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W numerze: 

1. Kraj nad Wisłą. 
2. Szóstoklasiści o wolności. 
3. „Wiersz dla Niepodległej”. 
4. Marsz dla Ziemi. 
5. W Krzyżówkowie. 
6. Najpiękniejsze miasta. 
7. Oglądajmy dobre filmy. 
8. Majowe zawody. 
9. Dzień Matki. 
10. Wyjeżdżamy na wakacje. 
 

 

 
 
Świętujemy wielkie rocznice, przypominamy dzieje 
polskiego narodu, jesteśmy dumni z dokonań 
przodków i sami wytrwale pracujemy, aby nasza 
Ojczyzna była piękna i silna. 

  
 
Wakacje przed nami. Bezpieczeństwo przede 
wszystkim. Do zobaczenia we wrześniu!

 

 

 
Wakacje to również dobra książka. Na 
deszczowe dni i nie tylko. 
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Kraj nad Wisłą 

 W ubiegłym roku szkolnym pisaliśmy o Wiśle. Obecnie więcej o  „kraju nad 

Wisłą”, czyli o naszej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, która w tym roku świętuje 

wielką rocznicę – 100 lat niepodległości. W związku z tym w całym kraju są 

organizowane imprezy kulturalne, sportowe, które mają uświetnić obchody rocznicy. 

 Na lekcjach historii, języka polskiego, 

przyrody, geografii mówimy o Polsce, o jej 

dziejach, florze, faunie, krajobrazach, 

atrakcjach turystycznych, bo już niedługo 

wakacje, więc będzie można zwiedzać, 

podziwiać, tworzyć barwne relacje słowne 

lub fotograficzne. 

 W kwietniu nasza szkoła przybrała odświętną szatę. Manifestujemy barwy 

narodowe: biel i czerwień. Zachęcamy do poznawania historii symboli narodowych i 

przypominamy o Święcie Konstytucji 3 Maja, o Dniu Flagi.  

*** 

Polska nie boi się niczego. 

Gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie, 

solidarnie stawiamy mu czoła. 

Niewolę znieśliśmy, 

nie poddaliśmy się. 

Razem przetrwamy trudy.        Autorką wiersza jest Julia Miszczuk z klasy IV.  

*** 

Ważny czas, to już stulecie Niepodległej. 

Czy Polska mówi? 

Tak, mówi o Stefanie Czarnieckim,  

o Józefie Piłsudskim. 

Czy Polska o czymś przypomina? 

Tak, przypomina o symbolach narodowych i tradycjach.  

Tekst napisała Wiktoria Wujcik z klasy IV.  
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Szóstoklasiści o wolności 

 W marcu szóstoklasiści poznali bajkę Adama Mickiewicza „Pies i wilk”, której 

morał brzmi następująco:  

„Lepszy w wolności kęsek lada jaki, 

Niźli w niewoli przysmaki.” 

Nadarzyła się sposobność, aby porozmawiać , a nawet napisać kilka słów o wolności. 

Szóstoklasiści potraktowali temat bardzo poważnie. A oto efekty: 

„Moim zdaniem człowiek wolny jest swobodny, ma prawo do decyzji. Nikt mu nie 

podcina skrzydeł i ma prawa, z których korzysta. Człowieka wolnego wyobrażam 

sobie z rozłożonymi skrzydłami, kroczy prostą drogą, a słońce daje mu nadzieję. Czuję 

się wolna jak ptak, zawsze mogę wzlecieć i zdecydować, dokąd i kiedy pójdę.” (Natalia 

Rychcik) 

„Człowiek wolny nie jest od nikogo uzależniony. Wolność ma swoje granice. 

Wiadomo, że wszystko jest dla ludzi, ale też wszystko ma swoje granice.” (Julia 

Woźniak) 

”Człowiek jest wolnym stworzeniem. Nikt do niczego nikogo nie zmusza. Lepiej 

realizować się w tym, co się lubi, nie w tym, z czego będziemy niezadowoleni. 

Niektórzy zostają wielkimi fizykami, chemikami czy informatykami i stają nieraz „w 

holu sławy”. Nieraz pojawiają się problemy w realizacji zamierzeń, ale nadzieja i wiara 

czynią cuda.” (Wiktoria Kordalska) 

„Myślę, że nikt nie powinien decydować za innych. Każdy decyduje za siebie i ponosi 

konsekwencje swoich czynów.” (Magdalena Sarnecka) 

Adam Mickiewicz – można o nim mówić 

nieustannie. W 100. rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości nie należałoby pomijać 

tego sławnego imienia. Adam Mickiewicz był 

największym polskim wieszczem narodowym, 

który w czasach zaborów pokrzepiał Polaków, 

tworząc poezję patriotyczną. Pamiętajmy o 

„Reducie Ordona” i o „Panu Tadeuszu”. 

