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Bycie
właścicielem/ką
takiego słodziaka
wiąże się z
niekończącą się
listą obowiązków
typu: spacery,
karmienie,
czesanie, a jeżeli
zajdzie potrzeba -
droga do
weterynarza.
Zacznijmy do
początku. Mam
psa, który nazywa
się Sami, jest to
suczka rasy
Owczarek
Niemiecki, ma już
cztery latka,
pochodzi z hodowli
pod Wrocławiem
należącej

do znajomego
moich rodziców p.
Mirka Tchorza.
Pan Mirek swoją
przygodę z
hodowlami
rozpoczął ponad
20 lat temu w
Stuttgarcie w
Niemczech. Co
roku uczestniczy
w wystawach
psów rasowych
we Wrocławiu,
które polegają na
np. biegu z psem,
ale nie takim
zwykłym biegu,
ponieważ pies
musi mieć
odpowiednią
postawę  i spełniać
wymagania

typu „tułów niżej
niż głowa” itp. Na
takie wystawy
jeździ ze starszą
córką i swoją żoną
oraz trzema
psami. Na jego
stronie można
znaleźć zdjęcia z
wystaw
sięgających nawet
 2008r. Pan Mirek
hoduje nie tylko
psy, ale również
konie i psy innej
rasy. Mojego psa
dostałam od pana
Mirka tak
naprawdę za
darmo (w
prezencie), 
ponieważ
wszyscy bracia

mojego psiaka
oraz jej siostry
zostały już
wykupione i
została tylko ona.
Miała aż rok, a jak
na zakup psa to
już trochę dużo,
dlatego że pies
przestaje się
rozwijać w około
szóstym miesiącu
życia i ciężko po
tym czasie go
czegoś nauczyć
bądź też wyrobić
jakiś zwyczaj. Na
szczęście mi się
udało, jednym
słowem dałam
radę, a pomogło
mi w tym to, że
przez około

2 miesiące miałam
2 psy, jeden z nich
miał 13 lat i
nazywał się Reks,
był ukochanym
psem, ale opuścił
mnie 4 lutego 2015
roku, to była
najgorsza tragedia
mojego życia.
Niedługo po tym
mój drugi pies
wpadł pod auto,
ale na szczęście
nic jej się nie stało.
Do tej pory mnie
rozśmiesza,
czasami
denerwuje, ale i
tak ją bardzo
kocham.
Zuzanna
Mirosławska

W tym artykule chciałabym wprowadzić Was w temat posiadania zwierzątka domowego, a konkretnie psa.

Jak to jest mieć Owczarka Niemieckiego?
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Wierny przyjaciel - pies. ZM
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Sama nie wiem
od czego
zacząć.
Możemy
udawać wiele
rzeczy, jednak
dzisiaj
zastanowię się
nad dwiema. Na
początek
weźmy na
przykład
przyjaciół. Skąd
mamy wiedzieć
czy nasz
"przyjaciel" jest
nim na pewno?
Czy może udaje
tylko naszego
przyjaciela z
jakiejś
przyczyny? No
tak, można tak
zrobić, ale jak
rozpoznać, jak
dowiedzieć się,
czy powinniśmy
ufać ludziom?
Taki "udawany
przyjaciel" to
oczywiście nie
jest ktoś, komu
powinniśmy
mówić o swoich
problemach czy
mówić mu o
czymkolwiek
ważnym. Nie
uważasz, że
mógłby to
wykorzystać?
Podam taki
przykład. Ktoś
może być twoim
"przyjacielem"
dla
popularności.
Będzie

się trzymał z
tobą, chodził za
tobą, będzie
miał takich
samych
przyjaciół jak ty,
tylko po to, żeby
być branym za
takiego, jak ty.
Przyjdzie
moment, w
którym będzie ci
się wydawało,
że znalazłeś tę
osobę, której
możesz
powiedzieć
wszystko.
Jednak po
czasie dojdzie to
ciebie, że byłeś
w błędzie.
Kiedy nadejdzie
czas, w którym
być może
będziesz
potrzebować
porozmawiać z
kimś, kto cię
zrozumie, kto
będzie wiedział,
jak czemuś
zaradzić i
przede
wszystkim, bez
względu na
wszystko, nie
zdradzi twoich
tajemnic czy
innych słów,
które wypłynęły
z twoich ust, to
ta osoba, która
właśnie udawała
takiego kogoś,
nagle się od
ciebie odsunie,
bo będzie

