. 

W czasie uroczystego apelu pamięć poległych uczciliśmy chwilą ciszy. 

Pamiętamy…  

Przed 21 laty, w nocy 13 stycznia w Wilnie od kul i pod gąsienicami 

czołgów stacjonujących tam wojsk radzieckich zginęło 14 osób, a 

kilkadziesiąt zostało rannych. 

 

“Tej nocy tysiące bezbronnych osób zebrało się przy strategicznych 

obiektach : przy Sejmie, budynku Litewskiego Radia i Telewizji i Wieży 

Telewizyjnej, by nie dopuścić do ich zajęcia przez siły sowieckie’’ – 

przypominał wszystkim zebranym nauczyciel historii T.Wincel. 

Obejrzeliśmy także film dokumentalny, upamiętniający krwawe 

wydarzenia w Wilnie  13 stycznia 1991 roku. 

 

Na zakończenie dyrektor szkoły pani A. Jankowska podkreśliła, że 

jesteśmy obywatelami Litwy. Kochamy swą Ojczyznę. Na szczęście nie 

musimy teraz oddawać życia za nią, ale swym życiem i zachowaniem 

musimy pokazać swą miłość do kraju ojczystego. 

Agata Sadowska 10 kl. 
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21 stycznia 

 

DZIEŃ BABCI 

22 stycznia 

 

DZIEŃ DZIADKA 

 

Babcia to ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieć, 

przytuli, jeśli mamy kłopoty, i wytłumaczy, że nie ma się 
czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy coś 

porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę, to 
co najsmaczniejsze, ona potrafi najlepiej wysłuchać 

cierpliwie zwierzeń i marzeń rodzących się w małych 
główkach. To Babcia najskuteczniej ukoi łzy. 

 
Dziadek także daje nam swoją miłość. Jesteśmy 

zasłuchani, kiedy zaczyna snuć opowieści o dawnych 
latach. Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w 

życiu. Zawsze cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, 
gdy coś nam się nie udaje. 
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Wyniki konkursów i olimpiad 

Konkurs ortograficzny z jęz. polskiego 

5-6 klasy 

 

1 miejsce – Karolina Sawko (6 kl.) 

2 miejsce – Inesa Dajnowska (6 kl.) 

3 miejsce – Ernest Gorochow (5 kl.) 

 

7-8 klasy 

 

1 miejsce – Renata Rymszewicz (7 kl.) 

2 miejsce – Dorota Pietrowska (8 kl.) 

                   Mirosław Żylewicz (8 kl.) 

3 miejsce – Łaura Naruszewicz (8 kl.) 

4 miejsce – Rajmund Pawłowicz (8 kl.) 

5 miejsce – Dariusz Czernigowski (7 kl.) 

Olimpiada z fizyki 

Imię, nazwisko (klasa)                        Ilość punktów 

 

Alfred Jankowski (9)                            6 

Anna Stankiewicz (9)                           5 

Irena Masewicz (11b)                          5 

Kornelia Jankowska (11a)                    4 

Wiesław Kuźmicki (11b)                      4 

Diana Gasinska (11b)                           3 

Robert Wojczan (10)                            3  

 

Olimpiada z historii 
 

Zwycięzcy: Edward Drozdowski 12 kl., Tomasz Tomaszewski 11b kl. 
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Noworoczne wspomnienia 

 Minął piękny 2011 i nastąpił Nowy 2012 rok. Uczniowie 

naszej szkoły pożegnali Stary Rok i uroczyście spotkali Nowy Rok. 

 Na pożegnanie 2011 Roku chór szkolny na czele z panią od 

muzyki Ireną Iljiną odwiedził dom starców w Podbrzeziu. Zaśpiewali 

miłym staruszkom stare wszystkim znane od maleństwa oraz nowoczesne 

kolędy, sprezentowali milutkie upominki. 

 23 grudnia klasy począdkowe przedstawiły piękne Jasełka. 

W tym dniu w szkole także odbyło się tradycyjne łamanie się opłatkiem. 

Na tej imprezie byli obecni ks. Zenonas Potiejunas i ks. dziekan Józef 

Aszkiełowicz, który przyjechał z ogromną walizą prezentów. Były tam 

książki, czasopisma i kalendarze na 2012 r. Udział w imprezie wzięli 

licznie zebrani rodzice, uczniowie i nauczyciele. 

