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rys. Daria Sierżęga, VIII 

Szkolna sonda 
 

1 Czy wzięłaś/ wziąłeś udział w poczcie walentynkowej? 

Tak – 49 odpowiedzi  nie – 53 odpowiedzi 

 

2. Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z internetu? 

Tak – 90     nie – 12  

 

3. Czy wyjeżdżałaś/ wyjeżdżałeś gdzieś na ferie? 

Tak – 67     nie – 35 

Sondę przeprowadzono wśród uczniów klas: IVa, IVb, V, VI, VIII. 
Milena Adamiec, Kamila Cieszyńska, VIII 
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Wywiad numeru 
W najnowszym numerze naszej gazetki możecie przeczytać wywiad z panią Karoliną 

Tarnawską, która od września uczy języka polskiego w klasie VI i VIII. 

- Od września uczy Pani w naszej szkole, a jak długo jest już Pani nauczycielką?  

- To jest mój czwarty rok pracy w szkole. 

- Czy stresowała się Pani, gdy prowadziła Pani lekcje na początku swojej pracy zawodowej? 

- Oczywiście, że tak! Początki zawsze są trudne. To była dla mnie zupełna nowość. Do tej pory 

znałam szkołę tylko od strony ucznia siedzącego w ławce. Nauczanie dzieci było dla mnie 

wyzwaniem, z którym musiałam się zmierzyć „od tej drugiej strony”. 

- Czy lubi Pani pracę z dziećmi? 

- Zdecydowanie tak! Trudno uczyć młodzież, przebywać z nią, rozmawiać, kiedy się jej nie 

lubi… 

- Czy lubiła Pani, jako dziecko,  chodzić do szkoły? 

- Różnie bywało, ale na ogół tak. Najgorsze było dla mnie poranne wstawanie. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot? 

- Myślę, że wychowanie fizyczne. To był czas, kiedy można było rozładować napięcie i stres, 

który czasem towarzyszył lekcjom. 

- Jaka była Pani ulubiona lektura szkolna? 

- W szkole podstawowej i gimnazjum zaczytywałam się w serii o Harrym Potterze i w  

„Jeżycjadzie” Małgorzaty Musierowicz, ale wówczas nie były to lektury. Natomiast w szkole 

średniej zakochałam się w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa. 

- Skąd pomysł, żeby zostać nauczycielem języka polskiego? 

- Już jako dziecko uwielbiałam bawić się w szkołę, oczywiście wówczas zawsze byłam 

nauczycielką . A dlaczego język polski? Często zdarza się tak, że w życiu niektóre 

wydarzenia dzieją się przypadkiem. Tak było i u mnie. 

- Co Pani daje motywację do pracy? 

- Na pewno chęć pokazania młodym ludziom, że świat jest ciekawy oraz to, że w życiu nie ma 

jedynej słusznej drogi wyboru. Pragnę, by uczniowie, z którymi mam lekcje, potrafili 

samodzielnie myśleć, nie schematami. Czy mi się udaje? To pokaże czas, kiedy, być może, 

spotkamy się za parę lat przypadkiem na ulicy. 

- Czy lubi Pani czytać wypracowania swoich uczniów? 

- Na ogół tak, ale nieraz bywa nużące sprawdzanie kilkunastu podobnie brzmiących prac. 

Musicie być bardziej kreatywni! 

- Co jest najfajniejsze w pracy nauczyciela? 

- Myślę, że nieprzewidywalność. Nigdy nie wiem, co mnie spotka, czym mnie ktoś zaskoczy, 

zadziwi. Nawet ten sam temat w dwóch klasach przebiega inaczej. To wszystko zależy od 

osobowości uczniów. Ta mieszanka charakterów także ma swój urok, ponieważ 

niejednokrotnie przekonałam się, że od młodych ludzi można się naprawdę wiele uczyć. 

Uczymy się wzajemnie. Dlatego sądzę, że ten brak monotonii i odmienność nas wszystkich to 

jest coś, co uzależnia od szkoły. 

- A jak się Pani podoba w naszej szkole? 

- Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. Świetnie się czuję. To jest szkoła, do której co rano chce 

mi się wstawać. 

- Dziękuję Pani za interesującą rozmowę i życzę wielu sukcesów w pracy i w życiu prywatnym. 

