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Wstępniak    
      

Ślisko czy ślizgo? Jak powinniśmy 

zapisać? 
Temat  jest  jeszcze   aktualny,  zwłaszcza  
o poranku. Dbający o poprawność 
językową mają kłopot, bo jak to w końcu 
„ugryźć” – zimą na  ulicach jest  ślisko  
czy  ślizgo? 

 
Co to jest idiolekt? 
Otóż, ciekawe, czy wiedzieliście, że każdy z nas ma swój własny język. 
Jak w lusterku odbijają się w nim nasze przekonania i poglądy, 
wykształcenie, zainteresowania, a nawet temperament.  

 

21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO  
w 1999 roku  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
Z tej okazji polecamy naszym Czytelnikom materiały 

edukacyjne na https://polszczyzna.pl/ 
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Obserwuję świat    Sposoby na lepszą koncentrację w czasie nauki 
 

Przedstawię kilka sposobów na to, jak lepiej skoncentrować się na nauce. Oczywiście 

przykłady te można wykorzystać również w pracy, czy po prostu jak chcemy się na czymś 

skupić. Najpierw powiemy sobie czym w ogóle jest koncentracja. Przede wszystkim to 

umiejętność, w związku z czym można, a nawet trzeba ją ćwiczyć i rozwijać. Jest jednym z 

największych sprzymierzeńców w obecnym cyfrowym świecie. 

Dlaczego warto rozwijać umiejętność koncentracji? 

Bez tej umiejętności nie ma mowy o lepszej pracy, efektywności czy produktywności ani, co 

za tym idzie, sukcesie zarówno w nauce, jak i w pracy. Celem koncentracji może być 

wykonanie zadania, rozwiązanie problemu lub zrozumienie pewnego zagadnienia. W związku 

z czym, jeżeli nie nauczymy się skupiać, nie będziemy a stanie wykonywać złożonych zadań i 

projektów, generować pomysłów i rozwiązań. Bez umiejętności koncentracji będziemy mniej 

twórczy i produktywni, a poza tym zestresowani i zdemotywowani. 

Jak stworzyć warunki sprzyjające pracy i nauce w skupieniu? 

- Zrób listę zadań. Najgorszym wrogiem koncentracji jest niewiedza, na czym w danej 

chwili powinieneś się skupić, dlatego najpierw wypisz sobie co po kolei należy zrobić. Dla 

lepszego efektu chociażby wizualnego, możesz zadbać o to, aby ta lista wyglądała ładnie. 

- Zadbaj o właściwy stan emocjonalny. Zastanów się, jakich emocji doświadczasz w danej 

chwili, zaakceptuj je, a potem skup się na emocjach, które powinny dotyczyć twojej pracy. 

Odpowiedz na pytanie: co osiągnę od razu/ w przyszłości dzięki temu, że teraz będę pracować 

w skupieniu. 

- Zadbaj o właściwą organizację miejsca pracy/ nauki. Postaraj się wygospodarować 

pewną przestrzeń, która będzie przeznaczona wyłącznie do pracy/ nauki. Staraj się, aby 

zawsze był tam porządek, wtedy łatwiej bezie ci się skupić i nic nie bezie cię rozpraszać. Nie 

zapomnij o wietrzeniu pokoju no i oczywiście przygotuj wszystko co będzie ci potrzebne do 

nauki/ pracy. 

- Zadbaj o właściwą organizację i zaplanowanie pracy/ nauki. Pracuj blokami o mniej 

więcej określonych ramach czasowych, z których każdy będzie obejmował inny temat/ rodzaj 

pracy. Naprzemienna praca nad różnymi tematami jest lepsza od „wałkowania” jednego 

rodzaju pracy godzinami. Ponadto, przełączając się z jednego rodzaju czynności na inny, 

uruchamiamy tzw. inkubację- ukierunkowaną podświadomą pracę umysłu nad poprzednim 

tematem. Stwórz rytuały, które będą zawsze rozpoczynać i kończyć twoja naukę. Dzięki temu 

twój umysł otrzyma sygnał: zaczynamy! 

- Rób przerwy pomiędzy blokami/ sesjami pracy/ nauki. Koncentracja ma swoje granice! 

