
 

Szkoła nasza duża taaaka... 

Ale gdzie są dzieci? 

Dzieci w domach są, chyba   im w nie 

smak, bo jeśli się dzieci zapytasz:  

- Chcesz wrócić do szkoły?  

- Tak. Tak. Tak. 

Joanna Migasiewicz 

 

 

          Znów wszystko dobrze 

się skończyło. Udało się nam 

wrócić do szkoły! Najpierw 

młodsi uczniowie zapełnili ław-

ki, potem również ci starsi. Mi-

nęło kilka tygodni i wydaje się, 

że nauczanie online było ja-

kimś dziwnym, nierealnym 

snem. Na szczęście. Z ucznia-

mi i nauczycielami szkoła tętni 

życiem. Jest gwar, czasami 

chaos, kłótnie, zaczepki, ale 

przynajmniej słychać ludzi.  

         

          Drugie półrocze jest przecież 

całkiem ciekawe, pełne atrakcji. 

Choć wymaga sprostania nowym 

wyzwaniom. Do wielu klas trafiły 

dzieci z Ukrainy. Zadbajcie o nich, 

pokażcie, że jesteście dojrzali. Wy-

każcie się też kreatywnością i chę-

cią do pracy.  

          Życzymy, by każdy dzień spę-

dzony w szkole sprawiał Wam przy-

jemność i dawał radości z przeby-

wania z koleżankami i rówieśnika-

mi.  

         Redakcja 
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wyborze szkoły? 
 

Wybierając szkołę, powinniśmy 
wysłuchać naszych bliskich. Mogą 
nam dać jakieś rady i wskazówki, 
bo sami kiedyś musieli wybrać 
szkołę, ale końcowa decyzja po-
winna należeć do nas! 

 

Co może nam pomóc? 
 

W wielu szkołach są organizowa-
ne tak zwane ni otwarte, podczas 
których uczniowie mogą zapoznać 
się z ofertą danej szkoły. Możemy 
także porozmawiać z doradcą za-
wodowym, który pomoże nam  
w tym wyborze. 

 

Wybór szkoły lub zawodu nie na-
kazuje pracy w nim, zawsze mo-
żemy zmienić szkołę, profil lub 
kierunek. A w życiu można się do-
kształcić i zmienić wybrany za-
wód…. Czas pokaże… 
 
                           Julia Pawlak 
 
 

 

Wraz z nadchodzącym momen-
tem ukończenia klasy ósmej, a 
tym samym szkoły podstawowej, 
wielu przyszłym absolwentom 
nasuwa się na myśl pytanie: 
„Jaką szkołę wybrać?”.  
 
Jako uczniowie jesteśmy cieka-
wi, co najlepiej wziąć pod uwa-
gę przy podejmowaniu decyzji 
odnośnie dalszej ścieżki eduka-
cji? W której szkole będziemy 
mogli realizować swoje zainte-
resowania? Gdzie rozwiniemy 
swoje umiejętności, a poziom 
nauki pozwoli nam dostać się na 
wymarzone studia lub zdobyć 
planowany zawód i pracę? 

 

Czym kierować się przy wybo-
rze szkoły? 
 

Przy wyborze szkoły weź pod 
uwagę wiedzę o sobie czyli zain-
teresowania, zdolności, marze-
nia, charakter, stan zdrowia. 
Ważne są także informacje o sa-
mej szkole o takie jak: lokaliza-
cja, poziom nauczania, zajęcia 
dodatkowe, opinie innych, moż-
liwość wyboru języka obcego, 
zgodność profilu szkoły z twoimi 
zainteresowaniami, atmosfera w 
szkole. 

 

Czy słuchać się rodziców przy 
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Znajdź swoje zainteresowania 

 

 Ostatnie 2 lata pandemii odcisnęło duże piętno na młodzieży. Podczas tego okresu wiele 

młodych osób zamknęło się na swoje bliskie otoczenie. Ten czas zaowocował pojawieniem się sta-

nów depresyjnych. Aktualnie zauważalny jest spadek i osłabienie epidemii w naszym kraju, jest to 

dobry zatem do dobry czas na poszukiwanie swoich nowych zainteresowań. W tym artykule spró-

buję przytoczyć Wam kilka pomysłów na ciekawe spędzenie swojego wolnego czasu. 