 

Martyna Wesołowska, VIII  
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Na turystycznym szlaku… 
 

Mikołajkowe Drużynowe Marsze na Orientację odbyły się    8 grudnia 

2018 roku w Budach Głogowskich. Zebraliśmy się o godzinie 9:00 na dworcu 

PKS w Rzeszowie, skąd  mieliśmy wyruszyć. Przez spóźnialskich i złą pogodę 

wyjazd, niestety, mocno się opóźnił. 

 Po dotarciu na miejsce skierowaliśmy się w stronę szkoły organizującej zawody. Tam dokonano 

losowania kolejności startów drużyn. Naszą szkołę reprezentowało pięć dwuosobowych zespołów i jedna 

''trójka''. Od pana dyrektora otrzymaliśmy przedmioty niezbędne do ukończenia wyścigu: mapę, kompas i  

długopis. 

 Po losowaniu okazało się, że ja i moja koleżanka Jagoda startujemy jako pierwsze z naszej szkoły. 

Warto dodać, że warunki pogodowe nie dopisywały. Była plucha, błoto i padał rzęsisty deszcz, przez co 

kilkukrotnie ''zaliczyłyśmy glebę''. W trakcie marszu przez las humor jednak nas nie opuszczał! Wiele razy 

cofałyśmy się po punkty, których zapomniałyśmy zebrać. Ostatecznie dotarłyśmy na metę, zajmując 

jedenaste miejsce. 

 Miejmy nadzieję, że następnym razem pójdzie nam o wiele lepiej, bo - jak 

wiadomo - „trening czyni mistrza”.  ;) 

 Na zakończenie organizatorzy zapewnili nam poczęstunek, a Mikołaj wręczył 

prezenty wszystkim uczestnikom. Zadowoleni i trochę zmęczeni wróciliśmy do Rzeszowa, 

gdzie czekali na nas rodzice. Mimo że z naszej szkoły nikt nie wygrał, bawiliśmy się 

znakomicie! 

        

       Milena Ramska, kl. IVb 

INFORMACJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
Mija już szósty miesiąc obecnej kadencji Samorządu Szkolnego. W tym czasie pomyślnie 

zrealizowano wiele dłuższych, kilkuetapowych akcji, takich jak „Zimowa olimpiada”, odbyło się również 

kilka krótszych, takich jak jednodniowy dzień telefonu. W ostatnich miesiącach - styczniu i lutym - w naszej 

szkole miejsce miało wiele ciekawych wydarzeń. 

 Na pewno warta opisania jest „Zimowa olimpiada”. Inspiracją dla nas były Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie organizowane co cztery lata. W ramach wspomnianej imprezy zmierzyli się ze sobą uczniowie 

klas 4-8. Konkurencji było wiele, począwszy od rozwiązywania sudoku i gry w kalambury, po hokeja i 

bitwę na śnieżki. Nagrodą za wygraną w poszczególnych konkurencjach były punkty do programu „Klasa 

na szóstkę”. Wygranym serdecznie gratulujemy! Emocje towarzyszące rozgrywkom momentami sięgały 

zenitu, natomiast zabawa była przednia. Cieszymy się, że uczniowie tak chętnie uczestniczyli we wszystkich 

konkurencjach. 

Drugim wartym wspomnienia projektem była „Poczta walentynkowa”, która jest już tradycją naszej 

szkoły. 8 lutego, z okazji zbliżających się walentynek, przedstawiciele samorządu zanieśli do adresatów 

walentynki zbierane przez kilka poprzednich dni. Jak można było zauważyć, uczniowie chętnie zostawiali 

listy w naszej poczcie. 

Kolejną mniejszą inicjatywą związaną z walentynkami był „Dzień Czerwony”. Chętni uczniowie 

mogli ubrać się na czerwono. Plusem tego dnia był brak pytania na ocenę i pozytywna uwaga w dzienniku. 

Czemu akurat „Dzień Czerwony” a nie na przykład „Dzień Niebieski”? Jak wiadomo kolor czerwony 

kojarzy się z sercem, które z kolei jest symbolem miłości, a to właśnie ona towarzyszyć nam powinna przez 

całe życie, nie tylko 14 lutego. 

