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W każdym
przypadku ma się
osoby czy osobę,
której chciałoby
się zaimponować,
która ma wobec
nas różne
oczekiwania. Od
jej wymagań
zależy nas czas
wolny i nasze
samopoczucie.
Takim
człowiekiem może
być np. mama,
tata, pracodawca,
nauczyciel... Brak
czasu na
odpoczynek może
być spowodowany
również naszym
perfekcjonizmem,
naszym

wymaganiem
wobec siebie oraz
wytykaniem sobie
błędów. Dzięki
czemuś takiemu
możemy czuć się
bardziej zmęczeni,
znudzeni oraz co
najważniejsze -
tracimy na
wykonywanie
czynności dużo
czasu. Czasami
lepiej odpuścić
sobie pracę i
wykorzystać tę
chwilę na
odpoczynek.
Niektórzy ludzie
nie umieją
odpoczywać.
Takie osoby
nazywa

się pracoholikami.
One muszą mieć
wszystko dopięte
na ostatni guzik
lub nie widzą życia
bez pracy. Na
przykład na urlop
jeżdżą z komórką i
laptopem
firmowym albo gdy
mama sprząta
kuchnię, nie może
być ani jednej
plamki na blacie
czy meblu.
 W życiu ucznia
pojawia się dużo
obowiązków, np.
zaliczanie
sprawdzianów,
kartkówek lub
uczenie się na
różne wypowiedzi

ustne czy na
pisanie opowiadań.
Wielu uczniów
uczy się tylko dla
ocen albo dla
rodziców. Moim
zdaniem nie warto,
ponieważ myślę,
że powinniśmy się
uczyć (w domu)
aż do tego
momentu, gdy
będziemy się czuli
spełnieni oraz
napełnieni wiedzą.
Aby zapobiec
naszemu brakowi
czasu,
powinniśmy być
bardziej
zorganizowani.
Zawsze najtrudniej
postawić pierwszy

krok, ale później
idzie coraz łatwiej.
Jeśli mamy z tym
problem, to
możemy poprosić
jakąś osobę, żeby
nam pomogła.
Jeżeli ktoś chce
być samodzielny,
to może sobie
kupić kalendarz, w
którym można
zaplanować każdą
godzinę. Moim
zdaniem relaks w
naszym życiu jest
bardzo ważny i
trzeba umieć z
niego korzystać.

Julia Kipiel

Czy mamy czas na odpoczynek, a jeśli tak, to czy umiemy go dobrze wykorzystać? Osoby chodzące do
pracy lub do szkoły mają ogrom obowiązków. Na takich ludziach ciąży wielka odpowiedzialność za różne
rzeczy. 

Praca, nauka, obowiązki… odpoczynek?

Czy potrafimy odpoczywać? AK
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Najbardziej bolesne przedmioty domowe.

Skryci zabójcy

Domowe
zwierzęta
zazwyczaj lubią
się bawić z
ludźmi i z innymi
stworzeniami.
Specjalnie dla
nich stworzono
zabawki, które
można znaleźć
w sklepach
zoologicznych,
lecz i tak nasze
pupile, takie jak
psy, wolą
naturalne
zabawki,

np. patyki.
Jednakże nie
wszystkie
zwierzęta są
domowe, są też
dzikie czy
wodne. Dzikie
zwierzęta bawią
się inaczej od
domowych,
różni się to tym,
że zwierzęta
dzikie bawią się
wszystkim, co
zobaczą
dookoła siebie.
Naszym

zdaniem każde
zwierzę powinno
się bawić nie
ważne czy jest
starsze, czy
młodsze.
Siema!!!

Julia
Maćkowiak,
Dominika Paul

Nie mieliście
kiedyś tak (w
młodości), że
bawiliście się
LEGO, ale nagle
mama woła was
na obiad i
wchodzicie na
klocek LEGO
(czyli
najboleśniejszą
rzecz, jaka
istnieje)? 

Oto lista
naszych
domowych
przeciwników:

1. Kant stołu -
rodzice na
pewno mówili,
aby uważać na
kąt stołu,
ponieważ
można zrobić
sobie krzywdę,
mimo tego dużo
osób nic sobie

nie robi z tych
ostrzeżeń,
przez co
powstają
niepotrzebne
krzywdy.

