
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już wakacje! Będziemy spędzać czas na łonie natury, zachwycać się 

pięknem otaczającego nas świata. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak 

on wygląda dzisiaj, a jak wyglądał kilka milionów lat temu? Jeżeli nie, 

dowiecie się tego i wiele innych ważnych rzeczy po przeczytaniu naszego 

artykułu. Ma on na celu zachęcenie Was do pomocy w poprawie stanu naszej 

ziemi. 

Co wpływa na obecny stan naszego środowiska? 

Na obecny stan naszego środowiska wpływają: przemysł, transport, rolnictwo, 

promieniowanie UV, wyrzucanie śmieci    zjawiska naturalne wzrost liczby 

ludności.

Jakie są skutki? 

Skutkami zanieczyszczenia środowiska naturalnego są: globalne 

ocieplenie,  smog, klęski żywiołowe, dziura ozonowa ozon przygruntowy, 

odory, kwaśne deszcze, topnienie lodowców, hałas.                      

Co zrobić, żeby przeciwdziałać zanieczyszczeniom? 

Ludzie dużo mówią na ten temat, ale przede wszystkim powinni wziąć 

sprawy w swoje ręce i zacząć w miarę swoich możliwości pomagać. Po 

pierwsze powinniśmy: segregować odpady, ograniczać używania plastiku, 

oszczędzać wodę, korzystać z energooszczędnych żarówek, nie spalać w piecu 

takich śmieci jak np. plastik, ograniczać jazdę samochodem, dbać oraz chronić 

zwierzęta, organizować akcje sprzątanie świata.                                                   

Kilka wieków temu przyczyną zanieczyszczeń ziemi były 

zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego np. wybuchy wulkanów czy 

zjawiska pogodowe, natomiast obecnie dominują zanieczyszczenia 

pochodzenia sztucznego, czyli spowodowane działalnością człowieka. Coraz 

więcej ludzi głośno mówi o tym, co dzieje się obecnie na świecie, ale mimo tego dużo osób nie zdaje sobie  

z tego sprawy i nic nie robi, aby poprawić stan naszej planety. Nie powinniśmy tylko o tym mówić, ale 

również działać w tej sprawie, zanim będzie za późno. 

Jednym z największych zagrożeń powodujących powolną degradację naszej planety jest globalne 

ocieplenie.  

Jakie są skutki globalnego ocieplenia? 

Jednym ze skutków jest zmiana klimatu na coraz cieplejszy. W 2003 roku wysokie temperatury 

przyczyniły się do śmierci ponad 35 tyś ludzi w Europie. Spowodowało to także coraz większe zagrożenie 

pożarami. Nastąpił gwałtowny wzrost poziomu mórz, w Arktyce dwukrotnie szybciej wzrosła temperatura 

powietrza niż średnia temperatura na ziemi, a także obumieranie raf koralowych. Te wszystkie katastrofy 

spowodowane działalnością człowieka lub zjawiskami naturalnymi wiążą się z bardzo dużym 

zanieczyszczaniem powietrza, przez co wytwarza się smog, który powoduje u osób zdrowych stany zapalne, 
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porażenie spojówek czy krtani. Natomiast u osób chorych, np. na astmę, sytuacja jest bardziej 

niebezpieczna, ponieważ dochodzi do zaostrzenia tych schorzeń, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym.   

Podsumowując nasze rozważania, chcemy jeszcze raz zaapelować do Was. Wszyscy powinniśmy 

zadać o środowisko, w którym żyjemy, ponieważ tylko wtedy będziemy bezpieczni oraz lepiej będziemy 

czuć się w swoim otoczeniu. 

N. Kozłowska, O. Mieszkowska, VIII 

 

W lutym, jak co  roku miało miejsce wydarzenie, które nazywamy Dniem Bezpiecznego Internetu. Jest 

on obchodzony w całej Europie z  inicjatywy Komisji Europejskiej. Ustanowienie tego dnia ma na celu 

zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Rodzi się 

więc pytanie, czy w ogóle znamy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu? Przedstawię Wam kilka 

zasad, którymi każdy internauta powinien się kierować: 

 zawsze korzystaj z aktualnego systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki internetowej 

i aktualnego programu antywirusowego, 

 twórz bezpieczne hasła logowania do poczty e-mail i kont w rozmaitych usługach – nie zawieraj 

w nich oczywistych słów oraz informacji takich jak: imię czy data urodzenia i staraj się wymyślać 

