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Rok 2021 
 

 

Pandemia trwa.  

Na szczęście walka z nią nie ustaje i, co najważniejsze, przynosi efekty.  

Kilkanaście milionów Polaków przyjęło już pierwsza dawkę szczepionki, 

a od 17 maja zobaczymy się w naszej Szkole.  

Może jeszcze nie wszyscy na raz, ale czy nie jest to dobry początek?  

Zapraszamy do lektury majowego „Kapsla” :-) 

 

 

 

Redakcja 

 
 
 
 

 
(fot. strona internetowa Szkoły Podstawowej) 
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W DROGĘ JUŻ CZAS 

Za kilka dni ósmoklasiści z całej Polski napiszą jeden z najważniejszych egzaminów 

w swoim życiu, a mianowicie egzamin ósmoklasisty. Niektórzy już wiedzą, 

jaka szkołę wybiorą po skończeniu podstawówki, ale są też osoby, 

które nie mają pojęcia, jak się za to zabrać. Przedstawię kilka ważnych rzeczy, 

o których należy pamiętać przy wyborze szkoły średniej.  

 

 

(Źródło: https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=H02929) 

 

Najważniejsze przy wyborze szkoły jest 

przemyślenie, czy chce się iść do zawodówki lub 

technikum, aby od razu zdobyć kwalifikacje do 

zawodu, czy jednak do liceum, aby później pójść 

na studia i dopiero po kilku dodatkowych latach 

zdobyć zawód. Ten wybór może zaważyć na 

naszej przyszłości, bo po technikum można 

pracować w zawodzie lub iść na studia, 

a niestety po liceum czekają nas tylko 

i wyłącznie studia. 

Ważne jest także zwrócenie uwagi na 

swoje umiejętności. Jeśli jesteśmy dobrzy 

z matematyki i fizyki, to wybieramy klasę ścisłą, 

jeśli z języka polskiego, historii i WOS-u, należy 

pomyśleć o klasie humanistycznej, itd. Niestety, 

z technikum jest już trochę trudniej, bo kierunki 

są bardzo różnorodne, od mechatronika aż po 

ekonomistę.  

Kolejnym aspektem pomagającym nam 

wybrać szkołę średnią jest jej położenie. Jeden 

będzie miał do szkoły 2 km, a drugi 20 km. 

Niestety przy wyborze szkoły bardzo często 

ogranicza nas jej położenie, bo raczej nie każdy 

ma chęci do wstawania o 5 rano, aby na 8 być 

w szkole. Najlepiej jest znaleźć szkołę 

w odpowiedniej dla siebie odległości od domu. 

Oczywiście, są też takie osoby, które zrobią 

wszystko, aby chodzić do wymarzonej szkoły 

i nie będzie im przeszkadzał długi dojazd. 

Bardzo ważne są także opinie na temat 

naszych „typów”. Często wpisując 

w wyszukiwarkę nazwę szkoły wraz 

z miejscowością, wyskakują opinie uczniów, 

którzy chodzili do tej szkoły i najlepiej wiedzą, 

co jest w niej dobrego, a co nie. Mogą nam one 

ułatwić poszukiwania. 

Także ważne jest spojrzenie na to, czy 

uda nam się dostać do tej szkoły i jak już się 

dostaniemy, to czy damy radę z poziomem nauki. 

Wiadomo, im lepsza szkoła, tym więcej nacisku 

na wiedzę.  

To jest tylko kilka rzeczy, na które warto 

zwrócić uwagę przy wyborze szkoły, a jest ich 

o wiele więcej! Wybrałam po prostu te 

najważniejsze. Mam nadzieję, że nie będziesz 

żałował/a swojego wyboru.  

Maria Turuk 
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Bezpieczne wakacje  
w czasie pandemii  

 
W czasach COVID-19 

w szczególności trzeba dbać nie tylko 

o nasze zdrowie, ale również o innych. 

