
Jako ilustratorka zadebiutowała Maria
Skrobała z kl. VI b.

Od Redakcji

Wydanie specjalne poświęcone relacji z przeprowadzonego 
od 6 do 13 maja 2019 roku projektu pod nazwą „Tydzień 
Humanistyczny” zorganizowanego przez zespół nauczycieli
przedmiotów humanistycznych.
W numerze zostały zamieszczone informacje nt. 
zrealizowanych konkursów, podane zostały również imiona 
i nazwiska ich zwycięzców, opisane działania, cele i 
wyniki. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.
Miłej lektury!
                                                   

 Monika Żalik, Karol Żalik 
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HARMONOGRAM TYGODNIA HUMANISTYCZNEGO

6 maja 2019 r.

• ogłoszenie Tygodnia Humanistycznego przez szkolny radiowęzeł;

• wywieszenie na tablicy ogłoszeń regulaminów konkursów: plastycznych na 

frazeologizm i plakat na 15-lecie Polski w UE oraz rozpoczęcie gry „Śladem 

złotych myśli”;

7 maja 2019 r.

• etap klasowy konkursu „Z gramatyką za pan brat”;

• konkursy;

8 maja 2019 r.

• lekcje o gwarze;

• konkursy;

9 maja 2019 r.

• #Biblioteka;

• konkursy;

10 maja 2019 r.

• etap szkolny konkursu „Z gramatyką za pan brat”, wyłonienie laureatów;

• konkursy;

13 maja 2019 r.

• lekcje wychowawcze nt. kultury języka

• zakończenie konkursów i ocena prac;

• zakończenie Tygodnia Humanistycznego.

Organizatorzy:

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych



Wyniki konkursu „Z gramatyką za pan brat”

Po przeprowadzeniu etapu klasowego do finału zakwalifikowali się następujący uczniowie:

- z kl. IV a

I miejsce – Julia Adamczak

II miejsce – Kacper Drygas

III miejsce – Anna Pawłowska

- z kl. IV b

I miejsce – Natan Szulczyński

II miejsce – Filip Niedzielski

III miejsce – Jakub Drewniak

- z kl. V a

I miejsce – Alex Szepe

II miejsce – Tobiasz Małecki

III miejsce – Teresa Kozłowska

- z kl. V b

I miejsce – Dawid Rychter

II miejsce – Symeon Weiss

III miejsce – Dominik Biernaczyk

- z kl. VI a

I miejsce Julia Adamczak 

i Aleksandra Maćkowiak

II miejsce Alicja Karkosz 

i Maciej Maciejewski

- z kl. VI b

I miejsce Maria Skrobała

II miejsce Zuzanna Śniegucka

III miejsce Patrycja Zep

- z kl. VII

I miejsce Piotr Pindara

II miejsce Krzysztof Rosik 

i Joachim Skowronek

- z kl. VIII

I miejsce – Patryk Ryczkowski

II miejsce – Patrycja Błocian

III miejsce – Marta Lubiejewska

Tytuł Laureata konkursu po napisaniu kolejnego testu uzyskali:

z kl. IV 

Julia Adamczak

z kl. V

Dawid Rychter

z kl. VI

Maria Skrobała

z kl. VII

Piotr Pindara

z kl. VIII

Patryk Ryczkowski

jury – Joanna Pietrzykowska i Monika Żalik



Rzecz o gwarze

Na lekcji j. polskiego polonistki zaproponowały uczniom ćwiczenia ze znajomości słownictwa z 

gwary poznańskiej. 

W klasach IV – VI  uczniowie wysłuchali wiersza „Biniu i Eda”, będącego gwarową interpretacją 

utworu Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł” (link: https://youtu.be/3snxS00E5mw); następnie na 

jego podstawie tłumaczyli na język ogólnopolski podane w karcie pracy wyrazy i zwroty: „chata, 

naprzykrzać się, cieńgiem, tetrać, kejtry, śwignoł, hycoł powyżyj lamperii, wtochnoł, ździebko, 

nabuczony, zaś potym, wyro, szpycować, jadalka, czy ty nie cirpisz?, ty stary glajdusie…, nie tkać 

kluka”.

W klasach starszych (VII, VIII i III gimnazjalnej) uczniowie rozwiązali krzyżówkę z hasłem: 

„Gwara”, a następnie otrzymali słowniczek gwarowy i polecenie przetłumaczenia podanych w 

karcie pracy tytułów książek i filmów. 

Oto najciekawsze propozycje uczniów kl. VII przekładu filmu „Dirty Dancing”:

- „Szuszwolne migane” (autorzy: Marta Ostropolska i Aleksander Matuszewski),

-  „Czorne dylanie” (autorzy: Wiktoria Pruchnik i Piotr Pindara),

- „Unorane migane” (autorki: Natalia Musielak i Aleksandra Bryl),

- „Opepłane gibanie się” (autorzy: Kacper Pietraszewski i Fabian Naskręt).

Trzecioklasiści tytuł „Drogówka” przetłumaczyli następująco:

- „Szkieły” (autorki: Marcelina Gajewska i Zuzanna Siniecka),

- „Szosowe szkieły” (autorki: Oliwia Łupicka i Zofia Stachowiak),

- „Szkieły na fyrtlu” (autorzy: Patryk Zygner i Jakub Woźny).

https://youtu.be/3snxS00E5mw


Lekcja z kultury języka

Zespół nauczycieli humanistów zaproponował wychowawcom poszczególnych klas przeprowadze-

nie lekcji wychowawczej nt. kultury języka. Nawiązując do regulaminu oceniania zachowania w 

szkole – Dbałość o piękno mowy ojczystej, celem zajęć było uświadomienie uczniom konieczności 

dbania o piękno mowy ojczystej i znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego młodzież używa 

wulgaryzmów?” Wszyscy zastanawiali się nad formami walki z wulgaryzmami wśród swoich kole-

gów oraz szukali rozwiązań, jak mogą zadbać o kulturę swojego języka.