długie hasła, 

 nie korzystaj z tego samego hasła na różnych stronach,  

 nie loguj się do ważnych usług, korzystając z publicznych hotspotów, Wi-Fi (bo one szczególnie są 

narażone na cyber włamania), 

 podczas logowania dwa razy sprawdź adres WWW strony i upewnij się, że strona logowania ma cer-

tyfikat bezpieczeństwa (warto też – jeśli to możliwe – korzystać z weryfikacji dwuetapowej),  

 nie podawaj w Internecie żadnych danych i nie udostępniaj żadnych zdjęć, do których nie powinny 

uzyskać dostępu żadne „strony trzecie”, 

 nie wchodź na strony z linków w podejrzanych wiadomościach e-mail i nie otwieraj dodanych do 

nich załączników 

 uważaj na skrócone adresy URL, które często mogą stanowić pułapkę. 

Mała ciekawostka: za początek sieci Internet można uznać koniec lat 60 XX wieku, natomiast do Polski 

zawitał on w latach 90. Od tej pory nastąpił ogromny rozwój tego źródła informacji bez którego w chwili 

obecnej niemalże nie jesteśmy w stanie się obejść. 

Jeszcze jedna dobra rada: jeśli korzystacie z poczty e-mail, portali społecznościowych, itp., stosujcie zasady 

dobrego wychowania, czyli savoir-vivre, który w przypadku Internetu nazywa się Netykietą. Na pewno na 

różnych lekcjach o tym słyszeliście i jeszcze nie raz usłyszycie. 

N. Kozłowska, VIII 

 

 

 

Egzaminy, egzaminy i już po egzaminach. Jak przeżyliśmy ten trudny i jeden z najważniejszych w naszym 

życiu okres? No cóż, inaczej niż wcześniej zakładaliśmy. Egzaminy miały odbyć się w kwietniu, a z racji 

zagrożenia epidemiologicznego i odwołania zajęć stacjonarnych, odbyły się w czerwcu. Kto przystępował 

do egzaminów? 

Jak sama nazwa wskazuje, do egzaminu ósmoklasisty przystąpili: 

 Uczniowie klas VIII 

 Uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy 

uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie jest ustalona 

minimalna ilość punktów. 

Zdawaliśmy z trzech przedmiotów: język polski (120 minut), matematyka (100 minut), język angielski (90 

minut). 

 AKTUALNOŚCI I WAŻNE TEMATY 
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Ten system egzaminowania obowiązuje do 2021 roku, ponieważ w 2022 roku egzamin będzie składał się  

z czterech przedmiotów mianowicie: język polski, matematyka, język nowożytny, jeden przedmiot do 

wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

Po długim okresie oczekiwania wszyscy uczniowie klas VIII w Polsce napisali swoje egzaminy  

w dniach: 16, 17, 18 czerwca. Terminy dodatkowe dla uczniów, którzy z powodów losowych lub 

zdrowotnych nie mogli odbyć egzaminów, wyznaczono na 7, 8 i 9 lipca.  

Pisaliśmy w trudnych warunkach, przede wszystkim dlatego, że obowiązywał reżim sanitarny. 

Oczekiwaliśmy na wejście do szkoły w dwumetrowym oddaleniu od siebie nawzajem, w maseczkach 

i rękawiczkach. Wcale nie było to przyjemne, a przecież jeszcze towarzyszył nam stres egzaminacyjny.  

Na egzaminy mogliśmy wziąć ze sobą: 

 Długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem 

 Linijkę w przypadku egzaminu z matematyki 

 Wodę jednak warunkiem jest, że będzie ona stała na podłodze przy stoliku. 

Telefony komórkowe w tych dniach musiały pozostać w domach. Posiadanie tego urządzenia groziło 

unieważnieniem egzaminu. 

Nikomu nie życzymy takich obostrzeń, tym bardziej, że i praca na odległość, kiedy brakowało 

bezpośrednich kontaktów z nauczycielami, na pewno nie przyniosła takich rezultatów jak praca w szkole. 

Jak się do egzaminów przygotowaliśmy, pokażą wyniki, które odbierzemy dopiero 31 lipca. 

W następnym roku szkolnym Wy, obecni siódmoklasiści, przystąpicie do egzaminów końcowych, dlatego 

chcemy udzielić Wam kilku rad. 

Jak skutecznie uczyć się do egzaminów.  

 Pierwszą rzeczą, która pomoże Wam skutecznie się uczyć, jest zaplanowanie nauki do egzaminu. 

