
Strona 1 

                     Biuletyn wydawany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach                

                Numer 2/listopad - grudzień 2017/2018    

 
Witajcie! 

 

Czy Wy też już czujecie 

atmosferę świąteczną?  

Ten zapach choinki i pierniczków?  

A czy macie już plany na wolne dni?  

Wielkimi krokami zbliżają się Święta  

Bożego Narodzenia.  

W naszej gazetce też  

postanowiliśmy przywołać  

świąteczną  atmosferę. 

 
          

 

„ Aby Święta Bożego Narodzenia 

były Bliskością i Spokojem, 

a Nowy Rok – Dobrym Czasem.” 

                                       (K. I. Gałczyński) 

 

  

  

   Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom,           

Rodzicom i Pracownikom Szkoły  

 z okazji Świąt Bożego Narodzenia        

wielu głębokich i radosnych przeżyć                   

w cudownej, rodzinnej atmosferze,      

opromienionej blaskiem betlejem-

skiej gwiazdy oraz spełnienia  

marzeń i nadziei, jakie niesie  

nadchodzący Nowy Rok 
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Polskie zwyczaje świąteczne 

Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy wieczerzy wigilij-

nej. Tradycja już niestety coraz rzadziej praktykowana, a szkoda, ponieważ świąteczne muzykowanie nie 

tylko wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też pomaga rozwijać w sobie poczucie harmonii i 

wyrażać emocje. 

 

Sianko pod obrusem – ten ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich . 

Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie 

Jezusa w ubóstwie.  

 

Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą 

gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, ozna-

czającej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli 

Trzej Królowie.  

 

Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna modli-

twa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego naro-

dzin Jezusa. 

 

Opłatek – przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest jej 

centralnym punktem. Gest ten symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich 

i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej codziennej pracy.  Dzielenie się opłatkiem 

ma w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi. Dawniej opłatki były wypiekane na plebaniach, w 

klasztorach  i roznoszone po domach.  

 

Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni ustawia dodatkowe nakrycie, jedno 

więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla 

niezapowiedzianego gościa.      To także wyraz pamięci o naszych bliskich, któ-

rzy są nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę np. zza granicy. Puste 

nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł. 

 

Świeca wigilijna – ten zwyczaj narodził się w Holandii. W wieczór wigilijny 

przed wejściem do każdego domu ustawiano płonący lampion, często bogato 

zdobiony, czasem zamiast niego ustawiano zwykłą świecę. Światło miało być 

znakiem zaproszenia do rodziny Marii i Józefa,  aby Jezus narodził się w każdym domu.  

 

Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia zwanej „szopką” lub chociaż samego 

żłobka z sianem i leżącą w nim figurką Dzieciątka, sięga XIII wieku. Pozwala wyobrazić sobie miejsce na-

rodzenia Jezusa. 

 

Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale zwy-

czajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Spróbowa-

nie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze polskie potrawy to: czerwony barsz-

czyk z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami, 

kulebiak, kompot z suszonych owoców.  

 

Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją w dniu, w 

którym wspominamy naszych pierwszych rodziców:  Adama i Ewę. Przypomina ona lu-

dziom naukę o upadku i odkupieniu    rodzaju ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi 

drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast składanie pre-

zentów (darów) pod choinką, jest naśladowaniem dobroci. 
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Galeria  naszych nowych nauczycieli cz.II 

Nazywam się Jarosław Kucharski 

 
Mój znak zodiaku to lew. 

Jako dziecko marzyłem, aby zostać sportowcem. 

Jako chłopiec uprawiałem wiele dyscyplin sportowych, m.in. siatkówkę,          

lekką atletykę, kajakarstwo, tenis stołowy, piłkę nożną.  

Mój ulubiony kolor to - lubię wiele kolorów... 

Trzy rzeczy niezbędne na bezludnej wyspie: sprzęt płetwonurka, scyzoryk 

wielofunkcyjny, olejek do opalania. 

