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Nie widać wcale dróg i ścieżek: 

wszystko zasypał biały śnieżek, 

zasypał wyrwy i przykopy 

śnieżek, głęboki na trzy stopy! 

Ale dziś, jutro lub pojutrze 

znowu się piękna droga utrze, 

wybita puchem łabędziowym; 

a zwą ją torem saneczkowym. 

Po gładkiej smudze tego toru 

saneczki pędzą bez motoru; 

i nikt z tej drogi się nie cofa, 

            choć mu się zdarzy katastrofa! 

Józef Antoni Birkenmajer 



Wydarzenia, wydarzenia.. 

 

Sejm wybrał patronów roku 2021 

Sejm ustanowił patronów 2021 r. Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba 

uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila 

Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 

będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. 

 

Konkurs ortograficzny !!! 

              Ortograficzna zima – konkurs dla kl . III - V 

 

Wybierz jeden z trzech tematów i ułóż dyktando z poniższymi  

wyrazami (około 10 zdań). 

Dyktando kaligraficznie zapisz na kartce i do 5 lutego 2021r.  

dostarcz do szkoły. 

 

1. Głodne ptaszki 

mroźna zima, mróz, głód, chłód, skulone wróbelki , gołębie, 

karmnik, ziarna pszenicy, okruchy chleba, ptasia stołówka,  

ziarna pszenicy. 

2. Zimowy krajobraz 

świat jak z bajki , śnieg skrzy się, skrzypi , płatki śniegu,  

ośnieżone drzewa, śnieżna pierzynka, dachy domów, bielutka  

sukienka, spadające z chmur płatki śniegu, mróz. 

3. Zimowe zabawy 

zjeżdżanie z górki , lepienie śnieżnych kul , rzucanie śnieżkami, 

zamarznięte kałuże, ślizgawka, łyżwy, lód na rzece, radość,  

jeżdżenie na sankach i nartach . 

 



Nasze prace 

 

W 2120 roku 

       Dziś lecę do portu, z którego wyruszę na ciekawą wycieczkę.  

Nie mogę się doczekać, aż wejdę na statek. Najpierw muszę jeszcze 

spakować mojego psa, Adę. W drodze do portu zobaczę Spodek 

w Katowicach , choć nie ma on nic wspólnego lataniem, czy kosmi-

tami . Tak naprawdę to stara budowla (hala sportowa) z dwudzie-

stego wieku, więc nie ma szans się nigdzie przemieścić.  

     Spakowałam już wszystko co potrzebuję, Adę przełączyłam  

w tryb uśpienia. Idę do mojego pojazdu, który zabierze mnie  

do portu lotniczego. W dwudziestym drugim wieku mamy wpraw-

dzie specjalne buty do latania, ale one są dobre na bliskie trasy. 

Dlatego mam też duży pojazd - „auto” na dalsze podróże . Podczas 

drogi najczęściej oglądam telewizję, bo w moim aucie jest ogromny 

ekran z projektorem. To standardowe wyposażenie, dzięki któremu 

można oglądać filmy z Internetu lub wyświetlać obraz z kamer, 

pokazujących świat z dowolnej strony pojazdu. W porcie transfero-

wym będę bardzo szybko, bo autem kieruje komputer, podróż jest 

więc dla mnie błyskawiczna i bardzo wygodna. Mogę się na chwilę 

zrelaksować i - jeśli chcę - mogę oglądać na ekranie w samochodzie 

nie tylko ludzi na ulicy, ale też roboty do ludzi podobne. Dla mnie 

najlepsi są jednak „normalni” ludzie i „normalne” zwierzęta. Dużo 

jest teraz robotów udających zwierzęta domowe, które są jak  

naturalne (taka jak moja Ada). Tym bardziej doceniam zwykłego, 

mruczącego kota, którego nie podpina się do prądu. Roboty  

to coś innego, choć trzeba dodać, że ich plusem jest, że mogą  

ci pomóc w pracy, czy innych codziennych zajęciach .  

Lecę już chyba 5 minut i właśnie z góry zobaczyłam katowicki 

Spodek. Oznacza to, że na pewno jestem blisko pierwszego celu, 

pewnie za kolejne 5 minut będę w porcie transferowym, z którego 

opuszczę Ziemię. 

     



W końcu zobaczyłam port. Są tu światła imitujące lasery, dużo 

budynków i miejsc do startów i lądowań . Dzięki temu z portu  

można dolecieć praktycznie wszędzie w naszej części kosmosu.  

