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AGRESJI MÓWIMY STOP! 

 Nie niszcz innych, nie bądź złośliwy. 

Nie rań i nie wywyższaj się. 

Jeśli widzisz, że ktoś staje się ofiarą, nie milcz!  

Reaguj! Twój głos może komuś uratować życie. 

Każdy z nas może coś zrobić dobrego dla innych.  

To pierwszy krok  

do przeciwstawienia się przemocy! 

WAŻNE  

TEMATY: 

 

 Stop agresji! 

 

 Nowość  

 LISTY  

DO  

REDAKCJI 

 

NIC CI NIE DA BICIE SŁABSZYCH.  

PODAJ DŁOŃ:  

 OTRZYMASZ WSPARCIE! 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Wydarzyło się 

Dnia 25 lutego 2019 

roku, klasa 7b wybra-

ła się na spotkanie z 

autorem poradni-

ków ,,Komputerowy 

Ćpun'' oraz ,,Trener 

M a r z e ń ' ' -

Krzysztofem Piersą. 
R o z m a w i a l i ś m y       

na temat bardzo po-

wszechnego uzależ-

nienia nastolatków-

uzależnienia od gier 

komputerowych. 

Całe spotkanie odbyło 

się w miłej i zabawnej 

atmosferze. Pan Piersa 

opowiadał w sposób 

ciekawy. By dotrzeć        

d o  m ł o d z i e -

ży wypowiadał się na-

szym slangiem. 

Podczas spotkania mie-

liśmy możliwość otrzy-

mania cennych rad na 

temat internetu, gier 

komputerowych, hejtu. 

Wiele osób pokusiło 

się, by zadać kilka py-

tań. 

Oprócz pisania powie-

ści pan Krzysztof jest 

trenerem sporto-

wym oraz posiada 

kanał na YouTu-

bie. Prowadzi dru-

żynę Fox Pack 

(dyscyplina: Leagu-

e of Legends). Po-

siada też swój kanał na 

którym ma już 6,5 tysią-

ca subskrybentów. Wy-

stąpił nawet na ka-

nale ,,7 metrów pod 

ziemią'', w którym 

opowiadał o swoim 

uzależnieniu. 

Mam nadzieję,  

że to nie nasze było 

ostatnie spotkanie. 

Dnia 2 marca 2019 r. 

uczniowie starszych 

klas SP i Gim uczest-

niczyli w niecodzien-

nej żywej lekcji histo-

rii - wzięli udział       

w spotkaniu z brac-

twem rycerskim z 

Gniewu. Dzieje pol-

skie na przestrzeni 

wieków były przedsta-

wiane przez pana Jac-

ka Ordowskiego. 

Dzieci odgrywały  

określone role, zakła-

dały  zbroje i szaty. 

Widząc średniowiecz-

nego rycerza, husarza, 

grenadiera, legionistę 

oraz samego marszałka 

Józefa Piłsudskiego po-

czuliśmy klimat dawnych 

czasów.   

Aneta Lesik 

*** 

Klasy 1c i 1e przystąpiły 

do ogólnopolskiego kon-

kursu „Zdrowo jem, wię-

cej wiem” zorganizowa-

nego przez Fundację Ban-

ku Ochrony Środowiska 

pod honorowym patrona-

tem Pierwszej Damy Aga-

ty Kornhauser-Dudy. 

Celem głównym jest wy-

kształcenie zasad zdrowe-

go odżywiania się i higie-

ny odpoczynku. Projekt 

trwa cały rok, podzielo-

ny jest       na cztery eta-

py po sześć zadań 

konkursowych w 

każdym. 

Pierwszaki uczyły 

się jakie produkty 

służą zdrowiu,      

a które są szkodli-

we. Wymyślały 

zabawy, które 

można przeprowa-

dzić   w czasie 

przerw i się w nie bawiły. 

