
 
 

 

1200 × 1800 

 

 

 

Alem 

 

KAPSEL 

 

PAŹDZIERNIK 

2019 

 

 
 

 

 

Wywiad  

z Przewodniczącą 

RSU 

 

Wydarzenia ze 

szkoły i świata 

 

Recenzje filmowe 

i muzyczne 

 

Humor 

 

Ogłoszenia 

 

 

Redakcja: 

Zespół Kapsla 

Redaktor naczelna: 

Klaudia Kantorska 

E-mail: 

zespol.kapsel@gmail.com 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUysGo6JnlAhVFyKYKHbXxCwQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Falembik.eu%2F259-kapsel-zloty.html&psig=AOvVaw0R8eSAtTJog9VZ6dgRuqdY&ust=1571075974643921
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUysGo6JnlAhVFyKYKHbXxCwQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Falembik.eu%2F259-kapsel-zloty.html&psig=AOvVaw0R8eSAtTJog9VZ6dgRuqdY&ust=1571075974643921
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUysGo6JnlAhVFyKYKHbXxCwQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Falembik.eu%2F259-kapsel-zloty.html&psig=AOvVaw0R8eSAtTJog9VZ6dgRuqdY&ust=1571075974643921
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUysGo6JnlAhVFyKYKHbXxCwQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Falembik.eu%2F259-kapsel-zloty.html&psig=AOvVaw0R8eSAtTJog9VZ6dgRuqdY&ust=1571075974643921
https://alembik.eu/259-kapsel-zloty.html
https://alembik.eu/259-kapsel-zloty.html
https://alembik.eu/259-kapsel-zloty.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUysGo6JnlAhVFyKYKHbXxCwQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Falembik.eu%2F259-kapsel-zloty.html&psig=AOvVaw0R8eSAtTJog9VZ6dgRuqdY&ust=1571075974643921


2 
 

 

Święto Edukacji Narodowej 2019 
 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

wszystkim nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życzymy 

dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, 

Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. 

Bądźcie wytrwali w tej niełatwej pracy! 

 

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki 

mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, 

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, 

że miłość i życzliwość często znajdujemy 

w najciemniejsze dni. 

 

Dobry nauczyciel, jak aforysta, 

nie poniża i nie krzyczy, 

a zapraszając do refleksji 

nie traci poczucia realizmu i optymizmu 

Wszystkiego dobrego w Dniu Nauczyciela życzy Zespół Kapsla. 
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Wydarzenia ze szkoły i świata 
 
 

Szkolny Dzień Języków Obcych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(fot. Uczennice biorące udział w Dniu Języków obcych i koszulki konkursowe. KK) 
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Oczami uczniów 
 
 

☺ W dniu 27.09.2019 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Przedstawiciele płci męskiej od kobiet  

z klasy 7a otrzymali worki. Zrobili nam niespodziankę, poprosili nas o podpisy na nich. To było 

bardzo miłe z ich strony. Mamy nadzieję, że dobrze zapamiętają ten dzień. 

 

☺ W szkole odbyła się akcja charytatywna. Polegała ona na tym, że uczniowie wrzucali do 

specjalnych pudełek stojących na korytarzach pluszowe misie. Misie przekazane zostały dla 

dzieci z sali wybudzeń w Centrum Zdrowia Dziecka. Uczniowie chętnie wzięli udział w tej akcji. 

 

☺ W dniu 04.10.2019 r. odbył się Dzień Języków Obcych. Przy głównym wejściu stało koło fortuny. 

Uczniowie losowali pytania i za poprawną odpowiedź otrzymywali nagrodę np.: w postaci 

dodatkowego np lub plusa.  

 

Zuzia 

 

MIASTO  MARZEŃ 

Dnia 18 października 2019 roku odbyła się wystawa „Makiet miast przyszłości”. 

Przygotowali je uczniowie z klas szóstych wraz z pomocą pani Bożeny Bęzel. Modele 

przedstawiają  to, jak chcemy, żeby wyglądały miasta przyszłości . Wiele się nie różnią, lecz mamy 

zamiar odmienić świat . Prace szóstoklasistów są bardzo estetyczne i pomysłowe. Koniecznie 

obejrzyjcie je na szkolnym korytarzu obok Sali teatralnej. 

Julia i Zuzia 

 

 

(fot. Projekty uczniów z klas 6. KK) 
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Pełnoletni „Galimatias” 

12 października 2019 r. odbył się Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”. 

Wydarzenie to miało miejsce w Teresińskim Ośrodku Kultury. Młodzież ze Szkoły Podstawowej 

należała do sztabu dziennikarskiego. Festiwal ten miał na celu pokazanie amatorskich teatrów z całej 

Polski. 