Pamiętajmy o tym, żeby nosić maseczki 

w zamkniętych pomieszczeniach, 

zachowywać odstępy, myć lub 

dezynfekować często ręce i starać się nie 

dotykać brudnymi rękami ust, oczu 

i nosa. Jeżeli w wakacje masz zamiar 

gdzieś jechać, zastanów się czy to miejsce 

jest bezpieczne. Rozważ ryzyko, 

by chronić swoje zdrowie. Postępuj 

zgodnie ze wskazówkami i zasadami 

obowiązującymi w miejscu, do którego 

chcesz pojechać. Unikaj dużych 

zbiorowisk i wydarzeń. W przypadku gdy 

czujesz się słabo, jesteś chory, zostań 

w domu by uchronić zdrowie innych. 

Nie wychodź w miejsca publiczne, chyba 

że chcesz się wybrać do lekarza. Szykując 

się na wakacje w czasie pandemii, nie 

zapomnij też o podstawowych rzeczach 

takich jak: kompletowanie apteczki, 

okulary przeciwsłoneczne, kremy 

z filtrem UV. Pamiętajmy, że bezpieczne 

wakacje to zdrowe wakacje!  

 

 
 

Oliwia Zagajewska 

 
 

 
 
 

Kącik naukowy 
 

Jak przestaliśmy chodzić po 

trawie…  

Czyli od kijanek do żabek  

  

Chciałabym przedstawić moją historię 

- wiosenne opowiadanie o życiu.  

Na działce mamy małe oczko wodne. 

Po pewnym czasie osiedliły się w nim żaby.   

I oto, co zastaliśmy wiosną…  

 

Co to ma być?! Ktoś wrzucił nam kuleczki do 

stawu! A jednak nie. To nie były żadne kuleczki. 

To żabi skrzek. Zauważyliście te czarne kropki? 

To są malutkie kijanki.  
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 Zobaczcie, ile ich jest! Niedawno się wykluły       

 

  

   

  

Ponieważ dla tak dużej ilości kijanek nie 

wystarczyłyby glony i skąpe zasoby naszego 

bajorka, dokarmialiśmy je dwa razy dziennie, 

rano i wieczorem. Wtedy gromadziły się na 

powierzchni i wypływały z głębin. Dzięki temu 

nasze kijanki nie były głodne, choć jak już 

dostawały posiłek, to rzucały się na niego, jakby 

nie jadły od miesiąca       

 

Po tygodniach oczekiwania, latem, ze stawu 

zaczęły wyskakiwać małe żabki, a nawet 

ropuszka zielona. Były takie słodkie… 

 

Pewnie zastanawiacie się, dlaczego włożyliśmy 

tyle pracy w ochronę tych płazów. Otóż pełnią 

one bardzo ważną rolę w przyrodzie, między 

innymi:  

1. Żaby regulują liczebność komarów 

i innych owadów (żywią się nimi).  

2. Płazy są jedną z nielicznych grup 

zwierząt, które ograniczają liczebność 

stonki ziemniaczanej – jedna ropucha 

szara potrafi zjeść w sezonie około 2 kg 

tych chrząszczy.  

3. Kijanki oczyszczają wodę w zbiorniku, 

zjadając pokarm taki jak glony.  
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Żabek było tyle, że musieliśmy przestać chodzić 

po trawie. Podeptalibyśmy je! Ustawiliśmy 

betonowe kostki, aby móc po nich przejść do 

oczka i nakarmić urwisy, które jeszcze nie 

urosły. Na kostkach żaby były lepiej widoczne. 

Było ich tak dużo, że postanowiliśmy przestać 

kosić trawę. Skończyłoby się to dla nich 

tragicznie. W końcu powstała przepiękna łąka! 

Były na niej dziesiątki pracowitych pszczół 

i setki małych żabek.  

 

 

Czy widzicie, jakie „bagaże” ma ta pszczoła po 

bokach? W ten sposób zbiera nektar i pyłek 

kwiatowy.  

  

Pod koniec jesieni żabki się rozeszły. Pewnie 

kilka zostało, ale ciężko je znaleźć. Myślę, 

że w przyszłym roku żaby też przyjdą i złożą 

skrzek, cały cykl się zapętli… I bum! Małe żabki 

gotowe do akcji!       

 

Dbajmy o piękno otaczającej nas natury, a ona 

nam się odwdzięczy!  