W tym czasie możemy zjeść posiłek, wykonać lekkie ćwiczenia fizyczne, posłuchać muzyki, 

a także iść na krótki spacer. Przerwa musi spełniać dwa warunki: odciążyć Twój umysł             

i wzmocnić ciało. Pamiętaj, aby przerwy były tak samo zaplanowane jak bloki pracy. 

- Wyeliminuj rozpraszacze. Żadnego przeglądania mediów społecznościowych, odpisywania 

na wiadomości itp. wycisz telefon, wyłącz internet. Jeżeli z kolei tego rodzaju czynności są 

niezbędną czynnością twojej pracy/ nauki, możesz wpleść do swojej listy działań                      
i harmonogramu pracy „sesje internetowe”. Ale pamiętaj, by były one maksymalnie krótkie. 

- Zadbaj o odpowiednie nawodnienie i zdrowe przekąski dla organizmu. Zrób wszystko 

co możliwe, by nie chodzić  za każdym razem do kuchni po szklankę wody czy coś do 

przekąszenia. Zdrową przekąską może być np. tzw. mieszanka studencka. Mniej to wszystko 

na wyciągnięcie ręki. 

- Działaj! Pamiętaj, że umiejętność koncentracji wymaga pracy i stopniowego wdrażania 

powyższych wskazówek. Zacznij od pierwszego punktu powyżej listy! Powodzenia!   

                                                                                                   Agnieszka Leśniewska kl. 8e 
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Bądźmy zdrowi i bezpieczni 
Sezon zimowy w pełni. W tym czasie na dworze 

bardzo często są temperatury ujemne. To odpowiednia 

chwila, aby zadbać o naszą odporność i samopoczucie 

w tym czasie. Ważną kwestią jest również to, aby nie 

zapominać o aktywności fizycznej, ponieważ jest ona 

bardzo ważna. Spacer czy krótki bieg kilka razy w 

tygodniu to odpowiednie rozwiązanie. Podczas sezonu zimowego 

warto pamiętać o ciepłych napojach.  

                                              

Przedstawiam sposób na zrobienie herbaty z pomarańczą  

i goździkami 

Składniki: 

-czarna herbata 

- 1,2 plastry pomarańczy 

-5 goździków 

-kawałek imbiru                                                                                                            

- 2 łyżki miodu 

Sposób przygotowania: 
1. Zaparzyć około 300 ml czarnej herbaty wraz z imbirem 

2. Dodać plastry pomarańczy, goździki oraz miód. Gotowe 

Pamiętajmy również o 

odpowiedniej ilości snu: 

-noworodek 0-3 msc 14-17godz 

-dziecko 1-2 lat 12-15godz 

-dziecko 3-5 lat 11-14godz  

-dziecko 6-13 lat 9-11godz                                                                                                                   

-nastolatek 14-17 lat 8-10godz 

-młodzież 18-25 lat 7-9godz 

-dorosły 26-64 lat 7-9godz  

-dorosły 65+ 9-11godz                                                                                                                                                                               

Witaminy na odporność  
Witaminy B6, B12, C, D, E, wspomagają odporność, zatem jakie produkty je w sobie 

zawierają? 

Witamina B6: brokuły, ziemniaki, pełnoziarniste produkty zbożowe, drożdże, nabiał, ryby, 

jaja, kiełki pszenicy, soja, banany  

Witamina B12: produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby, owoce morza, jaja, mleko, sery 

pleśniowe, jogurty naturalne 

Witamina C: pomarańcza, kiwi, cytryna, guawa, grejpfrut, papaja, kantalupa, truskawki 

,brokuły, kalafior, brukselka, papryka, kiszonki  

Witamina D: ryby morskie- smażenie niszczy witaminę D, jajka, 

pełne mleko i produkty mleczne, oleje roślinne, wątroba, sery dojrzewające 

Witamina E: orzechy, nasiona słonecznika, dynia, sezam, migdały, orzechy włoskie , zarodki 

pszenicy, pestki winogron, pełnoziarniste produkty zbożowe (makarony, pieczywo), kasze, 

oliwki 

Natalia Olszewska kl. 8e 

 



4 
 

Chcesz się dobrze odżywiać i być zdrowy / zdrowa? 
                                                                                                                                

1. Spożywaj posiłki regularnie (4–5 posiłków co 3–4 godziny).  

2. Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co 

najmniej połowę, tego co jesz.  

3. Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.  

4.  Codziennie pij co najmniej 2 duże szklanki mleka. 

5. Pij dużo wody. 

6. Uprawiaj wysiłek fizyczny. 

7. Spędzaj dużo czasu na świeżym powietrzu i wychodź na długie spacery. 

Czego nie robić? 

1. Nie jedz słodyczy i innych kalorycznych pokarmów! 

2. Nie pij słodkich i gazowanych napojów! 

3. Nie spędzaj dużo czasu przy sprzętach elektronicznych! 

 

Rys. znalazłyśmy w internecie       

 

Laura Ługowska, Ola Koper kl. 5b 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Złote myśli o… miłości 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, 

tym więcej ci jej zostaje. 

Roald Dahl 

Dopóki ktoś nas kocha, nieważne, kim jesteśmy i jak wyglądamy. 

Tadeusz Breza 

Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się miłość własna. 

Sophia Loren (Sofia Scicolone) 

Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie. 

Henry Bordeaux 

Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować  

starannie jak ogród. 

https://cytaty24.pl/autor/Antoine%20de%20Saint-Exup%C3%A9ry/Prawdziwa%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20nie%20wyczerpuje%20si%C4%99%20nigdy.%20Im%20wi%C4%99cej%20dajesz%2C%20tym%20wi%C4%99cej%20ci%20jej%20zostaje./a/15/c/9045/
https://cytaty24.pl/autor/Roald%20Dahl/Dop%C3%B3ki%20kto%C5%9B%20nas%20kocha%2C%20niewa%C5%BCne%2C%20kim%20jeste%C5%9Bmy%20i%20jak%20wygl%C4%85damy./a/1002/c/9015/
https://cytaty24.pl/autor/Tadeusz%20Breza/Prawdziwa%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20zaczyna%20si%C4%99%20tam%2C%20gdzie%20ko%C5%84czy%20si%C4%99%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20w%C5%82asna./a/997/c/9004/
https://cytaty24.pl/autor/Sophia%20Loren%20%28Sofia%20Scicolone%29/Cz%C5%82owiek%20%C5%9Bmieje%20si%C4%99%20z%20mi%C5%82o%C5%9Bci%20tak%20d%C5%82ugo%2C%20p%C3%B3ki%20ta%20go%20nie%20dosi%C4%99gnie./a/472/c/8998/
https://cytaty24.pl/autor/Henry%20Bordeaux/Aby%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20trwa%C5%82a%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie%2C%20trzeba%20j%C4%85%20piel%C4%99gnowa%C4%87%20starannie%20jak%20ogr%C3%B3d./a/988/c/8989/
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Kącik pupila   
     Zaczynając od początku historii koni w społeczeństwie, można stwierdzić,    
że dawniej były one wykorzystywane tylko na wojnach, do pracy                          
w gospodarstwie, bądź po prostu służyły jako transport.  

W naszych czasach podejście ludzi do tych zwierząt zasadniczo się 
zmieniło. Konie używane są obecnie w sporcie (jeździectwie), do rekreacji i 
hipoterapii. Do dyscyplin jeździeckich zaliczamy m.in. ujeżdżenie, skoki oraz 
WKKW (wszechstronny konkurs konia wierzchowego). Tu konie można nazwać 
,,partnerami sportowymi”, ale tak naprawdę są dla nas przyjaciółmi. 
Wyczuwają emocje ludzi, od strachu i złości po radość.  

Wracając do rzeczywistości - konie są poniekąd ciężkie w pracy, niektóre 
posłuszne i wierne, inne trzeba dopiero ułożyć. Wiemy o tym z własnego 
doświadczenia. Mamy do czynienie z końmi już od około 5-6 lat. Praca z nimi 
jest ekscytująca i wyjątkowa, bo nie każdy ma możliwość na co dzień obcować z 
tak pięknym zwierzęciem. Opieka nad naszymi rumakami opiera się na 
podstawowej pielęgnacji, wyściełaniu boksów świeżą słomą, karmieniem             
i treningiem. W naszym przypadku co tydzień jeździmy do stajni nie tylko na 
jazdę, ale też, aby pomagać w pracy przy naszych podopiecznych. 

