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Zespół redakcyjny 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów na spotkania 

Koła Redakcyjnego w każdy poniedziałek o godzinie 15.15                 

w bibliotece szkolnej. 

 

Bądź z nami na bieżąco,  

sprawdzaj szkolnego facebook’a i Instagrama! 

FB: https://www.facebook.com/zs1marki/   

IG: lo_marki TikTok: lo_marki 

https://www.facebook.com/zs1marki/
https://www.zs1marki.eu/
https://www.instagram.com/lo_marki/
https://www.facebook.com/lomarki
https://www.tiktok.com/@lo_marki
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Drodzy czytelnicy! 
Wiemy, że jest już listopad, ale chcemy 

Was przywitać w nowym roku szkolnym! 

Mamy w tym roku zupełnie nowych członków 

redakcji, więc mamy nadzieję, że dobrze przyj-

miecie nas i nasze artykuły.  

Zachęcamy do brania udziału w akcjach gazetki 

szkolnej Oksford - dla najbardziej aktywnych 

przewidziane są niespodzianki. 

Zespół Redakcyjny 

6 Grudnia rusza Mikołajkowa Poczta Redakcyjna. 

Do skrzynki możecie wrzucać anonimowe pozdro-

wienia dla uczniów i nauczycieli,  

które opublikujemy w następnym numerze.   
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Fotorelacje z wycieczek  
Grybów 
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Wrocław 
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CMI, Teatr Kamienica 
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CAF - Centrum Aktywności Fabryczna 
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SZKOLNY SPIS  IMION  
Poznajmy się lepiej! Zobaczcie, które imiona wśród uczniów w ro-

ku szkolnym 2022/2023 są najbardziej popularne, a które wystę-

pują najrzadziej.  

Imię Ilość 

Adam 1 

Adrian 5 

Alan 3 

Aleksander 3 

Aliaksandr 1 

Andrzej 1 

Anton 1 

Antonii 4 

Arkadiusz 1 

Bartłomiej 5 

Beniamin 1 

Bartosz 7 

Cezary 1 

Cyprian 1 

Dariusz 2 

Dmytr 1 

Dominik 2 

Fabian 1 

Filip 2 

Franciszek 2 

Gabriel 1 

Grzegorz 3 

Hubert 1 

Igor 2 

Iwo 1 
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Jakub 13 

Jan 2 

Julian 2 

Kacper 12 

Kamil 1 

Karol 4 

Konrad 2 

Krystian 4 

Krzysztof 2 

Ksawier 1 

Leszek 1 

Łukasz 2 

Maciej 3 

Marceli 1 

Marcin 1 

Marek 1 

Mariusz 1 

Mateusz 10 

Michał 6 

Mikołaj 1 

Miłosz 2 

Nazar 1 

Norbert 1 

Oliwier 3 

Olivier 1 

Patryk 3 

Paweł 3 

Piotr 9 

Rafał 1 

Robert 2 

Stanisław 2 

Sebastian 3 

Stefan 1 

Szymon 1 

Timur 1 

Tomasz 2 

Tymon 1 

Wiktor 3 
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Adrianna 1 

Aleksandra 8 

Alicja 6 

Alisa 1 

Amelia 9 

Andżelika 1 

Angelika 3 

Anna 7 

Blanka 1 

Daria 2 

Dominika 3 

Ewa 2 

Gabriela 1 

Hanna 1 

Helena 1 

Iryna 1 

Izabela 2 

Izabella 1 

Joanna 1 

Julia 14 

Kamila 2 

Karina 1 

Katarzyna 2 

Kinga 4 

Kornelia 1 

Ksenia 1 

Laura 1 

Lena 2 

Lidia 1 

Liliana 1 

Lilianna 1 

Ludmiła 1 

Magdalena 3 

Maja 8 
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Maria 4 

Mariia 1 

Marta 2 

Martyna 2 

Matylda 1 

Marika 1 

Maya 1 

Milena 1 

Natalia 13 

Nela 1 

Nicolle 1 

Nikola 6 

Olga 3 

Oliwia 11 

Patrycja 2 

Paulina 5 

Renata 1 

Roksana 1 

Sandra 2 

Sara 1 

Sofia 1 

Weronika 2 

Wiktoria 15 

Yelizaveta 1 

Yuliia 1 

Zofia 2 

Zuzanna 10 

Zespół Redakcyjny 
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z nauczycielem  
Pytania od uczniów do Pani Profesor Urszuli Buzak. 