Poniżej przepiękny cytat znanego 

przyrodnika…  

 

“Dla mnie świat naturalny jest największym 

źródłem ekscytacji, największym źródłem 

wizualnego piękna i największym źródłem 

zainteresowania intelektualnego. Jest to 

największe źródło bogactwa w życiu, które 

sprawiają, że warto jest żyć.” 

David Attenborough 

  

 

Oto kilka ciekawostek o żabach:  

 

Żaby wchłaniają wodę przez swoją 

skórę, więc nie muszą pić. 

  

 

Żaby mogą odczuwać ból i strach,  

tak samo jak ludzie. Nie chcą być wyrzucone 

ze swoich siedlisk lub być zranione. 
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Kiedy żaby hibernują, w ich kościach tworzą 

się roczne pierścienie – podobne do tych które 

mają drzewa. W ten sposób naukowcy mogą 

stwierdzić, ile lat mają te zwierzęta. 

  

  

 

Ludzie, którzy badają żaby i ropuchy 

nazywani są herpetologami. 

  

 Kalina Staszewska 

  

(Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum autorki tekstu.)

RECENZJA 

„Wonder Woman 1984”,  
czyli ponad dwugodzinna historia o tym,  

jak nakręcić film bez pomysłu 
 

 

Wonder Woman 1984 to jedna 

z najnowszych produkcji DC Films, której 

premiera odbyła się 16 grudnia 

ubiegłego roku. Jest to amerykański 

fantastyczny film akcji o superbohaterce 

pojawiającej się w komiksach 

wydawnictwa DC Comics. 

Czy Wonder Woman spełniła 

oczekiwania recenzenta?



 
 

 

Czekałem i liczyłem na ten film. Liczyłem 

na to, że twórcy wykorzystają potencjał, jaki 

dała im ta postać. Liczyłem na to, że będzie to 

kolejna porywająca produkcja od DC, taka jak 

np. Aquaman. Liczyłem na to, że będzie to 

dobra kontynuacja, bardzo udanej pierwszej 

części, która ukazała się w 2017 roku. Niestety 

się przeliczyłem. 

 Film opowiada historię amazońskiej 

księżniczki Diany Prince (Gal Gadot), która po 

raz kolejny musiała stanąć w obronie całego 

świata. Produkcja zabiera nas do tytułowego 

1984 roku i zapoznaje nas z codziennością 

głównej bohaterki. Diana jest szanowaną 

pracowniczką muzeum. Pewnego dnia 

zatrudnienie w owym muzeum znajduje doktor 

Barbara Minerva (Kristen Wiig). Centrum 

wydarzeń jest magiczny kamień spełniający 

życzenia. Poznajemy również niejakiego 

Maxwella Lorda – przedsiębiorcę znanego 

z telewizji, który pod pozorem spełnienia 

życiowego i sukcesów odniesionych dzięki 

firmie zajmującej się wydobyciem ropy naftowej, 

wiedzie smutne życie. Z ogromnym uporem 

i zawzięciem poszukuje on tajemniczego 

artefaktu. Gdy już dostaje go w swoje ręce 

rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, 

które ostatecznie doprowadzają do tragicznych 

konsekwencji.  

 Będę z Wami szczery, w filmie tyle rzeczy 

zawiodło, że aż nie wiem od czego zacząć. Fabuła. 

Fabuła jest bardzo prosta do zrozumienia 

i przyswojenia, jednak ta prostota 

i sztampowość powodują, że fabuła traci 

jakąkolwiek głębię i nie pozwala zanurzyć się 

w wir wydarzeń. Jest ona nużąca i powtarzalna. 

Dostajemy typową historię smutnego, 

pokrzywdzonego przez życie człowieka, który 

w zamian za wszystko co mu się przytrafiło 

pragnie zemścić się na całym świecie. 

Widziałem co najmniej kilka, jeśli nie 

kilkanaście filmów o dokładnie takim samych 

schemacie fabuły. Wonder Woman jest personą 

z bardzo popularnej i obfitej w mnóstwo 

ciekawych postaci oraz historii serii komiksów. 

Uważam, że fabuła mogła zostać napisana 

i skonstruowana o wiele ciekawiej i bardziej 

przemyślanie.  

