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GAZETA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEDLCACH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W numerze:

Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa rodzina i przyjaciele. Zaczęliśmy inaczej patrzeć na świat, zdaliśmy sobie sprawę z tego, co naprawdę jest dla nas ważne i nieprzemijające.
Drodzy Czytelnicy, przed Wami numer gazety szkolnej, a w nim m.in.
refleksje uczniów w czasie pandemii, artykuły o pamiątkach rodzinnych,
poezja księdza Jana Twardowskiego i recenzje książek, które warto przeczytać. Młodzieży klas VIII życzymy powodzenia na egzaminach i spełnienia marzeń związanych z wyborem szkoły ponadpodstawowej.
Całej społeczności Jedynki życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji.
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GALAKTYKA str. 2

Uczeń kontra wirus
Koleżanki i koledzy, tak niedawno witaliśmy nowy
rok szkolny. Byliśmy pełni entuzjazmu i nadziei .
W wakacje nabraliśmy sił i byliśmy gotowi do nauki. Z jednej strony cieszyliśmy się, że możemy spotkać naszych przyjaciół i nauczycieli, z drugiej zaś
było nam smutno, ponieważ znowu zaczynała się
ciężka praca. Z wesołymi minami witaliśmy nauczycieli. Zdawaliśmy sobie sprawę, że do szkoły chodzić musimy, to nasz obowiązek. Przychodziliśmy
więc każdego dnia, by zgłębiać naszą wiedzę. Zasiadaliśmy w ławkach i poznawaliśmy świat. Tak mijał
dzień za dniem i miesiąc za miesiącem.
Pierwszy semestr minął bardzo szybko. Uczyliśmy
się pilnie, by uzyskać jak najlepszą średnią. Wreszcie nadeszły ferie. Byliśmy szczęśliwi, że możemy
wyjechać i mieć chwilę relaksu. Ciężko pracowaliśmy, więc należał się nam odpoczynek. Rozpoczął
się drugi semestr. Nikt z nas nie przypuszczał, że
wszystko się zmieni. Stało się coś nieoczekiwanego.
Nagle dowiedzieliśmy się, że w Chinach pojawił się
groźny wirus, który niestety, szybko dotarł też
do Polski. Nadal chodziliśmy do szkoły, lecz czuliśmy niepokój. Nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy z powagi sytuacji.

żyć. Nasze pokolenie przejdzie do historii jako silne,
niezachwianej wiary i nadziei na lepsze jutro.
Zbliża się koniec roku szkolnego, jakże inny od pozostałych. Czekamy z utęsknieniem na wakacje.
One również będą inne od tych wcześniejszych, ale
najważniejsze, że będzie świecić dla nas słońce.
Miejmy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się znowu w murach szkoły, pośród korytarzy, które tak
dobrze znamy.
Całej społeczności szkolnej życzę dobrego wypoczynku- Wasza koleżanka Julia z kl.5b
Jak spędzam kwarantannę?

W tym czasie, kiedy ciągle przebywamy w domu,
wpadamy na różnego rodzaju pomysły, aby urozmaicić trudne chwile. Mamy swoje obowiązki, czyli
lekcje, prace domowe, wypracowania. Niekiedy pojawia się nuda... Wtedy idę na podwórko za domem
i zaczynam grać w piłkę z moim młodszym bratem
Bartkiem. Jeżdżę na rowerze oraz huśtam się na bujance.

Czas spędzony w domu sprzyja również rozwijaniu
wyobraźni. Spełniłem swoje dziecięce marzenie
Pewnego dnia usłyszeliśmy przez szkolny radiowę- i wykonałem z bratem leśną bazę z gałęzi na sąsiadującej łące. Zrobiłem z mamą skrzyniowy ogródek
zeł informację, że zajęcia w szkole zostają zawiewarzywny, a pewnego dnia, kiedy zaświeciło słońce,
szone. Byliśmy zaskoczeni. Jedni cieszyli się, myśląc, że otwiera się przed nimi pasmo nowych moż- wpadliśmy na pomysł stworzenia małej Grecji
liwości i rok szkolny dobiegł końca, inni starali się w naszej altance. Kupiliśmy puszkę niebieskiej farmyśleć optymistycznie i niczym się nie przejmować, by, pomalowaliśmy stare meble po dziadkach i posadziliśmy mnóstwo białych kwiatów.
choć nie wiedzieli, jak będzie wyglądać ich dalsza
edukacja. Nauczyciele zapewniali nas, że to rozłąka
na dwa– trzy tygodnie. Jednak ten termin znacznie Staram się znaleźć pozytywne strony dłuższego
się przedłużał. Otrzymywaliśmy karty pracy do wy- przebywania w domu z rodziną. Mam nadzieję, że
konania, po jakimś czasie w terminarzu pojawiła się
pierwsza lekcja online. Byliśmy nieco zaskoczeni,
bo raczej nie korzystaliśmy często z komputera jako
źródła wiedzy. Szybciej już woleliśmy grać i rozmawiać ze znajomymi przez różnego rodzaju media
społecznościowe. U niektórych pojawiły się problemy z siecią i sprzętem. Nieliczni nie mieli go wcale.
Jednak nauczyciele wspierali nas. Z każdym dniem
lekcji online zaczęło przybywać. Nie wszystko nam
wychodziło, ale staraliśmy się myśleć pozytywnie i
przyjmować pomoc. Mieliśmy tyle pytań, na które
nie znaliśmy odpowiedzi. Przede wszystkim zastanawialiśmy się, ile będzie trwała kwarantanna i jak
sobie radzić w tej nowej rzeczywistości. Z dnia na
dzień nauczyliśmy się funkcjonować. Choć wciąż
tak jak ja umilacie sobie czas na kwarantannie.
byliśmy w domach, stawaliśmy się coraz bardziej
radośni. Nauczyliśmy się spędzać czas z rodziną, a
Dominik 5a
kontakty koleżeńskie utrzymywaliśmy przez różnego rodzaju łącza.
Wirus nadal krąży wśród nas. Uczymy się z nim

GALAKTYKA str. 3

Mój dom
Drodzy Czytelnicy, pandemia sprawiła, że nasze
domy stały się dla nas wyjątkowym miejscem.
Tu uczymy się, odrabiamy lekcje, spędzamy więcej czasu z najbliższymi.