W wolnym czasie najchętniej podróżuję. 

Moja ulubiona potrawa - lubię zdrowe jedzenie. 

Moja ulubiona muzyka ( wykonawca) - zespół Queen! 

Moja ulubiona książka - książki Stanisława Lema. 

Moje ulubione zwierzę - agama. 

Moje motto życiowe: W życiu piękne są tylko chwile... 

Moja największa zaleta - obowiązkowość 

Podziwiam Stanisława Lema za jego wizję przyszłości. 

Potrawy, których nie lubię, to ...warzywo brukselka. 

Moje życzenie do złotej rybki: mieć wehikuł czasu i podróżować w czaso-

przestrzeni. 

Nazywam się Agnieszka Andrzejewska. 

 
Mój znak zodiaku to wodnik. 

Jako dziecko marzyłam, aby zostać sportowcem. 

Mój ulubiony kolor to  szary ( na ten czas ) . 

Trzy rzeczy niezbędne na bezludnej wyspie: zapałki, nóż, okulary przeciwsłoneczne;) 

W wolnym czasie najchętniej wyjeżdżam na wieś. 

Moja ulubiona potrawa - pomidorowa mojej mamy i krewetki. 

Moja ulubiona muzyka – Dire Straits. 

Mój ulubiony film – „Piękny umysł”. 

Moje ulubione zwierzę – pies ( owczarek niemiecki). 

Moje motto życiowe – nie mam jednego, lubię się kierować własną intuicją. 

Moja największa zaleta – empatia. 

Podziwiam ludzi realizujących wytrwale swoje ambicje i pasje, nie zapominając o waż-

nych w życiu zasadach. 

Potrawy, których nie lubię, to tatar. 

Moje życzenie do złotej rybki – zdrowie dla mnie, moich bliskich i dla Was wszystkich:) 

Nazywam się Agnieszka Kucińska-Antoniak. 

Moja ulubiona potrawa - pierogi. 

Moja ulubiona muzyka ( wykonawca) -  polski rock- Perfect, Lady Pank. 

Moja ulubiona książka -  czytam różne, oprócz kryminałów. 

Moje ulubione zwierzę -  kot, pies. 

Moje motto życiowe: ,, Carpe diem" - ,,Chwytaj dzień" 

Moja największa zaleta -  upór w dążeniu do celu. 

Podziwiam Aleksandra Dobę , za odwagę i optymizm życiowy. 

Potrawa, której nie lubię, to  spaghetti. 

Moje życzenie do złotej rybki: ,,świat bez wojen". 
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W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 
„Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, 
przynieś mi rower górski i klocki Lego.” 
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 
przeczytała pocztówkę Jasia. 
Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy.  
Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę.  
Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. 
Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od 
Jasia: 
„Mikołaju, dziękuję za klocki. 
Rower pewnie ukradli na poczcie”. 

Tata pyta Jasia: 
–Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 

dwa komplety kolejki elektrycznej? 
–Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w do-

mu. 

Dwa karpie oglądają program telewizyjny 
„Ryba na każdym stole”.  Gdy prowadzący 
audycję pokazuje telewidzom, jak usma-
żyć karpia w piekarniku, jedna z ryb mówi: 
– Wyłącz natychmiast ten telewizor. 
Ostatnio pokazują za dużo przemocy. 

Policjant wypytuje świętego Mikołaja: 
- Obywatelu Mikołaju, czemu tak krzyczycie  
i płaczecie? 
- Jakiś złodziej ukradł mój worek. 
- Z premedytacją? 
 - Nie, z prezentami! 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies.  
- Dwie tłuściutkie myszy.  
A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa: 
- Ciebie!!! 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki                      
i grypę na zakończenie ferii świątecznych.” 

-Puk, puk! 
- Kto tam? 
- Merry. 
- Jaka Merry? 
- Merry Christmas! 

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies.         
Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem. 
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - 
mówi koń. 
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 
- Ja też! - mówi pies.  

