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BEZPIECZNE WAKACJEBEZPIECZNE WAKACJE
1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z

kim będziesz spędzać czas.
2.Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami lepiej

udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą,
odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. 

3.Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i
dolewania różnych specyfików są coraz większym problemem.

Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych Ci
osób. 

4.Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę
na obecność kleszczy. 

5.Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask
ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie

wycieczki w góry.
6.Nie rozpalaj ognisk w lesie- w letni upał i suszę łatwiej

przypadkowo zaprószyć ogień.
7. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo

wody i noś nakrycie głowy, przed wyjściem na zewnątrz posmaruj
się kremem z filtrem.

8. Gdy jesteś nad morzem po długim przebywaniu na słońcu, nie
wbiegaj od razu do wody- może dojść do szoku termicznego.

9. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na
strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach pod nadzorem dorosłego

10. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię –
przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

 Julia Podyma, Piotr Szaro 7P

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękuję wszystkim redaktorom naszej gazetki szkolnej ,,Geografioł”- Kalinie

Waszczyszyn, Zosi Ulanowskiej, Oliwii Mendrek, Kindze Dziedzic, Blance Mędrek, Agnieszce Sikorskiej,
Wiktorii Białeckiej, Hani Skrzyniarz, Amelce Leszczyńskiej, Karolinie Stolarskiej, Kai Gerlik, Idze
Węgrzyn, Grzegorzowi Zelga, Zuzi Wojtkiewicz, Piotrowi Szaro, Weronice Płonce, Julii Podymie,

Gabrieli Oleksińskiej, Zuzi Jałowiec oraz Kajetanowi Krzymowskiemu, za ten rok pełen współpracy,
kreatywności i zaangażowania. Dziękuję, za Waszą chęć do tworzenia czegoś dla szkoły i za pomysły,

które coraz bardziej udoskonalały gazetkę. Szczególnie dziękuję mojej zastępczyni - Dominice
Kamińskiej oraz opiekunom i organizatorom – Panu Pawłowi Cegiełko i Pani Barbarze Ochnio.

 
Powodzenia w dalszym tworzeniu!

Redaktor Naczelna gazetki szkolnej – Zosia Konstantynowicz 8D
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ZAJĘCIE NA WAKACJE –ZAJĘCIE NA WAKACJE –
PSÓW WYPROWADZANIEPSÓW WYPROWADZANIE  

Nie masz co robić w wakacje? Jedynym Twoim pomysłem jest spędzanie kilkunastu godzin przed
ekranem telefonu lub telewizora? Świetnie się składa, ponieważ ja mam dla Ciebie propozycję

aktywnego spędzania czasu, a przy okazji pomocy zwierzętom. 

W schronisku w warszawie ("Na
Paluchu") wolontariuszem
możesz zostać, co prawda

dopiero, gdy ukończysz 18 lat, ale
nic straconego. Dla zwierzaków

przez cały rok możesz przekazać
dary rzeczowe. Uwaga: Pamiętaj

jednak, aby najpierw sprawdzić na
stronie internetowej schroniska,

czego potrzebują.

Psy i koty w schroniskach większość dnia
spędzają w swoich boksach. Zwierząt jest zbyt

dużo, aby pracujące tam osoby dały radę bawić
się z nimi przez cały czas. Dlatego, jeśli chcesz im
pomóc, zostań wolontariuszem w Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt ‘’Na Paluchu’’ lub w
schronisku w Celestynowie. 

Celestynów to miejscowość położona ok. 40 km od Warszawy. W tamtejszym schronisku istnieje
możliwość wyprowadzania psów w każdą sobotę od godz. 10.00 do 13.00. Pamiętaj jednak, aby

najpierw zapoznać się z regulaminem wolontariatu!

Zwierzęta i ich opiekunowie będą Ci wdzięczni!
STRONA 3Kinga Dziedzic 8D



ZADALIŚMY UCZNIOM KILKA PYTAŃ, A OTO, CO OTRZYMALIŚMY: 
Pierwsze pytanie dotyczyło ulubionych przedmiotów. 

