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wazne daty.

Redakcja

21 marca – Dzień Wiosny
15 – 17 kwietnia – egzaminy 
ósmoklasistów
18 – 23 kwietnia – przerwa 
świąteczna

 Wiosna, wiosna, ach to ty? Tak! Wio-
sna przyszła już na dobre. Za chwilę świę-
ta, potem majowa przerwa. Pomiędzy 
egzamin ósmoklasisty. Dużo się dzieje. 
Tymczasem zapraszamy do lektury naszej 
gazetki. A w niej reportaż, wywiady, rela-

cje. Nasze zDolne Ślązaczki opowiedzą o 
konkursie. Przyjrzymy się chłodnym okiem 
szkole. Porozmawiamy ze Wspaniałym 
Bartkiem. 
Trochę żartów może poprawi niektórym 
humor. Sami przeczytajcie.
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Wiosenny konkurs telentów
Za nami pierwszy Dzień Wiosny, a co 

się z tym łączy - wiosenny konkurs talen-
tów w naszej szkole. W tym roku odbyła 
się już druga jego edycja organizowana 
przez samorząd uczniowski i panią Annę 
Pizoń. W tegorocznej edycji wzięło udział 
około czterdziestu osób z klas 4 - 8.

Najpierw swoje talenty prezentowa-
li uczniowie klas 4 - 6 , a następnie 7 - 8. 
Niestety, nie mogłem obejrzeć występów 
klas 4 - 6, gdyż formuła organizacyjna nie 
pozwalała na obejrzenie wszystkich wy-
stępujących, ale za to oglądałem klasy 
siódme i ósme.

Klasa 7a przedstawiła krótką scenkę 
kabaretową, która bardzo mi się spodoba-
ła.

Klasę 7b reprezentował Damian 
przedstawiający popisy parkour oraz Do-
rota, która przedstawiła, zdaniem wielu 
osób, bardzo ładny i trudny układ gimna-
styki sportowej. Mogliśmy także obejrzeć 
prace plastyczne  Marysi. 

Klasę 8a reprezentował Kamil, który 

wraz z Damianem występował w popisach 
parkour i Sara, przedstawiająca swoje pra-
ce malarskie. 

Na koniec zaprezentowała się  klasa 
8b, która ostatecznie  zwyciężyła drugą 
edycję konkursu talentów w kategorii klas 
7 – 8. Uczniowie, a właściwie uczennice  
klasy 8b: Ada, Kinga, Weronika i Ola poka-
zały najwięcej talentów. W ich wykonaniu 
zobaczyliśmy: taniec, śpiew, grę na keybo-
ardzie oraz na ukulele i  scenkę kabareto-
wą. 

Myślę, że zarówno oglądający jak 
i występujący dobrze się bawili. 

Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim uczestnikom konkursu dziękujemy za 
zaprezentowanie niezwykłych talentów. 
Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze le-
piej.

Kacper Kozioł
Uczeń klasy VIIa
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Krok 
wdobrą stornę

Olaf Boroński
Uczeń klasy VIa

Około 190 tysięcy lat temu z homo erectu-
sa (człowieka wyprostowanego) wyewoluował 
homo sapiens (człowiek rozumny). Homo sapiens 
rozprzestrzenił się na cały świat, wykorzystując 
oraz przetwarzając środowisko…

 Człowiek rozumny rozmnażał się coraz 
szybciej, zajmował kolejne obszary, aż w końcu nie 
było miejsca, gdzie nie miałby wpływu (nie opa-
nował jednak żywiołów). Nigdy wcześniej żaden 
gatunek nie rządził w sposób przemyślany naszą 
planetą. Lecz czy człowiek na pewno mądrze go-
spodaruje planetą? Przyjrzyjmy się dokładnie…

 Morza i oceany zajmują 70% powierzchni 
Ziemi. Co roku trafi a do morza dziesięć milionów 
ton plastiku. Po powierzchni Pacyfi ku pływa pięć 
olbrzymich wysp odpadów plastikowych, a naj-
większa z nich ma powierzchnię pięć razy więk-
szą niż Polska. Ale to tylko czubek góry lodowej 
- większość plastiku jest pod powierzchnią. Emisja 
gazów cieplarnianych stale wzrasta, ocieplenie 
klimatu jest coraz bardziej widoczne. A co z „prze-
twarzaniem”  środowiska? Ludzie wycinają pusz-
cze i lasy, stepy są przekształcane na pola upraw-
ne, a zwierzęta pozbawione miejsca zamieszkania 
staną się zagrożone i wyginą.

