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Dziś oznajmić światu chcemy: 
My - pierwszaki - dużo  wiemy! 

Już liczymy i  czytamy, 
biegi, skoki zaliczamy. 

Ręce nasze tworzą cuda, 
i nie dopada nas  nuda. 
Każdy z nas jest inny, 

każdy pomysły różne ma. 
Jeden kopie piłkę, 

drugi na przyrodzie się zna. 
Niektórzy piękne śpiewają 
a inni na matmie się znają. 

I wiecie, co jest najlepsze w tej pierwsze A? 
że każdy każdego dobrze zna. 

I teraz, gdy w domach swoich siedzimy, 
często do  wspólnych zabaw tęsknimy. 
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ULA 

RABOWNIK 

 18 maja obchodziliśmy setne 
urodziny Jana Pawła II. Ka-
rol Józef Wojtyła urodził się 
18 

maja 1920 r. w Wadowicach.  
16 października 1978 r. zo-
stał papieżem. Pragnę też 
wspomnieć, że odbył 104 
pielgrzymki po świecie (w 
tym 9 do Polski). Jan Paweł 
II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w 
Watykanie. Ogłoszono Go 
świętym 27 kwietnia 2014 r. 
( 9 lat po śmierci). 

Ciekawostki o Janie Pawle II 
Jan Paweł II był pierwszym:  
- papieżem czytającym bez 
okularów 
- noszącym zegarek na rękę.  
- jeżdżącym na nartach 
- uprawiającym wspinaczkę 
górską 
- pływającym kajakiem. 

DZIEŃ MAMY 

URODZINY WIELKIEGO POLAKA 

ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE 

 Nazywam się Maja Jako-
niuk i jestem uczennicą klasy 
1a. Bardzo lubię brać udział 
w konkursach. Ostatnio zain-
teresowałam  się organizowa-
nym przez KCK w Kętrzynie 
“Zrób pacynkę-nagraj film”. 
To dla mnie była wielka ucie-
cha, bo lubię rysować, malo-
wać, wycinać śpiewać, tań-

czyć i recytować. Musia-
łam  wykonać  pacynki, wy-
myślić krótką  historyjkę       
i nagrać  fil-
mik.   Wykonałam je ze skar-
petek i skrawków materiału. 
Bohaterkami filmiku zostały 
2 pacynki: Eliza i króliczek 
Bodzio. Jury dostrzegło moje 
starania  i zostałam laureat-

ką tego konkursu.  Wygra-
łam super 
hulajnogę, 
która bę-
dzie ze 
mną pod-
czas  w 
zabaw na 
świeżym 
powietrzu. 

 

 Dzień Matki to święto ob-
chodzone jako wyraz 

szacunku dla wszystkich 
matek. 
Data obchodów Dnia Matki 
zależy od kraju, w którym jest 
świętowany. W Polsce obcho-
dzone jest 26 maja. Każda 
rodzina obchodzi Dzień Mat-
ki na swój sposób. Tego dnia 

można mamie podarować 
prezent, laurkę lub zaprosić  do 
kina.  
To wyjątkowy dzień okazy-
wania miłości NASZYM 
KOCHANYM MAMOM. 

 

 
OLA 

 WOJTKIE-
WICZ 

 
JULIA  

WESEL 

ŻYCIE Z WIRUSEM 

Pamiętaj myj często ręce 

dokładnie, ale to bardzo 

dokładnie. Unikaj kontaktu     

z osobami chorymi lub          

z podejrzeniem Koronawirusa. 

Higiena w tym przypadku jest 

najważniejsza. Jak kaszlesz lub 

kichasz, zakrywaj usta najlepiej 

chusteczką higieniczną lub 

łokciem. Nie podróżuj, a jak 

musisz, to miej ze sobą żel 

antybakteryjny. Nie dotykaj 

brudnymi dłońmi ust, oczu oraz 

nosa. Jeżeli miałeś kontakt z 

osobą chorą, nie wychodź pod 

żadnym pozorem z domu i rób 

zakupy online.  Jeżeli występuje 

u ciebie kaszel, wysoka gorączka 

itp. zgłoś się do lekarza lub za-

dzwoń na nr 112. Kiedy wycho-

dzisz z domu zakładaj maseczkę, 

a robiąc zakupy pamiętaj również 

o rękawiczkach. 
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W czasie epidemii nie 
chodzimy do szkoły. 
Może nie jedno z nas 
nudzi się w domu. Wsta-
jemy, bierzemy telefon 
lub włączamy telewizor, 
odrabiamy lekcje. Nie-
stety, u  większości mło-
dzieży właśnie tak wy-
glądają całe dnie, tygo-
dnie a może nawet mie-
siące. Jeżeli pobudzimy 
wyobraźnię 
i chęci to może się oka-
zać, że jednak mamy do 
zrobienia wiele cieka-
wych rzeczy. 
Możemy spróbować 
upiec ciasto. Sami lub z 

