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  Wszystkim Dzieciom dużo
słońca i uśmiechu z okazji ich
święta i zbliżających się wakacji
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I te małe, i te duże
Te wesołe i te smutne,

Chodzą często z głową w chmurze
No i nudzą się okrutnie 

 
Kto? Och, dzieci, oczywiście!

Uśmiechają się i płaczą,
Jak te kolorowe liście

Raz ganiają się, raz tańczą!

Pamiętajcie więc dorośli,
każdy z Was był kiedyś brzdącem,

Każdy smucił się i broił,
Podarujcie dzieciom SŁOŃCE!

Karolina Kałużna, 8e
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Cynamon to wieczne
dziecko!

https://twitter.com/chomikirysik/status/1179447332418605057?
lang=hi

Natalia Łagowska

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka.
Uwielbiam to święto za to, że można bezkarnie się
wygłupiać i nie zachowywać poważnie.
Podejrzewam, że mój pies myśli, że Dzień Dziecka
jest przez cały rok. Potrafi bzikować bez powodu,
podskakiwać, podgryzać mnie i zaczepiać,
zachęcając do zabawy. I tak przez 8 lat!!!
Podrzuca jedną ze swoich dziesięciu piłek
tenisowych i warczy na nią. Potem kładzie piłeczkę
na swoim kocyku, zębami szarpie za róg posłania i
biegnie za uciekającą piłką.  Niejednokrotnie obce
osoby zaczepiają mnie na spacerze, mówiąc: "O
jaki ładny piesek! Szczeniaczek, tak?" Zdradza go
tylko siwiejąca bródka, ale to drobny szczegół.
Codziennie utwierdzam się w przekonaniu, że mój
pies w duszy pozostanie szczeniakiem na zawsze.
Trochę mu tego zazdroszczę. 
Lena Cisowska-Środecka, 6a

.

Hania Kupińska, Wiktoria
Sosnowska
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Wywiad z Natalią Kaczmarek, 

uczennicą klasy 8e, 
laureatką Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Polskiego

1. Laureat - to brzmi dumnie. Czy
przygotowania do konkursu były trudne i
męczące?
Nie były bardzo męczące, chociaż pod koniec nie
mogłam już patrzeć na gabinet języka polskiego :)
Pani Wierzbicka bardzo dobrze mnie przygotowała.
Zawdzięczam jej ten sukces. 
2. Jakie masz plany na przyszłość?
Mam w planach wybrać się do szkoły nr 1 w
Zielonej Górze, ponieważ oferują tam interesujący
mnie profil. W przyszłości chciałabym studiować
medycynę i zostać psychiatrą. 
3. Jak spędzasz czas wolny?
Wbrew pozorom nie siedzę ciągle przy książkach.
Właściwie poświęcam im zaledwie kilka godzin
tygodniowo. Głównie uczę się w szkole. Jak
większość osób w moim wieku, bardzo często
korzystam z internetu.
Natalii życzymy powodzenia i wielu sukcesów.
Gratulujemy!

 Czy warto dbać o naszą planetę?  
Ziemia jest miejscem zamieszkania prawie ośmiu miliardów ludzi. Żyją oni na sześciu
różnych kontynentach, jednak wszystkich łączy jedno:  troska o swój dom, czyli naszą
planetę. Uważam, że warto dbać o Ziemię.
 Ludzkość powinna starać się utrzymać swoją planetę w estetycznym wyglądzie.
Raczej nikt nie chciałby mieszkać w miejscu zaśmieconym przez zużyte chusteczki,
puste puszki po napojach i inne śmieci. Człowiek musi zacząć dbać o stan powietrza,
którym oddycha. Nie powinien palić w piecu odpadami ani wycinać zbyt wiele lasów,
które dostarczają nam tlen. Musi również ograniczyć emisję spalin. Jeżdżenie zbyt
często samochodem, na przykład w celu pojechania na zakupy do sklepu oddalonego
o sto metrów, jest nieodpowiedzialnym zachowaniem. Ludzie, którzy tego nie robią,
nie dość, że pomagają planecie, to jeszcze wspierają swoje zdrowie spacerami. Jeśli
jednak nie jest to wystarczająco przekonujące, może skorzystać z samochodu
elektrycznego, który nie emituje toksycznych gazów. Niewykorzystywanie tak dużej
ilości plastiku jest dobrym rozwiązaniem. Nie dostaje się on wtedy do mórz i oceanów,
dzięki czemu zwierzęta morskie nie ulegają z jego powodu wypadkom bądź, w
skrajnym przypadku, śmierci. 
Podsumowując powyższe argumenty, mam nadzieję, że udało mi się udowodnić
postawioną we wstępie tezę. Dbanie o środowisko jest bardzo opłacalne. 
Natalia Kaczmarek, 8e



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 28 05/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plM jak

Makusy

. .


	I te małe, i te duże
	Te wesołe i te smutne,
	Chodzą często z głową w chmurze
	No i nudzą się okrutnie 😊
	Kto? Och, dzieci, oczywiście!
	Uśmiechają się i płaczą,
	Jak te kolorowe liście
	Raz ganiają się, raz tańczą!
	Pamiętajcie więc dorośli,
	każdy z Was był kiedyś brzdącem,
	Każdy smucił się i broił,
	Podarujcie dzieciom SŁOŃCE!
	Cynamon to wieczne dziecko!
	Wywiad z Natalią Kaczmarek,  uczennicą klasy 8e,  laureatką Konkursu Przedmiotowego  z Języka Polskiego
	1. Laureat - to brzmi dumnie. Czy przygotowania do konkursu były trudne i męczące?
	2. Jakie masz plany na przyszłość?
	3. Jak spędzasz czas wolny?
	Natalii życzymy powodzenia i wielu sukcesów. Gratulujemy!

	Czy warto dbać o naszą planetę?
	Ziemia jest miejscem zamieszkania prawie ośmiu miliardów ludzi. Żyją oni na sześciu różnych kontynentach, jednak wszystkich łączy jedno:  troska o swój dom, czyli naszą planetę. Uważam, że warto dbać o Ziemię.
	Ludzkość powinna starać się utrzymać swoją planetę w estetycznym wyglądzie. Raczej nikt nie chciałby mieszkać w miejscu zaśmieconym przez zużyte chusteczki, puste puszki po napojach i inne śmieci. Człowiek musi zacząć dbać o stan powietrza, którym oddycha. Nie powinien palić w piecu odpadami ani wycinać zbyt wiele lasów, które dostarczają nam tlen. Musi również ograniczyć emisję spalin. Jeżdżenie zbyt często samochodem, na przykład w celu pojechania na zakupy do sklepu oddalonego o sto metrów, jest nieodpowiedzialnym zachowaniem. Ludzie, którzy tego nie robią, nie dość, że pomagają planecie, to jeszcze wspierają swoje zdrowie spacerami. Jeśli jednak nie jest to wystarczająco przekonujące, może skorzystać z samochodu elektrycznego, który nie emituje toksycznych gazów. Niewykorzystywanie tak dużej ilości plastiku jest dobrym rozwiązaniem. Nie dostaje się on wtedy do mórz i oceanów, dzięki czemu zwierzęta morskie nie ulegają z jego powodu wypadkom bądź, w skrajnym przypadku, śmierci.
	Podsumowując powyższe argumenty, mam nadzieję, że udało mi się udowodnić postawioną we wstępie tezę. Dbanie o środowisko jest bardzo opłacalne.  Natalia Kaczmarek, 8e



