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Detektyw 

Piórko            

zanotował 
 

 W marcu świat 

zawirował (a może 

zwariował? 

zawirusował?) i gazeta 

nie ukazała się 

 Próbujemy zdalnie 

nadrobić zaległości 

 Życie z koronawirusem 

 Święta (i nie tylko 

święta) inne niż zwykle 

 Zdalne nauczanie na 

cenzurowanym 

 Majówka w domu albo 

bardzo blisko domu 

 Tęsknimy za szkołą… 

 
 

 

 Część materiału w tym numerze pochodzi 
z planowanego wcześniej numeru marcowego. Może 
warto przypomnieć sobie, co działo się w szkole, kiedy 
jeszcze do niej chodziliśmy? 

 
 

„Najszybciej języka uczą się małe dzieci, później jest nieco 
trudniej” - wywiad ze studentkami z koła naukowego Co-
lektor: 
 
Uczennice: Dzień dobry! Nazywam się Magda, a to moja koleżanka 
Weronika. (uczennice z klasy Pani Judyty Szaraszek) Chciałybyśmy 
zadać Paniom kilka pytań. Możemy zadać? 
Studentki:  Dzień dobry! Oczywiście. 
U:  Jak mają Panie na imię? 
S:  Nazywam się Natalia, a to moja koleżanka Magda, a podczas 
warsztatów była z nami też Alicja. 
U: Co Panie studiują? 
S: Jesteśmy studentkami filologii polskiej na Wydziale Filologii 
Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Wszystkie jesteśmy jeszcze na studiach licencjackich.  
U:  Czy studia są ciekawe? 
S:  Nasze na pewno. Studiujemy na specjalności logopedycznej, 
a także pedagogicznej. Mamy mnóstwo ciekawych zajęć, które 
przygotowują nas do przyszłej pracy. Poza tym działamy też w kole 
naukowym Co-lektor, gdzie rozwijamy swoje zainteresowania 
związane z pracą lektora języka polskiego jako obcego. A to różni się 
od nauczania języka polskiego, które znamy ze szkoły. Dzięki temu 
nie mamy czasu na nudę. 
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U:  Prowadziły Panie z nami warsztaty pt. Złam 
ten szyfr. Tu pokazały nam Panie kilka 
ciekawostek związanych z polszczyzną. Nigdy 
w ten sposób nie myślałyśmy o polszczyźnie. Czy 
Paniom podoba się praca lektora? Chcą Panie 
zostać lektorkami języka polskiego? 
S:  Na pewno praca nauczyciela – zarówno 
polonisty, jak i lektora języka polskiego jest 
bardzo ciekawa, to niesamowita przygoda, pełna 
różnych wydarzeń. Nierzadko zaskakująca. 
Dlatego nie wykluczamy tego, że będziemy 
pracować jako lektorki języka polskiego. 
Obserwujemy innych lektorów, którzy uczą 
zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. 
Dzięki temu wiemy, że bycie lektorem to bardzo 
ciekawa, choć niełatwa praca. Wymaga bowiem 
nie tylko znajomości języka polskiego i zasad 
w nim obowiązujących, ale też otwartości na inne 
języki i kultury.  
To bardzo ciekawe, gdy widzimy, że choćby sfera 
grzeczności może sprawiać wiele problemów 
obcokrajowcom, którzy gdy mówią po polsku, 
muszą wiedzieć, jak zwracać się do kolegi lub 
koleżanki, nauczyciela, swojego pracodawcy czy 
na przykład dyrektora. My do osób wyższych od 
nas ranga mówimy, używając form Pan, Pani czy 
Państwo, a na przykład w języku ukraińskim 
używa się tu formy drugiej osoby liczby mnogiej, 
czyli np. Czy udzielicie nam wywiadu? w języku 
ukraińskim znaczy tyle samo, co w języku polskim 
pytanie: Czy Pani/Pan udzielą nam wywiadu? 
Ciekawe, prawda? A to tylko jeden z przykładów. 
U: Widzimy, że język polski jest bardzo trudny, 
czasem też nam, Polakom sprawia problem. Jak 
długo zatem obcokrajowcy muszą uczyć się 
polskiego, by mogli się swobodnie 
porozumiewać? 
S:  To bardzo trudne pytanie, bo zależy, czy 
myślimy o dzieciach, młodzieży, czy dorosłych. 
Najszybciej języka uczą się małe dzieci, później 
jest nieco trudniej. Kursy, które przygotowują do 
tzw. samodzielności językowej, trwają około 
dwóch lat. Są oczywiście osoby, które szybko 
łapią język, mają ucho do języków. Są osoby 
bardziej zaangażowane, a także te, które nie mają 
motywacji do nauki. Widzicie to zapewne na 
Waszych zajęciach z języka angielskiego czy 
niemieckiego, prawda? Są osoby, którym ta 
nauka przychodzi łatwo, są też takie, którym 

trudno uczy się nowych słówek, gramatyki. 
Z polskim jest podobnie. 
U:  Dziękujemy zatem, że znalazły Panie czas na 
to, by pokazać nam podczas warsztatów język tak, 
jak widzą go obcokrajowcy. Cieszymy się, że 
zgodziły się Panie udzielić nam tego krótkiego 
wywiadu. Mamy nadzieję, że praca i studia 
pozwolą realizować Paniom wszystkie plany 
i zdobywać doświadczenie. Tymi warsztatami 
i wywiadem zachęciły nas Panie do myślenia 
o zawodzie lektora. Dziękujemy! 
S: Nam również było bardzo miło. Dziękujemy za 
ciekawe pytania.  

 
 

Co w „34”   piszczy? 

DZIEŃ Z JĘZYKIEM 

POLSKIM 

 
21 lutego 2020 roku w Szkole 

Podstawowej nr 34 w Poznaniu obchodziliśmy po 
raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Szkoła tego dnia stała się miejscem 
dialogu o języku, rozmów, którym towarzyszyło 
hasło Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego 
języka są granicami mego świata”. Słowa te 
przyświecały też warsztatom Złam ten szyfr, 
przygotowanym przez studentki z koła 
naukowego Co-lektor, którego opiekunem jest dr 
hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak z Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Wzięło w nich 
udział pięć klas z naszej szkoły. W ramach tych 
spotkań uczniowie mieli możliwość spojrzeć na 
język polski, ich język ojczysty z perspektywy 
obcokrajowców. Zadaniem uczniów było 
odnajdywanie zasad gramatycznych, które 
pozwalają wyjaśnić kilka wcale nieoczywistych 
reguł rządzących polszczyzną. Uczniowie z dużym 
zaangażowaniem szukali odpowiedzi na 
wszystkie pytania, z zaciekawieniem odkrywali, 
że stosują na co dzień zasady, których nie potrafią 
wyjaśnić. Z szacunkiem słuchali swoich kolegów 
i koleżanek, którzy referowali wnioski ze swoich 
poszukiwań. Dowiedzieli się m.in. tego, dlaczego 
w dopełniaczu jedne rzeczowniki rodzaju 
męskiego otrzymują końcówkę –a, natomiast 
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inne –u, a także jakie prawa rządzą doborem 
form poszli/poszły do rzeczowników pełniących 
funkcje podmiotu w zdaniach, a także jak 
liczebniki rządzą formami rzeczowników. 
Zaskoczeni wyliczali, ile zasad muszą znać 
obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako 
obcego, skoro przypadków fleksyjnych mamy 
w polszczyźnie siedem w każdej liczbie. Dalsze 
poszukiwania zasad odbywać się będą już w ich 
głowach. 

Młodsze klasy bawiły się w wystukiwanie 
na specjalnie przygotowanych planszach liter 
składających się na wyraz z określoną trudnością 
ortograficzną, za pomocą ciała decydowały, czy 
w danym słowie występuje ó czy u, rz czy ż, 
a także próbowały swych sił w zadaniach 
sprawdzających ich dykcję. Niektórzy śmiałkowie 
podjęli się zadań polegających na ilustrowaniu 
wybranych związków frazeologicznych.  

W kl. 4 – 8 odbył się plebiscyt na 
najbardziej polskie słowo. Ku zaskoczeniu wygrał 
„ziemniak”. Mimo iż nie zawiera typowo polskich 
liter, słowo okazało się bliskie naszym uczniom – 
poznańskim pyrom w końcu. Najładniejszym 
słowem według najmłodszych był „obwarzanek”. 

Przez cały dzień na lekcjach – różnych 
przedmiotach uczniowie odkrywali na nowo nasz 
język ojczysty. Dowiedzieli się, jakie stereotypy 
innych narodowości drzemią w języku polskim, 
jak pięknie – wyraźnie i wyraziście mówić 
i przemawiać. Uświadomili sobie, że w naszym 
języku nie brakuje anglicyzmów czy 
germanizmów. Na lekcji biologii uczniowie 
analizowali nazwy potoczne roślin, np. 
śmierdziuszki. Geografia to regionalizmy i blubry 
w Poznaniu. Historia też okazała się zaklęta w 
polskich słowach, np. polegać na kimś jak na 
Zawiszy.  Na matematyce i informatyce uczniowie 
szacowali na podstawie tekstów procentowy 
udział poszczególnych liter w danym tekście, by 
odkryć, która litera jest najczęstsza, a która 
najrzadziej używana przez Polaków, a na fizyce 
i chemii szukali najtrudniejszych słów. Na lekcji 
religii odkryli słowa, które ranią i leczą. 

