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Przeprowadziłyśmy wywiad z uczennicą naszej szkoły, która po-

siada bardzo ciekawe i nietypowe hobby, o którym chciałaby 

dzisiaj opowiedzieć. Tym hobby jest szydełkowanie, które Patrycja 

postara się nam dzisiaj przybliżyć. 

1. Jak i gdzie nauczyłaś się szydełkować? 

- W większości nauczyłam się szydełkować z filmików dla począt-

kujących na youtubie. Jednak pomogły mi w tym również różne 

strony internetowe poświęcone szydełkowaniu. Dużym wsparciem 

w nauce była też dla mnie moja babcia, która pożyczała mi 

włóczki oraz różne inne potrzebne do szydełkowania przybory. 

Pokazała mi ona również pierwsze ważne kroki w szydełkowaniu. 

2. Co zainspirowało cię, żeby zacząć szydełkować? 

- Moją inspiracją był profil pewnej kobiety na Instagramie, na 

który wrzucała ona zdjęcia ciuchów, które zrobiła własnoręcznie 

na szydełku. Jednak poza ciuchami było na nim również parę 

zdjęć, przedstawiających szydełkowane ośmiorniczki. Właśnie te 

konkretne zdjęcia najbardziej zainspirowały mnie do rozpoczęcia 

nauki szydełkowania, a ośmiornice robię aż do dziś. W najbliż-

szym czasie jednak zamierzam zabrać się również za szydełko-

wanie innych rzeczy. 
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3. Kiedy nauczyłaś się szydełkować? 

- Nauczyłam się szydełkować podczas pierwszego lockdown'u w 

marcu 2020. 

4. Co możesz powiedzieć o swojej twórczości? 

- Uważam, że dzięki ciężkiej pracy, którą włożyłam w naukę szy-

dełkowania, jest ona bardzo udana, jednak zawsze znajdzie się 

coś, co mogłabym w niej poprawić. Najbardziej zależy mi na po-

prawie dokładności wykonywanych przeze mnie prac. 

5. Czy zajmujesz się czymś innym poza szydełkowaniem? 

- Tak, interesuję  się również rysowaniem oraz po części malar-

stwem, jednak szydełkowanie to zdecydowanie hobby, któremu 

poświęcam najwięcej czasu. Najczęściej zajmuję się rysowaniem 

szkiców oraz portretów znanych osób. A co do malarstwa: do te-

raz próbowałam swoich sił tylko w malowaniu krajobrazów, jed-

nak nie wychodzi mi to najlepiej. Poza tym zawsze chętnie sięgam 

po książki o tematyce paranormalnej. 

6. Ile średnio zajmuje ci wykonanie jednej pracy? 

- To zależy, jednak średnio zajmuje mi to od jednego dnia do na-

wet ponad tygodnia. Dziennie zazwyczaj poświęcam na szydeł-

kowanie około godzinny, jednak czasem czas ten wydłuża się do 

nawet paru godzin. Wszystko zależy od tego, ile mam wolnego 

czasu i motywacji do działania. 

7. Czy można kupić twoje prace? 

- Można, jednak szczegóły trzeba wcześniej omówić ze mną pry-

watnie. 

Dziękujemy za przeczytanie wywiadu   

                 Hanna Grudzień i Zuzanna Małecka 
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paru godzin”.  

 

 
 



Od niedawna w naszej szkole panuje nowy system, przez który 

uczniowie w czasie przerw muszą przebywać na korytarzach.  

 

Został on wprowadzony z powodu niebezpiecznej sytuacji, która 

zdarzyła się w jednej z klas podczas przerwy. Wiele osób nie 

zgadza się z tym pomysłem, uważając go za uciążliwy, jednak ja 

przedstawię zarówno jego plusy jak i minusy.  

