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Żegnamy lato, witamy jesień. 
 

 
 

  
Pamiętajmy o ludziach, którzy kształtowali 
naszą ojczyznę, tworzyli lepszą, bezpieczną 
rzeczywistość sprzyjającą nauce, pracy, 
rozwojowi talentów, zainteresowań.  
Podczas spacerów, wycieczek szkolnych 
zatrzymajmy się chwilę przed pomnikami i 
złóżmy hołd bohaterom, których one 
upamiętniają. 

 

 
 

Podróżujemy, przyglądamy się światu i 

stwierdzamy, że tak mało o nim wiemy. 

Otacza nas samo piękno, ale czy umiemy je 

docenić, szanować. 

Miło jest oddychać czystym powietrzem i 

mieszkać tu, gdzie nie ma wielkich kominów 

emitujących do atmosfery szkodliwe 

substancje. Wiemy, że stosuje się 

odpowiednie technologie, które zapobiegają 

zanieczyszczaniu powietrza, ale wciąż ich za 

mało.  
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Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym! 

 W nowym roku szkolnym 2019/2020 życzymy wszystkim uczniom i 

nauczycielom przyjemnej pracy, wytrwałości w dążeniu do celu, satysfakcji z dobrze 

wykonywanej pracy.  

 Praca jest dla człowieka zaszczytem, uszlachetnia, sprawia, że czujemy się 

sobie nawzajem potrzebni. Praca przynosi zazwyczaj jakieś owoce. Życzmy sobie tego, 

aby były dorodne. Pamiętajmy jednocześnie starą, niezawodną prawdę: 

U nauki korzenie gorzkie, ale owoce słodkie. 

 

 
Słońce wakacji już dawno zaszło. Dni 
krótsze i chłodniejsze. Wskazówki zegara 
mierzą obecnie czas jesieni. Tik tak, tik 
tak – wciąż nieubłagane… 

 
Opuszczamy wakacyjne szlaki. 
Schodzimy z zamkowych wież lub z 
pokładów turystycznych statków. 
Zasiadamy w ławie szkolnej i snujemy 
refleksje o czasie minionym. 

 

Wielkie rocznice - składamy hołd bohaterom. 

 Każdy naród ma swoich bohaterów i każdy naród czci wielkie narodowe 

rocznice.  

Zazwyczaj chodzi o wolność, o niepodległość kraju. Jeśli te ogromnie ważne wartości 

są zagrożone, naród powstaje i solidarnie o nie walczy. Jak pokazuje historia, na czele 

walczących o niezależność staje jakiś konkretny przywódca lub przywódcy. Gdy 

sytuacja w danym kraju się normuje, naród stawia swoim bohaterom pomniki. Składa 

u ich stóp kwiaty, pali lampki pamięci. 

 Nie byłoby przyszłości bez przeszłości. To ważne, abyśmy pamiętali o naszych 

przodkach, którzy swoimi bohaterskimi czynami utrwalali tożsamość narodową. 
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 We wrześniu szóstoklasiści zastanawiali się nad tym czy można uniknąć wojny, 

czy wojny są potrzebne. A jeśli wybuchają, to do czego prowadzą? Niżej 

przedstawiamy uczniowskie rozważania. 

 „Uważam, że wojna jest zupełnie niepotrzebna. Spory lepiej rozwiązywać 

drogą dyplomatyczną, a nie walką. Kazimierz Wielki jest przykładem władcy, który 

unikał wojny. Rozlew krwi jest niepotrzebny. Umiera wtedy mnóstwo osób. Niszczone 

są miasta i cenne zabytki. Ludzie nie mają za co żyć i gdzie mieszkać. Wojna to 

najgorsze, co może spotkać człowieka. Osoba, która wypowiada wojnę albo atakuje 

bez uprzedzenia, jest szalona. Wojny zazwyczaj toczą się o ziemię, prawa, władzę.” 