Podczas dużej przerwy uczniowie 
podzielili się swoimi odkryciami – ciekawostkami 
o języku polskim. Zaprezentowali je krótko na 
scenie, a plansze, które przygotowali, stały się 
elementem scenografii.  Jesteśmy przekonani, że 

obchody Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego staną się szkolną tradycją. 

 

Z ekologią na TY 
 

„Nasze miejsce na Ziemi” 

 
 Film „Nasze miejsce na Ziemi” został 
wyreżyserowany i nakręcony przez Johna 
Chestera, który sam gra w tym filmie główną rolę. 
Jest to film dokumentalny o wielkiej zmianie 
i o tym, że wszystko na tym świecie ma swoją 
rolę. Mogliśmy go obejrzeć w kinach od połowy 
stycznia 2020 r. 
Ja należałam do tej grupy szczęściarzy, która 
zobaczyła go przed premierą. Film został 
doceniony także przez krytyków filmowych, 
dostał jedną nagrodę (najlepsze zdjęcia w filmie 
dokumentalnym) i sześć nominacji.  
 Dokument opowiada o życiu młodego 
małżeństwa: Moly i Johna Chesterów, którzy 
żyjąc    w wielkim mieście i będąc właścicielami 
głośnego, lecz uroczego psa Toda, postanawiają 
pewnego dnia przewrócić swoje życie do góry 
nogami. Całą trójką przeprowadzają się na wielką 
farmę przy Morelowej drodze. Marzeniem żony 
Johna jest stworzenie takiego miejsca, w którym 
przyroda żyje w zgodzie ze sobą i człowiekiem. 
Niestety ich plany mijają się z rzeczywistością, 
pojawiają się nowe problemy i wątki, np. śmierć 
przyjaciela, który pomógł stworzyć to niezwykłe 
miejsce, pożary, które o mały włos nie spaliły 
owoców ich ciężkiej pracy i wiele innych. Należy 
wspomnieć o tym, że każde zwierzę żyjące na 
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farmie ma swoje imię, np. Menel czy Emma. Cały 
dokument pokazuje, jak każdego dnia Moly i John 
uczą się od swoich zwierząt, co to znaczy 
równowaga i jak ważna jest uwaga i obserwacja 
wzajemna.  
 Uważam ten film za wyjątkowy, ponieważ ma 
nie tylko piękne obrazy przyrody, ale także niesie 
wspaniały przekaz dla każdego. Zwraca uwagę na 
to, że aby osiągnąć wymarzony cel, trzeba się 
czasami potknąć, że ciężka praca popłaca. I to co 
dla mnie jest najważniejsze, że wszystko razem 
może żyć ze sobą w zgodzie. Polecam gorąco tę 
pozycję filmową, ja chętnie także obejrzę ją 
jeszcze raz. 

Nina Drozdowicz, 6 a 
 

Przyroda otacza nas dookoła, 

dzięki niej zieleni się nasza szkoła. 

Każdy, kto Ziemię ratować chce, 

niech drzewa szanuje  

i śmieci sortuje. 

 

Fabryki niszczą środowisko nasze, 

w Polsce upał jest jak na Saharze 

i co roku coraz mniej plonów daje. 

Każdy człowiek niech o Ziemię dba 

przez wszystkie lata, nie rok czy dwa. 

 

Ja dbam o środowisko nasze, 

ty też możesz to robić. 

Zachęć mamę i tatę, 

śmieci sortujcie razem, 

a Ziemia odwdzięczy się pięknym krajobrazem. 

Marek Satkiewicz, 5 f 
 
 

Susza! Co możemy zrobić, żeby 

oszczędzać wodę? 
 

1. Podczas mycia zębów zakręcaj wodę 

i używaj kubka. 

2. Podczas namydlania i szorowania rąk nie 

zostawiaj otwartej wody. 

3. Wstawiaj pralkę lub zmywarkę, gdy jest 

pełna. 

4. Jeśli masz wodę, której już nikt nie chce 

pić, podlej nią kwiatki. 

5. Zamiast długiej kąpieli, weź krótki 

prysznic. 

Ola Weiss, 7 c 
 

Życie uczniów w czasach zarazy 

 

 
 

Koronawirus – ekstremalna 

sytuacja 
 

Pewnego marcowego dnia obudziłem się 
i zauważyłem, że świat wokół mnie bardzo się 
zmienił. Nie mogę wychodzić grać w piłkę, nie 
mogę spotkać się ze znajomymi i nie chodzę do 
szkoły. A wszystkiemu winien koronawirus. 
Okazało się, że nie po raz pierwszy świat musi 
zmierzyć się z epidemią. Zacząłem szukać w 
internecie i znalazłem wiadomość, że wirus Ebola 
w zachodniej Afryce w latach 2014 – 15 
zdziesiątkował tamtejszą ludność. Grypa 
hiszpanka na początku XX wieku doprowadziła do 
śmierci 50 – 100 milionów ludzi na całym świecie. 
Znalazłem też informacje o świńskiej grypie, 
która w latach 2009 – 10 pochłonęła 150 – 600 
tysięcy ofiar. Obecnie świat mierzy się z  COVID – 
19. Czy potrafimy poradzić sobie z niewidzialnym 
wrogiem? Czy wszyscy tracą na pandemii, czy 
ktoś na niej korzysta?  
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Oni tracą najwięcej! 
W związku z pandemią zostały zawieszone 

loty, a granice państw zamknięte. Doszedłem do 
wniosku, że w związku z tym wiele musi tracić 
branża turystyczna. Wszedłem na stronę 
internetową hotelu, w którym byłem w zeszłym 
roku, i okazało się, że nie ma możliwości 
rezerwacji. Ten jak i inne hotele świecą pustkami 
i nie wiadomo, kiedy sytuacja się zmieni. 
„Możemy zakładać, że kolonie, obozy i inne 
wyjazdy grupowe w te wakacje się nie odbędą.” 
– powiadomił w ostatnim tygodniu minister 
zdrowia Łukasz Szumowski. Z tej wypowiedzi 
wnioskuję, że ciężka sytuacja tej branży może 
utrzymać się kilka miesięcy. Nie mogą odbywać 
się także imprezy masowe, w związku z tym nikt 
z nas nie pójdzie na koncert czy spektakl 
teatralny. Jest szansa, że duże firmy sobie 
poradzą, ale wiele małych ogłosiło lub ogłosi 
upadłość, bo kończą im się oszczędności. Od 
ponad miesiąca nie byłem w żadnej restauracji 
czy kawiarni, ponieważ wszystko jest 
pozamykane, więc i tu właściciele liczą ogromne 
straty. 

 
 

Kto liczy zyski? 
 

Zastanawiałem się, czy ktoś jednak 
zarabia na COVID – 19 i doszedłem do wniosku, 
że zyskuje na tej sytuacji branża farmaceutyczna. 
Ponieważ musimy chodzić w maseczkach, często 
używamy rękawiczek jednorazowych i płynów 
dezynfekcyjnych, producenci nie nadążają 
z produkcją. Będąc w aptece, miałem problem 
z kupnem tych rzeczy. Kwitnie handel 
w Internecie. „Na różnych aukcjach ludzie kupują 
maseczki bez atestu po 60 zł i więcej” – 
powiedziała mi pani farmaceutka. Najbardziej 
moim zdaniem wzbogacą się ci, którzy odkryją 
szczepionkę na koronawirusa. Znalazłem 
wypowiedź dziennikarza ekonomicznego Macieja 
Samcika – „Na polskiej giełdzie widać, że spółki, 
które piszą o tym, że wkrótce będą miały testy na 
Koronawirusa mają wzrost ponad 100% w ciągu 
kilku dni”. 

Znowu będzie normalnie… 
Żyjemy w trudnej sytuacji. Wiele osób 

straci pracę i będzie musiało po pandemii  zacząć 
wszystko od nowa. Myślę, że okres ten odbije się 
na polskiej i światowej gospodarce. Przez liczne 
zakazy odebrano nam częściowo wolność 
osobistą. Szczególnie trudno zrozumieć to takim 
młodym ludziom jak ja, którzy aktywnie spędzają 
czas i chcą spotykać się z przyjaciółmi. 
Przekonałem się, jak szybko możemy stracić to, co 
kochamy, lubimy, co wydaje nam się oczywiste. 
Należy wierzyć, że okres pandemii szybko się 
skończy, a my odzyskamy nasze życie.   