Najważniejszym dla mnie - jako miłośnika zwierząt - przedsięwzięciem była zbiórka różnych 

artykułów, potrzebnych zwierzętom przebywającym w dwóch rzeszowskich schroniskach: Fundacji Dla 

Bezdomnych Zwierząt Felinus i w Schronisku Kundelek. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, 

którzy pomogli, przekazując np. obrożę, karmę czy smycz, okazując tym samym serce i empatię. Chcę 

również zachęcić do aktywnej i stałej pomocy schroniskom i  wszystkim będącym w potrzebie. Warto 

pomagać!  

Wszystkich zachęcamy do aktywnego brania udziału w życiu szkoły i angażowania się w różne 

organizowane przez nas akcje! Dziękujmy!  

Nataniel Bereś – przewodniczący Samorządu Szkolnego 
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Karnawał kończyć już czas! 
Jak co roku o tej mniej więcej porze nadchodzi koniec karnawału. Związany jest on ściśle z 

kalendarzem chrześcijańskim i przypada na okres od święta Trzech Króli aż do wigilii Środy Popielcowej. 

Sama nazwa karnawału pochodzi z języka włoskiego carnevale i oznacza „usuwać mięso”, „żegnaj mięso”. 

Zwrot ten dotyczy późniejszego okresu Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i wyrzeczeń. 

Karnawał w wielu miejscach na świecie obchodzony jest o w różnoraki sposób.  

Największy, najgorętszy i najbardziej widowiskowy na całym świecie jest karnawał w Rio De Janeiro, w 

Brazylii. Rozpoczyna się w piątek poprzedzający Środę Popielcową poprzez przekazanie uczestnikom 

karnawału kluczy do miasta. Trwa on pięć dni i pięć nocy. Odbywają się tam huczne  parady przechodzące 

ulicami miasta, zabawa gromadzi miliony turystów i uczestników. Karnawał kończy się w Środę 

Popielcową nad ranem wybraniem najlepszej szkoły i tancerki samby. 

Drugim - bardzo sławnym - jest karnawał w Wenecji, słynący z pięknych masek i bogatych strojów. 

Karnawał w Wenecji rozpoczyna „lot anioła”, kiedy akrobata unosi się na linach nad placem św. Marka. Na 

koniec karnawału wybierana jest najpiękniejsza maska, a na placu św. Marka odbywa się wielki bal z 

pokazem sztucznych ogni. 

Kolejny bardzo znany karnawał odbywa się w Nowym Orleanie, pod nazwą Mardi Gras („Tłusty 

Wtorek”), również słynie z pięknych strojów, masek, parad, tańców i zabaw ulicami miasta. Poza tymi 

miejscami jest jeszcze wiele miast, w których odbywają się huczne bale i parady związane ze świętowaniem 

karnawału. 

W tradycji polskiej karnawał obchodzony jest dużo skromniej. Jednym z ciekawszych, o których 

chciałbym wspomnieć, jest karnawał góralski, który odbywa się co roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Promuje 

on zwyczaje ludowe, kolędowanie oraz taniec i muzykę regionalną. Jedną z atrakcji jest konkurs tańca 

zbójnickiego oraz wspaniałe widowisko – wyścigi kumoterek, czyli góralska Formuła 1! Są to wyścigij pary 

góralskiej w małych saniach ciągniętych przez konia. 

Zanim jednak zakończy się karnawał, nie zapomnijcie o nabraniu sił i zjedzeniu pączków w tłusty 

czwartek. Smacznego! 

Adam Miąsik, III 

W ŚWIECIE KSIĄŻEK 
MAGICZNE KULKI. CZĘŚĆ TRZECIA 

Koktajlik i reszta podeszli bliżej fontanny. Na oko była ona zwyczajną starą fontanną ozdobioną 

rybkami, gwiazdkami i innymi dyrdymałami. Jednak naprawdę była  magiczną fontanną o olbrzymiej mocy 

spełniającą życzenia. Wszyscy patrzyli na nią z podziwem. 

- Hej! Może to nie fontanna jest magiczna, tylko coś innego.  

Koledzy spojrzeli na Alicję. 

- Może - przytaknął Koktajlik - ale jak to sprawdzić?  

Alicja natychmiast zanurzyła w niej głowę. Nic się jednak nie stało. To było oczywiste: TO 

FONTANNA JEST MAGICZNA, nie woda. 

- Co teraz zrobimy? - zapytał Królik Kujon. 

- Hmmmm…, jestem bardzo głodny. 

- Ja też. 

- I ja!  

