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W numerze: 

1. Jestem aktywny i kreatywny. 
2. O zainteresowaniach. 
3. W siódmej klasie. 
4. Bal karnawałowy. 
5. Tydzień Głośnego Czytania. 
6. Odwiedzamy różne kraje. 
7. Pora na krzyżówkę. 
8. O wyręczaniu i pomaganiu innym. 
9. Zbliża się wiosna. 
 

A może by tak coś zbudować z klocków? Jesteśmy 
kreatywni. Spróbujmy. Wiek nie gra roli.

 

 

 
Mieć hobby to wspaniała sprawa. Zostań 
filatelistą. 

  

 
Odwiedzamy różne kraje. Jedziemy do Czech. 

Witamy wiosnę odpowiednimi 
akcentami. 
 

 

 

„Dla Niepodległej” – w naszej szkole czytamy 
poezję patriotyczną. Zaczęliśmy od wiersza 
„Katechizm dziecka polskiego” Władysława 
Bełzy. 
Kto ty jesteś? Polak mały. 
Jaki znak twój? Orzeł Biały. 
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. 
W jakim kraju? W polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną. 
Czym zdobyta? Krwią i blizną. 
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Jestem aktywny i kreatywny. 

 Czym jest aktywność i kreatywność? Jeśli nie znamy znaczenia jakiegoś słowa, 

zaglądamy do słownika języka polskiego.  

aktywność – przejawianie inicjatywy, branie żywego udziału w czymś 

inicjatywa – zdolność do samodzielnych pomysłów 

kreatywność – tworzenie czegoś nowego, oryginalnego 

oryginalny – niebędący kopią, nieopierający się na wzorach 

kopia – rzecz dokładnie odtworzona z oryginału 

oryginał – rzecz niebędąca przeróbką, kopią 

 Zastanówmy się teraz czy jesteśmy aktywni i kreatywni. Na pewno każdy z nas 

znajdzie swoje pole do aktywności i kreatywności. Jeden lubi grać w piłkę, drugi 

pięknie rysuje, może pisze jakieś własne opowiadania, wiersze. Jeszcze inny wspaniale 

recytuje lub haftuje, kolekcjonuje znaczki, monety albo jakieś nietypowe drobiazgi.  

 Każdy z nas posiada jakiś talent i chodzi o to, aby go pielęgnować, rozwijać. 

Wiadomo, że rozwijanie talentu wymaga czasu, chęci i wsparcia z zewnątrz. 

Najbardziej możecie liczyć na rodziców i nauczycieli. Oni zauważają w was 

uzdolnienia, rozmawiają z wami o tym i zachęcają do pracy nad sobą, pomagają, ale w 

granicach rozsądku, aby was nie wyręczać i nie ograniczać waszej aktywności i 

kreatywności. 

 Zacznijmy od zainteresowań (hobby). Warto je mieć, bo prowadzą do 

samorealizacji, uczą organizowania własnego czasu, który przeznaczamy na realizację 

pożytecznych zadań. Zatem do dzieła!  

Bez pracy nie ma kołaczy. 

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. 

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

Kto się nie leni, temu się zieleni. 

 Każde z tych przysłów zawiera dodatni przekaz. Już w dzieciństwie należy 

pracować nad sobą, aby w dorosłym życiu zbierać owoce tego wysiłku.  

Życzymy wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom silnej determinacji, czyli 

zdecydowania w dążeniu do celu mimo trudności.  

Po pierwsze, po drugie i po trzecie nie należy się zniechęcać niepowodzeniami. 
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O zainteresowaniach 

 Oto co na temat swoich zainteresowań napisała Angelika Wyka. 

Najbardziej interesuję się zwierzętami. Fascynują mnie koty, bo są tajemnicze, mają 

charyzmę i chodzą swoimi ścieżkami. Mam dwa koty: Klementynkę i Marzenkę, którą 

przygarnęłam. Było mi jej żal: biedna, wygłodzona, nareszcie znalazła swój dom.  