rodzicami. Świetna za-
bawa a w dodatku pysz-
na przekąska. Możemy 
też przenieść się w świat 
fantazji czytając książki.  
Zdrowie to ważna rzecz. 
Regularne ćwiczenia 
mogą poprawić naszą 
kondycje, spalić kalorie 
a także wyrzeźbić ciało. 
Pamiętajcie aby się nie 
poddawać! Jesteście 
smutni czy weseli, pełni 
energii a może wykoń-
czeni pracą? Możecie na 
różne sposoby wyrażać 
swoje uczucia na  czy-
stej kartce papieru.  Wy-
starczy tylko chwycić za 
ołówek, farby  i dać się 
ponieść  wyobraźni. 
Każdy z nas  uwielbia 
oglądać seriale, filmy. 

To właśnie może być 
czas na dokończenie se-
rialu. Warto zrobić gene-
ralne porządki w pokoju. 
Można też poświecić 
więcej czasu niż zwykle 
na rozwijanie swoich pa-
sji i talentów np. muzycz-
nych. Pamiętajmy, że 
ważnym wyzwaniem jest 
samodzielna i systema-
tyczna  nauka. 
Nic jednak tak nie uspo-
kaja jak spokojny spacer 
po lesie i wsłuchiwanie 
się w śpiew ptaków. 
Jak się okazuje można 
znaleźć wiele ciekawych 
zajęć. Zobaczycie,  czas 
minie wam szybko, miło 
i kreatywnie. 
                                          

Witam. Dzisiaj kolejne  
ciekawostki ze szkół w 
różnych krajach. Na  
„drugi ogień” idzie 
Finlandia.  
W Finlandzkich szko-
łach przez 4 pierwsze 
lata nauki nie ma kom-
pletnie wystawiania 
ocen. Jest to nie do po-
myślenia w polskich 
placówkach edukacyj-

nych dla dzieci. 
Czy wiesz, że w Finlandii 
zawód nauczyciela uważany 
jest za jeden z najbardziej 
prestiżowych zawodów, za-
raz po zawodzie lekarza? 
Szkoły w Finlandii najczę-
ściej liczą ok. 100 dzieci, 
uczą się oni w 16 osobo-
wych grupach. Obowiązek 
szkolny trwa tam od 7-16 
roku życia, czyli jest to naj-
mniej lat w całej Europie.  
 W Finlandii każdy uczeń 
dostaje bezpłatną pomoc od 
nauczyciela, wszystkie kore-
petycje płatne są kompletnie 
zakazane, dzięki temu każdy 

uczeń ma możliwość po-
prawienia swoich wyni-
ków w nauce, bez płace-
nia za dodatkowe lekcje. 
Częstym zjawiskiem w 
Polsce jest właśnie to, że 
nie każdego rodzica stać 
na płatne korepetycje dla 
dziecka. 
 
 
źródło: https://fajnepodroze.pl/

ciekawostki-edukacyjne-dla-
dzieci/ 

                                          
                                                                                    

SZKOŁA W FINLANDII 

CZAS WOLNY 

 
OLA 

TRYPUCKA 

UŚMIECHNIJ SIĘ

 
MARTYNA 
JUREWICZ 
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MIŁOSZ  
PEJDA 

 
 

MOJA MAMA  

Kasia to moja mama. Ma 
42 lata. Mieszka w 
Kętrzynie ze mną, córką 
Weroniką i mężem Ra-
dosławem. Pracuje w 
Centrum Szkolenia Straży 
Granicznej jako funkc-
jonariusz. Jest w stopniu 
majora. 
 Moja  mama jest wysoka 
i szczupła. Ma niebieskie 
oczy i jasne włosy do 
ramion. Jest elegancką      
i bardzo atrakcyjną 
kobietą. Lubi nosić 
spódnice, sukienki i bu-

ty na wysokich obcasach, lecz 
może niestety tylko od 
święta, gdyż w pracy musi 
chodzić w mundurze. 
Mamcia, bo tak często do niej 
mówię, jest osobą bardzo 
wykształconą. Ukończyła 2 
kierunki studiów, a także ró-
żne kursy i szkolenia. Bardzo 
lubi się uczyć i cały czas się 
dokształca.  
 Mamę fascynują także po-
dróże. Zwiedziła ona wiele 
krajów. Jednak jej marzeniem 
jest podróż dookoła świata. 
Może uda mi się kiedyś je 
spełnić. Wolny czas chętnie 
spędza na działce w Leśniew-
ie, gdzie odpoczywa z całą 
rodziną. Jej pasją jest również 

