
Wyróżnieni w konkursie

Wiktoria Pruchnik (kl. VIII) 
i Jakub Baksalary (kl. Va)

Od Redakcji

Poprzedni numer SBP poświęcony był „Tygodniowi Huma-
nistycznemu”,  dlatego dopiero teraz prezentujemy wyniki
konkursu z nr 18. Zadanie okazało się bardzo trudne; nie
otrzymaliśmy żadnej bezbłędnej odpowiedzi;  postanowili-
śmy jednak wyróżnić dwoje uczestników, którzy mieli po
jednej pomyłce. 
Przypomnijmy, że zadanie polegało na rozszyfrowaniu, 
w jakich językach zapisano wyraz „duch”. 
Poniżej podajemy poprawne rozwiązanie:                             
ghost – j. angielski
gees – j. afrikaans
wairua – j. maoryjski
ispirtu – j. maltański
duh – j. chorwacki
spirito – j. włoski
Oddajemy Wam kolejny Biuletyn i zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie. Życzymy szczęścia.

 Monika Żalik, Karol Żalik 
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Zdaniem starszych uczniów…

Po przeczytaniu fragmentu powieści „Wszystko, tylko nie mięta” siódmoklasiści napisali teksty inspirowane przemy-

śleniami wywołanymi historią głównych bohaterów.

Maria Skrobała „Na przekór stereotypom – historia

Magdy i Kuby”

Kuba i Magda byli przyjaciółmi. Mimo że mieli

różne spojrzenie na świat, bardzo dobrze czuli się w swo-

im towarzystwie.

Początki ich znajomości były trudne. Kuba, który

był typowym podrywaczem, pomógł Magdzie opuścić te-

ren szkoły w czasie ogłoszonego alarmu, gdyż dziewczy-

na miała widoczny problem z poruszaniem się po scho-

dach. Okazało się, że miała dziecięce porażenie mózgo-

we. Gdy Kuba się o tym dowiedział, stracił pewność sie-

bie i nie wiedział, o czym ma rozmawiać z nowo poznaną

osobą.  Niepełnosprawność  Magdy  wydawała  się  być

przeszkodą w nawiązaniu nowej znajomości.

Od tamtego wydarzenia  Magda i  Kuba zaczęli

dość sporadycznie się spotykać. Mimo że bardzo się róż-

nili i na wiele tematów mieli odmienne zdania, polubili

się. Magda była bardzo mądra i coraz częściej pomagała

koledze w nauce. Miała wiele ciekawego do powiedzenia,

różnorodne zainteresowania, a do tego znała trzy języki

obce.  W jej  towarzystwie  nie  sposób  było  się  nudzić.

Kuba bardzo szybko zdał  sobie sprawę,  że pomimo ja-

kiejś tam odmienności, Magda jest wyjątkowo interesują-

cą osobą.

Bliscy Magdy i Kuby byli przeciwni zacieśniają-

cej  się  ich  relacji.  Dziewczynę  ostrzegano,  że  się  nie-

szczęśliwie zakocha, a szkolny podrywacz może najwyżej

złamać jej serce. Z kolei Kubie zwracano uwagę na to, że

jego koleżanka jest niepełnosprawna.

Wszystkie te uwagi nie miały jednak znaczenia dla tych

dwojga, bo Kuba nie oceniał Magdy z perspektywy nie-

pełnosprawności, ale liczyło się to, jaką jest ona; jej cho-

roba nie miała żadnej wagi.

Odmienność człowieka nie może go dyskrymi-

nować, każdy ma prawo do przyjaźni i  miłości, a bycie

niepełnosprawnym nie oznacza, że jest się gorszym.

Nie oceniajmy ludzi po pozorach!

Alicja  Kowalska  „Na  przekór  stereotypom.  Historia

Magdy i Kuby”

Magda  jest  dziewczyną  sprawną  inaczej,  bo

z dziecięcym porażeniem mózgowym. Natomiast Kuba to

szkolny casanova, który ma duże powodzenie u kobiet.

Magda jest inteligentna, bardzo dobrze się uczy i zna trzy

języki.  Kuba nie  jest  aż  tak zdolnym uczniem,  dlatego

dziewczyna pomaga mu w nauce.