 Wiedzę na temat kotów i na inne tematy można rozwijać. Są książki i bogate 

artykuły w Internecie. Czytanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a na pewno pomogło. 

Ktoś, komu dobro dzieci i nie tylko dzieci leży na sercu, powiedział: Więcej czytać, a 

mniej oglądać. 

 

 
 
Aby zobaczyć takiego kota, 
należy udać się do ZOO, które 
na pewno jest ogromną 
kopalnią wiedzy o zwierzętach, 
tych egzotycznych i bardziej 
swojskich. 
Byliśmy już w ZOO  w Płocku i w 
Warszawie, na pewno jeszcze 
tam wrócimy. Obserwowanie 
zwierząt to takie bezkrwawe 
safari. Aparat fotograficzny 
złowi to co w zwierzętach 
najpiękniejsze i najciekawsze. 
 

 

 
Czy to nie jest piękne? 
Dzisiaj bardziej dbamy o 
zwierzęta domowe, mają 
swoje prawa. Mówi się o 
karaniu osób, które 
znęcają się nad 
zwierzętami. Zwierzęta 
to żywe istoty, które 
cierpią ból czy głód. To 
tak zwani nasi bracia 
mniejsi. 
Należy być rozważnym, 
jeśli chodzi o 
dokarmianie dzikich 
zwierząt. Najlepiej 
porozumieć się ze 
znawcami rzeczy niż 
czynić to na własną rękę.  
Poczytaj odpowiednie 
artykuły w Internecie. 
Dowiesz się, dlaczego nie 
należy dokarmiać 
niektórych dzikich 
zwierząt. 

Gdybyście mieli takiego 
kota, pewnie zdobyłby dla 
was królestwo. To tylko w 
baśniach możliwe. Żyjemy 
jednak w realnym świecie i 
na to królestwo musimy 
zapracować.  
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 Jeszcze trochę o zainteresowaniach. Niektóre nasze koleżanki i koledzy 

próbują tworzyć, piszą wiersze. Zamieszczamy dwie propozycje, jedna poważna, bo o 

ojczyźnie, druga o wiośnie, przecież zima nie będzie trwała bez końca i taki radosny 

wierszyk jest mile widziany, przyniesie odrobinę ciepła. 

Norbert Lech (11 lat, Gruszka)  

Ojczyzna 

Ojczyzna – piękne miejsce, nasz dom.  

Bliscy, koledzy.  

Każdy ją kocha i tu wraca. 

Jedni zostają,  

drudzy wyjeżdżają 

jak ptaki do ciepłych krajów. 

Czekają na nich przyjaciele i bliscy. 

Gdy się o nią walczy,  

nieraz zostaje blizna  

i w sercu taka mała ojczyzna. 

Gdy daleko, tęsknią… 

Każdy ma swoje miejsce.  

 

Anna Maciejewska (9 lat, Niechłonin) 

Wiosna radosna 

Wiosna radosna słonkiem nas wita. 

Nie jest samotna i nie jest okropna. 

Sam wiesz, że wiosna jest miła i przyjemna. 

To ona wie, jak słonko podgrzać 

i nas nie opalić.  

Nad jeziorem dzieci śpiewają piosenki. 

Wiosna, wiosna, wiosna radosna! 

Tak się zaczyna nasza 

słoneczna, zielona przygoda. 
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W siódmej klasie 

 Pisaliśmy już o nowej szkolnej rzeczywistości. Ubiegłoroczni szóstoklasiści nie poszli 

do gimnazjum, tylko zostali w swojej szkole jako siódmoklasiści. 

 Jestem siódmoklasistką. Doszły nowe przedmioty, z którymi sobie radzę. Najlepsze jest 

to, że nie rozstałam się z klasą. Żal byłoby takiej przyjaźni, która piękniała z roku na rok. 

Odpowiada mi to, że zostałam w tej samej szkole, bo się przyzwyczaiłam do miejsca i ludzi.  