żeberek. Jest tam wspaniale!
Gdy rodzice pracują, to ja z siostrą bawimy się. Najczęściej w moim lub mojej siostry pokoju. Mogli
byśmy tak całymi dniami! Cieszę się, że zbliża się
weekend, tata nie będzie wtedy pracował i będziemy
W artykule powiem o niezwykłym przedmiocie,
mogli wspólnie pograć w gry planszowe. Ze wzglęo najwspanialszym budynku na świecie, czyli o mo- du na atmosferę uważam, że mój dom jest wyjątkoim domu. Jest wspaniały, ponieważ mieszka w nim wy. Każda rzecz, która się w nim znajduje, jest ważmoja kochana rodzina. W naszym domu wszyscy się na i potrzebna. Najważniejszą częścią mojego domu
uśmiechają, chociaż czasami się kłócimy. W obecnej są osoby, które w nim mieszkają. Moja rodzina!
sytuacji spędzamy ze sobą więcej czasu. Mam na
myśli epidemię koronawirusa. Moja mama pracuje
Marcel 5a
zdalnie, podobnie jak ja otrzymuje zadania przez
Internet. Tata niestety chodzi do pracy. Siostra ma
D jak dom, czyli dobrze jest mieć dokąd wracać
w tym momencie najlepiej, ponieważ ona cały dzień
może poświęcić na zabawę. W marcu nie mogliśmy Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz,
wychodzić na dwór, ale mama zawsze coś wymyśli- ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją. ( Janusz Morła. Czas spędzaliśmy na balkonie. Jeździliśmy nawet genstern )
na hulajnogach!
Wróćmy jednak do domu, moim bohaterze artykułu. Życie jest podróżą, która prowadzi do domu.
( Hermann Melville )
To bardzo przyjemnie miejsce. Jest w nim siedem
pomieszczeń: pokój siostry, sypialnia rodziców, mój
pokój, łazienka, salon, kuchnia i pralnia. Moim zdaniem nasz dom jest ładny.
Ma praktycznie wszystkie ściany koloru białego,
oprócz mojego i siostry, w naszych pokojach
są szare. Oczywiście najbardziej podoba mi się mój
pokój. Większość rzeczy jest koloru białego, ale jest
kilka również w innym kolorze. Mam dużą białą
szafę na ubrania, regał na książki, biurko i wysoką,
zamykaną półkę, w której trzymam podręczniki, zeszyty i gry planszowe. Mam też w pokoju czerwoną
metalową szafkę na rzeczy plastyczne, które mogę
wykorzystać kreatywnie.
W moim pokoju swoje miejsce mają przedmioty mi
bliskie i pamiątki: zdjęcia rodziny i przyjaciół, globus, worek z piłkami do grania. Lubię być w tym
pomieszczeniu. Słucham muzyki, czytam książki,
uczę się i oczywiście czasami gram na telefonie.
Wolę jednak spędzać czas z rodziną. Wtedy idę do
salonu, bo tam najczęściej jesteśmy wszyscy razem.
W naszym salonie jest dużo słońca, bo okna wychodzą na południe. Promienie słoneczne są jakieś magiczne, ponieważ jak świecą na nasze buźki, to
wszyscy się uśmiechają. Salon jest chyba największym pokojem w moim domu. Jest w nim duża czarna kanapa, telewizor, szafka, w której są moje gry na
konsolę. Jest też duży drewniany stół z czarnymi
metalowymi nogami, który spełnia dużo funkcji. Jemy posiłki, gramy w gry, rysujemy czy po prostu
rozmawiamy. Kuchnia jest połączona z salonem.
To królestwo mamy. Ciągle w niej pachnie różnymi
zapachami. Na przykład świeżutkiej szarlotki, przepysznej domowej pizzy albo niedawno soczystych

Janusz Korczak z dziećmi z Domu Sierot

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie. (Janusz Korczak)

GALAKTYKA str. 4

Przedmioty mają swoją historię

Tajemnicza muszla

Padał deszcz, więc nie mogłem wyjść na dwór, a ponieważ miałem katar, nie mogłem się spotkać z kolegami. Bardzo się nudziłem i nie wiedziałem, czym
się zająć. Tata najwidoczniej zauważył, że nie mogę
sobie znaleźć miejsca, bo usiadł obok mnie i opowiedział mi pewną historię.

Kiedy byłem mały, miałem 6 lat, moja ukochana
prababcia Marysia zmarła. Podczas naszego ostatniego spotkania podarowała mi wspaniały prezent
i opowiedziała niezwykłą historię związaną
z podarunkiem, który do dziś jest dla mnie bardzo
cenny.

Gdy mój tata był chłopcem, na wakacje jeździł
do swoich dziadków, którzy mieszkali blisko niemieckiej granicy, w malowniczej miejscowości Skórzyn. W największym pokoju domu dziadków, stał
zabytkowy kredens. Znajdowały się w nim cenne
książki historyczne i matematyczne, niektóre miały
nawet ponad sto lat i zostały napisane w wielu językach. Prababcia i pradziadek byli nauczycielami
i zbierali je przez całe życie. W ich domu było wiele
starych i zabytkowych przedmiotów. Jednak to austriacki, kuchenny kredens budził największe zainteresowanie. Był on z połowy XIX wieku, w kolorze
orzechowym z czterema szufladami , blatem w szachownicę i wieloma półkami. Moja praprababcia
podarowała go swojej córce, a ta w 1950 roku dała
go w prezencie ślubnym mojej prababci i pradziadkowi. Mebel był tak wyjątkowy, że gdy przeprowadzali się na drugi koniec Polski, zabrali go ze sobą.
Gdy już byłem na świecie, tata z wujkiem po śmierci
babci pojechali wiele kilometrów do Skórzyna, by
ocalić rodzinne pamiątki. Przywieźli kredens, szafę ,
biblioteczkę, akordeony, książki i zdjęcia. Po powrocie do domu okazało się, że meble muszą być poddane renowacji. Mama nawet wykrzyknęła - Co za
rupiecie ! Renowator, który przyjechał, żeby je obejrzeć, był jednak zupełnie innego zdania. Zachwycał
się, że są ręcznie zrobione, że szyby w kredensie są
szlifowane, a szafa nie miała ani jednego gwoździa.
Po renowacji okazało się, że meble wyglądają jak
nowe i nawet mamie zaczęły się podobać.

Muszla, którą otrzymałem od prababci, pochodzi
z czasów II wojny światowej. Prababcia dostała ją
od swojego ojca, który w tamtych czasach walczył
i służył w Armii Krajowej. Muszla jest dość duża
i ma wiele ostrych końców, a lewy róg został ukruszony. Jest kolorowa, lekko beżowa z domieszką
koloru pomarańczowego.

Historia, którą opowiedział mi tata zrobiła na mnie
wrażenie. Bardzo się cieszę, że mamy przedmioty,
które są pamiątką po poprzednich pokoleniach naszej rodziny. Zawsze, gdy wchodzę do pokoju,
w którym stoi piękny kredens, przypominam sobie
o prababci Ani i cieszę się, że jesteśmy posiadaczami tego wspaniałego antyku. Mam nadzieję, że będzie on w naszej rodzinie jeszcze wiele, wiele lat.