Karolina Panek 

 „Myślę, że wojny są niepotrzebne. Moim zdaniem powinno się rozmawiać i 

wszystko wyjaśniać. Przez wojny cierpią ludzie, cierpi kraj. Niektórzy opuszczają swoje 

domy i szukają schronienia nawet poza granicami. Boimy się wojny.  

 Dajcie ludziom spokojne życie i nie rozpoczynajcie wojen. Dzieci chcą mieć 

dobre dzieciństwo, a starsi spokojny czas emerytury. Dajcie ludziom spokój, na który 

zasługują.” 

Amelia Truszkowska 

 „Myślę, że wojna jest okropna, bo niszczy świat. Słychać wybuchy, wszyscy się 

boją, dzieci płaczą. Wojna krzywdzi, bo skrzywdzeni muszą opuszczać swój dom, kraj. 

Nie chcę wojen.” 

Julia Miszczuk 

 „Wojna przynosi same straty i smutek. Rodzi złe zachowania i wywołuje złe 

emocje. Ludzie tracą życie lub zdrowie. Nie można normalnie chodzić do szkoły, bo 

pojawiają się różne zakazy. Bliscy bywają rozdzieleni. Ludziom towarzyszy nieodłączny 

chaos, strach.” 

Wiktoria Wujcik 

 W 2019 roku przypominaliśmy dwie wielkie rocznice: 80. rocznicę wybuchu 

drugiej wojny światowej i 75. rocznicę wybuchy powstania warszawskiego.  

 Składamy hołd bohaterom! Pozdrawiamy żołnierzy powstania warszawskiego. 

Są przykładem dla nas młodych. Nauczyli nas, jak ważna jest niepodległość narodu i  

samostanowienie o sobie. Podkreślili, że człowiek może się w pełni rozwijać, wzrastać 

tylko w wolnym kraju.  
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Często w walce o wolność płaci się najwyższą cenę, walczący tracą zdrowie, a nawet 

życie. 

 

 
 

  

 Gdy idziecie ulicami polskich miast, zauważacie pomniki. Zatrzymajcie się, 

przeczytajcie, komu zostały poświęcone i dlaczego. W ubiegłym roku – 2018 – 

postawiono pamiątki również w bardzo wielu polskich wsiach, aby uczcić 100. 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. 

 Każdy jeden pomnik czy tablica pamiątkowa to lekcja narodowej historii: 

lokalnej lub tej wielkiej – polskiej.  

Drogie Koleżanki i Koledzy! Zachęcamy do poznawania kart ojczystej historii. 

 

Szukamy inspiracji. 

 Często słyszymy słowa: nie chce mi się, nie mam pomysłu, nie wiem, o czym napisać… 

Sadzę jednak, że powyższe słowa to po prostu wymówki. Inspirację do wykonania pracy 

pisemnej, plastycznej lub technicznej można znaleźć wszędzie. Na pewno w tym całym 

procesie tworzenia pomoże uważne obserwowanie tego, co nas otacza i oczywiście czytanie. 

Czytanie to wzbogacanie wyobraźni, doskonalenie języka wypowiedzi, to poznawanie 

niezwykłych bohaterów i zdarzeń.  

Wisława Szymborska nazwała czytanie „najpiękniejszą zabawą, którą sobie ludzkość 

wymyśliła”.  

Zachęcamy wszystkich do czytania. Na pewno znajdziecie na to czas, jeśli dobrze 

zorganizujecie swój dzień. 

 Pragniemy zaprezentować owoc inspiracji. To opowiadanie twórcze z dialogiem. 

Nauczyciel przyniósł na lekcję kilka przypadkowych przedmiotów: skrzynkę wykonaną z 

kartonu, album do zdjęć i atlas z kolorowymi obrazkami. Powiedział: 

- Proszę, piszcie. Niech te przedmioty będą dla Was, Drodzy Uczniowie, inspiracją. 
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 Był październik, padał deszcz i liście spadały z drzew. Siedziałam z Amelią w pokoju na 

puszystym dywanie i grałyśmy w „Monopol”. Tym razem to Amelia wygrywała. 