Gdy już opuszczę przyjazne szkolne mury, zawsze będę mogła tu przyjść w odwiedziny. 

                                                                                                          Kinga Kordalska 

 Jestem siódmoklasistką i nawet mi się to podoba. Mamy kilka ciekawych 

przedmiotów: biologię, geografię, fizykę, chemię, informatykę oraz język niemiecki. Lubię 

język niemiecki, nawet dobrze mi idzie. 

Siódma klasa to strasznie dużo materiału, prawie co dzień mamy jakieś kartkówki, 

sprawdziany. Z drugiej strony pojawili się nowi nauczyciele, nowy materiał. Nie jest źle. Jeśli 

będziemy systematyczni, na pewno poradzimy sobie z liczniejszymi obowiązkami. 

                                                                                                                Angelika Wyka 

 Skoro dwie koleżanki są usatysfakcjonowane, można się spodziewać, że i inni 

siódmoklasiści również czują zadowolenie. 

Bal karnawałowy 

  

 13 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Pojawiły się tajemnicze postacie 

w kolorowych maskach. Niektóre maski przypominały te z Wenecji.  

 Podczas balu zostały przeprowadzone wybory najsympatyczniejszej koleżanki i 

najsympatyczniejszego kolegi w klasach I -III i w klasach IV – VII. Ponadto przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego rozdali adresatom radosne kartki walentynkowe, które sprawiły 

radość.  
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Tydzień Głośnego Czytania 

 W 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę niepodległości naszej Ojczyzny. Nie czekamy, 

aż nadejdzie listopad. Już dzisiaj czcimy tę wielką rocznicę. Na przełomie lutego i marca 

został zorganizowany Tydzień Głośnego Czytania „Dla Niepodległej”. Zainteresowały nas 

wiersze patriotyczne. Zaczęliśmy od utworu Władysława Bełzy „Katechizm dziecka 

polskiego”. 

„Kto ty jesteś? 

Polak mały.  

Jaki znak twój? 

Orzeł Biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swymi. 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi.” 

 Gdy recytowali ten wiersz starsi uczniowie, okazało się, że niektóre wersy zagubiły się 

w pamięci. Dobrze zatem się stało, że słowa tego wdzięcznego wiersza zostały 

przypomniane. 

Odwiedzamy różne kraje 

 Świat jest wielki, każdy o tym wie. Niektórzy uczniowie chcą go poznać. Najlepszy 

sposób to atlasy geograficzne i encyklopedie geograficzne. Czym jest geografia?  

geografia - nauka badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem 

przyrodniczym i społeczno-gospodarczym (słownik języka polskiego) 

Japonia 

 Państwo u wschodnich wybrzeży Azji. Stolicą tego kraju jest Tokio rozświetlone 

neonami. Żyje tu więcej ludzi starszych niż młodszych. Japonia charakteryzuje się tym, że 

codziennie na ulicach kraju panuje pośpiech (zresztą tak jak w wielu innych państwach). 

Japonia słynie z ciekawych legend, bajek, opowieści. 

Wulkan Fuji to japońska atrakcja turystyczna. Obieżyświaty chętnie odwiedzają Japonię, 

każdy znajdzie tu coś dla siebie, może to być barwna historia, smaczna, zdrowa kuchnia, 

niezwykła flora i fauna. 

 Uczniowie w Japonii noszą mundurki, we własnej szkole zakładają kluby i aktywnie w 

nich działają.          Japonią się zachwyciła Wiktoria Kordalska i przygotowała ten materiał.  
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Pora na krzyżówkę 

     

    

    

       

     

     

     

      

   

 

1. Najpierw ………., potem reakcja. 

2. Ryba na święta. 

3. Ojciec na co dzień. 

4. Inaczej „podróż”. 

5. Na szczycie zabytkowej budowli. 

6. Przydają się w górach zimą. 

7. Uparte zwierzę. 

8. Ma je budynek. 

9. Nocny owad. 

Przygotowała Kinga Kordalska. 