 Człowiek zaczął przywiązywać wagę do 
środowiska stosunkowo niedawno, gdy zanie-
czyszczenia  zaczęły mocno dawać się we znaki. 
Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z wpływu śro-
dowiska na nas (i vice versa). Coraz więcej państw 
wkracza w epokę energii odnawialnej. Na ostat-
nim szczycie klimatycznym państwa Unii Euro-
pejskiej zdecydowały się zrezygnować z energii 
węglowej i postawić na energię odnawialną. Jed-
nak jak zwykle istnieją wyjątki. Z całej Unii pozo-
stały dwa państwa, które nie prowadzą kampanii 
anty-węglowej. Władze Hiszpanii jednak dysku-
tują na ten temat. A co z drugim? To niechlubne 
miejsce zajmuje właśnie Polska. Jednak nie trzeba 

być politykiem, by mieć wpływ na stan środowi-
ska. Przede wszystkim można segregować śmieci. 
Ktoś może pytać: „Po co to robić?”. Gdy segregu-
jemy śmieci, wyrzucamy plastikową butelkę do 
kosza na tworzywa sztuczne, a gdy nie przywią-
zujemy do tego wagi – wrzucamy ją do odpadów 
mieszanych. Rozpatrzmy oba przypadki. W pierw-
szym butelka zostanie wzięta do recyklingu, gdzie 
zostanie przerobiona na coś innego, na przykład 
sweter. W drugim przypadku, zostanie wywie-
ziona na wysypisko śmieci i spalona, zanieczysz-
czając powietrze. A  co jeśli wyrzucimy ją do rzeki 
bądź kanalizacji? Prawdopodobnie wpłynie do 
morza, i jakieś zwierzę ją połknie. Efekt? Niewinne, 
bezbronne zwierzę na sumieniu. Jednak w całym 
pośpiechu XXI wieku kto by się tym przejmował? 
Przyjrzyjmy się z bliska dużemu skupisku ludzi, ta-
kim jak nasza szkoła.

 Na pierwszy rzut oka nie brakuje tu nicze-
go, lecz gdy po raz kolejny widzimy, jak plastiko-
wa butelka ląduje w koszu na skórce po bananie 
i pomiętej kartkówce, zauważamy, że coś jest nie 
tak. Wtedy przychodzi olśnienie. Brakuje koszy na 
plastik i papier. Chcemy to poprawić, lecz zaga-
duje nas jakiś kolega i zapominamy o sprawie. Po 
jakimś czasie znów sobie przypominamy, ale w tej 
chwili „klasówka ważniejsza”. Potem przestajemy 
zauważać ten brak, jednak nie można wiecznie 
ignorować sumienia. Podświadomość podsuwa 
kolejne obrazy: 250 przedstawicieli homo sapiens 
przez trzydzieści godzin w tygodniu oddaje kilo-
gramy selenu, niklu i bisfenolu na spalenie, delfi n 
udławiony zepsutym długopisem podpisanym 
twoim imieniem… Coś trzeba zrobić. Opcji jest 
wiele: poruszyć ten temat na godzinie wycho-
wawczej, porozmawiać z dyrektorem, samorzą-
dem, napisać artykuł do gazetki szkolnej…  

 Każdy może coś zrobić, mało powiedziane, 
jest do tego zobowiązany. Jako obywatel Rzecz-
pospolitej Polskiej, katolik i istota rozumna po-
winien troszczyć się o dobro wspólne. Jeżeli nie 
chcecie, żeby spełnił się scenariusz z fi lmu „WALL-
-E”, troszczcie się o naszą planetę!
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Nasze zDolne...Najzdolniejsze!