W  społeczeństwie  przyjęło  się,  że  niepełno-

sprawni  są  gorszymi,  słabszymi  niezasługującymi  na

uwagę ludźmi. Bardzo często są dyskryminowani. Muszą

czekać  w  kolejce  do  lekarza  czy  w  urzędach  tak,  jak

wszyscy. Uważa się ich za ludzi, z którymi są tylko same

problemy.

Historia  Magdy i  Kuby pokazuje się,  że wcale

tak nie jest. Przypadkowe spotkanie, bezinteresowna po-

moc Kuby podczas alarmu i kontynuowanie ich dalszej

znajomości przedstawia przełamanie na przekór tym ste-

reotypom. Dziewczyna jest  silna  i  odważna.  Walczy ze

swoją chorobą i świetnie daje sobie radę. Dodatkowo jest

bardzo  dobrą  uczennicą,  a  także  wrażliwą,  uczuciową

i bezpośrednią  osobą.  Te  cechy  charakteru  imponowały

Kubie i dlatego wybrał Magdę, mimo jej niepełnospraw-

ności. Mógłby spotykać się z każdą inną dziewczyną, ale

czuje się odpowiedzialny za swoją wybrankę, którą roz-

kochał w sobie i udowodnił wszystkim, jaką wartościową

osobą jest Magda.

W życiu nie możemy kierować się opiniami in-

nych ludzi i pojawiającymi się stereotypami. Każdy powi-

nien robić to, co  dyktuje mu serce i postępować tak, aby

nikogo nie urazić,  a w szczególności  tych,  którzy mają

w życiu gorzej od nas.
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...i młodszych też

Uczniowie klasy V a opowiedzieli o dorosłej osobie, której zdanie jest szczególnie dla nich ważne

i podkreślili jej wyjątkowość. Jak się domyślacie, najwięcej prac poświęconych było rodzicom.

Poniżej prezentujemy cztery przykłady.

Dawid Jakubowski

Dla mnie ważne jest zdanie mojego taty. Często mówi, jak coś mam zrobić, pokazuje ważne rzeczy.

Zna mnie bardzo dobrze i wie, co jest dla mnie najlepsze.

Mogę na nim zawsze polegać. Jest jak dobry kolega, a gdy trzeba, potrafi być stanowczy.

Hubert Wilczek

Osobą, którą opiszę, jest mój tata. To osoba mądra. Przeważnie pomaga mi w lekcjach.

Razem z ojcem dzielimy wspólne pasje – tzn. sport.

Mój tata dba o moje bezpieczeństwo, bo nigdy nie pozwala mi jeździć na rowerze bez kasku. Jest 

bardzo stanowczy w swoich decyzjach, ale bierze też pod uwagę zdanie innych ludzi.

Zdumiewa mnie tym, że potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Wiem, że mogę na niego 

liczyć, ponieważ zawsze mi pomoże.

Wiktor Skowroński

Osoba, która jest dla mnie ważna, to mój tata. Gramy razem na PS4 w grę FIFA, bo mój tata, po-

dobnie jak ja, lubi sport, a szczególnie piłkę nożną i siatkówkę. Uwielbia również jazdę na rowerze.

Wspólnie oglądamy filmy i gramy w planszówki. Razem z tatą świetnie spędzamy wolny czas.

Natalia Glapiak

Największym dla mnie autorytetem jest moja mama. Jest kochaną i spokojną osobą. Podzi-

wiam ją za to, że znajduje rozwiązanie każdego problemu. Zawsze mogę na niej polegać. W smut-

nych chwilach potrafi mnie pocieszyć i rozbawić.

Gdy zwracam się do mamy z jakąś prośbą, cierpliwie mnie wysłuchuje, a następnie, najle-

piej jak umie, poradzi.

Uwielbiam, gdy uczy mnie nowych rzeczy, np. gotować i szyć; świetnie się przy tym bawimy.

Bardzo cenię moją mamę, ponieważ zawsze znajduje dla mnie czas.
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W obiektywie

Ucho 

Definicje słownikowe:

1. jedna z dwóch części ciała, jakie znajdują się po obu stronach głowy u ludzi i zwierząt, będąca częścią na-
rządu słuchu
2. narząd słuchu i równowagi; też: zmysł słuchu
3. uchwyt w kształcie łuku lub pętli, umocowany do naczynia lub torby
4. opuszczane klapki przy czapce, chroniące uszy przed chłodem
5. otwór w igle służący do nawlekania nitki

Fot. Monika Żalik
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Trudno być poetą

Tomek Mania „Stolik”

Stół z gładkim blatem.