 Polecamy wszystkim spróbować przygody w stajni, gdyż jest to cudowne 
doświadczenie.   
                                                                          Julia Jarosławska, Julia Kowalska kl.6d 

Szkolny serwis informacyjny 
Jak wiadomo w całej Polsce nauka klas l-lll od 18 stycznia odbywa się   w szkołach. Podobnie 

jest w naszej. Natomiast klasy lV-Vlll uczą się zdalnie. Sytuacja taka jest konieczna ze 

względu na panującą na całym świecie epidemię koronawirusa. Obostrzenia bardzo utrudniają 

normalne funkcjonowanie wszystkim dzieciom oraz dorosłym. Niezależnie od tego ostatnio  

w naszej szkole dużo się działo. Przedstawimy Wam najważniejsze wydarzenia. 

1. Rozstrzygnięto konkurs matematyczny i okazało się, że trzynaścioro uczniów zostało 

zakwalifikowanych do drugiego etapu. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, gratulujemy 

oraz życzymy dalszych sukcesów.  

2. Dzieci z klasy 1a zrobiły interesujące prace na temat ,,Bajkowa zima”. Zostały one 

wykonane bardzo kreatywnie, a mianowicie wacikami. Wszyscy uczniowie włożyli dużo 

serca w przygotowanie obrazów wiąż jeszcze trwającej pory roku. 

3. W ,,zerówce” świętowano Walentynki. Sześciolatki zapoznały się z tradycją dnia Świętego 

Walentego oraz otrzymały lizaki w kształcie serduszka. Wykonane zostały również prace 

plastyczne na ten temat. 

4. We wtorek 16 lutego najmłodsi uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele obchodzili 

„ostatki”. Wszyscy przebrani byli w stroje karnawałowe. Znalazły się również słodkości oraz 

zabawy przy muzyce. 

5. W środę 17 lutego uczniowie oddziału przedszkolnego nie zapomnieli  o Światowym Dniu 

Kota. Tego dnia poznali różne ciekawostki o kotach i ich zwyczajach oraz bawili się w ,,kocie 

zabawy”. 

Alicja Domańska, Michalina Jankowska kl. 6d 
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Gratulujemy 
Gratulujemy Sebastianowi Piotrowskiemu z klasy 1c zajęcia 3 miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu „Zwierzyniec Jana Brzechwy”. 
Zadaniem konkursowym było wykonanie lalki teatralnej przedstawiającej wybranego 
bohatera z wierszy Jana Brzechwy.  
 

 

 

 

 

 

Nasi wolontariusze, podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali na 

szczytny cel aż 9 802,12 zł. Serdecznie dziękujemy darczyńcom, którzy chętnie wsparli rozwój 

oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.  

 

Do II etapu Powiatowego Konkursu Matematycznego zakwalifikowało się 13 uczniów naszej 

szkoły. Dalej przeszli: Alicja Olkowska, Rafał Kil, Lena Wojciechowska, Julian Nita, Martyna 

Gołębiewska, Bartłomiej Szcześniak, Szymon Zgierski, Nikodem Chyczewski, Antonina 

Grabowska, Antoni Jankowski, Kacper Lewandowski, Adam Wiśniewski oraz Mateusz 

Supiński. 

 

                                                                                                                                    Maja Morawska 

Bartłomiej Szcześniak 

Marta Szymańska 

 

Jeszcze raz serdecznie 

gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 
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Moda     T                          Trendy wiosna – lato 2021 

Najpopularniejsze, polskie influencerki modowe 

Kogo warto śledzić na Instagramie, aby mieć jak najlepszą orientację w tym, co się nosi? 

 

Jessica Mercedes Kirschner (@jemerced) – jest docenianą przez ikony 

świata mody blogerką, która w swoich wpisach przedstawia propozycje 

stylizacji, przybliża sylwetki modelek oraz komentuje światowe  trendy 

wprost z modowych wybiegów. Na Instagramie ma 956 tysiące 

obserwujących.  

