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,,Czy starczy sił 

  Iść pod górę 

  Pod wiatr 

  Latać z chmury na chmurę 

  Patrzeć w słońce 

  Zaglądać pod ziemię 

  Kryć się w jaskiniach 

  Opływać ziemię 

  Przez oceany i morza(…). 

          ,,Czy starczy sił” ks.J.Dzwonek 

 

Za nami wakacje pełne przygód i wrażeń,  

przed nami dziesięć miesięcy wytężonej pracy. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy 

wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów  

i spełnienia marzeń. 

                    Redakcja ,,Drzazgi”  



WARTO ZWIEDZI Ć…SŁOWIŃSKI 
PARK NARODOWY 

Jesteście osobami otwartymi na nowe przygody? Może zamiast spędzać czas 
przy komputerze bądź innych pochłaniaczach czasu warto by było odwiedzić 
jeden z najwspanialszych zakątków nad Morzem Bałtyckim ? Nie trzeba da-
leko szukać, w naszym rejonie można zorganizować naprawdę ciekawe wy-
cieczki.  

Słowiński Park Narodowy jest znany nie tylko z pięknych widoków, ale rów-
nież bogatej roślinności różnych gatunków zwierząt oraz nadmorskiego kli-
matu. Stworzony został dla zachowania w niezmienionym pięknie układu 
jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów   i lasów, 
zwłaszcza wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami 
ruchomymi . 

Miejscowości wchodzące w obszar parku to: Rąbka, Człuchy, Retowo, Gać, 
Łokciowice, Czołpino, Gardna Wielka, Gardna Mała, Żarnowska, Kluki, 
Smołdziński Las, Izbica, Łeba, Rowy, Smołdzino. Teren jest obszerny, dzięki 
temu możemy zwiedzić naprawdę wiele. Poniżej zamieszczone jest zdjęcie 
wydm, które znajdują się pomiędzy Łebą a Rowami. 



Jezioro Gardno: 

Największym walorem parku jest Morze Bałtyckie. Warto wziąć ze sobą apa-
rat i uwiecznić piękno natury na fotografiach. Najlepsze przygody czekają 
nas latem. Słońce, woda, spacery… cudownie relaksują. Zimą widok zmrożo-
nych tafli lodu przy ogromnych falach sprawia, że robi się nam jeszcze zim-
niej, warto jednak zabrać ze sobą kubek gorącej czekolady. Piękno przyrody 
morskiej jest tak przyciągające, że najniższe temperatury nie przegonią nawet 
zmarźlaka! 

Małgorzata Repke kl.IV TDS  



KĄCIK LITERACKI 

To już czas, kiedy od nowa musimy wdrożyć się w życie szkoły. Wakacje 
minęły, ale nie załamujmy się! ;) 

 

 

„Powrót do szkoły” 
(…)Pogoda wrześniem spojrzała, 

Trochę się zimniej zrobiło, 

tak jakby już wyczuwała, 

że czas wakacji mija. 

 

Już w głowie plany nowe, 

obietnice i przyrzeczenia. 

Książki i zeszyty gotowe, 

a lato oblicze swe zmienia. 

 

Chłodne noce, krótsze dnie, 

ranki szare i mgliste, 

jednak do szkoły się chce 

myśli są jasne i czyste(…) 
 

Wybrała:Nikola Stępień kl.ITDS 



WITAMY UCZNIÓW KLAS PIERW-
SZYCH! 

Teraz nauczyciele będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i ak-
tywności. Czeka Cię dużo więcej nauki niż w gimnazjum.. ;) 

Oto kilka rad, które ułatwią Wam funkcjonowanie w naszej szkole: 

1.Ucz się systematycznie, żeby nie mieć zaległości i szybko staraj się popra-
wiać jedynki (Taa.. Niby oczywiste, ale to prawda :D). 

2. Nie spóźniaj się na lekcje (nauczyciele tego strrrasznie nie lubią), bądź 
kulturalny :P. Twoje zachowanie w szkole jest tak samo ważne, jak oceny.  

3. Naucz się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli 
nie będzie już dyktowała. Wyłapuj rzeczy najważniejsze i zapisuj je najlepiej 
czytelnie i w punktach. 

4. Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich py-
tań. 

5. Tutaj nie zaniżają ocen. To w gimnazjum je zawyżali?. Nie załamuj się 
niższymi ocenami. 

6. Picie i palenie nie przysporzy Ci dobrych przyjaźni. Teraz taki szpan jest 
tępiony. Nie jesteś osobą gorszą od innych, żebyś w ten sposób musiał(a) 
zwracać na siebie uwagę. 

7. Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod koniec roku. 

8. Staraj się nie zwracać zbytniej uwagi na siebie, noś strój czysty, schludny, 
nie wyzywający. 

9. Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy 
lub pedagoga szkolnego. 

10. Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w gimnazjum. Nie zrażaj się 
tym, szukaj nowych przyjaciół. 

11. Dystans między Tobą a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wyda-
je. Staraj się go zrozumieć tak, jak chciałbyś żeby on zrozumiał Ciebie. 

12. Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. Nie bądź pesymistą, myśl 
POZYTYWNIE! 

                                                                                    Nikola Stępień kl.ITDS 



POZDROWIENIA 

- Pozdrawiam Aleksandrę Pytel oraz Sylwię Jędrzejewską - Angelika Pietrzak 

- Serdeczne pozdrowienia dla pana Mariusza Gorzenia od klasy IV TDS ! 

- Słodkie buziaki od Bazosa dla Repsona ! 

- Pozdrowienia dla Magdy Leśniak od tajemniczego wielbiciela. 

- Całusy dla pięknej i uroczej Klaudii Tatarynowicz - Twój wielbiciel. 

- Pozdrowienia dla p.prof. Rafała Szamockiego 

- Pozdrowienia dla p.prof. Alicji Starzeckiej. 

- Pozdrowienia dla Patryka Roszaka - przesyła Sandra. 

- Pozdrowienia dla Martyny Jaroszewicz - od Ziomów. 

- Michał S. przesyła gorące pozdrowienia dla wszystkich pięknych dziewczyn z 
"Drzewniaka". 

- Pozdrowienia dla Michała Syrnyka - przesyłają dwie tajemnicze wielbicielki. 

- Pozdrowienia dla Michała Lipki, Cezarego Mościbrodzkiego, Marcina Murawy 
oraz Rudego    z kl. I TD. 

- Pozdrowienia dla Alicji Knopik, Agnieszki Maciukiewicz, Kingi Nowak, Niko-
li Stępień i Wiktorii Matuszewskiej- przesyłają koleżanki. 

- Gorące pozdrowienia dla Angeliki Pietrzak od wielbiciela. 

- Serdeczne pozdrowienia dla Angeliki Bazowskiej i Kingi Głuszek od Gosi. 

- Pozdrowienia Dla Klaudii Lewandowskiej - Twoja najlepsza koleżanka ! 

- Pozdrowienia dla Ady Smolińskiej. 

Małgorzata Repke kl.IV TDS 



MÓJ PRZEPIS NA…Sernik ,,Złota ro-
sa” 

 Ciasto: 

-kostka margaryny 

-3 żółtka 

-pół szkl.cukru 

-3 szkl.mąki 

-2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

-opakowanie cukru waniliowego. 

 

Wszystkie składniki zagnieść i wyłożyć  ciastem spód oraz boki blachy. 

 

Masa: 

-3 kostki sera 

-3 jajka 

-1,5 szkl. cukru 

-opakowanie budyniu śmietankowego 

-sok z 1 cytryny 

-pół szklanki oleju 

-2 szkl.mleka 

 

Ser zmiksować ze szklanką cukru. Następnie, nie przerywając miksowania, 
dodać żółtka, budyń, cukier waniliowy, mleko, olej oraz sok z cytryny. Masę 
serową wylać na przygotowane w blaszce ciasto i piec ok.45 min.w dobrze 
nagrzanym piekarniku. 

Z białek i połowy szkl. cukru ubić pianę, wyłożyć na ciasto i piec jeszcze 15 
minut na ,,złoty kolor”. Po całkowitym ostudzeniu, na wierzchu sernika poja-
wią się krople ,,rosy”.                        

Smacznego!  



HUMOR Z ZESZYTÓW  

       ,,Ludziom z zimna więdły kończyny”. 

 

,,Mea culpa oznacza w wolnym tłumaczeniu-przegiąłem”. 

 

,,Pytia delficka mówiła bez sensu, ale bardzo jej ufano”. 

 

,,Wergiliusz to poeta bardzo przyjazny dla uczniów, bo mówi się tylko o 
jego trzech  

utworach, a żył pięćdziesiąt jeden lat i mógł napisać więcej” 

 

,,Horacy nie uległ zepsuciu, został po nim pomnik” 

 

,,Cogito ergo sum”- ,, Myśli też sum” albo ,,Sumuję swoje myśli”. 

 

,,Achilles musiał swym postępowaniem odszczekać to, co powiedział 
Hektorowi”. 

 

,,Ptaki latające mają mocno usztywnione łydki w ogonie”. 

 

,,Oko składa się z siatkówki i koszykówki”. 

 

,,Ten pies jest suką”. 

 

,,Ruchome połączenia kości to nie sadzawki, nie jeziorka, tylko… sta-
wy!”. 

 

,,Kukułka to jest ptak, który znosi jajo innego ptaka w jego własnym 
gnieździe i vice versa!”. 

 



 

,,Święty Piotr tak się zaparł, że mu kur zapiał, to znaczy kogut”. 

 

,,Święty Mikołaj uległ komercjalizacji. Występuje w filmach, kresków-
kach, rozdaje prezenty w hipermarketach już na wiele dni przed Bożym 
Narodzeniem. Dzieci przeważnie się go boją, a w Biblii o tym ani sło-
wa.”. 

 

,,Gdyby Judasz był szlachetny jako zdrajca , nie wziąłby tych srebrni-
ków”. 

