


Drodzy Czytelnicy! 

W ubiegłym roku, na łamach „Usta Augusta”, mogliście przeczytać: „Trzymacie w dłoni pierwsze 

wydanie nowej gazetki szkolnej! Pomysł na wznowienie jej wydawania poddali sami uczniowie.” I tak jak 

drugie zdanie pozostaje aktualne, tak pierwsze musiało zostać całkowicie zmienione, bo oto… Zacznijmy 

raz jeszcze.  

Drodzy Czytelnicy, otworzyliście właśnie internetowe wydanie, pierwszego numeru gazetki szkol-

nej „Usta Augusta”. Obecna sytuacja  wymaga od nas elastyczności i kreatywności. Tego nam nie brakuje, 

możecie być pewni. Brak możliwości spotkań członków naszego koła redaktorskiego spowolnił prace nad 

wydaniem pierwszego numeru gazetki. Spowolnił, ale nie zablokował. Łączyliśmy się w środowe popołu-

dnia, zarzucaliśmy naszą wirtualną tablicę pomysłami, dyskutowaliśmy i zgłębialiśmy tajniki sztuki dzien-

nikarskiej. Efekty tej pracy oceńcie sami. Pierwsze numery pewnie nie będą idealne, potrzebujemy czasu, 

by z każdą kolejną publikacją zaskakiwać Was coraz bardziej, potrzebujemy także motywacji do dalszego 

działania. Tą motywacją jesteście Wy, czytelnicy i czytelniczki! Czekamy zatem na Wasze opinie i komen-

tarze. Zachęcamy także do współtworzenia gazetki, bo i na to jest miejsce. Możecie pozdrawiać, dzielić się 

swoją twórczością. W tym numerze nie ma tego zbyt wiele, ale rozumiemy, my też musieliśmy się  

z pewnymi kwestiami oswoić. 

 

Życzymy udanej lektury, mając nadzieję, że szkolna gazetka przypadnie Wam do gustu! 

Zespół redakcyjny pod opieką  

Justyny Nurkowskiej i Emilii Werpechowskiej 
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Cześć! Jestem Julia, mam dwanaście lat i chodzę do klasy 7c. Mój 

pseudonim pochodzi od puszystego zwierzęcia, którym jest lama. Jest 

symbolem ciężkiej pracy, ciekawości oraz chęci poznawania świa-

ta. Interesuję się grą na klarnecie i czytaniem książek. W gazetce prze-

ważnie będę pisała o zainteresowaniach uczniów oraz w dziale infor-

macyjnym, polecę Wam także wiele ciekawych książek.  

Julia Michałowska 

 Lama  

Kilka słów o nas…. 

Mam na imię Paulina mam 12 lat i uczęszczam dla klasy 7e. Mam  

swoje zalety i swoje wady, o których dużo by się rozpisywać. Lubię 

oglądać filmy o tematyce sportowej, dramaty, komedie i czytać różne-

go rodzaju książki. Jestem ciekawa świata oraz dobrze czuję się wśród 

zieleni, na łonie natury. Uwielbiam muzykę, taniec, gotowanie  

i oprócz tego bardzo lubię zawierać nowe znajomości. Na co dzień in-

teresuję się sportem, cenię codzienne bieganie, ćwiczenia oraz zdrowe 

odżywianie. Dużo o tym czytam na różnych blogach oraz  

w czasopismach. Swój wkład do gazetki wniosę poprzez opisywanie 

wydarzeń dziejących się w szkole, przeprowadzanie wywiadów,  

tworzenie ciekawych krzyżówek oraz zamieszczanie sprawdzonych 

przeze mnie przepisów kulinarnych.   

Paulina Zerbst 

 



Cześć, jestem Mateusz i mam 12 lat. Jestem uczniem klasy 

7C. Lubię gry strategiczne i jazdę na łyżwach. W wolnym 

czasie piszę wiersze, jeden dołączam niżej. Na łamach  

gazetki, będę redagował recenzje,  odpowiadam także za  

rozrywkę, a co jeszcze... postaram się Was zaskoczyć. 

Korona...  

Nikt go nie lubi,        

każdy o nim mówi.  

Maski nam pchają.  

źle o nim paplają.  

Koronę może i ma,  

bo przecież każdy go zna.  

Noście maseczki,  

mogą być w kropeczki.  

A druga fala bezlitosna,  

szybciej kręci krosna.  

Złych to wola,  

że życie to nie swawola!  

W domach nas zamykają,  

i na ludziach, jak na fletach, grają.  