Jakub Jasiński, 8 a 

 



 

6 

 

Crazy nauka, czyli pierwsze dni 

nauki zdalnej w czasach epidemii 

koronawirusa 
Jeszcze kilka tygodni temu w szkole było 

głośno i wesoło. Nikt nie myślał, że szkoła 
zostanie zamknięta. 4 marca 2020 r. pojawił się 
w Polsce pierwszy przypadek osoby, która 
zachorowała na koronawirusa. 9 marca 
potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia 
koronawirusem w Poznaniu. 10 marca miasto 
Poznań rekomenduje zamknięcie szkół od 
11 marca.  Od 12 marca Minister Edukacji 
Narodowej zawiesza naukę w szkołach. Od 
25 marca zmieniają się  przepisy. Będzie można 
prowadzić naukę na odległość.  

Nauka zdalna! Pierwsze zetknięcie z nią 
jest sytuacją ekstremalną! Co się dzieje w tym 
czasie w domach uczniów? Pierwsze zderzenie ze 
„zdalną szkołą” jest trudne! Z czasem wszystko 
się układa ale... Kilkoro uczniów opowiada mi 
o swoich początkowych zmaganiach ze zdalnymi 
lekcjami. Oto one: 
- Na początku było jak na rolerkosterze. Każdy 
korzystał z innego komunikatora. Nie można było 
odnaleźć się w całym tym gąszczu informacji, 
które przesyłali nauczyciele. Ale wszystko jest do 
opanowania. Teraz jest ok. Mogłoby jednak  być 
mniej zadań do wykonania – mówi jeden 
z uczniów. 
-  Chciałabym skończyć szkołę  normalnie. Teraz 
mam chmurę, skype`a, linki, czaty. Trochę tego za 
dużo. Tęsknię za normalną szkołą. Mam też dość 
ciągłego przebywania w domu - dodaje inna 
uczennica. – Nie lubię być sama w domu. Niestety 
nie mam rodzeństwa. 
- Problemem jest to, że wszyscy jesteśmy 

w domu, czyli moi rodzice, ja i mój młodszy brat. 
Mamy tylko jeden komputer. Masakra. Całe 
szczęście, że nie mam lekcji przez skype`a. Wtedy 
nie dałbym rady. Chociaż i teraz się boję 
o komputer – uśmiecha się następny rozmówca. 
– Chodzę do klasy 8 szkoły podstawowej. 
Chciałbym wychodzić do szkoły. Tak jak jest teraz, 
jest trudno. Pomimo wszystko w szkole jest 
fajniej. Są znajomi, można na boisku pograć 
z nimi w piłkę. A teraz trzeba cały czas siedzieć 
przed komputerem i się uczyć. Nie można też  
zapomnieć o przesyłaniu wszystkich zadań 
domowych w odpowiednich terminach – mówi 
kolejny z uczniów. 
- Musimy odnaleźć się w nowej szkolnej 
rzeczywistości. Dla nas może jest to łatwiejsze niż 
dla naszych rodziców, ale czasami też jest ciężko. 
Głównie dlatego, że nie możemy się spotykać – to 
wypowiedź kolejnego młodego człowieka. 
- My nie mamy aż tak dużych problemów z tą 
zdalną nauką. Mieszkamy w dużym mieście 
i właściwie wszyscy mamy sprzęt i internet. Moja 
kuzynka, a właściwie jej znajomi z klasy, mają już 
inną sytuację. Mieszkają na wsi i nie wszyscy mają 
komputery oraz sprawny internet. I to jest duży 
problem –wypowiada się następna uczennica. 

Wydawałoby się, że  konieczność spędzenia 
kilkunastu tygodni na kanapie w domu nikomu 
się będzie sprawiało trudność. Jednak dla wielu 
z nas jest to czas poważnej, ciężkiej próby. 
Pocieszające jest to, że można to przetrwać. Do 
lekcji zdalnych też  można się przyzwyczaić 
i całkiem nieźle sobie z nimi radzić! Uczniowie, 
dacie radę! 
 

Dominika Makieła, 8 a 
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Zdalne nauczanie 

 
Na początku zdalnego nauczania było mi trochę trudno, ponieważ nie byłam przyzwyczajona do 
długiego siedzenia przed komputerem. Teraz już się przyzwyczaiłam i przed monitorem spędzam około 
8 godzin 
dziennie. W międzyczasie robię sobie przerwy na odejście od komputera czy spacer z psem 
(oczywiście w maseczce). W zdalnym nauczaniu najbardziej brakuje mi spotkania z nauczycielem, 
który mógłby wytłumaczyć nowy temat. Mam nadzieję, że niedługo ruszą lekcje online i będziemy 
mogli łączyć się z nauczycielami przez Microsoft Teams. 

Ola Weiss, 7  
 

Hej! 
Wszyscy uczniowie mają teraz zdalne nauczanie. To są godziny spędzane przed komputerem na 
odrabianiu lekcji i odpisywaniu na emaila nauczycielom. Zdalne nauczanie owszem zajmuje sporo 
czasu, ale w jakich warunkach. Możecie usiąść sobie wygodnie nawet w pidżamie i odrobić lekcje. 
Można sobie coś zjeść i wypić, pisząc wypracowanie. Lepiej jest raczej pisać dłuuugie teksty na 
komputerze, niż męczyć rękę. Zatem czy nie warto szukać pozytywów? W tym artykule dostaniecie 
kilka porad, jak dobrze uczyć się w domu. 
 
 
Mam nadzieję, że te zasady trochę wam pomogą zorganizować sobie czas. Warto się do tego 
zastosować. To ułatwi wam życie i uporządkuje czas. 

  

 

Julia Marek 5a 
 

Kwarantanna 
W tym trudnym czasie najbardziej brakuje mi 
długich spacerów i kontaktu z ludźmi. Brakuje 
mi spotkań z przyjaciółmi. Ze znajomymi 
kontaktuję się przez Messengera, Skype’a 
albo Zooma, ale to nie to samo, co zwykła 
rozmowa. Uważam, że ten trudny czas jest w 
stanie nas paru rzeczy nauczyć. Podczas 

zdalnej nauki poznałam wiele nowych 
programów, a także nieznane mi funkcje 
wcześniej poznanych już aplikacji. Mimo to, 
mam nadzieję, że niedługo wrócimy do 
szkoły, ponieważ stęskniłam się już za 
normalnością.  

Ola Weiss, 7 c 
 

Nauka Zabawa Elektronika 
Pomoc w 

domu 
Wirtualne lekcje 

Na naukę po 
wirtualnych 

lekcjach wyznacz 
sobie czas od 

godziny do 
godziny 

Zabawa powinna 
się odbywać 

pomiędzy 
lekcjami 

wirtualnymi a 
nauką, by się 

odprężyć 

Elektronika np. 
telefon lub 
komputer 

powinniście 
zorganizować po 

nauce 

Pomoc w 
domu może się 

odbywać po 
elektronice 

Wirtualne lekcje 
powinniście robić 

jako pierwsze 
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W marcu obchodziliśmy Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 
 

  Od 2011 roku obchodzimy w Polsce Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Pod taką nazwą rozumiemy podziemie 
antykomunistyczne, które po II wojnie światowej 
prowadziło walkę zbrojną z komunistami. W tym 
dniu czcimy pamięć m.in. o zamordowanych 
Danucie Siedzikównie „Ince”, rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim „Witoldzie” i generale Emilu 
Fieldorfie „Nilu”. 

                                                           „Inka” 

 

Wielkanocne wspomnienie 
 

W Wielkanoc obudziłam się wcześnie rano 
i zaczęłam czytać. Usłyszałam odgłosy stópek  
mojej siostry – Patrycji, a następnie 
podekscytowane wołanie: 
- Gdzie moje prezenty !? 

Zachichotałam cicho i na powrót zagłębiłam się 
w lekturze. Gdy już skończyłam książkę, zsunęłam 
bose stopy na ziemię. Zadygotałam, bo było 

trochę zimno. Na paluszkach poszłam pod 
balkon, by zobaczyć, czy jest coś i dla mnie. Patii 
w niemym zachwycie oglądała swoje prezenty. 
Zagłębiłam ramie w torbie i wyciągnęłam z niej 
piękną opaskę z króliczymi uszami. Była szara, 
a moja siostra miała identyczną tylko różową. 
Teraz Patii sięgnęła do torby. Wyciągnęła z niej 
pluszową księżniczkę Disneya. Następna byłam 
ja. Wyciągnęłam z torby zestaw figurek zwierząt 
pokrytych gwiezdnym motywem. Tak było na 
przemian. Wyłowiłam jeszcze czekoladę, figurki 
jednorożców i mambę. Za to moja siostra 
wyłowiła pistolet na wodę  i dwie książki. 
Następnie poszłam się ubrać. Byłam już gotowa 
na śniadanie. Podczas posiłku wszyscy ze sobą 
rozmawiali i było bardzo miło. Mama pomogła 
Patrycji wyciągnąć wianek Wielkanocny, który 
mała zrobiła w przedszkolu. Ta Wielkanoc była 
udana! Najważniejsze dla mnie nie były prezenty, 
ale to, że mogłam spędzić czas z bliskimi. 
 

