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Temat numeru: HEJT

- MAMY PYTANIE DO MŁODYCH… hejt w sieci.

W związku z prowadzoną w szkole akcją badającą zachowania młodzieży w sieci postanowiliśmy zadać kilka pytań:
- Czy doświadczyłeś hejtu w internecie?
- Czy hejtowałeś kogoś w sieci?
- Czy wiesz, co to jest hejt?

W badaniu udział brało 88 osób – uczniowie klas VI.

Na pytanie: Czy doświadczyłeś hejtu w internecie?
21 osób (18,48 %) - odpowiedziało: TAK, doświadczyłem hejtu.
Na pytanie: Czy hejtowałeś kogoś w sieci?
14 osób (12,32 %) - odpowiedziało: TAK, hejtowałem w sieci.
Na pytanie: Czy wiesz, co to jest hejt?
69 osób (60,72 %) - odpowiedziało: Wiem, co to jest hejt.
11 osób (9,68 %) - odpowiedziało: Nie wiem, co to jest hejt. 

A oto kilka uwag szóstoklasistów na poruszony przez nas temat:
„Hejt to obrażenie osób w Internecie. Nie jest to krytyczna uwaga typu: powinieneś zmienić to, to mi się nie podoba, tylko są głównie przezwiska. Myślę,
że osoby, które hejtują, po prostu wyżywają się za coś albo mogą być zazdrosne. Ja takiego hejtu nie doświadczyłam, ani nikogo nie hejtowałam.
Uważam takie zachowanie za bezsensowne. Ludzie hejtują w Internecie, ponieważ mogą być anonimowi, ale nie mają odwagi porozmawiać twarzą w
twarz.”
„Hejt to poniżanie innych poprzez obrażanie ich w Internecie. Nie przypominam sobie, aby ktoś mnie hejtował. Ja z kolei hejtuję bardzo często, bo daje
mi to satysfakcję, ale z drugiej strony nie chciałbym być po stronie hejtowanego. Staram się powstrzymywać od hejtowania innych.”
„Hejt jest to obrażenie kogoś w Internecie. Hejty są złe. Osoba, która hejtuje nazywa się hejterem.”
„Hejt to anonimowe obrażanie w Internecie lub czasami nie bywa ono anonimowe. Ja nigdy nikogo nie hejtowałam, nikt mnie nie hejtował, ponieważ ja
niewiele publikuję, jedynie zdjęcia profilowe i na tło na Facebooka. TAKIE HEJTY POWINNO SIĘ ZGŁASZAĆ DOROSŁYM!”
„Hejt to obrażanie, wyzywanie kogoś w Internecie. Osoby, które hejtują mają problemy i wyżywają się na innych. Tacy ludzie piszą np. że coś im się nie
podoba, a to nie prawda.”

Opracowały:
Małgorzata i Weronika  Wróblewskie

https://www.facebook.com/daria.wiewiorka.1/posts/230208257714416?comment_id=230220164379892&notif_id=1524584812106802&notif_t=mentions_comment&ref=notif#
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XXXI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PRZEDWIOŚNIA

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r.w Szkole Podstawowej Nr 3 w Działdowie
odbył się XXXI Ogólnopolski Turniej Przedwiośnia w Minikoszykówce
Dziewcząt (rocznik 2005) i Chłopców (2004). W meczach wystąpiło po
sześć drużyn dziewcząt i chłopców. Trenerami naszych zawodników byli
pani Iwona Małgorzaciak-Niedzielska oraz pan Paweł Szczurewski. Turniej
był rozgrywany systemem "każdy z każdym".
Wyniki w rozgrywkach dziewcząt:
I. miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nidzicy,
II. miejsce zajęły nasze gospodynie – Szkoła Podstawowa Nr 3 w
Działdowie
III. miejsce - Sokół Działdowo,
IV. miejsce - młodsze koszykarki Sokół Działdowo,
V. miejsce zajęła drużyna z Władysławowa,
VI.miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 z Nidzicy.