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po 
otrzymaniu jednego z nich mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. 
 - Nie masz mi za co dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 



Strona 5 

Małe i duże sukcesy  

Rozstrzygnięcie 

XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego                      

Literatury Europejskiej  
LITERATURA SZWEDZKA 

 W dniu 28 listopada 2017 roku odbył się 13. Powiatowy 

Konkurs Recytatorski Literatury Europejskiej Literatura 

Szwedzka.  Głównym organizatorem tego konkursu była     

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita            

Skibińskiego w Poddębicach. W  konkursie uczestniczyli 

uczniowie z różnych szkół naszego powiatu, m.in.: w Daliko-

wie,  w Domaniewie, w Wartkowicach, w Niemysłowie                        

i w Poddębicach.       

 

Oto lista laureatów z naszej szkoły: 

I miejsce - Julita Łuczak  

II miejsce - Martyna Markowska  

III miejsce - Aleksandra Pawlak 

 

Wyróżnienia: 

Kornelia Klimkowska  

Aleksandra Krawczyk  

Martyna Kozińska       

     

 

Żaneta Jabłońska  

Zuzanna Krzemińska  

Wiktoria Walczak 

 

Julita Łuczak 

Jesienne spojrzenie 
Lekki powiew wiatru, 

szum puszczy szkarłatnej, 

delikatna woń grzybów, 

dotyk ziemi brunatnej. 

Nie wyglądają tak często 

z lasu oczy szmaragdowe. 

Rzadziej skaczą po drzewach 

wiewiórki rubinowe. 

Słońce nie zsyła na ziemię 

swych promieni tak dużo. 

Nawet dni są już ciągłą 

rozszalałą burzą. 

Jakież uczucie nas chwyta za serce pełne żalu, 

trwać w ulewne deszcze 

nie czując upału. 

Jeszcze ostatni kasztan, 

ostatni liść na drzewie. 

Nadciąga mróz i pustka. 

Cisza ogarnia Ziemię 

 
                           Marta Wójciak VIIB 

Konkurs literacki Jesień wierszem pisana 

 
W październiku odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu literackiego organi-

zowanego przez GOK w Uniejowie. Pierwsze miejsce zajęła Marta Wójciak z klasy 7b 

naszej szkoły. Gratulujemy!!! 

 

W grudniu odbył się w naszej szkole                                                  

Konkurs Mistrz Klawiatury 2017.   A to wyniki: 
 

MISTRZ KLAWIATURY KLAS IV: 

BARTOSZ OTTO  IV C  
 

MISTRZ KLAWIATURY KLAS V: 

MIKOŁAJ MATCZAK V D  
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 Odlotowe spotkania -  

Opowieści o I i II wojnie światowej 

 W dniu 23 listopada 2017 roku odbyło się w naszej 

szkole kolejne spotkanie z cyklu "Odlotowych spotkań". 

Tym razem gośćmi byli: Andrzej Daszyński - założyciel 

własnej grupy "Pro Patria", która zajmuje się upowszech-

nianiem wiedzy na temat I wojny światowej poprzez re-

konstrukcje historyczną, prelekcje, pokazy itp. oraz Hen-

ryk Lewicki - kombatant wojenny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pan Andrzej jako znawca I wojny światowej, opo-

wiadał nam o jej szczegółach, których nie dowiedzieliby-

śmy się normalnie na lekcjach historii. Pokazał nam 

"przemianę" hełmów dla żołnierzy wojsk różnych krajów 

Europy oraz przykład karabinu jaki w tamtych czasach 

używano. Ponadto, Pan Daszyński pokazał nam mundur, 

w który był  ubrany. Była to kopia munduru z I wojny 

światowej oraz pokazał  plecak wyposażony we wszyst-

ko, co miał każdy partyzant. Zaskoczył nas także faktem,  

że w mieście Łodzi, które znajduje się bardzo blisko Pod-

dębic odbyła się w 1914 roku Operacja łódzka, czyli naj-

większa bitwa rozegrana w czasie I wojny światowej. 