Julia Marek 5A 
 
 

 

 

Maj – bardzo polski miesiąc 
 

Konstytucja 3 maja – uchwalona została 
3 maja 1791 roku.   

Autorami Konstytucji 3 maja byli król 
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki  
i Hugo Kołłątaj. W czasie obrad Sejmu 
Czteroletniego, w trakcie których uchwalono 
Konstytucję, wielu posłów, pracujących na 
zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy 
Austrii)  sprzeciwiało się powołaniu ustawy 
zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 
1791 roku, wówczas wielu przeciwników 
konstytucji nie powróciło jeszcze 
z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych 
obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król 
Stanisław August Poniatowski ją podpisał. 
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Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako 
„ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. 

Konstytucja wprowadzała trójpodział 
władzy na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Ograniczała przywileje szlachty, 
znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak 
liberum veto czy konfederacje  oraz ograniczała 
prawa sejmików ziemskich.  Konstytucja 
potwierdzała też przywileje mieszczańskie, 
mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa 
osobistego, posiadania majątków ziemskich, 
prawo zajmowania stanowisk oficerskich 
i stanowisk w administracji publicznej, a także 
prawo nabywania szlachectwa.  

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja 
przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga 
Narodów a w jej miejsce zostaje powołana 
Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona zostaje też 
wolna elekcja. Aby czuwać nad 
bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, 
której liczebność miała sięgać 100 tysięcy 
żołnierzy. Katolicyzm został uznany za religię 
panującą, jednocześnie zapewniono swobodę 
wyznań. 

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono 
do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja 
było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero 
po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała 
niepodległość, święto Konstytucji 3 maja 
zostało wznowione. Podczas II wojny światowej 
w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej 
Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 
1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 
3-majowe. Od 1989 roku Święto 
Konstytucji 3 maja – znów jest świętem 
narodowym. 

Źródło: Internet 

 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja – obraz Jana Matejki z 

1891 roku 

 

Dzień przed świętem Konstytucji 

3 maja obchodzimy Dzień Flagi – 

naszego symbolu narodowego. 
 

Czy wykorzystywanie symboli 

narodowych  w modzie  i popkulturze to 

przejaw braku szacunku dla tych 

symboli czy też współczesna forma 

patriotyzmu? 
 

 

W obecnej Polsce nastąpiła radykalna 
zmiana w podejściu do symboli narodowych. 
Ludzie zaczęli nosić ubrania z orłem i kupować 
gadżety w barwach biało-czerwonych. Zaczęły 
powstawiać nowe piosenki o patriotyzmie.  
Polacy nie są tak bardzo związani z flagą, jak 
obywateli innych krajów, na przykład 
Amerykanie, ale coraz częściej podczas świąt czy 
też innych wydarzeń historycznych daje się 
zauważyć sznur flag powiewających na balkonach 
czy też oknach.  
Najbardziej i najczęściej symbole narodowe 
wykorzystują kibice piłkarscy. Podczas meczów 
widzimy mnóstwo flag, biało-czerwonych trąbek, 
odzieży ze wspomnianym już orłem czy też 
napisami „Kocham Polskę”. 

W popkulturze także można 
zaobserwować wykorzystywanie symboli 
narodowych. Niestandardowe przedstawienie 
symboli ujęte jest na przykład w skeczu kabaretu 
Limo – Premier i Orzeł Biały. Nie uważam takiego 
wykorzystania za obraźliwe czy też wyrażające 
brak szacunku. Przekaz skeczu daje po prostu do 
przemyślenia pewnych spraw. 

Uważam, że takie wykorzystywanie 
symboli narodowych nie jest brakiem szacunku 
tylko współczesnym patriotyzmem. Dzięki 
sprzedaży bluzy z orłem, czapeczki z znakiem 
Żołnierzy Wyklętych czy też  nawet pościeli 
z napisem „Wieka Polska” i znakiem orła, nie 
tracimy szacunku do symboli naszego Państwa. 
Wzmacniamy w ten sposób więź z naszymi 
korzeniami, naszą historią. 

Uważam, że to dobrze, iż jest możliwość 
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nabycia w tej chwili tak dużo rzeczy z różnymi 
symbolami narodowymi.  Jestem przekonany, że 
częste przedstawiania symboli w takich forach, 
spowoduje, że młodsze pokolenia również 
nabiorą szacunku do symboli narodowych 
i będzie to dla nich współczesny patriotyzm. 

Jakub Włodarczyk, 8 a 
Flaga jest symbolem. Niektórzy używają 

symboli, żeby pokazać swoją narodowość. Nie 
ma znaczenia, czy robią to w Internecie czy gdzie 
indziej. Jeżeli robią to z patriotyzmu, to jest to 
dobre. Na przykład malowanie paznokci lub 
malowanie policzków we wzór flagi to dobry 
pomysł. Używanie motywu narodowego 
w modzie jest perfekcyjnie akceptowalną rzeczą. 
Jeżeli natomiast robią to, żeby w jakiś sposób 
wyśmiewać kogoś lub coś, to nie jest to takie 
wspaniałe. Jeżeli piszą na fladze miejsce swojego 
zamieszkania, żeby pokazać na wydarzeniu 
sportowym, to jest to moim zdaniem po prostu 
zniewaga symbolu. Jeżeli nie jest symbolem 
narodowym, to nie powinno znaleźć się na 
fladze.  

Karol Nowak, 8 a 

 
Czym jest dla Ciebie współczesny 

patriotyzm? 
 

Większości osób patriotyzm kojarzy 
z poświęceniem i oddaniem dla ojczyzny, 
bohaterskimi czynami i walką za jej wolność. Tak 
właśnie wyrażali patriotyzm nasi przodkowie, 
dzielnie broniąc Polski. Jednak teraz, gdy dzięki 
nim możemy żyć w niepodległym, 
demokratycznym państwie, nie mamy nawet 
okazji, żeby w taki sam sposób okazać naszą 
miłość do ojczyzny. Według mnie nie powinniśmy 
tego faktu traktować jako wymówki do 
nieokazywania jej, a wręcz przeciwnie - 
powinniśmy zdać sobie sprawę, że dawny 
i dzisiejszy patriotyzm bardzo się różni. Dlatego 
musimy próbować szukać sposobów, żeby go 
wyrazić.  

Współczesny patriotyzm to dla mnie 
dbanie o dobry interes państwa, rzetelne 
wypełnianie obowiązków obywatelskich oraz 
znajomość polskiej kultury, tradycji i historii. 
Dorośli mogą go wyrażać, płacąc podatki, 

tworząc miejsca pracy w Polsce lub wychowując 
swoje dzieci tak, żeby szanowały i kochały swoją 
ojczyznę. Młodzież również ma szansę się 
wykazać nawet poprzez dbanie o czystość 
środowiska czy kupowanie polskich produktów w 
sklepach. Należy też pielęgnować polskie 
tradycje i pamiętać o bohaterach narodowych, 
a w najważniejsze święta narodowe warto 
uczestniczyć w uroczystościach, wywieszać flagę 
i nosić biało-czerwony kotylion, tym samym 
okazując dumę z bycia Polakiem. Możliwość życia 
w demokratycznym i niepodległym kraju 
powinna być dla nas wielką wartością. Z tego 
względu powinniśmy interesować się życiem 
politycznym i społecznym oraz, gdy ukończymy 
18 lat, uczęszczać na wybory i głosować.  

Współczesny patriotyzm bardzo różni się 
od tego dawnego, ale również istnieje mnóstwo 
sposobów na to, żeby go okazać. Robiąc małe, 
dobre uczynki dla ogółu i ojczyzny, pokazujemy 
naszą miłość do niej. Możemy być patriotami, 
choć nie musimy przelewać krwi za nasz kraj. 

Julia Janas, 8 a 
 
 

Patriotyzm to miłość do Ojczyzny, 
poświęcenie dla kraju i utożsamianie się z nim. 
Często ta wartość kojarzy się z postawą żołnierzy, 
którzy z odwagą walczyli za Ojczyznę i poświęcali 
się jej. Jednak dzisiaj Polska nie jest narażona na 
zewnętrzne niebezpieczeństwo, a na świecie 
panuje pokój. Mimo to można zawsze zostać 
współczesnym patriotą.  
Dla mnie współczesny patriotyzm to oczywiście 
miłość do Ojczyzny, ale także duma z bycia 
Polakiem, szacunek do flagi, godła, hymnu i kraju, 
o który tak bardzo walczyli nasi przodkowie. 
Innym przykładem jest również manifestowanie 
rocznic narodowych oraz znajomość historii 
naszego pięknego kraju, która jest poruszająca 
oraz pełna wzlotów i upadków. Nie należy 
również zapominać o tych, którzy przynieśli 
Polsce wolność, warto oddać im hołd. Kolejnym 
obliczem współczesnego patriotyzmu jest dbanie 
o porządek i przyrodę naszego narodu, tak, by 
następni Polacy mogli w nim żyć. Dlatego należy 
segregować śmieci, ograniczać zużywanie 
plastiku i jak najbardziej dbać o nasz kraj. Warto 
również wspomnieć, że nasz naród to nie tylko 
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granice i miejsca, to także społeczność, którą my 
tworzymy. Dlatego należy pomagać sobie 
nawzajem i współpracować, tak, aby nasz kraj 
i społeczność ciągle się rozwijały. Nie jest to 
proste, jednak dla Ojczyzny warto się poświęcić.  