Koktajlik wyciągnął więc monetę która wpadła do fontanny. Po chwili z nieba zaczęły spadać 

hamburgery. Każde dzieci złapało po swoim. Jednak deszcz hamburgerów nie ustawał, a z nieba zaczęło ich 

lecieć coraz więcej. Ludzie dziwili się, co się dzieje. W końcu deszcz hamburgerów ustał, a wszyscy wrócili 

do swoich normalnych zajęć. Przyjaciele usiedli przy fontannie, delektując się swoimi przekąskami. Alicja 

przełknęła kawałek bułki i zapytała: 

- Dlaczego ten deszcz hamburgerów był tak obfity?  

Koktajlik odpowiedział: 

- Może dlatego, że wrzuciłem monetę pięciozłotową, a na monety o większej wartości czar działa z większą 

mocą. Wszyscy popatrzyli się na siebie i przytaknęli. Było to dość prawdopodobne. 

Miron Mirosław, VI 
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Kącik religijny 
Witajcie!  

Już niedługo rozpoczyna się Wielki Post. Czas wymagający od nas pracy nad sobą     i 

wyeliminowania z naszych postaw grzesznych nawyków. Zachęcam Was do podjęcia 

wielkopostnych postanowień, aby kolce cierniowej korony zamienić          w koronę z serc 

dobrych uczynków. Postanowienia te mogą dotyczyć różnych form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wielkopostne zadanie:  

Z rozsypanych liter ułóż imiona osób związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa. Czy wiesz, na 

czym polegało to powiązanie, jaka była ich postawa?   

Ł P T A I ____ ____ ____ ____ ____ 

Y N Z M O S ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

J R A M A Y ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

K O E R W A I N ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

J N A ____ ____ ____ 

B D R O Y  T O Ł R ____ ____ ____ ____ ____   ____ ____ ____ ____ 

I R O T P ____ ____ ____ ____ ____ 

S U A J D Z  ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 
Która z tych postaci jest dla Ciebie wzorem i motywuje Cię do pracy nad sobą? 

Zapraszam Was do uczestnictwa w nabożeństwach:  

Drogi Krzyżowej – odprawianej w piątki 
oraz Gorzkich Żali śpiewanych w niedziele.      

 

Nie zapomnijcie, że za zrobienie zadania można zdobyć szóstkę z religii.       
Pani katechetka Anna Borowik 

modlitwa 

post 

jałmużna 
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To i owo ze świetlicy
Przedstawienie, przedstawienie… 

7 stycznia uczniowie świetlicy szkolnej wystawili przedstawienie pt. „Chrzest Polski”. Była to pierwsza część 

opowieści o polskiej historii. Reżyserem, scenografem oraz koordynatorem całego projektu była Pani Joanna Gąsior. 

Uczniowie wspaniale wcielili się  w historyczne postacie: Mieszka I zagrał Filip Węgrzyński, Dobrawę – Ania 

Żukowska, Bolesława Chrobrego – Cezary Otulak, dworzanina Mieszka I – Emilka Myśliwiec, dowódcę wojów 

zagrał Kajtek Dudek, Mnicha – Maja Sikora, kapłana pogańskiego – Nikola Tomczak. Narratorem występu była Zosia 

Gucwa. W przedstawieniu brali również udział: Amelka Czarnik, Patryk Czarnik, Olga Szczerba, Alexa Kurzęcki, 

Michalina Sakra. Z utęsknieniem czekamy na następne części historycznej opowieści.  

 

Konkursy… 

Miło nam poinformować, że w międzyszkolnym konkursie fotograficznym pt. „Zima w obiektywie” nagrody 

otrzymali nasi koledzy ze świetlicy – Alexa Kurzęcki z kl. IIb oraz Franciszek Urban z kl. Ia. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów… 

Z wielkim zapałem  i zaangażowaniem zabraliśmy się także do wykonania prac plastycznych na konkurs 

organizowany przez TOYOTA MOTOR CORPORATIO „The 13th Toyota Dream Car Art Contest”. Tematem 

konkursu był „Samochód marzeń 2019”. Uczestnicząc w tym projekcie, mieliśmy szansę przekonać się, jak ważne są 

nasze marzenia i jak wiele możemy osiągnąć, projektując oryginalny i prototypowy pojazd przy pomocy naszej 

nieograniczonej wyobraźni. 

