
 

 

 

 

 Pismo szkolne NUMER 13, III-IV 2017 
Podaj dalej 

 

My, szóstoklasiści, czytaliśmy na lekcji języka polskiego czytankę „Podaj dalej”. Jest to 

fragment książki Catherine Ryan Hyde. Mówi o pewnej ciekawej lekcji, na której 

uczniowie – ochotnicy prezentują swoje dodatkowe zadania. Trevor – pomysłodawca 

projektu „Podaj dalej” tłumaczy: Chodzi o to, że to musi być naprawdę coś wielkiego. 

Wielka pomoc. Ja musze to zrobić dla trzech innych osób. One także muszą pomóc trzem 

innym. Każda z nich. To daje dwadzieścia siedem.  

My, szóstoklasiści: Andżelika i Konrad, przystąpiliśmy do tego projektu. Dołączyła do 

nas nasza polonistka – pani Ewelina.  

    

    

Wkrótce Turniej Jednego Wiersza 
Niebawem nastąpi finał III edycji naszego (bo organizowanego przez naszą Szkołę) konkursu 

poetyckiego.  Nasi młodzi poeci już próbują tworzyć swoje utwory. Potem je przepisują.  

   

9 NA PRZEDZIE 

 

 

 

 
 



 

Uśmiech  

   

Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości.  przysłowie japońskie 

Uśmiech jest najpiękniejszym makijażem kobiety. Marylin Monroe

  
Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. Charlie Chaplin 

Rady dla dręczonych i dręczycieli  
My, uczniowie klasy 4-5-6 w sali nr 7 zawiesiliśmy nową gazetkę, na której w prosty sposób 

podane są rady, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy ktoś w szkole dokucza innym 

uczniom. Przeczytaliśmy ciekawą czytankę o zastosowaniu tej metody – to fragment książki 

Catherine DePino pod tytułem „Śmierdzący ser”. Potem śpiewaliśmy piosenkę, która 

najbardziej podobała się Konradowi. Kondzio od czasu do czasu podchodzi do gazetki i czyta 

na głos jej słowa:  Kiedy jesteśmy razem, to nic się nie boimy. Bo kiedy jesteśmy razem, to 

wszystko zwyciężymy. Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze. Kiedy jesteśmy razem, 

najmniejsi są silniejsi. Kiedy jesteśmy razem, przyjaciel z przyjacielem, to źli nam nic nie 

zrobią, chociażby bardzo chcieli.  

    

your smile 

= 

my smile 



Poszerzony skład zespołu redakcyjnego 

Do zespołu redakcyjnego naszej gazetki szkolnej dołączyli drugoklasiści. Będzie to wsparcie 

dla trzecioklasistów, którzy tworzą trzon redakcji „Dziewiątki na Przedzie”.  

 

Idzie wiosna 

W obejściu szkoły i na parapetach zrobiło się kwietnie i kolorowo. To zasługa pani Wiosny (na 

zewnątrz) i grupy pod opieką pani Marysi Kala (wewnątrz) – uczniowie SPdP zaopiekowali się 

roślinkami w klasach. Pozyskali więcej donic, kupili ziemię, zrobili nowe nasadzenia, opisali 

rośliny, wetknęli w doniczki odpowiednie etykietki z nazwami i obrazkowymi informacjami 

(ikonkami) o tym, jak należy je pielęgnować. Wiele roślin zestawili ze sobą w udane, 

wielopoziomowe kompozycje. Musieli wiedzieć, które można sadzić jedne z drugimi, które 

roślinki „się lubią”. Wszystko odbywało się według harmonogramu. Upiększali klasę za klasą. 

Oczywiście, w porozumieniu z opiekunami sal. Teraz tylko trzeba te kwiaty podlewać, 

wietrzyć, odkurzać. A po radę co do dalszego nawożenia zawsze można się kierować do tych 

ogrodowych zapaleńców z SPdP.  

    

 



Maski greckie  

Na lekcji języka polskiego mieliśmy okazję zobaczyć i dotknąć ceramicznej maski greckiej. 

Takich w starożytności używali aktorzy w teatrze greckim. Nasza koleżanka Alicja Ostroch 

znalazła w Internecie sentencję o tych maskach i to zainspirowało ją do napisania utworu na 

Turniej Jednego Wiersza. Nie możemy na razie publikować tego wiersza, dopiero po Finale 

Turnieju. Maska, którą przyniosła na lekcje pani Ewelina (po lewej), ma taki zarys ust, że 

symbolizuje radość. Ta maska się uśmiecha. Maska po prawej (skopiowana z podręcznika) 

pokazuje smutek. Tylko w ten sposób aktorzy oddawali nastrój bohaterów.  

    

Życie jest jak teatr grecki. Bez maski nie wypadniesz dobrze. 

 

Gry i zabawy na szkolnym korytarzu 

W naszej szkole zadbano o to, żeby przerwy między lekcjami były ciekawe i bezpieczne. Każda 

klasa przygotowała propozycje jakichś zabaw. My, uczniowie klasy 4-5-6, wybraliśmy gumę. 

Kamil wszystkich szkolił, bo nie tylkon potrafił skakać, ale znał zasady gry.  

   

  

 



Wystawa malarska 
28 marca br. duża grupa uczniów (około 30) wyjechała na wycieczkę do Czerwionki po to, 

żeby obejrzeć wystawę malarską miejscowej malarki pani Małgorzaty Tkocz i spotkać się z 

nią. Artystka opowiadała o swoich obrazach, wyjaśniała nam, jakie je tworzyła, skąd czerpała 

pomysły, jakich używała metod. A malowała palcami, pędzlem, grubą kartką, tuszem. Na 

niektórych pracach naklejone były skorupki jajek, łuski karpia i potłuczone kawałki płyt CD. 

Każdej pracy można było dotknąć. Było to bardzo ważne dla niewidomego Emila.  

    
 

 

Na koniec malarka poczęstowała nas cukierkami i podarowała z dedykacją jedną ze swoich 

najwcześniejszych prac, żeby pokazać, jak zaczynała swoją drogę twórczą. My zaś 

wręczyliśmy jej bukiecik niezapominajek.  



 

    

Trzymaj formę 

Cała nasz szkoła przystąpiła do programu „Trzymaj formę”. Jest to już siódma edycja tego 

ogólnopolskiego programu. Gdy jesteś aktywny, Twój mózg też jest bardziej aktywny.” Mózg 

jest lepiej dotleniony. Kiedy się ruszamy, pomagamy sobie w nauce. Aktywność fizyczna to 

podstawa. Trzeba ćwiczyć MINIMUM 2 x 30 MINUT DZIENNIE 

Dzień autyzmu w naszej szkole 

Dziś, tj. 12 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy dzień solidarności z autystykami. 

Wyraziliśmy ją ubierając się na niebiesko. Przedstawiciele  z Rady Rodziców przygotowali zaś 

dla wszystkich niebieskie galaretki. Do tego czekoladowe zajączki, bo wkrótce radosne święta.  

   

Atmosferę świąt przybliżył nam poranek wielkanocny. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli 

przeżyć mękę i zmartwychwstanie Pańskie. Paweł Piorunowski grał rolę Jezusa, Maryją była 

Agata Hildebrandt, w Piłata wcielił się Emil. Jesteśmy pod wrażeniem gry wszystkich aktorów 

i recytatorów. Wielkie brawa.  

   