Uświadamiały swoich ro-

dziców, jak ważny jest 

ruch na świeżym powie-

trzu. Czekamy na kolejne 

zadania konkursowe.. 
Dorota Szakiel 

 Cenne spotkania 

 
ZUZANNA 

CHODAK 

M I E S I Ę C Z N I K  N U M E R  5
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Ciekawy wywiad z … panią Klaudią 

Ola:  Pani Klaudio, 

była Pani absolwent-

ką naszej szkoły pod-

stawowej. Jak Pani 

wspomina te czasy? 

P.Klaudia: Naukę    

w szkole podstawo-

wej wspominam bar-

dzo dobrze. Zawsze 

spotykałam się z 

życzliwością i pomo-

cą wychowawców, 

nauczycieli. Swoją 

klasę 1a również 

wspominam z uśmie-

chem na ustach.  Mu-

siało być dobrze, sko-

ro tu wróciłam : ) 

Ola: Czas naszego 

gimnazjum to Pani 

kariera sportowa. 

Czy później Pani 

również odnosiła 

sukcesy w tej dzie-

dzinie? 

P.Klaudia: Tak, to 

prawda, czas gimna-

zjum to czas mojej 

przygody z zapasami. 

Idąc do szkoły gimna-

zjalnej, byłam przeko-

nana, że zapiszę się   

na zajęcia piłki siatko-

wej. Wyszło jednak 

inaczej. Mój nauczyciel 

wychowania fizycznego 

- Jarosław Rusiecki, był 

jednocześnie trenerem 

sekcji zapaśniczej a więc 

wspominał o treningach  

zachęcał do przyjścia na 

zajęcia.  

A więc poszłam …     i 

tak się zaczęła moja 

przygoda ze sportem, 

który do dziś jest       w 

moim sercu.          W 

pewnym okresie treno-

wałam już z samymi 

chłopakami, gdyż inne 

dziewczyny zrezygno-

wały. Było ciężko ale 

przekładało się to na 

moje wyniki w zapa-

sach. Zaczęłam zdoby-

wać  medale min. na Pu-

charach Polski, Ogólno-

polskiej Olimpiadzie 

Młodzieży itd. Byłam 

również reprezentantką 

kadry narodowej kobiet 

w zapasach. Oczywiście 

należy zaznaczyć, że za 

moimi osiągnięciami 

kryła się również ciężka 

praca trenera – to on 

mnie szkolił, wierzył we 

mnie i dawał ogromne 

wsparcie na treningach 

jak i również podczas 

zawodów.  Po ukończe-

niu gimnazjum wyjecha-

łam do szkoły Mistrzo-

stwa Sporto-

wego w  

Warszawie  - 

tam również 

byłam czynną 

zawodniczką 

i walczyłam 

w barwach 

AZS – AWF 

WARSZA-

WA. Po wyjeź-

dzie z Kętrzyna rów-

nież zdobywałam me-

dale na turniejach 

zapaśniczych – Pu-

chary Polski, Mi-

strzostwa Polski itd. 

Następny etap zwią-

zany z zapasami to 

studia na AWF 

WARSZAWA, czy-

li ten sam klub co           

w okresie liceum.  

Przez okres studiów 

również trenowałam 

zapasy i zdobyłam min. 

Młodzieżowe Mistrzo-

stwo Polski.  Dzisiaj 

sama jestem instrukto-

rem zapasów. I w gło-

wie i w sercu, mam 

plan na własną 

sekcję zapaśniczą. 

Podsumowując 

czynną zapaśnicz-

ką byłam od klasy 

I gimnazjum do 

zakończenia stu-

diów. 

 

Pani     

Klaudia  

Ludwiczak 
nauczyciel  

świetlicy  

absolwentka 

SP1,  

Gimnazjum nr 2, 

 zapaśniczka,  

kaskaderka 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Z ŻYCIA SZKOŁY  

 
OLA 

TRYPUCKA 
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Ciekawy wywiad z … panią Klaudią 

Ola: Ma Pani na swoim 

koncie role kaskader-

skie. Jak to się zaczęło? 