2.Kapsułki do
prania - dużo
dzieci
nieupilnowanych
przez rodziców
je kapsułki do
prania, myśląc,
że to cukierki.

3.Czajnik -
pojawił się na tej
liście dlatego, że
trzeba z nim
uważać, kiedy
jest w nim duża
ilość wody,
ponieważ pod jej
ciężarem może
przechylić się i
poparzyć nas
wylanym z
siebie

wrzątkiem, a
przy tym zalać
nam pół kuchni.

4.Nóż - gdy coś
kroimy, szybko
może się to
przerodzić w
wypadek.

5.Szklanki –
szczególnie,
gdy jedna
wyślizgnie się
nam z ręki,
radzimy nie
chodzić bez
kapci lub
skarpet
antypoślizgowych.
Warto dodać, że
w pakiecie z
rozbitą szklanką
dostajemy dużo
sprzątania.

Jakub
Lewandowski i
Maciej
Makowski

Koty lubią swoje towarzystwo.

Niebezpieczeństwo!

Uwaga!!!

Zwierzęta, tak samo jak ludzie, często się nudzą,
więc szukają sobie jakiegoś zajęcia.

Zwierzęta i ich zabawy

AE

JZ

JZ
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W konkursie
uczestniczyło
osiem szkół,
każda z nich
wybierała trzech
uczniów z klas
4-6. Już od
samego wejścia
zaraziłyśmy się
cudowną
atmosferą.
Przywitały nas
radosne panie,
które pomogły
znaleźć
właściwą salę i
wytłumaczyły
wszystkie
zasady.
Organizator
przygotował
miejsca dla
każdego
uczestnika.
Zarówno
uczestnicy jak i
nauczyciele
dostali drobny
poczęstunek.
Przed
rozpoczęciem
zawodów
uczennica SP nr
1 przedstawiła
nam swój talent.
Recytowała ona
długi wykład
dotyczący
współczesnego
Twittera. Robiła
to na tyle
dobrze, że cały
czas byłyśmy
zainteresowane
jej opowieścią.
Wcześniej
dziewczyna
bardzo

angażowała się
w swoją pasję
recytatorską,
dlatego
zdobywała wiele
sukcesów w
swojej
dziedzinie.
Nadszedł czas
na rozpoczęcie
rywalizacji. Na
tablicy
multimedialnej
pojawiło się
osiem kategorii:
gramatyka,
poezja, części
mowy, części
zdania, trudne
słowa,
frazeologia,
ortografia i
lektury. Z każdej
kategorii
mogliśmy
wybrać jedno z
dziewięciu
pytań,
oczywiście nie
wiedząc, o co
zostaniemy
zapytani. Szło
nam bardzo
dobrze. Po
wszystkich
rundach komisja
zaczęła
podliczać
wyniki. Okazało
się, że
zwycięzcami
została drużyna
z SP nr 9, a
drugie miejsce
zajęli uczniowie
z SP nr 3. 

Podczas
dogrywki cztery
drużyny wciąż
walczyły o
trzecie miejsce,
w tym i my.
Czułyśmy
ogromny stres,
bo nie
chciałyśmy
zawieść naszej
szkoły. Kiedy
skończyły się
pytania
przygotowane
przez
organizatorów,
o pomoc zostali
poproszeni
nauczyciele.
Zadaniem wciąż
walczących
osób było
napisanie
zdania z
podmiotem
logicznym.