 

 Bohaterowie. Bohaterowie są jak puste 

pachołki, wypełnione kwestiami oraz emocjami 

zapisanymi w scenariuszu. Widz nie czuje więzi 

z postaciami, nie odczuwa, jakby były to 

prawdziwe osoby, które naprawdę żyły, bądź 

naprawdę żyją. Dobre odegranie roli przez 

aktora sprawia, że oglądający odczuwa 

przeróżne emocje związane z poszczególnymi 

filmowymi personami. W mojej opinii jedyną 

naprawdę dobrze zagraną postacią była 

tytułowa Wonder Woman. Jest ona ukazana 

zgodnie z komiksami, można poczuć z nią więź 

i odczuwać te same emocje, co ona. Gal Gadot 

świetnie spisała się w roli superbohaterki, czego 

niestety nie można powiedzieć o pozostałych 

aktorach i ich bohaterach.  

 Efekty, CGI, scenografia oraz 

choreografia. Efekty komputerowe są na 

naprawdę wysokim poziomie i widać, 

że zajmowały się nimi doświadczone osoby 
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z pasją. CGI, czyli obrazy generowane 

komputerowo zawodzą. Pokuszę się 

o stwierdzenie, że nie przypominają one 

produkcji z kina pierwszej klasy, a wręcz są jak 

wyrwane z kina klasy B. Przy tak dużym 

budżecie (200 milionów dolarów) 

spodziewałem się CGI na najwyższym poziomie. 

Do scenografii oraz choreografii nie można się 

przyczepić. Doskonale zostały oddane realia lat 

80. oraz zimnej wojny. Sceny walki są 

emocjonujące i byłyby idealne, gdyby nie 

opisane wcześniej, niedopracowane obrazy 

komputerowe.  Można wspomnieć jeszcze 

o muzyce w filmie, która została dobrze dobrana 

i jest w stanie porwać widza.  

 

  

 

Odpowiadając na pytanie zawarte 

w leadzie, film Wonder Woman 1984 nie spełnił 

moich oczekiwań. Odkąd usłyszałem o tym, że ta 

produkcja powstaje, nie mogłem się doczekać, 

aż w końcu będzie mi dane ją zobaczyć. Niestety 

bardzo się zawiodłem. Jedynymi zaletami tego 

filmu są: tytułowa Wonder Woman oraz efekty, 

scenografia, choreografia i muzyka, jednak jest 

to ziarnko piasku w porównaniu do wręcz 

fatalnej i bezsensownej fabuły oraz do 

bohaterów, którzy zachowywali się jakby nie 

wiedzieli co robią w miejscu, w którym się 

znajdują. Uważam, że ta produkcja jest 

nieudaną próbą zarobienia pieniędzy poprzez 

naprawdę mały nakład pracy. Jeżeli fabuła nie 

jest dla Ciebie ważną częścią filmu, 

a bohaterowie mają po prostu dawać rozrywkę, 

to jestem w stanie polecić Ci ten film. Jeśli 

jednak jesteś bardziej wymagającym widzem 

i zależy Ci na interesującej i wciągającej fabule 

oraz na bohaterach, z którymi możesz się 

utożsamić, zdecydowanie odradzam Ci 

oglądanie tego filmu.  

 

Błażej

Suchar szkolny 

 
Sprawdzian po szkole podstawowej (wszystkie 

przedmioty w jednym). Zadanie: Długość 

Wisły w kilometrach pomnóż przez 

pierwiastek z roku bitwy pod Grunwaldem. 

Odpowiedź zapisz po angielsku. 

 

Nauczyciel do uczniów w czasie lekcji: 

- Gdyby ci na końcu zachowywali się tak cicho 

jak ci na środku, co rozwiązują krzyżówki, to ci 

z przodu mogliby spokojnie spać...  

 

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - 

wołają dwaj zadyszani chłopcy do 

przechodzącego policjanta. - Co się stało? - 

Tam... nasz nauczyciel... - Wypadek?! - Nie... 

on nieprawidłowo zaparkował! 

 

 

Ósmoklasiści! Powodzenia na 

egzaminach! Trzymamy kciuki 😊 