We wtorek  2 kwietnia w auli im. Jana Paw-
ła II na  Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła 
się uroczysta gala wręczenia dyplomów i me-
dali laureatom prestiżowego konkursu Zdolny 
Ślązaczek. Nie zabrakło wśród grona laureatów 
uczniów naszej szkoły. Laureatką z języka pol-
skiego została Hanna Moszczańska z klasy 8a, na-
tomiast Ada Miernikiewicz zdobyła tytuł laureata 
z języka angielskiego. Obie uczennice dostaną 
się w pierwszej kolejności do tych liceów, które 
sobie wymarzyły. Nie będą też zdawały egzami-
nu: Hania z języka polskiego, Ada z języka angiel-
skiego. 

Z obiema laureatkami redaktorzy naszej 
gazetki przeprowadzili krótkie wywiady. 

Ada
Nina i Oliwka: 
Czy jesteś dumna z tego, co osiągnęłaś?
Ada Miernikiewicz: Tak, ponieważ nie mu-
szę pisać egzaminów i to jest bardzo duże udo-
godnienie. Nie muszę się już stresować tym, że 
jak źle napisze, to nie dostanę się do szkoły, do 
której chcę pójść po podstawówce.
NiO: Co zadecydowało o wzięciu udziału w kon-
kursie?
A.M.: To był trzeci raz, jak brałam udział w zDol-
nymŚlązaczku z angielskiego. Dwa razy byłam w 
drugim etapie. Tym razem  po raz pierwszy do-

tarłam do trzeciego. I to było dla mnie dużą mo-
tywacją.
NiO: Jak długo przygotowywałaś do konkursu?
A.M.: Dobre pytanie. Do samego konkursu nie 
przygotowywałam się zbyt wiele, jedynie  prze-
czytałam wymagane lektury, a tak ogólnie nie 
czułam potrzeby większego przygotowywania 
się.
NiO: Do jakiej szkoły chciałabyś pójść?
A.M.: Jeszcze nie wiem.
NiO: Jakich rad mogłabyś udzielić osobom, 
które chciałyby wziąć udział w konkursie w przy-
szłym roku?
A.M.: Pewnie mogłabym udzielać wielu rad, ale 
najważniejsze to podchodzić do konkursu bez 
stresu. Jeżeli odpadniesz, to trudno, nie martw 
się. Zawsze można wziąć udział jeszcze raz, a je-
żeli nie można, to są inne konkursy, więc nie trze-
ba się przejmować.
NiO: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
A.M.: Nie ma sprawy.
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Hania
Agata Cygan: Co daje Ci tytuł laureata zDdol-
nego Ślązaczka z języka polskiego?
Hanna Moszczańska:  Zdobycie tytułu lau-
reata zDolnego Ślązaczka z języka polskiego po-
zwala na otrzymanie najwyższej możliwej oceny z 
języka polskiego na koniec roku oraz maksymalną 
ilość punktów z polonistycznej części egzaminu 
ósmoklasisty, w związku z czym nie muszę go pi-
sać. Poza tym, daje mi on możliwość wyboru do-
wolnej szkoły i pierwszeństwo w przyjęciu do niej.
A.C.: Jak zareagowałaś na wiadomość, że zajęłaś 
tak wysokie miejsce?
H.M.: Było to dla mnie miłe zaskoczenie i uhono-
rowanie mojej ciężkiej pracy.
A.C.: W jaki sposób przygotowywałaś się do 
zDolnego Ślązaczka?
H.M.: Kluczem do mojego sukcesy była systema-
tyczna nauka przez wszystkie klasy szkoły podsta-
wowej. Dzięki temu przed konkursem nie musia-
łam robić bardzo dużo powtórek.

A.C.: Czym różniły się poszczególne etapy kon-
kursu?
H.M.: Poszczególne etapy różniły się tylko pozio-
mem trudności i zakresem materiału, który trzeba 
było znać.
A.C.: Jaki był poziom trudności zDdolnego Ślą-
zaczka?
H.M.: Pierwszy i drugi etap były dość łatwe. 
Etap fi nałowy był trudniejszy od poprzednich ze 
względu na konieczność znajomości wielu lektur i 
dużą ilość zadań pisemnych. Nie był on jednak tak 
trudny, jak przewidywałam.
A.C.: Jakie są Twoje plany co do dalszej edukacji?
H.M.: Planuję dostać się do liceum nr VII, ale dal-
szy kierunek mojej edukacji nie jest jeszcze jasno 
określony.
A.C.: Dziękuję Ci za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów i realizacji zamierzeń.