fotografia. Stara się ona 
utrwalić wszystkie ważne 
chwile, czy wydarzenia, 
zwłaszcza dotyczące naszej 
rodziny. Moja mama smacz-
nie gotuje, a wszystkie jej 
potrawy są przepyszne. Jest 
ona miłą, serdeczną osobą, 
bardzo wrażliwą, ale jed-
nocześnie konkretną, 
zasadniczą i stanowczą. 
Bardzo kocham moją mamę 
za wszystko, a zwłaszcza za 
jej wrażliwość i zdolne do 
poświęceń serce. Jest ona 
najbliższą mi osobą. Ufam 
jej bezgranicznie. Wiem, że 
mogę zawsze na nią liczyć. 
Mama jest dla mnie auto-
rytetem. 

CAŁA RODZINKA PL 

15 maja obchodziliśmy 

Dzień Rodziny. Z tej okazji 
chciałam Wam opowiedzieć 
o mojej rodzinie, o tym, 

dlaczego jest dla mnie 
ważna, dlaczego nie potrafię 
wyobrazić sobie bez niej 

życia. 
Mam czteroletnią siostrę, 
która nazywa się Aleksan-

dra, czyli Ola.Jest ona bar-
dzo zabawna, ale czasami 
denerwująca. 
Moja kochana mamusia o 

imieniu Beata jest troszkę 
roztargniona, ponieważ lata 
po domu tu i tam. Pomaga 

mi i Oli przy lekcjach, cały 

czas sprząta, gotuje, ale zawsze 

ma dla nas czas. Niekiedy na nas 
krzyczy, kiedy się jej nie słu-
chamy i kłócimy o byle co. 

Tata Arek (Arkadiusz) ma mało 
wolnego czasu, bo wyjeżdża do 
pracy na dwa tygodnie, ale gdy 

wraca, nadrabia to- bawi się z 
nami, chodzi na spac-
ery,jeździmy rowerami i czasami 

wspólnie oglądamy telewizję. 
Kupuje nam, co chcemy 
(oczywiście niedosłownie). 
Wreszcie ja, Julia - jestem 

miłośniczką naszej pięknej 
przyrody.Mama twierdzi, że zos-
tanę polonistką, ponieważ,  

kiedy nasza wychowawczyni 
zadała nam pracę, by napisać 
baśń, ja  napisałam ponad 700 

słów. 
Zawsze kiedy mama przesadza 
kwiaty, to mnie woła, gdyż mam 

lekką rękę do roślin. 

Moja rodzina nie zawsze żyje w 

zgodzie. Czasami się kłócimy, 
ale po kilku minutach emocje 
opadają i panuje już zgoda. Tak 

naprawdę, to nie umiemy bez 
siebie żyć. Wolny czas spędzamy 
razem, grając w gry planszowe, 

wychodząc na dwór. Wtedy 
mówię: Cała rodzinka PL wyszła 
na spacer!. 

My dla siebie jesteśmy 
najważniejsi na calutkim świecie, 
ponieważ wspieramy się, 
pomagamy sobie w trudnych 

chwilach. 
 Mamy również trzy zwierzaki - 
królika Kirę, chomika Tutusia 

oraz psa Tinę. One też są częścią 
mojej rodziny. 
 Kocham swoich rodziców i si-

ostrę za to, jacy są                      
i chciałabym, żeby nigdy się nie 

zmieniali. 

 
JULIA  

WESEL 

ROZMAITOŚCI 
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Dnia 18.05.2020r. część 

mojej klasy 4a rozmawiała 
online przez platformę 
zoom z panią Anną Wyso-

kowicz, która jest psychol-
ogiem i psychoterapeutą. 
Dzięki jej uprzejmości, 

mogliśmy bliżej poznać jej 
zawód. Pani Ania pracuje 
w swoim zawodzie już 13 

lat. Dziennie poświęca 
pracy prawie 10 godzin, 
czasami więcej. Do-

wiedzieliśmy się, że praca 

psychologa polega na 
rozmowie, a psychoterapeuty 
na terapii i leczeniu. Pani Ania 

pracuje w prywatnym ga-
binecie, szkole, ośrodku, a 
także w szpitalu. 

  Spotkanie to było bardzo 
interesujące. Dowiedzieliśmy 
się, że praca psychologa po-

lega na pomocy ludziom. Jest 
to bardzo odpowiedzialny 
zawód, ponieważ trzeba 
wszystko utrzymać w 

sekrecie. Najmilszy moment 
w  pracy pani Ani, to taki, gdy 
pacjent zostaje wyleczony i 

może się cieszyć życiem. 