 

1. Pierwszym plusem nowego systemu jest fakt, że kiedy podczas 

przerw nikogo nie ma w sali, istnieje mniejsze prawdopodobień-

stwo, że coś zostanie zniszczone lub nawet ukradzione. Dzięki nie-

mu można czuć się bezpieczniej, zabierając do szkoły ważne rze-

czy, jak telefon lub klucze. Zmniejsza on również problem znisz-

czonych przedmiotów znajdujących się w sali, z czego często wy-

nikały problemy związane z tym, kto poniesie koszty za ich znisz-

czenie. 

 

2. Największym minusem jest to, że na korytarzu często panuje 

hałas i tłok, co może być bardzo uciążliwe. Z powodu korona wi-

rusa trzeba nosić również maseczki, co nie dla wszystkich jest 

komfortowe. Siedzenie w sali jest również o wiele wygodniejsze i 

siedząc w niej łatwiej jest na przykład powtórzyć coś przed kart-

kówką. 
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3. Kolejnym rzeczą jest to, że podczas przerw bez opieki nauczy-

ciela w salach może dojść do różnych niebezpiecznych sytuacji. 

Obecność nauczyciela nie zawsze może zapobiec takim sytua-

cjom, jednak jeśli uczniowie są na korytarzach przy obecności na-

uczyciela dyżurującego, zdecydowanie zmniejsza to ich występo-

wanie oraz w razie potrzeby gwarantuje znacznie szybszą reak-

cję, niż jeśli uczniowie przebywaliby sami w klasach, więc tu wyj-

ście na korytarz, to plus. 

4. Minusem jest również to, że siedząc na korytarzu ciężko jest z 

kimś porozmawiać lub coś zjeść. A nawet jeśli jest to możliwe, to 

robienie tego w sali jest znacznie łatwiejsze. W salach nie jest 

również tak duszno jak na korytarzu, co pogarsza również ko-

nieczność noszenia maseczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam nadzieję, że pokazałem w ten sposób, że system ten ma 

również swoje dobre strony :) 

Dziękuję za przeczytanie artykułu  Zuzanna Małecka 
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Od dawien dawna tradycją jest, że pakując plecak do szkoły, za-

bieramy też drugie śniadanie, które spożywamy między lekcja-

mi… Ale czy dalej tak jest?  

Czy wszyscy uczniowie noszą zdrowe, pożywne śniadanie i butel-

kę wody? A może wolą bardziej jedzenie z automatów szkolnych? 

W tym artykule postanowiłam to sprawdzić… A o to wyniki… 

 Na początku pozwolę sobie zacytować wypowiedź dwóch osób 

pracujących w naszej szkole, którzy musieli dokończyć zdanie: 

„Najczęściej na drugie śniadanie do szkoły przynosi pan/pani….” 

„Najczęściej na drugie śniadanie do szkoły przynoszę kanapkę z 

sałatą, wędliną, ogórkiem i pomidorem oraz wodę najlepiej nie-

gazowaną…” 

„Najczęściej na drugie śniadanie do szkoły przynoszę owoce np. 

jabłko, musli lub jogurt...” 

Przejdźmy teraz do uczniów… - 19 osób zostało przepytanych: 

Drugie śniadanie: 

1 miejsce (5 osób) Różnego rodzaju kanapki 

2 miejsce (4 osoby) Jabłko 

3 miejsce (3 osoby) Drożdżówka 

4 miejsce ( 2 osoby) Obwarzanki, pączki 

5 miejsce (1 osoba) 7- days, automaty w szkole, kanapka z nutel-

lą, bułka z serem 

 

Jak widać zdania uczniów są podzielone, ale mimo tego pamię-

tajmy o zdrowym odżywianiu i zabierajmy śniadanie oraz butelkę 

wody do szkoły!!! 

                                                                        Zofia Szerszeń 
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Wraz z pierwszym artykułem w nowym roku szkolnym, przycho-

dzę do Was z kolejnymi nietypowymi świętami, tym razem z paź-

dziernika oraz z listopada. W ciągu tych dwóch miesięcy jest 

dość sporo tradycyjnych świąt, które zna raczej każdy z Nas, ale 

są także takie, które istnieniem mogą zaskoczyć niejedną osobę, 

ponieważ są po prostu niespotykane i dość nietypowe. 