Dziewczęta

Chlopcy

Wyniki chłopców w turnieju ,,Przedwiośnie’’
1.msc-UKS Trójka Nidzica
2.msc-UKS Basket 47 Białystok
3.msc-UKS Trójka Działdowo (r.2004)
4.msc-KS Polonia Pasłęk 
5.msc-UKS Trójka Działdowo (r.2005)
6.msc-UKS Orkan Zambrów 

                                              
                                              Opracowała Anna Bojkowska

J.Kowalski

J.Kowalski
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„ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ”. Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

W roku szkolnym 2017/2018Szkoła Podstawowa nr 3 została włączona do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniającej powstanie w getcie
warszawskim. 19 kwietnia 2018 roku przypadała 75. rocznica największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego
powstania miejskiego w okupowanej Europie.
W ramach upamiętnienia rocznicy powstania szkoła podjęła wiele różnorodnych działań, wykorzystując materiały znajdujące się na stronie Muzeum
Żydów Polskich „Polin” (www.polin.pl). Na korytarzu szkolnym wyeksponowano gazetkę zawierającą wiele cennych treści zaznajamiających uczniów z
tym, czym było getto, jak doszło do wybuchu powstania i jak wyglądał jego przebieg. Uczniowie klas IV – VII podczas zajęć z wychowawcą, języka
polskiego i historii m.in. oglądali projekcję filmu o powstaniu w getcie pt:„ „Nie było żadnej nadziei”. Przygotowane zostały również papierowe żonkile, które
są symbolem pamięci o walczących.
Dnia 19 kwietnia 2018 roku młodzież klas VI d i VII c wraz z opiekunami Iwoną Rogalską i Małgorzatą Cieśniewską wyruszyli ulicami Działdowa, by swą
postawą upamiętnić bohaterów wojennych. Każdy miał umocowany na piersi żółty kwiatek, żonkil – symbol szacunku i pamięci o powstaniu. Chętni
uczniowie wręczali żonkile i ulotki z wiadomościami dotyczącymi przebiegu powstania w czasie kolejnych 28 dni jego trwania mieszkańcom Działdowa,
osobom bardzo młodym, ale i takim, które czasy wojny mają w pamięci. Korzystając z okazji i pięknej aury, udano się również na Cmentarz Żydowski.
Postanowiłam skorzystać z okazji i zapytać o refleksje związane z podejmowanymi przez szkołę działaniami jedną z uczestniczek akcji Żonkile,
Zuzannę Makarewicz z kl. VII c.
Iwona Rogalska: Czy przed akcją Żonkile posiadałaś informacje, wiedzę na temat warszawskiego getta?
Zuzanna Makarewicz: Wiedziałam, że w czasie II wojny światowej wybuchło powstanie w getcie warszawskim, ale nie posiadałam szczegółowych
informacji dotyczących przebiegu tego wydarzenia czy na temat osób uczestniczących w nim.
I.R.: Czy dowiedziałaś się czegoś na temat warszawskiego getta dzięki akcji Żonkile?
Z.M.: Tak, dowiedziałam się bardzo dużo o getcie warszawskim. Dzięki uczestnictwu w działaniach podejmowanych przez szkołę wiem, że powstańcy
chcieli walczyć za wolność, niepodległość i godną śmierć. Ci ludzie chcieli umrzeć z nadzieją, że zrobili wszystko, co mogli, że zrobili to, co należało
zrobić. Woleli umrzeć w każdej chwili w walce, niż stać pod murem w oczekiwaniu na śmierć. Niesamowite jest to, że choć nie mieli nadziei, walczyli do
końca.
I.R.: Czy dzięki akcji Żonkile zmienił się Twój stosunek wobec historii ludzi, którzy doświadczyli II wojny światowej? Jeżeli tak, to co się zmieniło?
Z.M.: Tak, mój stosunek wobec ludzi, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej zmienił się. Zapragnęłam zgłębiać ich indywidualne historie.
Zaczęłam się interesować, czytać i szukać informacji na ten temat. Zaczęłam inaczej patrzeć na świat i doceniać to, co mam. Jestem przede wszystkim
szczęśliwa, że urodziłam się w wolnym kraju, w Polsce.
Powyższe słowa są doskonałym dowodem na to, że podejmowane przez szkołę działania mają głęboki sens. Jest to dla wielu uczniów żywa lekcja
historii.Na pewno niejeden z młodych ludzi uświadomił sobie, jak niebezpieczne w skutkach w każdym czasie są wszelkiego rodzaju przejawy
nietolerancji, tej religijnej i tej rasowej. Jest to na pewno okazja, by rozwijać w młodych ludziach uczucie empatii. 