Rozpoczynając naukę, powinniście przede wszystkim uporządkować miejsce swojej pracy. Nie cho-

dzi tu oczywiście o skrupulatne i dokładne wysprzątanie całego pokoju – wystarczy, że uporządkuje-

cie przestrzeń na tyle, by nic Was nie rozpraszało. Przy okazji będziecie mogli również posegrego-

wać notatki i inne materiały, które przydadzą się podczas nauki. Gdy na biurku pozostanie już tylko 

to co niezbędne, podzielcie materiał do nauki na mniejsze części. Podczas segregowania notatek 

najistotniejsze informacje warto zaznaczyć kolorowym markerem. 

 Warto też robić mapy myśli, ponieważ ułatwiają one szybką naukę. 

 Łańcuchowa metoda skojarzeniowa pomaga szybko się uczyć, angażując wyobraźnię. 

 Warto pamiętać że choć istnieje jeszcze wiele innych sposobów na szybką naukę do egzaminu, to 

podobnie jak te powyższe, wiążą się one z koniecznością regularnego powtarzania materiału. Nawet 

najlepsze mapy myśli lub skojarzenia, nie będą pomocne, jeśli nie będziecie na bieżąco powtarzać 

zawartych w nich informacji. Nasza pamięć jest bowiem trochę jak mięsień – musimy ją ćwiczyć, by 

działała sprawnie i wydajnie.  Ważne jest też to, że w dzień egzaminu nie powinniście się już uczyć, 

ani powtarzać, ponieważ jest to czas, podczas którego powinniście się rozluźnić, zrelaksować, aby 

nie stresować się na egzaminie. 

My tak zrobiłyśmy i chyba z pozytywnym skutkiem. 

O. Wolska, A. Regulska, VIII  

 

   

 

 

 

 

 

 

 Fot.  Amelia Regulska 
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Dzisiejsza społeczeństwo coraz częściej jest narażone na zły wpływ innych ludzi. Do najważniej-

szych problemów dzisiejszych czasów należą uzależnienia. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak 

wiele jest przyczyn uzależnień. To nie tylko alkohol, papierosy czy narkotyki… mogą to być również tele-

fony, artykuły spożywcze lub fastfoody, które doprowadzają do otyłości.  

Uzależnienie jest to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, w którym nie myślimy o ni-

czym tylko o rzeczy, do której się przywiązaliśmy. Nie potrafimy bez niej normalnie funkcjonować. Charakteryzuje 

się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności, zażywania różnych substancji lub jedze-

nia. Gdy jest się w stanie zaawansowanego uzależnienia, należy udać się do specjalisty. Jeżeli nie jest jeszcze za póź-

no, bardzo pomaga rozmowa z bliskimi. Mogą to być na przykład rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Najważniejsze 

jest, aby uświadomić sobie, jaki błąd popełniamy i postanowić zerwać z nałogiem. Ważne jest, aby nie dopuścić do 

uzależnienia oraz bronić przed tym innych. Jeżeli widzimy, że jakakolwiek osoba skręca w życiu na złą drogę, to po-

winniśmy ją zatrzymać i nie bagatelizować tego. Warto pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami i wokół nas są ludzie, 

którzy nam pomogą, ucząc bycia asertywnym. Człowiek asertywny to osoba, której zachowanie jest zgodne z jej 

uczuciami, poglądami i sercem, a zarazem nie narusza wartości innych ludzi, którzy powinni to respektować. Umie-

jętność asertywnych zachowań jest szczególnie ważna w warunkach konkurencji, rywalizacji, przy poznawaniu no-

wych osób, kiedy musimy bronić swoich praw i wyrazić swoje potrzeby i dążenia.      

W naszej szkole daje się zauważyć nagminne używanie urządzeń elektronicznych. Coraz częściej na koryta-

rzach są widywani uczniowie z telefonami. Nie pozwala to im na nawiązanie rozmowy, dzieci nie potrafią poprawnie 

formułować zdań oraz wyrażać własnego zdania.  Skutkiem takiego zachowania jest zwiększenie ryzyka zachorowa-

nia na raka.  Negatywnym skutkiem używania telefonów podczas jazdy jest  rozproszenie uwagi kierowcy i wpływa  

na większą ilość wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.  Korzystanie dwie godziny przed snem z urządze-

nia elektronicznego wpływa na zaburzenie snu. Co druga osoba w wieku 12-35 lat jest narażona na utratę słuchu  

z powodu używania słuchawek. Nadmierne korzystanie z telefonów i nie tylko zwiększa ryzyko wystąpienia depresji  

i stresu.   

Zagrożenia zdrowia, które przedstawiłyśmy powyżej, skłoniły nas do ocenienia poziomu uzależnienia od 

urządzeń elektronicznych w naszej szkole.       