Historia pochodzenia muszli jest bardzo ciekawa.
Prababcia, jak już wcześniej wspomniałem, otrzymała ją od swojego ojca, który po wielu miesiącach
walk w obronie ojczyzny wrócił do domu. Podczas
powrotu znalazł ją nad morzem. Ujrzał ją na plaży
podczas sztormu. Wydała mu się tak piękna, że ją
podniósł, a wtedy niemiecki oficer odstrzelił kawałek muszli. Mojemu prapradziadkowi na szczęście
nic się nie stało. Po powrocie do domu w tajemnicy
schował pamiątkę do szuflady. Bardzo chciał zrobić
niespodziankę i podarować muszlę mojej prababci
na urodziny. Niestety, następnego dnia niespodziewanie Gestapo wtargnęło do domu i zabrało dziadka
na przesłuchanie. Przez kilka miesięcy nikt z rodziny
nie wiedział, co się z nim dzieje. Prapradziadek już
nigdy nie wrócił do domu, ale przed śmiercią wysłał
list, w którym napisał, że bardzo wszystkich kocha
i żeby się o niego nie martwili. Na koniec dodał, że
w szufladzie znajduje się tajemnicza muszla, która
ma swoją jedyną i niepowtarzalną historię i przeznaczona jest dla jego jedynej córki - Marii.
Moja prababcia bardzo dbała o muszlę. Zawsze kiedy na nią patrzyła, to przypominała sobie swojego
tatę, za którym całe życie tęskniła. Czułem się i czuję bardzo wyróżniony, że to właśnie ja ją otrzymałem. Jest dla mnie wielkim skarbem. Zawsze, kiedy
przystawiam ją do ucha, słyszę wszystkie opowieści
o II wojnie światowej, które opowiadała mi moja
ukochana babcia Marysia.
Piotr 5b

Alek 5b

GALAKTYKA str. 5

Historia maszyny Kayser
Wiele osób nie chciało brać na siebie odpowiedzialDziś jestem zabytkiem. Nie dziwi mnie to jednak,
ności za naprawę tak starego i zużytego przedmiotu.
mam już przecież ponad sto lat. Kiedyś byłam luk- Wiedziałam, że było to ogromne wyzwanie, ale mususowym przedmiotem. Nazywam się Kayser i jeszę przyznać, iż było mi przykro, że ludzie byli tak
stem maszyną do szycia. Obecnie mieszkam w Sie- zniechęceni moim widokiem. Pani Kasia nie dawała
dlcach, jednak przebyłam długą drogę, żeby się tu
za wygraną i nie ustawała w wysiłkach, by przywróznaleźć. Chętnie opowiem swoją historię.
cić mi dawną świetność i sprawność. Po wielu próWyprodukowano mnie w Niemczech po I wojnie
bach, nareszcie znalazła fachowca w Krakowie, któświatowej. Do Polski trafiłam kilka lat później, w
ry zdecydował się mnie wyczyścić i odrestaurować.
ręce rodziny Ruszel z Rzeszowa. Byłam wtedy pięk- Była to bardzo trudna i długo trwająca praca. Spena. Miałam czarną główkę ozdobioną złotymi orna- cjalista wiele razy próbował się wycofać, ale wnuczmentami i elegancko wykaligrafowaną nazwę,
ka pani Wandy chciała za wszelką cenę mnie napraw tym samym kolorze. Całość osadzona była na so- wić. I dopięła swego. Po dwóch miesiącach kurielidnym, dębowym blacie, pod którym znajdowała
rem wróciłam do Siedlec. Miałam oczyszczoną, biasię żeliwna, czarna podstawa z pedałem i kołem na- łą podstawę i błyszczącą główkę. Pedał i koło napędzającym mechanizm. Kiedy pracowałam, wyda- reszcie były sprawne. Blat w jasnym kolorze nadawałam charakterystyczny terkot, który mojej obec- wał kontrastu ciemnym elementom, a złote ozdoby nej właścicielce do dziś kojarzy się z ciepłem roelegancji. Odkąd dostałam drugie życie, znowu zadzinnego domu na wsi i dzieciństwem. Niedługo
jęłam ważne miejsce w czyimś domu. Jestem przyjednak tam mieszkałam. Kilka lat po zakończeniu
datna i pomimo sędziwego wieku, nadal przy mojej
II wojny światowej, pani Bronisława postanowiła
pomocy można tworzyć piękne rzeczy. Mam napomóc swojej córce Wandzie i przetransportować
dzieję, że trafię kiedyś w ręce następnego pokolenia
mnie pociągiem towarowym do Niemojek. Stamtąd i nie będę tylko niepotrzebnym meblem, ale przede
zostałam przewieziona furmanką, która była najpo- wszystkim antykiem z historią.
pularniejszym wówczas środkiem transportu na wsi,
do Korczewa - miejscowości, w której osiadła
Alicja 5b
po wojnie pani Wanda ze swoją rodziną. Podczas
podróży mój blat się nieco otarł, ale złoty napis
z imieniem został nietknięty. Domownicy, do których trafiłam, nie byli zamożni. Korzystano tam
ze mnie niezliczoną ilość razy i stałam się przedmiotem ogromnie potrzebnym. Dzięki mnie można
było uszyć ubrania, niezbędne nie tylko domownikom, ale i sąsiadom rodziny, u której przebywałam.
Wiele razy byłam naprawiana, ale pani Wanda i jej
mąż bardzo o mnie dbali. Czułam się ważna. Służyłam tak moim właścicielom przez czterdzieści pięć
lat. Niestety, z czasem stało się to, czego się obawiałam. Wiedziałam jednak, że to oczywiste i nieuniknione - śmierć zabrała moją posiadaczkę, a czasy… bardzo się zmieniły. Zastąpiły mnie inne, dużo
nowocześniejsze urządzenia z wieloma funkcjami,
których nie posiadałam. Nowe pokolenie korzystało
już z elektrycznych maszyn do szycia. Nie byłam
już tak cennym i luksusowym przedmiotem i nikt
mnie nie potrzebował. Przez cztery lata stałam
w zimnej, wilgotnej i zakurzonej sieni małego, wiejskiego domu. Mój piękny, drewniany blat niszczyły
korniki, a elegancką, czarną główkę i żeliwną podstawę zaczęła pokrywać rdza. Nie można już było
na mnie pracować. Powoli traciłam nadzieję, że mój
los się odmieni. Ale stało się inaczej. Wnuczka pani
Wandy, Kasia, pewnego popołudnia przypomniała
sobie o moim istnieniu. Wspomnienia babci szyjącej
na mnie ubrania wywołały u niej wyrzuty sumienia.
Postanowiła mnie odrestaurować. Długo szukała
profesjonalisty, który podjąłby się tego zadania.