Iwona Rogalska

http://www.polin.pl/
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ŁOWCY TALENTÓW

Paweł Krajewski to uczeń klasy VII d, który w ciągu swej edukacji w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego ponad 30 razy
konfrontował swoje wszechstronne zdolności w rożnego typu
konkursach, osiągając wiele sukcesów. Paweł od najmłodszych lat
próbuje swych sił w konkurencjach, których tematyka jest bardzo
różnorodna: są to konkursy plastyczne, muzyczne, religijne,
ortograficzne, szachowe, z matematyki, fizyki i z języka angielskiego.
Iwona Rogalska: Niezwykłe jest to, jak różnorodny jest zakres materiału,
który musisz opanować, by skutecznie reprezentować szkołę w
rozgrywkach. Skąd u ciebie tak różne zainteresowania?
Paweł Krajewski: Zainteresowania religijne z pewnością pochodzą od
moich rodziców, którzy są z wykształcenia teologami oraz z faktu że
jestem lektorem. Codzienna służba przy ołtarzu motywuje mnie do
pogłębiania mojej wiary. Lubię też rysować, malować, śpiewać oraz grać
na fortepianie. Po prostu lubię to, co robię!
I.R.: Od wielu lat pracuję z młodzieżą i nieczęsto zdarza mi się spotkać
młodych ludzi, którzy pragną podzielić się swoimi zainteresowaniami. Za
to twoje pasje są bardzo różnorodne. Co stanowi dla ciebie motywację do
działania?
P.K.: Lubię wygrywać oraz sprawdzać swoje umiejętności. Każda
przegrana pokazuje mi, czego jeszcze nie umiem oraz co muszę jeszcze
opanować.
I.R.: Zdradź nam sposób na to, jak gospodarować swoim czasem, by
starczyło go na bieżącą naukę i przygotowanie do konkurencji.
P.K.: Trzeba być systematycznym w tym, co się robi! „Gospodarzem”
mojego czasu jest moja mama. To ona mnie przepytuje, pisze dla mnie
testy sprawdzające. Gdy jestem zmęczony ciągłymi powtórkami,
przygotowaniami, to właśnie moja mama mnie motywuje do dalszej
pracy. Wiem na pewno, że przygotowań do konkursu nie można zostawić
na ostatnią chwilę. Muszę przyznać, że brakuje mi czasu na
leniuchowanie!
I.R. Udział, w którym z konkursów sprawił ci największą satysfakcję?
P.K.: Największą satysfakcję sprawiło mi zdobycie III miejsca w
Diecezjalnym Konkursie Biblijnym „Czytam Pismo Święte”.
Przygotowywałem się do jego kolejnych etapów od ferii zimowych aż do
kwietnia tego roku. Dzięki niemu pogłębiłem swoją wiedzę oraz relacje ze
Słowem Bożym. Wiem, że chociaż czasem myślimy, że już wszystko
wiemy, to i tak znajdzie się coś, czego jeszcze nie wiemy!
I.R. Do jakiego typu konkursów musisz się najdłużej przygotowywać?
P.K.: Są to konkursy organizowane w szkole muzycznej, gdzie
systematyczne ćwiczenia pozwalają mi na precyzyjne opanowanie
utworu oraz nabycie pewności siebie.
I.R. Czy zastanawiałeś się już nad tym, gdzie będziesz kontynuował
naukę po skończeniu szkoły podstawowej? Czy masz już sprecyzowane
plany na swoją przyszłość?