Uczniowie mieli do wyboru przedmioty podzielone na: humanistyczne, przyrodnicze,
artystyczne i ścisłe. Ulubione przedmioty: humanistyczne 14 %, przyrodnicze 38 %, ścisłe

31 %, artystyczne 17 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejne pytanie miało wyłonić najbardziej lubianego nauczyciela.
Różnica głosów uczniów była bardzo niewielka... zaledwie trzy procent! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na koniec zapytaliśmy o to, czy ósmoklasiści mają jakieś rady dla młodszych klas. Oto
najpopularniejsze z nich :
☺Ucz się systematycznie.
☺ Skup się na egzaminach.

☺ Wyrażajcie siebie, nie sugerujcie się opinią innych osób. 
☺ Nie zostawiajcie wszystkiego na ostatnią chwilę.

☺ Zgłaszajcie się i bądźcie aktywni, nauczyciele to doceniają.

Przedmioty szkolne
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  SZKOŁA 

  

 
  OPIS 

  

 
  PLUSY I MINUSY 

  

 
  Technikum 

  

 
  Nauka trwa 5 lat. Wybór
  dwóch przedmiotów na

poziomie rozszerzonym, które
wiążą się ze zdobywanym

  zawodem. Na koniec technikum,
oprócz matury, będziesz zdawać

egzaminy
  potwierdzające Twoje

kompetencje w konkretnym
zawodzie i otrzymasz tytuł

  technika. 
  

 
  + zdobywasz tytuł

  technika i wykształcenie średnie 
  + możesz od razu

  wykonywać zawód 
  + uczysz się rzeczy

  przydatnych w przyszłym zawodzie 
  - od razu musisz

  wiedzieć, kim chcesz zostać w przyszłości 
  - oprócz matury musisz
  napisać także egzamin 
  - nauka trwa najdłużej

  ze wszystkich szkół średnich 
  

 
  Liceum

  ogólnokształcące 

  

 
  Nauka trwa 4 lata. Wybór

  profilu – interesujących Cię
przedmiotów do rozszerzenia.

Zdajesz maturę, a
  po niej możesz pójść na studia. 

  

 
  + możliwość poszerzenia

  wiedzy z interesującego Cię zakresu 
  + masz czas na

  zastanowienie się nad swoją przyszłością 
  + liceum plasuje się na

  najwyższym poziomie zdawalności matur 
  - nie zdobywasz

  zawodu 
  - niektóre z przedmiotów

  będą nieprzydatne w Twojej dalszej karierze zawodowej 
  - dużo nauki 

  

 
  Szkoła branżowa I

  stopnia 
  

 
  Nauka trwa 3 lata. Nie

  zdajesz matury. Jeśli chcesz
zdobyć zawód, musisz pójść do

szkoły branżowej
  II stopnia, w której nauka trwa 2

lata. 
  

 
  + zdobywasz zawód 

  + zarabiasz pieniądze na
  praktykach 

  + nie musisz chodzić
  przez cały tydzień do szkoły tylko np. 2 dni w tygodniu 

  - nie zdobywasz
  średniego wykształcenia 

  - aby zdobyć
  wykształcenie średnie, trzeba dodatkowo podjąć naukę w

szkole branżowej II
  stopnia 

  - trudno znaleźć pracę
  poza wyuczonym zawodem 
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PORÓWNANIE SZKÓŁPORÓWNANIE SZKÓŁ
Przygotowaliśmy dla Was porównanie szkół ponadpodstawowych, abyście mogli

zdecydować która z nich bardziej pasuje do Waszych planów na przyszłość.  

Iga Węgrzyn, Zofia Ulanowska 7P 



KONKURSKONKURS
W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole odbył się konkurs

geograficzny “Taniec z gwiazdami”. Spośród nadesłanych prac jury
wybrało 3 najciekawsze propozycje. Zwycięzcom gratulujemy!
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Gustaw 7M

Lena oraz Matylda 7M


