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Kermit News      

 
 

✓ 20.12.2019 r. - uroczyste wręczenie prestiżowych Nagród Miasta Poznania 

za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/19. Nagrodzone zostały 

między innymi uczennice naszej szkoły: Laura Babat,  Natalia Jankowska,  Anna 

Zalesińska  - laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz Kinga 

Lipkowska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Serdeczne 

gratulacje!!! 

 

✓ 20.12.2019 r. – Wigilie klasowe. Wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi 

Wychowawcami przy świątecznych smakołykach i wymienili się prezentami.  

 

✓ 01.01.2020 r. – Nowy Rok. Szczęśliwego Nowego Roku Dyrekcji, 

Nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły i uczniom  życzy Redakcja „Kermita”!!! 

 

✓ 20.01.2020 r.- w poniedziałkowy poranek uczniowie z klas piątych mieli 

możliwość sprawdzić swoją wiedzę na temat starożytności. Konkurs przygotowała  

i przeprowadziła pani Elżbieta Kaźmierska. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!  

 

✓ 21,22.01.2020 r.-Dzień Babci i Dziadka. Pamiętaj o Swoich najbliższych! 

 

✓ 24.01.2020-09.02.2020 r.- Ferie zimowe. Wszystkim uczniom życzymy 

prawdziwej zimowej pogody oraz mnóstwa wspaniałych i bezpiecznych zabaw. 

 

 

 Opracowali: Mateusz Bogacki, Maciej Jajor i Jakub Bień 
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Redakcja „Kermita” przeprowadziła wywiad z Panią Hanną Błoszyk, która uczy  

w naszej szkole języka angielskiego. 

 

Redakcja „Kermita”: Czy trudno jest uczyć języka angielskiego? 

Pani Hanna Błoszyk: Jeśli się ma zmotywowaną grupę, to nie jest trudno, bo każda 

lekcja może być zupełnie inna, o czymś innym i inaczej poprowadzona. 

 

RK: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

Pani Hanna Błoszyk: Angielski i geografia. 

 

RK: Jak się Pani czuje w roli nauczyciela? 

Pani Hanna Błoszyk: Trudne pytanie... ale myślę, że dobrze. Sądzę, że mam dobry 

kontakt z młodzieżą, więc czerpię z pracy satysfakcję. 

 

RK: Ile lat pracuje Pani w zawodzie?        

Pani Hanna Błoszyk: Nie wiem, czy mogę się przyznać. Już ponad dwadzieścia lat. 
 

RK: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

Pani Hanna Błoszyk: To, że jest różnorodna, że ucząc angielskiego, mogę robić różne 

rzeczy: mieć zajęcia w klasie, wychodzić na zajęcia teatralne, organizować wymiany  

z młodzieżą z innych państw, nawiązywać kontakty online z innymi szkołami. Podczas 

takich rozmów mogę pokazać uczniom, że to czego się uczymy, jest naprawdę przydatne 

w codziennym życiu. 
 

RK: Czy uprawia Pani jakiś sport? 

Pani Hanna Błoszyk: Nieregularnie, ale bardzo lubię jazdę na rowerze i pływanie.  

W miesiącach zimowych uskuteczniam długie spacery.       
 

RK: Dziękujemy.        

 

 

Emilia Bartkowiak, Aleksandra Lewandowska i Martyna Pospieska 
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Opowiadanie w odcinkach. Część 3.  

- Ah ta zima! Ciągle tylko deszcz i zmęczenie. Nie można od tego 

odpocząć! A jeszcze tak niedawno, zamiast ciemnych chmur  

i deszczu, padał biały śnieg i delikatnie przygrzewało słońce… - 

pisała Sandecja na laptopie taty, przygotowując kolejną część 

opowieści o trzech przyjaciółkach do gazetki „Kermit”. Sandecja 

zachorowała - bolało ją gardło, kaszlała, miała temperaturę  

i ciągle była zmęczona.  

– Ugh, ugh! – zakaszlała Sandecja. - A niby jeszcze tylko dwa 

zwykłe tygodnie do dwóch fajnych tygodni – pisała dalej, po 

czym pomyślała: A gdyby już były ferie… Przenieśmy się trochę 

w czasie, zakręćmy wskazówkami zegara. 

 Sandecja spojrzała na swój zegarek i przesunęła go dużo do 

przodu. O całe dwa tygodnie. Wokół niej pojawiły się białe iskry, 

a sama jakby zasnęła. Gdy się obudziła, patrzyła na stok 

narciarski z lotu ptaka. Widziała siebie, brata i rodziców. A jeśli 

koniecznie chcecie wiedzieć, były to Bielice, taka ,,duża 

wioseczka”, gdzie Sandecja jeździła na narty. 

- A gdyby tak… W mojej wyobraźni trochę pozmieniać? Tak, 

żebym była tu razem z Agatą i Karoliną? – namyśliła się, potem 

mocno skupiła i zobaczyła na stoku również Karolinę i Agatę. 

Tata Sandecji, jadąc wyciągiem do góry, w pewnym momencie 

zjechał na bok. Odpiął narty od specjalnych butów i zaczął coś 
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robić na środku stoku. Usypał małą górkę. Pewnie skocznię. 

Potem przedłużył ją na całą długość stoku. Po usypaniu sam 

wszedł na górę i powiedział:  

- Kierujemy się na skocznię. Będziemy latać! 3, 2, 1 wio! 