                                                              

Mateusz „Jegi” Jegorow 

 

 

Nazywam się Nicola Łopatowicz, jestem uczennicą klasy 

7e i mam dwanaście lat. Bardzo lubię zwierzęta oraz  

gimnastykę. Jednym z moich ulubionych przedmiotów  

w szkole jest biologia, w przyszłości bardzo chciałabym 

zostać lekarzem pediatrii. W wolnym czasie lubię jeździć 

na rolkach oraz spędzać czas z przyjaciółmi. Uwielbiam 

też pomagać innym.  

 



 
Zygmuntowskie wieści,  
       czyli co w szkole piszczy 
 

 

Wiedzieliśmy, że ten rok szkolny nie będzie zwyczajny.  

W pierwszych tygodniach i miesiącach nauki działo się jednak dużo. 

 Staraliśmy się funkcjonować i działać normalnie. A tu krótki opis działań podjętych 

przez naszych nauczycieli i uczniów.  

Wybór opiekunów SU oraz wybory 

przewodniczącej SU, którą została  

Justyna Kaźmierczak z kl. 8c                  

(wrzesień) 

 

Liczne sukcesy sportowe naszych 

uczniów! Gratulujemy,                      

 Czekamy na więcej ☺ 

W naszej szkole                

wiele się już wydarzyło… 

Szkolne Koło Caritas                    

i akcja angażująca wielu chętnych 

uczniów przy sadzenia na terenie 

szkoły 100 tuj w „Setną  rocznicę 

urodzin św. Jana Pawła”  

(październik) 

 

Pasowanie na pierwszaka! 

Kolejni uczniowie dołączyli 

do grona uczniów naszej  

szkoły i uroczyście ślubowali, 

że będą o nią dbać i godnie 

reprezentować.  

(październik) 

 

Dzień Nauczyciela 

14 października w naszej szkole  

świętowaliśmy Dzień Edukacji  

Narodowej. Z tej okazji Mały i Du-

ży  

Samorząd Uczniowski wspólnie  

przygotowali orginalną akademię. 

(październik) 

 

Dzień Głośnego Czytania          

W Bibliotece szkolnej i wielu klasach 

edukacji wczesnoszkolnej. (wrzesień) 

 



 

 

  Konkursy Wojewódzkie w naszej szkole 

 

  Na przełomie września i października  odbył się etap szkolny  

wojewódzkich konkursów z: matematyki, j. polskiego, biologii, historii,  

chemii,  j. angielskiego, j. niemieckiego i rosyjskiego, informatyki  oraz  

geografii.  Zdania, co do poziomu trudności, były oczywiście podzielone.  

 

Spytałam o to Panią Elizę  Lenczewską, która przygotowywała uczniów do konkursu z geografii. 

Czy według Pani pytania i zadania konkursowe były trudne?  

 

Moim zdaniem, zadania w arkuszu konkursowym nie powinny były sprawić uczniom  

większych trudności . Pojawiły się pytania dotyczące podstawowych zagadnień z materiału  

realizowanego w klasach 5-7. Problematyczny natomiast okazał się sposób sformułowania niektórych 

poleceń.  

 

O przygotowania do konkursu i o to, jak ocenia jego poziom, spytałam także jednego  

z uczniów, który przeszedł do następnego etapu w konkursie informatycznym, Karola Chrzanowskiego  

z klasy 7e.  

 

Czy według ciebie konkurs był trudny?  

 

Był dość łatwy, ale z tego co słyszałem tylko 50 z 660 osób przeszło do kolejnego etapu. Ćwiczyłem  

w domu, przygotowywałem się, część rzeczy pamiętałem z lekcji informatyki, myślę, że to wpłynęło na 

rezultat. 

  

Okazuje się zatem , że poziom trudności zależał od przedmiotu, z którego odbywał się konkurs,  

ponieważ, gdy rozmawiałam na ten temat z jednym z nauczycieli anglistów, usłyszałam, że test  

z angielskiego nie zaliczał się do najłatwiejszych.   

W związku z obecną sytuacją etap rejonowy odbędzie się w późniejszym terminie niż było to  

dotychczas. 

 

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w tym sprawdzianie wiedzy i trzymamy kciuki za tych,  

którzy przeszli dalej. Powodzenia! 

 
Nicola  

 

 



 

Akcja charytatywna ,,Tulipany Mocy" 
14 października w naszej szkole odbyła się akcja charytatyw-

na ,,Tulipany Mocy"  na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową.  

Tego dnia, na holu przy pokoju nauczycielskim można było  

zakupić cebulki tulipanów. Każdy kupujący otrzymywał certyfikat 

udziału w akacji charytatywnej oraz karteczkę ze swoim imieniem, 

którą można było przypiąć na tablicy umieszczonej  

w pobliżu pokoju nauczycielskiego. Pieniądze za zakup cebulek 

zostały przekazane białostockiemu stowarzyszeniu „Pro Salute''. 

