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"Żaden dzień nie jest podobny do drugiego, każde jutro kryje w sobie cud, 
magiczną chwilę, która burzy stare światy i tworzy nowe gwiazdy." 

Paulo Coelho 

 

Gratulujemy sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce,  
a nade wszystko życzymy zdrowia, wiary w siebie i pogody ducha.  

NR 96-97 

Pismo 

młodzieży 

i nauczycieli 

Kwartalnik 

Drodzy Czytelnicy!!!  
W numerze: 
 

 z życia szkoły 

 procedura wygaszania 
stresu  

 polecamy filmy i … 

 prace konkursowe 

 powieść w odcinkach 

 moje hobby 

 o sporcie 

 nauczyciel też człowiek 

 pora coś zmalować 

 o ekologii  

 o zdrowym stylu życia 

 WAKACJE 

 humor szkolny 

  
PRZECZYTAJCIE!!! 

 

Redakcja: uczniowie z klasy 5-7 SP w Trzcianie oraz Martyna Ruda z klasy 8  
Pod opieką: mgr Joanny Gajewskiej Ząbek 
Druk: SP Trzciana e-mail:  zs.trzciana@intertele.pl        
Nakład: wydanie online         

„Kiedy chcesz coś osiągnąć, rozejrzyj się dookoła, zastanów się  
i pomyśl, czego dokładnie chcesz.  
Nikt nie dojrzy celu z zamkniętymi oczami. " 

Paulo Coelho 
 

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/zaden-dzien-nie-jest-podobny-do-drugiego-kazde-jutro-kryje-w-sobie-cud-magiczna-chwile-6384995/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/zaden-dzien-nie-jest-podobny-do-drugiego-kazde-jutro-kryje-w-sobie-cud-magiczna-chwile-6384995/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/zaden-dzien-nie-jest-podobny-do-drugiego-kazde-jutro-kryje-w-sobie-cud-magiczna-chwile-6384995/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/zaden-dzien-nie-jest-podobny-do-drugiego-kazde-jutro-kryje-w-sobie-cud-magiczna-chwile-6384995/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Coelho-Paulo/
mailto:zs.trzciana@intertele.pl
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kiedy-chcesz-cos-osiagnac-rozejrzyj-sie-dookola-zastanow-sie-i-pomysl-czego-dokladnie-8684701/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kiedy-chcesz-cos-osiagnac-rozejrzyj-sie-dookola-zastanow-sie-i-pomysl-czego-dokladnie-8684701/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kiedy-chcesz-cos-osiagnac-rozejrzyj-sie-dookola-zastanow-sie-i-pomysl-czego-dokladnie-8684701/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kiedy-chcesz-cos-osiagnac-rozejrzyj-sie-dookola-zastanow-sie-i-pomysl-czego-dokladnie-8684701/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Coelho-Paulo/
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kończy się rok szkolny 2020/2021. Kolejny trudny rok w cieniu pandemii. 

Żyjemy i pracujemy z nadzieją, że WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE#  
Za nami wyzwania i zadania, szkolne przygody. Jesteśmy o kolejny rok 

mądrzejsi, bogatsi w nowe doświadczenia. Odbyło się sporo imprez, 
uroczystości, konkurów. Niektóre miały charakter tradycyjny. Przez wiele 
miesięcy niestety online.   

W naszej szkole w ostatnim czasie sporo się działo… realizowano wiele 
ciekawych pomysłów, małych i dużych projektów, ważnych i mniej ważnych 
spraw. O wielu z nich poczytacie na nowej stronie szkolnej https://sp-
trzciana.pl/index.php/pl/ i kanale Biblioteka/Świetlica/Pedagog.  
 
Obchodziliśmy: 
 Dzień Dziadka i Babci 
 Walentynki 
 Narodowy Dzień Pamięci Wyklętych  
 Dzień Kobiet 
 Pierwszy Dzień Wiosny 
 Święta Wielkanocne 

https://sp-trzciana.pl/index.php/pl/
https://sp-trzciana.pl/index.php/pl/
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 Światowy Dzień Ziemi 
 Majowe Święta 
 Dzień Dziecka 
 Dzień Mamy Dzień Taty, DZIEŃ RODZICA 
 Pasowanie na czytelnika dla uczniów klasy I 
 Pożegnanie Uczniów Klas Ósmych 
 Uroczyste Zakończenie Szkoły 2020/21 

 
Jesteśmy z wami Niebieskimi Motylami - #challengeniebieskiemotyle2021! 
Odbyły się dwie sesje egzaminów próbnych, a w maju egzamin ósmoklasisty.  
Przygotowaliśmy kolejny film z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 
Odnosiliśmy również sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, 
ogólnopolskich.  

Konkursy, które odbyły się w roku szkolnym 2020/2021 

 IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” 

 Konkurs szkolny „Jestem dumny ze swojego zachowania” 

 Szkolny etap Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii” 

 Regionalny Konkurs Norwidowski 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Popisz się Talentem” 

 Powiatowy Konkurs Monodramu 

Zachęcamy do wspominania i czytania… O niektórych ze spraw chcemy 
napisać.   
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Procedura Wygaszania Stresu 
 

DBAJ O SIEBIE… 
 
Ta notatka również poświęcona jest zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Chcemy 
Wam pokazać, jak można ograniczyć stres, jak uwalniać emocje, wyznaczać 
granice i budować swoją samoocenę, nawiązać nową relacje z samym sobą i 
osobami, z którymi przebywasz, czerpać radość z życia. Paulo Coehelo powiedział 
o ludziach: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem 
wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, 
potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, 
zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani 
przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. 
Mając na uwadze te przemyślenia, uważamy, że wszyscy powinniśmy przeżyć 
życie jak najpiękniej jako ludzie szczęśliwi i zdrowi. Dlatego TO jest OK 
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Redukcja Stresu –  
Medytacja na stres 15 min 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OV1k63uJLdY 

 

Szkoła, odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe, trochę sportu  
i rozrywki, chwila lenistw i dzień minął. Twój grafik jest 

napięty…, więc może warto coś nowego obejrzeć, posłuchać 
albo przeczytać! Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji. 

Może coś znajdziecie dla siebie… 
 

Polecamy Ksiazki  i filmy… 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA!!!  