GALAKTYKA str. 6

Krzyżyk nadziei

Skarb

Historia ta zaczęła się ponad sto lat temu, kiedy mój
pradziadek Michał miał zaledwie kilka lat. Jego ojciec Feliks Bartczuk, weteran powstania styczniowego wyruszał, aby bronić naszej ojczyzny. Miał on
pięciu synów. Sytuacja finansowa rodziny była
trudna. Feliks bardzo kochał swoje dzieci oraz żonę,
a w domu wszyscy wzajemnie sobie pomagali.
Kiedy nadszedł czas rozłąki, wszyscy obawiali się
o swój los. Nastał bardzo ciężki czas dla całej rodziny. Żona mojego prapradziadka, Zdzisława podarowała mu krzyżyk, który miał go chronić, dodawać
siły i nadziei w trudnych chwilach.
Mijały ciężkie i stresujące miesiące dla członków
rodziny. Wszyscy w niepokoju wyczekiwali powrotu swojego ojca i męża. Nadszedł dzień, w którym
Feliks stanął w drzwiach swojego domu. Był bardzo
wycieńczony, poraniony oraz głodny. Osuwał się
po futrynie drzwi. Gdy mój pradziadek Michał zobaczył go w takim stanie, od razu pomógł mu przejść
do sypialni, aby w końcu mógł położyć się do łóżka. Wszyscy widzieli, że ich ojciec jest w bardzo
ciężkim stanie, wiec poszli modlić się o zdrowie ojca i męża. W pewnym momencie bohater naszej historii zawołał pradziadka Michała. Z racji, że był on
najstarszym synem, powstaniec podarował mu
krzyżyk. Wypowiedział słowa: „Jesteś najstarszy
i teraz ty musisz przejąć moją rolę w opiece nad
matką i rodzeństwem.” Kilka godzin później zmarł.
Mój pradziadek przez całe życie spełniał swoją
obietnicę.
Pradziadek Michał był dla mnie wzorem do naśladowania. Gdy byłem malutki, uwielbiał się mną opiekować i bawić. Z ciekawością wysłuchiwałem jego
historii. Gdy tylko podrosłem, zacząłem pomagać
mu w gospodarstwie. On jako jedyny tak dobrze
mnie rozumiał. Kiedy skończyłem osiem lat, mój
pradziadek zachorował. Był to dla mnie ciężki
okres. Odwiedzałem go regularnie. Pewnego dnia
rodzice zabrali mnie do niego. Złapał mnie za rękę
i przekazał krzyżyk, o którym tak wiele słyszałem.
Powiedział, że bardzo przypominam jemu siebie
z dawnych lat. Niestety, kilka tygodni później zmarł.

Mój dziadek miał pewną rzecz, a jaką dowiecie się
za chwilę. Jest ona dla mnie bardzo cenna, gdyż to
jedyna pamiątka po nim. Wyjątkowa i niezwykła
rzecz, może nie dla wszystkich, ale dla mnie jak
również dla mojej rodziny bardzo ważna.
Skarbem, o którym chciałabym opowiedzieć, jest
zegarek. Prawdopodobnie każdy kto to czyta, myśli
”serio zegarek, a co w nim niezwykłego”? Otóż jest
to niezwykły przedmiot, gdyż przede wszystkim jest
dla mnie, jedną z niewielu pamiątek po dziadku.
Mój dziadek był maszynistą. Jego ojciec, a mój pradziadek też wykonywał ten zawód. Zegarek, o którym mowa, przekazywany był z rąk do rąk.
Pewnego dnia mój tata zaciekawił mnie opowieścią
o skarbie, który posiada. Opowiedział mi i mojemu
bratu długą historię dotyczącą tego przedmiotu. Poinformował mojego brata Xawiera, że po swojej
śmierci chciałby, by to właśnie on był kolejnym
właścicielem zegarka. Tata miałby życzenie, by ten
oto przedmiot przekazywany był z rąk do rąk i z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję, że to się uda.
Ten nasz rodzinny stuletni skarb, kieszonkowy zegarek służył mojemu dziadkowi do synchronizacji
czasu pracy na stacji kolejowej.
Mój dziadek niestety zmarł. Obecnie nie mogę już
spytać o szczegóły historii tego zegarka. Mam jednak jeszcze babcię, tatę, którzy to opowiedzieli mi
więcej na temat tego przedmiotu.
Jest to niesamowite, że przekazujemy sobie pamiątki
po waszych przodkach. Cudowne jest to, że przechodzą one z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję, że mój brat przekaże go kiedyś swoim dzieciom.
Moje opowiadanie się już kończy. Zapytajcie swoich rodziców o pamiątki, w każdej są sentymentalne
skarby. Wcześniej nie lubiłam opowiadań o historii
moich przodków, a teraz mnie ciekawią. Do niedawna nawet nie wiedziałam, że taki zegarek istnieje,
dopóki tata mi o nim nie opowiedział. Moja prabab-

Do dzisiaj dokładnie pamiętam wypowiedziane
przez niego słowa. Podarowany krzyżyk zawsze
mam przy sercu, ponieważ wisi na łańcuszku na mojej szyi. Historia tego przedmiotu jest przekazywana
z pokolenia na pokolenie, dlatego również chciałcia jeszcze żyje i zapytam ją o szczegóły dotyczące,
bym przekazać ją w przyszłości moim dzieciom.
np. drugiej wojny światowej.
Mateusz 5b

Nadia 5a
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Medal z historią
Kilka miesięcy temu moja kolekcja monet wzbogaciła się o niezwykły eksponat.
20 października 2019 ukończyłem bardzo ważny dla
mnie sprawdzian. Był to Bieg po Krzyż Harcerski,
dzięki któremu stałem się pełnoprawnym harcerzem.
Moja babcia z niecierpliwością czekała na ten moment, ponieważ w młodości była harcerką. Gdy opowiedziałem jej o moim sukcesie, wzruszyła się
i zdecydowała, że to idealny moment, żeby przekazać mi pewien ważny medal. Babcia otrzymała go
od swojego ojca, dla którego ten numizmat miał dużą wartość emocjonalną. Obiecała sobie wtedy, że
przechowa medal i podaruje go swojemu najstarszemu wnukowi. Po 37. latach babcia spełniła daną sobie obietnicę i medal jest teraz ważnym eksponatem
w mojej kolekcji.
Medal został wykuty w 1983 roku i upamiętnia zdobycie Pokojowej Nagrody Nobla przez naszego rodaka i przyszłego prezydenta, Lecha Wałęsę. Komitet Noblowski docenił jego działania, które ,,charakteryzowały się determinacją w dążeniu
do rozwiązania problemów jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy’’. Dla wszystkich Polaków było to wyjątkowe
wydarzenie i miało bardzo duże znaczenie polityczne. Ciekawostką jest fakt, że Wałęsa nie mógł odebrać tej nagrody osobiście, ponieważ władze nie zezwoliły mu na wyjazd z kraju. Odznaczenie odebrała
w jego imieniu żona.