Bardzo lubię odwiedzać nowe miejsca. Wprawdzie można  

też podróżować wirtualnie (bez wychodzenia z domu, korzystając  

z symulacji komputerowych miejsc na całym świecie), ale ja wolę 

klasyczną podróż, szczególnie na inne planety.    Fajnie jest czasem 

zamiast trawy zobaczyć czerwono - pomarańczowy piasek, który 

trudno zobaczyć na Ziemi .  

Lecę więc na Marsa. To planeta, na której ludzie przebywają  

od piętnastu lat. Znajdują się tam specjalne auta, które są przysto-

sowane do warunków Marsa, więc i na Marsie można dość swobod-

nie podróżować. Jest tam też niesamowity hotel - wygląda  

jak ogromna kula. Na miejscu są  takie atrakcje, jak basen z wido-

kiem na marsjańskie szczyty, czy też labirynt podziemnych jaskiń . 

Będzie wspaniale!  

Lecę więc na Marsa. To planeta, na której ludzie przebywają  

od piętnastu lat. Znajdują się tam specjalne auta, które są przysto-

sowane do warunków Marsa, więc i na Marsie można dość swobod-

nie podróżować. Jest tam też niesamowity hotel - wygląda jak 

ogromna kula. Na miejscu są  takie atrakcje, jak basen z widokiem 

na marsjańskie szczyty, czy też labirynt podziemnych jaskiń .  

Będzie wspaniale!  

Właśnie jestem na statku, kontrola podróżnych była jak zwykle 

sprawna. Kamery przy wejściu zeskanowały mają twarz, znalazły  

w bazie danych potwierdzenie zakupu biletu na lot. Po powitaniu 

przez załogę idę do mojej kajuty i myślę, jak długo będę lecieć.  

Znalazłam szybko mój pokój, jest naprawdę niesamowity! Z okna 

mam widok na słońce i na piękne gwiazdy. Mam zamówioną kola-

cję na godzinę osiemnastą trzydzieści . Najbardziej lubię jeść owoce 

morza i sałatkę z tofu. Jak się jest w kosmosie, to ma się wyjątkowe 

wrażenia i nie chcę się wracać na ląd. Jednak trzeba, więc  

na miejscu planuję zacząć od zrobienia zdjęć, a potem kąpiel  

w basenie .  



Cały wjazd ma trwać miesiąc i planuję dobrze wypocząć. Jeszcze 

tylko godzina  lotu! Powoli widzę już Marsa. Oglądam telewizję  

i przed lądowaniem idę na kolacje .  W czasie posiłku patrzę  

na  wirtualny widok Ziemi – piękna błękitna planeta. Cóż, czas 

przygotować się do opuszczenia statku.   

Ludzie na Marsie mają specjalne maski do oddychania, atmos-

fera nie ma dość potrzebnego im tlenu. Przypominam sobie,  

że w moim mieście, czyli w Żorach , jest ciągle pełno prawdziwych 

ludzi i zwierząt. Na Marsie też jest sporo normalnych ludzi ,  

ale prawdziwych zwierzą nie ma. Na Marsie jest specjalna strefa,  

w której jest sztuczna grawitacja, taka jak na Ziemi . Pewnie zaraz 

tam pójdę, bo brakuje mi ziemskiej siły przyciągania. Jak wejdzie 

się do takiego pokoju ze sztuczną grawitacją, to odczuwa się dziwne 

na Marsie uczucie ciążenia. W pozostałych miejscach  czuję się  

dużo lżejsza, niż w domu.  

Czas wracać do pokoju. Na Marsie jest przepięknie, bo są zmo-

dyfikowane rośliny, które bardzo dobrze czują się na tej planecie . 

Ludzie odkryli między innymi specjalny gatunek roślin , który  

może rosnąć na Marsie, a jest to „Anosoks”. Są też inne, wyjątkowe 

rośliny, których nazwy dopiero poznam. Zapowiada się ciekawy 

wyjazd.  

  Jutro już wyjeżdżam, miesiąc na Marsie minął bardzo  

szybko. Muszę się zacząć pakować, jeszcze tylko kilka pamiątko-

wych nagrań wideo i wracam na Ziemię. Może jeszcze kiedyś  

tu wrócę. Na Marsie było ekscytująco. Widzę już oczami wyobraźni 

Ziemię, gdy wracałam tym samym statkiem międzyplanetarnym. 

Na razie podróż przebiega sprawnie. Zjadłam już kolację, więc idę 

na czas lotu do pokoju. Właśnie ląduję, czuje się bardzo wypoczęta 

i cieszę się, że wracam do domu. Mój dom jest w większości biały,  

z niebieskimi światłami umieszczonymi w ścianach , ma płaski 

czarny dach i czarny balkon . Okna w moim domu są z czarnego 

szkła. 