Kupione cebulki zostały posadzone przed budynkiem szkoły.  

W tym miejscu wiosną wyrosną przepiękne tulipany, które będą nam przypominały, że warto 

pomagać.  

                                                                                                                           Paulina Zerbst  



Edmund Niziurski  „Siódme wtajemniczenie” 
 

 

Skończyłem tę książkę, kiedy zaczęły się wakacje. Jej cena to ok. 11zł, czyli na każdą kieszeń. 

Ciekawostką jest to, że pierwszym tytułem była „Twierdza Persil”.  

Lektura ta opowiada o chłopcu, który pojawił się w nowej szkole w Gnypowicach Wielkich. Jest 

uczniem 6b i nazywa się Gustaw Cykorz. Ze względu na to, że ciągle zmienia szkoły (bo jego ojciec, 

inżynier, podróżuje służbowo po całej Polsce) jest „Fuksem”. W szkole ciężko mu się żyje, ze wzglę-

du uciążliwych kolegów z klasy i trudne charaktery nauczycieli. Pewnego dnia dostaje propozy-

cje dołączenia do jednej z grup: Matusków lub Blokerów.  

Czym jest trumna Klappera i Twierdza Persil? Czy komuś uda się przeczytać „Antola Stukniętego na 

początku” i czym jest siódme wtajemniczenie? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie  

w tej książce!   

Mateusz „Jegi” Jegorow 

Warto przeczytać…  



Martyna Raduchowska „Szamanka od umarlaków” 
 

       A teraz mroczniejsze klimaty... Szamanka od umarlaków to pierwszy tom serii książek polskiej pi-

sarki Martyny Raduchowskiej. Seria należy do gatunku fantasy z subtelnymi elementami horroru.  

Książka "Szamanka od umarlaków" opowiada o zbuntowanej studentce, która musi sobie pora-

dzić z darem bycia medium. Widzi duchy i jej zadaniem jest przeprawianie ich do świata zmarłych.  

W książce występują ciekawi bohaterowie. Fabuła jest przesiąknięta magią. Styl pisarki jest bardzo lekki 

i przyjemny.   

W książce znajdziemy ogromną ilość czarnego humoru, odpowiednią dawkę dowcipu okraszoną 

nutką sarkazmu. Dzięki temu czyta się ją jeszcze szybciej, jakby czas przestał istnieć. Powieść jest  

przeznaczona dla uczniów klas starszych.  

Julia „Lama” 



Mądrego to i przyjemnie posłuchać  

 
 
 

 
 

             
          Wywiad z Justyną Kaźmierczak,  
                  przewodniczącą SU 

  
Samorząd Uczniowski to niezwykle ważna instytucja, którą współtworzą wszyscy uczniowie. Niektórzy 

jednak, wykazują więcej inicjatywy i chęci, by podejmować różne dodatkowe działania na rzecz funk-

cjonowania szkoły. Jak każda organizacja, także i ta, potrzebuje lidera, a więc osoby, która reprezentuje 

społeczność uczniowską i motywuje do działania. W tym roku wybory na przewodniczącego SU wygra-

ła Justyna, uczennica klasy 8c, z którą przeprowadziłam krótką rozmowę.  

  

Nicola: Dlaczego zdecydowałaś się kandydować na przewodniczącą SU?   

Justyna: Zdecydowałam się kandydować na Przewodniczącą SU, ponieważ chcę coś zmienić w naszej 

szkole. Moim celem było i nadal jest spowodowanie, aby uczniowie z chęcią  

i uśmiechem przychodzili do szkoły. Uważam, że w miejscu, w którym spędzamy tak wiele godzin tygo-

dniowo powinniśmy czuć się miło i przyjemnie, a nie na odwrót. Kandydując, wiedziałam też, że chcę 

być głosem uczniów. Moim celem było i jest słuchanie wszystkich i rozważanie każdego pomysłu, który 

wpadnie komuś do głowy.  

  

N: Jak się poczułaś, gdy okazało się, że wygrałaś?   

J: Gdy okazało się, że wygrałam byłam bardzo, bardzo szczęśliwa i dumna z siebie, ponieważ wiedzia-

łam, że przekonałam do siebie ludzi, mimo iż miałam wielu dobrych rywali. Jednocześnie się trochę ze-

stresowałam, bo rozumiałam, że teraz będę miała więcej obowiązków oraz że wiele osób na mnie liczy. 

Pomimo tych obaw byłam bardzo szczęśliwa i zadowolona.  

  

N: Jakie plusy, zalety widzisz w byciu reprezentantką nas wszystkich?   