p. Klaudia: Jeśli chodzi 

o kaskaderstwo to zaczę-

ło się zupełnie przypad-

kiem. Na treningu zapa-

śniczym w Warszawie, 

trener poinformował       

o castingu, gdzie poszu-

kują sprawnych ludzi do 

filmu „Miasto 44”. Poje-

chaliśmy tam całą ekipą, 

zrobili nam zdjęcia, prze-

prowadzili krótkie roz-

mowy i mieliśmy czekać 

na odzew. Poza naszą 

ekipą zapaśniczą było 

wiele innych dziedzin 

sportowych np. gimna-

styka, judo itd. Po jakimś 

tygodniu otrzymałam te-

lefon, zaproszono mnie 

na szkolenia. Było ok. 6 

dziewczyn i dużo chłopa-

ków, z tej naszej całej 

grupy planowano wybrać 

1 dziewczynę (dublerkę 

główniej aktorki) i dużo 

więcej kaskaderów, któ-

rzy pojadą na plan zdję-

ciowy do Świebodzic. 

Szkolenia trwały ok. 2 

miesiące, kilka razy w 

tygodniu po ok.. 3 - 4 h. 

Podczas szkoleń spraw-

dzano dosłownie wszyst-

ko, nawet nasz charakter. 

Spadaliśmy na poduszki 

strażackie z wysokości 

ok. 6 m, reagowaliśmy na 

postrzały, strzelaliśmy z 

różnych broni, lataliśmy 

na ściany w przypiętych 

uprzężach i wiele in-

nych rzeczy, które do-

starczały adrenaliny. 

Wybrali mnie spośród 

dziewcząt, pojechałam 

na swój pierwszy w ży-

ciu plan zdjęciowy      

na ok 3 tyg. do Świebo-

dzic. Zostałam rzucona 

na głęboką wodę, gdyż 

nie miałam doświadcze-

nia w kaskaderstwie. 

Jednakże poradziłam 

sobie z każdym wyzwa-

niem i dzięki temu do 

dziś kaskaderstwo jest 

moją przeogromną pa-

sją.  Grałam w takich 

filmach i serialach jak 

min. „Miasto 44”, 

„Wołyń”, „Czas Hono-

ru”, „Wojenne dziew-

czyny”, „Ultraviolet”, 

„Ojciec”,  „Rojst”, 

„Powrót”, „Planeta Sin-

gli 2”, „W rytmie ser-

ca”, w reklamie etopiry-

ny itd. Mam na swoim 

koncie wiele numerów 

kaskaderskich od wpa-

dania pod samochód po 

całościowe palenie się . 

Jest to ryzykowne za-

równo jako pasja jak      

i zawód. Nie potrafię 

żyć bez adrenaliny a 

więc kaskaderstwo 

przynosi mi spełnienie. 

Każdy z nas musi zna-

leźć coś, co sprawia, że 

warto żyć. 

Ola: Jak się 

Pani  pracu-

je w naszej 

szkole?  

p. Klaudia: 

W szkole pra-

cuje mi się 

bardzo do-

brze, choć nie 

ukrywam nie jest lekko. 

Praca sprawia mi radość, 

możliwości nauczania 

dzieci i  niesienia im po-

mocy w różnych spra-

wach jest czymś pięknym 

i wartym poświęcenia. 

Ola: Czy zdradzi nam 

Pani marzenia? 
p. Klaudia: Marze-

nia? Marzenia trzeba 

mieć …jednakże nie 

o wszystkich się mó-

wi na głos. Na pewno 

marzę o tym , by 

zdrowie zawsze było 

na tyle dobre, bym mo-

gła robić to, co lubię. 

Ola: Pani ukochana 

książka to … 

p. Klaudia: Urodzony 

by walczyć. Historia 

Stanleya Ketchela, naj-

lepszego polskiego pię-

ściarza wszech czasów, 

Przemysława Słowiń-

skiego. 

Ola: Dziękuję Pani za 

poświęcony czas. 