Nina Homan
Oliwia Święcicka
Uczennice klasy VIIa
Agata Cygan 
Uczennica klasy VIIIa



NUMER 6

Nowe szaty starej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50. 
Piętrowy budynek z białą, nieco zniszczoną już 
elewacją. Nie robi wielkiego wrażenia. Ale prze-
cież to nasza szkoła! Tak zwana ,,buda”, do której 
chodzimy, a może i nawet nasi rodzice chodzili. 
Nasza szkoła powstała 74 lata temu, w 1945 roku. 
Pod aktualnym adresem przy ul. Wałbrzyskiej 50 
funkcjonuje od 1963 r., kiedy to nastąpiła prze-
prowadzka do nowo wybudowanego budynku. 
W 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu 
przeszła na sześcioletni cykl kształcenia. Rok póź-
niej założono Zespół Placówek Oświatowych nr 
1, w którego skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 
42, Gimnazjum nr 42 oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii nr 3. Po rozwiązaniu zespołu i likwi-
dacji MOS nr 3 i Gimnazjum nr 42, co nastąpiło 
31.08.2016 r., szkoła podstawowa działa znów sa-
modzielnie.

Od momentu utworzenia szkoły funkcję 
dyrektora pełniło dwanaście osób. Aktualny dy-
rektor - pani Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk - objęła 
stanowisko w 2015 r.

W szkole wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o 
wygląd naszej placówki. W 2016 roku zlikwido-
wano ośrodek socjoterapeutyczny z internatem, 
za którym i tak nikt nie przepadał. Zamiast niego 
mamy nowe, wyremontowane sale. Odnowiono 
też kilka starych. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej 
części szkoły, w której my, starsi uczniowie, mamy 
lekcje. Przeprowadziliśmy też krótką sondę wśród 
naszych kolegów i koleżanek i zapytaliśmy się, jak 
postrzegają swoje miejsce nauki, w którym, bądź 
co bądź, spędzamy sporą część naszego życia. Co 
się okazuje? Mimo wielu zmian, niektórzy ucznio-
wie i tak narzekają, iż mamy „brzydką” szkołę, po-
równując z innymi nowoczesnymi placówkami, 
jakby nie dostrzegali tego, co wokoło nich. Ale 
nam Polakom zawsze coś nie pasuje, więc może 
nie ma się czym przejmować

Wchodzimy do środka szkoły. Przy wejściu 
do budynku  stoi krasnal, zrobiony specjalnie dla 
naszej placówki, dzięki pani Bogusławie Przewło-
ce – nauczycielce plastyki i techniki. W środku 
wita nas pan Adam, ochroniarz pilnujący porząd-
ku i pani Marysia przyjazna dusza każdego ucznia. 
Idziemy dalej. Szkoła wewnątrz, jak to szkoła. Sale 
lekcyjne, korytarze, ogłoszenia o konkursach, na-
grody, puchary sportowe. Pytam nauczycielkę 
matematyki, panią Urszulę Pohl, czego najbar-
dziej jej brakuje w pracy, jeśli chodzi o pomoce 
dydaktyczne. ,,Brakuje wielu pomocy, chociaż nie 
jest tak tragicznie” – odpowiada. Do tego mówi, 
że ma problem z noszeniem przyborów mate-
matycznych na lekcje, ponieważ ma je w różnych 
salach, bo nie ma jednej przydzielonej na stałe. 
Mimo tego sądzi, że jest ok. 