O wyręczaniu i pomaganiu 

 Ostatnio szóstoklasiści analizowali bajkę Adama Mickiewicza „Osieł i pies”. Bajka jak 

to bajka, wiadomo, ma morał. Także i ta wspomniana wyżej zawiera pouczenie, a brzmi ono 

tak: ”Jeśli chcesz, ośle, by pies kochał ciebie, kochajże ty psa.” Można by tu również posłużyć 

się znanym przysłowiem: ”Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.” 

 Bajka stała się pretekstem do przyjrzenia się temu, co sądzą młodzi ludzie o 

wyręczaniu innych, o pomaganiu. Przedstawiamy kilka wypowiedzi. 
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„Człowiek nie powinien cały czas wyręczać ludzi. Nie powinien im ciągle i bezgranicznie 

pomagać. Powinien być asertywny i odmawiać pomocy komuś, kto ciągle go wykorzystuje i 

wyręcza się nim.”  Wiktoria 

„Człowiek nie powinien wyręczać ciągle innych, ponieważ oni sami muszą wykazywać 

wysiłek. Człowiek, który ciągle wyręcza innych, jest nadopiekuńczy, a osoby wyręczane 

często nie umieją zrobić czegoś łatwego. Najlepszym sposobem jest wzajemna pomoc. Jeśli 

wyręczyć, to bardzo rzadko.” Oliwia 

„Jeśli chodzi o wyręczanie, to dżentelmen może wyręczyć kobietę (w noszeniu toreb z 

zakupami, w sprzątaniu), nie ciągle każdego. Są takie prace, które musimy sami zrobić i nic 

ani nikt nam nie pomoże. Takie jest życie.” Natalia 

„Moim zdaniem człowiek może wyręczać niektóre osoby, np. niepełnosprawne. Nie 

powinien wyręczać osób, którym się po prostu nie chce czegoś zrobić, a dobrze sobie same z 

tym zadaniem poradzą.” Magdalena 

„Człowiek powinien pomagać innym, ale ich nie wyręczać. Wszystko w granicach rozsądku. 

Każdy z nas dąży do jakiegoś celu, nie zwraca uwagi na komentarze otoczenia. Sam pracuje 

na swoje wyniki w szkole. Warto od czasu do czasu pomóc, ale nie ciągle.” Julia 

 Ile mądrości w tych wypowiedziach, a przecież o pomaganiu i wyręczaniu pisali 

młodzi ludzie. Poradzą sobie w życiu, bo podchodzą odpowiedzialnie do swoich obowiązków 

i do drugiego człowieka.  

Z powyższym łączy się rozprawka, która była rozważana w klasie siódmej. Jej temat 

brzmiał: „Największą wartość ma dla nas to, co zdobyliśmy z dużym wysiłkiem.” A jeden z 

argumentów: „Samodzielne rozwiązanie problemu daje największą  satysfakcję.” 

przekonał wielu, ale nie wszystkich. Może ci nieliczni lubią być wyręczani? 

Zbliża się wiosna. 

 Zbliża się wiosna, a z nią nowe wyzwania, nowe pomysły. W marcu jedziemy na 

wycieczkę do Parku Trampolin. Spodziewamy się dobrej zabawy. Wiadomo, że nie samym 

chlebem żyje człowiek. Nie samą nauką, pracami domowymi, czytaniem lektur, 

rozwiązywaniem zadań żyje uczeń.  

Uczeń lubi poczuć swobodę. Wiosna sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Żeby 

prawidłowo się rozwijać, należy pamiętać o ćwiczeniach, treningu, nawet o systematycznym 

uprawianiu jakiejś dyscypliny sportu.  

Zatem sport i zdrowe odżywianie. Teraz już pewni swego możemy witać wiosnę i 

podejmować nowe wyzwania. 

 

Zespół redakcyjny:                                                                                                         Opiekun 

Kinga Kordalska, Wiktoria Kordalska, Angelika Wyka                                        Anna Ludwiczak 