Szlafrok

W ferie tego roku zwiedzałem z rodzicami Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Można tam zobaczyć wiele dokumentów, fotografii
i innych pamiątek. Jedną z nich jest szlafrok, przerobiony na sukienkę, która przetrwała drugą wojnę
światową. Suknia znalazła się w muzeum dzięki
pani Romie Domalskiej. Przekazała ją z okazji zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Historia sukienki jest taka.... Gdy 1 sierpnia 1944
roku wybuchło powstanie, państwo Perłowscy z
dziećmi mieszkali przy ul. Elektronalnej na terenie
warszawskiego getta.
6 sierpnia zostali wyrzuceni z domu przez Niemców,
a pani Irena z roczną Winią i dwuletnią Romą
na rękach została wypędzona do obozu w Pruszkowie. Pani Roma wspominała - ,,Dzięki lewym dokumentom udało nam się zatrzymać u rodziny
w podwarszawskiej wsi Kaputy”. Zaradna mama
jednak chciała wrócić do stolicy. Nawiązała kontakt
z mieszkającymi we wsi pracownikami firmy Tudor,
którzy mieli wywieźć ze szpitala św. Ducha wartościowy sprzęt i przekazać go Niemcom- ,,Mieli przy
okazji podwieźć mamę do Warszawy, bo szpital sąsiadował z jej domem’’. Nie udało się wejść do kamienic, ale pani Irena razem z pracownikami weszła
do szpitala, wyniosła z niego odżywki dla dzieci,
kakao jak również szlafrok, który okazał się kluczowym znaleziskiem. W Bytomiu szlafrok został przerobiony na sukienki dla dziewczynek, a gdy już wyMedal, który dostałem, ma kształt koła o średnicy
rastały z nich na ubrania dla lalek - ,,Nosiła je przez
35mm. Waży 18 gram i jest posrebrzany. Na awersie lata moja lalka Grażynka’’- wspomina pani Roma.
ukazany jest wizerunek Lecha Wałęsy, a na rewersie Przez długi czas suknia leżała w walizce i przetrwała
nazwiska polskich laureatów Nagrody Nobla
wiele przeprowadzek.
do 1983 roku. Rant jest gładki. Medal jest bardzo
precyzyjnie wykonany. Twórca wiernie przedstawił
podobiznę noblisty, tworząc wyjątkowy numizmat. Była to dla mnie ciekawa przygoda, mogłem poznać
przeszłość. Pani Roma oddała kawałek rodzinnych
Pamiątka jest warta około 30 złotych. Nie ma więc przeżyć do muzeum, jedyną pamiątkę z czasów
znaczącej wagi materialnej, ale dla mnie jest bezcen- II wojny światowej, swoją sukienkę, która przewędrowała z nią niemal całą Polskę, a powstała
na. Medal posiada dużą wartość sentymentalną ,
przypomina mi, w jakich okolicznościach go otrzy- z porzuconego szlafroka. Przedmioty mają swoją
małem. Ma również wartość historyczną, ponieważ historię...
Igor 5a
dzięki niemu poznałem losy Lecha Wałęsy.
Obiecałem sobie, że kiedy mój wnuk będzie miał
tyle lat co ja teraz, otrzyma ode mnie tę pamiątkę.
Mam nadzieję, że medal zostanie w mojej rodzinie
na wiele pokoleń.
Szymon 5a
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Niezwykła opowieść
To, co chcę opowiedzieć, wydarzyło się
dawno temu. O tej historii dowiedziałam się podczas pobytu u mojej babci Władzi. Tego dnia wyjęłam swoje ulubione lusterko, by się w nim przejrzeć . Dostałam je od mojej mamy, ale nie przyszło
mi do głowy, by zapytać, skąd je ma.
W pewnej chwili zauważyłam, że babcia zwróciła
na nie uwagę . Przez chwilę przestała wyszywać
hafty i do mnie podeszła. Spojrzałam jej w oczy
i zrozumiałam, że wróciły do niej wspomnienia .
Babcia delikatnie wzięła ode mnie lusterko i pogładziła jego srebrną nawierzchnię. Patrzyłam na nią
uważnie . Babcia powiedziała, że lustereczko wiele
lat temu należało do niej .
Była wtedy piękną i młodą dziewczyną. Mieszkała
wraz z rodziną nieopodal lasu, w którym zazwyczaj
rozkładali swe tabory Cyganie. Często siedzieli przy
ognisku i śpiewali cygańskie pieśni. Moja babcia
wszystkiemu bacznie się przysłuchiwała . Mijały
tygodnie i z czasem zaczęło jej się to podobać .
Chętnie przebywała w ich towarzystwie. Pewnego
wieczoru stało się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Cygan wyznał jej miłość. Była szczęśliwa, bo
też darzyła go uczuciem. Jednak dni szybko mijały
i Cyganie musieli ruszać w dalszą drogę. Gdy nadszedł dzień pożegnania, podarował jej srebrne lusterko z maleńkim klejnocikiem pośrodku .
Z szeroko otwartymi oczyma i z zapartym tchem
słuchałam tej historii . A babcia, no cóż…
Ona była bardzo wzruszona. Jej oczy zaszkliły się
łzami. Przytuliła mnie i rzekła:
-Wiedz wnusiu, że to jeszcze nie koniec historii .
Tak wiele wspomnień łączę z tym przedmiotem .
Poprosiłam babcię, by opowiedziała mi wszystko
do końca . Zauważyłam , że zaczęły jej drżeć ręce
i pomyślałam:
-Co jeszcze mogło się wydarzyć? Jaką historię usłyszę?
Babcia przymknęła oczy, a po policzkach pociekły
jej łzy. Tym razem wspomnienia wróciły do czasów
wojny. Mimo iż był to trudny okres w jej życiu, często wyjmowała swoje lusterko, Wciąż błyszczało,
a na lustrzanym szkiełku nie było żadnej ryski . Widziała w nim swoją ładną i pogodną twarz. Niestety,
robiło się coraz bardziej niebezpiecznie, więc postanowiła ukryć swój skarb. To była najcenniejsza
rzecz jaką miała .
Pewnego dnia owinęła lusterko lnianą ściereczką
i włożyła do dużego słoja. Niedaleko domu wykopała głęboki dołek, a następnie ostrożnie wsunęła
tam słoik. Od tego dnia coraz mniej myślała o lusterku. Minęło wiele lat i wszystko wróciło do normy. Babcia przerwała opowieść, a ja siedziałam
w bezruchu i zastanawiałam się, czego jeszcze się
dowiem.

Wyniki konkursu plastycznego
-Widzę, że zaciekawiła cię moja opowieść - rzekła
babcia .
-Tak, tylko nie wiem, czy zdołam pojąć i zrozumieć
to wszystko, o czym mi powiedziałaś i co przeżyłaś.
Ciekawa jestem jeszcze jak lusterko znalazło się
w rękach mojej mamy.
Postanowiłam zrobić herbatę i krótką chwilę przerwy. Nieoczekiwanie jednak rozmowa wróciła
na swój tor. Okazało się, że słoik w ziemi ukryty był
wiele lat, aż do czasu, gdy podwórko zostało rozkopane w celu ułożenia kostki. Wtedy babcia odzyskała swoje lusterko. Mojej mamie bardzo się ono podobało, więc babcia postanowiła podarować je mamie, jako swojej córce. Obecnie ja jestem w posiadaniu tego niezwykłego przedmiotu i często z niego
korzystam. Choć już nie jest tak błyszczące i ma
wiele rys, to jednak wiem, jak wielką ono ma wartość sentymentalną dla mojej rodziny.
Jestem wdzięczna mojej babci, że opowiedziała mi
tę niezwykłą historię. Ta opowieść zostanie na
zawsze w mym sercu i będę ją przekazywała kolejnym pokoleniom.