 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Z ŻYCIA SZKOŁY  
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KULTURA 

Za niebieskimi drzwiami 

wcielił się Jason Momoa 

– Arthur. Obok niego w 

filmie zagrali Amber He-

ard – Mera, Nicole Kid-

man – Atlanna – matka 

Arthura, Temuera Morri-

son – Tom Curry – ojciec 

filmowy głównego boha-

tera, Willem Dafoe – 

Vulko, Patrick Wilson – 

Król Orm, Dolph Lund-

gren – król Nereus i 

Yahya Abdul Mateen II 

jako Czarna Manta – pi-

rat. Film zaczyna się nie-

pozornie, choć z dozą 

tajemniczości. Wydaje 

się szary, aż w pewnym 

momencie przenosi wi-

dza w świat podobny do 

baśni.  

Aquaman, czyli Arthur 

wychowywany jest przez 

ojca. Staje się wrażliwym 

młodzieńcem. Vulko – 

oddany przyjaciel Atlanty 

– trenuje i przygotowuje 

chłopca. Jako pierworod-

ny syn królowej oceanu 

ma prawo do objęcia 

władzy, lecz nie jest 

tym zainteresowany. 

Czy zmieni swoją de-

cyzję? Musicie sami 

się przekonać. Wypra-

wa w głąb oceanu jest 

rozkoszą dla widza. 

Przepiękna Atlantyda, 

którą prawie każdy z 

nas zna z opowiadań, 

zachwyci odbiorcę. 

Jak w każdym tego 

typu filmie możemy 

znaleźć wątek miłosny. 

Film przypomina mi 

„Gwiezdne wojny”. 

Akcja jednej                  

i drugiej produkcji roz-

grywa się jednak gdzie 

indziej: „Aquaman” w 

głębinach oceanu, a 

wyżej wspominany film 

w przestrzeni kosmicz-

nej. Zachęcam do obej-

rzenia – warto.    

 

 

Wielu recenzentów 

twierdzi, że Aquaman 

jest filmem kiczowa-

tym, a jego efekty są 

wręcz sztuczne i prze-

rysowane. Ja się z tym 

nie zgadzam. Już od lat 

na planie filmowym 

prym wiodą bohatero-

wie. Nasi rodzice z za-

partym tchem oglądali 

Batmana, Supermana. 

Często reżyserzy łączą 

historię różnych super-

bohaterów, aby przy-

ciągnąć widzów do kin.  

Reżyserem tejże pro-

dukcji jest James Wan, 

który zaprosił do 

współpracy wielu do-

brych i znanych wi-

dzom aktorów. W rolę 

głównego bohatera 

AQUMAMAN 

Dziś polecam do prze-

czytania książkę Mar-

cina Szczygielskiego  

„Za niebieskimi 

drzwiami”. Główny 

bohater, 12-letni Łukasz 

wyjeżdża z mamą na wa-

kacje. Niestety, mają wy-

padek. Chłopiec  trafia do 

szpitala, a stamtąd do 

pensjonatu ciotki w nie-

wielkim miasteczku. Tam 

pewne niebieskie drzwi  

prowadzą go do świata 

przyszłości i tajemnic.  

Muszę przyznać, że po-

wieść trzyma w napięciu 

a finał jest zaskakujący. 

Zapraszam do lektury. 

Warto również obejrzeć 

ekranizację książki. 

 

 
KAMIL 

DYMI-

DZIUK 

 
OLA 

TRYPUCKA 

N O W I N K I  J E D Y N K I  
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Kalendarium lutego 

Dziś napiszę o tym, co 

każdy opiekun próbuje 

zrobić (bezskutecznie): 

zrozumieć kota!!! 

Przede wszystkim kot jest 

zwierzęciem niezwykle 

uczuciowym. Potrafi cie-

szyć się, przymilać, pro-

sić, domagać się i... obra-

żać! Niektóre koty obra-

żają się i to często. Są też 

takie, których humor 

zmienia się w sposób nie-

możliwy do przewidzenia. 

Tym, co na pewno obniża 

nastrój kota jest brak ulu-

bionych smakołyków, 

próby podania leków, bu-

dzenie kota, zostawianie 

samego, zakazywanie wy-

chodzenia tam dokąd aku-

rat chce, no i kąpiel. To 

ostatnie jest dla kota 

czynnością straszliwą, o 

c z y m 

napiszę wam kiedyś w 

odrębnym artykule. 

