
        
Zwycięzcy konkursu 

Jakub Baksalary, Marta Ostropolska 
i Oliwia Krauze z p. Dyrektor M. Graf 
i opiekunem p. K. Żalikiem
    

                                         Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!
      Oddajemy Wam kolejny numer Biuletynu z myślą, że po-
zazdrościcie (ale tak zdrowo) swoim koleżankom i kolegom ich
pasji, tego, że mają i realizują swoje hobby, potrafią ciekawie
spędzać czas, a przede wszystkim mają marzenia. Ich życie na
pewno jest ekscytujące.
      Przeczytajcie „Ciekawostki”, a z pewnością coś dla siebie
znajdziecie; zwierzenia Oli Bryl dadzą Wam inspirację, a wier-
sze i fragmenty wypowiedzi uczniów kl. VI b i VII oraz naj-
młodszych zainspirują do poszukiwań. Postarajcie się być wy-
jątkowi i uwierzcie, że popołudnie czy weekend nie trzeba spę-
dzać przed telewizorem, telefonem i innym „pożeraczem cza-
su”. Spędźcie też chwilę z naszymi zagadkami – weźcie udział
w konkursie. Zapraszamy!

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem starszych uczniów…

Siódmoklasiści potrafią spojrzeć na życie okiem filozofa. Z własnego doświadczenia wiedzą, że

jakie ono będzie, w dużym stopniu zależy od człowieka. Wszyscy chcą, by było niezwykłe. Dla-

tego zgadzają się z sentencją Horacego: „Carpe diem”!

Agnieszka Kempa

Jak żyć, aby uczynić swoje życie niezwykłym?

Rzadko zadaję sobie takie pytanie, ale po dłuż-

szym zastanowieniu  się  odkryłam jego głęboki

sens. (…) Należy pomagać ludziom, którzy tego

potrzebują;  nie  być  obojętnym na  krzywdę  in-

nych i nie można być samolubnym.

Oliwia Krauze

Aby  uczynić  swoje  życie  niezwykłym,  należy

żyć pełnią życia, doświadczać wszystkiego, speł-

niać swoje najskrytsze marzenia, żyć w zgodzie

ze sobą i innymi. (…) Przede wszystkim musimy

skończyć ze złym nastawieniem do świata. (…)

Przebywać dużo czasu z rodziną, ponieważ jest

to  największy dar,  jaki  otrzymaliśmy od Boga.

(…) 

Nie jest trudno uczynić swoje życie niezwykłym.

Trzeba tylko nie poddawać się i iść przez życie

z uśmiechem na twarzy.

Karolina Peplińska

(…) Nie jest ważne, aby mieć mnóstwo pienię-

dzy lub przepiękny apartament, ale by być oto-

czonym przez rodzinę i prawdziwych przyjaciół.

(…) Nie zawsze wszystko będzie nam się uda-

wało. Ważne jednak jest to, żeby z każdej poraż-

ki wyciągnąć właściwe wnioski i wytrwale dążyć

do wyznaczonego celu. (…) Akceptujmy siebie

takimi,  jakimi  jesteśmy  i  nie  starajmy  się  za

wszelką cenę stawać kimś, kim być nie powinni-

śmy.

Piotr Pindara

Życie jest cennym darem i należy czynić

wszystko, aby było jak najlepsze. Trzeba żyć tak,

by nie żałować ani jednej jego chwili.

Wielu ludzi, goniąc za karierą i pieniędz-

mi, uważa, że są to najważniejsze rzeczy. Jednak

nie  zdają sobie sprawy, że nie bogactwo dodaje

nam rangi w oczach innych, ale istotne jest to,

jak ich traktujemy, czy potrafimy okazać im sza-

cunek, czy umiemy pomóc i być wyrozumiali.

Ważnym elementem życia jest nauka, dlatego to,

czy nasze życie jest  niezwykłe w dużej  mierze

zależy od stylu, w jakim poznajemy świat i jak

się uczymy. Doskonałym przykładem człowieka,

który prowadził niezwykłe życie, był Karol Woj-

tyła.  Pomagał  innym,  pocieszał  ich.  Był  inteli-

gentnym  człowiekiem.  Wiele  czasu  poświęcał

nauce. Do dziś jest dla wielu ludzi autorytetem.

Na pewno należy korzystać z życia, roz-

wijać swoje talenty, poznawać świat, inne kultu-

ry  i  obyczaje;  poznawać  ludzi,  zawierać  nowe

znajomości.

Uważam, że niezwykłe życie może mieć

każdy,  a  zależy  to  od  motywacji  do  bycia  do-

brym. Myślę, że powinniśmy żyć tak, aby nie ża-

łować, że się czegoś nie zrobiliśmy.
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...i młodszych też

Uczniowie klasy VI b przekonują nas, że wieczór spędzony bez telewizora, komputera czy in-

ternetu może być naprawdę ciekawy. Wystarczy pomysłowość i włączenie się rodziny, a na 

pewno chwile będą niezapomniane.