 

,,Bona przywiozła do Polski dużo kapusty”. 

 

,,Średniowieczny rycerz nie mógł być anorektykiem. Zresztą to było nie-
możliwe, ponieważ był na diecie miodowo-piwnej i jadł same tury”. 

 

 ,,Niewykluczone ,że Piotr Skarga obgryzał paznokcie jeszcze w grobie, z 
tego powodu nie może być ogłoszony świętym”. 

 

,,Polska długo nie pokazywała się na mapie, bo była rozebrana”. 

 

,,Barbara Radziwiłłówna przychodziła po śmierci do Zygmunta Augusta 
razem                  z księdzem Twardowskim”. 

 

                                                            Wybrała:Małgorzata Repke kl.IV TDS 

  



DZIEŃ CHŁOPAKA 

Jest to mało rozpowszechnione święto, chociaż z roku na rok świadomość 
Pań o nim staje się coraz większa. Święto obchodzimy 30 września. Jego hi-
storia nie jest do końca znana oraz nie ma w naszym kraju długiej tradycji. 

19 listopada 1999 r.- to właśnie tego dnia pierwszy raz obchodzono Dzień 
Chłopaka na dwóch wyspach Trinidad i Tobago. Tradycja ta rozpowszech-
niona została nie tylko w Europie. Między innymi: 

7 lutego Dzień Chłopaka obchodzą mieszkańcy  Malty, 

23 lutego – Białorusi, Ukrainy, Rosji, 

5 kwietnia – Wielkiej Brytanii, Irlandii, 

15 lipca – Brazylii, 

7 października – Norwegii, 

19 listopada – Indii, Meksyku, 

25 listopada – Kanady. 

 
Powstanie Dnia Chłopaka miało być z pewnością odpowiedzią na Dzień Ko-
biet. Święto to zyskuje coraz większą popularność dzięki mediom. Coraz cze-
ściej z okazji tego dnia organizowane są festyny, ogniska, bądź imprezy. 

                                                                      Klaudia Tatarynowicz kl.IV TDS 

 

,,Zacne chłopaki, mili koledzy 

w dniu Waszego święta, 

najlepsze życzenia składają  

dziewczęta. 

Niechaj Wam radośnie  

płyną szkolne dni, 

niechaj się spełniają najwspanialsze sny. 

Uczcie się jak mówią w ,,dechę”, 

By z Was każdy miał pociechę!” 



RECEPTA NA SZCZĘŚCIE 
 

Lawrence Wetherhold (Dennis 
Quaid) to główny bohater filmu 
pod tytułem "Recepta na szczę-
ście". Owdowiały, niesympa-
tyczny profesor języka angiel-
skiego, który wykłada na Uni-
wersytecie w Pittsburghu jest 
zmęczony i znudzony swoim 
życiem. Główny bohater ma o 
sobie wysokie mniemanie, jest 
apodyktyczny i pewny siebie. 
Nie liczy się z nikim, nie pamię-
ta twarzy ani nazwisk swoich 
studentów. Usilnie dąży do tego, 
aby wydać książkę językoznaw-
czą-liczy się dla niego tylko kar-
iera. Ma on dwójkę dorastają-
cych  dzieci (Ellen Page i 
Ashton Holmes). Jego córka Va-
nessa robi wszystko, aby ojciec 
miał o niej jak najlepsze zdanie. Po śmierci matki dziewczyna przejmuje jej 
obowiązki domowe co sprawia, że nie ma czasu na zawieranie znajomości 
ani na życie towarzyskie. Los sprawia, że główny bohater zaczyna spotykać 
się ze swoją byłą studentką Jannet, która jest lekarką.Czy ta znajomość okaże 
się receptą na szczęście? 

Klaudia Tatarynowicz kl.IV TDS 



AFORYZMY 

,,Poniedziałek ma jedną zaletę, która nie podlega dyskusji...o północy się 
kończy” 

 

„Pieniądze nie są celem. Pieniądze nie mają wartości. Wartość mają marze-
nia, które pieniądze pomogą zrealizować.” – Robert Kiyosaki 

 

„Gdyby była tylko jedna prawda, nie można by było namalować stu obrazów 
na ten sam temat.” - Pablo Picasso 

 

,,Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła za-
pom-niały jak latać”. 

 

„Szczęście nie jest czymś, co można odłożyć na przyszłość, lecz jest czymś, 
co musisz stworzyć już teraz.” - Jim Rohn 

 

„Wierz w marzenia, bo w nich ukryte są bramy do wieczności.” - Khalil Gi-
bran 

 

„Odwaga jest początkiem działania, szczęście jest jego końcem.” – Demokryt 

 

„Kto poniża, sam jest niski.” - Antoine de Saint-Exupéry 

 

                                                         Wybrała:Nikola Stępień kl.I TDS 



 

,,Jakże nie pisać wierszy, jakże nie pło-
nąć w podzięce, za dar najpiękniejszy, 

za serce(…)”. 
 

Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w naszą edukację 

i wychowanie. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela  

składają uczniowie.  
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