Rozzłoszczony kot sy-

czy i kładzie uszy po 

sobie. Gdy człowiek 

nadal nie rozumie, o co 

kotu chodzi, możemy 

spodziewać się złośli-

wości, gryzienia, drapa-

nia i spojrzeń pełnych 

wyrzutu. Może zdarzyć 

się też załatwianie poza 

kuwetą. To ostatnie jest 

tak dotkliwe dla właści-

ciela, że z reguły szyb-

ciutko odgaduje intencje 

mruczka i wszystko za-

czyna iść w dobrym – to 

znaczy kocim kierunku. 

Najlepszym sposobem 

na poprawienie humoru 

kota jest wspólna zaba-

wa. Na szczęście kotek 

szybko się męczy i nie 

zajmuje nam kilku go-

dzin jak np. pies.         

W sklepach zoologicz-

nych znajdziemy wiele 

zabawek dla kotów: ku-

leczki z dzwonkami, 

piórka na patyku, na-

kręcane myszki. Moż-

na na nie wydać na-

prawdę dużo pienię-

dzy, aby odkryć ze 

zdumieniem w domu, 

że nasz kot w ogóle się 

nimi nie interesuje! 

Większość z nich wy-

biera... rolkę po papie-

rze toaletowym, zwy-

kłe papierowe kulki i 

sznurki, biżuterię, oku-

lary... W zasadzie fajne 

jest też wszystko, co 

tylko można zrzucić. 

Oddzielną kategorię 

zabawek stanowią mar-

twe chrząszcze, pająki 

a najlepiej żywe soczy-

ste muchy... Brrr!!! 

Pamiętajcie, że koty są 

cudowne i pomysłowe 

– nawet jeśli nie znaj-

dziecie dla nich czasu 

w ciągu dnia – one na 

pewno przypomną 

Wam o tym w nocy! 

Życie z kotem  

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI 

ków i słucham ich utworów. 

Jednym z nich jest Stanisław 

Moniuszko nazywany oj-

cem polskiej opery narodo-

wej. Jest to najwybitniejszy 

kompozytor polskiego ro-

mantyzmu. Autor ponad 268 

pieśni, a także wielu oper, 

operetek i muzyki kościelnej. 

Urodził się 5 maja 1819 r. w 

Ubielu. Zmarł 4 czerwca 18-

72 r. w Warszawie. W swojej 

twórczości wykorzystywał 

utwory polskich poetów Jana 

Kochanowskiego i Adama 

Mickiewicza. Do jego naj-

słynniejszych dzieł należą 

opery: „Halka”, „Straszny 

Dwór”. Lubię chodzić do 

szkoły muzycznej. Lubię 

wsłuchiwać się w świat 

muzyki. Sprawia mi to 

wielką radość bo przy mu-

zyce miło upływa czas. 

 

 

Uczęszczam do Państwo-

wej Szkoły Muzycznej I 

Stopnia w Kętrzynie. Uczę 

się tam głównie gry na for-

tepianie, ale mam też inne 

ciekawe zajęcia i przed-

mioty. Bardzo podobają mi 

się audycje muzyczne. Po-

znaję tam życiorysy muzy-

 
MARTYNA 

JUREWICZ 

 

MILENA 

 KWIATKOWSKA 
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Luty 

Kalendarium lutego 

6.03.2019 r. uczniowie 

klasy 3a odwiedzili Po-

wiatowy Dom Kultury, 

aby uczestniczyć             

w „Porannych poczytan-

kach”, podczas których 

mieli możliwość zapo-

znania się z twórczością 

pani Elżbiety Wąsik. Po-

niżej prezentujemy ich 

wyrażenia z tego spotka-

nia.  

Nasza klasa została zapro-

szona na spotkanie            

z autorką bajek Elżbietą 

Wąsik. Wydarzenie miało 

miejsce w Powiatowym 

Domu Kultury „Czerwony 

Tulipan”. Zostaliśmy miło 

przyjęci. Na podłodze le-

żały poduszki i miękkie 

kocyki, gdzie mogliśmy 

wygodnie usiąść. Pani 

Elżbieta usiadła w dużym 

fotelu na scenie. Zaczęła 

czytać książkę swojego 

autorstwa pod tytułem 

„Ignaśki”. Nastała cisza. 