Coś dla artystów… 

 

Ciekawym zajęciem dla osób, które posiadają talent artystyczny jest malowanie piaskiem – 

inaczej „sand art”. Nie jest to łatwe hobby, ale ktoś, kto ma zdolności plastyczne, może stworzyć 

niesamowite dzieło. Ostatnimi czasy pokazy takie cieszą się dużą popularnością i wzbudzają  

w odbiorcach ogromny zachwyt. 

Również ciekawym hobby może być sztuka cyfrowa – tzw. „digital painting”. Jest to rysowa-

nie i malowanie przy pomocy tabletu graficznego i programu do edycji grafiki. Obraz wykonany tą 

metodą jest zapisany jako obraz na komputerze lub urządzeniu mobilnym i można go wydruko-

wać. Wielu ludzi myśli, że ta sztuka nie wymaga żadnych umiejętności - nic bardziej mylnego! Ta-

blet graficzny jest to urządzenie bardzo czułe i dopracowane pod kątem rysowania i szkicowania, 

więc jeśli ktoś lubi rysować na kartce bądź malować i chce się rozwijać w szeroko pojętym rysowa-

niu, taki tablet będzie bardzo dobrym pomysłem. 

Dla tych co chcą spędzać czas aktywnie… 

 

 Spływ kajakiem to świetny sposób na spędzenie czasu wolnego z rodziną. Można łatwo zor-

ganizować spływ, który trwa 2–3 godziny. W dużych miastach coraz częściej pojawia się możli-

wość zwiedzania okolic z perspektywy przepływających przez nie rzek – krótkie wycieczki są przy-

gotowywane zazwyczaj przez specjalistyczne wypożyczalnie kajaków. Tam też znaleźć można ma-

py szlaków wodnych z propozycjami tras. Planowanie spływu warto więc zacząć od znalezienia wy-

pożyczalni kajaków w najbliższej okolicy, które chętnie pomogą w zaplanowaniu wycieczki. Radzę 

zajrzeć w okolice Milicza, bo Barycz stwarza warunki do uprawiania tej formy sportu. 

 Jazda na rowerze to świetna opcja zarówno dla osób, które szukają sposobów na aktywne 

spędzanie wolnego czasu: chcą zadbać o swoją sylwetkę, a jednocześnie uwielbiają zapierające 

dech w piersiach krajobrazy. W zależności od długości i trudności trasy dopasujcie odzież i wypo-

sażenie do tego niezbędne. Pamiętajcie o zdjęciach! Jazda na rowerze to sposób spędzania wol-

nego czasu, który pozwala zobaczyć to, co umyka nam, gdy poruszamy się samochodem, dodatko-

wo pomagając nam zadbać o kondycję fizyczną i zdrowie. 

 Skoki na trampolinie to ciekawa forma spędzania przerw w obowiązkach dnia codzienne-

go. Parki trampolinowe to miejsca, w których można uprawiać tą aktywność fizyczną, zorganizo-

wać imprezę lub po prostu się zrelaksować i odprężyć. To świetna zabawa angażująca w równym 

stopniu ludzi w różnym wieku. Terapia śmiechem gratis! 

 

Jak można zauważyć, w głównej mierze liczą się chęci i dobry pomysł na swoje nowe hobby. Warto 

pamiętać, aby się nie poddawać i być dobrze nastawionym podczas szukania swojego nowego po-

mysłu na siebie. Czasem przypadek może spowodować, że znajdziemy pasję, która będzie towa-

rzyszyć nam przez całe życie. 

                                                                                                              Marcel Świerczyński                                                                                      
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          Bim… bom... bim... bom… w tle 
tykał zegar, a ludzie właśnie zaczęli 
odliczać sekundy do nowego roku… 
5… 4… 3… 2… 1… i tak oto zaczął się 
kolejny rok…  
          Każdego sylwestra jest tak sa-
mo, odliczamy ostatnie sekundy, a kie-
dy wybije północ, zaczynamy składać 
sobie życzenia noworoczne. Nieważ-
ne, gdzie spędzamy ową noc, prak-
tycznie zawsze kolejność wykonywa-
nych czynności się nie zmienia. Na-
stępnego dnia wstajemy, uświadamia-
jąc sobie, że nadszedł kolejny jakże 
piękny, a może nieprzyjemny rok. Nig-
dy nie mamy 100% pewności, co nas 
czeka. 
 