Zdarzają się jednak  trudne 

momenty, gdy pacjenci od-
chodzą... (do nieba lub 
wyjeżdżają). 

  Spotkanie to było bardzo 
pouczające. Pani Ania 
przypomniała nam, że warto 

ze sobą rozmawiać,ale trze-
ba umieć słuchać drugiej 
osoby. Przypomniała nam, 

że krzyk nie jest sposobem 
na rozwiązywanie prob-
lemów i może ranić innych 
ludzi. 

To było ciekawe spotkanie. 

INSPIRUJĄCE SPOTKANIE 

 
JULIA 

WESSEL 
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MOJE ZWIERZAKI 

Mój chomik 

Mój chomik nazywa się 

Tutuś, ale ja z mamą nazy-

wamy go Chomza. Mam 

go już ponad pół roku. Tu-

tuś jest malutki i śmieszny, 

ponieważ jak go biorę na 

ręce, to mnie łaskocze. 

Zawsze ok. godz. 20:20 

zaczyna się kręcić w 

swojej karuzeli. Kiedy dłu-

go przebywa w w karuzeli, 

to śmiejemy się z mamą, że 

jedzie do Białowieży do 

mojego pradziadka. Rano 

smacznie sobie śpi i nic go 

nie zdoła obudzić,  dopiero 

wieczorem urządza sobie 

spacerki po klatce. Bardzo 

kocham mojego chomika.  

Mój pies 

 Moja suczka nazywa się Ti-

na. Mam ją już od 5-ciu lat.  

Kolor sierści ma biało- czar-

no-brązowy, a jej ogonek jest 

zakręcony. Przy nosie ma 

troszkę różowego. Kiedyś 

chłopczyk pomyślał, że ma 

pomalowany nos. Czasami 

jest bardzo zadziwiająca, 

ponieważ je kocią karmę. 

Raz weszła na niskie drzewo, 

zupełnie jak kot.Oparła się 

przednimi łapami o pień, 

następnie podniosła tylne 

łapy i wskoczyła na drzewo. 

Bardzo lubię się bawić z 

Tiną. Nasze zabawa są 

niesamowicie radosne.  Ja 

zakładam maseczkę na twarz 

i udaję, że ją atakuję, a ona 

szczerzy zęby i mnie gryzie. 

Jest przy tym bardzo delikat-

na. Jak ugryzie 

mnie za mocno, a  

ja krzyknę Ała!, to ona się do 

mnie przytula i liże tam, gdzie 

mnie boli. Ja też 

muszę być os-

trożna wobec 

mego pieska. 

Zawsze kiedy 

niechcący nadep-

nę jej na łapkę, to 

ją przytulam i 

przepraszam. Tina 

to bardzo mądre zwierzę, po-

nieważ jak pada deszcz i moja 

mama z nią wyjdzie na dwór (bo 

ze mną nie chce wychodzić), to 

chowa się pod balkony. Gdy 

moja mama ubiera się, żeby iść 

z nią na spacer, to ona stoi pod 

drzwiami i szczeka. Śmiejemy 

się, że pogania mamę lub z nią 

rozmawia. 

ROZMAITOŚCI 

 
JULIA 

WESSEL 
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W niedzielę 10 maja 2020r. 
ja -  Anna Strzyż ( kl. 4a) 
wraz z Joanną Sieńko (kl. 
3a), Anną Warkowska (kl.4 
a) ,oraz Adamem Strzyż 
(kl. 5b) korzystając z ładnej 
pogody, wybraliśmy się na 
spacer ścieżką rowerową do 
Starej Różanki. Oczywiście 
towarzyszyły nam mamy.  
Zauważyliśmy, że na 
poboczu leży mnóstwo 
śmieci. Długo się nie 
zastanawialiśmy i postan-
owiliśmy podczas kolejne-
go spaceru wszystkie je 
pozbierać. Rodzice się  
zgodzili. Ustaliliśmy, że 
pójdziemy sprzątać ścieżkę 
we wtorek 12 maja 2020r. 
Plany jednak mogły się 
skomplikować. Prognoza 
pogody na wtorek za 
sprawą tzw. „ogrodnika” 