Kto zainteresuje się twórczością Adama 

Mickiewicza, na pewno polubi sonety krymskie i sonety odeskie, ballady i bajki. 

Warto również zainteresować się życiem dziewiętnastowiecznej polskiej emigracji, 

która związała swoje losy z zachodnią Europą, szczególnie z Francją. 
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„Wiersz dla Niepodległej” 

 Aby uczcić 100. rocznicę niepodległości, w naszej szkole odbył się Konkurs 

literacki „Wiersz dla Niepodległej”. Oto niektóre teksty. 

Co to za kraj? 

Co to za kraj, który ma biało - czerwoną flagę? 

W godle Białego Orła w złotej koronie, z dumnie uniesioną piersią? 

Co to za kraj, w którym ludzie są pełni dumy, bo cenią wolność i pokój? 

Co to za kraj, którego nie było przez wiele lat? 

Kraj, gdzie bogactwo natury i zabytki sławiące historię? 

Co to za kraj? To Polska.   (Paulina Frejnik, kl. VII, II miejsce)  

Polsko, długą drogę przeszłaś. Wojny, rozbiory, na ziemi piekło. 

Dziś wszyscy wiersze dla Ciebie piszemy, by Ci powiedzieć, że Cię szanujemy. 

Niestety, nasze wiersze są amatorskie, lecz najważniejsze, że są o Polsce. 

Choć na mapie nie było Cię aż 123 lata, pamiętali o Tobie pradziadkowie, dziadkowie, 

pamiętają mama i tata. (Jakub Pszenny z kl. VII, II miejsce) 

Niepodległość 

Polsko, cieszymy się, że jesteś wolna! Nikt nam Cię nie odbierze. 

Gdyby ktoś chciał nam Cię odebrać, będziemy o Ciebie walczyć 

z całych naszych sił. (Szymon Rosłon z kl. IV, wyróżnienie.) 

Wiersz dla Niepodległej 

Polsko, nie pojmuję Cię jeszcze, ale nade wszystko kocham, jesteś moją ojczyzną. 

Zawsze dbać o Ciebie będę. 

Już 100 lat jesteś z nami wolna. 

Mama i babcia opowiadały, że trudny los miałaś,  

ale przeciwności pokonałaś. (Amelia Truszkowska z kl. IV, wyróżnienie) 

Polska – tyle zniosła: bitwy, wojny, rozbiory. 

Teraz jest wolna jak ptak, 
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żadnych bitew, żadnych wojen, jest Polską Niepodległą. (Amelia Błaszkiewicz z kl. IV, 

wyróżnienie) 

Dla Niepodległej 

Nie nosili polscy żołnierze złotej zbroi,  

ale z dumą walczyli o niepodległość. 

Byli niezłomni. 

W tym roku przypada wielka rocznica,  

setna rocznica odzyskania niepodległości. (Karol Brdak z kl. IV, wyróżnienie) 

 Jury przyznało wiele wyróżnień, aby docenić trud młodych twórców i zachęcić 

do pisania. 

Marsz dla Ziemi 

23 kwietnia odbył się kolorowy Marsz dla 

Ziemi. Dominował kolor zielony. Dzieci 

ubrane w zielone stroje niosły 

transparenty, balony, kwiaty. Szły przez 

wieś, napotkanym przechodniom 

wręczały ulotki zachęcające do dbania o 

środowisko naturalne.  

Hasła na transparentach zwracały uwagę, 

że przyszłość Ziemi zależy od człowieka. 

 

 

A z człowiekiem bywa różnie: najpierw rozrzuca śmieci, potem 

sprząta. Najpierw zanieczyszcza wody, potem buduje 

oczyszczalnie, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Niszczy 

środowisko naturalne zwierząt, przyczynia się do wyginięcia 

niektórych gatunków albo zmniejszenia ich populacji, 

następnie ratuje zagrożone gatunki, tworząc rezerwaty 

przyrody. Pomyślicie pewnie, że to trochę chaotyczne.  
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W Krzyżówkowie 



      

    

     

          

      

    

        

    

     

     

     

1. Opiekuje się dziećmi. 

2. Mitologiczna bogini tęczy. 

3. Po angielsku „marzenie”. 

4. Pomarańczowy owoc. 

5. Podłużne warzywo. 

6. Nazwisko prezydenta Polski. 

7. Pracuje nad wadami wymowy. 

8. Obudowa na telefon. 

9. Do mycia się lub ścierania tablicy. 

10. Imię żeńskie na „Ł”. 

11. Stolica Grecji.       Przygotowała Wiktoria Kordalska. 

 Warto rozwiązywać krzyżówki, bo można sprawdzić swoją wiedzę z różnych 

dziedzin. Rozwiązuj krzyżówki i inne łamigłówki oraz twórz je samodzielnie. Zaglądaj 

do różnych źródeł, rozmawiaj z bliskimi, koleżankami, kolegami, a na pewno 

powstanie oryginalna łamigłówka. 
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Najpiękniejsze miasta 



 Przed nami szkolne wycieczki, następnie wakacje. Warto się zastanowić, jakie 

miejsca warto odwiedzić. Czy wybrać zabytki do zwiedzania, czy zainteresować się 

innym typem obiektów jak oceanaria, akwaria, zoo, pływalnie, parki  flory i fauny? 

