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W ubiegłym miesiącu mieliśmy możliwość parę 
razy spotkać w naszej szkole młodych ludzi w 
jasnozielonych koszulkach z napisem 
KOMÓRKOBRANIE. Byli to gimnazjaliści 
biorący udział w projekcie pod tym samym 
tytułem. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad 
z Anią Suchanek z klasy III C: 
 
Jakim sposobem 
dowiedzieliście się o 
akcji " Komórkobranie"? 
Ania: Nasze gimnazjum  
razem z czterema 
szkołami z Republiki 
Czeskiej zostało wybrane 
do całopaństwowego projektu "mobilobraní" 

przez 
spółkę T - 
mobile.  
 
Jak długo 
trwa ta 
akcja? 
Ania: 
Projekt w 
gimnazjum 

oraz "komórkobranie" dla szkół podstawowych 
przebiega od lutego do końca maja roku 2011. 
Macie dużo pracy z całym projektem? 
Ania: Pracy nie jest mało, ale cieszymy się z jej 
wyników oraz z pozytywnej odezwy szkół, które 
odwiedzamy... Dużo uczniów naszej szkoły 
zaangażowało się do pomocy w organizacji 
projektu, więc pracę podzieliliśmy jakoś między 
siebie. Nie ma to jak współpraca!  
 

Jaka jest 
odezwa ze 
szkół 
podstawowych? 
Ania:O 
projekcie 
zawiadomiliśmy 
25 szkół 

podstawowych z polskim 
językiem nauczania na 
Zaolziu. Do konkursu zgłosiło 
się 14 szkół. Bardzo cieszymy 
się z współpracy z tymi 
szkołami oraz z pozytywnej 
odezwy. Do tej pory grupa 

naszych studentów odwiedziła już 12 szkół.  
Jak reagują uczniowie na spotkania z wami? 
Ania: Trudno podać jednoznaczną odpowiedź. 
Każdy kolektyw jest inny, ale zawsze się fajnie 
bawimy. Młodsze dzieci z radością włączają się 
w zabawy, które dla nich przygotowujemy. 
Również 
chętnie z 
nami 
dyskutują na 
temat 
komórek i 
nie tylko. 
Uczniowie 
wyższego 
stopnia z 
zaciekawieniem oglądają prezentację... Na ogół 
reakcje uczniów są bardzo fajne i motywujące  
nas .  
 
 

Komórkobranie 

 



Ile komórek potrzebujecie zdobyć, a ile 
zdobyliście? 
Ania:Razem z czterema szkołami z RC 
pragniemy zdobyć około 10 - 20 000 komórek, 
lecz jest to dosyć podwyższona granica. W 
gimnazjum na razie dobijamy do 1 000, co nas 
bardzo cieszy. Obecnie nie mamy stanu ilości 
komórek ze szkół podstawowych, lecz liczymy na 
wasz entuzjazm w zbieraniu!  
 
Jak przebiega konkurs w gimnazjum? 
Ania:W gimnazjum udało się bardzo fajnie 
rozkręcić „zbieranie“ komórek. Studenci mają 
niezłą motywację. Każdy, kto przyniesie 
komórkę, otrzyma specjalny bloczek, do którego 
wbija się pieczątkę za każdą komórkę. Za 2 
przyniesione komórki jesteśmy raz 
usprawiedliwieni z ustnego egzaminowania, 5 
komórek to karnet do bufetu szkolnego na 
wspaniałe 3 bułki  lub karnet do kopiarki 
szkolnej, 10 zdobytych komórek to karnet do 
sklepu Billa czy do kina. Za 30 komórek możemy 
poćwiczyć w siłowni, zajść do solarium, 
ewentualnie popływać na basenie. Największa 
nagroda czeka na uczniów, którzy przyniosą 
powyej 30 komórek, gwiazda z ich imionem 
zostanie wbita w chodnik naszej szkoły.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalnie 
oceniona 
będzie 
również 
klasa 

największych „zbieraczy“, otrzymają 10 000 
koron, które mogą wykorzystać np. na wspólną 
wycieczkę,… 
 

Co zrobicie z tą masą komórek? 
Ania:Po próbie osiągnięcia czeskiego rekordu 
komórki zostaną przewiezione do spółki  
T - mobile oraz poddane recyklacji. 
Czy oferta spędzenia dnia z Ewą Farną 
przyciągnęła do konkursu więcej szkół? 
Ania: Na to pytanie nie znam dokładnej 
odpowiedzi. Do konkursu poszczególne szkoły 
zostały zgłaszane przez nauczycieli, w 
większości bez zaznajomienia projektu z 
uczniami, więc myślę że ta oferta raczej nie 
miała wpływu na ilość zgłoszonych szkół. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy 
Ani Suchanek 
za obszerne i 
bardzo 
szczegółowe 
odpowiedzi na 
nasze pytania 
i życzymy 
wszystkim 

zaangażowanym udanego dokończenia 
projektu. 
 