Zwracamy się zatem do naszych koleżanek i kolegów. Spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań i zastanowić 

się, czy nie jesteście uzależnieni. 

 Jak często korzystam z telefonu komórkowego? 

 Ile godzin w ciągu dnia poświęcam na przeglądaniu stron internetowych, grze w gry internetowe? 

 Czy nie czuję się nieswojo, kiedy nie mam przy sobie telefonu? 

 Jak reaguję na lekcji, gdy włączy mi się powiadomienie o jakieś wiadomości sms? 

 Jak jest moja reakcja na otrzymywane wiadomości podczas spotkań rodzinnych? 

 Czy używam telefonu podczas spożywania posiłków? 

 Czy przed snem koniecznie muszę sprawdzić swoje wiadomości? 

 Czy budząc się w nocy, sprawdzam, czy ktoś do mnie napisał? 

Jeśli zastanowicie się nad odpowiedziami na te pytania i stwierdzicie, że telefon jest nieodłącznym elementem 

Waszego życia i że bez niego nie możecie się obejść, to jak najszybciej powinniście coś z tym zrobić. Powinniście 

rozmawiać o swoich problemach, aby wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.  

Pamiętajcie, że Wasze zdrowie i życie jest najważniejsze, więc nie zmarnujcie go przez głupstwa, 

bo od Was zależy, jak spędzicie resztę swojego życia. Możecie wybrać albo życie pełne radości, szczę-

ścia, miłości i wspaniałych ludzi, albo pełne smutku, samotności oraz przykrych wspomnień. To 

wszystko zależy od tego, jak postąpicie!!! 

 
M. Krupińska, J. Bojarska, VIII 
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Amelia Regulska, VIII 

 

 

 

 
 

Pasje sposobem na poznanie siebie 
 

Nie ma ludzi bez zainteresowań, tylko niektórzy ich jeszcze nie odkryli. Niektórzy interesują się 

plastyką, a niektórzy astronomią. Powinniśmy rozwijać swoje zainteresowania, ponieważ dobrze wpływa to 

na poczucie własnej wartości. 

Co daje nam zainteresowanie? 

Dobrze jest posiadać własne hobby, coś co pomoże odprężyć się nam po przepracowanym dniu. 

Zainteresowania mają sprawiać nam radość, żebyśmy czuli się szczęśliwi oraz spełnieni. Przy wykonywaniu 

ulubionych rzeczy odprężamy się. Rozwijanie swoich pasji daje nam możliwość kształtowania własnego 

siebie. 

Czy warto próbować nowych zainteresowań? 

Oczywiście. Nawet jeżeli czujemy, że nie jest to coś dla nas, to i tak warto spróbować. Dzięki temu, że 

podejmiemy próby w tym zakresie, poznamy swoje mocne i słabe strony. Dyskusja z innymi osobami np. 

rodzice lub przyjaciele, jest również dobrym pomysłem. W takich rozmowach możemy poznać zarówno 

plusy, jak i minusy danego hobby. Trzeba pamiętać, żeby szanować siebie nawzajem. To, że ktoś posiada 

zainteresowanie, które nie przypadło nam do gustu, nie oznacza, że ta osoba jest od nas gorsza. 

Jak rozwijać swoje zainteresowania? 

Rozwijać swoje zainteresowania możemy, pogłębiając wiadomości na temat tego, co lubimy robić. Jedni 

lubią malować, a więc powinni szukać wskazówek, jakimi technikami posługiwać się podczas malowania. 

Jeszcze inni lubią śpiewać, dlatego dobrze byłoby szukać sposobów, aby kształcić swój głos. Jeszcze inni 

lubią obserwować przyrodę i otoczenie. Powinni zatem szukać takich możliwości, aby pomóc przyrodzie 

lub uwiecznić to co piękne, np. w fotografii. Ja tak robię. Lubię przyglądać się światu, który nie przestaje 

mnie zadziwiać. Z pasją oddaję się fotografowaniu. Niżej przedstawiam swoje prace, może zachęcę Was do 

takiego samego działania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cześć mam na imię Iza, jestem uczennicą klasy ósmej i od dwóch lat trenuję siatkówkę. Moim naj-

większym marzeniem jest dostanie się do najlepszej szkoły siatkarskiej w moim regionie. Pracuję na to bar-

dzo ciężko, ale moje umiejętności nie są zbyt wystarczające.  Nie oszukujmy się, nie mam też na tę szkołę 

pieniędzy. Każdy dzień wygląda tak samo. Wstaję rano, jem śniadanie, idę wykonać poranną toaletę i wy-

chodzę do szkoły, po szkole trening i tak w kółko. Nauczyłam się już żyć z tym, że moje życie opiera się 

tylko i wyłącznie na nauce i ciągłych treningach. Jednak siatkówka to całe moje życie i nie mam zamiaru  

z niej rezygnować, zwłaszcza, że chcę dostać się do mojej wymarzonej szkoły. Pewnego dnia, kiedy wraca-