Niestety, każda
drużyna
wykonała to
zadanie źle.
Dlatego
nauczyciele
wymyślili
kolejne zadanie,
a konkretnie
trzeba było
napisać zdanie
z orzeczeniem
imiennym.
Kiedy
zobaczyłyśmy
minę naszej
Pani,
straciłyśmy
nadzieję na
wygranie tej
rundy. Pani
wiedziała, ze
jeszcze tego
nas nie uczyła.
Postanowiłyśmy,
że się nie
poddamy i coś

wymyśliłyśmy.
Żadna z nas nie
była pewna czy
udzielona przez
nas odpowiedź
jest poprawna,
ale oddałyśmy
nasze zadanie
do sprawdzenia.
Ostatecznie
napisałyśmy
zdanie: "Adrian
jest najlepszy".
Okazało się, że
tylko nasza
odpowiedź jest
prawidłowa.
Nasze
zdziwienie w
tamtym
momencie było
tak wielkie, że
nie da się go
opisać. Dzięki
pomyłce i
drugiej, już
poprawnej

odpowiedzi,
zapamiętamy te
zagadnienia na
zawsze.
Ostatecznie
zajęłyśmy
trzecie miejsce.
Na końcu
odbyło się
uroczyste
rozdanie
nagród, był też
czas na
wykonanie
pamiątkowych
zdjęć.
Uważamy, że
był to mile
spędzony czas,
dzięki któremu
zdobyłyśmy
nową wiedzę.

Emilia Łagun i
Julia Banasiak

Niedawno trzy uczennice: Anna Pelak, Emilia Łagun i Julia Banasiak reprezentowały naszą szkołę jako
drużyna, biorąc udział w konkursie z języka polskiego. Turniej zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi.

Adrian jest najlepszy

Laureatki trzeciego miejsca! JZ
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Dobrze to przeczytać...

Tolerancja na przerwie

Ostatnio zostały wyremontowane stare toalety w
szkole.

Znowu remont?

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Julia Kipiel, Emilia Łagun, Julia Banasiak, Anna Pelak, Julia Maćkowiak, Dominika Paul,
Ryszard Sieja, Jakub Lewandowski, Maciej Makowski
Zdjęcia: Amelia Ekiert, Justyna Zaryczańska, Antonina Kubacka, Ryszard Sieja
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Od tamtego
czasu są
czyste i
zadbane.
Niestety, toalety
w nowej części
wcale nie są w
dobrym stanie.
W zeszłym
roku stare
toalety nie były
używane prawie
wcale. Podczas
wakacji zostały
odnowione i
teraz zupełnie
nie
przypominają
tych sprzed
roku. Jednak
nowe toalety
mają wiele wad.
Na przykład,
ktoś wyrwał

ścianki
oddzielające
pisuary.
Najpierw była
tylko jedna, ale
potem zniknęła
też druga. Jakiś
czas później
zniknęły deski
klozetowe, co
praktycznie
uniemożliwia
normalne
korzystanie z
tej toalety. Na
dodatek często
brakuje mydła.
Podsumowując,
myślę, że
toalety w nowej
części
wyglądają
jeszcze gorzej
niż te w starej

i podczas
wakacji również
powinny zostać
wyremontowane.
Opisane usterki
dotyczą tylko
toalety męskiej.
Nie wiem, jak
wygląda
damska, ale
jeśli wygląda
tak, jak męska,
to te toalety
powinny tym
bardziej zostać
odnowione.

Ryszard Sieja

Nie wiem, jak to
się dzieje, ale
zawsze, kiedy
piszemy
sprawdzian, na
korytarzu jest
taki hałas, że
ręce opadają.
Zawsze na
przerwie
chcemy trochę
odpocząć przed
kolejną lekcją i
zazwyczaj
jesteśmy przy
tym głośni, nie
myśląc o innych
klasach, które
teraz mogą
pisać

sprawdzian lub
po prostu mają
ważną lekcje
dotyczącą
sprawdzianu.
Myślę, że około
70% z nas jest
hipokrytami i
sami hałasują
na przerwie, a
jak na ich lekcji
jest hałas, są
oburzeni (choć
do swojej
hipokryzji nikt
się raczej nie
przyzna). Tak
czy siak,
każdemu
przeszkadza

hałas,
szczególnie
podczas tematu,
który lubimy.
Pomimo próśb
nauczycieli i
naszych i tak
zawsze na
korytarzach
będzie hałas,
niszczący
słuch. Może po
tym artykule
zmieni się to?
(Szczerze w to
wątpię, ale
możecie mnie
zaskoczyć).

Ania Pelak

Czegoś tu brakuje...

Nie krzycz tak!

RS

JZ
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