SERIA KSIĄŻEK „MAGICZNE DRZEWO” 
 

 

„Magiczne drzewo” to polska seria powieści dla dzieci i młodzieży autorstwa Andrzeja 
Maleszki. Do tej pory ukazało się 10 tomów fantastycznych przygód Kuki, Gabi i Filipa. Książki 

dla dzieci rzadko kiedy bywają bardziej 
fascynujące! 
 
 
„Magiczne drzewo” autorstwa Andrzeja 
Maleszki to seria niezwykłych powieści 
dla dzieci i młodzieży w konwencji 
realistyczno-magicznej. To błyskotliwie 
połączenie świata rzeczywistego i 
fantastycznego zaowocowało 
niepowtarzalnym cyklem opowiadań, 

które zdobyły wielkie uznanie na całym świecie. 
 
Pierwszy tom rozpoczyna się w momencie, gdy wskutek ogromnej burzy upada sędziwy dąb 
o nadprzyrodzonych mocach. Dąb trafia do tartaku, a jego cząstki rzemieślnicy zamieniają 

https://www.youtube.com/watch?v=OV1k63uJLdY
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różne przedmioty, które przejmują czarodziejską siłę. Każdy z drewnianych drobiazgów trafia 
do innego zakątku świata. 
 
Pierwszy z nich – czerwone krzesło – spełnia życzenia, o czym główni bohaterowie 
przekonują się zupełnie niespodziewanie. Rodzeństwo nie zdaje sobie sprawy, że życzenia 
należy wypowiadać ostrożnie, gdyż niechcący można doprowadzić do tragedii… i na przykład 
zaczarować swoich rodziców. 
 
W kolejnych częściach serii dzieci wyruszają w podróż śladem zaczarowanych przedmiotów 
wykonanych z niezwykłego drzewa, przeżywając mnóstwo fantastycznych przygód. 
Odnajdują magiczny most, walczą z przypadkowo wyczarowanym olbrzymem i toczą 
pojedynek z groźnym klonem Kukiego. Przyjdzie im także zmierzyć się z trudną grą oraz 
pokonać morskie stworzenia (“Cień Smoka”). W trakcie swojej podróży, dzieci spotykają 
niezwykłe postacie i pojazdy obdarzone magiczną mocą, na przykład zwierzomaszyny, 
zaczarowane zwierzęta, niezwykle szybkiego Drakulę, gigantów (“Świat ogromnych”), a także 
złe i dobre roboty (“Czas robotów”). 
 
Na podstawie opowiadań Andrzeja Maleszki powstał również serial telewizyjny emitowany w 
latach 2003-2006 oraz film pełnometrażowy (2009). Ekranizacje były prezentowane na całym 
świecie, a o prawa do scenariusza ubiegały się między innymi wytwórnie Disney i Paramount. 
Serial „Magiczne drzewo” zdobył statuetkę Emmy Award – telewizyjny odpowiednik Oscara. 
 
W serii „Magiczne drzewo” 
ukazały się: 
 
„Czerwone krzesło” 
„Tajemnice mostu” 
„Olbrzym” 
„Pojedynek” 
„Gra” 
„Cień smoka” 
„Świat ogromnych” 
„Inwazja” 
„Berło” 
„Czas robotów” 

 

Recenzja książki Magiczne Drzewo „Czerwone krzesło” 

Książka „Czerwone krzesło” z serii magiczne drzewo bardzo mnie zaciekawiła, 

ponieważ jest to historia o rodzeństwie: Kukim, Tośce i Filipie, którzy w swojej przygodzie 

napotykają magiczny przedmiot czyli czerwone krzesło. Historia z magicznym przedmiotem 

zaczęła się od tego, że Kuki zobaczył nogę krzesła w rzece. Nie mógł jej złapać bo była za 
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daleko, ale niespodziewanie krzesło samo przypłynęło do jego ręki. Po paru przygodach z 

krzesłem Kuki jako pierwszy zorientował się, że jest ono magiczne. Książka „czerwone 

krzesło” zawiera historie rodzeństwa, którego rodzice pod wpływem magii przestają kochać i 

wyjeżdżają w rejs na statek Quenn Victoria. Rodzeństwo dowiaduje się, kiedy statek będzie 

przy porcie w Kopenhadze i bierze magiczny przedmiot ze sobą w podróż. Najpierw zamienili 

swoją ciotkę w siedmioletnią dziewczynkę bo chciała im stanąć na drodze, a później wsiadają 

do autobusu, który jak się okazuje jedzie w przeciwną stronę od ich celu. Wtedy najstarszy z 

rodzeństwa Filip siada na krześle i mówi żeby autobus jechał prosto do Kopenhagi i tak się 

stało autobus dosłownie nie skręcał tylko jechał prosto. Wtedy rodzeństwo przesiada się do 

pociągu i podchodzi do nich konduktorka, siada na krześle i opowiada im, że w dzieciństwie 

na urodziny chciała psa a nawet sto psów i nagle w pociągu z wszystkich stron pojawiają się 

psy. Rodzeństwo wraz z siedmioletnią ciotka po stanowiło przenocować w namiocie i wtedy 

siedmioletnia dziewczynka zachorowała. Pojechali z nią do szpitala i okazało się, że musi w 

nim zostać kilka dni. Rodzeństwo więc ukradło łóżko szpitalne i wtedy Tośka powiedziała, 

żeby łóżko zawiozło ich do Kopenhagi i tak się stało. Cały czas śledził ich Max Rozmus, 

któremu Filip wygadał się, że krzesło jest magiczne. Rodzeństwo po przyjechaniu do 

Kopenhagi miało jeszcze dużo czasu, więc poszło wraz z siedmioletnią ciotką do parku 

rozrywki. Filip i Tośka kazali Kukiemu i ciotce pilnować 

krzesła bo oni poszli na atrakcje „kosmiczny biegacz”. 

Dzieciom znudziło się pilnowanie krzesła więc zmienili je w 

niewidzialne i zostawili za żółtą budką z napisem Tivoli. 

Gdy rodzeństwo i ciotka się spotykają, Filip pyta o krzesło. 

Kuki odpowiada, że zmienił je w niewidzialne i zostawił na 

żółtą budkę z napisem Tivoli. Okazuje się, że w parku 

rozrywki jest ze sto takich budek i nie wiadomo gdzie ją 

zostawił. Rodzeństwu w końcu udaję odnaleźć się krzesło. 