Julia 5b
Gratulacje
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie zorganizował konkurs plastyczny "Zaprojektuj
swoją maseczkę". Nasi uczniowie wzięli w nim
udział i odnieśli sukcesy. Oto wyniki:
Kategoria- klasy 1-3
I m. -Wiktoria Kurowska kl. 1b
III m. - Michalina Babicz kl. 2a
WYRÓŻNIENIE- Antonina Babicz kl. 1a,
Iga Boruta kl. 3a
Kategoria- klasy 4-6
II m.- Zuzanna Duda kl. 4a
III m.- Lilianna Subda kl.4a,
III m. Marcel Prokurat kl.5a
WYRÓŻNIENIE-Natalia Niepogoda kl. 4a,
Maja Kałandyk kl. 5a,
Marta Borkowska kl. 5b,
Piotr Telej kl. 5b, Ksawery Boruta kl. 6a
Kategoria– klasy 7-8
I m. -Rafał Rombel kl. 8b
II m. - Magdalena Michalak kl. 7b
WYRÓŻNIENIE- Wiktor Duda kl. 7c
Wszystkie przesłane prace z naszej szkoły znalazły
się na zwycięskiej liście. Redakcja gratuluje dzieciom i szkolnym opiekunom konkursu: pani Aleksandrze Chojeckiej i pani Katarzynie Buzuk.
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Projektanci maseczek
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Ksiądz Jan od Biedronki
za oknem wiatr czerwcowy z pannami ładnymi a tobie kto daruje choć uśmiech malutki.
Pamiętasz tamta lekcję, gdym o niebie mówił,
te łzy co w okularach na religii stają właśnie o robotnikach myślałem z winnicy,
co wołali na dworze - nikt nas nie chce nająć.
Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami grubasku i jąkało - osowiały, niemy Zosiu coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe
szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy.
Wojtku wiecznie płaczący i ty coś po sznurze
drapał się, by mi ukraść parasol, łobuzie Pawełku z wodą w głowie i ty niewdzięczniku
coś mi żaby położył na szkolnym dzienniku.
1 czerwca 2020 minęła 105. rocznica urodzin księCzekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazddza Jana Twardowskiego, duszpasterza i poety
o franciszkańskim i ekologicznym sercu, przyja- ką ze srebrem betlejemskim co w pudełkach świeci ciela dzieci.
z barankiem wielkanocnym. - Bez was świeczki gaKsiądz pracował w Państwowej Szkole Specjalnej
sną w Pruszkowie. Uczył religii dzieci niepełnosprawne. i nie ma żyć dla kogo.
Praca z dziećmi specjalnej troski zaowocowała no- Ten od głupich dzieci.
tatkami, z których, między innymi, powstały późniejsze zbiory wierszy. Ksiądz Jan Twardowski w swojej
twórczości porusza ważne dla każdego człowieka
tematy poświęcone Bogu, dobroci i przyrodzie.
O sprawach ważnych potrafi mówić w sposób nieŚwięty Franciszku z Asyżu
zwykle prosty, często z poczuciem humoru. Poeta
nie umiem Cię naśladować pokazuje piękno świata, uczy optymizmu, tolerancji,
nie mam za grosik świętości
miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Traktuje
nad Biblią boli mnie głowa
z taką samą uwagą, dobrocią i wyrozumiałością zaRyby nie wyszły mnie słuchać równo dorosłych jak i dzieci. Poezja księdza Jana
nie umiem rozmawiać z ptakiem Twardowskiego jest pełna mądrości, nadziei i wiary.
pokąsał mnie pies proboszcza
i serce byle jakie
Piękne są góry i lasy
i róże zawsze ciekawe
Do moich uczniów
lecz z wszystkich cudów natury
Uczniowie moi, uczenniczki drogie,
jedyne poważam trawę
ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych,
Bo ona deptana niziutka
bez żadnych owoców, bez kłosa
com wam uczył lat kilka, stracił nerwy swoje,
trawo - siostrzyczko moja
i wam niechaj poświęcę kilka wspomnień świętych.
karmelitanko bosa
Jurku, z buzią otwartą, dorosły głuptasiegdzie się teraz podziewasz, w jakim obcym tłumie czy ci znów dokuczają na pauzie i w klasie i kto twe smutne oczy nareszcie zrozumie.
Janko Kosiarska z rączkami sztywnymi,
z noskiem co się tak uparł, że został króciutki -
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Poezja księdza Jana Twardowskiego
Przepiórka
Przepiórko co się najgłośniej odzywasz
Zawsze o wschodzie i zachodzie słońca
prawda że tylko dwie są czyste chwile
ta wczesna jasna i tamta o zmierzchu
gdy Bóg dzień daje i gdy go zabiera
gdy ktoś mnie szukał i jestem mu zbędny
gdy ktoś mnie kochał i gdy sam zostaję
kiedy się rodzę i kiedy umieram
te dwie sekundy co zawsze przyjdą
ta jedna biała ta druga ciemna
tak bardzo szczerze że obie nagie
tak poza nami że nas już nie ma

Pomnik księdza Jana Twardowskiego
w Jabłonnie

Mrówko ważko biedronko
Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków
ćma od lampy do lampy
na przełaj i najprościej
świetliku mrugający nieznany i nieobecny
koniku polny
ważko nieważka
wesoło obojętna
biedronko nad którą zamyśliłby się
nawet papież z policzkiem na ręku
człapię po świecie jak ciężki słoń
tak duży, że nic nie rozumiem
myślę jak uklęknąć
i nie zadrzeć nosa do góry
a życie nasze jednakowo
niespokojne i malutkie

O Miłości bez serca
Modlę się jeszcze do miłości bez serca
niezapominajki niby niebieskiej ale szorstkiej
jak często tylko od płaczu potrzebne jest serce
do pisania listów na miękko
okolicznościowych wzruszeń
malowania świętych
szukania drugiego chociaż nie do pary
po to aby wybierać środki łatwe i nie złote
żeby zazdrościć przez telefon
wynajdywać słabe strony kamienia
Serce to jeszcze za mało żeby kochać
W klasie
Ryczą w klasie dokazują
najgrzeczniejszych kotem szczują
ryczą biją się po łapie
chcą położyć się na mapie
na przyrodzie lepsza draka
wypchanego szczypią ptaka
nogi skaczą skrzypią ławki
kogoś biorą za nogawki
piszczą wyją głośno chrapią
książkę do religii drapią.
Nagle sfrunął anioł biały
mówi - lubię te kawały.