Idziemy do pani dyrektor. Przed jej gabi-
netem znajduje się sekretariat, a obok na ścianie 
rząd dyplomów naszych wspaniałych nauczycieli 
i uczniów, potwierdzających ich osiągnięcia. Nie 
jest źle - myślimy. Wchodzimy do sekretariatu 
i pytamy, czy pani dyrektor Agnieszka Ciołkosz-
-Pietrzyk, ma trochę czasu, aby odpowiedzieć 
nam na parę pytań. Odpowiada z uśmiechem, 
że tak. Przyjmuje nas w ładnym, zadbanym gabi-
necie. Siadamy na wygodnej kanapie i zadajemy 
pierwsze pytanie: 

- ,,Czy pani zdaniem mamy ładne klasy?” 
Pani dyrektor odpowiada: ,,Uważam, że tak. 

Szkoła przez parę lat bardzo się zmieniła. Dużo 
elementów zostało zmodernizowanych, mamy 
jedno nowe skrzydło.” 

Pytamy o remont elewacji szkoły. Na to pani 
dyrektor odpowiada, że w tej kwestii nic nie może 
zrobić, ponieważ to zależy od gminy, miasta. Dalej 
poruszamy problem braku automatów z przeką-
skami. Temat wałkowany od dawna. Bez rozstrzy-
gnięcia. Uczniowie bardzo by chcieli, żeby takie 
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Pawła Ludwińskiego, nauczyciela historii i pyta-
my, czy brakuje mu np. jakichś map. Pan Paweł, 
jak to pan Paweł, odpowiada, że nie i z uśmie-
chem na twarzy wraca do sali historycznej, aby 
kontynuować lekcje.

Wchodzimy do sali numer 42 (sali od języ-
ka polskiego). Zauważamy stare meble, zieloną 
tablicę, która wisi tu dobre kilkanaście lat. Salą 
opiekuje się pani Aleksandra Raszewska – Bujacz. 
Pytamy, czy czegoś jej brakuje z pomocy dydak-
tycznych. Odpowiada nam, że mogłaby być ta-
blica multimedialna albo przynajmniej taka, na 
której pisze się markerami, a nie kredą. „Dobrze, 
że w sali mam projektor” – dodaje pani Ola. Mówi 
również, że poza sprzętem fajnie by było, gdyby w 
szkole pojawiły się pojemniki do segregacji śmie-
ci. My również uważamy, że to bardzo dobry po-
mysł.

Chodzimy po naszej szkole, wspominamy 
siedem wspaniałych lat w niej minionych i stwier-
dzamy, że nie tylko wygląd szkoły ma znacze-
nie, ale osoby, które w niej są. To ich najbardziej 
będziemy pamiętać, kiedy już opuścimy mury 
naszej „budy”. Mimo, że nasza szkoła nie jest naj-
nowocześniejsza i najładniejsza, to my ją lubimy 
i musimy ją szanować. Postarajmy się dbać o to, 
co mamy. Każdy z nas chce się uczyć w ładnych, 
czystych salach, więc zacznijmy szanować to, co 
nas otacza. Wiele przecież zależy od nas samych. 

Jak widać Szkoła Podstawowa nr 42 zmie-
niała się na przestrzeni lat. Z każdym rokiem przy-
stosowuje się do przyjęcia coraz większej liczby 
uczniów. Wyposażenie sal poprawia się z roku na 
rok. Jednak wiele jest jeszcze do zrobienia. Miej-
my nadzieję, że samorząd uczniowski razem z Pa-
nią Dyrektor i Radą Rodziców wprowadzi w naszej 
szkoły jeszcze wiele pozytywnych zmian, które 
ulepszą szkolne życie uczniom i nauczycielom.

automaty były w naszej szkole.
 ,,Pytanie o automaty musicie złożyć do 

Rady Rodziców” - odpowiada nam pani dyrektor. 
„Ja nie mam nic przeciwko temu, aby w naszej 
szkole stanęły automaty ze zdrową żywnością. 
Jednak tę kwestię należy przedyskutować z ro-
dzicami. Z tego co mi wiadomo, pani Ania Pizoń, 
która jest opiekunem samorządu uczniowskiego, 
pisała już do Rady Rodziców w tej sprawie”.

Kolejna kwestia, z którą zwracamy się do 
pani dyrektor to sprawa szafek na książki.  Nie ma 
ich w naszej szkole, a wiemy, że w innych są. Też 
byśmy takie chcieli. „Niestety, w naszej szkole jest 
za mało miejsca na korytarzach, aby instalować 
na nich szafki dla uczniów. Zasady BHP nie po-
zwalają nam na to” – odpowiada dyrektorka. No 
cóż. Siła wyższa.