Gdy podchodzą pod port, statek Quenn Victoria odpływa. 

Po chwili dostali się do niego wyczarowanym mostem. 

Rodzeństwo prosząc czerwone krzesło o różne rzeczy 

odnajduje rodziców.  

Oliwia S. 

Zwiastun 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzsuJxHTJo 

Cały film 
https://www.youtube.com/watch?v=t0WZELxd_QY 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzsuJxHTJo
https://www.youtube.com/watch?v=t0WZELxd_QY
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Seria „Ale historia” 
 

                  

„Ale historia…” to seria edukacyjnych książek, które w ciekawy sposób mają przekazywać 
informacje z naszej historii. Nie da się zaprzeczyć, że nauka historii nie przychodzi dzieciom łatwo. 
Czytanie podręczników i zapoznawanie się z suchymi faktami może okazać się męczące. 
  
W związku z tym Grażyna Bąkiewicz przygotowała serię książek, w których w humorystyczny, 
lekki sposób prezentuje nam historię Polski od czasów Mieszka I aż do czasów nam 
współczesnych. 
  
Bohaterami książki są dzieci w wieku 12 lat, które przenoszą się do czasów historycznych i 
opisują jak wyglądało życie przed wiekami. Humorystyczne przekazanie faktów i ciekawostek staje 
się w ten sposób przejrzyste i przyjemne dla młodych odbiorców. W ten sposób będzie można ich 
zachęcić do poznawania historii i zagłębienia się w te czasy, które wzbudzą największe 
zainteresowanie. 
  
Do tej pory w cyklu „Ale historia…” ukazało się osiem tomów, które warto poznać zgodnie z 
porządkiem historycznym a więc następującej kolejności: 
  

Tom 1 – „Mieszko, ty Wikingu” 
Tom 2 – „Kazimierzu, skąd ta forsa” 
Tom 3 – „Jadwiga kontra Jagiełło” 
Tom 4 – „Zygmuncie, i kto tu rządzi” 
Tom 5 – „Stasiu, co ty robisz” 
Tom 6 – „Mamy niepodległość!” 
Tom 7 – „Ta potworna wojna” 
Tom 8 – „Ta śmieszna i straszna PRL” 

 

Lektury – czytać, czy 
nie czytać? 

 
Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu zawahał się… 
przeczytać całą lekturę, czy opierać się tylko na 
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streszczeniu. Przedstawię wam dzisiaj kilka powodów, dlaczego warto jednak chwycić za 
lekturę.  
 

 Wzbogaca nasz zasób słownictwa-dzięki książkom poznajemy wiele nowych wyrazów, 
które mogą przydać się nam w przyszłości  

 Polepsza naszą pamięć  

 Redukuje stres – czytanie książek działa uspokajająco, jest to idealny sposób aby 
pozbyć się zbędnej złości  

 Poprawa ortografię 

 Rozwija empatię – czytanie książek uwrażliwia na sztukę i na innych ludzi.  
 

Większość tych książek jest całkiem wartościowa, tylko niestety niezbyt dobrze 
dopasowana do naszego wieku i zainteresowań. 

Dajcie uczniom wolną rękę i pozwólcie czytać, to co chcą. W szkołach  wystarczy 
uzgodnić, że zaliczeniem będzie przeczytanie dowolnych 6 książek na rok szkolny. Potem o 
każdej z nich trzeba coś  napisać — czego się z niej nauczyli, co im się w niej podobało, co 
nie, w jaki sposób zmieniliby akcję, z którym bohaterem się utożsamiają. Można nawet 
napisać własne opowiadanie na motywach danej książki! Puśćcie  wodze fantazji! 

Niech uczniowie sami się przekonają z własnej woli o tym, że  „Słowacki wielkim poetą 
był”. Chcą się przekonać, nie muszą. 

Nich czytanie stanie się przyjemnością, pasja, przygoda, a nie przykrym obowiązkiem. 
Patryk 

W dalszej części zaprezentujemy teksty literackie napisane przez 
uczennice  naszej szkoły. Powstały one jako prace od konkursu 

„Popisz się talentem” 
 

Gwiezdna konferencja 
 

Jest 25 marca 2121 roku, godzina 10.30. Obecnie nadajemy z planety Mars, gdzie za 
30 minut rozpocznie się kosmiczna konferencja. Nasz obecny prezydent Cyberiusz Piorun 
odbędzie nadzwyczajną rozmowę z jednym z najbardziej wpływowych kosmitów 
Vonkianem Azzugz. Kosmici z otoczenia pana Vonkiana są cali zieloni, mają duże czarne oczy 
oraz z czubka głowy wystają im dwie jasnoniebieskie macki, którymi mogą chwytać 
różnorakie przedmioty. Lecz jeszcze przed konferencją pan Vonkian Azzugz odpowie nam na 
kilka pytań.   
 
- Witam pana bardzo serdecznie. Na początek chciałabym zapytać, jakie problemy zamierza 
pan poruszyć podczas konferencji z Cyberiuszem Piorunem?   
 
-Jednym z takich tematów na pewno będą kosmiczne relacje międzyplanetarne. Chciałbym, 
aby kosmici i ludzie mieszkali oraz pracowali wspólnie na różnych planetach oraz by nie 
występowało wrogie nastawieni wśród społeczeństw.  
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-Słyszałam również, że ma pan plany zasiedlania jednej z planet Systemu Tytyriona, czy to 
prawda?  
 
-Tak, jest to zgodne z ideą, o której mówiłem wcześniej, zamierzam przystosować i zasiedlać 
planetę XsavinixG48. Sprawić, by stała się miejscem przyjaznym i bezpiecznym oraz 
zielonym.  
 
-Jest już coraz bliżej konferencji. Jak pan sobie wyobraża dzisiejsze spotkanie i jakie duże 
wiąże z nim nadzieje?  
 
-Wydaje mi się, że wasz prezydent będzie tolerancyjny w stosunku do mnie. Jak i również 
pomoże mi w spełnianiu mojej wizji idealnego świata.  
 
-Niestety nasz czas się już skończył. Musi pan jak najprędzej udać się na spotkanie.  
 