          Istnieje powiedzenie: „Jaki syl-
wester, taki cały rok”, niektórzy w to 
wierzą, inni uważają za głupotę. Ja od-
najduję się gdzieś pomiędzy, ponieważ 
potrafiłabym zgodzić się i zaprzeczyć 
jednocześnie obydwóm postawom. Pa-
trząc na wcześniejsze lata, powiedze-
nie w jakimś stopniu się sprawdzało, 
lecz niedokładnie, jak niektórzy by 
chcieli. Może i nawet lepiej, bo co gdy-
by sylwester się nie udał? Cały rok już 
od razu do skreślenia? Bez przesady!      

          Czas... jak minie zależy tylko i 
wyłącznie od nas. Nie mamy nad nim 
całkowitej władzy, praktycznie prawie 
żadnej. Jednak jeśli dobrze go zago-
spodarujemy, to będzie można powie-
dzieć, że jakąś tam przewagę się ma. 
A Wy co sądzicie o tym  powiedzeniu? 

Uważacie, że jest mądre, i ma  
w sobie jakieś ziarnko prawdy, czy, 
że to tylko strata czasu i nie ma 
szans, że to się sprawdza? 
 
          Kolejna rzecz, kojarząca mi się 
z sylwestrem – postanowienia nowo-
roczne. Wielu ludzi wiedząc, że zbli-
ża się nowy rok, planuje zmienić coś 
w swoim życiu. Nieważne co, zawsze 
wkładamy to do jednego worka pod 
nazwą „postanowienia noworoczne”. 
Niektórzy decydują się na małe zmia-
ny, inni na trochę większe. Jednak 
zawsze są one w jakimś stopniu wy-
jątkowe i powiązane z osobą, której 
dotyczy to postanowienie. Nawet po 
tych małych decyzjach da się lepiej 
poznać człowieka, oczywiście, jeśli 
wie się jak. Postanowienia, moim 
zdaniem, są jedną z bardziej intere-
sujących rzeczy w tym okresie. A im 
dłużej się o nich słucha, tym ciekaw-
sze wnioski się wyciąga. Oczywiście 
są też tacy, którzy nawet nie chcą 
pomyśleć o rzeczach, które mogą 
zmienić lub urozmaicić życie. Uwa-
żam, że jednak warto zostawić sobie 
troszkę czasu i wymyślić jakieś po-
stanowienie. Przecież nie musi być 
ono jakieś wyolbrzymione, a nawet te 
najmniejsze są czasem najciekaw-
sze. A jakie jest Wasze zdanie? Po-
stanowienia noworoczne są ciekawe, 
czy nudne? I czy w ogóle jakieś wy-
m y ś l i l i ś c i e  n a  t e n  r o k ? 
 
         Podsumowując, nowy rok to ta-
ki czas zmian, zaczynamy go zazwy-
czaj tak samo, ale kończymy zawsze 
inaczej. Nowy rok, czyli coś nowego, 
nowe rzeczy, nowi znajomi, nowe  
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rzeczy, nowi znajomi, nowe miejsca, 
wszystko nowe. Jakbyśmy dostawali o 
północy nową czystą kartkę, którą ma-
my zapisać przez cały rok. Każdy naj-
lepiej by chciał zamalować ją samymi 
koz innymi kolorami i najlepiej jak się 
da. Nie zawsze jest to możliwe i cza-
sem na kartce musi pojawić się czarny 
tusz, lecz nie oznacza to końca świa-
ta. Oczywiście nie mówię, że musi, ale 
czasem każdy najpierw ponosi poraż-
kę, by za kolejnym razem dotrzeć  
do wymarzonego celu.  

          Mam nadzieję, że nowy rok za-
częliście jak najlepiej i bez większych 
zmartwień. Życzę Wam, żeby w tym 
roku Wasza świeża kartka była jak 
najciekawiej i najlepiej zapisana. A że-
by czarny tusz omijał ją szerokim łu-
kiem. 

 

                                                     EMILIA  IGNASIAK 



 

 

 

 

Oceny, które zdobywamy, nie zawsze są ade-

kwatne do stanu naszej wiedzy. Zdarza się, że 

nawet z tematu, którym się interesujemy, do-

staniemy słabszą ocenę. Ale czy to nas jakoś 

klasyfikuje? Oczywiście, że nie. Może akurat  

w danym dniu mieliśmy złe chwile, nie czuli-

śmy się najlepiej lub przez natłok obowiązków 

nie zdołaliśmy się nauczyd, co za skutkowało 

gorszą oceną. Nie powinniśmy się wtedy za-

martwiad, bo zawsze można ten stopieo po-

prawid i z dużą motywacją patrzed w przy-

szłośd. 