Pankracego nie zapowi-
adała się zbyt ciekawie. Mi-
ał padać deszcz ze śnie-
giem. Jak potem się okazało 
- rzeczywiście padał. Po 
obejrzeniu prognozy w 
niedzielę wydawało się, że 
z planowanego sprzątania 
nic nie wyjdzie. Jednak 
właśnie w  niedzielę była 
tak śliczna pogoda. 
Wybraliśmy się na spacer. 
Pomimo, iż nie plan-
owaliśmy zbierania śmieci 
akurat tego dnia, to dwie 
osoby zabrały rękawiczki i 
worek. Potem udało się 
znaleźć drugi worek i tak 
podzieleni w pary, 
zachowując wszelkie 
zasady bezpieczeństwa 
związane z koronawirusem: 
maseczki, rękawiczki,  od-
ległości między osobami, 
zaczęliśmy zbierać śmieci. 
Było ich naprawdę sporo. 
Oba worki były wypchane 
po brzegi. Najciekawszymi 
znaleziskami była po-
deszwa buta, a dalej cały 
but oraz czaszka jakiegoś 
zwierzęcia, prawdopodob-
nie psa lub lisa. Ponadto 
mnóstwo papierków, folio-
wych woreczków, butelek 

po napojach, puszek po 
piwie itp.  Sprzątanie ścieżki 
nie kosztowało nas zbyt wie-
le wysiłku. Mamy nadzieję, 
że chociaż przez chwilę 
ścieżka pozostanie czysta, a 
być może nasze działanie 
zainspiruje inne dzieci do 
pozbierania śmieci w swojej 
okolicy.  Inspiracją do 
sprzątania był Dzień Ziemi, 
który obchodziliśmy 22 kwi-
etnia 2020r. Wtedy nie było 

możliwości zrobienia 
czegokolwiek dla naszej 
planety Ziemi, bo 
musieliśmy być w pełnej 
izolacji, ale myślę, że Dzień 
Ziemi możemy obchodzić 
każdego dnia. Nasza planeta 
na pewno będzie za to 
wdzięczna. 
Ania Strzyż, Ania Warkowska, 
Joanna Sieńko 

MY JESTEŚMY DZIECI, CO NIE LUBIĄ ŚMIECI 
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ROZMAITOŚCI 

 
OLA 

 WOJTKIE-
WICZ 

UŚMIECHNIJ SIĘ 

- Mama pyta Jasia: Czy 
zmieniłeś już rybkom wodę 
w akwarium? 
- Po co? Jeszcze nie 
wypiły... 

- Jasiu, jaka  to część 
mowy „małpa”? 
- Jest to czas przeszły  
od rzeczownika 
człowiek. 
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DLA CIEBIE, MAMO  …. 

My Pierwszaki, swoim mamom 
podziękować chcemy 

a jest za co, o tym dobrze wiemy. 

 
Za trud włożony w nasze wychowanie,  

za bezgraniczne nas kochanie  
Za uśmiech każdego dnia  

nawet wtedy, gdy mama jest zła.  
Za noce nieprzespane,  

za łzy w chusteczkę nakapane.  
Za cierpliwość i ciepło z niej tryskające,  

za serce do nas mocno bijące.  

 
I jeszcze... słów mi brakuje, 

by wyrazić za co jeszcze dziękuję. 

Upominek pierwszoklasistów (z klasy 1a) dla wszystkich MAM 
http://sp1ketrzyn.pl/index.php/2020/05/26/dzis-dla-ciebie-mamo/ 
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NASZ KOCHANY JAN PAWEŁ II 
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 Jan Paweł II był dla mnie nie 
tylko papieżem -naszym roda-
kiem, ale również wspaniałym 
człowiekiem. Był jedynym pa-
pieżem, który miał cudowny 
kontakt z młodzieżą i potrafił 
jak nikt inny liczyć się z ich 
zdaniem. Dawał nam wska-
zówki jak mamy żyć. Swoją 
miłością do ludzi i życia, pod-
bił serca wszystkich istot na 
całym świecie. Jan Paweł II był 
i jest dla mnie autorytetem, 
osobą która jak nikt inny zasłu-
guje, by pamięć o Nim nigdy 
nie minęła. 
                          Oskar  Gilewicz, 5b 
  
Dla mnie Jan Paweł II jest orę-
downikiem u Boga w wielu 
problemach, które napotykam 
w życiu, i z którymi zwracam 
się ku Najwyższemu. Jest wiel-
kim autorytetem, człowiekiem 
godnym naśladowania. 
                 Mikolaj Bartkowski, 6b 