Wszyscy ruszyli! Za każdym z osobna wzniosła się świecąca, biała 

chmura, wylatująca spod nart. Skocznie nie były zbyt wysokie, 

bo np. Agata jeździła 

na nartach pierwszy 

raz. Jednakże kiedy 

wszyscy wznieśli się w 

powietrze, patrząca na 

nich z góry Sandecja 

poczuła ulgę.  

Spojrzała na zegarek  

i zakręciła wskazówkami w drugą stronę. Znów znalazła się w 

nudnej sytuacji choroby. Wróciła do okropnej, chorobowej krainy. 

 Zapisała wszystko, co widziała w swoim projekcie, a potem 

wysłała koleżankom, żeby stwierdziły, co o tym sądzą. Były 

zachwycone, też chciałyby, żeby nie była to tylko wyobraźnia.  

 A wy? Jak spędzicie ferie? 

 

Napisała Sonia Mączkowiak  

pod nadzorem: Karoliny Bałyk i Aleksandry Zandeckiej. 
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Pani Edyta Rędzioch: 
- Zaraz mnie „szlakenzitrefen”! 
 
Pani Anna Adamska: 
- Nie jestem taką żmiją, na jaką wyglądam. 
 
Pani Katarzyna Skowrońska: 
- GADUŁY ! 
 
Pani Jolanta Kujawa: 
- Moje Misiaczki. 
 
Pan Piotr Durczak: 
- Dlaczego to robisz? 
 
Pani Monika Nowak-Bekier: 
- Do domu macie zadaną stronę 34, 35, 36, 37, 38, 39. 
 
Pani Elżbieta Kaźmierska: 
- Zamykamy ćwiczenia. 
 
Pani Bernadeta Nowotna-Rydzik: 
- Zrozumiałam, zrozumiałam. 
 
Pani Elisavieta Maciejewska: 
- Śpiewaj! 
 
Pan Piotr Janowicz: 
- Caritas, Caritas. 
 
Pani Beata Matysiak-Chudzińska: 
- Patrzymy na mapę. 
 

                                                              Przygotowały: Ada, Emila, Ola, Kinga 
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Strefa graczy                                                                           
                                                                                                                                           

10 ciekawostek o Brawl Stars: 

1. Klejnoty na zbiorach wypadają co 7 sekund. 

2. Wcześniej muzyka w Brawl Stars pochodziła z westernów. 

3. Gdy wpiszesz się do Supercell ID, to możesz przenieść konto na 

inne urządzenie. 

4. Jak położysz wieżyczkę na odbijacz, to będzie strzelała w locie. 

5. Kiedyś Supercell zrobił eksperyment i w grze pojawiły się „rogaliki” 

zamiast tradycyjnych kostek mocy. 

6. Wcześniej „Bo” był bardzo rzadki. 

7. Pierwszą legendą gry był Spike. 

8. Pam nazywała się kiedyś Mama Jay. 

9. Jeśli schowasz się za ścianą, super moc Tary Cię nie dosięgnie. 

10. Najwyższa ranga jaką można zdobyć, to 35 ranga. 

Jeżeli spodobała Wam się ta część „Kermita”, to śledźcie nas  

w kolejnych gazetkach….. 

PS  Pomysły na tematy kolejnych części zgłaszajcie do redakcji. 

 

Opracowali: Mateusz Bogacki i Maciej Jajor  
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SZKOLNE MARZENIA NASZYCH NAUCZYCIELI 

  

Nauczyciele opowiedzieli naszej redakcji o swoich marzeniach z dzieciństwa,  

a dokładniej o tym, kim chcieli zostać, kiedy mieli 10 lat.  

o Pani Katarzyna Skowrońska od zawsze chciała być nauczycielką i jej 

marzenie się spełniło ☺. 
 

o Pani Beata Chudzińska marzyła o byciu cukiernikiem. Pociągało ją 

również fryzjerstwo – robiła swojej mamie fryzury, a bratu podcinała 

włosy. 
 

o Pani Monika Nowak-Bekier w dzieciństwie chciała być nauczycielką. 
 

o Pani Anna Adamska myślała o byciu psychologiem i o pracy z ludźmi. 
 

o Pani Edyta Rędzioch marzyła o pracy z młodzieżą. 
 

o Pani Elżbieta Kaźmierska chciała zostać historykiem. W swoim życiu 

próbowała też pracy jako pilot wycieczek. Bardzo jej się to podobało, 

choć mówi, że na dłuższą metę było to dość męczące zajęcie, bo ciągle 

„żyła na walizkach”. 
 

o Pani Ilona Kawa, kiedy była małą dziewczynką, marzyła o byciu 

pielęgniarką, ponieważ często chorowała. Odwiedzała ją bardzo miła 

pani pielęgniarka po to, żeby podawać zastrzyki. Zostawiała buteleczki 

do szczepień, których pani Ilona używała do robienia zastrzyków 

misiom. Jeden z nich dostawał ich zbyt dużo i niestety zgnił . 

Pani Ilona miała też marzenie, by zostać nauczycielką. Chciała uczyć 

dzieci czytania i pisania. Trenowała na misiach i lalkach. W tym celu 

tworzyła dzienniki i szkolne wydruki. Jej marzenie się spełniło.  

 

Dziękuję wszystkim nauczycielom za odkrycie kawałka marzeń swojego 

dzieciństwa. Cieszę się, że choć część z nich udało się zrealizować. Może w 

przyszłości spełni się reszta? Przecież nie wiadomo, co przyniesie nowe jutro… 

            

Marianna 

 