Według mnie życie w dwudziestym drugim wieku jest bardziej 

ekscytujące, niż wcześniej - na przykład w dwudziestym pierw-

szym wieku nie było możliwości podróżowania międzyplanetarnego, 

czy zamieszkania na Marsie . Ludzie nie znali też takich podstawo-

wych przedmiotów, jak buty do latania. W dwudziestym drugim 

wieku je się albo normalne posiłki albo kapsułki które dostarczają 

energii ja wole normalne dania na przykład: lekko podpalony ma-

karon z sosem z anokaru czyli dosyć rzadkiej rośliny i kurczakiem 

albo zupa z borowika i bazylii . Dziś zjem makaron z sosem  

z anokaru i kurczakiem. Jest to bardzo dobre danie, jedno z moich 

ulubionych . Mam specjalną kuchenkę do gotowania tego dania. 

Jak posiada się psa tak jak ja to trzeba wykonywać pewne  

obowiązki nawet jak jest robotem tak jak moja Ada. Dziś musiałam  

dokupić nowe baterie do ładowarki Ady to są minusy,  

za to mogą pomagać w obowiązkach takich jak: posprzątanie pokoju 

czy podlewania bardzo wymagających kwiatów. Psy roboty mają 

wirtualne futro które zmienia kolor na jaki tylko chcesz możesz psa 

na przykład posłać do sklepu. 

Szkoły w dwudziestym drugim wieku bardzo się różnią  

od tych starszych na przykład z dwudziestego czy dwudziestego 

pierwszego roku. Mają kształt ogromnych kul , z czego każda należy 

do innej klasy, na przykład najmniejszą kule mają klasy jeden – 

trzy, a te większe cztery – pięć, a największe sześć - osiem i takie 

są podziały klas. Każdy uczeń otrzymuje tablet do nauki , dlatego 

nie musi nosić plecaka, bo wszystko znajduje się w tablecie .  

W jednej z mniejszych kul znajduje się stołówka, na której możesz 

sobie wybrać co chcesz zjeść, bo jest tam replikator który tworzy  

dla ciebie te jedzenie, które sobie zażyczysz. Wracając do  wyglądu 

szkoły,  z zewnątrz jest ona cała biała. Jest przed nią ogród  

i to bardzo piękny ogród, z ogromną ilością kwiatów. 

         Cieszę się że mogłam Wam opowiedzieć o mojej podróży.  

                                                           Do zobaczenia wkrótce! 

                                                                   Julia, lat 10 



Wywiady, wywiady… 

Dominika Dastyk, lat 40, nauczyciel języka angielskiego w Zespole 

Szkół nr 8 w Żorach Rogoźnej. Prywatnie żona, matka małego syna. 

Studiowała język angielski m.in . na Uniwersytecie Opolskim  

i Queens College w Nowym Jorku. 

 

Jak zaczęła się Pani przygoda z nauczaniem? 

Już w liceum pomagałam koleżankom z klasy w nauce języka  

angielskiego. Pamiętam, że mieliśmy bardzo wymagającego nauczy-

ciela. Studiując anglistykę udzielałam korepetycji z języka angiel-

skiego. Wtedy uświadomiłam sobie, że lubię przekazywać wiedzę  

i podjęłam decyzję o byciu nauczycielem.   

Czy zawsze chciała Pani być nauczycielką? 

Nie. Po tym jak skończyłam  liceum ekonomiczne zdawałam  

na akademię ekonomiczną na kierunek finanse i rachunkowość. 

Niestety matematyka nie była moją mocną stroną.  

Dlaczego wybrała Pani j. angielski , a nie np. włoski? 

W liceum miałam bardzo dobrego nauczyciela. Dużo się wtedy nau-

czyłam. Nauka angielskiego przychodziła mi łatwo. Język angielski 

ćwiczyłam również podczas wyjazdów zagranicznych . W wieku  

19 lat pojechałam do Stanów Zjednoczonych , gdzie pracowałam  

jako opiekunka do dzieci w amerykańskiej rodzinie .  

Czy jakaś zabawna sytuacja zapadła Pani najbardziej w pamięć? 

Kiedyś na lekcji zapytałam dzieci czy wiedzą co to znaczy „sushi”. 

Jeden chłopak odpowiedział , że to jedzenie, po którym suszy.  

Jakie wg. Pani są wady a jakie zalety nauki języka obcego? 