Wszyscy słuchali  z zacie-

kawieniem. Wiersze były 

piękne. Czasem śmieszne. 

Dawały nam wskazówki, 

jak powinniśmy prawidło-

wo postępować. Usłyszeli-

śmy również nowe opo-

wiadania. Po każdym z 

nich streszczaliśmy je. 

Podczas czytania zoriento-

waliśmy się, że nasz kole-

ga zasnął. Gdy otworzył 

oczy zaśpiewaliśmy 

mu  kołysankę. Potem mu-

sieliśmy wracać do szkoły. 

Bardzo mnie się podobało. 

Chciałabym częściej 

uczestniczyć w takich spo-

tkaniach.  Kasia Koczela 

*** 

W przytulnej sali czekały 

na nas mięciutkie poduchy 

i cieplutkie kocyki dzięki, 

którym czuliśmy się jak w 

swoich pokojach.  Na po-

czątku  pani Ela opowie-

działa nam, jak powstały 

jej bajki. Dowiedzieliśmy 

się, że wiel-

ką  inspiracją  do jej 

twórczego pisania były: 

ogród i kot. Pani Ela prze-

czytała nam swoje autor-

skie bajki pt. „Ignaśki”. 

Bajeczki były bardzo cie-

kawe i pouczające. Każdy 

z nas zrozumiał morał pły-

nący z pięknie opowiedzia-

nych historyjek. „Poranne 

poczytanki” okazały się 

wspaniałą przygodą. Gorą-

co zachęcam do spotkania 

z bajkami pani Elżbiety 

Wąsik.     Ania Warkowska 

*** 

Na spotkaniu wysłuchali-

śmy bajek pochodzących   

z książki „Ignaśki”, a także 

uzyskaliśmy kilka nowych 

ciekawych informacji. Już 

wiemy, że kowalik ma 

zdolność poruszania się po 

pniu głową w dół. Wszyst-

ko, co opisują bajki wyda-

rzyło się w ogrodzie pani 

Elżbiety. Na zakończenie 

odbyły się dwa konkursy   

z nagrodami. Na dywanie 

leżały poduchy, kocyki      

i nasz kolega zasnął. Bar-

dzo mi się podobało to 

spotkanie. Mam nadzieję, 

że moim kolegom i kole-

żankom też.  
Igor Malinowski 

*** 

Pod opieką pani Doroty 

Gwardy poszliśmy na spo-

tkanie z autorką „Ignasiek” 

- panią Elżbietą Wąsik. W 

środku czekały na nas po-

duszki, na których usiedli-

śmy. Można było wygrać 

jedną „Ignaśkę” albo ją 

kupić. Pani Elżbieta czyta-

ła nam wiersze, a póź-

niej  odpowiadaliśmy na 

pytania. W trakcie czytania 

nasz kolega zasnął, bo tak 

bardzo mu się podobało, 

jak i nam. Dowiedzieliśmy 

się też o ćmie, która zwana 

jest polskim kolibrem - 

fruczaku gołąbku. Oczywi-

ście był też słodki poczę-

stunek. Później wróciliśmy 

do szkoły. To był bardzo 

udany dzień.    Olek Fejfer 

*** 

Pewnego czwartkowego 

poranka nasza klasa wy-

brała się do „Czerwonego 

Tulipana” na spotkanie 

autorskie z panią Elżbietą 

Wąsik, która przeczytała 

nam kilka stron ze swojej 

nowej książki „Ignaśki”. 

Rozmawialiśmy także      

na temat morałów wynika-

jących z usłyszanych ba-

jek. Na koniec każdy mógł 

kupić egzemplarz tej wy-

jątkowej książki. Było bar-

dzo fajnie i ciekawie. 
Szymon Pawlak 

 

 

INSPIRUJĄCE SPOTKANIA 

PORANNE POCZYTANKI 

M I E S I Ę C Z N I K  N U M E R  5



N O W I N K I  J E D Y N K I  

Gry planszowe 
nić… opisze kilka gier 

planszowych w które czę-

sto gram. 