1. Jaka jest pani ulubiona klasa? 

- Ulubionej nie mogę powiedzieć, ale mam klasę, z którą zawsze się śmieję. 

 2. Z którą klasą się pani najwięcej śmieję? 

-Z wszystkimi klasami, które uczę. 

3. Co pani sądzi o ciemnych masach? 

- Niestety te ciała stałe otaczają mnie na co dzień i czuję, że jest ich coraz więcej. 

4. Czym są ciemne masy? 

-To osoby, z którymi nie można się dogadać. 

5. Co lubi pani w uczniach? 

- Cenię w uczniach poczucie humoru, pracowitość, inteligencję i kulturę osobistą. 

6. Czego nie lubi pani w uczniach? 

- Przede wszystkim nie lubię chamstwa. 

7. Czy ma pani certyfikat? 

- Certyfikat posiada tylko jedna osoba w tej szkole.  

8. Czarny czy biały? 

- Biały 

9. Z czego czerpie pani motywację? 

- Po prostu lubię angielski, to moja motywacja. 

Amelia Twardowska, Amelia Kaczmarek, Julia Matejczuk 
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 Recenzja książki pt. 

„Sierota z Warszawy” 

Jest wiosna 1942 roku, Warszawa. Historia opowiada 

o dziewczynie i chłopaku których drogi, w nieprzy-

jemnych wojennych okolicznościach, wkrótce się spo-

tkają. 

 Była to pierwsza książka tej autorki (Kelly Rimmer, 

którą przeczytałam, aktualnie jestem   

w trakcie czytania jej trzeciej książ-

ki. Opowieść niebywale wzruszająca, po-

kazująca wszystkie oblicza wojny oraz 

ten przeogromny strach, który rządził 

wtedy Warszawą, ale oczywiście nie tyl-

ko. Pamiętam, że jak czytałam tę lektu-

rę to nie mogłam się oderwać.  

Jest to bardzo wciągająca książka, 

zwłaszcza dla miłośników II wojny świa-

towej takich jak ja.  

Mimo obrazu jaki przedstawia nam powieść, obrazu wojny, da 

się w tym wszystkim wyłapać takie momenty, stop klatki 

tych nielicznych chwil drobnego szczęścia i nadziei jaka 

została w naszych bohaterach jak i całej Warszawie. Książ-

ka osobiście bardzo mi się podobała, jednak nie sądzę, że 

zainteresowałaby każdego, to już bardziej indywidualna 

sprawa, co nie zmienia faktu, że zawsze będę ją gorąco po-

lecać.  

Julia Matejczuk kl. 1b 
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 Każdy ma takie chwile, że chciałby tylko opatulić się w koc i już ni-

gdy z niego nie wyjść, najlepiej oczywiście z kubkiem dobrej herbaty. 

Lecz czy wiedzieliście, że herbata ma również inne działania niż dobry 

smak i umilenie wieczoru? Iż herbata jest moją pasją, dziś przedstawię 

Wam kilka z nich. 

 Mój faworyt, czyli herbata biała (polecam serdecznie tą z Basilura) 

dobra jest gdy piszemy trudny sprawdzian, albo mamy przed sobą ważną 

rozmowę, wtedy najlepiej napić się ciepłej, pysznej, białej herbaty, gdyż 

poprawia ona koncentrację.  

