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Życzenia na Dzień Matki

Słowa Twoje zawsze koją,

dom Twój moją jest ostoją.

Twe porady sobą chłonę,

miłość składam w Twoje dłonie.

Tak przykładnie przy mnie trwasz,

dajesz wszystko mi, co masz.

Spokój w Tobie niesłychany,

serca ciepłem rozświetlany.

Twarz - natura wygładzona,

czasem wprost nie poruszona.

Słów brakuje Twej osobie

i nikt się nie równa Tobie!

A mi właśnie jest to dane,

mieć tak wyjątkową Mamę!
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Egzamin ósmoklasisty

Święto Konstytucji 3 Trzeciego Maja

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r., najstarsi
uczniowie naszej szkoły, przystąpili do egzaminu
ósmoklasisty, do którego przygotowywali się od
dawna. Sprawdzał on wiedzę z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego. Wyniki  z tego
egzaminu, o których dowiedzą się na koniec roku
szkolnego, będą miały wpływ na ich przyszłość,
ponieważ w dużym stopniu zadecydują do jakiej
szkoły się dostaną. Nikt nie musiał obawiać się, że nie
zda, gdyż samo przystąpienie do niego, skutkowało
zaliczeniem. 

W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się zadania
zamknięte, jak i otwarte, które przysporzyły najwięcej
problemów uczniom.  Według większości,
najtrudniejszą częścią była matematyka. Ponadto
wszystkich zaskoczyła lektura, do której trzeba było
rozwiązać zadania oraz temat rozprawki.
Najłatwiejszy okazał się język angielski, z którym duża
grupa osób nie miała kłopotów. 

Aleksandra Krakowiak kl. VIII

Święto Konstytucji 3 Maja jest to polskie święto
państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia
Konstytucji przez polski Sejm Czteroletni w 1791 roku.
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja
była pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną, spisaną konstytucją. Święto to
obchodzone jest w Polsce od 1919 roku, jednak w
okresie PRL-u zostało zniesione i następnie w 1990
roku przywrócone. Ten dzień jest dniem wolnym od
pracy. Z okazji święta organizowane są w całej Polsce
pochody trzeciomajowe, defilady. Odbywają się też
oficjalne uroczystości mające charakter wojskowy.

Patrycja Przybylak kl. VI

rys. Klaudia
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3-dniowa wycieczka do Łeby

W środę 24 kwietnia bieżącego roku klasy 4-8
pojechały na 3-dniową wycieczkę do Łeby. Po drodze
do ośrodka zwiedziliśmy Centrum Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku. Mieliśmy tam okazję
posłuchać mowy kaszubskiej oraz obejrzeć w jakich
warunkach żyli ludzie na Syberii i w obozach
koncentracyjnych. Po zwiedzaniu udaliśmy się do
ośrodka. Pod wieczór poszliśmy „przywitać się” z
morzem.
Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się autokarem
do Słowińskiego Parku Narodowego. Tam na
początku słuchaliśmy ciekawostek o wydmach, a
następnie poszliśmy zobaczyć je na własne oczy. Był
to niesamowity widok zwłaszcza, że była piękna
pogoda, świeciło słońce i było bardzo ciepło. Po
powrocie do ośrodka i chwili odpoczynku podzieliliśmy
się na dwie grupy, jedni poszli „pożegnać się” z
morzem, a druga grupa poszła na orlik zużyć swoje
resztki sił na grę w piłkę nożną.
Ostatniego dnia w piątek spakowani wyruszyliśmy w
drogę powrotną. Zwiedziliśmy wieżę widokową na
wzgórzu Rowokół, z której roztaczał się piękny widok
na jezioro Łebsko i wydmy. Po wieży widokowej
udaliśmy się jeszcze do Skansenu Słowińców w
Klukach. Po zwiedzaniu, zmęczeni udaliśmy się do
autokaru i ruszyliśmy w kierunku Lipin. 

Weronika Janowska kl. VIII
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Ogólnopolski Dzień Strażaka

Bieg konstytucji 3 Maja

W tym roku bieg ten odbył się w jednej z okolicznych
miejscowości w  Wiączyniu Dolnym w Centrum
Rekreacyjno-sportowym Zbyszko. Przebywając tam
od rana można było zobaczyć przygotowania
stanowisk grillowych, a także restauracji „Rancho”.
Większość ludzi zaczęła się tu zjeżdżać dopiero ok.
godziny 12, a największym zainteresowaniem darzyli
przebywające tu konie. Można było posilić się tam
różnego rodzaju przekąskami (szaszłykami, kiełbasą
,itp.) oraz napić się czegoś gorącego. Od godziny 13
odbywały się biegi dorosłych (byli tam zawodnicy
między innymi z Pabianic), a dopiero od ok.14.30
dzieci.
Całość wydarzenia dopełniała dopisująca pogoda
oraz wspaniała atmosfera. Odbywały się także pokazy
jeździeckie, które także spodobały się oglądającym.
Impreza trwała do godziny 15.30 i była wielkim
sukcesem.