Kupisz go nawet

z bratem – wariatem.

Kiedy już kupisz,

złożysz, ustawisz,

zrobisz sobie kawę

na nim postawisz.

Kupisz też krzesła,

kanapę i fotelik.

Siadasz wygodnie na sofie,

nagle słyszysz:

za ścianą ktoś chrapie.

Wstajesz, drzwi zamykasz;

znowu siadasz na kanapie

i już nie słyszysz,

że za ścianą ktoś chrapie.

Leszek Michalak „***” 

Miłość jest jak piórko. 

Póki piórko unosi się wysoko, 

nic nie czujemy, 

lecz gdy spadnie, poczujemy ból, 

którego nie będziemy w stanie znieść 

i którego nie powstrzyma 

żaden lek lub specjalista. 

Nigdy nie wyleczysz się z tego, 

bo to tkwi w tobie 

pomimo wszystko 

i choć chcesz, 

to z siebie wydusić 

to nie potrafisz, 

bo powstrzymuje Cię nadzieja

na lepsze jutro 

z wymarzoną u boku

osobą. 

Wiersze o mamie powstałe z „harmonijki” autorstwa uczniów kl. V a

Twoje oczy – mamusiu…

są bardzo brązowe

są czasem błękitne

są piękne jak gwiazdy na niebie

piękne jak chmury na niebie

jak świecący diament

zielone jak  liście

szczęśliwe jak najszczęśliwsze dziec-

ko na świecie

słodsze od najsłodszego cukierka na 

Ziemi

Dawid J., Marcel, Zofia, Joanna, Filip, Hu-

bert, Julia A., Lilianna, Bartosz

Twoje uszy – mamusiu…

słyszą wtedy, gdy mi źle

są piękne jak bukiet kwiatów

są gładziutkie jak miś

są jak piórka

mnie słuchają

wysłuchają mojego głosu o coś pro-

szącego

Ty jesteś opiekuńcza – Mamusiu

Kamil, Jakub, Weronika, Mateusz, Kacper, 

Ewelina, Natalia K.

Twoje usta – mamusiu…

są jak szafirek

czerwone jak miłość

dobre jak twoje serce

czerwone jak świeże jabłka

moja mama ma usta różowe

Julia N., Lena, Wiktor, Dawid Ś., Anna
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Pytania do…

Po zajęciu drugiego miejsca w eliminacjach projektu FUTSAL GRAM  i zakwalifiko-

waniu się do finału ogólnopolskiego nasza drużyna w składzie: Zuzanna Śniegucka,

Patrycja Zep, Katarzyna Sławińska, Alicja Karkosz, Julia Adamczak, Oliwia Jankow-

ska, Julia Otto, Marta Ostropolska i Natalia Musielak zagrała w Opolu.

Opowiedzcie o turnieju, w którym wzięłyście udział w dniach 13 – 15 grudnia 2019 r.

Oliwia i Patrycja: Turniej przeznaczony był dla dziewcząt ze szkół podstawowych w wieku 13 – 14 

lat. Rozegrałyśmy cztery mecze z reprezentantkami z Torunia, Opola, Siemianowic i Warszawy. 

Każdy mecz składał się z dwóch części po 8 min, podzielonych dwuminutową przerwą.

A jak oceniacie organizację tych zawodów?

Katarzyna: Świetnie. Bardzo nam się podobał hotel, w którym mieszkałyśmy; znajdował się w innej

części miasta, dlatego na zawody musiałyśmy dojechać autobusem. Niestety wiązało się to z wcze-

snym wstawaniem. Po śniadaniu od razu udałyśmy się do hali. Po krótkiej rozgrzewce odbywały się

kolejne mecze. Po rozgrywkach miałyśmy okazję pójść do kina. Film „Czarownica 2” był miłą 

atrakcją i wypełnieniem czasu wolnego.

Czy atmosfera podczas turnieju była sympatyczna? A jak oceniacie Wasze rywalki?