 

Na obecną chwilę żegnamy się z Państwem. Wracam do studia stacji JUTRO.TV. Tuż 
po powrocie skontaktujemy się z naszymi słuchaczami, których zapraszamy na dyskusję. 
Jest już po spotkaniu, ogłoszono rozpoczęcie nowego projektu pod nazwą ROBOT. Kosmici 
zgodzili się użyczyć nam kilku wynalazków. Soczewki za pomocą których można mieć dostęp 
do wszelkich informacji zapisanych w kosmicznej bazie danych czy naukolary, które 
pozwalają na szybszą i efektywniejszą naukę.  

Wydaje mi się, że te wynalazki mogą zmienić nasze życie na zawsze. Przyszłość będzie 
ciekawa, ludzie zamieszkają na innych planetach, będą podróżować po różnych 
Galaktykach. 

Emilka P. 

 
Krok na przód 

 
Jest 2121 rok. Technologia przez sto lat niewyobrażalnie się rozwinęła. Niestety nie 

jest jedyna zmiana. Wychodzę na zewnątrz i zastaję tam ziemię w krytycznym stanie. 
Wszędzie leżą śmieci. Powietrze jest zanieczyszczone. Ludzie chodzą w maskach tlenowych, 
ponieważ nie da się oddychać. Jeziora i rzeki również są zanieczyszczone ściekami i 
odpadami. Nie wspomnę już o lasach, w których nie ma już prawie drzew. Jako dziennikarz 
wysłany na misję przyszłość nie mogę pozostać obojętna. Postanawiam więc zamieścić w 
Internecie ogłoszenie o Światowej Akcji Sprzątania Ziemi.   
 

Następnego dnia patrzę w laptop. Jest masa chętnych, którzy chcą się przyłączyć do 
akcji. Umawiam się z nimi w określone miejsce. Po przybyciu wszystkich chętnych mówię im 
o celach sprzątania Ziemi takich jak: czyste powietrze, piękne lasy i radość przebywania na 
świeżym powietrzu. Gdy sprzątaliśmy obszar lasu, moja przyjaciółka Eliza znalazła list z 2021 
roku. Otworzyła go i zaczęła czytać.   
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DO LUDZI PRZYSZŁOŚCI 

 
Drodzy obywatele Ziemi! W 2021 roku Ziemia jest piękna i czysta, ale obawiam się, że za 

kilka lat taka nie będzie. W dzisiejszych czasach niektórzy ludzie zaśmiecają środowisko, nie 
zdają sobie sprawy z tego, co będzie za kilkadziesiąt lat. Dla mnie i moich przyjaciół jest to 

ważna sprawa. Organizujemy akcje, promujemy ekologiczny styl życia i sprzątamy. 
Jeżeli Ziemia w czasie, w którym ten list czytacie, jest zanieczyszczona to tylko wina ludzi. 

Proszę dbajcie o nią. 
 

Zatroskana wolontariuszka 
 

Po przeczytaniu wiadomości z przeszłości postanowiliśmy spełnić prośbę 
wolontariuszki z 2021 roku i jeszcze bardziej zmobilizować się do pracy. Posprzątaliśmy kilka 
lasów. Późnym wieczorem, zmęczeni wróciliśmy do domów.  
 

Nazajutrz umówiliśmy się w tym samym lesie, w którym Eliza znalazła list. Dotarłam 
na miejsce, wszyscy byli poruszeni. Cały obszar był zanieczyszczony częściami starych 
statków kosmicznych, zepsutych androidów i komputerów. Wszyscy zastawiali się, dlaczego 
tutaj są śmieci, skoro wczoraj ten las dokładnie wysprzątaliśmy. Wtedy stwierdziłam,  
że ludzie po prostu nie szanują Ziemi i znowu zostawili śmiecie. W tej chwili wszyscy poczuli, 
że sprzątanie nie ma sensu, bo i tak jutro pojawią się nowe odpady. Większość się poddała. 
Ja z Elizą ustaliłam, że będziemy walczyć dalej i nie przestaniemy, dopóki nie uratujemy 
środowiska. Zadzwoniłyśmy do prezydenta Adama Kowalskiego i poprosiłyśmy go  
o spotkanie. Namówiłyśmy go, aby wprowadził surowe kary i mandaty za śmiecenie, 
wykorzystał nowe 
kosmiczne technologie 
do 

przetwarzania odpadów, nakazał obowiązek sadzenia drzew i roślin.  Nasz plan się powiódł.  
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Po kilku dniach widziałyśmy ludzi sprzątających lasy, więc przyłączyłyśmy się do nich. 
Jedynym z tych ludzi był Szymon Nowak, bardzo wpływowy obywatel Polski. Poprosiłyśmy 
go, aby w telewizji powiedział o sprzątaniu środowiska i zachęcił innych. Oczywiście on się 
bez wahania zgodził. Rozpoczęła się światowa kampania medialna. Po licznych programach 
telewizyjnych, audycjach w Internecie z jego udziałem wielu ludzi postanowiło również 
sprzątać środowisko. Byłyśmy bardzo zadowolone. W akcji sprzątania pomagały 
nowoczesne ekoroboty.  
 
  Eliza zadzwoniła do mnie w sprawie zaproszenia nas do telewizji. Powiedziała mi 
również datę naszego występu. Oznajmiła, że pokaz w tv będzie o ochronie Ziemi. Gdy 
dojechałyśmy na miejsce, spotkałyśmy prezydenta i Szymona Nowaka. Na uroczystości 
reporter telewizyjny mówił o mnie i o Elizie jako o bohaterkach Ziemi. Opowiadał również o 
całym przebiegu akcji sprzątania. Na koniec programu na cześć Ziemi i wszystkich, dla 
których jest ona ważna, zagrał zespół Enej. Były tam jeszcze smakowite przekąski. 
Podsumowując uroczystość była świetna. Gdy wracałyśmy z występu, ludzie chcieli robić 
sobie z nami zdjęcia. Zrozumiałyśmy, że jesteśmy sławne. Takimi najmniejszymi gestami jak 
sprzątanie Ziemi można tak wiele zmienić na lepsze.  

Wróciłyśmy do swojej redakcji przekonane, że przyszłość świata zaczyna się już dziś, a 
to jak będzie wyglądała Ziemia za sto lat zależy tylko od nas samych i tego, co zrobimy już 
dziś. My opowiemy o swojej przygodzie. 