Zosia Tomaszewska, 8 a 
W tych czasach nie jesteśmy w stanie 

okazywać patriotyzmu poprzez branie udziału 
w wojnach, protestach czy zostawanie rycerzem, 
są jednak pewne sprawy, które według mnie 
można uznać za przejawy współczesnego 
patriotyzmu. Przede wszystkim trzeba wypełniać 
jak najlepiej obowiązki obywatelskie, czyli dbać 
o środowisko, brać udział w wyborach 
parlamentarnych i prezydenckich, płacić podatki, 
przestrzegać prawa i dbać o dobre imię ojczyzny 
podczas pobytu w innych krajach. Swój 
patriotyzm można okazać także poprzez 
kibicowanie Polakom na wszelkiego rodzaju 
zawodach sportowych, konkursach muzycznych 
i tym podobnych. Tak jak mówiłem, może i nie 
jesteśmy w stanie okazać patriotyzmu oddając 
życie dla ojczyzny, ale dalej istnieje wiele 
możliwości, by się wykazać. 

Julian Wierbiłowicz, 8 a 
 
Według mnie współczesny patriotyzm dzieli się 
na cztery podstawowe kategorie. Pierwszą jest 
dbanie o państwo, czyli np. płacenie podatków, 
branie udziału w wyborach. Patriotyzm to też 
dbanie o środowisko, w którym żyjemy. 
Powinniśmy dbać o polskie piękne krajobrazy 
i starać się, żebyśmy wszyscy mogli oddychać 
świeżym powietrzem. Kolejnym sposobem na 
okazywanie patriotyzmu jest pomaganie innym 
ludziom, np. teraz podczas epidemii można 
pomóc starszym sąsiadom w zrobieniu zakupów. 
Jest to wyraz solidarności społecznej, która 
przecież jest jednym z podstawowych elementów 
społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnią ważną 
dla mnie formą patriotyzmu jest dbanie o dobre 
imię Polski i Polaków za granicą. Będąc za granicą 
i rozmawiając z obcokrajowcami, często mamy 
okazję obalać krzywdzące dla naszego kraju 
stereotypy. Zawsze warto z takiej możliwości 
skorzystać. Myślę, że właśnie te cztery rzeczy to 
współczesny patriotyzm. 

Hubert Fąfara, 8 a 

 

KOGEL -  MOGEL 
 

Co w dalekich krajach? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Słyszałeś chyba o panterach żyjących w dżungli. 
A w górach? Otóż w górach i na terenach 
skalistych żyje jeszcze jeden gatunek. Tak to 
pantera śnieżna! Niektórzy nazywają ją też 
irbisem. Jest to bardzo piękny gatunek, lecz jest 
też zagrożony wyginięciem. 4000 irbisów – tylko 
tyle osobników pozostało w 12 krajach. 
Doskonały kamuflaż zapewnia jej unikalny dla 
każdego osobnika wzór na futrze. Jest uważana za 
najbardziej tajemniczego drapieżnika Mongolii. 
Trudno ją dostrzec w skalistym krajobrazie 
powyżej granicy lasu. Wkrótce będzie to zupełnie 
niemożliwe, gdyż ten piękny dziki kot znika dziś 
całkowicie z powierzchni Ziemi. Futro pantery 
śnieżnej jest zazwyczaj białe, lecz może też być 
kremowe lub szarobiałe. Pokrywają je czarne 
cętki. Grube futro i długi ogon pomagają jej 
ogrzać się w górach, a krępe łapy są szczególnie 
potrzebne do wspinaczki. Te piękne koty żyją 
w górskich jaskiniach w Himalajach. Pantery 
śnieżne są zagrożone, więc mongolscy 
koczownicy zaprzestają polowania na nie oraz na 
zwierzęta, którymi się żywią. W zamian fundacja 
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WWF kupuje od nich ręcznie robione ozdoby 
świąteczne. Gdyby zabili chociaż jednego irbisa, 
straciliby kontakt z fundacją. W Mongolii istnieją 
też legendy oraz przesądy na temat tych dzikich 
kotów. Na przykład zabicie pantery śnieżnej 
przynosi śmierć w rodzinie. Pantery śnieżne są też 
nazywane duchami gór. Zwykle pantera śnieżna 
rodzi dwa młode. Małe panterki są bardzo 
puchate prawie jak kulki śniegu i mają niebieskie 
oczy, a później okazuje się, że oczy są czarne lub 
szarozielone. Warto je chronić, bo są  naprawdę 
piękne. 
 

Julia Marek, 5A 
 

 

 

Jaki zwierzak do ciebie pasuje? – Quiz  
 

Co lubisz robić latem lub w wolnym czasie? 
A. Biegać! Uprawiać sport 
B. Leżeć na kanapie. Czytać książkę 
C. Nic nie robić. Odpoczywać 
D. Pływać 
Jaki deser najbardziej przypada ci do gustu? 
A. Lody prosto z lodziarni. 
B. Domowa szarlotka z jabłkami i miodem. 
C. Czekolada z orzechami 
D. Sok owocowy / sałatkę owocową 
Gdzie czujesz się najlepiej? 
A. Na stadionie / hali sportowej / siłowni 
B. W domu z przyjaciółmi 
C. W jakimś spokojnym miejscu gdzie nic 

się nie dzieje 
D. Na basenie 
Gdzie spędziłbyś wakacje? 
A. W górach 
B. Pod namiotem na łące 
C. W hotelu w jakimś spokojnym miejscu 
D. Nad morzem / jeziorem 
 
Odpowiedzi: 
 
Przewaga A to pies. Jesteś energiczny/a pies 
potrzebuje takiej osoby do opieki. 
mógłbyś/mogłabyś z nim robić te wszystkie 
rzeczy, które zwykle robisz. 
 
Przewaga B to kot. Kot może poleżeć z tobą 

na kanapie, gdy czytasz książkę, a gdy zwinie 
się u ciebie na kolanach w kłębek, po prostu 
nie możesz mu się oprzeć. 
 
Przewaga  C to żółw. Jest to stworzenie 
spokojne jak ty, nie wydaje żadnych 
dźwięków, więc nie przeszkadzałoby w 
idealnej ciszy. 
 
Przewaga D to ryba. Tak jak ty uwielbia 
wodę. Istnieją ryby tak kolorowe jak 
kostiumy kąpielowe. Kto wie? Może twoja 
ryba będzie miała taki kolor jak  twój 
kostium kąpielowy. 
 

Julia Marek, 5A 

 

O kotach na dzień kota 
 

 

1. Koty domowe ważą zazwyczaj od 4 do 5  
kilogramów,  a najcięższy kot domowy w historii  
ważył 21  kilogramów. 
2. Serce kota bije dwa razy szybciej niż 
człowieka. Koty wydają ponad 100 różnych 
dźwięków, psy wydają około 10. 
3. Koty często nie tolerują laktozy, dlatego lepiej 
nie dawać im mleka. 
4. Napoleon i Juliusz Cezar byli znani jako ludzie 
odważni, ale prawdopodobnie bali się kotów.  
5. W mieście w Belgii próbowano nauczyć koty 
dostarczania poczty, jednak się nie udało. 
6. Kot może przeskoczyć około siedmiokrotnie 
wyższe przeszkody niż wynosi jego wzrost. 
 
 

Marysia Sroczyńska 
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Kogo i czego słuchamy 

Pezet 

Pełne Imię: Jan Paweł Kapliński 
Pochodzenie ksywy: Pezet kiedyś funkcjonował 
jako PZU (Paweł z Ursynowa), ale szybko skumał, 
że jego nick zbyt wielu osobom kojarzy się 
z pewną instytucją.  
Wiek: 39 lat (1980) 
Rok rozpoczęcia kariery: 1998 
Top 5 najpopularniejszych utworów (bez featów 
u  innych raperów) 
1. „Co mam powiedzieć” (29 275 760 
wyświetleń) 
2. „Spadam” (22 403 499 wyświetleń) 
3. Pezet / Małolat feat. Małpa „Nagapiłem się” 
(19 657 221 wyświetleń) 
4. „Piroman” (w ramach projektu Tymczasem) 
(18 575 200 wyświetleń)  
5. „Co jest ze mną nie tak” (13 444 132 
wyświetlenia) 
Ciekawostki: Jego brat rapuje pod ksywą Małolat 
Karierę zaczął w duecie z Onarem nazwanym 
Płomień 81 
Albumy: 
„Muzyka Klasyczna” (2002) 
„Muzyka Rozrywkowa” (2007) 
„Muzyka Emocjonalna” EP (2009) 
„Radio Pezet. Produkcja Sidney Polak” (2012) 
„Technik Pasjonat” (2018) 
„Muzyka Współczesna” (2019) 
 

Marcel Wacławek VII B 
Źródła: newonce.pl i wikipedia 

Źródło zdjęcia: Rytmy.pl 

 

Jeszcze jeden  quiz -  jakim 

kolorem jesteś? 
 