Kolejną herbatą na naszej dzisiejszej liście będzie herbata zielona. Zawie-

ra ona dużo witamin oraz minerałów, np. wapń, więc jak masz problemy 

z kośćmi jest ona idealna dla Ciebie. Za to jeśli masz problem (lub nie, 

nie trzeba posiadać problemu, aby pić takie cuda) z trawieniem lub 

próchnicami, herbata zielona sprawdzi się tu idealnie. Oczywiście proszę 

uważać z ilością (wszystko w dużych ilościach jest szkodliwe) herbata też!  

 Przechodzimy do ostatniej już herbaty na dziś, a dokładniej do her-

baty żółtej. Spodziewam się, że dużo osób nawet nie wiedziało, iż taka 

istnieje. Zwykle gdy wymieniam w rozmowie inne herbaty niż czarna, 

zielona i biała to ludzie są zdziwieni, a tu okazuje się, że mamy ich na-

prawdę sporo.  
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Herbata żółta, będzie wyjątkowo dobra dla osób z słabym sercem, gdyż 

chroni ona serce i układ krążeniowy oraz obniża podwyższone ciśnienie 

krwi. Ma również działanie na zmniejszenie prawdopodobieństwa do-

stania udaru mózgu.  

 A więc jak widzicie, herbata ma wiele obliczy a to dopiero mały po-

czątek wielu z nich. 

 

Herbaciana ciekawostka dnia: 

Najdroższa herbata na świecie                     

(da hong pao) kosztuje 25 tys. dolarów       

za 20 gram.   

 https://chinskmazowiecki.pl/da-hong-pao-qing-xiang.html 

Julia Matejczuk kl. 1b 



Kącik Szkolnej Zodiakary 
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Koziorożec (22.12—19.01) 

Szkoła: Przyłóż się do następnych kart-

kówek, na pewno są one ważne. 

Uczucia: Porozmawiaj więcej z bliskimi, 

może wyjdzie Ci to na dobre. 

Przepowiednia: Jeśli masz wolne, wy-

bierz się do sklepu z ubraniami, może 

znajdziesz coś ładnego.  

Wodnik (20.01—18.02)  

Szkoła: Nie wagaruj, może obejrzycie 

film na lekcji. 

Uczucia: Nie wdawaj się w kłótnie, nie 

wyjdzie Ci to na dobre. 

Przepowiednia: Posprzątaj w domu, 

jeśli znajdziesz na to czas. 

Ryby (19.02-20.03) 

Szkoła: Porozglądaj się po szkolnych 

kółkach, może któreś z nich przykuje 

Twoja uwagę. 

Uczucia: Zagadaj do osoby, z którą zaw-

sze chciałeś/as pogadać, może okaże się 

miły/a. 

Przepowiednia: Zacznij ubierać się tak 

jak  zawsze chciałeś/as, nie przejmuj się 

opinią innych. 
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Baran (21.03 - 19.04) 

Szkoła: Nie radzisz sobie ze szkolnymi obo-

wiązkami?  Powiedz o tym koleżankom i kole-

gom, rodzicom albo nauczycielom. Na pewno 

chętnie Cię wesprą, wytłumaczą to, czego nie 

rozumiesz.  

Uczucia: Musisz jeszcze poczekać na kogoś 

kto zawróci Ci w głowie. 

Przepowiednia: 

Bądź dla siebie bardziej łaskawa/

y i wyrozumiała/ły. Nie pożałujesz.   

Byk (20.04—22.05)  

Szkoła: Szkolna ławka sprawi, że musisz się 

teraz bardziej przyłożyć  jeżeli chcesz utrzy-

mać swoje oceny na tym samym dobrym po-

ziomie.  

Uczucia: Nie dopuść, żeby ktoś wpłynął na 

Twoje czyste serce. 

Przepowiednia: Podejmij w nadchodzących 

dniach odważne działania.  

Bliźnięta (23.05 - 21.06) 

Szkoła: To bardzo dobrze, że sumien-

nie wykonujesz codzienne obowiązki. 

Nie zapominaj jednak o odpoczynku.  

Uczucia: Ktoś z przeciwnej klasy zajmie 

Twoje myśli.  