 

 

CO DALEJ? 

A więc podsumowując, nie przejmujmy się gor-

szymi ocenami, bo one wcale się są wyznaczni-

kiem naszej wiedzy, tylko beznamiętnymi cy-

ferkami. Życie zweryfikuje nasze szkolne osią-

gnięcia. Niektóre z treści poszerzymy, a inne 

zostaną wyparte z pamięci. Najważniejsze, by 

byd ciekawym świata i ludzi! A to, że każdy  

z nas jest inny, tylko zachęca do poznawania 

drugiego człowieka. 

 

MILENA GRZYWACZEWSKA 

 

Czy nasze oceny są  

wyznacznikiem  

wiedzy? 

 

SZKOŁA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ 

Pewnie każdy z nas zastanawiał się po co mu np. 

matematyka, fizyka, czy chemia. Odpowiedzią 

na to jest to, że nie wiemy jak potoczy się nasze 

życie zawodowe i czy nie będziemy musieli się 

przebranżawiad. Będąc jednak w szkole podsta-

wowej przed ważnym wyborem, czy w innych 

szkołach średnich, warto słuchad i uczyd się  

o przedmiotach, które w danej chwili nie mają 

dla nas sensu, ponieważ nigdy nie wiemy, czy 

się one nie przydadzą. Oczywiście może zdarzyd 

się też tak, że te przedmioty, na których skupili-

śmy się na początku będą strzałem w dziesiątkę, 

a reszta z nich stanie się niepotrzebna. 

 

TO TYLKO STOPNIE... 

Uważam, że oceny, które zdobywamy w szkole 

nie są wyznacznikiem wiedzy, jaką posiadamy. 

To, że mamy z danego przedmiotu słabe oceny, 

czy nie potrafimy się czegoś nauczyd, nie świad-

czy o tym, że nie posiadamy wiedzy. Każdy z nas 

jest inny i interesują go inne treści i zagadnienia. 

Tak samo jest w szkole. Niektórzy mają większą 

wiedzę na dany tematy i inne przedmioty go 

interesują, a nas może ciekawid coś zupełnie 

odmiennego, dlatego będziemy dążyli to tego, 

aby dowiedzied się o tym jak najwięcej. 
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      Drodzy Ósmoklasiści! 

 

         Z b l i ż a j ą  s i ę  p r ó b n e  e g z a m i n y .  S t a r c i e  

z arkuszami z trzech przedmiotów na pewno wywołuje w Was niepokój, a może na-

wet stres. Nie jest to potrzebna szczególnie emocja. Może doprowadzić do pogor-

szenia samopoczucia, a nawet zaburzeń w całym organizmie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie macie jednak wyjścia, musicie go zwalczyć, by jak najlepiej napisać egzamin! 

Zatem zebraliśmy dla Was kilka ważnych porad, które możecie wykorzystać w naj-

bliższych dniach. Pamiętajcie, że istnieje  EUSTRES! Może on spowodować Waszą 

motywację i spowodować, że pokonacie własne lęki.   

 

                                                                         Życzymy wiary w siebie i  powodzenia! 
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Pamiętaj o odpowiedniej diecie. Postaraj się unikać lub ograniczać pro-
dukty, które podwyższają poziom stresu.  

Aktywność fizyczna jest ważna.  

Zadbaj o higienę swojego snu.  

Porozmawiaj z bliskimi i prowadź dziennik. 



Niedawno mieliśmy przyjemność porozmawiać z panią Lonią, konserwatorem powierzchni 

płaskiej, znaną również jako ciocia Lonia. To na pewno historia Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie! 

 

 

- Czy pani praca jest męcząca? Ile godzin dziennie spędza pani w szkole? 

- Nie jest męcząca. W szkole spędzam 8 godzin dziennie. 

- Jak oceniłaby pani młodzież kiedyś, a dziś? 

- Każde dziecko jest inne i ma różne poglądy, to się nie zmienia. 

- Czy jest pani dumna z tego, co osiągnęła? 

- Oczywiście, uwielbiam to, co robię i pracę z młodzieżą. 