Dziękujemy pani dyrektor za wywiad i idzie-
my dalej. Kierujemy się w stronę nowej sali che-
miczno-fi zycznej. Idąc, uświadamiamy sobie, że 
faktycznie korytarze są bardzo wąskie i szafki by 
się nie zmieściły. Szczególnie ten prowadzący do 
sali numer 11. Wchodzimy do gabinetu i  spoty-
kamy panią Aleksandrę Flejterską, czyli nauczy-
cielkę chemii i matematyki. Pytamy, czy według 
niej nasza szkoła jest dobrze wyposażona w po-
moce dydaktyczne. ,,Jeżeli chodzi o pracownię 
chemiczną, to zostały zakupione odczynniki che-
miczne i sprzęt laboratoryjny. Czyli ogólnie nie 
jest tak źle” - odpowiada.

Postanowiliśmy teraz spytać uczniów, co 
sądzą o wyglądzie i wyposażeniu naszej szkoły. 
Jedni twierdzili, że jest spoko, inni przedstawiali 
istny koncert życzeń. Hmm… Nie dbamy o to, co 
mamy, a chcemy więcej - myślimy. Na szczęście 
pomimo zachcianek typu: basen, nowe kosze do 
koszykówki, większa sala gimnastyczna, boisko 
na dachu szkoły i wegetariańskie obiady pojawia-
ły się sensowne propozycje. „Brakuje nam szafek,  
przydałby się remont niektórych klas, więcej ta-
blic interaktywnych,  sklepik lub automat z jedze-
niem” – to najczęstsze odpowiedzi naszych kole-
gów i koleżanek. 

Wchodzimy na  piętro szkoły, aby obejrzeć 
nowe skrzydło. Ładne, niebieskie ściany, nowe, 
wyposażone w projektory sale. Ale niestety, nie 
wszystkie klasy tak wyglądają. Napotykamy pana 

Kacper Kozioł, Cezary Dębski
Oliwia Święcicka Milena Stochmiałek
Nina Homan
Uczniowie klasy VIIa
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Jeden 

wspaniałych
ośmiu

W naszej szkole działa wolontariat 
pod kierunkiem pani Katarzyny Winiarskiej. 
Mój dobry kolega, Bartek Kot jest szkolnym 
wolontariuszem. Już ponad rok pomaga 
młodszym kolegom np. w odrabianiu lek-
cji. Niedawno wraz panią Bogusławą Prze-
włoką pojechał na konkurs Ośmiu Wspa-
niałych. Wybiera się na nim najbardziej 
zasłużonych wolontariuszy w młodym 
wieku za ich zasługi w pomaganiu innym. 
Bartek Kot stał się jednym z nich. Został 
uhonorowany tytułem laureata konkursu 
,,Ośmiu Wspaniałych’’. Przeprowadziłem z 
nim wywiad i zadałem mu parę pytań. Na 
przykład komu zawdzięcza dostanie się 
do „Ośmiu Wspaniałych”. Odpowiedział, że 
w głównej mierze pani Przewłoce, ponie-
waż to ona go zgłosiła do konkursu. Mówił, 
że w przyszłości chciałby być wolontariu-
szem np. WOŚP. Pomaganie innym daje 
mu radość i satysfakcję. To naprawdę fajne 
uczucie być komuś potrzebnym i bezin-
teresownie pomagać. Bartek jest z siebie 
zadowolony. Przyniósł do szkoły nagro-
dy, które dostał i pochwalił się nimi przed 
klasą. Wszyscy byliśmy z niego dumni. W 
końcu to nasz cudowny ,,Kocurek”. Warto z 
niego brać przykład!

z

 W dniu 09.03.2019 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 42 we Wrocławiu zorganizowano Dzień 
Otwarty. Miał on na celu zaprezentowanie pla-
cówki kandydatom oraz ich rodzicom. W progra-
mie dnia było zwiedzanie budynku szkoły, a także 
rozmowy z nauczycielami. W wielu salach ofertę 
szkoły przedstawiali nasi nauczyciele i wolontariu-
sze. Rodzice mieli okazję uczestniczyć w lekcjach 
prowadzonych przez nauczycieli oraz mogli za-
poznać się z  pracami literackimi i artystycznymi 
uczniów. Wolontariusze pomagali w oprowadza-
niu rodziców i udzielali wszelkich potrzebnych in-
formacji. 