Oliwia S. 

 
POWIEŚĆ W ODCINKACH  

 

Z Pamiętnika pilnej uczennicy  

Część czwarta – Deszcz śmierci! 

 

Przedzierałam się przez dżunglę parę ładnych godzin. Powietrze wydawało się gęstnieć 

–chyba zbierało się na deszcz...Podczas mojej ostatniej wędrówki zdążyłam zrozumieć jedna 

ważna rzecz: Afryka nie była pełna roślin i zwierząt, ale wręcz pusta. Liście oraz pnie drzew 

wydawały się być chore: pożółkłe, spróchniałe. Nie widziałam żadnych zwierząt. Tylko kilka 

komarów zdążyło dostrzec moją obecność i nacieszyć podniebienie świeża krwią. Tutejszy 

świat jakby spał albo zasypiał na wieki... Gdzie podziały się goryle i małpy? W tamtym 

momencie zatęskniłam nawet za wężami. Gdy tak rozmyślałam, coś spadło mi na czubek 

nosa. Przez moment myślałam, że mógł być to pot z mojego czoła – w końcu było tam tak 
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gorąco! Lecz po chwili ponownie coś spłynęło tym razem po moim ramieniu. Jeszcze raz  

i jeszcze jeden. Ciemno-pomarańczowa substancja o bardzo intensywnym i nieprzyjemnym 

zapachu powoli leciała z nieba, ale stopniowo przybierając na sile. Zaczęło mi się robić słabo, 

świat dookoła mnie wirował, nogi zrobiły się wiotkie – zaczęłam tracić świadomość. Nagle 

poczułam ciepły uścisk czyjejś dłoni na moim barku. Nie pamiętam, co się dalej działo, po 

prostu zasnęłam i obudziłam się w małej chatce. Głowa pękała mi z bólu, przycisnęłam dłoń 

do czoła – było okropnie gorące. Po mimo niesprzyjającego stanu zdrowia postanowiłam 

wyjść na zewnątrz, gdzie zastałam gromadę ludzi u moich drzwi. Kiedy przez nie 

wyglądnęłam wszyscy natychmiast wbili wzrok we mnie. Czułam jak ich spojrzenia 

przeszywają mnie, tak jakby w jednym momencie ukradli moją duszę, przeczytali i już 

wszystko wiedzieli. W tym całym zamieszaniu, nie wiem dokładnie skąd pojawił się Tau –mój 

późniejszy przyjaciel. Tau podbiegł do mnie, pochwycił za rękę I pociągną do wnętrza kajuty. 

Nie musiałam nawet go pytać, sam zaczął: 

- W końcu się obudziłaś! Spałaś trzy dni! Myśleliśmy, że jesteś stracona... Dlaczego nie skryłaś 

się podczas “Deszczu śmierci”? – z niewiadomych przyczyn rozumiałam każde jego słowo. 

Okazało się, że rudawa substancja, zwana tutaj “Deszczem śmierci” zabija lokalnych 

mieszkańców, którzy nie zdążyli się ukryć w porę. Niszczy ona także lokalną florę i faunę... 

Zostałam razem z nimi przez jeszcze kilka dni, aby poznać ich kulturę I obyczaje. Natomiast 

potem musiałam wrócić do mojej rzeczywistości. Na myśl nasuwa mi się jedno zasadnicze 

pytanie:“ Czy chcesz, żeby świat tak wyglądał za kilka lat?” 

Martyna 

G R Y   K O M P U T E 

R O W E 

Granie w gry komputerowe ma wiele 

zalet. Są też i wady. Zalety to między innymi:  
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Odstresowanie - czas, który nastąpił jest bardzo stresogenny. Gry są idealne do 

odstresowania pod warunkiem, że nie przesadzamy. Wtedy możemy doprowadzić do 

sytuacji, gdy wolimy świat gier i uciekamy od rzeczywistości. 

Ćwiczenie mózgu - wiele gier może rozwijać nasze myślenie. Są to głównie gry strategiczne, 

które zmuszają nas do myślenia. 

Refleks - gry bardzo często wymagają od nas zaangażowania. Musimy szybko reagować  

i podejmować decyzję. Rozwija to refleks oraz spostrzegawczość. 

Znajomości- gry pozwalają nam komunikować się z innymi ludźmi, zmuszają nas do 

współpracy. 

Ta elektroniczna rozrywka ma także wiele wad są to między innymi”  

Trudności w relacjach rzeczywistych - kiedy przesadzamy z grami zamykamy się w sobie co 

utrudnia relacje poza urządzeniem. 

 

Uzależnienia - Kiedy nie możemy obejść się 

bez komputera oznacza to, że jesteśmy 

uzależnieni. Jest to bardzo częsta sytuacja. 

W takim miejscu powinniśmy udać się na 

odwyk. 

Wzrok- nieustanne patrzenie się w monitor 

powoduje wysuszanie się oczu. Nie 

powinniśmy do tego doprowadzać. 

Straty czasu- czas, który poświęcamy 

na gry możemy wykorzystać na lepsze 

dla nas sprawy takie jak komunikacja z 

innymi ludźmi, czytanie książek oraz 

nauka. Ogółem warto grać w gry, 

jednak musimy to robić z umiarem. 

Mateusz i Jakub 
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Moje hobby 
SŁÓW KILKA O PSACH 

  
Psy najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Są kochane, miłe i lubią się bawić. Czy wiesz ze 

szczęki psa stanowią aż do 90 kg nacisku, niektóre psy  maja nieco silniejszy ucisk dochodzące 

do 200 kg. To całkiem dużo. Psi ogon ma swój własny język. Kiedy pies macha ogonem w 

prawo to znaczy, że jest szczęśliwy, gdy w lewo oznacza to, że się boi! Wiecie, że pies może 

rozumieć aż do 250 słów i gestów. Psy mają aż 319 kości! Czyli o 112 więcej niż człowiek. Psy 

również maja  dwa razy więcej mięśni do poruszania uszami niż ludzie! Używają tych mięśni, 

by  wyrażać ponad 100 emocji.  Ten dar pozwala słyszeć psom odgłosy z czterokrotnie 

większej odległości niż ludziom. Pies potrafi wydać z siebie 10 różnych dźwięków. Dla 

porównania koty prawie sto. Koty są bardzo rozmowne. 