P. Krajewski

P.K.: Chciałbym pójść do liceum, a później na studia. Nie wiem jeszcze,
kim chciałbym zostać, ale mam jeszcze trochę czasu na podjęcie
decyzji.
I.R. Według ciebie, posiadanie wszechstronnych zainteresowań ułatwia
czy utrudnia podjęcie decyzji dotyczącej wyboru przyszłego zawodu,
tego, kim chciałbyś zostać w przyszłości?
P.K.: Uważam, że posiadanie wszechstronnych zainteresowań ułatwia
wybór przyszłego zajęcia, ponieważ wiem na pewno, co lubię i na czym
mi zależy.
I.R. Gdzie młodzi ludzie powinni szukać autorytetów?
P.K.: We własnym domu – rodzice, którzy jako pierwsi pokazują nam, co
jest dobre, a co złe; w szkole - wśród osób starszych, których życie jest
bogate w doświadczenia życiowe oraz wśród osób świętych i
błogosławionych, tych, którzy za Prawdę oddali swoje życie.
I.R. Kto jest dla ciebie autorytetem?
P.K.: Św. Jan Paweł II, papież. Jego wybory życiowe, jego osoba, jego
pontyfikat… jego życie.
I.R. Czy twoi bliscy wspierają cię w tym, co robisz? Jaki wpływ na
młodego człowieka ma uznanie dorosłych, rodziny?
P.K.: Zarówno mama jak i tata wspierają mnie. Pomagają mi się
przygotowywać do konkursów, przepytują i tłumaczą, jeśli czegoś nie
rozumiem. Motywują do dalszej pracy, a kiedy jest mi ciężko, po prostu
mnie wspierają. Każda wygrana motywuje mnie do dalszej ciężkiej pracy,
daje mi wiarę w swoje możliwości.
I.R.: Dziękuję za rozmowę. Jestem pewna, że Twoje słowa skłonią do
refleksji wielu młodych ludzi.

Iwona Rogalska

Joanna Niedzielska
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WIERSZOKLECI Z SP3

Wiosna i budząca się za oknem przyroda jest inspiracją dla wielu
„wrażliwców”. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 także ulegli jej
urokowi, w efekcie czego powstały wiersze, których autorami są poeci z
klasy 6b.

Julia Cejmer
Patrzę za okno i widzę
świat ponury, jakby namalował
go malarz, który żył
w czasach, gdzie nie było kolorów.
To wszystko to wina
ulewnego deszczu
poprzedniego dnia.
Były również grzmoty
jakby Zeus się rozzłościł.
Ale widać nie tylko to…
widać również zielone
drzewa i rozkwitające
rośliny. Jak to na wiosnę. 

Kinga Przybyłko
„Kwietniowe popołudnie”
Gdy wyglądam przez okno,
przenoszę się w świat bajeczny.
W oddali widzę słońce, co chowa się za chmurą,
jak nieśmiałe dziecko za swoją mamą.
Chmurki płyną po niebie
niczym łabędzie przynoszące ukojenie.
Tam dalej zieleń się odbija,
to niedaleki lasek gałęzie swe rozwija.
Tuż obok wysoko do nieba się wzbija,
to stado gołębi lot rozpoczyna.
Spokojne to miejsce na ziemi
bez gwaru, szmeru, histerii.

Ksawery Wtórkowski
To, co widzę za oknem, to ten
piękny świat, wszystko rozkwita,
kwiaty rosną i to widać.
O ten świat trzeba dbać , żeby starczył
nam do najstarszych lat.
Robi się coraz cieplej, widać słoneczko.
Drzewa zaczynają mieć liście
i z tego powodu się cieszę
i patrzę na świat z uśmiechem.
Ptaki latają i się uśmiechają.
Chyba wezmę pędzel i namaluję to wszystko
najpiękniej.