 Dzień Otwarty Szkoły był okazją do spotka-
nia się z nauczycielami uczącymi poszczególnych 
przedmiotów, do przekazania gościom panujące-
go klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji na 
indywidualność drugiego człowieka.

 Szkołę odwiedziło wielu rodziców, co 
oznacza, że są zainteresowani naszą szkołą. Dzień 
Otwarty przebiegł pomyślnie, ponieważ udało 
nam się zaimponować rodzicom, którzy przybyli.

Dzień dobry 
otwarty

Kacper Kozioł
Uczeń klasy VIIa

Bartłomiej Kot
Uczeń klasy VIIa
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Zofi a Kubów 
Uczennica klasy Vc

Cześć, dzisiaj opowiem wam o książce, 
która bardzo mnie wzruszyła. Mówię o książce 
pt. ,,Niesamowity Billy Wild” autorstwa Joanny 
Nadin.

Główny bohater, Billy, miał niewiele ma-
rzeń: mieć psa, być kimś wyjątkowym oraz żeby 
jego kolega z klasy po prostu zniknął. Pierwsze z 
tych marzeń spełniło się, kiedy chłopiec znalazł 
w szopie charta. Billy  musiał jednak ukrywać go 
przed ojcem i poprzednim domem – okrutną far-
mą, gdzie trenowano psy do wyścigów, a potem 
zamykano w klatce. To zadanie nie było jednak 
łatwe, tym bardziej, że szkolna koleżanka chłop-
ca zgłosiła go i jego pieska do lokalnego pokazu 
talentu. Chłopak poczuł, że to pora na zrobienie 
czegoś, co określa jego charakter - czegoś nie-
samowitego! Więcej nie zdradzę. Przeczytajcie 
sami.

Mogę szczerze powiedzieć, że pod koniec 
lektury popłakałam się, a przewracając ostatnią 
stronę, czułam wielki smutek, że już przeczyta-
łam tę książkę. Polecam Wam ją serdecznie.

Czy wiesz, że…
 * Polska nazwa święta „Wielkanoc”  została prze-
jęta od Czechów. 

* Z kolei węgierska nazwa brzmi „Husvet”,  czyli„-
jedzenie mięsa”, które nawiązuje  do zakończenia 
długiego postu.

* Przepis na mazurek przywędrował do Polski 
z Turcji. Jego symbolika jest ściśle powiązana z 
okresem Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, 
którą się je po czterdziestu dniach Wielkiego Po-
stu.

Jedna z najdziwniejszych tradycji to wielkanoc-
ne wiedźmy.
*  W Szwecji oraz części Finlandii, w Wielki Czwar-
tek lub w Wielką Sobotę odbywa się mini Hallo-
ween. Dziewczynki i chłopcy w wieku 7-12 lat za-
kładają długie spódnice oraz kolorowe chusty na 
głowę i chodzą od drzwi do drzwi, zbierając do 
miedzianego garnuszka różne smakołyki. Trady-
cja ta pochodzi od starych wierzeń, że w Wielki 
Czwartek wszystkie wiedźmy lecą w niemieckie 
góry.

* Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne 
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 
czystością. Porządki mają także symboliczne 
znaczenie, wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz 
z nią wszelkie zło i choroby.

Mole książkowe

Humor

Milena Stochmiałek
Uczennica klasy VIIa

Co to jest tygrys?
- Kot kreskowy.

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
-  Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie.

Które ryby najbardziej lubią matematycy?
- Sumy.

Jaka jest różnica między komputerem a praniem?
- Inaczej się zawiesza.

Idą dwie agrafki przez pustynię.
Jedna mówi:
- Gorąco mi!
A druga na to:
- To się rozepnij!
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