 

 
Na pewno Gdańsk – piękne morze, 
smaczna kuchnia, piękne 
krajobrazy sprawią, że człowiek 
poczuje się tutaj jak w bajce. 
Zamierzam odwiedzić to miasto w 
czerwcu. 
Wiktoria Kordalska 

 
I znów nad morze, do Szczecina. 
Taka nietypowa budowla na 
pewno zachwyci. Zachęcamy 
naszych Czytelników do 
odszukania wiadomości na 
temat tego niezwykłego 
budynku. Co się w nim mieści, 
jakim celom służy? Kto go 
zaprojektował? 
 

Augustów – zapytasz, gdzie 
znajduje się to miasto. A do czego 
służy mapa, encyklopedia? 
Sprawdź, poczytaj. Dowiesz się, 
że Augustów to bardzo 
malownicze miasto, a niedaleko 
Puszcza Białowieska i żubry. Te 
ogromne zwierzaki na pewno 
warto zobaczyć na żywo. 

 

Oglądajmy dobre filmy 

 Nie jesteśmy wrogami seriali, absolutnie, jednak chcielibyśmy Was zachęcić  

do oglądania dobrych polskich filmów historycznych i filmów, które powstały na 

podstawie szkolnych lektur, to dobry sposób na powtórkę. 

 

 
„Krzyżacy” i Władysław Jagiełło, 
w tej roli znakomity aktor Emil 
Karewicz. 

 
„Sposób na Alcybiadesa” , 
oczywiście Ciamciara i jego 
paczka kolegów, którzy 
medytowali, jak tu się 
wymigać od nauki. 

 
Adaś, Wanda i pan profesor 
Gąsowski czytają list, w którym 
jest mowa o tajemniczych 
drzwiach. 
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Majowe zawody 



 Przygotowujemy się do majowych zawodów sportowych, tych szkolnych i 

pozaszkolnych. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, więc ćwicz za dwóch. Może drzemie 

w tobie przyszły sportowiec: biegacz albo chodziarz. Biegi to dyscyplina, która 

wymaga wytrwałego treningu. Wiadomo, ze „nie od razu Kraków zbudowano.” Aby 

osiągnąć więcej, należy być cierpliwym i pracowitym. Zatem życzymy sukcesów! 

Dzień Matki 

 Jak maj, to i Dzień Matki, jedno z najpiękniejszych świąt adresowanych naszym 

Mamom, które opiekują się nami, przygotowują posiłki, budzą do szkoły, pomagają 

odrabiać lekcje, czytają z nami książki.  

Składamy naszym Mamom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim życzymy 

zdrowia i dużo cierpliwości, bo przecież nie jesteśmy ciągle tylko grzeczni. 

Wyjeżdżamy na wakacje. 

  Niedługo kończy się rok 

szkolny 2017/2018. Na pewno przybyło 

wiedzy, umiejętności. Jesteśmy o rok 

starsi, mądrzejsi, silniejsi. Każdy z nas 

zasłużył na wakacje. Czekają na nas 

piękne polskie krajobrazy, zabytki, 

morze, rzeki, jeziora, wsie i miasta.  

 Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas wakacji. Korzystajmy ze strzeżonych 

kąpielisk. Prośmy o opiekę bliskich, gdy zaplanujemy wyjazd. Bierzmy pod uwagę 

prośby dorosłych, którzy się o nas troszczą.  

Jeśli zdarzą się deszczowe dni, sięgnijmy po książkę albo obejrzyjmy dobry film. 

Życzymy wszystkim zdrowych, przyjemnych wakacji. Dużo ciepłych, słonecznych dni. 

Wspaniałych wrażeń z pobytu w barwnych miejscach. 

„Wakacje powinny trwać 6 miesięcy. I żeby tak były dwa razy w roku.” Oczywiście z 

przymrużeniem oka, bo tak dobrze to chyba nigdy nie będzie. Taki cytat znaleźliśmy 

na stronie temysli.pl  

 

Zespół redakcyjny:                                                                                                  Opiekun   

Kinga Kordalska, Wiktoria Kordalska, Angelika Wyka                               Anna Ludwiczak 