jb
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Refleksje turystki
Rok 2020 nie obdarował nas możliwością realizowania podróżniczych celów. Wakacje się zbliżają, jednak nie możemy wyjechać na urlop ze względu
na panującą pandemię. Wielu z nas marzyło o wyjeździe za granicę, jako noworoczne postanowienie
postawiło sobie ziszczenie podróżniczych planów,
lecz z powodu COVID-19 musiało z nich zrezygnować. Wirus pojawił się w Polsce bardzo szybko, a na
świecie wybuchła panika. Nikt nie przypuszczał, że
kwarantanna tak bardzo się przedłuży. Zostaliśmy
zmuszeni do odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości, która dla niektórych stała się trudna do
zaakceptowania. Szkoły zostały zamknięte ze względu na zagrożenie, a my rozpoczęliśmy naukę zdalną.
Kontaktujemy się ze sobą jedynie online, nie możemy się spotkać. Obowiązkowe maseczki w miejscach publicznych, na pewno utrudniają nam funkcjonowanie oraz są niewygodne. Wszyscy wiemy
jednak, że to dla naszego zdrowia, dlatego stosujemy się do obowiązujących przepisów. Jednak pragnienia dalekich wypraw nadal pozostają w naszych
myślach. Nie wszyscy jednak doceniają ich wartość.
Dlatego w tym artykule chcę przedstawić zalety podróżowania, abyśmy poczuli chociaż namiastkę tego, co było wcześniej.
Można żyć, lecz być zamkniętym na nowe doświadczenia i nie czerpać z życia pełnymi garściami, ale
dlaczego, skoro świat jest taki piękny i wielki, stworzony, żebyśmy mogli z niego korzystać?
Dzięki wycieczkom do innych krajów zauważamy
różnice między kulturami, a przy okazji uczymy się
nowych języków. Niektóre zwyczaje mogą się nam
spodobać oraz zagościć w naszym domu, na przykład tradycyjne potrawy. Dzięki wyprawom stajemy
się bogatsi o doświadczenia. Poznawanie nowych
ludzi jest również bardzo ciekawe. Nowo poznane
osoby mogą nam opowiedzieć o interesujących mitach, państwach lub najpiękniejszych miejscach,
które warto zwiedzić. Musimy pamiętać jednak
o szanowaniu tradycji i wierzeń. Podziwiając zachwycające widoki, budzą się w nas uczucia, których wcześniej nie znaliśmy. Podróżując po naszej
ojczyźnie, wiele się uczymy. Zagłębiając się w historię Polski, dowiadujemy się wielu ciekawostek
o naszych przodkach. Jadąc do innego miasta, wypoczywamy. Spotykając się z rodziną na wsi, możemy porozmawiać o ostatnich przeżyciach
oraz miło spędzić czas z bliskimi.
Myślę, że każda wyprawa ma w sobie wartość.
Wspomnienia z wycieczek zostaną z nami na zawsze, a my poszerzamy swoją wiedzę i otwieramy się
na nowinki, które były nam do tej pory obce.
Obecnie możemy jedynie korzystać z Internetu lub
atlasów, za ich pośrednictwem planować wycieczki,
które odbędziemy w przyszłości. Mam nadzieję, że

każdy z nas ma motywację do działania, pomimo
tego trudnego czasu. Zdrowie jest najważniejsze
i powinniśmy przedkładać je ponad wszystko, nawet
nasze marzenia.
Alicja 5b

Marzenia turysty
Dzisiaj opiszę wspaniałe góry porośnięte lasami
i trawą, po których chętnie by się pospacerowało.
Pod wieczór można byłoby usiąść przy ognisku

i upiec kiełbaski albo słodkie pianki. Wspaniale byłoby razem siedzieć i rozmawiać o wszystkim
i o niczym, a potem przytulić się do misia
i pójść spać.
Na pierwszym planie widzimy drzewko, wyobraźmy
sobie, że oliwne, kępki trawy oraz skały. W centrum
krajobrazu uwagę przyciąga góra przypominającą
okulary słoneczne, na której znajdują się pewnie jakieś ruiny greckie. Niebo jest spokojne, a małe obłoczki pływają po królestwie boga Uranosa, który
uśmiecha się promiennie i patrzy na gaje. W lewym
dolnym rogu widać górę porośniętą lasami.
Miejsce to jest spokojne i urocze. Bardzo mi się podoba. Chętnie pojechałbym tam z naszą klasą i panią
wychowawczynią. Pomarzyć dobra rzecz...
Miłosz 5a
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Platformy zdalnego nauczania
Pandemiczna rzeczywistość edukacyjna zmusiła
szkoły do zmiany edukacji realnej na wirtualną.
Przedstawiamy najbardziej popularne platformy
do nauczania online.
Microsoft Teams.
Darmowa dla edukacji, zaawansowana platforma do komunikacji internetowej,
z której standardowo, codziennie na całym świecie korzysta około 45 milionów ludzi każdego dnia! Dostosowana jest do tworzenia
wirtualnych klas i zdalnego nauczania. Możemy prowadzić dyskusje, aranżować spotkania online wideo
i audio, przesyłać załączniki. Tworzymy zespoły
klasowe, zadajemy zadania domowe, tworzymy testy, wystawiamy oceny, a nawet sprawdzamy listę
obecności. Notes zajęć umożliwia zamieszczanie
materiałów do lekcji i pracę grupową Nie będzie też
zaskoczeniem, że usługa integruje się z darmowym
dla edukacji pakietem Office 365, który też ma duży
potencjał tworzenia treści do celów grupowego nauczania przez Internet. Platforma zabezpieczona pod
względem przetwarzania danych osobowych. Dostępna jest zarówno wersja na komputer, jak
i program na telefony.
Google Classroom.
To ważna i funkcjonalna
aplikacja. Wchodzisz na
stronę klikasz "+"
w prawym górnym rogu
i jeśli jesteś nauczycielem
wybierasz opcję utwórz
zajęcia, a jeśli jesteś
uczniem klikasz: dołącz
do zajęć. Tutaj zdecydowanie więcej pracy leży po stronie nauczycieli, bo sam
udział w lekcjach jest bardzo prosty. Uczeń musi
tylko podać odpowiedni kod i tyle. Potencjał Google
Classroom jest ogromny. Materiały można
z łatwością dzielić na lekcje, a do każdej z nich dodawać potrzebne załączniki. Nauczyciel bez problemu sprawdzi wiedzę, wystawi oceny i doda komentarze. Wszystkie osoby mogą się też komunikować
na czacie. Uwaga w wersji darmowej bak opcji komunikacji audio i wideo. Platforma zabezpiecza
przetwarzanie danych osobowych pod warunkiem
założenia spersonalizowanego konta. Dostępna jest
zarówno wersja na komputer, jak i program na telefony.