 

Julia Kuczyńska (@maffashion_official) – ikona mody i stylu, jedna z 

najbardziej wpływowych blogerek modowych. Swój blog prowadzi od 

2009 roku.  Bywa na licznych pokazach mody, pojawia się na okładkach 

znanych pism i bierze udział w sesjach zdjęciowych. Na swoim 

Instagramie zgromadziła ponad 1,4 mln widownię.  

 

Tamara Gonzalez Perea 

(@tamaragonzalezperea) – stylista 

dziennikarka i blogerka. Ceni sobie 

oryginalność i sprzeciwia się nudnemu 

konformizmowi. Swoje autorskie 

rubryki prowadziła m.in. w 

magazynach Glamour i Grazia, a 

obecnie w miesięczniku Skarb. Jej profil na Instagramie 

obserwuje 589 tysięcy osób. 

 

Angelika Mucha 

(@littlemooonster96) – zasłynęła 

przede wszystkim z kanału na Youtube. Influencerka prowadzi 

również blog, profil  na Facebooku oraz Instagramie. Ze swoimi 

obserwatorami dzieli się modowymi stylizacjami, recenzjami 

kosmetyków czy tematami związanymi ze swoim życiem. Na 

Instagramie śledzi ją ponad 1,5 mln osób.  

      Co będzie modne wiosną i latem 2021?  Oto przedstawiam Wam najpopularniejsze   

propozycje. 

Róż - największe marki w nowym sezonie sięgają z zapałem po wszystkie 

możliwe odcienie różu i rozmalowują ten kolor na bluzkach, marynarkach, 

spodniach, sukienkach i butach. 
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Bufiaste rękawy - nie zdążyliśmy jeszcze za nimi zatęsknić, a znów pojawia się okazja, 

by nacieszyć się bufkami, nadmuchanymi rękawami i przeskalowanymi ramionami.  

 

 

 

 

 

Ubrania z wycięciami bądź zrobione z siateczki - 

projektanci z zapałem namawiają nas na wkładanie 

ubrań z siatki lub zdobionych celowo wyciętymi 

dziurami, które więcej odsłaniają niż zasłaniają.  

 

Szerokie spodnie- wiosną i latem sięgamy nadal                                            

po szerokie, jeansowe lub garniturowe spodnie. 

 

 

Torebki - mają być sztywne i kanciaste oraz 

pomieścić laptopa, kalendarz i plik ważnych 

dokumentów. 

 

 

 

 

 

Buty - wśród modeli letniego obuwia będzie platforma oraz sneakersy. 

Najpopularniejszymi propozycjami sneakersów są aktualnie buty Nike Jordan 1,              

w najróżniejszej kolorystce.  

 

 

 

 

✓ Wszystkie propozycje ubrań, butów i dodatków możemy znaleźć w sklepach takich 

jak: H&M, Zara, Shein, Missguided, Reserved, Bershka, Nike, Sinsay.  

Wiktoria Żelechowska, kl. 8d 
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Rozrywki umysłowe  
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Łamigłówki umysłowe 
Uwaga! Uwaga! Skupcie się, a znajdziecie rozwiązanie. 

 

 - A teraz Lizzy, z miejsca, w którym stoisz, widzisz siedem stworzeń. Jeden człowiek      

z Naziemia, jeden człowiek z Podziemia, jeden nietoperz, jedna mysz, jeden karaluch, jeden 

pająk i jeden szczur. Właśnie zjedliśmy obiad – każde z nas zjadło swoją ulubioną potrawę. 

Żadnej z potraw nie jadły dwie osoby. Jedliśmy: rybę, ser, ciasto, ciastka, chleb, grzyby          

i krewetki w sosie śmietanowym. Gotowa na wskazówki? 

 - Gotowa – oznajmiła Lizzie i klasnęła w dłonie. […] 

 - Ulubiona potrawa nietoperza to grzyby albo ciasto. Ciastka nie są przysmakiem 

karalucha. Mysz jada ser, ale nie jadła go dzisiaj. Ulubione jedzenie człowieka z Podziemia 

to ciastka i krewetki w sosie śmietanowym. Ssaki nie jadły grzybów ani ciastek. Naziemna 

przepada za ciastem i chlebem. Pytanie więc brzmi: kto dzisiaj jadł ser? 