1.  Jaka/i jesteś? 
A. Ponura  
B. Optymistyczna 
C. Neutralna 

     
    2.Przyjaciele chcą cię wyciągnąć do kina 
A. Raczej nie 
B. Genialnie! 
C. Zobaczymy 
 
   3.Jak się ubierasz? 
A. Ciemne spodnie i ciemna bluza / Czarna 
bluzka z krótkim rękawem ciemne spodnie i 
kozaki 
B. Koszulka z jakimś napisem jeansy/ Kolorowa 
sukienka 
C. Markowe buty bluza z kapturem / Bluzka bez 
napisów spódnica 
 
  4.Jaki deser lubisz? 
A. Nie lubię deserów 
B. Lody z polewą 
C. Batonik mussli  
 
Odpowiedzi: 
Przewaga A: Jesteś czarnym kolorem. Wolisz 
spędzać czas w samotności, jesteś dosyć ponura. 
Przewaga B: Jesteś żółtym. Jesteś energiczny/a i 
radosny/a 
Przewaga C: Jesteś błękitnym. Jesteś 
neutralny/a. Ten kolor to ty! 

Julia Marek, 5 a 
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Tajemnice świata (i nie tylko) 
 

Sporo osób w dzieciństwie marzyło, aby wsiąść 
do rakiety i polecieć w kosmos, zobaczyć Ziemię z 
góry albo postawić nogę na Księżycu... Teraz 
wiele ludzi też chciałoby odbyć podróż 
kosmiczną, aby zapomnieć o koronawirusie, aby 
odlecieć od obecnej, trudnej sytuacji. 
Zrealizowanie tego planu jest bardzo trudne, ale 
pomarzyć zawsze warto, tym bardziej, że 21 maja 
obchodzimy dzień kosmosu. Z tego powodu 
przedstawię Wam parę ciekawostek 
o Wszechświecie i astronautach. 
 
Ile wschodów i zachodów Słońca widzą 
astronauci na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej? 
 Astronauci na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej obserwują w ciągu jednej doby aż 
16 wschodów i zachodów Słońca! Jak przegapią 
jeden z zachodów lub wschodów nie muszą 
czekać kolejnego dnia na zobaczenie ich. 
 
Ile waży Słońce? 
 
Słońce waży 
1,989,100,000,000,000,000,000,000,000,000 kg. 
Stanowi to aż 99,8% masy całego Układu 
Słonecznego. Wszystkie pozostałe planety, 
księżyce, asteroidy, a także cała pozostała 
materia włącznie z ludźmi zamieszkującymi 
Ziemię składają się na pozostałe 0,2%. 
 
Czym pokryty jest hełm astronauty? 
Osłona hełmu od kosmicznego skafandra jest 
pokryta cienką warstwą złota, dzięki czemu hełm 
dobrze odbija szkodliwe promieniowanie ze 
Słońca. 
 
Czy kosmos ma zapach? 
Tak, kosmos ma zapach, chociaż człowiekowi 
trudno go poczuć, bo poza stacją kosmiczną 
zawsze musi znajdować się w skafandrze. Zapach 
ten jest wyczuwalny po tym, jak otworzy się śluzę 
powietrzną, np. z powodu spaceru kosmicznego. 
Astronauci porównują go do rozgrzanego metalu, 
zapachu grilla czy elektryczności statycznej 
(sytuacja, gdy np. zdejmujemy 
„naelektryzowane” ubranie). Za ten zapach 

najpewniej odpowiada ozon. 
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zerknij na: 
Źródła: 
https://www.gandalf.com.pl/blog/18-
ciekawostek-o-kosmosie-i-planetach/ 
https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,ciek
awostki-o-kosmosie-o-ktorych-nie-uslyszysz-w-
szkole.html 

Aleksandra Weiss, 7 c 
 

 

 

 KUŹNIA 

TALENTÓW 
 

Dzień oczami psa 
 

Rano obudziłam się w swoim łóżeczku 
oponce. Widocznie moja pani Róża odłożyła 
mnie na nie w nocy. Już kilka razy próbowałam 
wskoczyć na łóżko mojej pani,   a właśnie tej 
nocy mi się udało. Było mi tak cieplutko 
i mięciutko, że pomyślałam, by wskoczyć pod 
kołderkę Róży. Na szczęście nic nie poczuła. 
Zasnęłam. Rano zaczęłam skomleć, by moja 
pięcioletnia opiekunka w końcu się obudziła. 
Gdy wstała, nie pogłaskała mnie jak zwykle, 
tylko mnie ominęła i poszła na dół. 
Zapomniałam, że były jej urodziny. 
Podreptałam za nią schodami,  nadal mnie 
ignorowała. Dopiero gdy przypadkowo 
zsunęłam się z ostatniego stopnia, podniosła 
mnie i podrapała za uszkiem. Usłyszałam od 
niej potok czułych słów, z których zrozumiałam 
tylko Lusia, czyli moje imię i prima aprilis, czyli 
dzień żartów. Nagle wszystko zaczęło układać 
się w całość. Róża zrobiła mi żart. Mama mojej 
pani nasypała mi dobrej mokrej karmy i nalała 
wody. Usłyszałam, jak Róża rozmawia z mamą 
o przedszkolu szczeniaczków. Bardzo się 
ucieszyłam, że znowu zobaczę inne pieski 
w moim wieku,  ale nagle usłyszałam, że nie 
będę już tam chodzić. Pani Mama powiedziała, 
że od środy będę chodzić na zajęcia z tresury 

https://www.gandalf.com.pl/blog/18-ciekawostek-o-kosmosie-i-planetach/
https://www.gandalf.com.pl/blog/18-ciekawostek-o-kosmosie-i-planetach/
https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,ciekawostki-o-kosmosie-o-ktorych-nie-uslyszysz-w-szkole.html
https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,ciekawostki-o-kosmosie-o-ktorych-nie-uslyszysz-w-szkole.html
https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,ciekawostki-o-kosmosie-o-ktorych-nie-uslyszysz-w-szkole.html
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razem z moimi braćmi i siostrami u pani 
Willows, tej pani, która jest właścicielką mojej 
mamy. Bardzo się ucieszyłam, że znowu 
zobaczę moją mamę, do której jestem taka 
podobna, jak powiedziała pani Mama. Dziś jest 
dzień zwierzaka i Róża zabierze mnie do 
przedszkola. Bardzo się cieszyłam, ale też 
denerwowałam. W przedszkolu było mnóstwo 
dzieci, które biegały i krzyczały. Co chwilę ktoś 
chciał mnie głaskać. Pod koniec zajęć w 
przedszkolu był pokaz pupili. Dostałam 
naklejkę z numerem jeden, jak powiedziała 
moja pani. Róża bardzo się cieszyła, a ja 
dzieliłam jej szczęście. Wróciłyśmy do domu 
koło piętnastej, powiedziała tak pani Mama. 
Wyszłyśmy jeszcze z Różą i panią Mamą do 
parku. Wróciłyśmy wieczorem na kolację. Róża 
poszła się kąpać, a ja potajemnie wślizgnęłam 
się pod jej kołdrę. Myślę, że moja pani nie 
zauważyła, ale pozwoliła mi zostać. Szybko 
zasnęłam otulona ciepła kołdrą i przytulającą 
mnie Różą. To był wspaniały dzień. 
 