Wybierając sobie psa na przyjaciela należy wsiąść pod uwagę rasę i charakter psa.  Pies 

przewodnik sprawdzi się jako przyjaciel dla osoby niewidomej lub niepełnosprawnej. Psy 

policyjne to zwierzęta przygotowane specjalnie do wykonywania zadań takich jak tropienie, 

służba patrolowa, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi w 

miejscu katastrof. 

Pies pasterski to pies inteligentny, skłonny do pracy z człowiekiem. Nie lubi 

bezczynności, szybko się uczy i chętnie wykonuje ćwiczenia. Psy obronne to grupa ras, która 

ze względu na swoje cechy fizyczne oraz pewne naturalne instynkty wykorzystywana jest do 

ochrony domu lub posesji. Psy myśliwskie grupa psów różnych ras użytkowanych przez 

myśliwych jako pomoc w polowaniu po uprzednim ich ułożeniu.  Rasy psów przyjazne wobec 

dzieci będą towarzyszyły najmłodszym od samego początku z miłością i cierpliwością. 

Oddany człowiekowi Retriever należy do najpopularniejszych psów rodzinnych na całym 

świecie.  
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Moim najlepszym przyjacielem jest kundelek wabi się 

Wega. Jej radość na mój widok sprawia mi ogromna 

przyjemność. Moja  najlepsza przyjaciółka jest wesoła i lubi się 

bawić. Szybko się uczy i jest bardzo wierna. Nie zamieniłabym 

jej na innego psa. 

Adriana 

Moj pies Wega  

 

 

 

 

 

S P O R T 

Wszelka aktywność fizyczna, czyli sport, jest lubianą czynnością przez wiele 

osób, zwłaszcza przez dzieci. Niektórzy ćwiczenia wykonują od czasu do czasu, inni 

trenują codziennie. Każdy wysiłek i ruch poprawia naszą kondycję fizyczną  

i psychiczną. Często sport uprawiamy samodzielnie, gimnastykujemy się, jeździmy 

na rowerze, chodzimy lub biegamy. Rzadziej sport jest zorganizowana formą 
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aktywności fizycznej, ale coraz bardziej popularną. Ludzie chodzą na siłownie, 

spotykają się, aby pograć w siatkówkę lub piłkę nożną.  

 

 

 

 

 

Andrzej Bargiel z Jędrek Baranowski. ze 

zjazdu z Yawash Sar II  

Są też tacy, którzy pasjonują się oglądaniem różnorodnych dyscyplin 

sportowych zespołowych lub indywidualnych. Zwykle mają swojego faworyta.  

W przypadku dużych prestiżowych imprez sportowych najczęściej kibicują 

przedstawicielom swojego kraju. Jest to pewien rodzaj patriotyzmu, który łączy nas 

Polaków. Polska ma się z czego cieszyć, ponieważ ma wielu utalentowanych 

sportowców, do których należą: Kamil Stoch (skoki narciarskie), Andrzej Bargiel 

(narciarstwo wysokogórskie), Robert Kubica (wyścigi samochodowe DTM i Le mans 

Series oraz Formuła 1), Iga 

Świątek (tenis), Rafał Majka 

(kolarstwo), Robert Lewandowski 

(piłka nożna), Bartosz Zmarzlik 

(żużel) i wielu innych m.in. 

lekkoatleci, siatkarze. Oni 

inspirują innych do działania nie 

tylko w sporcie, ale i w 

codziennym życiu.   

Iga Świątek,turniej Rolanda Garrosa 2021 
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W czerwcu 2021 Euro 2020 a w lecie Olimpiada w Tokyo!!! Dla każdego fana 

sportu będzie to wielkie wydarzenie i możliwość wspierania polskich zawodników. 

Mam nadzieję, że wiele osób czytających ten artykuł zgadza się ze mną.   

Miłosz 

Wysiłek fizyczny w okresie pandemii 
 

Wysiłek fizyczny w okresie pandemii jest bardzo ważny. W czasie lekcji zdalnych kondycja 

większości uczniów znacznie spadła. W-f w czasie pandemii znacznie się zmienił. Powrót do 

dawnego trybu życia będzie na pewno trudny i wyczerpujący. Okres pandemii który trwa już 

dobry rok źle wpływa na nasz stan kondycji. Co raz szybciej się męczymy i proste ćwiczenia, 

które kiedyś były bardzo łatwe teraz będą dla nas wyzwaniem. Przez pandemie wielu z nas 

nie może wyjść z domu, dużo osób pracuje zdalnie a inni są oblegli kwarantanną. Miejsca 

takie jak siłownie czy place zabaw, na których często byliśmy aktywni fizycznie zostały 

zamknięte przez co jesteśmy zdani na siebie w utrzymywaniu naszej kondycji. Siedzący tryb 

życia nie wpływa dobrze na naszą kondycję i nasze samopoczucie. Dodatkowo narażeni ze 

względu na pandemię i informację, które do nas docierają. Stres oraz siedzący tryb życia źle 
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wpływają na nasze zdrowie i kondycję. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów są krótkie 

ćwiczenia w domu lub na podwórku. Dobrym wysiłkiem jest zabawa z psem. By utrzymać 

dobrą kondycję nie potrzeba specjalnego sprzętu. Podstawową rozgrzewkę może wykonać 

każdy kto posiada choć chwilę wolnego czasu. Taka krótka rozgrzewka jest w stanie 

wyeliminować złe samopoczucie i sprawi, że każdego dnia będziesz się budzić pełen energii i 

chęci do aktywnie spędzania czasu.  

Emilia  

 

ZDROWY STYL ŻYCIA 
Macie do wyboru: psikus albo cukierek, czyli chorobę cywilizacyjną albo życie bez trosk 

odnoszących się do stanu zdrowia. My już wiemy, co wybierzecie, a tym wpisem wyjaśniamy, 

dlaczego zdrowy styl życia jest ważny – żeby była pewność, dlaczego dokonało się jedynego 

właściwego wyboru z wymienionych alternatyw. 

 

                                                    

 czym jest zdrowie? 