 

PAŹDZIERNIK: 

1 październik- Światowy Dzień Ptaków. Podczas obchodów 

Światowego Dnia Ptaków podkreśla się ich ogromny wpływ na 

ekosystemy. Wielu ludzi nie docenia roli ptaków w środowisku, a 

jest ona nieoceniona, więc trzeba głośno o tym mówić, by społe-

czeństwo przestało tępić ptaki i zaczęło je szanować. 
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10 październik-Dzień Gier Planszowych: Dzień Gier Planszo-

wych to dzień, kiedy miłośnicy gier szczególnie pokazują pasję do 

gier planszowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 październik-Światowy Dzień Origami: Czy tworzyliście kie-

dykolwiek samoloty, stateczki czy żabki z papieru? To są elemen-

ty japońskiej sztuki składania papieru Origami. Tradycyjne origa-

mi polega na tworzeniu figur z kwadratowego arkuszu papieru 

poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek. 

 

LISTOPAD: 

5 listopad-Dzień Postaci z Bajek: Międzynarodowy Dzień Postaci 

z Bajek przypada 5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Di-

sney’a. Święto to dobra okazja, by wspólnie z dziećmi sięgnąć po 

ulubione bajki. 

 

10 listopad-Dzień Młodzieży: W Dniu Młodzieży głośno mówi 

się o aktualnych problemach i wyzwaniach, z którymi muszą się 

mierzyć młodzi ludzie. Są to między innymi kłopoty na rynku pra-

cy, wpływ młodzieży na możliwość globalnego rozwoju czy jakość 

życia nastolatków w dzisiejszych czasach. 
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14 listopad-Dzień Seniora: Celem Ogólnopolskiego Dnia Seniora 

jest promowanie aktywności osób w starszym wieku oraz dążenie 

do ich integracji z młodszymi grupami społecznymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 listopad-Dzień Pluszowego Misia: Mały, duży, bury, koloro-

wy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada bądź 

posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z 

najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś 

pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzie-

ciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, 

kompanem podróży, przyjacielem, któremu można wszystko po-

wiedzieć, antidotum na nocne koszmary.  

                                                          Katarzyna Gas 
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Barbara Kosmowska „Panna 

Foch” 

   Jest to mądra, pełna ciepła    

i humoru opowieść o przyjaźni, 

rodzinie i pierwszej miłości.  

 

   Nastoletnia Pola wraz z ro-

dziną przeprowadza się z mia-

sta do domku na wsi. Po prze-

prowadzce do Wiśniowej Góry 

Pola zdecydowanie traci humor. 

Musiała zostawić w Warszawie 

najlepszą przyjaciółkę marzącą 

o karierze szafiarki i modnego 

Julka, do którego wzdychają 

wszystkie dziewczyny. 

 

   Pola zmierzy się się z wielo-

ma przeciwnościami, które po-

zwolą jej nauczyć się, że pozo-

ry często mylą, że każdemu na-

leży się druga szansa i, że 

prawdziwych przyjaciół poznaje 

się w biedzie.  

 

   Zaletą książki są krótkie roz-

działy i dość duża czcionka 

dzięki temu książkę czyta się 

bardzo szybko. Polecam tę lek-

turę każdemu, kto lubi lekkie i 

zabawne historie, pełne ciepła 

rodzinnego i dobrego humoru.  

 

„Jak ja bardzo potrzebowałam takiej 

książki, czytanie jej, to była prawdzi-

wa terapia dla duszy. Słowa tak pięk-

ne, wzruszające i niesamowicie zabaw-

ne, że są lepsze niż niejedna kuracja”. 

Bożenka lubimyczytac 

 

„Ciepła atmosfera tej opowieści toczą-

cej się na wsi trochę przypomina mi 

Bullerbyn z tym, że bohaterowie oraz 

ich problemy są nieco bardziej wyro-

śnięci”. www.karolki.blogspot.com  

Recenzja „Szkolnej Wtyczki” 
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