Katarzyna: Dziewczyny były fajne. Wszyscy sympatycznie się do nas odnosili. Oczywiście pano-

wała rywalizacja, ale ale była zdrowa i stosowałyśmy zasadę fair play.

Patrycja: Miałyśmy dobry nastój; wiemy, ż poczucie humoru jest potrzebne.

Cieszy nas to. A jakie macie dalsze plany? Czy będziecie grać dalej, mimo że nie wygrałyście?

Oliwia i Patrycja: Oczywiście. Lubimy grać w piłkę, trenujemy przecież od IV klasy na zajęciach 

dodatkowych. Musimy popracować nad współpracą, efektywnością podań, chyba zmienić bramkar-

kę…

Życzymy wytrwałości i doskonalenia swoich umiejętności, które doprowadzą Was do sukce-

sów, ale przede wszystkim radości z uprawiania sportu. Dziękujemy za rozmowę.
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Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać…

Obejrzyjcie portrety bałwanków wykonanych przez uczniów naszej Szkoły.

P. Malesińska

D. Serwatka

J. Wilczkowiak
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Ciekawostki

Warto wiedzieć

➢ Singapur i Watykan są państwami, w których nie uprawia się wcale roli.

➢ W Papui Nowej Gwinei mówi się w 820 językach rodzimych (stanowi to 12% wszystkich 

języków świata).

➢ Najbardziej wykształceni ludzie pochodzą z Kanady, Izraela i Japonii.

➢ 99% Libii to pustynia.

➢ Najdłużej żyjący ludzie to mieszkańcy Monako, Japonii oraz San Marino.

➢ Francja jest 1,8 razy większa od Polski.

➢ Finlandia to państwo europejskie, w którym występuje najwięcej lasów.

➢ Nazwa Hiszpania pochodzi od słowa „Ispania”, a to oznacza „ziemię bogatą w króliki”.

➢ Na 70% niemieckich autostrad nie ma ograniczenia prędkości.

➢ Pizzę wymyślono w Neapolu w 1860 r.

➢ W Szwajcarii występuje więcej banków niż gabinetów dentystycznych.

➢ Szkocja posiada około 790 wysp, ale tylko 130 jest zamieszkałych.

➢ W Berlinie jest więcej niż w Stambule restauracji z kebabem.

➢ Najwyżej położona w Europie toaleta znajduje się na Mont Blanc (4200 m n.p.m)

➢ Najstarszym krajem europejskim jest Bułgaria, która nie zmieniła swojej nazwy od 681 r.

➢ Polska nie sąsiaduje dziś z żadnym krajem, z którym graniczyła w 1980 r. (ZSRR, NRD i 

Czechosłowacja nie istnieją!)

➢ Borneo to wyspa, która należy do Indonezji, Malezji i Brunei.

➢ Najludniejszym państwem afrykańskim jest Nigeria i liczy sobie ponad 150 mln ludzi.

➢ Największy festiwal muzyczny na świeżym powietrzu odbywa się w stolicy Austrii – Wied-

niu.

➢ Afganistan zamieszkuje około 100 Polaków.

Dzięki internetowi możecie dowiedzieć się jeszcze więcej!

Wynotowała M. Żalik
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Rozrywka

Zagadki rysunkowe dla najmłodszych

Rys. D. Dwornik

Świąteczne zgadywanki (O. Wróblewskiego)

1. Czym jeździ św. Mikołaj?

2. Jak ma na imię renifer z czerwonym nosem?

3. Gdzie mieszka św. Mikołaj?

4. Kto pomaga Mikołajowi przy prezentach?

5. Gdy zima nadchodzi, zielone drzewko z lasu się wynosi. Jak się ono nazywa?

6. Jak inaczej nazywa się święto Bożego Narodzenia?

7. Kto w Wigilię został „sam w domu”? (skojarz z filmem!)

8. Kiedy puszczamy fajerwerki?

CZAS NA KONKURS

Podane poniżej wydarzenia historyczne ułóż w kolejności chronologicznej.

POWSTANIE STYCZNIOWE

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE (PRZECIWKO REPUBLICE WEIMARSKIEJ)

POWSTANIA LISTOPADOWE

INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA

POWSTANIE WARSZAWSKIE

I POWSTANIE ŚLĄSKIE

(Odpowiedzi należy przesłać drogą mailową do końca stycznia 2020 r.)

10