łam ze szkoły, dostałam wiadomość od mojej trenerki, że za tydzień odbywają się  międzyszkolne zawody  

TUTAJ MOŻECIE 

ZAMIESZCZAĆ SWOJĄ  

TWÓRCZOŚĆ 
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ze szkołą, do której chcę się dostać. Podczas tych zawodów trener wybierze 2 osoby, które dostaną od niego 

przepustkę do wymarzonej szkoły. Bardzo się  cieszę  i mam nadzieję, że będę jedną z tych szczęśliwych 

osób. Jednak uświadomiłam sobie, że jest jedno ale …, a mianowicie za tydzień są też urodziny mojej babci, 

którą bardzo rzadko widuję. Jestem rozdarta, gdyż nie wiem, co mam teraz zrobić. Rodzina, tak jak i marze-

nia, są dla mnie bardzo ważne. Muszę to poważnie przemyśleć.   

Podczas odrabiania lekcji wpadłam na pewien pomysł, a mianowicie zaproszę babcię na mój mecz. 

Myślę, że to dobra myśl. Zadzwonię do niej jutro. Myślę, że się ucieszy, zawsze powtarzała mi, że warto 

podążać za marzeniami. 

Dzisiaj jest dzień, w którym rozgrywa się ten ważny dla mnie mecz. Bardzo się stresuję, ale wierzę  

w to, że damy radę. Weszłam do szatni i zobaczyłam uśmiechnięte twarze dziewczyn z drużyny. Wiedzia-

łam, że wszystko będzie dobrze, wygramy. Kolejne minuty meczu lecą, a my nie mamy nawet jednego 

punktu. Staram się jak mogę tym bardziej, że na trybunach siedzi moja babcia. Jednak nie dam rady nadro-

bić za całą drużynę. Nagle lecąca piłka okazała się zbyt szybka. Obiłam ją, jednak zrobiłam to w tak nieu-

miejętny sposób, że po chwili poczułam piorunujący ból w nadgarstku. W pewnym momencie po prostu 

zemdlałam. 

Otwieram oczy i wiem, że nie jestem w swoim pokoju. Wokół siebie widzę tylko biel, wózek z le-

karstwami i kartę pacjenta. Chwila, czy ja jestem w szpitalu? Nie mogę poruszyć ręką. W pewnym momen-

cie przychodzi pielęgniarka, informuje, że za chwile zostanę przewieziona na salę operacyjną, gdzie lekarz 

wytłumaczy, co się stało. Przed salą zobaczyłam moją mamę rozmawiającą z lekarzem. Gdy mnie zobaczy-

ła, tylko się uśmiechnęła. Jednak ja wiedziałam, że coś jest nie tak. Miała łzy w oczach. Lekarz wyjaśnił mi, 

że doznałam silnego obrażenia nadgarstka i muszę przejść skomplikowaną operację. Zrozumiałam, co to dla 

mnie oznacza.  

Po operacji otworzyłam oczy szeroko, jednak szybko tego pożałowałam, ponieważ białe, szpitalne 

światło zaczęło wypalać mi oczy. Zamknęłam je szybko i otwierałam bardzo, bardzo powoli. Kiedy już się 

rozbudziłam, do mojego pokoju wszedł lekarz, który mnie operował. Powiedział mi, że za chwilę wszystko 

razem z mamą omówimy. Po chwili do mojego pokoju weszła pielęgniarka z takim samym czułym uśmie-

chem jak zawsze. Nie rozumiem, jak one potrafią być takie opanowane. Pomogła mi usiąść na wózek, po-

nieważ ja nadal nie byłam w stanie chodzić po znieczuleniu. Mam nadzieję, że to zwykła kontuzja, którą 

wyleczę zanim się obejrzę. Na korytarzu zobaczyłam mamę. Płakała. Wiedziałam, że coś jest nie tak.  

- Skoro jesteśmy już w komplecie, zapraszam do mojego gabinetu – powiedział lekarz spokojnym głosem. 

Takim samym mówią w filmach, kiedy informują głównego bohatera o tym, że jest śmiertelnie chory. 