Jury przyznało: 

- dwie III nagrody o wartości 450 zł dla: 

• Teatr Bez Didaskaliów, 

• Kompania Teatralna Mamro, 

- dwie II nagrody o wartości 600 zł dla: 

• Teatr Krzyk, 

• Teatr W Międzyczasie, 

- I nagrodę o wartości 800 zł dla T. Lab 

- Grand Prix o wartości 1000 zł dla Teatru Przebudzeni. 

Warta dodać, że „Galimatias” obchodził swoje osiemnaste urodziny. 

Błażej Klepuszewski 
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Historia na plakacie 

Od czerwca 2019 r. w sali nr 17 możemy podziwiać prace uczniów zachęcające do wzięcia udziału 

w wyprawach krzyżowych i odbicia Jerozolimy. Pomysłodawczynią zadania jest pani Agnieszka 

Jaworska. Prace są kreatywne i urzekają walorami estetycznymi. Zachęcam do spojrzenia na nie, gdy 

zajrzycie do sali historycznej. 

KK 

 
(fot. Projekty uczniów w sali 17. KK) 

 
 

Nobel dla Polki! 

 10 października 2019 roku Literacką Nagrodę Nobla otrzymała Olga Tokarczuk.  

W uzasadnieniu Szwedzka Akademia podała: "za narracyjną wyobraźnię połączoną z encyklopedyczną 

pasją, co sprawia, że prezentuje, że przekraczanie granic jest formą życia". Pamiętajcie, jest to Nobel 

Literacki za rok 2018. Najbardziej znane dzieła laureatki to: Księgi Jakubowe, Bieguni, czy Prawiek  

i inne czasy. 

Weronika i Marysia 
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Wywiad z przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego 
Wiktorią Kornacką  

 
 

19 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wyboru do Rady Samorządu Uczniowskiego. Z tej okazji 

przeprowadziliśmy wywiad z nowo wybraną Przewodniczącą – Wiktorią Kornacką z klasy 8b. 

 

 

Kapsel: Ile osób dostało się do Rady Samorządu 

Uczniowskiego? 

Wiktoria Kornacka: Do RSU dostały się 22 

osoby. Trochę przekroczyło to limit osób, ale im 

nas więcej, tym lepiej. 

K: Jak przebiegała wasza kampania wyborcza? 

Jak staraliście się przekonać do siebie wyborców? 

WK: Przygotowaliśmy plakaty, na których 

napisaliśmy kilka słów o sobie, żeby uczniowie 

mogli się z nami zapoznać. Opisaliśmy tam także 

kilka rzeczy, które chcielibyśmy zmienić w tym 

roku szkolnym. 

K: Jakie akcje szkolne zamierzacie 

przeprowadzić w tym roku? 

WK: Mamy zamiar uaktywnić szczęśliwy 

numerek. Gdy mamy dziennik elektroniczny 

łatwiej jest to przeprowadzić, ponieważ nie trzeba 

go codziennie losować. Chcemy także powtórzyć 

akcję z pocztą walentynkową. 

K: Czy RSU będzie planowało dyskoteki? 

 

 

 

(fot. Od lewej: Marysia, Wiktoria i Zuzia. KK) 

WK: Tak, odbędą się dyskoteki. Na pewno 

odbędzie się bal karnawałowy oraz inne 

tematyczne dyskoteki. Dodatkowo bal 

karnawałowy odbędzie się w czasie lekcji, 

natomiast inne dyskoteki odbędą się po lekcjach. 

K: Na jakie sekcje podzielona jest rada 

samorządu uczniowskiego? 

WK: Rada jest podzielona na cztery sekcje: 

Sekcję porządkową; sekcję sportowa; sekcję 

plastyczną i  sekcję kulturalno-rozrywkową. 

K: Na koniec proszę, przybliżcie naszym 

czytelnikom, na czym polega wasza praca? 

WK: Nasza praca polega na urozmaicaniu dnia  

w szkole oraz na integracji uczniów, żeby dobrze 

czuli się w szkole. Rada samorządu 

uczniowskiego ułatwia nauczycielom pracę. 

Z Wiktorią Kornacką rozmawiały Zuzia Klata  

i Marysia Turuk 



 
 

Recenzje 
 

Stranger Things 
 

Stranger Things jest to jeden  
z najchętniej wybieranych i najlepiej ocenianych 
seriali Netflixa. Aktualnie na platformie 
znajdują się trzy sezony serialu, ja jednak 
opowiem o tym, jak wszystko się zaczęło, czyli  
o pierwszym sezonie Stranger Things. 