Eurobisnes—Jeśli czujesz 

w sobie żyłkę biznesmana 

to  ta gra jest dla Ciebie, 

polega na kupowaniu in-

westycji ,dokonywania 

transakcji handlowych, 

tworzeniu państw (trzeba 

mieć trzy miasta z takiego 

samego koloru)… 

Sherlock - znajdź 

przestępcę! 

Catan - buduj osady   

a potem miasta i zbie-

raj surowce. 

 

 

 

 

Cześć !  J ak  t am 

(walentynki)  żarcik!  

O, mam pytanie do 

Was, czy lubicie gry 

planszowe? Jeśli nie, to 

chyba potrafię to zmie-

S T R .  8  

ROZMAITOŚCI 

 

Rozwiąż — sprawdź się 

 
NATHAN 

LEWKOWICZ 

Listy do redakcji nowość! 
Droga Redakcjo! Nikt mnie nie lubi   

w klasie. Wyśmiewają się ze mnie,      

że jestem mały. 

A. z kl. 4 

Odp.  

Jest Ci trudno, ale czy rozmawiałeś o 

tym z kimś dorosłym ? Mamą, nauczy-

cielem? Warto również poszukać w swo-

jej klasie jakieś przyjaznej duszy.  

A odnośnie wzrostu chłopcy zaczynają 

rosnąć szybciej ok.. 12 roku życia. 

Wszystko jeszcze przed Tobą.  

Masz problem? Coś Cię 

martwi? Napisz do nas.  

Postaramy się Ci pomóc. 

Przygotowaliśmy specjalną 

skrzynkę   

KONTAKT  

Z  

REDAKCJĄ  

w szkolnej bibliotece.  
kontakt elektroniczny 

bibiotekajedynka@wp.pl  

W mojej klasie jest niepełno-

sprawny kolega. Nikt nie chce z 

nim się bawić na przerwach.  

G. 

Odp. 

To przykre, kiedy ktoś nie rozumie 

problemów i ograniczeń osoby nie-

pełnosprawnej.  Jak najszybciej 

powiedz o tym wychowawcy. Oso-

ba dorosła z pewnością poszuka 

rozwiązania, aby Twój kolega do-

brze poczuł się w szkole.  

M I E S I Ę C Z N I K  N U M E R  5
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Pragnąłbym poruszyć dzi-

siaj bardzo ważny temat. 

Mianowicie chodzi mi   o 

pomoc   i dzielenie się 

dobrem. 
Moim zdaniem należy 

wyciągnąć do innych po-

mocną dłoń. Powinniśmy 

przekazywać dobro, które 

tkwi w każdym z nas. 

Przynosi to bardzo wiele 

korzyści. Rozwija w nas 

empatię, wrażliwość, ser-

deczność, wyrozumiałość 

oraz bezinteresowność. 

Te cechy są doceniane 

przez społeczeństwo                                     

i środowisko, w którym 

żyjemy. Twierdzę tak, 

ponieważ dzieląc się do-

brem, możemy zyskać 

wielu kolegów oraz przy-

jaciół. Jeżeli jesteśmy dla 

innych mili, pomagamy 

im, to wiele osób zaczyna 

nas szanować, a także  

cenić. Znamy wiele przy-

padków, kiedy ktoś 

uratował życie komuś 

innemu. Takie postę-

powanie nieraz spowo-

dowało powstanie wię-

zi znanej nam jako 

przyjaźń. Nie wiemy, 

jak potoczą się nasze 

losy. Życie może za-

skoczyć nie tylko są-

siada, kolegę, koleżan-

kę, ale i nas osobiście. 

Empatia oraz wrażli-

wość, jaką posiadamy, 

zaprocentuje w przy-

szłości. Dlatego, gdy 

my wyciągniemy po-

mocną dłoń, to na pew-

no ktoś zatroszczy się 

o nas w razie potrzeby. 