 
Jan Paweł II był papieżem, któ-
ry miał świetny kontakt z mło-
dzieżą na całym świecie. Potra-
fił żartować, śmiać się z siebie 
ale również nie wstydził się 
swoich łez. Potrafił zjednywać 
sobie ludzi, nie liczyło się dla 
niego pochodzenie, kolor skóry 
czy inna religia. Wszystkich 
traktował tak samo, uczył tole-
rancji i szacunku dla innych. 
Powinniśmy brać z niego przy-
kład.  Wiktor Szymaniuk, 6b 
Jan Paweł II jest dla mnie bli-
skim chociaż urodziłem się już 
po jego śmierci to od małego 
zawsze słyszę o nim w domu 
jak o członku rodziny. Jestem 
dumny z niego,  jego historii i 
tego kim był. Wzruszam się 
kiedy pokazują w telewizji jego 
stare kazania ponieważ są po-

nadczasowe i trafiają do młodych 
ludzi. Ten Wielki Polak jest dla 
mnie niedoścignionym wzorem 
dobroci, miłosierdzia i otwartości 
na świat i drugiego człowieka. 
Jest moim patronem, mama na 
drugie imię dała mi Karol i kie-
dyś powiedziała że mam to imię 
po niezwykłym człowieku i ja 
też muszę być niezwykły żeby na 
nie zasłużyć.    
                      Aleks Nadolski, 6a 

  
Jan Paweł II jest dla mnie, dla 
wielu osób na świecie bardzo 
ważny. Ten człowiek  Karol Jó-
zef Wojtyła urodził się 18 maja 
1920 roku w Wadowicach. Przy-
czynił się on do wielu uzdro-
wień. Był tak niesamowitym 
człowiekiem, że ludzie zaczęli 
nazywać wszelkie domy pomo-
cy, szpitale i szkoły jego imie-
niem. Nawet nasza szkoła Gim-
nazjum nr 2, została nazwana 
imieniem Jana Pawła II. W Kę-
trzynie znajdziemy również takie 
rondo. Papież niestety już nie 
żyje, jednak czynił cuda, udzielał 
się, pomagał i był bardzo dobrym 
człowiekiem.        
                          Ola Misiejuk, 6b 
 

Jan Paweł II jest dla mnie autory-
tetem godnym naśladowania. To 
wielki poeta, wspaniały człowiek 
i cudowny papież. Swoim ży-
ciem, chwałą Pana Boga, dużym 
poczuciem humoru pokazuje 
współczesnemu światu jak postę-
pować. Jestem dumny, że to pa-
pież z Polski. Zawsze będę nosił 
go w swej pamięci, zwracał się 
do niego w modlitwie oraz prosił 
Jego o wstawiennictwo za 
wszystkich lu-
dzi.                                               
                     Dawid Rawinis, 5f 

18 maja 2020 r.  to dla 
nas jeden z wielu  dni, 
w którym szczególny 
hołd składamy  Ojcu 
Świętemu Janowi Paw-
łowi II. W dniu dzisiej-
szym przypada setna 
rocznica Jego uro-
dzin.  Pan Bóg stawia 
przed nami tę postać, 
abyśmy w obecności, 
nauczaniu i świadectwie 
Świętego Jana Pawła 
Wielkiego odnajdywali 
sens naszego życia. 
Ojcze Święty dziękuje-
my Ci za to, że byłeś i 
jesteś naszym światłem 
na drodze wiary. 
                  Alicja Jurewicz 

 
Uczniowie naszej szkoły 
o  Ojcu Świętym Janie 
Pawle II: 
Jan Paweł II jest dla mnie 
sławną osobą i wzorem 
do naśladowania. Cieszę 
się, że dzięki niemu świat 
dowiedział się o Polsce i 
podziwiam go za to, że 
wybaczył temu, kto 
chciał go zabić. Chciała-
bym mieć takie dobre 
serce jak on. Na zawsze 
będzie dumą dla Polski. 
  Milena Kwiatkowska, 6a 

  
Jest orędownikiem u Bo-
ga w wielu problemach, 
które napotykam w życiu 
i z którymi zwracam się 
ku Najwyższemu. Jest 
wielkim autorytetem, 
człowiekiem godnym 
naśladowania. A przede 
wszystkim jest Ojcem, 
który z okna niebieskiego 
troszczy się o mnie. 
   Weronika Krysztofik, 6a 
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Karol, kl. 7 

 
Swoją mamę kocham za to, 
jaka jest. Wspiera mnie w trud-
nych chwilach i zawsze przy 
mnie jest. Pomaga mi w 
lekcjach, gotuje nam obiad, 
żebyśmy nie byli głodni i ko-
cha mnie, nawet jak jestem 
niegrzeczna oraz umie mnie 
rozśmieszyć, kiedy jestem 
smutna. Julia ,kl. 4 
 
Moja mama zawsze mi 
pomaga, gdy mam z czymś 
problem. Jest mądra i kochana 
i za nic w świecie bym jej nie 
zamienił.  Mikołaj, kl.5 