Oficjalny opis fabuły opowiada  
o zaginięciu 12-letniego chłopca – Willa Byersa 
(Noah Schnapp) w amerykańskim miasteczku 
Hawkins, jednak to wcale nie oddaje tego, czym 
naprawdę jest produkcja Braci Duffer.  
To wydarzenie stanowi początek dla trzech 
innych historii. Pierwszej, w której przyjaciele 
chłopca zaczynają poszukiwania, aż znajdują w 
lesie tajemniczą dziewczynkę, która posiada 
nadprzyrodzone moce, o imieniu Eleven (Millie 
Bobby Brown). Drugiej, w której dwoje 
dorosłych szuka Willa, aż w pewnym momencie 
odnajdują mroczny równoległy świat – Drugą 
Stronę, a są to Joyce Byers (Winona Ryder) – 
mama chłopca i Jim Hopper (David Harbour) – 
komendant policji w Hawkins. Trzeciej, w której 
para nastolatków – Nancy Wheeler (Natalia 
Dyer) i Johnathan Byers (Charlie Heaton) 
zaczynają swoje własne śledztwo. 
 

 
 

Stranger Things urzekło widzów przez 
swoje nawiązania do kina lat 80. Nie chodzi 
tylko o to, że scenografia i stylistyka przypomina 
tamte czasy. Ten serial to wielki zbiór cytatów, 
odniesień i Easter Eggów. Stranger Things 
nawiązuje w szczególności do, np.: E.T.,  
czy ogólnie do twórczości Stevena Spielberga  
i kinowych hitów tamtych lat. 

Osobiście uważam, że serial jest godny 
polecenia, ale nie dla każdego. Żeby czerpać 
przyjemność z oglądania Stranger Things, 
trzeba lubić typowe, mocne SF i tematykę lat 80. 
Serial jest świetny, na swój sposób, o bardzo 
specyficznym klimacie. Prezentuje typowe 
science fiction i jest bardzo dobry dla młodzieży. 

 
BK 

 
 

 
Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky 

 

 

 
Wyjątkowy. Przebojowy. Nowoczesny. 

To nieliczne z epitetów, które przychodzą do 
głowy po wysłuchaniu tej płyty.  

Kto? Z kim? Jak i po co? Przede 
wszystkim mocny fundament - Mickiewicz i jego 
teksty (np.: fragmenty Pana Tadeusza, Sonety 
krymskie, Reduta Ordona). Po drugie Andrzej 
Stasiuk – pisarz, laureat nagrody Nike. Na 
zwieńczenie tej budowli - ukraiński zespół 
Haydamaky.  

Na płycie znajduje się 10 rockowo-
folkowych aranżacji śpiewanych zarówno w 
języku polskim, jaki i ukraińskim. Melodie 
łatwo wpadają w ucho i pozwalają odkryć 
Mickiewicza, jakiego jeszcze nie znaliśmy. 

Dla kogo? Dla miłośników poezji oraz dla 
tych, którzy cenią niebanalne połączenia 
dźwięków. 

KK

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFsuKp8pnlAhWm16YKHX6nD-QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fantyweb.pl%2Fksiazka-stranger-things-suspicious-minds-zdradzi-sekrety-z-serialu%2F&psig=AOvVaw1CSF-Ag4s5M0OVy0LIeiaR&ust=1571078648217248
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFsuKp8pnlAhWm16YKHX6nD-QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fantyweb.pl%2Fksiazka-stranger-things-suspicious-minds-zdradzi-sekrety-z-serialu%2F&psig=AOvVaw1CSF-Ag4s5M0OVy0LIeiaR&ust=1571078648217248
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfkbzl85nlAhWy8aYKHb6PDgUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmuzyka.interia.pl%2Frecenzje%2Fnews-recenzja-mickiewicz-stasiuk-haydamaky-mickiewicz-stasiuk-hay%2CnId%2C2516742&psig=AOvVaw3nsFl6hdegZmIcaF3m_Z7P&ust=1571079078664537
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfkbzl85nlAhWy8aYKHb6PDgUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmuzyka.interia.pl%2Frecenzje%2Fnews-recenzja-mickiewicz-stasiuk-haydamaky-mickiewicz-stasiuk-hay%2CnId%2C2516742&psig=AOvVaw3nsFl6hdegZmIcaF3m_Z7P&ust=1571079078664537
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFsuKp8pnlAhWm16YKHX6nD-QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fantyweb.pl%2Fksiazka-stranger-things-suspicious-minds-zdradzi-sekrety-z-serialu%2F&psig=AOvVaw1CSF-Ag4s5M0OVy0LIeiaR&ust=1571078648217248
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfkbzl85nlAhWy8aYKHb6PDgUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmuzyka.interia.pl%2Frecenzje%2Fnews-recenzja-mickiewicz-stasiuk-haydamaky-mickiewicz-stasiuk-hay%2CnId%2C2516742&psig=AOvVaw3nsFl6hdegZmIcaF3m_Z7P&ust=1571079078664537
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3 kroki od siebie 

          Historii o chorobach na wielkim ekranie 

jest wiele. Jedne są z bardzo romantycznym 

zakończeniem, inne z bardzo smutnym,  

a jeszcze inne z tragicznym. Po zwiastunach do 

tego filmu, wyreżyserowanego przez Justina 

Baldoni, wiemy, iż jest tam wątek miłości  

i smutku. Lecz po obejrzeniu dzieła było 

wiadome to, że nie jest to zwykły dramat  

o dwóch zakochanych osobach, ekranizacja ma 

także piękny przekaz. 