Dominika Piórek
Wiosna za oknem to ptaki śpiewające najpiękniej
jak zachód słońca w ciepły dzień.
Pąki strzelające z drzew jak
żołnierze walczący na wojnie,
liście kwitnące, kolory zmieniające,
sad rozkwitający i ożywiający przyrodę.
Jabłka, czerwone truskawki, wiśnie kuszące,
owoce z drzew spadające.

Franciszek Duda
Deszcz pada, wiatr wieje,
ja tu chyba oszaleję! Lecz wszystko się budzi
do życia, a ja do szkoły noszę więcej picia.
Drzewa białe niczym śnieg,
a na jednym mieszka wiewiórka.
Już bociany powracają
i skowronki koncert dają.
Dzisiaj słucham śpiewu ptaków
i podziwiam piękno kwiatów.

Bartosz Tomaszewski
Never za oknem
Za oknem widzę kury
ich kurniki i króliki.
Jeszcze miesiąc temu siedziały
w klatkach a dziś
kicają po zielonych trawkach.
Obok widać łyse pole,
a za tym wszystkim niestety
widać spalinowe auta
i smog – niestety.
Takiego świata ja nie chcę.
Wolę ten zielony.
On jest lepszy.
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DEKALOG UCZNIA – na wesoło.

1. Nie kuj – zawód kowala wyszedł z mody.
2. Nie ściągaj na klasówkach – dostaniesz zeza.
3. Nie denerwuj się – pielęgniarka jest na kawie.
4. Nie gryź ołówków – w Polsce lasów coraz mniej.
5. Nie lej zbyt dużo wody podczas odpowiedzi – nie każdy nauczyciel da się utopić.
6. Nie zapomnij, że lekcja nie zając, nie ucieknie.
7. Nie mów zbyt dużo – zęby ci się spocą.
8. Nie myśl za dużo – możesz osiwieć.
9. Co ci zadadzą na dziś, zrób pojutrze – będziesz miał dwa dni wolnego.
10. Odpoczywaj w szkole – później musisz mieć siły.

HUMOR SZKOLNY 

Dzwoni uczeń do nauczyciela o trzeciej nad ranem i pyta:
- Proszę pana, co pan robi?
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada nauczyciel.
- No właśnie, a ja przez pana się uczę!!! 

Nauczycielka do Jasia:
- Zawsze gdy jest klasówka, ciebie nie ma w szkole z powodu chorej babci.
- Proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

Jaś mówi do taty:
Tato masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole.
– A, co masz na myśli mówiąc małe?
- Ja, ty, wychowawczyni i dyrektor szkoły….

Na lekcji gramatyki pani pyta Jasia:
- Wymień przynajmniej dwa zaimki.
- Kto, ja?
- Bardzo dobrze.
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Z PAMIĘTNIKA SZÓSTOKLASISTY

Poniedziałek
Dziś zaczęła się majówka. Jestem szczęśliwy, ale też przesadnie nie tryskam radością. Co prawda cieszę się, bo nie muszę znów budzić się o wpół do
siódmej, ale smuci mnie fakt, że nie będziemy mogli spędzać z chłopakami tak dużo czasu jak wcześniej… Wszyscy wyjeżdżają albo do innego miasta,
albo za granicę. Moi starzy stwierdzili, że my zostaniemy i że będę miał okazję zaopiekować się nowym psem. Swoją drogą Funia jest lepszym
towarzyszem niż Kaśka… Przynajmniej nie namawia mnie do zabawy tymi lalkami z tak strasznym, sztucznym uśmiechem. No, Marek to ma fajnie! Ma
młodszego brata i do tego ten jego brat cały czas tylko leży w wózku i nikomu nie przeszkadza! No i Marek, czy to w wakacje, czy w ferie albo na
majówkę wyjeżdża w jakieś fajne miejsce. A ja? 

