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Wady i zalety czwartej klasy

W klasach 1-3
nauczyciele byli
łagodni i nie
wpisywali nam tak
często uwag.
Mieliśmy długą
przerwę
śniadaniową,
mniej
przedmiotów i
zajęcia
dodatkowe. Na
religii trzeba było
zdawać modlitwy,
pisać starannie a
w ćwiczeniach
było dużo mniej
pisania. Na
zdalnym lekcje

były krótsze, i
ciekawsze. W
czwartej klasie
doszło więcej
przedmiotów i
odeszły zajęcia
dodatkowe.
Pojawiły się oceny
od 1 do 6 i nowi
nauczyciele.
Gdyby nie Covid,
chodzilibyśmy z
klasy do klasy.
Każdy przedmiot
miałby swoją salę.
I to uczniowie
chodziliby z klasy
do klasy, a nie
nauczyciele. Covid

sprawił, że to
nauczyciele dalej
"kursują" z klasy
do klasy, a nie na
odwrót. Nasi
wychowawcy
pozwalają nam
zostawiać książki
w szkole, ale ja
dalej noszę
wszystkie
przedmioty w
plecaku, ponieważ
jeśli okaże się, że
jest coś zadane
zawsze mam
książki w domu.
Jedyne rzeczy,
jakie się zmieniły,

to więcej
przedmiotów,
nauczycieli i
książek. Moim
zdaniem lepiej by
było, gdybyśmy
chodzili z klasy do
klasy, ponieważ
nikt nie skarżyłby
się na zaginione
przybory szkolne i
pogryzione ołówki.
Plus jest tego taki,
że nie ma takiego
tłoku przed salami
i na korytarzu,
ponieważ jeśli
okazałoby się, że
ktoś ma Covid,

cała szkoła byłaby
na kwarantannie.
Bardzo
chciałabym, żeby
pandemia się już
skończyła,
ponieważ nie
trzeba będzie
nosić maseczek i
nie będzie tylu
obostrzeń.

Helena Kryńska
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Nowe osoby 
w klasie

Oto kilka
faktów o tym
azjatyckim
kraju:

1. Chiny
graniczą z aż
czternastoma
państwami. 
Są to:
Afganistan,
Bhutan, Indie,
Kazachstan,
Kirgistan, 
Korea
Północna, 
Laos, Mjanma,
Mongolia,
Nepal,
Pakistan,

Rosja,
Tadżykistan,
Wietnam.

2. Stolicą Chin
jest Pekin.

3. Chiny to
najludniejsze
państwo świata
o populacji
przekraczającej
1,4 mld osób,
co stanowi
18,4% populacji
świata.

4. Premierem
tego państwa
jest Li Keqiang.

5. Głową
państwa w
Chinach jest Xi
Jinping.

6. Łączna liczba
chińskich
żołnierzy to 2
250 000 osób.

7. Walutą w
Chinach jest
Yuan(¥), który
dzieli się na 10
jiao, an 10 jiao
na 100 fenów.

Mikołaj Wojdyła
Czy warto mieć
nowe osoby w
klasie? Są tego
minusy i plusy,
które
przedstawimy w
tym artykule. 

Plusy są takie,
że zawiera się
nowe
znajomości, 
dzięki czemu
ma się więcej
przyjaciół. 
Jeśli nie masz
dobrych
kontaktów z
klasą, może
zyskasz je z
nowo poznaną
osobą. 

Minusy są takie,
że jeśli
zaprzyjaźnisz
się z nowym
znajomym,
możesz
spędzać mniej
czasu z
dawnymi

przyjaciółmi,
przez co może
być im smutno. 

Można pogodzić
to tak, że po
prostu spędzasz
czas ze
wszystkimi
kolegami lub
koleżankami.
Gdy poznajecie
nową osobę, to
może być ona
nieśmiała, przez
co można jej nie
polubić, ale
trzeba jednak
być
wyrozumiałym,
bo prawie każdy
tak ma. 
Niedawno do
klasy 5a doszły
trzy nowe
dziewczynki.
Wobec ludzi,
którzy nikogo
nie znają, warto
być miłym, 
a nie ich
odstraszać,

tak jak robią to
niektórzy.
Trzeba dać im
szansę, bo
mogą się
okazać bardzo
sympatyczne.
Nowe osoby
można
oprowadzić po
szkole, żeby się
nie zgubiły oraz
przedstawić
całą klasę. 

Jakie jest Twoje
zdanie na ten
temat?
Chciałbyś/
chciałabyś mieć
nowych
znajomych w
Twojej klasie?
 
Weronika 
Starzec, Lena
Kukla

Nowe osoby w klasie!

Chiny

Ten kraj ma największą populację... 