Julia Marek, 5A 
 

 
 

Czy można pokonywać słabości, dobrze 
się przy tym bawiąc ? – reportaż 

 
7 grudnia 2019 r. godz. 7.00 - małe 

śniadanie i rozgrzewka, która idealnie pasuje mi 
do dzisiejszego dnia. Dzisiaj o godz. 9.00 będę 
miał okazję zobaczyć, jak wygląda Turniej 
Taekwondo. Wsiadam do auta, włączam radio. 
Zachodni wiatr będzie silny, porywy do 50 km na 
godzinę – relacjonuje „pogodynka”. Zaczynam to 
odczuwać, bo mam wrażenie, że samochód 
przechyla się na lewą stronę. Przede mną osiedle 

Wichrowe Wzgórze. Zatrzymuję się przed 
pomarańczowym budynkiem i zmierzam 
w kierunku jego wejścia. Wchodzę i od razu 
odczuwam przyjazną atmosferę. W sekundę 
zapominam o wietrze, który mnie tu prawie 
wepchnął. Na sali widać trenujących ludzi, w holu 
kręcą się dzieci. Cierpliwie czekam na rozmowę 
z trenerem Poznańskiego Sportowego Klubu 
Taekwondo. Trener zauważa mnie. Pokazuje ręką, 
że jeszcze 10 minut. Kiwam głową, dając znak, że 
poczekam. Podchodzę do grupki młodszych 
dzieci, ubranych w doboki- stroje do Taekwondo. 
Pytam, czy cieszą się z dzisiejszego dnia i dlaczego 
jest on taki wyjątkowy.  Dzieci zaczynają 
odpowiadać chórem, gestykulują. Wygląda to 
bardzo zabawnie, dlatego wskazuję jako pierwszą 
osobę chłopca o ciemnych włosach. Ma on około 
8 lat. Odpowiada, że nie mógł doczekać się 
dzisiejszego dnia, że jest to najfajniejsze 
spotkanie, ponieważ przychodzi św. Mikołaj. 
Dziewczynka z blond włosami przekrzykuje go 
i mówi, że ten dzień jest fajny, bo spotykają się 
wszyscy, starsi i młodsi koledzy. Inny chłopiec 
dopowiada, że można zobaczyć superpokazy 
walk, które przygotowywane są przez starszych 
kolegów. To, co mnie ujmuje, to ich 
podekscytowanie widoczne w ruchach oraz 
głosie. Są bardzo otwarci i weseli. Muszę się 
uwolnić, bo dzieci otoczyły mnie kółkiem, a ja już 
ruszam w stronę trenera Jarosława Wójcika. 

 Trener zaprasza mnie gestem ręki do 
środka sali, na której będzie odbywał się turniej. 
Jednocześnie obiecuje mi, że po pierwszej 
godzinie rozgrywek będzie przerwa, w której 
będziemy mogli porozmawiać i zrobić krótki 
wywiad. Muszę przyznać, że atmosfera tu 
panująca coraz bardziej mi się udziela. Czuję 
szybszy przepływ krwi i energię, która się gdzieś 
kotłuje w środku ciała. Na sali po jednej stronie 
widownia, z drugiej uczestnicy. Na wprost mnie 
długi stół przykryty zielonym obrusem, za którym 
zasiadają sędziowie, m.in. trener Jarosław 
Wójcik. Ubrani są w granatowe garnitury, białe 
koszule, krawaty  oraz białe buty. Za ich plecami 
wisi dużych rozmiarów portret twórcy 
Taekwondo. Całość wygląda bardzo elegancko, 
z odrobiną sportowego looku. Przed stołem 
rozłożona jest ogromna  sportowa mata, 
w narożnikach której siedzą również sędziowie. 
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Następuje przemowa i rozpoczęcie turnieju. Czas 
start. Pokazy są naprawdę imponujące. Podczas 
każdego pojedynku rywalizują 2 osoby. Jedna ma 
rękawice w kolorze czerwonym, a druga w 
niebieskim. Sędziowie liczą punkty za każde celne 
trafienie. Pod koniec walki ogłaszany jest 
werdykt. Osoba, na którą zagłosowała większość 
sędziów, wygrywa. Emocje na sali są wspaniałe. 
Po godzinie następuje krótka przerwa. 
Podchodzę do trenera  Jarosława Wójcika.   
Ja: Czy mógłby mi pan opowiedzieć coś więcej 
o Mikołajkowym Turnieju Taekwondo? 
Trener: Ponieważ jest to Turniej Mikołajkowy, 
rozgrywamy go w dość luźnej formule. Mimo to, 
(bez przecinka)dzieci rywalizują w ten sam 
sposób co zawodnicy  na Mistrzostwach Świata. 
Startują w tych samych konkurencjach, 
konkretnie trzech:  układy formalne – czyli  takie 
formy, gdzie oceniana jest dokładność, siła 
i poprawność wykonania, techniki specjalne – 
czyli nazwijmy to jako połączenie skoku wzwyż 
z kopnięciami oraz walka sportowa – czyli sparing 
w formule light kontakt, polegający na 
zdobywaniu punktów poprzez trafianie 
przeciwnika nogą lub ręką. Oczywiście dla 
większości dzieci są to pierwsze zawody, dlatego 
formuła jest przyjazna i bezpieczna. Dzieci 
zdobywają swoje pierwsze szlify przed zawodami 
krajowymi oraz międzynarodowymi. 
Ja: Słyszałem, że dla uczestników i zwycięzców 
przewidziane są nagrody. 
Trener: Dla wszystkich uczestników czekają 
pamiątkowe dyplomy oraz mikołaje z czekolady, 
ponieważ jest to Turniej Mikołajkowy. Oczywiście 
dla najlepszych przewidziane są medale, ale dla 
elity elit, czyli najlepszego zawodnika czy 
zawodniczki turnieju specjalna nagroda 
ufundowana przez firmę Black Belt. 
Ja: Co takiego intrygującego jest w tej dyscyplinie 
sportu, dlaczego warto trenować taekwondo? 
Trener: Jest to zdrowa aktywność fizyczna. Myślę, 
że to jest coś, co najwięcej przyciąga do 
trenowania tej dyscypliny. Taekwondo jest tak 
utworzone, by było zgodne z biomechaniką 
ludzkiego ciała i przede wszystkim zdrowe. 
Ponadto wszystkie wartości dodane: pewność 
siebie, umiejętność samoobrony, budowanie 
przyjaźni zarówno z kolegami jak i przeciwnikami, 
prowadzą nas do zdrowej rywalizacji sportowej. 

Raczej po jednym treningu nie wyjdziemy o wiele 
pewniejsi, natomiast już po miesiącu można 
zauważyć, że ta pewność siebie i sprawność 
fizyczna wzrasta. Nasi zawodnicy jeżdżą po 
różnych turniejach międzynarodowych, 
wybieramy się niedługo do Rumunii, potem do 
Słowenii, także dla tych najlepszych jest to bilet 
do zobaczenia trochę świata. 
Ja: Trzymamy kciuki za zawodników.  
Podaję rękę trenerowi dziękując za rozmowę.  

Turniej potrwa jeszcze kilka godzin. 
Wszyscy biorący udział w turnieju do końca nie 
tracą humoru ani siły. Czy powodem tego jest 
czekolada w kształcie Mikołaja, „wycisk” na 
macie czy też spotkanie z przyjaciółmi? – tego tak 
do końca nie wiem. 

Liwiusz Politański, 8 a 
 

OKRĄGŁE ROCZNICE -MARZEC 

2020 
 

 

7 marca 1000 roku / 1020 lat temu / 
początek zjazdu gnieźnieńskiego. 
Spotkanie przy grobie świętego 

Wojciecha księcia Bolesława I Chrobrego 
z cesarzem Rzeszy Ottonem III 

zaowocowało powstaniem odrębnego 
arcybiskupstwa w Gnieźnie. 

 
 

                   

 
 

Wyboru dokonał Dariusz Kołodziejczyk 
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OKRĄGŁE ROCZNICE – kwiecień - 

maj 2020 

 
 

10 kwietnia 2010 roku - 10 rocznica  katastrofy 
smoleńskiej.  
Katastrofa lotnicza polskiego samolotu 
wojskowego Tu-154, do której doszło 
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku 
o godz. 8:41.Zginęło w niej 96 osób, wśród 
nich: prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa 
18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji 
państwowych, duchowni, przedstawiciele 
ministerstw, organizacji kombatanckich 
i społecznych oraz osoby towarzyszące, 
stanowiący delegację polską na uroczystości 
związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, a także załoga samolotu. 
 

 
 
 

 
30 kwietnia 1310 roku (710 lat temu) - w Kowalu 
urodził się Kazimierz III Wielki-ostatni król Polski 

z dynastii Piastów, syn króla Władysława Łokietka                                                          
10 maja 1940 roku (80 lat temu ) -”Fall Gelb”-
atak III Rzeszy na Francję, Belgię, Holandię                        
i Luksemburg - koniec dziwnej (siedzącej ) wojny 
pomiędzy Francją i Niemcami. Kampania 
zakończyła się klęską Francji. Nowym premierem 
Wielkiej Brytanii został Winston Churchill. 
 
26 maja 1940 roku (80 lat temu)-rozpoczęła się 
operacja „Dynamo” - ewakuacja otoczonych 
wojsk alianckich we francuskim porcie Dunkierka 
do Wielkiej Brytanii - w sumie wywieziono 
338 tys. żołnierzy. 
 