Czekałam na wyrok. Tak, dokładnie na wyrok, który zadecyduje o tym, czy kiedykolwiek zagram jeszcze  

w siatkówkę. 

- Izo, jak dobrze wiesz, Twoje złamanie było bardzo skomplikowane. Operacja trwała 4 godziny. Jednak 

ręka i tak jeszcze długo będzie wracała do formy. Będziesz musiała przechodzić wiele godzin rehabilitacji.- 

powiedział lekarz. A ja słuchałam go bardzo uważnie. W końcu jednak musiałam zapytać o coś, co nie da-

wało mi spokoju. 

- Gdzie będą odbywały się rehabili….. – mama chciała o zapytać.  

- A co z grą? Będę mogła kiedykolwiek grać w siatkówkę?- wypaliłam z moim pytaniem, nie dając mamie 

dokończy.  

Lekarz już nie krył tego, że ma niedobre dla mnie wieści.   
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- Po wielu miesiącach rehabilitacji będziesz mogła grać, ale tylko i wyłącznie dla rekreacji. Nie radziłbym 

Ci wiązać z tym przyszłości.  

Poczułam jakby moje serce pękło. W pewnym momencie wybuchłam płaczem. Moja mama zaczęła mnie 

pocieszać. Wiedziałam, że to koniec. Nie, to nie może być prawda, to tylko zły, bardzo zły sen. Ja dam radę 

i pokażę im wszystkim, że się mylili. 

Kilka tygodni później 

Codziennie jeżdżę na rehabilitację. Nadgarstek boli i to bardzo, jednak nie jest to tak mocny ból, jaki 

był podczas złamania. Z dziewczynami z drużyny nie widziałam się przez długi czas. Odcięłam się od nich 

przez ten incydent. Nie chcę, żeby opowiadały mi o tym, jak dobrze idą im mecze. Mój rehabilitant powie-

dział, że idzie  mi coraz lepiej. Udowodnię jeszcze wszystkim, że dam radę. Nie poddam się tak łatwo. Gra 

w siatkę była jedną z części, która buduje mnie i mój charakter. A teraz czuję się ze sobą obco. Czuję się 

tak, jakby zabrano jakąś cząstkę mnie. Jednak chcę udowodnić i sama dla siebie przejść swoją Drogę po 

marzenia.  

Jednak Kolejny dzień rehabilitacji, ręka boli coraz mniej. Staram się jej nie obciążać. W tajemnicy 

przed mamą zaczęłam również trochę grać w siatkówkę. Nie chcę, żeby wiedziała. 

 3 lata później: 

- I tak chciałabym zakończyć swoją prezentację. Myślę, że pokazała Wam ona, że nie wolno się poddawać. 

Gdybym wtedy się poddała, nie stałabym tutaj jako jedna z kilku siatkarek Reprezentacji Narodowej. Praw-

da?- zapytałam dziewcząt z małego klubiku sportowego naszego miasta. Były tak samo zawzięte w dążeniu 

do celu jak ja. To młode osoby z takim ogromnym zaangażowaniem. 

- Prawda! – wykrzyczały wszystkie naraz. 

Stałam tam przed nimi dumnie w nie wpatrzona. Stałam przed nimi nie jako dziewczynka, której nie dawano 

szansy. Stałam przed nimi jako dumna kobieta, która walczyła o swoje. Stałam jako dziewczyna, która po-

mimo tak skomplikowanej kontuzji, nie poddała się i dostała się do reprezentacji.  

Tak, rok temu zostałam powołana do reprezentacji. Gdyby nie to, że walczyłam, nie stałabym przed 

tymi dziewczętami i nie zagrzewałabym ich do walki. Pokazałam, że dałam radę. Pokazałam wszystkim, że 

przeszłam swoją Drogę po marzenia.      

J. Kobyłecka, VIII 

Kształcenie na odległość 
Od 25 marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem epidemii uczniowie w całej Polsce uczyli się na 

odległość. Stosowano różny sposób komunikacji z nauczycielami. W naszej szkole pracowaliśmy  

z wykorzystaniem strony internetowej, za pomocą poczty e-mail, na platformie e-podręczniki,  

z wykorzystaniem tablic wirtualnych – padlet i komunikatora Messenger. Podczas nauczania zdalnego 

powstały piękne prace literackie, plastyczne czy techniczne, które chcemy zaprezentować w naszej gazecie. 

Uczniowie tworzyli również  komiksy, plakaty, prezentacje, korzystając z różnych narzędzi i programów. 