To pojęcie bardzo złożone. Z definicji 
tegoż, którą opracowano w Światowej 
Organizacji Zdrowia wynika, że zdrowie 
jest całkowitym fizycznym, psychicznym i 
społecznym dobrostanem człowieka. Jest 
to zatem to coś więcej aniżeli tylko brak 

choroby czy niepełnosprawność. Zdrowy człowiek wie, że żyje, czuje, że żyje oraz ma do życia 
siłę i chęć. W obecnych czasach do życia trzeba mieć naprawdę bardzo zdrowe podejście. 
Wystarczy bowiem poszukać informacji, ile 
miesięcy (a nieraz i lat) czeka się na dostęp do 
określonych świadczeń medycznych 
refundowanych ze środków publicznych lub 
oszacować, jak kosztownym wydatkiem dla 
własnej kieszeni może poskutkować 
lekceważenie własnego zdrowia, aby dojść do 
wniosku, że zdrowy styl życia to trend 
inwestycyjny, który umożliwia czerpanie 
zysków do końca życia. Ponieważ dzięki 
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zdobyczom medycyny i technologii życie potrafimy przedłużać, ale – niestety – jego jakości w 
okresie starości wciąż nie potrafimy polepszać, zdrowy styl życia tym bardziej staje się 
elementem potrzebnym tak samo, jak oddychanie, picie i jedzenie. 

 

 

Co składa się na zdrowy styl życia? 

Dieta – taka, która zaspokaja 
zapotrzebowanie organizmu na wszystkie 

składniki odżywcze, budulcowe i regulatorowe.  

Aktywność fizyczna – to podstawowy element zdrowego stylu życia  

Umiejętność radzenia sobie ze stresem – kardiolodzy wiedzą, że skoki adrenaliny nie są dla 

nas szkodliwe. 

Używki – nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne nikogo jeszcze nie uszczęśliwiły, wręcz 

przeciwnie: wszystkie konsekwentnie niszczą zdrowie.  

Sen, zdrowy, nieprzerwany, trwający minimum 7-8 godzin – zapominamy o nim albo 

spychany jest na dalszy plan. 
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Jak prowadzić zdrowy styl życia? Dbaj odpowiednią dietę. 

Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana 

dieta. Według specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia, należy spożywać produkty z 

różnych grup żywności, tzn. dbać o urozmaicenie posiłków, tak aby codziennie dostarczyć 

organizmowi wszystkich potrzebnych mu składników odżywczych –

 białek, węglowodanów, tłuszczów, a także witamin i składników mineralnych. 

 

   

Czynniki zdrowego stylu życia 

Zdrowy styl życia opiera się na 5 podstawowych zasadach, których wdrożenie w swoją 
codzienność gwarantuje lepszą jakość życia i poprawę samopoczucia. Należą do nich: 

 Świadome odżywianie. Wiedza, jaka żywność jest dla mnie korzystna, co mi służy, a co 

nie. Wybieranie naturalnych, świeżych produktów, picie wody. 

 Wybieranie zdrowej żywności. Wiedza na temat żywności, świadomy wybór 

produktów o korzystnym wpływie na zdrowie. Usunięcie z jadłospisu produktów 

pogarszających stan zdrowia. 

 Zmiana nastawienia psychicznego. Praca nas sobą, więcej optymizmu, wiara w siebie. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/odchudzanie/jaka-jest-zbilansowana-dieta-optymalna-dla-ciebie-aa-cJ56-67oc-F24F.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/odchudzanie/jaka-jest-zbilansowana-dieta-optymalna-dla-ciebie-aa-cJ56-67oc-F24F.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/bialko-rola-w-organizmie-zapotrzebowanie-produkty-bogate-w-bialko-aa-9GSK-b3Lc-SvXf.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/weglowodany-proste-i-zlozone-w-diecie-zrodla-zapotrzebowanie-aa-VaZe-GJp9-hmWi.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/tluszcze-nasycone-zrodla-i-wplyw-na-zdrowie-aa-WATL-Bwtr-r6vD.html
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 Regularne ćwiczenia fizyczne oraz ćwiczenia relaksacyjne. Prowadzą do poprawy stanu 

fizycznego, ale również redukują stres. Wysiłek fizyczny to najlepsza forma 

odpoczynku dla psychiki. 

 Dbanie o właściwą ilość snu. Każdy potrzebuje innego czasu, aby czuć się wypoczętym, 

jednak zdrowy sen jest niezbędny dla każdego. Pozwala odpocząć przede wszystkim 

mózgowi zalewanemu zewsząd bodźcami, ale również innym narządom stale 

pracującym. 

 

Alicja 

EKO jest OK!!! 

Ekologiczny tryb życia 
Ekologiczny tryb życia dotyczy 

zmniejszania zużycia energii i wody oraz 

sortowania śmieci i stosowania 

ekologicznych środków piorących i 

myjących. Warto jest też świadomie 

wybierać jedzenie. 

Energia elektryczna a 

ekologia 

Oszczędzanie energii elektrycznej to np. 

wyjmowanie ładowarki z kontaktu. 

Używając laptopa, warto odłączyć go od 

prądu, jeśli bateria jest naładowana. Dla dobra planety warto też 

zmniejszyć ogrzewanie w domu. Nawet 1 stopień mniej zrobi różnicę. 

Korzystne jest też używanie zmywarki lub pralki w trybie oszczędnym oraz 

wymiana żarówek na energooszczędne źródła światła.  

Zużycie wody 

Aby zmniejszyć zużycie wody, warto zmywać naczynia po zatkaniu odpływu 

zlewozmywaka lub w zmywarce. Zamiast codziennych kąpieli lepiej 

brać szybki prysznic. Warzywa i owoce można myć w misce lub 

zlewozmywaku. Pranie maksymalnie załadowanej pralki to korzystniejsze 

https://party.pl/porady/dom/wnetrza/jak-podlaczyc-zmywarke-krok-po-kroku-89753-r1/
https://party.pl/porady/dom/wnetrza/lazienka-z-wanna-czy-prysznicem-103773-r1/
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rozwiązanie niż robienie kilku prań w niepełnej pralce. Warto również 

zakręcać wodę podczas mycia zębów, golenia się lub namydlania ciała. 

Ekologiczne środki do prania i sprzątania  

Do prania i sprzątania można wykorzystać środki przyjazne środowisku, takie 

jak ocet, soda oczyszczona, sok z cytryny bądź specjalne piorące orzechy. 