Fragment książki Gregor i Kod Pazura Suzanne Collins 

Odpowiedź: [...] to była jedyna możliwość. Powiedział, że mysz nie jadła sera. I że dwoje 

zwierząt, które jadły grzyby i ciastka, nie było ssakami, a to znaczy, że pająk i karaluch nie 

jadły sera. No i ser nie był ulubioną potrawą Naziemnej, Podziemnej ani nietoperza. No więc 

pozostał tylko szczur. 

Zuzanna  

Recenzja książki  Do zobaczenia nigdy, Eric Lindstrom 

 Kiedy dotykam siatki otaczającej boisko Gunthera, skręcam w prawo. Czternaście 

kroków do dziury, skręt w lewo i wejście do środka – jedna ręka lekko wyciągnięta, na 

wypadek gdybym pierwszy raz od lat źle oceniła odległość. Wchodzę bez problemów, jak 

zwykle. 

 Niewidoma. Bez matki, która zginęła w wypadku samochodowym. Bez ojca, który 

najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Bez chłopaka, który jej zawiódł jej zaufanie. Po 

tym wszystkim, stara się nie załamać i żyć jakby nic się nie wydarzyło. Codziennie zakłada 

inną opaskę na oczy i idzie biegać, co nie jest proste, ale praktyka czyni mistrza. Niewidoma 

Parker Grant nie chce od ciebie pomocy, nawet jeśli bardzo byś chciał.  

Zuzanna  

Klasyki 
 Klasyka to dzieła sztuki i literatury z różnych okresów historycznych i stylów uznane 

za doskonałe. 

Słownik Języka Polskiego PWN 

Klasyka to książki, które każdy chciałby znać, ale nikt nie chce czytać – Mark Twain. 

 

 Spełnijmy jego marzenie i zacznijmy czytać literaturę klasyczną. A dlaczego? 

Jak już powiedział nam Mark są to książki, które każdy chciałby znać. My jako dzieci               

i nastolatkowie nie zrozumiemy takich książek jak Dziwne losy Jane Eyre Charlotte Bronte, 

Duma i uprzedzenie Jane Austen czy Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Ale możemy 

zabrać się za klasyki literatury dziecięcej. Są one tak samo ważne, chociaż niektórym 

mogłoby się wydawać, że nie, ponieważ to książki dla młodszych, ale pamiętajmy, że bez 

tabliczki mnożenia nie pójdziemy dalej. A co jest naszą tabliczką mnożenia? 

 4. Opowieść wigilijna  Charles Dickens 

 Siódmoklasiści wiedzą o czym piszę. Spotkałam się z opinią, że książka ta 

niepotrzebnie jest w zbiorze lektur. Podejrzewam, że z wiele moich rówieśników myśli 

identycznie. Moje zdanie jest kompletnie odwrotne. Rozumiem, że czytanie historii, którą już 

znamy nie jest bardzo satysfakcjonujące, ale dzięki temu możemy poznać małe, zapomniane 

szczegóły, które będą ważne na egzaminie. Może zadaniem na wypracowanie będzie 
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napisanie opowiadania, w którym Ebenezer będzie musiał postarać się o odzyskanie swojej 

ukochanej. Nie wiecie o czym mówię? Wracajcie do książki! 

 5. Kubuś Puchatek  oraz  Chatka Puchatka  A. A. Milne 

 Każdemu nas czytano go do poduszki, ale czy ktoś z Was pomyślał, żeby na nowo 

odkryć znane już historie? „Kubuś Puchatek” tak naprawdę jest podwójną książką – jedną dla 

dzieci, która zabawia małego czytelnika swoją prostotą i drugą dla dorosłych, którzy odnajdą 

w niej taoistycznego Kubusia, depresyjnego Kłapouchego, zdominowanego przez misia 

Prosiaczka i rozbrykanego Tygryska. Poza tym klasyk jest wart przeczytania w każdym wieku 

ze względy na swój humor, alegorie i cudowne wypowiedzi. Pamiętamy przecież,                 

że „Tygrysy wszystko lubią”! 

 6. Małe Kobietki  Louisa May Alcott 

 Myślę, że wiele z nas wybrało się na film do kina tylko dla Hermiony, ekhem, Emmy 

Watson. Ale nie tylko ona była tam warta uwagi. Spokojna Meg, szalona Jo, cicha Beth           

i artystyczna Amy oraz ich historię z XIX wieku również zaciekawiają i rozbawiają.              