Sprawdzanie wiedzy odbywało się on-line poprzez np. formularze Google. Nauczanie w zmienionej formie 

było dla wszystkich nie lada wyzwaniem. Na kolejnych stronach Uczniaka prezentujemy wytwory uczniów 

klas młodszych i starszych.  

 

 

 

 

 

 

 

Red. 
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M. Sitkowska, I b 

A. Grabowski, I b 

Wiosenny pejzaż,  

J. Wierzchowska, I a 

Z. Zadrożna, I a 

P. Krajczyńska, I a 
B. Grzybowski, I b 

Prace techniczne – recykling, I a i I b 

K
. 
S

ad
o
w

sk
i,

 I
 b

 

Sowa, M. Osica Sowy, L. Jackowska 
Sowy, J. Jończyk, M. Arciszewski 

Autoportrety,  K. Zakrzewska, N. Kobyłecka 

Prace uczniów klas II a i II b 
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Uczniowie klas VIII, VII i VI b w ramach języka polskiego mogli korzystać z wirtualnych tablic 

utworzonych dla nich przez nauczycielkę przedmiotu. Dodatkowo na padlecie utworzonym przez 

nauczycielkę języka angielskiego uczniowie klasy VI a i VI b prezentowali  swoje prace literackie  

i plastyczne. 

Wiosenny krajobraz, M. Kobyłecki 
Układ Słoneczny, F. Zaborek 
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Mól książkowy, O. Ślusarska 
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Prace klasy IIII 
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Prace siódmoklasistów:  

A. Sieczkowski,  

N. Chylińska,  

K. Gburzyńska,  

P. Golubski 

Prezentacje piątoklasistów 

Komiks do „Opowieści wigilijnej”  
M. Wynimko, VII 
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Książka na wakacje 

Książka „Niezgodna” opowiada losy głównej bohaterki, która musi dokonać trudnych 

wyborów. Każdy ma frakcję, w której się urodził, jednak w dniu swoich 16 urodzin musi wybrać, 

czy zostaje w swojej frakcji, czy chce wstąpić do innej. Istnieje pięć frakcji: Altruizm, Prawość, 

Erudycja, Nieustraszoność i Serdeczność. Beatrice Prior – dziewczyna  z Altruizmu przechodzi testy 

predyspozycji, które mają określić jej przynależność do danej frakcji. Okazuje się, że wynik 

Beatrice jest niejednoznaczny, co oznacza, że jest ona Niezgodną. Dla osób z innych frakcji jest 

zagrożeniem. Jednak nikt nie powinien się o tym dowiedzieć. Dlatego Tori Wu, czyli kobieta, która 

przeprowadza testy obiecuje, że nikomu nie wyjawi jej tajemnicy. W dokumentach wpisuje 

„Altruizm” jako frakcję, która wyszła w teście Tak naprawdę testy wskazały trzy frakcje – Altruizm, Nieustraszoność  

i Erudycja. Podczas Ceremonii Wyboru Beatrice zaskakuje wszystkich. Urodzona w Altruizmie wybrała 

Nieustraszoność, a jej brat Caleb wybrał Erudycję.  Beatrice dość szybko odnajduje się w nowej frakcji. Jako pierwsza  

postanawia skoczyć z dachu budynku, czym udowadnia swoją odwagę. W kwaterze głównej Beatrice poznaje jednego 

z instruktorów o pseudonimie Cztery. Kiedy zostaje zapytana o imię, postanawia zacząć wszystko od początku  

i przedstawia się jako Tris.  Pomiędzy nią a Cztery rodzi się uczucie. Żeby ukończyć nowicjat, musi być wytrwała. 

Pierwszą konkurencją na nowicjacie jest walka z Molly. W drugim etapie główna bohaterka musi pokonać swoje lęki 

poprzez symulację. Jednak serum symulacji nie do końca na nią działa ze względu na jej Niezgodność. Ma swoją 

symulację, jednak wie, że to co się w niej dzieje, nie jest prawdziwe. Kiedy budzi się ze swojej symulacji, Cztery 

zabiera ją w swoją. Okazuje się, że ma on tylko cztery lęki. Stąd wzięła się jego ksywka. Jego prawdziwe imię  

i nazwisko to Tobias Eaton. Dzięki temu, że dziewczyna wie, że symulacje nie są prawdziwe, udaje jej się skończyć 

drugi etap z pierwszym miejscem w rankingu. Następnie wszyscy z jej frakcji  zostali poddani działaniu serum, przez 

co w nocy z bronią w ręku idą w kierunku Altruizmu, by  wyeliminować jak najwięcej Altruistów. Tris dzięki temu, że 

jest Niezgodna, jest uodporniona na działanie serum.  Wtedy główna bohaterka dowiaduje się o tym, że Cztery 

również jest Niezgodny. Podczas akcji mimo ukrywania tej prawdy zostają zdemaskowani. Tobias zostaje poddany 

działaniu jeszcze silniejszego serum, które w końcu przejmuje nad nim kontrolę. Tris ma zostać zabita, jednak zostaje 

uratowana przez matkę – Natalie Prior. Kiedy Tris chce wyłączyć komputery, przez które Nieustraszeni zabijają 