ją obchodziła
tylko
popularność.
Niestety, tacy
ludzie są i będą
już zawsze, ale
wiedz, że kiedyś
zrozumieją, że
nie powinni byli
tak robić, bo
naprawdę
ciężko jest
znaleźć kogoś,
kto rozumie.
Zadam ci teraz
następne
pytanie. Czy nie
wydaje ci się
czasem, że za
czyimś
uśmiechem czy
zachowaniem
może być
całkiem szaro i
ponuro? Nie
sądzisz, że
uśmiech to
najlepsza
"przykrywka"? A
co jeśli ją
otworzymy?
Mało
prawdopodobne...
Pora na jeszcze
jedno ważne
pytanie. Po co?
Po co ludzie
udają, że są
szczęśliwi? Że
jest "Ok" w
sytuacjach, w
których wcale
nie jest dobrze?
Dlaczego nie
przyznają i nie
powiedzą "Tak,
jest źle, 

Nigdy nie udawaj. Pamiętaj. Nigdy. Jak myślisz, czemu to takie ważne? Oszukiwać każdy może, ale czy
nie sądzisz, że i tak będziemy tego żałować?

Nie zawsze nasza twarz mówi prawdę...

potrzebuję twojej
pomocy..." Po
pierwsze, to
naprawdę trudne
przyznać się, że
czujemy się źle,
albo, że mamy
dosyć
kogoś/czegoś,
co dopiero
prosić o pomoc?
Owszem, są
ludzie, którzy
powiedzą prosto
z mostu, ale są
tacy, którzy
będą się
upierać, że nie
muszą z nikim
rozmawiać i
wszystkim się
tylko wydaje, że
są smutni. To
jest ich wybór,
ale jestem
przekonana, że
w przyszłości
powiedzą: „Po
co tak robiłem?”
Ludzie zrażają
się do innych
ludzi z wielu,
wielu powodów.

Każdy powód
jest inny, ale
każdy jest tak
samo ważny i
żaden nie jest
"głupim
powodem", jak
to by niektórzy
powiedzieli.
Choćby dlatego,
że kiedy kiedyś
potrafili mówić o
swoich
smutkach, nikt
nie chciał ich
słuchać albo
mówił coś,
czego ja nigdy
nie
odważyłabym
się powiedzieć:
Mam gorzej. Kto
po takim czymś
by się nie poddał
i nie stwierdził,
że lepiej
"udawać", że
"wszystko jest
super i wiedzie
mu się
kolorowo"? Mało
kto jest aż taki
wytrzymały.

Pamiętaj, jeśli
raz się poddasz,
ciężko będzie ci
wstać. Im
częściej
będziesz się
poddawał, tym
trudniej będzie ci
wstawać z
każdym
kolejnym razem.
Bo tak to w
życiu bywa, że
ludzie
przychodzą i
odchodzą,
mówiąc ciągle,
że jesteśmy
ważni, że nasze
zdanie ma
znaczenie, że
to, że tamto. A
potem
wystarczy
chwila....
I znikają...

Amelia Spieć

Udawany uśmiech JZ
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Całe
przedsięwzięcie
zostało
zorganizowane
przez panią
Justynę Olejnik
wraz z klasą 6b
oraz panią
Magdą Kunz -
Rapczuk z
klasą 6a. Tego
samego dnia
obchodziła
swoje święto
Poczta Polska.
Dlatego też aby
dodać
humorystyczny
akcent na
ceremonii, klasa
6b przygotowała
skecz
wzorowany na
kabarecie „Neo-
Nówka”.
Prowadzącymi
byli Julia B. (z
klasy 6a) i
Fabian S.
(chodzący do
klasy 6b).
Uroczystość
zaczęła się o