 
Kocham moją mamę za to, że 
mnie kocha i nigdy mnie nie 
zawiedzie. Zawsze kiedy po-
trzebuje pomocy to mi 
pomoże. Szymon P., kl. 4 

 

Kocham moją mamę za to, że 
jest zawsze uśmiechnięta i ra-
dosna. Że dba o nas. Ciężko 
pracuje, żebyśmy mieli dobre 
warunki do nauki. Bycie mamą 
jest na prawdę ciężkie i 
czasami żałuję swojego 
postępowania, ale wiem że 
mama mnie kocha, mimo 
wszystko. Jak kiedyś będę 
mamą, będę starała się być dla 
moich dzieci, jak moja mama 
dla mnie. Weronika, kl. 4 

 

1.Za to, że jest najwspanialsza 
na świecie i nie zamieniłbym 
jej na żadną inną, nawet za 
największe skarby. 
2. Za smaczne obiadki i naj-
pyszniejsze na świecie 
schabowe. 
3. Za rodzinne wakacje, pełne 

niezapomnianych przygód i 
lodów czekoladowych. 
4. Za wartości, których mnie 
nauczyła, dając swój przykład. 
5. Za wymarzone prezenty, 
którymi mnie obdarowuje. 
6. Za to, jaka jest. Kocham Cię 
mamcia najmocniej na świecie. 
Miłosz, kl. 4 

 
Kocham swoją mamę za to,że 
zawsze mi pomaga.Jest dla mnie 
miła i ma dużo 
pomysłów.Kocham swoją mamę 
za wszystko, co dla mnie robi. 
Ula, kl. 4 
 
Moją Mamę kocham za to, że o 
mnie dba oraz za to, że zawsze 
pomaga mi w różnych sy-
tuacjach. Bartosz, kl. 4 

 
Kocham mamę, bo robi naj-
lepszą zupę pomidorową na 
świecie:-)))) Syn 

 
 

Współautorzy artykułu/ sondy: 

 klasa 4a, 5 f, 7a. 

Z okazji Dnia Matki 

składamy serdeczne 

życzenia wszystkim ma-

mom. Jesteście najlepsze 

na świecie. Wiemy, że 

czasem sprawiamy 

Wam kłopoty                   

i spędzamy sen z powiek 

swoim zachowaniem. 

Mimo wszystko jesteście 

dla nas najważniejsze. 

Dziękujemy za Wasz 

uśmiech, kiedy robimy 

głupie żarty,  za troskę, 

którą nas obdarzacie, 

gdy jesteśmy chorzy, za 

niekończącą się cier-

pliwość, kiedy odrabi-

acie z nami lekcje.  

Kochamy Was:-)  

Wasze Dzieci 

 

SONDA  
 

 Za co kocham  

swoją mamę?  
 

Zapytaliśmy o to w son-

dzie internetowej nasze 

koleżanki    i naszych 

kolegów. Przeczytajcie, 

co odpowiedzieli: 

 

Kocham moją mamę za to 
że zawsze mnie wspiera i 
pociesza w trudnych sy-
tuacjach :) Sandra, kl. 7 
 
Kocham swoją mamę za 
to, że jest zawsze, kiedy 
jest potrzebna i we 
wszystkim pomaga.  



N O W I N K I  J E D Y N K I R O K  S Z K O L N Y  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

S T R .  1 0  

DBAJ O ZDROWIE—NIE PAL 
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Dzieci dymu nie wdychają, 

gdy na podwórku hasają. 

Zamiast papierosó – wybierz sport 
albo zjedz mały tort. 

Nie zatruwaj powietrza nikotyną, 

wtedy rośliny nie wyginą. 
Rak płuc to przyjaciel papierosów, 

więc nie dawaj mu pola do pop-

isów. 
Każdy Ci to powie, że palenie jest 

niezdrowe! 
Julia Wessel, 4a 

*** 

Czy jesteś mały czy duży, 

wiedz kolego, że palenie nie służy! 
Wszędzie dym jest dookoła, 

w płucach smoła, boli głowa. 

Kaszel męczy, nie odpuszcza, 
a tu palacz wciąż dym puszcza. 

Więc wytłumacz mu kolego, 

że ten nałóg to nic dobrego, 
że papieroś to jest WRÓG, 

więc nie wpuszczaj go za próg! 

Lepiej pójść na spacer z psem…. 
Jestem mądry i to wiem! 
Łukasz Kopeć, 4a 

*** 
Apel antynikotynowy 

Czym ja sobie zasłużyłem, 

by mnie truli dymem? 

Papierosy, nikotyna... 
Tak choroba się zaczyna. 