Altruistów, zostaje zaatakowana przez Tobiasa będącego pod wpływem serum. Jednak miłość, którą Cztery darzy Tris 

przezwycięża działanie serum. Tobias pomógł dziewczynie wyłączyć komputery. Niestety podczas operacji zginęli 

rodzice Beatrice – Natalie i Andrew Prior. Po wyłączeniu komputerów bohaterowie uciekają razem z resztą 

Nieustraszonych w kierunku ogrodów Serdeczności. 
  

1.Imię  mamy głównej bohaterki 

ODP: __
1
 __ __ __ __ __ __  

2. Nazwisko głównej bohaterki 

ODP: __ __ __
2
 __ __ 

3.Do jakiej frakcji wstąpił brat Beatrice? 

ODP: __
3
 __ __ __ __ __ __ __ 

4. W jakiej frakcji urodziła się Beatrice? 

ODP: __ __ __ __ __
4
  __ ____ 

5.Prawdziwe imię Cztery to:  

ODP: __ __ __ __ __ __
5
 

6.Jakie imię wybrała sobie Beatrice kiedy wstąpiła do Nieustraszonych? 

ODP: __
6
 __ __ __ 

7. Imię kobiety, która robiła testy przynależności 

ODP: __ __
7
 __ __ 

8.Jak miał na imię tata Beatrice: 

ODP:__
8
 __ __ __ __  

9. Poprzez co w drugim etapie główna bohaterka musiała zmierzyć się ze sowimi lękami ? 

ODP: __
9
 __ __ __ __ __ __ __ __ 

10.  W kierunku czyich ogrodów udała się reszta Nieustraszonych?  

ODP:__ __ __ __ __ __ __
10

 __ __ __ __ __ 

11.  Jakie było prawdziwe nazwisko Cztery ? 

ODP: __
11

 __ __ __ __ 

12. Beatrice Prior nie miała jednoznacznego wyniku testu przynależności, przez co została nazwana  

ODP: __
12

 __ __ __ __ __ __ __ __ 

13.  Walka z Molly była pierwszą konkurencją  na: 

ODP: __ __ __ __
13

 __ __ __ __ __ __ 

Rozwiążcie Quiz na podstawie 

przeczytanej recenzji książki,  

a dowiecie się, kim są postacie 

przedstawione na zdjęciu. 

HASŁO: __
1
 __

2
 __

3
 __

4
 __

5
 __

6
 __

7
 __

8
 __

9
 __

10
 __

11
 __

12
 __

13
   

J. Kobyłecka, VIII 



 

12 

  

   Uczniak        Numer  40          Czerwiec  2020 r. 

                 
    

 

Kliknijcie w poniższy link i przeczytajcie życzenia na multimedialnej kartce interaktywnej: 

https://view.genial.ly/5ef8b934407e130d7e640c61/social-action-zyczenia-od-redakcji 

 

1.Krzyżówka. 

 
1. Służy do grania, np. w koszykówkę. 

2. Ma kierownicę, siodełko i dwa pedały. 

3. Zbieramy je nad morzem. 

4. Pyszne i zimne. W kubeczku lub na patyku. 

5. Na przykład Alpy lub Beskidy. 

6. Możesz polecieć nim na wakacje. 

7. Co to za owoc?  

8. Egzotyczne drzewo na którym rosną kokosy. 

2.Rozwiąż rebus. 

                  1. 

 

 

 

Hasło:……………………………………… 
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W  GĄSOCINIE   
Tel. (023) 6714342,  UL. Błotna 12;  06 – 440 GĄSOCIN; spgasocin.edupage.org 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY – UCZNIOWIE KLAS: VII, VIII i  NAUCZYCIELE – PANIE: B. SADOWSKA, E. ŻEBROWSKA 

 

Stronę opracowała N. Chylińska, VII 

https://view.genial.ly/5ef8b934407e130d7e640c61/social-action-zyczenia-od-redakcji