Zabawa karnawałowa 

Zgodnie z powiedzeniem „W karnawale same bale” - w naszej świetlicy 6 lutego odbyła się zabawa 

karnawałowa. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się od wykonania dekoracji, które upiększyły naszą 

świetlicową salę. Ponieważ zabawa połączona była z obchodami walentynek, nie mogło zabraknąć czerwonych 

serduszek. Zawisły one nad naszymi głowami, ozdobiły także świetlicowe okna. Na tablicach pojawiły się przepiękne 

kartki walentynkowe. Kiedy wszystko było już gotowe, mogliśmy zacząć zabawę. Przebrani w różnorodne kostiumy 

świetnie bawiliśmy się przy dźwiękach muzyki. Było mnóstwo śmiechu i radości, zabaw z nagrodami, wspólnych 

tańców. Wybieraliśmy także królową i króla balu. Ten zaszczytny tytuł w tym roku otrzymali: Kornelia Pacholarz z 

kl. III oraz Patryk Czarnik z kl. IIb. Podczas zabawy został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą kartkę 

walentynkową. Nagrody otrzymały: Alexa Kurzęcki, Sofia Kurzęcki, Lena Tarnawska, wyróżnienia natomiast 

dostały: Małgosia Miąsik, Amelka Zagórska i Maja Serwińska. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć słodkiego 

poczęstunku. Były ciasteczka, lizaki oraz wspaniałe koreczki, które wykonaliśmy na zajęciach kulinarnych. 

Podsumowaniem zabawy było wspólne rozbicie słodkiej piniaty. Było super, dziękujemy wszystkim za wspólną 

zabawę! 
 

       

        

        

         

        

        

        

       

 

1. Zakładamy na twarz podczas balu 

2. Np. polonez, krakowiak 

3. Państwo w Ameryce Południowej słynące z karnawału 

4. Miasto we Włoszech położone na wodzie 

5. Przy niej tańczymy 

6. … karnawałowa 

7. Król i … balu 

8. … czwartek, ostatni czwartek przed Wielkim Postem 
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KONKURS LITERACKI 
– CZĘŚĆ 2 

Czy uważnie czytasz? Poniżej znajdują się fragmenty sześciu różnych  lektur 

szkolnych. Odgadnij, z jakich utworów pochodzą. Podaj pełny tytuł oraz autora 

dzieła. Swoje odpowiedzi zapisz i wrzuć do pudełka, które znajduje się w 

bibliotece. Osoby, która uzyskają łącznie najwięcej punktów na koniec roku 

szkolnego, mogą liczyć na mały upominek. Konkurs będzie publikowany co dwa miesiące. 

1. „Przybysz z dalekich stron nie był w oczach [jego] intruzem, który wdarł się bezprawnie na wyspę 
i którego się co prędzej przepędza, jak to należałoby zrobić z młodocianym mieszkańcem Olszyn. 
Był kimś takim jak rozbitek, którego w czasie burzy wciąga się na statek i który potem okazuje się 
księciem, przegnanym przez złych ludzi z własnego królestwa – i do którego wróci, zwoławszy 
szlachetnych i wiernych przyjaciół. Albo jeżeli nie jest księciem, to przynajmniej bohaterskim 
kapitanem, który tkwił na pokładzie swego okrętu, wydając rozkazy aż do chwili, kiedy zmyły go 
fale. Udzielić pomocy komuś takiemu to nie tylko obowiązek, to zaszczyt.” 
 

2. „Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, 
Piekielne wzywał potęgi, 
Klął się przy świętym księżyca blasku, 
Lecz czy dochowa przysięgi?” 

 

3. „[…] bywali już poprzednio w Tyńcu, ale w orszaku byli dworzanie, którzy widzieli go po raz 
pierwszy — i ci, podnosząc oczy, patrzyli ze zdumieniem na wspaniałe opactwo, na zębate mury 
biegnące wzdłuż skał nad urwiskami, na gmachy stojące to na zboczach góry, to wewnątrz 
blanków, spiętrzone, wyniosłe i jaśniejące złotem od wschodzącego słońca. Z tych okazałych 
murów i gmachów, z domów, z budowli przeznaczonych na rozliczne użytki, z ogrodów leżących u 
stóp góry i ze starannie uprawnych pól, które wzrok z wysoka ogarniał, można było na pierwszy 
rzut oka poznać bogactwo odwieczne, nieprzebrane, do którego nie przywykli i którym 
zdumiewać się musieli ludzie z ubogiego Mazowsza.” 