- Dlaczego uczniowie mówią na panią ,,ciocia”? Jest związana z tym jakaś historia? 

- Kilkanaście lat temu mój krewny uczył się w tej szkole. Mówił na mnie ciocia i tak się przyjęło. 

- Jakie jest pani najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? 

- Bardzo miło wspominam czasy, gdy chodziłam do szkoły. 

- Czy denerwują panią niekiedy uczniowie? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach? Jak pani na to reaguje? 

- Zdarza się, wystarczy, że spojrzę lub czasem upomnę. 

- Co sądzi pani o zlikwidowaniu mundurków szkolnych? 

- Uważam, że powinny być. Gdy ja uczęszczałam do szkoły, to mundurki też były. 

- Co lubi pani robić w wolnym czasie? 

- Uwielbiam czytać książki. 

- Ile lat pracuje pani w szkole? 

- Pracuję już 36 lat. 

- Pani zdaniem, jakie cechy są potrzebne każdemu pracownikowi szkoły? 

- Przede wszystkim życzliwość, cierpliwość, uśmiech. 

- Kim chciała pani zostać w dzieciństwie? 

- Marzyłam, aby zostać fryzjerką. 

- Co będzie pani robić, gdy przyjdzie czas na emeryturę? 

- Wyjadę do córki i wnuków za granicę. 

- Ile razy się pani przeprowadzała? 

- Jeden raz, z ulicy na ulicę. 

- Uważa pani, że dobrze organizuje swój czas? Czy starcza pani czasu na wszystkie potrzeby? 

- Mogłabym lepiej organizować swój czas, ponieważ nie starcza mi go na wszystkie sprawy. 

- Co zachęciło panią do pracowania w szkole? 

- Nie zachęciła,  tylko zmusiła mnie sytuacja w domu. Miałam dzieci, a pieniędzy nie było, więc ta propozycja pracy była 

idealna. Pracowałam od popołudnia, a rano przebywałam z dziećmi. I tak zamieniałam się z mężem. 

- Co myśli pani o swoim poprzednim szefie? 

- To był Pan Musielak - był super. 

- Czy w swoim życiu zawodowym spotkała pani osobę, którą naprawdę ceni, uważa za autorytet? 
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- Tak, spotkałam. 

- Czy posiada pani książkę, która wywarła na pani duże wrażenie? 

- Mam, mogłabym do niej ciągle wracać. 

- Czy mogłaby pani podać tytuły tej książki? 

- Oczywiście, „Esesman i Żydówka: wojna i miłość.” 

- Jak opisałaby pani swój charakter w 5 słowach? 

- Miła, sympatyczna, pomocna, pracowita, cierpliwa. 

- Czego nie lubi pani w swojej pracy? 

- Śniegu. 

- Jak wyglądała szkoła, gdy zaczęła pani w niej pracować? Czy coś się zmieniło? 

- Wszystko się zmieniło, jest dobudowania nowa część budynku, podłoga była drewniana, oliwiona, okna drewniane... 

-Jak wspomina pani czasy podczas nauki w szkole podstawowej? 

- Były cudowne. 

- Co zrobiłaby pani z pieniędzmi z wygranej na loterii? 

- Wyjechałbym w góry i nad morze, ponieważ nigdy nie byłam. Wybrałabym się na wycieczkę do Oświęcimia Auschwitz. 

- Jakie rady udzieliłaby pani swoim następcom? 

- Przed wszystkim dużo cierpliwości. 

- Lubi pani swoją pracę? 

- Oj bardzo, uwielbiam pracę z młodzieżą. 

- Z jakimi ludźmi pracuje się pani najlepiej? 

- Ze szczerymi. 

- Jakie jest najciekawsze doświadczenie w pani życiu? 

- Jak byłam w Niemczech i się zgubiłam, a wcale nie umiałam języka niemieckiego. 

- Jakie miasto podoba się pani najbardziej? 

- W Niemczech najbardziej Frankfurt. 

 

          Kochana ciociu, dziękujemy za wywiad. No i cóż…. Życzymy zasłużonego wypoczynku na emeryturze. Mamy nadzieję, że cza-

sami będzie nas pani odwiedzać ze swoją miłością do wszystkich ludzi. Życzymy powodzenia w  spełnianiu marzeń! 

 

                                                                                                                                                     Angelika Tatarek i Emilia Ignasiak 
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