Zalet nauki języka angielskiego jest bardzo dużo: swoboda w podró-

żowaniu, dobrze płatna praca, większy dostęp do informacji ,  

kontakt z ludźmi na całym świecie . Według mnie nie ma żadnych 

wad nauki języka obcego.   

Czy dużo czasu poświęciła Pani w przeszłości aby nauczyć się  

 języka obcego, aby tak biegle nim władać? 

Języka angielskiego uczyłam się od 4 klasy szkoły podstawowej.  

W liceum miałam 4 godziny angielskiego w tygodniu i bardzo  

dobrego, wymagającego nauczyciela. Jednak najwięcej nauczyłam się 

na wyjazdach zagranicznych , gdzie mogłam rozmawiać z ludźmi, 

studiować, słuchać muzyki , oglądać filmy w języku angielskim.  



Skąd się wziął Dzień Babci i Dziadka? 

      Za nami jedno z najbardziej sympatycznych świąt—Dzień Babci  

i Dziadka.   

      W Polsce 21 stycznia przypada Dzień Babci, zaś dzień później 

—22 stycznia jest Dzień Dziadka. Przyjęło się, że w te dni wnuki składają  

życzenia swoim babciom i dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych 

instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy 

artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek. 

Skąd się wzięły obchody dni Babci i Dziadka w Polsce?  

     W 1964 roku za sprawą tygodnika „Kobieta i Życie” powstał  

pomysł uczczenia babci. Ideę tą podchwycił i spopularyzował „Tygodnik  

Poznański” i już w rok później po raz pierwszy nieśmiało, właśnie w Pozna-

niu, zainaugurowano to święto. I choć stało się to zupełnie przypadkowo, jakby  

niechcący, to za sprawą Poznania ten uroczy dzień od 46 już lat świętujemy  

w całym kraju. W styczniu 1965 roku w grodzie nad Wartą występowała  

gościnnie wspaniała artystka – Mieczysława Ćwiklińska. Obchodziła akurat 

swoje 85. urodziny. Zastanawiano się jak je uczcić. Grała w sztuce „Drzewa 

umierają stojąc” Alejandro Casona rolę Babci. Ryszard Danecki z redakcji 

„Expressu Poznańskiego” wręczając jej tort i kwiaty, wmawiał aktorce,  

że to właśnie z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony w Poznaniu. Później 

pomysł podchwycił „Express Wieczorny” i tak to się zaczęło. Zamówiono,  

więc wielki tort z napisem „Dla babci”. Po pierwszym akcie nobliwej aktorce  

wręczono kwiaty i ten tort, wmawiając, że w Poznaniu obchodzi się właśnie  

w tym dniu 21 stycznia Dzień Babci. Warszawski „Express Wieczorny”  

podchwycił pomysł i w 1966 roku 21 stycznia też ogłosił Dniem Babci.  

I tak zaczęło się w całej Polsce.  

         Jeśli chodzi o Dzień Dziadka jego obchody zaczęły się dopiero w latach 

70. od konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie daty takiego dnia w kalenda-

rzu. Początkowo Dzień Dziadka miał być obchodzony 30 maja w dniu  

urodzin popularnego   piosenkarza  Mieczysława Fogga, ale taki termin  

nie przyjął i później zaczęto go obchodzić bezpośrednio po Dniu Babci. A samo 

święto do Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach 

osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze. 

 

(źródło: https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com) 



      Oczywiście i w  naszej szkole obecne w niej wnuczęta z klas 1—3 wykona-

ły prezenty dla swoich babć i dziadków. Bez babć i dziadków życie przecież 

nie jest takie samo…. Uczniowie klasy 2b napisali listy, w których  podziękowali 

babciom i dziadkom za wiele rzeczy. Oto niektóre z nich, chociaż wszystkie  

były piękne:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozrywka 

Trening czyni mistrza... 

W każdą pustą kratkę należy wpisać jedną z liczb od 1 do 9 (zero nie) – taką 
aby spełnione były dwa warunki: 

 liczby wpisane we wszystkie kratki stykające się bokiem lub wierzchołkiem 
(rogiem) z każdym czerwonym polem powinny być różne, a ich suma musi 
być równa liczbie w tym sąsiednim polu, liczby wpisane w ten sam wiersz 
(kolumnę) powinny być różne. 

 

Przykład:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 8 w Żorach  

Adres: ul. Wysoka 13, 44 - 240 Żory; tel: 32 435 81 12 

www.zspzory8.pl; e-mail: zorysp8@poczta.onet.pl 

Zespół redakcyjny: Klasa 8 