29 maja 1940 roku (80 lat temu) - z udziałem 
Polaków (Samodzielna Brygada Strzelców 

Podhalańskich) alianci zdobyli port Narwik 
w Norwegii.                                                                                

Wyboru rocznic dokonał                                                                                  
Dariusz Kołodziejczyk 

 

 
 

 
 
   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_lotniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smoleńsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_ofiar_katastrofy_polskiego_Tu-154_w_Smoleńsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kaczyńska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kaczorowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siły_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kancelaria_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katyńska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katyńska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Załoga_polskiego_samolotu_Tu-154M_nr_boczny_101
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Here are some tips for you 
1. You're better off sticking to something like your old school routine. Start with the basics: Go 

to sleep and get up at the same time every day. 

2. Eat nutritious meals and snacks. 

3. Get some exercise into your schedule. It's way easier to learn when you're well-rested and 

healthy. 

4. One big help will be having a quiet, comfortable place to learn. If you can, set aside a spot just 

for work, like your desk. Store all your supplies there, so you won’t go looking for them and 

get distracted. 

5. Structuring your days will help you stay on top of things. Your school may assign you a 

schedule, or you might need to figure one out on your own. One approach is to divide your 

school hours into short chunks. Each chunk is an activity for you. Plan the meals, breaks, video 

lessons and time for homework. 

6. You may want to reach out to classmates to review assignments together. And don’t be shy 

about contacting your teachers. 

 

WATCH the short film about distance learning 

DO the quiz 

CHALLANGE yourself! 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.brainpop.com/english/studyandreadingskills/distancelearning/
https://www.brainpop.com/english/studyandreadingskills/distancelearning/quiz/
https://www.brainpop.com/english/studyandreadingskills/distancelearning/challenge/
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Ze sportu 
 

Tęsknota za koszykówką – rysunek Michaliny Fijałkowskiej z 4 a 
 

 
 

Trochę wspomnień 
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ZAGROŻENIA W INTERNECIE 

Uczniowie klas 7 podczas nauczania zdalnego, na lekcji informatyki wykonali plakaty dotyczące 
zagrożeń w Internecie. 

Pamiętaj! 

W Internecie nie jesteś anonimowy. Jeśli nie będziesz przestrzegać obowiązujących reguł, możesz 
ponieść konsekwencje nieodpowiedniego zachowania w Sieci. 

Jadwiga Gąska 
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Mały  

szkolniaczEK 
 

W cyklu "Zabawy z biblioteką" 
prowadzonego w ramach zdalnego 
nauczania dla dzieci z klas 1-3 powstały 
wiosenne prace plastyczne ilustrujące 
wierszyki "Biedroneczka" i „Mały smok”, 
który napisałam dla naszych małych 
Czytelników. Chcielibyśmy na łamach 
„Szkolniaczka” przedstawić te prace 
innym dzieciom. 
  
„Biedroneczka”  
Barbara Krysińska   
Gdzieś daleko była łąka, na tej łące zaś 
biedronka.  
Taka jeszcze całkiem mała, na źdźble 
trawy się huśtała.  
Do wesołej swej zabawy zapraszała 
wszystkich wkoło   
bardzo chętnie i wesoło.  
Biedroneczka była miła, każda muszka ją 
lubiła,  
ważka Stefcia, komar Zenuś, motyl Paź,  
konik polny oraz żabki i bąk Staś.  
Nawet duży bocian Melek był jej 
wiernym przyjacielem.  
Także szpak Konstanty z drzewa i 
malutki Bzik wróbelek.  
Spytasz, czemu biedroneczkę każdy lubił 
choć troszeczkę?  
Zaraz chętnie Ci odpowiem.  
Taka mała, kropkowana odwiedzała już 
od rana   
wszystkich swych znajomych po to, żeby 
pomóc im z ochotą.  

Dla każdego miała uśmiech, dobre 
słowa.  
Już od razu do pomocy im gotowa.  
Gdy na przykład pewna mucha miała 
zapalenie ucha,   
biedroneczka szybkim lotem do apteki i 
z powrotem,  
tak szybciutko jak umiała, maść dla 
muchy dostarczała.  
Kiedy komar złamał sobie przednią 
nogę,  
biedroneczka krzycząc głośno – Ja 
pomogę!  
poleciała jak najszybciej i doktora 
sprowadziła.  
Zawsze taka właśnie była miła.  
Raz motylka złapał katar.  
Motyl ciągle kichał, sapał.  
Mimo bardzo złej pogody, biedroneczka 
poleciała  
do znajomej pani osy, co nad rzeczką 
zamieszkała.  
Wiedziała bowiem, że pani osa  
ma bardzo dobre krople do nosa.  
Leki choremu dostarczyła ta mała 
biedroneczka miła.  
Odtąd motylek kolorowy był już 
szczęśliwy, bo był zdrowy!  
  
Gdy kiedyś na łące zobaczysz tę 
kropkowaną biedroneczkę,  
przystań obok, pochyl się i przyjrzyj jej 
się choć troszeczkę.  
Nawet ktoś taki maleńki jak ona, drogi 
kolego,  
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może dokonać w świecie tak wiele 
dobrego.  
Ty także możesz, choć jesteś malutki,   
rozsiewać uśmiech i niszczyć smutki.  
Pamiętaj mój miły te ważne słowa, w 
których recepta na życie gotowa 
Czy wielcy jesteśmy zależy nie od tego, 
jak wyglądamy,  
lecz jak wielkie serce dla innych mamy. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZABAWY Z BIBLIOTEKĄ w 

czasie EPIDEMII w SP 34 
 

Tym razem z cyklu ZABAW Z BIBLIOTEKĄ 
przedstawiamy zadanie 
zdalnie  wykonane przez dzieci                 
z klas 1-3 - OBRAZKOWE SUDOKU.  
ZAMIESZCZAMY PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA 
oraz ZASADY GRY. 
 
W tej ZABAWIE brali udział: 
- Ernest Czyrny z klasy 1A 
- Pola Necel klasa 1B 
- Maciej Kopeć klasa 1A 
- Klaudia Płaskocińska klasa 1C 
- Kuba Sierocki klasa 2B 
- Aleksandra Kaczmarska klasa 2C 
- siostry Zosia i Marysia Błaszczak z klasy 
2C 
- Wiktoria Smyk klasa 3C 
-  Agnieszka Formanowicz klasa 3B  
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Zadanie 19 
Tym razem ułóż OBRAZKOWE SUDOKU.  SUDOKU to gra logiczna, polegająca na tym, żeby 

dopasować odpowiednio obrazki, mogą one wystąpić tylko RAZ w linii pionowej, poziomej,  jak i 

w każdym prostokącie. ZADANIE możesz wydrukować i wyciąć obrazki pod przerywaną linią. 

Wycięte obrazki należy użyć do układania SUDOKU. Jeśli nie możesz wydrukować obrazka, to 

postaraj się dopasować elementy  

w inny sposób, np. użyć poniższych KOLOROWYCH IKONEK i zastąpić oryginalne obrazki. 

IKONKI można przesuwać po planszy. Po wykonaniu zadania, przed odesłaniem warto przy 

pomocy dorosłego utworzyć plik PDF, żeby ikonki zostały na swoich miejscach. 
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Mały smok  
Barbara Krysińska  
  
Był raz sobie mały smok.   
Miał on tylko jeden rok.  
Biegał, latał po całym świecie  
i jeszcze pewnie o tym nie wiecie, że 
czuł się zawsze bardzo samotny.  
Szukał przyjaciół, nie chciał być sam.   

Zaglądał do norek, dziupli i bram.   
W końcu się znalazł w mieście Poznaniu  
i ujrzał dzieci, co po śniadaniu   
pobiegły bawić się na plac zabaw.  
Wnet było pełno śmiechu i braw.   
Dzieci skakały sobie wesoło,   
bawiły się w berka, biegały wkoło.  
Smok je zobaczył, ale nieśmiały   
schował się szybko za krzaczek cały.   
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No, prawie cały.   
Tak mu się tylko wydawało,   
bo trochę ogonka mu wystawało.  
Antek zobaczył ogonek mały   
i zaraz dzieci się dowiedziały.   
Przybiegły, podeszły i zobaczyły,   
że za tym krzaczkiem ktoś stoi miły.   
To mały, zielony smok,   
co skończył dopiero jeden rok.  
Trochę wstydliwy i przestraszony.   
Zobaczył dzieci z każdej swej strony.  
Spojrzał, przywitał się, ukłonił grzecznie   
oraz uśmiechnął do nich serdecznie.  
Dzieci wcale się nie wahały.   
Smoka do zabaw ze sobą zabrały.  
Razem bawili się do wieczora   
i chociaż była już późna pora,   
smok wcale nie chciał wracać do domu.   
Od tamtej chwili miłego poznania,   
często latał do miasta Poznania.   
Tu zawsze bawił się z dziećmi, jak 
wiecie,   
bo miał przyjaciół najlepszych na 
świecie.  

 
 
To są prace twórcze Tymona Gruszki 
z 3 b . Własnoręcznie zrobiona gra 
planszowa oraz rzeźba z puszek, śrubek 
i sprężynek (z niewielką pomocą 
rodziców). 
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