 Po imprezie wszystkim smakowały ciastka, pączki i uszka, 

które zostały przygotowane przez nasze panie kucharki. 

 30 grudnia w sali sportowej odbył się huczny karnawał 

noworoczny. Uczniowie klas 8 – 12 zaprezentowały ciekawe i śmieszne 

przedstawienia. Od godziny 18 do 24 panował tu śmiech, radość i wspólna 

zabawa. 

 W imieniu swoim, a także w imieniu uczniów całej szkoły 

chcę serdecznie podziękować organizatorom i wszystkim, którzy 

przyłączyli się do tego, aby wesoło spędzić swięta w szkole. 

Robert Wojczan 10 kl. 
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Olimpiada z chemii 
 

Imię,nazwisko (klasa)              Ilość punktów    Miejsce 

 

Alfred Jankowski (9)                    6 

Joanna Juzefowicz (9)                  6 

Jolanta Naruszewicz (9)               6,5 

Justyna Trumpokajs (9)                6,5 

Dorota Agata Wojtkiewicz(9)      6,5 

Mateusz Gradzewicz (10)            3,5 

Jolanta Mažulytė (10)                  5,5 

Rafal Radzewicz (10)                  9,5                        2                 

Agata Sadowska (10)                   6 

Andrzej Taraszkiewicz (10)         8                          3 

Robert Wojczan (10)                   10,5                      1 

Justyna Baczul (11a)                   5,5 

Anna Janowicz (11a)                   8                           3 

Kornelia Jankowska (11a)           8                           3 

Dorota Lachowicz (11a)              6,5 

Robert Taraszkiewicz (11a)         5 

 

 

Olimpiada z jęz. rosyjskiego 
 

Imię, nazwisko (klasa)                     Ilość punktów 

 

Agata Sadowska (10)                          49 

Robert Wojczan (10)                           41 

Kornelia Jankowska (11a)                   53 

Karina Naruszewicz (11a)                   54 

Marzena Lagownik (11b)                    28 

Wiesław Kuźmicki (11b)                     38 
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Lietuvių kalbos meninio skaitymo konkursas 
 

25 stycznia w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski z języka 

litewskiego. Udział w nim wzięli uczniowie od 1 do 11 klasy. W jury były 

nauczycielki jęz. litewskiego: I. Belousowa, E. Rynkiewicz, A.Mačionienė 

i uczennica 11a klasy K. Naruszewicz. Jak zwykle, od starszych kolegów 

aktywniejsi byli uczniowie klas początkowych. Wszyscy deklamowali 

ładnie,  wyróżnieni zostali: 

 

Katarzyna Naruszewicz, 3 klasa 

Karolina Puncewicz, 4 klasa 

Mirosław Naruszewicz, 5 klasa 

Ryszard Zaranka, 6 klasa 

Karolina Sawko, 6 klasa 

Inesa Dajnowska, 6 klasa 

Jolanta Naruszewicz, 9 klasa 

Agata Sadowska, 10 klasa 

Tomasz Tomaszewski, 11b klasa 
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Dzień babci i dziadka 
 21 stycznia – to dzień babci i dziadka. Tego dnia wszyscy 

wnukowie pozdrawiają swoich babć i dziadków. 

 Uroczyste spotkanie odbyło się również w naszej szkole. 

Uczniowie klas początkowych przyszykowali program, podczas którego 

każde dziecko wyraziło swoją wielką i nieograniczoną miłość do swoich 

babć i dziadków. 

 W czasie koncertu były wypowiedziane najserdeczniejsze 

życzenia i zaśpiewane najpiękniejsze piosenki, które wzrószyły 

wszystkich. 

 Kulminacją całego programu był taniec krakowiak i solo 

Emilii Szukewicziute, która zaśpiewała piosenkę ,, Na ir žąsys pas senelę”. 

 Na zakończenie całej uroczystości wszyscy goście byli 

zaproszeni na herbatkę i ciastka. 

 W imieniu wszystkich uczniów i dziadków chcemy 

serdecznie podziękować nauczycielkom klas początkowych: p. Teresie 

Gieglis, p. Krystynie Radzewicz, p. Marii Motiejunienė i p. Iwonie 

Wojnowskiej za kontynuację tradycji szkolnych. 

   Robert Wojczan 10 kl. 
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