 Niespodziewanie zaproponowałam, abyśmy urządziły sobie kwaterę na strychu. Moja 

koleżanka chętnie się zgodziła. Schody na strych były wąskie i kręte. Koleżanka zapytała: 

- Nie masz tam chyba żadnych modeli szkieletów, tak jak w lekturze „Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi”… 

Wzdrygnęłam się i zaraz odpowiedziałam: 

- Nie, zaraz zobaczysz. 

Gdy ujrzałyśmy strych, wiedziałyśmy, że będziemy miały pracowity dzień. Były tam stare meble, 

pamiątki rodzinne i kartony z książkami oraz zabawkami. Zaczęłam ustawiać te pudła przy skosie 

dachu, a Amelia odkurzała dywan. Znalazłam stare zasłony babci i ozdobiłam nimi ściany. Zrobiło się 

trochę przytulniej. 

Amelia powiedziała: 

- Może masz jakieś stare lampki? Zawiesiłybyśmy je na drewnianych belkach. 

- Na pewno coś się znajdzie. 

Szukałyśmy pilnie i w końcu znalazłyśmy dwa komplety, które starannie zamieściłyśmy na belkach. 

Ustawiłyśmy stare meble i nasz stryszek był gotowy. Miałyśmy tam biurko, kanapę i półki, a tak 

naprawdę funkcję kanapy pełnił stary tapczan okryty kocem i zapełniony maskotkami. Biurko to stół 

bez jednej nogi (uzupełniłyśmy ją starymi kartonami), obok dwa krzesła. Nad biurkiem wisiała stara 

tablica korkowa. Na półkach planszówki, książki i kolorowanki. 

W końcu usiadłyśmy, aby odpocząć. Zaproponowałam po chwili: 

- Przejrzyjmy stare pamiątki! 

- Zgoda – odpowiedziała raźnie Amelia. 

Zaczęłyśmy od zdjęć, potem czytałyśmy listy, w końcu zainteresowała nas skrzynia, którą 

postawiłyśmy na biurku. Amelia pospiesznie narysowała skrzynię i umieściła rysunek na tablicy. 

Otworzyłyśmy ją wreszcie i zdziwiło nas to, co w niej zobaczyłyśmy. Były to pamiątki z czasów II wojny 

światowej: mundur mojego pradziadka, zdjęcia, karabin, oczywiście bez nabojów. Amelia 

naszkicowała te przedmioty i kolejna jej praca powędrowała na tablicę. Najbardziej mnie 

zafascynowały pożółkłe notatki mojego dziadka, ale odłożyłyśmy je na deserek. Obok tych kartek 

leżała jakaś nietypowa obroża dla psa, który wabił się Reks. Notatki nawiązywały najwyraźniej do 

historii tego zwierzęcia i były wzruszające. Amelia znów uwieczniła te przedmioty na swoich 

rysunkach, które również umieściła na korkowej tablicy. 

 Obiecałyśmy sobie, że w następną sobotę znów się wybierzemy na strych i przyjrzymy się 

kolejnym tajemniczym przedmiotom, które były częścią naszej rodzinnej historii. 

 Autorką tego opowiadania jest szóstoklasistka Karolina Panek. Gratulujemy pomysłu i 

życzymy kolejnych dobrych prac.  
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 Pamiętajcie, inspirację można czerpać wszędzie. Często trzeba się solidnie 

napracować, aby zebrać zadowalające polony. Pragniemy przytoczyć kolejną sentencję, która 

na pewno może stać się dobrą wskazówką dla każdego: 

Nie od razu Kraków zbudowano. 

Ocalić od zapomnienia 

 

Ile wokół nas cennych pamiątek z 

przeszłości. Warto je ocalić dla następnych 

pokoleń. Nie pozwalamy, aby zniknęły z 

naszych oczu. Przeznaczamy na ich 

restaurację środki, aby znów stały się 

piękne i cieszyły oko, aby witały turystów i 

przypominały dzieje naszego narodu.  