Zdecydowanie zmniejszy to zanieczyszczenie środowiska i wód spowodowane 

trudno rozkładalnymi detergentami odpływającymi do ścieków. 

Kompostowanie śmieci 

Kompostowane organiczne śmieci zamienia się w cenny dla roślin, naturalny 

nawóz o konsystencji próchnicznej gleby. Można go wykorzystać 

do nawożenia ogrodu. Ziemia kompostowa znacznie lepiej użyźnia glebę niż 

nawozy chemiczne, zmniejsza parowanie wody z ziemi i jest przyjazna dla 

środowiska.  

Segregowanie śmieci 

Aby dbać o środowisko należy również segregować śmieci. Do segregacji są 

przeznaczone specjalne kosze np. żółty do plastiku i metalu, niebieski do 

papieru itp. Segregując odpady ograniczamy tony, które zanieczyściłyby 

środowisko. 

Świadome jedzenie  

Kupowanie jedzenia od rolników, ograniczenie lub eliminacja mięsa z diety to 

kolejne aspekty zdrowego stylu życia. Przy produkcji wyrobów mięsnych jest 

zużywana duża ilość wody i energii. Oprócz 

tego, w grę wchodzi etyka, a 

dokładniej ograniczenie cierpienia 

zwierząt. Dieta owocowo-

warzywna powoduje też zmniejszenie ilości 

ścieków i odpadów zwierzęcych na rzecz 

łatwiej rozkładalnych resztek roślinnych. 

 

Julia 

 

https://party.pl/porady/zdrowie/domowe-sposoby/soda-do-prania-jak-prac-soda-91129-r1/
https://party.pl/porady/dom/wnetrza/ekologiczne-pranie-w-orzechach-plusy-i-minusy-97395-r1/
https://party.pl/porady/dom/wnetrza/aranzacja-ogrodu-krok-po-kroku-103167-r1/
https://party.pl/porady/zdrowie/odchudzanie-i-diety/dieta-weganska-moze-byc-smaczna-89264-r1/
https://party.pl/porady/zdrowie/odchudzanie-i-diety/dieta-weganska-moze-byc-smaczna-89264-r1/
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Tańce Ludowe 

Wiele tańców i melodii ludowych zachowało popularność do dziś. Należą d nich: Krakowiak, Polonez, 

Kujawiak, Mazur, Oberek. Krakowiak tańczy się w szybkim tempie w metrum 2/4, Mazur tańczy się w 

szybszym tempie metrum na 3/4, Polonez jest wolnym tańcem ,a w metrum 3/4, Kujawiak jest tańcem 

spokojnym tańczy się w metrum 3/4 wykonywanym w tempie rubato, Oberek jest zaliczany do grupy 

szybkich tańców takich jak mazur czy tańce góralskie w metrum 3/4.  W naszej miejscowości jest zespół 

pieśni i tańca PUŁANIE. W zespołach ludowych nie tylko tańczą dorośli a także dzieci. 

 

Oberek i Kujawiak 

https://www.youtube.com/watch?v=voSNeZIOCuw 

Polonez 

https://www.youtube.com/watch?v=3NIwjX9kmFY 

Mazur 

https://www.youtube.com/watch?v=RSd1myq2ieU 

Krakowiak 

https://www.youtube.com/watch?v=EpFlERixG6M 

Stara Warszawa w wykonaniu grupy dziecięcej 

https://www.youtube.com/watch?v=5GYkKR9AOks 

Wiktoria i Wiktoria 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=voSNeZIOCuw
https://www.youtube.com/watch?v=3NIwjX9kmFY
https://www.youtube.com/watch?v=RSd1myq2ieU
https://www.youtube.com/watch?v=EpFlERixG6M
https://www.youtube.com/watch?v=5GYkKR9AOks
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NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK 
  

   

Chcemy Wam przybliżyć  
naszych belfrów.   
W TYM NUMERZE 
GAZETKI   

zaprezentujmy sylwetkę!!!???  
   
  
Wiek: wiecznie 18 
Prywatnie: ekstrawertyk, bardzo uśmiechnięty  
Hobby: gotowanie, jazda na rowerze, kajaki, taniec  
Ulubiona książka: „Mały Książę” 
Ulubiona piosenka: „Radość o poranku”  
Ulubiona kuchnia: babci i mamci <mniam> 
Ulubiony film: „Taxi” 
Marzenia: zwiedzić każdy zakątek świata 
Dlaczego szkoła: aby zarażać pasją młode pokolenia 
Zawód nauczyciela: tajny 
Ulubione miejsce na świecie: Roztocze 
Ulubiony żart: wpadł Jacek do kanału i koniec kawału 
Zabawna historia: moja siostra cioteczna chciała wybrać 8 złotych z 
bankomatu, z kolei tata myślał, że bankomaty są nieczynne w święta 
Życiowe mądrości:  To wielka odpowiedzialność być dorosłym wśród 
dzieci 
Imię i nazwisko: XYZ 
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PORA COŚ ZMALOWAĆ!!! 

 
koloruj online lub tradycyjnie 
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http://www.supercoloring.com/pl/node/1773446?colore=online 
 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maly-ksiaze-i-ogrod-
roz?colore=online 
 
 

 

Drodzy Czytelnicy!  

WYZWANIE nie tylko wakacyjne  – 

kącik z książkami!!! 

 

http://www.supercoloring.com/pl/node/1773446?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maly-ksiaze-i-ogrod-roz?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maly-ksiaze-i-ogrod-roz?colore=online
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To już jest koniec, nie ma już nic, 

Jesteśmy wolni, możemy iść… 

WAKACJE, znów będą WAKACJA… 

Wielkiej przygody, pięknych i ciekawych podroży, 

spełnionych marzeń, prostych radości  

ale przede wszystkim  

zdrowych i spokojnych WAKACJI 2021  

życzy redakcja „Czytadła” oraz Dyrekcja, Nauczyciele  

i uczniowie SP w Trzcianie 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem 

https://www.youtube.com/watch?v=-I_5zMqXbzU 

Zapraszamy do wysłuchania piosenki pt. IDĄ WAKACJE Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

https://www.youtube.com/watch?v=-I_5zMqXbzU
https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E
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HUMOR SZKOLNY 
 

 

 