Miłosz Skorupski

Była wiosna. Pewnego dnia bardzo mocno wiał wiatr i padał deszcz. Przy tak brzydkiej po-

godzie wyłączono prąd. Nie wiedziałem, co mam robić i zaczęło mi się nudzić. Dlatego położyłem

się i zasnąłem. Obudziłem się późnym popołudniem; była już 19.30. Nadal nie było prądu, panowa-

ły egipskie ciemności, a ja musiałem się czymś zająć.

Zapaliliśmy świece. Poprosiłem rodziców, abyśmy wspólnie zagrali w gry planszowe, np.

Dixit, chińczyk czy w karty. Rodzice zgodzili się. Zawołaliśmy jeszcze moją siostrę. Wybraliśmy

w losowaniu, że zagramy w Dixit. Ponieważ każdy z nas posiada dużą wyobraźnię, gra była cieka-

wa i wzbudzała wiele emocji. Wszyscy walczyliśmy do samego końca. Oczywiście ja wygrałem! 

Kiedy skończyliśmy, musiałem iść do łóżka. Była godzina 21.30. 

Zawsze przed snem oglądam telewizję, ale nie tym razem, nie miałem ochoty. Położyłem się, za-

mknąłem oczy i zasnąłem.

Rano, kiedy się obudziłem, był już prąd. Bardzo się ucieszyłem, ale poprzedni wieczór zapa-

miętam na długo.

Tomasz Mania

Jak ciekawie spędzić wieczór bez tele-

wizora? Myślę, że jest na to parę fajnych po-

mysłów.

Ja  spędzam  taki  wieczór  na  zabawie

z moim  rodzeństwem  i  rodzicami.  Ale  naj-

pierw razem z siostrą odrabiamy lekcje, potem

dołączamy do rodziny  i  gramy wtedy w gry

planszowe i słowne.

Gdy jestem u dziadków, to gram z nimi, wujem i ciocią w „chińczyka”, „państwa, miasta...” lub

„scrabble”. Bawię się też z moim czteromiesięcznym kuzynem Szymkiem.

Mogę też poczytać jakąś ciekawą książkę, ale niestety muszę się przyznać, że rzadko mi się to zda-

rza.

Uważam, że wieczór spędzony bez telewizora, ale razem z rodziną to świetna zabawa!
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W obiektywie

Nasi zdolni uczniowie i ich hobby! Poniżej zobaczyć można utalentowaną, 
głównie muzycznie, młodzież z kl. VII. Ale w naszej Szkole objawiają się też 
inne talenty.

Eliza Hadrysiak z kl. III gimnazjalnej Karolina Śmieszała (kl. VII) ze swoją gitarą

Fabian Naskręt z kl. VII na boisku

Aleksandra Bryl (kl. VII) na turnieju tanecznym

Maciej Kubiaczyk z kl VI a

Siódmoklasista Kacper Pietraszewski 
gra nie tylko na gitarze

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów prezentowanych uczniów
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Trudno być poetą

Lubimy zabawy słowami, a rymy same przychodzą nam na myśl; wystarczy
wtedy zabrać ołówek i przelać na papier – może nie są to jeszcze dzieła, ale
wkrótce się przekonacie...

Oliwia Krauze

Fraszka, kaszka, kubek, szczotka

nie lubię kłamać jak moja ciotka.

Bo każdy człowiek, gdy kłamie,

zawsze straci zaufanie.

Zofia Stachowiak

„Po co książka”

Smutek, rozpacz i rozterki.

Złe humory w dnie niemiłe.

Deszcz za oknem, szaro, wieje

a ja nudzę się i siedzę.

Cóż mam począć ? -

Pytam szczerze.

Książka gdzieś na półce leży,

może sięgnę i poczytam.

Agnieszka Kempa

Na górze róże,

Na dole krab,

Niech nam rodzinka

Żyje sto lat!

Kacper Pietraszewski

Gdy ci smutno,

Gdy ci źle,

Otwórz książkę,

Naucz się!

Marta Ostropolska

Gdy na dworze śnieg pada,

Odwiedź swego sąsiada.

Zespół redakcyjny

Wieczorem

przy książce

albo przy laptopie

zamykam oczy

i zaczynam marzyć

o wielkiej przygodzie

w nieznane,

różowych delfinach,

kolorowej tęczy,

gwiazdce z nieba

otwieram oczy…

a tu nagle 

przypominam sobie

SPRAWDZIAN

Uczyć się trzeba!

Natalia Musielak

Choinka świeci -

cieszą się dzieci!

Patryk Zygner

Moja siostra chciała być piosenkarką,

ale wykształciła się jako lekarka.

Teraz czeka w poczekalni,

będzie pracować w kopalni.
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Pytania do…

Rozmowę z Aleksandrą Bryl, uczennicą klasy VII o tańcu, sukcesach i marzeniach
przeprowadziły Natalia Musielak i Izabela Kowalczyk.

Ile miałaś lat, gdy zaczęłaś tańczyć?

Zaczęłam tańczyć pod koniec klasy drugiej, więc

miałam wtedy 7 lat.

Ile  średnio  godzin  tygodniowo  spędzasz  na  trenin-

gach?