Gdy organizm jeszcze młody, 
dym podwójne czyni szkody. 

Później kaszel i duszności. 

Nie znajdziecie w tym radości. 
W porę się opamiętajcie. 

Zamiast palić, pobiegajcie! 
Szymon Roicki, 4a 

*** 
Do palacza 

Po co w siebie dym ten wciągasz? 

Przecież nic tym nie osiągasz. 
Czarne płuca i choroby, 

to są skutki Twej swobody. 

Zamiast palić, zjedz owoca. 
Zdrowszy jest od papierosa. 

Idź na spacer lub pobiegać, 

zamiast zycie swoje przegrać. 
Szymon Pawlak, 4a 

*** 
Do palacza 

Niefajne jest życie, gdy palisz pa-
pierosy. 

Dym nosem ci spustoszenie przynosi. 

Bardzo się szybko wtedy starzejesz. 

Aż w końcu się zatrujesz i życie zmarnu-
jesz. 
Szymon Pawlak, 4a 

*** 
Palisz? – płacisz, zdrowie tracisz. 

Co ci po tym? Wdychasz dym. 

A wraz z dymem też choroby. 
Nikt kto pali nie jest zdrowy. 

Na podwórku znów zadyszka. 

Na „fajany” poszła dyszka. 
Cera blada i niezdrowa. 

Fajka zdrowia ci nie doda. 

Gdy papieros zapalony, 
wirus jest już ucieszony. 

Palacz to jest łatwy cel. 

Więc wysyłam ci apel. 
Lepiej nie pal mój kolego, 

z tego nie ma nic dobrego! 
   Weronika Pejda kl. 4a 

*** 
Palenie jest na „nie” 

Każdy lekarz Ci to przyzna, 

że palenie to trucizna! 
Mały, duży o tym wie, 

że palenie jest na „nie”. 

Więc zaopiekuj się swoim losem, 
zacznij walkę z papierosem. 

Zapamiętaj mój kolego: 

papierosy nic dobrego! 
Jeśli chcesz być piękny i zdrowy, 

wyrzuć papierosy z kieszeni i z głowy. 
Dlatego rzuć palenie człowiecza istoto, 

bo w dzisiejszym świecie – palić jest 

głupotą. 
Musisz zdobywać sukcesy, medale 

więc Tobie też radzę: „Nie pal wcale!” 
Miłosz Pejda kl. 4a 

*** 

Nie pal 

Palenie czy zdrowie 

sama wybierzesz 
w końcu zrób coś 

dla mnie i siebie 

zapamiętaj moje słowa 
kiedy uzależnisz się 

odwrotu już nie będzie 

a jak będziesz palić wszędzie 
to w końcu w rezultacie 

zabijesz siebie. 
Ania Strzyż, 4a 
 

DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 

31 maja obchodzimy Dzień 

bez papierosa. Z tej okazji, 

ale również w ramach akcji 

profilaktycznej „Bieg po 

zdrowie”,  klasa IV a przygo-

towała wystawę swoich prac 

plastycznych i literackich. 

Palenie papierosów to bardzo 

zły nałóg. Powoduje mnóstwo 

negatywnych konsekwencji 

dla naszego organizmu. 

Przyczynia się do chorób 

układu sercowo – naczynio-

wego, pokarmowego, 

oddechowego. Szacuje się, że 

około 90% nowotworów 

złośliwych płuc jest 

konsekwencją palenia pa-

pierosów.  Niestety nie 

musimy sami palić tytoniu, 

aby znaleźć się w grupie 

ryzyka. Bierne palenie, czyli 

wdychanie dymu tytonio-

wego, też jest bardzo groźne 

dla naszego zdrowia. Dlatego, 

my dzieci, prosimy dorosłych, 

by nie palili w naszej obec-

ności. A najlepiej nie palili w 

ogóle. Za to za zaoszczędzone 

pieniądze zabrali nas na 

wspaniałą wycieczkę:-)   

                                    klasa 4 a 

 

 

Niemądrzy palacze, 

każdy mądry człowiek powie, 
że najważniejsze jest zdrowie. 

Tracą życie tylko niemądrzy 
ludzie. 

Papierosy nic Ci nie dają, 

więc po co je ludzie palą? 
Przemyśl me słowa, 

a odzyskasz wszystko od nowa!   
Fabian Wależak, 4a 

*** 

Palenie zabija 

Palenie zdrowiu szkodzi 

I zęby bardzo brudzi. 
Gdy nie palisz, jesteś zdrowszy 

I Twój portfel jest bogatszy. 

Twoja cera jest promienna, 
A oddech – przyjemniejszy. 



 

 

 

 
„ 
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