Polacy dbają o to, aby zachęcać młode 

pokolenie do poznawania dorobku 

przodków i budować na tym przykładzie 

szacunek dla przeszłości. 

Czym jest restauracja? To słowo ma wiele 

znaczeń. Restauracja  to przywrócenie obalonej dynastii lub dawnego ustroju w państwie, to 

zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej 

dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej, a także  lokal 

gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach. 

 Zabawa dydaktyczna ze słowem restauracja pokazała, że w słowniku znajduje się 

wiele słów mających więcej niż jedno znaczenie. 

 

Szukajmy słów o wielu znaczeniach, 

wzbogacajmy nasze słownictwo. A 

słowo wieża ile ma znaczeń? 

Wieża to konstrukcja o wymiarach 

poprzecznych znacznie mniejszych od 

wysokości, pracująca jako wspornik 

utwierdzony w fundamencie (Trudne, 

prawda?), wieża telewizyjna z antenami 

na szczycie, budynek w formie wieży, na 

którego szczycie znajduje się zbiornik 

na wodę służący do zapewnienia 

stabilnego ciśnienia w wodociągu, wieża 

może być przeznaczona do obserwacji otaczającego ją terenu, wieża była również elementem 

fortyfikacji, służyła do wzmocnienia obrony zamku, wieża to również figura w szachach. 
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Życzenia dla Pierwszoklasistów  

 Szkoła jest dla Uczniów miejscem nauki, ale również zabawy. Życzymy Wam, Drodzy 

Pierwszoklasiści, aby nigdy nie było Wam w szkole nudno. Aby szkoła przyniosła Wam wiedzę 

i zadowolenie z tego, że rośniecie i jednocześnie zdobywacie nowe umiejętności.  

Naszym Nauczycielom i Pracownikom Obsługi w 

dniu ich święta niesiemy najpiękniejsze kwiaty i 

moc najlepszych życzeń. Rozumiemy nauczycielski 

trud i podziwiamy, że zawsze z jednakowo silną 

determinacją wykonujecie swoje obowiązki.  

Jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, że 

systematyczna praca, cierpliwość może pomóc nam 

w spełnieniu naszych marzeń związanych z 

wymarzoną szkołą średnią, którą kiedyś 

wybierzemy albo z opanowaniem wiedzy z 

przedmiotów, które nas interesują.  

 Tłumaczycie nam nieustannie, że warto, że krok po kroku dąży się do zrealizowania 

swoich celów. Właśnie ten cały proces doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności jest piękny. 

Nie do końca w to wierzymy, bo wymaga to od nas wielu wyrzeczeń, na przykład częściowej 

rezygnacji z gier komputerowych, którym poświęcamy za wiele czasu, a za mało z kolei na 

utrwalanie zagadnień z fizyki, matematyki, biologii czy wielu innych szkolnych dziedzin nauki. 

Przyglądaj się światu! 

 Kolor zielony to jedna z barw Ziemi. Dbajmy o naszą planetę, aby 
cieszyła kolejne pokolenia.  

Czyż nie lepiej i bardziej zdrowo, gdy będziemy 

patrzeć na obfitość roślin, na czyste wody, ptactwo 

nad nami?  

O to wszystko należy dbać wspólnie. W szkole 

przeprowadza się cenne akcje, które mają nam 

wskazywać odpowiednie działania jak recykling, 

jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. 

Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców 

naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. 

Kolor zielony to barwa nadziei, że Ziemia 
z naszą pomocą jeszcze długo będzie oddychać swobodnie. Doniesienia mediów nie 

są jednak zbyt optymistyczne. Wszechobecny plastik pływa po wielu wodach. 

 Do zobaczenia w kolejnym numerze „Flamastra”. 

Zespół redakcyjny:   Karolina Panek, Karolina Wujcik, Julia Miszczuk, Amelia Truszkowska                                                                                     

Opiekun  - Anna Ludwiczak 