A pamiętacie jak to Jo poszła do teatru, a nie Amy? Albo jak Meg pojechała do Moffatów? 

Mam nadzieję, że nie zapomnieliście jaki jest talent Beth. I chyba wiecie jakie nazwisko 

noszą siostry? Myślę, że każdy fan Harry’ego Pottera powinien przeczytać tę książkę, 

ponieważ autorka wyznała, że „Małe Kobietki” to jedna z jej ulubionych książek                    

z dzieciństwa. 

Zuzanna 

Uważam, że warto… okazywać wdzięczność 

Babcia i dziadek to dwie osoby najważniejsze w naszym życiu zaraz po 

rodzicach. 21 stycznia swoje święto obchodzi babcia, natomiast dziadek 22. 

Klasa 1b oczywiście pamiętała o tych 

dniach. Z tej okazji uczniowie 

własnoręcznie wykonali dla kochanych 

dziadków upominki.  

Dziękujemy naszym babciom i dziadkom za 

serce, za cierpliwość, za wspólne 

odkrywanie świata, za każdy dzień 

spędzony razem. Kochamy Was. 

Barbara Mystkowska klasa 1b 
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Sonda 
Na kilka dni przed walentynkami w klasie 5b realizowano temat lekcji wychowawczej „Świat 
wartości. Prawdziwa miłość”, co zaowocowało między innymi wyborem wartości, które 
dzieci uważają za najcenniejsze w swoim życiu. Zerknijcie, na co najchętniej głosowano. 

 

 

Pożartujmy        
 
 

Czy ktoś kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, aby mieć zajęcia on-line? Nigdy wcześniej 

nikomu by nie przyszła nawet taka myśl do głowy. 

        Kiedyś rodzice odciągali nas od komputerów, zapisując na zajęcia dodatkowe takie jak: 

• basen, 

• taniec, 

• śpiewanie, 

• jazda konna itp. 

Obecnie dla nas wszystkich korzystanie z komputerów i laptopów to przymusowa 

codzienność. W zaistniałej sytuacji możemy stwierdzić, że za czasów zajęć stacjonarnych 

wstawaliśmy dwie godziny wcześniej, aby się przygotować (śniadanie, mycie zębów itp.). 

Obecnie wstajemy minutę przed lekcją, będąc w piżamie. Wszystkie posiłki spożywane są     

w trakcie zajęć. Żartując, co stałoby się gdybyśmy odwrócili sytuację? (Do szkoły 

poszlibyśmy w piżamie). Zawrót głowy! 

        Sądzę, że czas ten pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wiele będziemy mieli          

do przekazania dalszym pokoleniom. 

 Asia Piłkowska 7j 

:) 
 
 
 

 

 

 

 

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na 

kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi 

Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać 

straszny huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta 

surowo: 

- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 
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- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje?  
- Nie mówi się "zakręcowywuje", tylko 
"zakręca" Jasiu! 
- No dobrze, to dlaczego on zakręca? 
- Bo mu się tory wygły... 

      
- Jasiu, przyznaj się, kto ci odrabiał pracę 
domową? 
- Ja nie wiem proszę pani, bo już wtedy 
spałem. 

      
Jasio żali się mamie: 
-Dzieci się ze mnie śmieją i mówią że jestem wampirem... 
-To nieprawda Jasiu, ale jedz szybciej bo ci zupka skrzepnie. 

      
U dentysty mama prosi Jasia: 
- A teraz bądź grzeczny i powiedz ładnie "aaa", żeby pan doktor mógł wyjąc 
palce z twojej buzi. 
 

Tym razem na Facebooku szkolnym  

tak zareklamowaliśmy gazetkę:  
 

Jest nowy numer „Prymuska”, 

poczytaj, chrupiąc orzeszka. 

Na gazetki szkolnej strony 

spójrz, będziesz zadowolony. 

Redaktorzy chętni, młodzi, 

obserwując świat na co dzień, 

dostrzegają, co jest  piękne, 

dzielą się radością, szczęściem, 

cenią modę, to co nowe, 

też rozrywki umysłowe. 

Zachęcamy do czytania, 

oraz współredagowania! 
MC 
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