Chiny
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10 ciekawostek 
o Korei Południowej

1. W Korei Płd. są dwa języki urzędowe: koreański
(han'gugŏ) oraz koreański język migowy (hangug
suhwa eon-eo).

2. Narodowy kwiat Korei to hibiskus.

3. Korea Południowa ma dwie stolice - Seoul i Sejong.

4. Korea Południowa po koreańsku to "Hanguk".

5. W Korei funkcjonują dwa alfabety: hangul oraz
mniej używana hancha.

6. Koreańczycy posiadają odmienny system
wyliczania wieku człowieka. Każdemu noworodkowi
niejako z automatu przyznawany jest jeden rok.
Zamiast naliczać godziny, dni i lata od momentu
urodzenia dziecka, Koreańczycy uważają, że dziecko
przychodząc na świat, ma już jeden rok. Niewielkie
znaczenie ma tu również dokładna data urodzin. Ten
naród starzeje się w ten sam dzień – po rozpoczęciu
Nowego Roku. Dlatego dziecko urodzone w ostatni
dzień grudnia skończy 2 lata już w kolejny dzień -
pierwszego stycznia.

7. Pechowa liczba w Korei to „4”, ponieważ w języku
koreańskim jest wymawiana w sposób identyczny jak
słowo „śmierć”.

8. Popularne w Korei są chipsy o smaku miodu i
masła. Ma je w ofercie nawet McDonald's ulokowany
w tym kraju.

9. Żuraw jest uznawany za symbol szczęścia

10. Jeden z najbardziej popularnych łamańców
językowych brzmi tak: „Kan-jang-kong-jang kong-jang-
jang-eun kang kong-jang-jang-ee-go, dwen-jang-
kong-jang kong-jang-jang-eun kong kong-jang-jang-
ee-da“, a frazę tę tłumaczy się w następujący sposób:
prezesem fabryki soju sojowego jest Kang, a
prezesem fabryki pasty fasolowej jest Kong.

Tomogus

Narodowy kwiat Korei - hibiskus.

Jak dobrze
wiemy, inwazja
na Ukrainę trwa
już od 24 lutego
i oprócz ludzi,
którzy tam
cierpią, 
Ukraina ma też
zwierzęta,
którym też
warto pomóc.
Wiesz jak? W
sklepie
Leopardus,

który znajduje
się w Cuprum
Arenie (galerii),
zbierane są
smycze,
obroże, szelki,
transportery,
suche i mokre
karmy.
Wszystkie te
rzeczy
przekazywane
są do
Krakowskiego

Towarzystwa
nad
Zwierzętami, a
akcja trwa od
28 lutego,
jednak nie
podano do
kiedy. 

Aleksander
Buczek

Jak pomóc zwierzętom na
Ukrainie? 

Gdzie i jaką karmę dostarczać?

Pomagamy!
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Od 24 lutego trwa inwazja na
Ukrainę. Państwo to nie jest już
bezpieczne dla swoich obywateli.
Ci natomiast, chcąc uciec od
zagrożenia, wyjeżdżają do innych
krajów. Do nas dostało się już
prawie 2 milionów uchodźców.
Odczułem tę ilość na własnej
skórze, bo kiedy byłem niedawno
we Wrocławiu, to na ulicach
większość osób mówiła po
ukraińsku bądź rosyjsku. Przed
fotobudkami i urzędami są
natomiast olbrzymie kolejki. 

Warto również wspomnieć o
ośrodkach dla Ukraińców. Na
przykład zaraz obok basenu, na
który chodzimy w ramach w-fu,
znajduje się dom opieki Szarotka.
Został on przekształcony w takie
właśnie miejsce i kiedy będziecie
mieli basen, to możecie nawet na
niego spojrzeć. Zobaczycie tam
różowy budynek z ukraińskimi
flagami. Najpewniej zobaczycie też
trochę Ukraińców. Większość
takich ośrodków może także
organizować zbiórki jakichś rzeczy
itp. Należy jednak uważać na
oszustów.

Młodzi Ukraińcy, którzy do nas
przyjechali, nierzadko chodzą do
polskich szkół. Jest im najpewniej
bardzo ciężko, aczkolwiek staramy
się im pomóc najlepiej jak się da.

Do naszej szkoły również takie
osoby doszły, w tym do mojej klasy
7A. Na dzień, w którym nasz nowy
kolega przybył do nas,
zorganizowaliśmy zbiórkę prezentu
powitalnego.
Wobec takich osób należy być
wyrozumiałym i lekko ostrożnym,
inne zachowania mogą prowadzić
do nieprzyjemnych sytuacji. Na
całe szczęście chłopak zwyczajnie
i bezproblemowo spędza z nami
czas na przerwach. 

Dla nauczycieli także ta sytuacja
może być pewnym wyzwaniem,
któremu to na całe szczęście
sprostają. 
Na religiach ma on dodatkowe
lekcje polskiego, pani Pałasz na
polskich również stara się mu jakoś
pomóc. Podsumowując, nasza
szkoła moim zdaniem dobrze sobie
radzi w tej sytuacji.

Krzysztof Kurzydło

Razem!
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Ukraiński Uchodźca a Polska
Czy można jakoś pomóc w ciężkiej sytuacji?
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