Spędzam tam ok. 4,5 godziny, ale oczywiście przed kon-

kursami zdecydowanie więcej.

Kto zachęcił Cię do nauki tańca?

Właściwie to nikt. Oglądałam w telewizji pary, które tań-

czyły na konkursach czy w programach rozrywkowych.

Spodobało mi się to, dlatego chciałam spróbować, czy ja

też tak potrafię i zaczęłam trenować.

Czy zawsze masz ochotę tańczyć?

Tak, zawsze. Traktuję taniec jako przyjemność, a na to zawsze ma się ochotę. Prawda?

Jaki rodzaj tańca trenujesz?

Oczywiście taniec towarzyski, w którym wyróżniamy tańce latynoamerykańskie oraz standardowe.

Jakie jest Twoje największe marzenie związane z tańcem?

Przede wszystkim chciałabym mieć zawsze wolny czas, który mogłabym poświęcić na szkolenie

swoich umiejętności, brać udział w turniejach i zajmować wysokie lokaty. Następnie dostać się do

klasy G, a później D.

Ile masz medali?

Chyba ok. dwunastu. Dla mnie najważniejszy jest sam udział w turnieju. Nie liczę ich, choć bardzo

się cieszę, gdy je zdobywamy z moim tanecznym partnerem.

Jaki jest Twój największy sukces?

I miejsca w wielu turniejach, np. w Miliczu, Rawiczu, Konwaliowy Turniej Tańca w Zielonej Gó-

rze.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów, a przede wszystkim dużo możliwości do

realizowania swojej pasji.
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Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać...

Iza i Marta przeprowadziły sondę wśród najmłodszych uczniów naszej Szkoły, aby dowiedzieć się, 

jakie filmy lubią i dlaczego je oglądają.
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Ola Królikowska
„Jaś i Małgosia”;
lubię bohaterów

Gabrysia Kmiecik
„Roszpunka”;

bo ma długie włosy

Zosia Kozak
„Czarny kot
i biedronka”;

ponieważ 
ratują ludzi

Amadeusz Hadrysiak
„Lwia straż”;
bo jest fajna

Jacek Kowalski
„Król lew”;
bo ją lubię

Olaf Woźniak
„Kapitan Jacke”;

są w niej
fajne przygody

ze skarbami

Lilianna Kubiak
„Kraina Lodu”;
są w niej fajne

przygodyPiotr Katarzyński
„Smerfy”;

lubię Gargamela

Maja Szepe
„My Little Pony”;

bardzo lubię 
Rainbow Dash



Ciekawostki

Specjalnie dla naszych czytelników wyszukaliśmy na stronach internetowych kilka ciekawych 

informacji nt. hobby. Jeśli go jeszcze nie macie, podajemy Wam parę propozycji, jak możecie 

spędzać czas wolny.

Czy wiecie, że…

• Planespotting – to nic innego jak obserwowanie, połączone z robieniem zdjęć, przelatu-

jących samolotów.

• Pewien mieszkaniec USA Reed Sandridge posiada wyjątkowa pasję – otóż rozdaje 10-

dolarowe banknoty potrzebującym przechodniom, którzy uznali takie hobby za naj-

przyjemniejsze!

• Strzelanie bąbelkami z folii to odstresowujące i relaksujące zajęcie.

Najdroższe hobby to:

• Kolekcjonowanie dzieł sztuki 

• Kolekcjonowanie samochodów

• Lotnictwo

• Spadochroniarstwo 

• Żeglarstwo.

Jeśli nie posiadamy wielu środków, możemy „robić coś tańszego”. Oto kilka propozy-

cji:

• Rzeźbienie w mydle i nie tylko

• Robienie kosmetyków, świec itp.

• Fotografowanie przyrody

• Rozwiązywanie krzyżówek

• Kolorowanki (także dla dorosłych)

• Gra na instrumencie

• Taniec

• Śpiew

• Robienie na drutach  szydełku

• Robienie notesów z kartek

• albo, tak jak propozycja Izy – rysowanie.
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Rozrywka

Zapraszamy do zabawy. 

H M C E I N A T

F U T B O L A S

O Z B O Ś O T G

L Y Z K P T R I

U K B S I Y O T

A A J Z E O P A

R O C K W Y S R

K S I Ą Ż K I A

Zgadywanki dla najmłodszych
Czyje to mieszkanie?
- ul - las - dziupla
- mrowisko - skorupa - terrarium
- buda - gniazdo - obora
- żeremie - muszla - gawra
- akwarium - klatka - stajnia

Zespół

Uwaga konkurs

Przyjrzyj się uważnie narysowanym przez Natalię Musielak z kl. VII miśkom. Znajdź różnice 
między obrazkami i prześlij swoje spostrzeżenia do końca stycznia 2019 r. (Adres podany jest na 
str. 2.) Nagrody czekają!
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Wykreśl poziomo, pionowo, ukośnie
i wspak wyrazy, a z pozostałych liter
odczytaj hasło.

boks, futbol, gitara, gry, kraul, 
książki, las, lot, muzyka, poezja,
rock, sport, śpiew, taniec, zoo

Marta