          Premiera filmu odbyła się 15 marca 2019 

roku. Patrząc w przeszłość, mamy wrażenie,  

że kilka lat temu wyodrębnił się gatunek 

opowiadający o chorych nastolatkach. To 

dobrze, bo wcześniej nikt o nich nie mówił, a gdy 

już tak było, to raczej z perspektywy osoby 

dorosłej. Zmienił to autor, John Green, młody 

amerykański pisarz, stały bywalec szpitali  

i bloger, twórca filmu ,,Gwiazd naszych wina”. 

Właśnie ta książka rozpoczęła popularność na 

ten temat. Główna bohaterka Lu Richardson, 

czyli Stella, choruje na mukowiscydozę, chorobę 

wpływającą na układ oddechowy. Prowadzi ona 

życie bardzo uporządkowane, odkaża rany, 

bierze lekarstwa i o niczym nie zapomina. Gdy 

Stella przyjeżdża na tymczasowe badania 

napotyka Cole’a Sprouse’a czyli Willa. Ten jest 

jej kompletnym przeciwieństwem. Był  

w niejednym szpitalu i nie obchodziły go jego 

wyniki badań czy sens jakiegokolwiek życia. To 

bardzo psuje spokój bohaterki. Postanawia to 

zmienić i prowadzić z buntownikiem wspólne 

terapie. Jest w tej historii wiele pięknych, 

szczęśliwych i śmiesznych chwil, lecz nie 

wszystko jest takie kolorowe. Stella jest nie tylko 

bywalczynią szpitali lecz także youtuberką. Jest 

to duży plus filmu, bo jest w nim coś ze 

współczesności. Całe życie głównej postaci 

odkrywamy powoli, by na samym końcu 

dowiedzieć się, dlaczego tak podchodzi do życia 

i co chciał przekazać autor. Po obejrzeniu filmu 

można powiedzieć, że karmi nas realizmem. 

Widzimy brzydkie rany chorych, odejście 

najbliższych osób i świat tak trudny dla 

nastolatka.  

          Zachęcam do obejrzenia tej opowieści, 

gdyż nie jest to typowa bajka dla dzieci  ze 

szczęśliwym zakończeniem. Koniec jest 

najbardziej wzruszającym, a zarazem 

najpiękniejszym momentem. Widzimy historie 

dwóch osób, które zaprzyjaźniły się, spędził ze 

sobą dużo ważnych chwil i pokochały się. Lu na 

samo zakończenie mówi o ludzkim dotyku  

i o tym jak bardzo jest ważny. Ona nie mogła 

nigdy dotknąć Willa, ale my mamy taka 

możliwość i zanim kogoś stracimy, poczujmy 

dotyk tej osoby.  

Julka Dudek

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJmLuFt6rlAhU8wsQBHXI2Br4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Foddechzycia.pl%2Faktualnosci%2Ffilm-trzy-kroki-od-siebie-w-kinach-od-10-maja%2F&psig=AOvVaw0JRF1fgQSbu5-0lxSRqWgW&ust=1571646849244699
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJmLuFt6rlAhU8wsQBHXI2Br4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Foddechzycia.pl%2Faktualnosci%2Ffilm-trzy-kroki-od-siebie-w-kinach-od-10-maja%2F&psig=AOvVaw0JRF1fgQSbu5-0lxSRqWgW&ust=1571646849244699
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Suchar codzienny 

 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

ை   

W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju. 

ை   

Dwa leniwce siedzą na kamieniach. Pierwszy dzień się nie ruszają. Drugi dzień się nie ruszają. Trzeci 

dzień się nie ruszają. Czwarty dzień jeden ruszył głową, a drugi mówi: 

- Roman, jakiś ty nerwowy! 

Marysia 

 
 

 
 

Ogłoszenia 

Pierwszego listopada w Polsce obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. Drugiego listopada 

przypada Dzień Zaduszny. Pamiętajmy o modlitwie przy grobach naszych bliskich.  

Żal 

Żal że się za mało kochało 

Że się myślało o sobie 

Że się już nie zdążyło 

Że było za późno 

Jan Twardowski 

 

W naszej szkole 31 października to dzień wolny od zajęć. 

Błażej 
 