Wtorek
Obudziłem się. Spojrzałem na zegarek. Jest 9. Z dołu dobiegały dziwne krzyki oraz jakże niepokojący płacz Kaśki. Zszedłem na dół i ujrzałem Kasię
siedzącą na podłodze, zalaną łzami z bezgłową lalką Barbie. Obok Kasi siedziała Funia, wyraźnie z siebie zadowolona. Między jej łapkami leżała
pogryziona głowa lalki. Kaśka spojrzała na mnie z wyrzutem, zupełnie jakby to była moja wina… Następnym razem będzie pilnować swoich karykatur.
Widzę, że nie tylko mi się nie podobają. Chyba mamy z Fuśką sojusz, a Kasi nie podoba się samotność. Rzuciłem na nią ostatnie spojrzenie i poszedłem
do kuchni zrobić sobie pyyyyszne śniadanie. Moje umiejętności posługiwania się nożem ostatnio drastycznie się poprawiły. Wyjąłem masło i jakiś dżem
truskawkowy z lodówki. Na stole leżała już kromka chleba, więc nie musiałem znów się ciąć, krojąc chleb. Pamiętam, jak ostatnio musiałem zaklejać
sobie palec plastrami, żeby powstrzymać WIELKI strumień krwi. Czułem się tak bohatersko, ratując swój palec. Kanapka super nie smakowała, ale była
lepsza od wczorajszej (robię widoczne postępy).Wchodząc do góry, widziałem, jak mama przytula „biedną Kasiulkę’’ i karci „złą Funię’’. Zawołałem Funię i
do obiadu gadałem z Markiem. Po obiedzie jeździłem na rowerze z Bartkiem(skoro nie ma lepszego towarzystwa). Po kolacji trochę pograłem na kompie i
poszedłem spać. 

Środa
Dziś obudziłem się o 10. A raczej nie ja się obudziłem, tylko Funia mnie obudziła. Mała puszysta kuleczka skakała po mnie, nie dając mi spokoju.
Wziąłem Funię na ręce i umieściłem na podłodze. Poturlała się trochę po moim nowym dywanie i wyszła. Usiadłem na łóżku. Chciałem zaplanować sobie
dzisiejszy dzień. Chciałem, żeby był fajny. Mama zawołała mnie na śniadanie. Zszedłem na dół i poczułem ten piękny zapach jajecznicy. Zjadłem i
stwierdziłem, że mogę iść na dwór. Bardzo lubię chodzić grać w kosza z Tomkiem i Pawłem, ale nie wiem, czy są w domu. Postanowiłem to sprawdzić.
Nie chodzą ze mną do klasy, więc nie wiem, do kiedy będą u cioci nad morzem.
To był dobry pomysł, cały dzień na świeżym powietrzu. Życie jest piękne… Pojutrze do szkoły xd

Maja Rogalska

Pamiętnik rawpixel
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Czytanie, po co to komu?

„Czytanie – proces poznawczy, jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji
przekazywanych za pomocą języka pisanego” -Wikipedia.
Nuda. Tak zapewne powiedziałaby część młodego pokolenia. Wiem, wiem nie wszyscy i proszę mi tu się nie obruszać zaraz. Przyznać niestety musicie,
że większość naszego młodego pokolenia, mówiąc kolokwialnie, olewa czytanie. Właśnie, po co nam czytanie? No chociażby po to, żeby przeczytać
instrukcję obsługi, rozkład jazdy pociągów itp.
Przy argumencie z instrukcją obsługi pewnie od razu polegnę, bo powiece, że są przecież obrazki i można krok po kroku na ich podstawie odczytać, jak
co zrobić. No dobra, poddaję się, ale reszta...?