 
Aktualny stan zbioru komórek w naszej szkole 
do końca marca 

  STAN 

Kl. 1-4 10 komórek 

Klasa 5. 3 komórki 

Klasa 6. 5 komórek 

Klasa 7. 4 komórki 

Klasa 8. 8 komórek 

Klasa 9. 1 komórka 
 

 



 
Od  A do Z……… 

czyli spowiedź Noemi Bocek 
 
A    auto, które sobie kupię– audi 
B    boję się –  ciemności 
C   cieszę się, gdy – jestem z przyjaciółmi 
D    danie, które lubię – pizza  
E    energię czerpię z – przyrody 
F    film – „Tylko mnie kochaj“ 
G    gram na – skrzypcach 
H    histerycznie krzyczę,  gdy – mnie Dawid  
       B. łaskocze 
 I     irytuje mnie – „jak se gdosi nie do rzyc“ 
J    języki, które znam – polski, czeski, 
      angielski i niemiecki    
K    książka – „Chata” W. Paula Younga 
L    lody lubię – truskawkowe  
M   mama powtarza mi – „wyłącz komputer  
       i idź spać“ 
N    nieciekawa lekcja – wychowanie 
       plastyczne  
O   osoba, którą kocham najbardziej – moja  
      rodzina 
P    przyjaźń – to ważna rzecz 
R    rower – mam czerwony 
Ś    śpiew – to moja pasja 
T    trocha humoru – trochę … to za mało  
U   ulubiona lekcja – WF 
W   w przyszłości chciałabym zostać- tego  
       jeszcze nie wiem 
X   „X” faktor mam do – piłki nożnej      
Y    yeti istnieje? – nie wiem, jeszcze go nie  
      spotkałam 
Z    zwierzak, którego mam w domu– psa i  
      rybki 

 
Noemi Bocek, 
uczennica klasy 9., 
która zdobyła 1. 
miejsce w konkursie 
„Česko zpívá” w 
roku 2010 oraz 3. 
miejsce w tym 
samym konkursie w 
roku 2011. 
Zakwalifikowała się 
do finału konkursu 
„Festiwal Piosenki 

Dziecięcej”, który odbędzie się 14 maja 
2011. 

 

…ale heca…  
 
 

Chłopek ze wsi dzwoni na pogotowie: 
- Halo, pogotowie? Oddzwońcie, bo dzwonię z 

komórki... 
 

Blondynka robi zakupy w supermarkecie. Nagle 
rozlega się dzwonek jej komórki. Zadowolona 

rozpoczyna rozmowę: 
- Ach, to ty, mamusiu, skąd wiedziałaś, gdzie jestem? 

 
Rozmowa dwóch dresiarzy: 

- Ty, znasz Bacha albo Beethovena? 
- Nie, a co? dowalić im? 

- Nie! to spoko kolesie! piszą melodyjki do komórek. 
 

Pani od biologii pyta się Jasia: 
- Jasiu, jakie znasz komórki? 

- Nokia, Samsung, Motorola, Sony... 
 

- Panie dyrektorze właśnie przyszedł SMS! 
- Niech wejdzie... 

 
Blondynka do blondynki:  

- Dostałam smsa.  
- Ojej, czy to zaraźliwe? 

 
 

Nie wie mama ani tata, 
o czym myśli małolata… 

… tym razem na temat komórek rozmawialiśmy 
z kolegami z pierwszej klasy: Samuelem 
Rabatinem, Noemi Kaleta, Anią Kroczek, 
Markiem Karlubikiem, Pawłem Miarką, 
Sebastianem Sikorą, Filipem Munką, Salome 
Zalisz i Mateuszem Bartnickim: 

1. Ile lat istnieją komórki? 
……tak chyba 100 lat 
……nie, maksymalnie 20 lat     
2. Czy hyundai to marka komórki? 
…..tak 
…..nie, to przecież marka samochodu 
3. Na jaką energię działa komórka? 

     … na prąd elektryczny 
    …. na kartę 

3. Ile może kosztować najdroższa 
komórka na  świecie? 

   … 350 Kč 
   ... to za mało, ja myślę, że 100 mln Kč 
 
 

 



…rusz głową… 
 
 
1. Miasto, w którym urodził się G. 
Morcinek. 
2. Polski odpowiednik nazwy klubu 
hokejowego „OCELÁŘI”. 
3. Nazwisko teraźniejszego 
prezydenta RP. 
4. NaCl to ................ 
5. Program „Idol” w czeskiej telewizji – 
„........star” 
6. Imię głównej kucharki w naszej 
szkole 
7. Konkurs matematyczny, który 
odbywa się w naszej szkole 

 

                   

                      

                      

               

                 

                 

                  
 
 

 
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, 
napisz na kartce wraz z imieniem i 
klasą,  wrzuć do skrzynki zaufania. 
Może wygrasz słodkie „co nieco“?! 
 
Rozwiązanie z numeru 19 brzmi: 
śnieżynka. Zwycięzcami i obiorcami 
słodkiej nagrody zostali Marysia 
Taska oraz cała klasa ósma. 
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy 
do rozwiązywania następnych 
łamigłówek. 

…nudna lekcja…  
…zrób sudoku… 

 

 
 

 
 

 
 
Redakcja w „uszczuplonym“ składzie: Jola, 
Aga, Janka 
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