godzinie
siedemnastej.
Wszystko
rozpoczęło się
wprowadzeniem
sztandaru
szkoły oraz
zaśpiewaniem
Hymnu
Polskiego.
Później
pierwszoklasiści
recytowali
wierszyki oraz
zaśpiewali
piosenki.
Również starsi
uczniowie brali
udział w tym
wydarzeniu.
Dziewczyny z
klasy szóstej
recytowały
także swoje
wiersze. Potem
nadszedł
najbardziej
istotny moment,
czyli uroczyste
pasowanie. Pani
v-ce dyrektor -
Joanna Ekiert
zgodziła

się pasować
pierwszaki.
Następnie dzieci
otrzymały
dyplomy i
drobne
upominki. Na
sam koniec
zostały zrobione
pamiątkowe
zdjęcia klasy
wraz z
wychowawcą.
Na sali stał stół
z
poczęstunkiem
dla gości.
Różnorodne
propozycje ciast
posmakowały
wielu osobom.
Ceremonia
bardzo się
udała, a rodzice
mogli powitać
swoje dzieci
jako oficjalnych
pierwszoklasistów.

Emilia Łagun i
Amelia Ekiert 

Dnia 18 października odbyło się wydarzenie, które wszyscy zapamiętamy, a mianowicie pasowanie dzieci
na pierwszoklasistów oraz uczniów naszej szkoły.

Uroczyste Pasowanie 

Pierwszoklasiści oglądają dyplomy!Pamiątkowe zdjęcie

Tuż przed uroczystością...

Szóstoklasiści w akcji!

JMJM

JM

JM
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Od września moja klasa wraz z kilkoma innymi musi chodzić na basen nr 13, który znacznie odbiega od
standardów szczęśliwej siódemki.

Pechowa trzynastka
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Był to
dokładnie 12
września. Nie
mogliśmy się
doczekać, by
zobaczyć nasz
nowy basen.
Po kilkunastu
minutach
wreszcie
dotarliśmy na
miejsce, i już
przed
wejściem
rozczarowaliśmy
się. Do basenu
prowadzą
brudne,
niewyremontowane,
obdrapane
schody, a
przed nimi
witają nas
ogromne rury

wydechowe.
Po wejściu do
budynku
musieliśmy
zdjąć buty w
równie
niechlujnych
szafkach, a
następnie
udaliśmy się
na górę do
szatni, w
których - nie
było szafek!
Dodatkowo
ostatnio zepsuł
się włącznik
światła, więc
musieliśmy
przebierać się
po ciemku. Nie
byłem w
łazience, więc
jej wam

nie opiszę (i w
najbliższym
czasie nie
zamierzam do
niej wchodzić),
ale musiałem
skorzystać z
prysznica.
Mydło na
szczęście
było, ale same
prysznice to po
prostu kawałek
rdzewiejącej
już rury, a kran
wyglądał
dosłownie jak
pokrętło do
węża
ogrodowego.
A teraz pora na
wisienkę na
torcie, czyli
sam basen.

Sam basen
wygląda jak
normalny
basen, nic
specjalnego.
Ale drabinki i
podesty do
skoków
wyglądają
strasznie.
Drabinka to
dwa druty
połączone ze
sobą
kawałkiem
plastiku, a
podesty to
również jakiś
klocek z
metalu czy
innego
materiału.
Dodatkowo
wszystkie

tej samej
wysokości.
Podsumowując,
moim zdaniem
lepiej byłoby na
ten basen
wysłać
pierwszoklasistów
i/lub inne
młodsze klasy.
Moja klasa od
sześciu lat
chodziła na
basen w SP 7 i
taka nagła
zmiana basenu
jest dla nas
trochę
drastyczna, a
dla
pierwszoklasistów
nie byłaby
niczym
dziwnym.

Tym bardziej
jest to
niesprawiedliwe,
że 7a, czyli
klasa z tego
samego
rocznika co
my, chodzi na
"szczęśliwy"
basen.
Zazdrościmy
im, bo tylko to
nam pozostało.
Doceniajcie to,
co macie!

Ryszard Sieja

Basen marzeń... Wymarzony basen...KF AK
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