Kiedy rozmawiam ze swoimi czytelnikami (pracuję w bibliotece), ręce mi czasami opadają.
Oddaje dzisiaj taki siódmoklasista książkę, lekturę oczywiście. Pytam:
- Może weźmiesz sobie coś do poczytania, mamy dużo nowości?
Ten spogląda na mnie spod byka i mówi.
- A nie, nie absolutnie.
No cóż, odpuściłam.
Nie mogę, uczniowie powiedzieć biorą lektury, czasami nawet jakąś książkę złapią z regału. Ja tu cała szczęśliwa, bo przecież czytają. O nie, nie
kochani, okazało się, że pani powiedziała, że osoby, które będą miały dużo wypożyczeń, będą mogły mieć wyższe oceny zachowania. O masz, więc
okazuje się, że młodzi ludzie biorą te książki z półek, zabierają je do domu i przynoszą z powrotem. Aby przeczytać je, już niestety nie podejmują próby,
bo to za dużo zachodu.
Ja próbuję, zachęcam, opowiadam, jakie mamy ciekawe książki, patrzą na mnie jak na istotę z innej planety i mam wrażenie, że w ich głowie tkwi
odpowiedź:
- Czego ty ode mnie, kobieto oczekujesz?
Teraz kilka poważnych faktów na temat tego, co daje nam czytanie:

wzbogaca nasze słownictwo, żebyśmy mogli powiedzieć coś więcej niż eeeeee, yyyyyyy, hmmmm,
rozwija naszą wyobraźnię, jest świetnym sposobem na relaks i odstresowanie się,
rozwija nasze umiejętności poznawcze,
poszerza naszą wiedzę,
rozwija nasza umysł i poprawia pracę mózgu,
poprawia koncentrację i analityczne myślenie,
pomaga nauczyć się empatii,
poprawia umiejętność pisania,
uczy od najmłodszych lat trudnej sztuki wyboru,
uczy nas, jak wyznaczać i realizować swoje cele.

Powiecie mi, że to wszystko frazesy, czcze gadanie i takie tam naukowe pierdoły. Ok, ale skąd wiecie, że to, co wy myślicie na temat czytania, jest
prawdziwe. A spróbujcie iść do najbliższej biblioteki, zapytajcie przemiłą panią bibliotekarkę (to takie trochę naciągane, sama wiem, że nie wszystkie są
miłe, ale co tam) o jakąś ciekawą książkę, a najlepiej pochodźcie między półkami i weźcie tę, która do Was zawoła. Nie wiem okładką, grubością, a może
tym, że jest niepozorna i cieniutka. Weźcie ja do domu i spróbujcie się przełamać, dajcie jej szansę.
Ja wiem, nie od razu Kraków zbudowano, dlatego nie porywajcie się od razu na książkę grubości 700s., zacznijcie może od jakiejś cieniutkiej, niepozornej.
Może Was przekona, że czytanie jest fajne i bardzo trendy. Zawsze możecie podzielić się swoją pasją z kolegami na Facebook'u czy Instagramie. Z
książką w ręku też wygląda się ładnie.

                                                                                                                                                                                                                                  JN

Książka DariuszSankowski



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 3 05/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SEDNO

OGŁOSZENIA

● Koleżanko! Kolego! Jeżeli chcesz powiedzieć komuś coś miłego, zasygnalizować, że wyjątkowo wyróżnia się on z tłumu, stale absorbując Twoją
uwagę lub zwyczajnie chceszkogoś pozdrowić na łamach gazety SEDNO zwróć się do nas! Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość
na adres: gazetasedno@gmail.com.

● Jeżeli tworzysz coś w zaciszu swego pokoju (komiks, grafika, twórczość literacka) i chciałbyś opublikować efekty swojej pracy na łamach gazety,
prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres: gazetasedno@gmail.com.

Róze

Do matki

Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan
i kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,

żebyś żyła beztrosko – wesoła, szczęśliwa,
lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach.

I dlatego zmęczenie widząc na twej twarzy,
i ręce spracowane przy fabrycznych krosnach,

myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,
że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą

mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
i szepnąć ci do ucha: DZIĘKUJĘ CI , MAMO! 

Wanda Grodzieńska
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