Kornelia Kalwinek kl.VI

Dnia 4 maja 2019 roku, jak co roku w święto Floriana
odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Strażaka.
Uroczystość odbyła się na placu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, gdzie gośćmi honorowymi byli:
Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz
Morawiecki oraz komendanci główni Państwowej
Straży Pożarnej. Podczas uroczystości zostały
wręczone nominacje generalskie i przy okazji
obchodów dnia strażaka otrzymali promocje na
pierwszy stopień oficerski słuchacze Szkoły Głównej
Państwowej Straży Pożarnej. Po uroczystościach
związanych z obchodami dnia strażaka oraz
wręczeniu awansów i promocji odbyła się przepiękna
defilada strażaków, druhen i druhów Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz wozów bojowych i sprzętu
strażackiego.

Daria Majchrzak kl. VI
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Dalsze przygody Małego Księcia

Tak kończy się książka „Mały Książę”. Czy na pewno? Nie. To jeszcze nie koniec, ponieważ stawiamy sobie
pytanie „Co się stało z różą?” Ona żyje! Czeka na Małego Księcia, ponieważ nie wie, że umarł. Jest cała we
łzach i tęskni.
Kobietka zrozumiała, że powinna szukać Małego Księcia. Pomyślała „Odnajdę go i oboje będziemy szczęśliwi,
nie poddam się”. Dlatego ruszyła w podróż i to nie w zwyczajną podróż, tylko w wyprawę po całym
wszechświecie.
Najpierw trafiła na planetę, na której mieszkał Próżny. Mężczyzna chciał, aby Róża go wychwalała i mówił oraz
zachowywał się w taki sam sposób jak przy spotkaniu z Małym Księciem. Róża nie zamierzała go chwalić,
ponieważ była przyzwyczajona, że to właśnie jej każdy prawił komplementy, dlatego przez swój honor i dumę
powiedziała – To ty się mną zachwycaj. Zobacz jaka jestem piękna – Jak widać Róża jeszcze z tego nie wyrosła
i to chyba nigdy nie nadejdzie.  W ten sposób dwójka ta zaczęła się kłócić.
– Jestem najpiękniejsza – powiedziała Róża.
– Nie rób mi tej przykrości i powiedz, że to ja jestem najlepszy i najprzystojniejszy – odpowiedział Próżny.
– Nie jesteś – odburknęła pod nosem. Kłótnia ciągnęła się tak przez piętnaście minut, ale gdy Róża
przypomniała sobie, że jest tutaj aby znaleźć Księcia powiedziała.
– Masz rację. Jesteś najlepszy, najprzystojniejszy i najmądrzejszy na całym świecie – powiedziała tak, żeby
skończyć niepotrzebną dyskusję i czym prędzej iść dalej w poszukiwania Małego Księcia. Próżny odpowiedział
– Dziękuję, dziękuję – zdejmując kapelusz z głowy ukłonił się. 

Róża po drodze spotkała jeszcze : Króla, Bankiera i Geografa oraz Lisa. Tak to ten lis, którym przyjaźnił się
chłopiec. W trakcie rozmowy lis powiedział – Były tylko trzy istoty, z którymi się zaprzyjaźniłem. – Wymienił te
osoby. Nagle dziewczyna usłyszała – Największą więź zbudowałem z Małym Księciem – Róża  była
zmieszana, ale odpowiedziała – Mnie młodzieniec ten oswoił i zostawił, ale była to też moja wina – następnie
dodała – Chcę go odnaleźć, dlatego tutaj jestem – Chciałbym Ci pomóc w poszukiwaniach, ale nie dam rady,
ponieważ miałem wypadek i mam bardzo skaleczoną łapkę.
- Pozdrów go ode mnie, jeśli go znajdziesz – pożegnała się mówiąc – idę dalej szukać.
Miło mi było Ciebie poznać – Mnie ciebie też – odpowiedział lis. Róża odeszła. 

Minął tydzień od poszukiwań, a róża z dnia na dzień była coraz słabsza. Nagle zobaczyła go. Byłą tak
szczęśliwa, że w jednej chwili nabrała sił. Nieoczekiwanie zobaczyła jeszcze jednego takiego samego chłopca,
później drugiego, następnie trzeciego, czwartego, piątego. Okazało się, że na całej tej planecie mieszkają
chłopcy, którzy są prawie identyczni jak Mały Książę. Róża zamarła, ponieważ było tyle chłopców, ale żaden to
nie Mały Książę. Mogła zakochać się  innym i ułożyć sobie życie, lecz miłość do chłopca z planety B-612 była
większa, ponieważ był on wyjątkowy. Opuściła planetę płacząc przez resztę drogi.

Szła, szła płacząc, aż w końcu płatki jej zaczęły schnąć i odpadać jeden po drugim. Po ośmiu dniach szukania
chłopaka uschła, umarła.

Jest to koniec tej pięknej historii o miłości. Niby smutnej, ale dwójka ta spotkała się w niebie i oboje byli
szczęśliwi. Sami oceńcie czy to zakończenie jest smutne czy szczęśliwe. 

Oliwia Szewczyk kl. VII
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Dalsze przygody Małego Księcia

rys. Kinga

rys. Ola
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Bezpieczne wakacje
Porady dla dzieci i młodzieży

W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach.
Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi
wakacyjnymi sytuacjami.

• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!

• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników
lub osób dorosłych !

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i
gazowymi!

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności osób
dorosłych!

• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie maszyn i urządzeń
będących w ruchu i pod napięciem!

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się
zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do
najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.
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