Przepowiednia: Odpoczynek w najbliższy  
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weekend przywróci Ci siłę i motywację do 

dalszych działań.  

Rak (22.06-22.07) 

Szkoła: Staraj się podchodzić do wszystkie-

go z głową.                                                          

Uczucia: Uważaj aby nie być zbyt miłym dla 

wszystkich, ponieważ potem może to zostać 

wykorzystane przeciwko Tobie. 

Przepowiednia: Zrób sobie miły wieczór,        

z herbatą i książką.  

Lew (23.07-22.08) 

Szkoła: Już niedługo Twoje starania zostaną 

docenione.  

Uczucia: Spróbuj bardziej zadbać o swoich 

najbliższych, ponieważ mogą czuć się w tej 

chwili samotni.  

Przepowiednia: Zorganizuj spotkanie 

przyjaciół.  

Panna(23.08-22.09) 

Szkoła: Postaw na systematyczne i sumien-

ne wypełnianie obowiązków szkolnych. 

Uczucia: Postaraj się nie ranić innych. Ostat-

nio często Ci się do zdarza choć nie jesteś tego 

świadomy. Przemyśl swoje zachowanie i zo-

bacz co jest nie tak. 

Przepowiednia: Wstań wcześniej w piątek. 
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Zespół Redakcyjny 

Waga (23.09-22.10):  

Szkoła: Jeśli przyłożysz się do nauki, zdobę-

dziesz wiele dobrych stopni - musisz jednak zro-

bić to tylko i wyłącznie z własnej woli.  

Uczucia: Postaraj się spędzać więcej czasu z 

ukochaną osobą, na pewno przyniesie to wiele 

miłych niespodzianek.  

Przepowiednia: Po skończonych obowiąz-

kach idź na spacer do lasu lub parku.   

Skorpion (23.10-21.11):  

Szkoła: Musisz bardziej uwierzyć w swoje 

umiejętności - masz potencjał do wielu przed-

miotów, którego jeszcze nie odkryłeś/as.  

Uczucia: Otwórz się na nowe osoby lub odnów 

stare znajomości - to może przynieść wiele za-

bawnych, a nawet romantycznych sytuacji.  

Przepowiednia: Zacznij ubierać się cieplej.   

Strzelec (22.11-21.12):  

Szkoła: Skup się na nauce do przedmiotów ści-

słych, w najbliższym czasie może Ci się to przy-

dać.                                                                               

Uczucia: Miłość często przynosi ze sobą wiele 

problemów, ale pamiętaj o co walczysz.  

Przepowiednia: Wstań godzinę wcześniej w 

środę.  
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SONDAŻ Oksfordzki 
Zadaliśmy ankietowanym pytanie: co skłoniło Cię do wyboru tej 
szkoły? Nasi ankietowani to uczniowie 1 klas naszego liceum. Zo-
baczcie jak prezentują się wyniki. 

 

 

Inny powód (jaki?): 

→ Szkoła jest w ładnej okolicy 

→ Bardzo mi się tu podoba, zwłaszcza ludzie i atmosfera i możliwość wy-

chodzenia na powietrze, uwielbiam to, że czuję się jakbym znała się z 

każdym 10 lat. 
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→ Tutaj mnie przyjęto, ale jestem bardzo zadowolona z tej szkoły i nie wy-

obrażam sobie uczęszczać do innej szkoły. 

→ Mam czas na inne sprawy. 

 

 

 

Zadanie dla bystrzaka! 

Znajdź wszystkie wyróżniające się litery. Ułożone                 

w odpowiedniej kolejności będą odpowiedzią na poniż-

sze pytanie:  

Jak nazywa się popularne amerykańskie święto obcho-

dzone jesienią? 

Odpowiedź wyślij przez Facebook’a szkolnego .  

Czekamy do 5 grudnia! Wylosujemy zwycięzcę.  



   Oksford 

Odwiedź nas! 

https://www.zs1marki.eu/
https://www.instagram.com/lo_marki/
https://www.facebook.com/lomarki
https://www.tiktok.com/@lo_marki