 Kolejnym argumen-

tem, przemawiającym 

za moim stwierdze-

niem, jest radość z po-

magania. Miłosierdzie 

w stosunku do innych 

powoduje w nas po-

czucie spełnienia. Słu-

chając, a także rozu-

miejąc  drugiego czło-

wieka, uczymy się sa-

mych siebie. Przez to 

zyskujemy ogromną 

ilość energii, którą 

możemy spożytkować 

na pomaganie innym. 

 Szlachetna, bezinte-

resowna pomoc nie 

może jednak nikogo 

urazić. Trzeba po-

dejść do tematu w 

sposób rozważny. 

Osoba nie może czuć 

litości       z naszej 

s t ron y.  Bądźm y 

szczerzy oraz pomy-

słowi. Mimo to nie 

powinniśmy być ską-

pi, zimni, srodzy        

i obojętni na czyjeś 

nieszczęście jak Ebe-

nezer Scrooge z 

książki „Opowieść 

wigilijna”. Kierujmy 

się jego cechami po 

przemianie, czyli do-

brocią, poczciwością, 

uczynnością, życzli-

wością oraz przychyl-

nością względem lu-

dzi. 

Myślę, że przekona-

łem Was do tego,     iż 

warto pomagać          i 

Sonda wiosenna 

WARTO POMAGAĆ INNYM 

Maja: Uwielbiam słońce 

i ciepło. 

Kacper: Można zako-

chać się w ładnej dziew-

czynie. 

Julka: Zieleń jest cudna. 

Krzysiek: Będzie można 

wychodzić na bo-

i s k o  p o d cz as 

przerw 

Ola: Nie trzeba 

nosić zimowych, 

grubych kurtek. 

Nasze redaktorki za-

dały pytanie:  

Za co lubisz wiosnę? 

Oto odpowiedzi, jakie 

uzyskały: 

Kamil: Za to, że zwie-

rzęta budzą się do ży-

cia. 

 

 
KAMIL 

DYMI-

DZIUK 



 

 

 

Skład redakcji numeru  

„Nowinki Jedynki ”: 

Naszą gazetkę można znaleźć  

na stronie internetowej szkoły:  

sp1ketrzyn.pl  
Zapraszamy do lektury. 

Kontakt z redakcją: 
atrypucka@sp1ketrzyn.pl 

 

sp1ketrzyn.pl/ 

Koło  dziennikarskie 

„Nowinki Jedynki”:  

Opiekun: p. Agnieszka Trypucka 

Współpraca:   

p. Aneta Duda 

p. Dorota Gwarda 

 

Korekta: p. Mariusz Wąsik 

Uśmiechnij się 

-Nie, z chłopakami z są-

siedniego bloku. 

 

- Znowu jedynka z kla-

sówki?!Musisz wymyślić  

sobie karę! 

-Hmmm…, do końca ty-

godnia szlaban na klasów-

ki? 

 

*** 

- Mamoooo, mogę iść się 

pobawić? 

- Z tymi dziurawymi 

skarpetkami? 

*** 

- Co fryzjer ma w lodów-

ce? 

-Ma szynkę. 

*** 

- Co mówi piłkarz, gdy -

przychodzi do fryzjera? 

- GOL! 

 

 

Wiosenny rebusik 

 
OLA 

WOJTKIEWICZ 

REDAKTOR NACZELNY 

 Kamil Dymidziuk  6b 

GRAFIKA Aleksandra Trypucka 5c 

ZDJĘCIA Nathan Lewkowicz 5c 

REPORTAŻ  

Kamil Dymidziuk 6b 

Milena Kwiatkowska 5a 

Aleksandra Trypucka  5c 

Martyna Jurewicz   5c 

Oliwia Kwasiborska 5c 

Nathan Lewkowicz 5c 

Aleksandra Wojtkiewicz  5c 

Anna Warkowska  3a 

Kwitną róże, 

szczęście duże! 

Wokół tulipany, 

które będą  

w dłoniach mamy. 

Pachną dzwoneczki, 

dzieci śpiewają 

 pioseneczki. 

Ja wącham i siedzę, 

o kwiatach  

     mam wiedzę … 
Magda Jurewicz 