Jakub Skrobała z kl. VI a wykonujący polecenie przy tablicy

Wśród przyczyn używania wulgaryzmów przez młodzież podawała najczęściej:

 naśladowanie dorosłych;

 chęć przypodobania się kolegom;

 cytowanie tekstów piosenek;

 wzorowanie się na idolach;

 brak bogatego słownictwa.

Lekcja uświadomiła uczniom, że każdy jest odpowiedzialny za czystość i piękno języka ojczystego.



Konkursy

Przez cały tydzień trwały trzy konkursy.

Pierwszy z nich to „Śladem złotych myśli”

Ta gra literacko – językowa polegała na odczytaniu kilkunastu fragmentów wierszy zapisanych na 

przyklejonych w różnych miejscach szkoły kartkach i wykonaniu wszystkich zawartych na nich 

poleceń. Na koniec należało wyszukać potrzebne informacji w księgozbiorze bibliotecznym, a 

następnie ładnie zapisać rozwiązanie na kartce i złożyć w wyznaczonym miejscu. Biorący udział w 

zabawie musieli wykazać się precyzją, spostrzegawczości oraz dobrą kondycją w trakcie realizacji 

zadania, które okazało się nie tak łatwe, jak mogło się wydawać na początku. 

Zgodnie z instrukcją nagrodzone zostały bezbłędne odpowiedzi, a udzieliły ich następujące 

dziewczyny: Katarzyna Sławińska, Roksana Markowska, Aleksandra Olejnik, Marta Ciszak, 

Patrycja Błocian, Klaudia Kamieniarz i Klaudia Jankowska.

jury – Ewa Dąbrowska i Monika Żalik

Konkurs plastyczny pt. „Nie czekaj z założonymi rękoma, skocz po rozum do głowy i namaluj

żartobliwą ilustrację dowolnego związku frazeologicznego!”

Celem ogłoszonego konkursu było zachęcenie do prezentowania umiejętności plastycznych 

uczniów i rozwijanie ich wyobraźni. Tematyką rysunków był dowolny związek frazeologiczny 

przedstawiony plastycznie na kartce A4. Pozyskane rysunki mogą zostać wykorzystane na lekcjach 

j. polskiego. Komisja oceniła przyniesione przez uczestników ilustracje pod kątem zgodności z wy-

branym zagadnieniem, oryginalności ujęcia tematu i estetyki wykonania pracy.

Wyniki konkursu

I miejsce Patrycja Błocian

II miejsce Eliza Hadrysiak i Filip Rozwalka

III miejsce Teresa Kozłowska i Igor Biernaczyk



I miejsce

Patrzeć jak wół na malowane wrota



II miejsce

II miejsce

jury – Ewa Dąbrowska i Monika Żalik

Pracowity jak mrówka



Szkolny konkurs plastyczny „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

Klasa III gimnazjalna wraz z wychowawczynią zorganizowała konkurs. Polegał on na przygotowa-

niu plakatu, którego treść miała odnosić się do 15-lecia członkostwa Polski w UE. Każda klasa wy-

wiesiła swoją pracę na drzwiach sali, którą się opiekuje. Jury, biorąc pod uwagę treść plakatu, po-

mysłowość i estetykę wykonania, oceniło i podało wyniki. Zwycięskie klasy w poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych zostały nagrodzone.

Oto wyniki:

w kategorii kl. I – III zwyciężyła kl. II

w kategorii kl. IV – VI nagrodzono kl. VI a

w kategorii kl. VII, VIII i III gimnazjalna została wyróżniona kl. VII

jury – klasa III z wychowawczynią

#Biblioteka

W ramach ogólnopolskiej akcji – Tydzień Bibliotek zorganizowaliśmy „Bibliotekę pod chmur-

ką”. Na szkolnym boisku ustawiliśmy stoliki, a na nich rozłożyliśmy nasz księgozbiór. Uczniowie 

mogli na każdej przerwie i w dogodnym miejscu, a więc łatwiej i szybciej, wypożyczyć książkę, 

która ich zainteresowała. Projektowi sprzyjała piękna pogoda i zaangażowanie grupy młodzieży. 

Celem działania były oczywiście promocja czytelnictwa i zachęcanie do odwiedzania biblioteki. 

Oprócz wypożyczeń na świeżym powietrzu przygotowaliśmy kilka konkursów: 

 porządkowanie pomieszanych przysłów;

 tworzenie powiedzeń z użyciem zaznaczonych liter alfabetu greckiego;

 pisanie ptasim piórem swoje imię i nazwisko;

 tworzenie świata Fasolek, Pająków, Potworków i innych Stworków – wspólna praca pla-

styczna;

 uzupełnianie związków frazeologicznych;

 kolorowanie tęczy kolorami w odpowiedniej kolejności.

Wszyscy świetnie się bawili;  dzień zakończyli przeświadczeniem, że biblioteka i czytanie są 

czymś przyjemnym.

Szczegóły i zdjęcia z akcji obejrzeć można w zakładce: „Biblioteka”.

Koordynatorka

Ewa Dąbrowska