Refleksje siódmoklasistki
Discord
Platforma dla fanów gier
internetowych adaptowana
do potrzeb edukacyjnych.
Discord zapewnia: dedykowaną, darmową i dostępną
wyłącznie za zaproszeniem
przestrzeń lekcyjną, kanały
tekstowe do organizowania
lekcji, zadawania prac domowych, tworzenia grup
uczniowskich, kanały głosowe do rozmów w cztery
oczy, dyskusji grupowych, a nawet organizowania
dyżurów. Działające w czasie rzeczywistym środowisko edukacyjne,
w którym można prowadzić
lekcje dla 50 osób. Platforma nie zabezpiecza przetwarzania danych osobowych. Dostępna jest wersja
na komputer, jak i program na telefony. Posiada
ograniczenia wiekowe.
*****************************************
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Niestety,
nie mogę Was zobaczyć osobiście, ale chętnie podzielę się z moimi doświadczeniami z okresu pandemii.
Moim zamiarem jest przekonanie Was, że pandemia
to nie wakacje, ale sprawdzian z dojrzałości i odpowiedzialności.
Większość z nas – uczniów ma problem z systematycznym odrabianie prac domowych. Tutaj główną
rolę odgrywa telefon, komputer lub tablet. Z doświadczenia wiem, że to są straszni pożeracze czasu.
Zdaję sobie sprawę, że oderwanie się od gier
i multimediów może być trudne. Mnie również
nie zawsze się udaje. Rozwiązań tego problemu jest
wiele. Możecie grać po odrobieniu lekcji lub robić
sobie przerwy co pół godziny. Tu pragnę zaznaczyć,
że w tym momencie zaczniecie sobie zdawać sprawę, ile czasu korzystacie z mediów. W moim przypadku było to bardzo dużo.
Teraz rozplanujcie sobie czas. Już po kilku dniach
zobaczycie efekty swojej pracy. Takie planowanie
przyda się również w codziennym życiu, nie licząc
satysfakcji i większego zaufania ze strony bliskich
nam osób.
Na zakończenie chciałabym uzmysłowić wszystkim,
że to my kształtujemy ojczyznę, a jeżeli nie będziemy się uczyć, to kto zrobi to za nas?
Rok szkolny dobiega końca, wszystkim czytelnikom
życzę zdrowych i słonecznych wakacji.
Karolina 7a
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Warto przeczytać
Witajcie, w ten
lazła się w ubietrudny czas kwagłym roku na
rantanny, gdy
liście najlepzacząłem się nuszych książek dla
dzić postanowidzieci i młodziełem przeczytać
ży.
książkę. Na półce u mojego brata znalazłem
książki z serii
Mikołajek to jedMagiczne Drzena z najpiękniejwo. Postanowiszych serii ksiąłem więc wybrać
część drugą
żek zarówno
pt. Tajemnica
dla dzieci jak
mostu. Książka
i dla dorosłych.
ta zrobiła na
Została napisana
mnie ogromne
przez René
wrażenie i pomimo iż jest dość gruba, ma aż 432.
Goscinnego i zilustrowana przez Jean-Jacques’a
strony, przeczytałem ją w ciągu kilku długich cieSempégo. Pierwsza historyjka o przygodach charypłych wieczorów.
zmatycznego
Aby przybliżyć fabułę tej powieści, pokrótce opofrancuskiego
wiem historię. Książka ta opowiada o dalszych przychłopca została
godach Kukiego, Filipa, Tosi i Wiki, do których doopublikowana
łącza Melanie, niezwykła dziewczynka. To od niej
w 1959 roku.
zależy los Filipa. Potrzebują przedmiotu, który wyleW książce znajczy chłopca z nieszczęśliwej miłości. Niestety, czerwone krzesło nie może już pomóc, ponieważ mama
dziemy liczne
rodzeństwa rozkazała mu, by nie spełniał poleceń
opowiadania
dzieci. Potrzebna jest magia, której nie mają. Wędroo małym urwisie
wali przez góry i jaskinie, walcząc z olbrzymim pai jego niezwyjąkiem, niedźwiedziem i trójoką Gretą. Finał tej pokłych i równie
wieści rozpoczyna się w Wenecji, w której znaleźli
rozrabiających
most zapomnienia. Niestety, czar zatapia całe miakolegach. Przysto. Do pomocy rusza też niezwykły robot i kotka
Latte. To nie wszystkie ciekawostki i przygody
gody małych bohaterów polecamy szczególnie uczw tej książce, to tylko mały fragment tego, co się
niom klas III. W przyszłym roku na lekcjach języka
ciekawego w niej dzieje.
polskiego będą omawiać tę książkę.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to musicie koniecznie przeczytać tę książkę. Zachęcam wszystKamil 5a
kich to przeczytania bardzo ciekawiej powieści opisującej przygody dzieci i obiecuję, że na pewno, jeśli
po nią sięgniecie, nie będziecie żałować. Miłej lektury.
Nić Ariadny to świetnie wydana i pięknie ilustrowana książka. Autor i rysownik, Jan Bajtlik przedstawił
w niej greckie mity. Czytelnikowi podczas wypraw
na Olimp, po Złote Runo, do Odysei, podczas wojny
trojańskiej czy dwunastu prac Herkulesa towarzyszy
nić Ariadny. Oprócz tego książka przedstawia codzienne życie starożytnych Greków. Ta pozycja zna-
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Poezja optymistyczna
Elżbieta Bancerz
Dusza zaklęta w słowa
A kiedy już będzie po wszystkim,
Gdy świat wróci na miejsce,
Pójdziemy razem na spacer,
Trzymając się za ręce.
A kiedy już będzie po wszystkim,
Do kina razem wyjdziemy,
Wracając parkową alejką,
Chmury podziwiać będziemy.

Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
Jeszcze będzie przepięknie…
Autorem słów i muzyki do piosenki jest Tomasz
Lipiński, lider zespołu Tilt.

A kiedy już będzie po wszystkim,
Świat się na chwilę zatrzyma.
Serce wdzięczność otuli,
Odeszła niedobra godzina.
A kiedy już będzie po wszystkim,
Przyjdzie czas zrozumienia,
że zawsze obok był człowiek
z sercem zamiast kamienia.

Cieszę się spać idąc,
bo dzień przeżyłem.
Cieszę się rankiem,
bo świt zobaczyłem.
Staram się cenić
przeżyte chwile.
By życie było
szczęśliwsze i miłe.

Widziałem domy o milionach okien
A w każdym oknie czaił się ból
Widziałem twarze, miliony twarzy
Miliony masek do milionów ról
Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce
I wciąż było mało i ciągle chciał więcej
I wciąż nie starczało, ciągle było brak
Ciągle bolało, że ciągle jest tak
Strach nie pozwalał głośno o tym mówić
Strach nie pozwalał kochać się i śmiać
Strach nakazywał opuścić w dół oczy
Strach nakazywał cały czas się bać

Ktoś kiedyś rzekł mi,
że to kretynizm.
A ja odrzekłem:
Nie… to optymizm.
Cieszyć się trzeba,
rzeczami małymi.
Bo one łącznie,
są już wielkimi.
jb
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Humor
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?!

Mała dziewczynka płacze na ulicy. Podchodzą ludzie i pytają:
-Dlaczego płaczesz?
-Bo się zgubiłam...
-A jak się nazywasz?
-Nie wiem.
-A jak się nazywa twoja mamusia?
-Nie wiem...
-A znasz swój adres?
-Tak. Wu-wu-wu , kropka, Basia, kropka pe-el.
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