 

4. „Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. 
Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. 
W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć.” 

 

5. „Nadzieje chłopców spełniły się jednak tylko połowicznie; w tej właśnie chwili nauczyciel wydobył 
z kieszeni notes, położył go przed sobą i rozgniewany wzruszył ramionami — okularów nie 
znalazł. Przez jakiś czas szperał w notatniku, po czym zakrzywionym palcem zaczął wodzić po 
otwartym dzienniku, leżącym przed nim na stole. Lekcja rozpoczęła się; Krasawcew co chwila 
wywoływał któregoś z uczniów na środek klasy. Zadawał jedno lub dwa podchwytliwe pytania, a 
następnie wpisywał stopień do dziennika. Oceny odpowiedzi były bardzo surowe. […] w lot 
zorientowali się, że nauczyciel wywołuje specjalnie tych chłopców, których rodziców 
podejrzewano o nieprzychylność dla Rosji.” 

6. Znak dać muszę, że tu jestem; 
Niechaj lubym śpiew szelestem 
W lube, drogie uszko wpadnie — 
Ach, jak anioł śpiewam ładnie!  

śpiewa przy angielskiej gitarze 
„Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce?   
Pani matko dobrodziejko, kotek mleko chłepce; 
Oj kot, pani matko, kot, kot, 
Narobił mi w pokoiku łoskot. 

Pani Karolina Tarnawska 
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21 lutego - Międzynarodowy Dzień  

Języka Ojczystego 

O poprawnej polszczyźnie 
  

Moda na pewne zwroty, słowa jest typowa dla mowy potocznej. Wiemy, że język mówiony jest 

mniej staranny, spontaniczny, swobodny. W związku z tym jesteśmy w stanie przymknąć oko na wiele 

błędów językowych, ale jest kilka, których popełniać nie wypada i  - drodzy uczniowie - strzeżcie się ich! 

Niesforny wyraz bynajmniej 

Uczeń mi mówi, że cała klasa jest nieprzygotowana, za to on bynajmniej odrobił zadanie. Pani w sklepie 

informuje, że chleba razowego nie ma, ale ona bynajmniej by poleciła żytni. Koleżanka informuje o nagłych 

podwyżkach w sklepie, jednak na niej bynajmniej nie robi to wrażenia. Czy to już nie swego rodzaju 

bynajmofobia?  

Bynajmniej to żadne „chociaż, przynajmniej”. Wyrazu bynajmniej używamy wówczas, gdy chcemy 

czemuś zaprzeczyć i nierozłącznym elementem tego słowa jest partykuła nie. Dlatego powyższe zdania 

powinny mieć zgoła inną formę, np.: „Cała klasa bynajmniej nie jest przygotowana, jednak ja mam 

zadanie”, „Nie ma bynajmniej chleba razowego, ale polecam ten żytni.”, „Wszystko ostatnio podrożało w 

sklepach, bynajmniej na mnie nie robi to wrażenia.” 

Zatem, moi drodzy, jeśli mamy wątpliwości, nie wiemy jak skonstruować poprawnie zdanie – 

darujmy sobie. W końcu polszczyzna ma taki bogaty zasób słownictwa, że na pewno uda się znaleźć 

„bezpieczniejszy” wyraz. Jeśli jednak chcemy się pokusić o tego typu konstrukcję to zapamiętajmy: 

bynajmniej + nie = poprawna forma.  

 

Na podstawie „Poradnik językowy PWN. Walczymy z bykami.”, E. Kołodziejek, Warszawa 2010. 

 

Pani Karolina Tarnawska

Wstrząs mózgu 
KRZYŻÓWKA FRAZEOLOGICZNA 

Uzupełnij brakujące wyrazy w poniższych  

związkach frazeologicznych  

i wpisz je do diagramu. 
 

1. … z deszczu pod rynnę 

2. … z kimś koty 

3. … orzech do zgryzienia 

4. wtrącić swoje … grosze 

5. … jak mysz kościelna 

6. kopać pod kimś … 

7. … skórę na niedźwiedziu 

8. strach ma wielkie … 

9. wyświadczyć niedźwiedzią … 

10. … Achillesa 

11. ostatnia … ratunku 

Rozwiązanie: ……………………………………                Krzyżówkę przygotowała p. Elżbieta Szara 

_________________________________________________________________________ 
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