J: W byciu Przewodniczącą zauważam wiele plusów. Jednym z nich jest możliwość zmiany czegoś na 

lepsze w naszej szkole. Jako iż jestem już w ósmej klasie, to idąc do liceum. chciałabym mieć satysfak-

cję, że moje, i całego samorządu, działania pozostawiły jakiś ślad i spowodowały, że chodzenie do szko-

ły stało się przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. Kolejną zaletą jest nauka odpowiedzialności. Uwa-

żam, że cecha ta jest bardzo potrzebna w życiu i im szybciej się jej nauczymy tym lepiej dla nas. Jest też 

wiele innych plusów, ale nie będę się już o nich rozpisywać, ponieważ zajęło by to całą kartkę.    

  



 
N: Czy masz jakieś obawy w związku z pełnieniem tej funkcji?   

J: Tak, mam trochę obaw. Największą z nich dotyczy tego, że zawiodę innych pomimo moich 100% sta-

rań. Obawiam się też, ze względu na aktualną sytuację, że nie uda mi się zrealizować wszystkich moich 

planów.  

  

N: Czy zamierzasz zainicjować wprowadzenie zmian w Statucie Szkoły?  

J: Tak, jest to dla mnie jeden z najważniejszych celów. Pracę nad zmianami zaczęliśmy już rok temu  

z moja klasą, a teraz chcemy je wprowadzić.  

 
 
N: Czy nie wstydzisz się wystąpień publicznych, które wpisane są w Twoje obowiązki?   

J: Nie wstydzę się wystąpień publicznych, ponieważ od pierwszej klasy chodzę na zajęcia teatralne. Wiąże 

się to z częstymi wystąpieniami na scenie przed dużą liczbą osób. Dzięki temu nie boję się występować 

publicznie.  

 

 N: To już Twoja kolejna kadencja. Masz już doświadczenie, zatem czy trudno jest być przewodni-

czącą?  

J: Bycie przewodniczącą na pewno nie jest łatwe. Funkcja ta wiąże się ze sporą ilością obowiązków, 

zwłaszcza kiedy osoba daje z siebie 100%, tak jak ja. Dodatkowo jestem  

w ósmej klasie, więc mam dużo nauki. Uczestniczę też w wolontariacie, chodzę na różne zajęcia  

dodatkowe, a więc trochę tego mam. Mimo to uważam, że bycie Przewodniczącą SU jest naprawdę  

ciekawe i podoba mi się to. Lubię podejmować się trudnych wyzwań, więc pełnienie tej funkcji jest dla 

mnie przyjemnością.  

 

Dziękuję za rozmowę i życzę dużo sukcesów, dobrych pomysłów i zaangażowanych kolegów i koleżanek. 

 

 

Nicola 



 
 
 
Gimnastyka mózgu. 
                 Trochę rozrywki 
 

 

Czy zapałki się zgadzają? 

Może i tak już niektórym głowa boli od nauki, ale na roz-
rywkę dla mózgu zawsze trzeba znaleźć czas. Przygotowałem dla was cztery łamigłówki o różnym po-

ziomie trudności.  

Miłego kombinowania! 

 

Łatwy: przesuń zapałkę, aby było prawidłowe równanie 

 

Średnie: przesuń 2 zapałki, żeby spojrzeć na domek z innej strony 

 

Trudne: przesuń…0 zapałek, żeby zachodziła równość (rzymskie cyfry) 

 

Eksperckie: każda zapałka ma 4,5 cm długości. Jak ułożyć z 14 zapałek metr. 

 

Mateusz „Jegi” Jegorow 



 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując hasła w języku angielskim. 

Wzór: rekin – shark  

 Pozdrowienia  

 
Pozdrawiam Oliwię, Adriana i Jowitę - najcudowniejsze osoby  
w szkole!  

Aneta Talarek 
 

Chciałabym pozdrowić Agnieszkę Pyłkowską z klasy 7D  

od przyjaciółki. 

Gabrysia Maksimowicz 

 



W następnym numerze 

 

 Najstarsze tradycje bożonarodzeniowe kontra współczesne zwyczaje 

 Świąteczne przepisy dla początkujących kucharzy i tych, którzy w kuchni czują się 

jak ryby w wodzie 

 Mikołajkowy komiks 

 Kolejne recenzje, bo warto jest czytać! 

                                                                                                                       I wiele więcej…. 
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Jeżeli chcesz, by twój artykuł, wywiad z kimś interesującym, znalazł się w naszej gazetce, napisz do nas. W temacie maila 

podaj temat pracy , w załączniku (dokument Word) zamieść swój tekst, nadaj mu tytuł i koniecznie się podpisz.  

gazetkaaaa@gmail.com 
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