Krótko opowiedział o jej przebiegu. 

 

 Pan Henryk jako zaledwie 9-letni chłopiec 

był świadkiem wybuchu II wojny światowej. 

Zobrazował nam, jak to wszystko wyglądało w 

oczach chłopca w jego wieku. Opowiedział nam, 

gdy jako mały chłopiec pasł krowy był świad-

kiem, jak na jego oczach samoloty zrzucały 

bomby na niedaleką miejscowość. Zaśpiewał 

nam także wojenną piosenkę, której nikt obecny 

na sali dotychczas nie znał.  

Obydwaj goście zostali pożegnani gromkimi 

brawami oraz wręczono im pamiątkowe dyplo-

my z podziękowaniem. 

Julita Łuczak 

 

.  

 

Dzisiaj wielka jest rocznica - 

Jedenasty Listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

 

Im to, bowiem zawdzięczamy 

wolność - polską mowę w szkole, 

to, że tylko z ksiąg historii 

poznajemy dziś niewolę. 

 

Uroczyście biją dzwony, 

w mieście flagi rozwinięto... 

i me serce się raduje, 

że obchodzę Polski święto. 
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    Andrzejkowy  wieczór 

 
Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego męża. 

Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja. 

Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. 

Czary mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie! 

Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie. 

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 

 

Nie wszyscy wiedzą, że andrzejki zawdzięczamy Grekom. Wróżby św. Andrzeja po-

wstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono etymologiczne podobieństwo nazwy aner, 

andrós - mąż, mężczyzna i Andreas - Andrzej.  

Św. Andrzej mógł  być więc rozdawcą mężów… bo andrzejki to święto panieńskie i czysto 

matrymonialne. Kawalerowie imię przyszłej żony powinni poznawać wcześniej - 24 listo-

pada w wigilię świętej Katarzyny. W zbliżonej do dzisiejszej postaci andrzejkowe wróżby 

pojawiły się mniej więcej na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej popularne było lanie wo-

sku, cyny lub ołowiu. 

Pierwsze wzmianki o tym zwyczaju pochodzą z XVI wieku. W komedii „Justyna i Konstan-

cja" Marcina Bielskiego z 1557 roku panna służebna radzi dziewczynie: 
 

„Nalejcie wosku na wodę, 

Ujrzyjcie swoją przygodę. 

Słuchałam od swej macierzy, 

Gdy która zmówi pacierze 

W wigilię Andrzeja świętego, 

Ujrzy oblubieńca swego”. 

 

Wróżby to dobra zabawa. Nie ma w tym nic złe-

go ani wstydliwego, że pragniemy dowiedzieć się co 

nas  czeka.  Traktujmy  jednak  przepowiednie  

z przymrużeniem oka i nie bierzmy sobie do serca 

smutnych wróżb. 

W naszej szkole,  1 grudnia odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa. Każdy uczeń, nim rozpoczął zabawę taneczną, mógł przekonać się co przy-

niesie mu przyszłość - wróżąc sobie.  Prym wiodły IV klasy, które bardzo się postarały by 

to waśnie ich stoiska były najczęściej odwiedzane. Dużym powodzeniem cieszyły się rów-

nież wróżby przygotowane przez siódmoklasistów. Niby tacy duzi… a też potrafili się 

świetne  bawić.  Różnorodność  wróżb,  sprawiła 

uczestnikom tej zabawy wiele radości. 

 

Wioleta Rykowska 
 

AKTUALNOSCI Z ŻYCIA SZKOŁY 
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AKTUALNOSCI Z ŻYCIA SZKOŁY 

19 dni przeciwko przemocy 

 

 
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada  Funda-

cja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, 

instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i mło-

dzieżą bierze udział w światowej kampanii  19 dni prze-

ciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  i młodzie-

ży. Kampania rozgrywa się na wszystkich   kontynentach, 

we wszystkich krajach świata. Na początku listopada    

mówimy o prawach  

 

dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomina-

my i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowe-

go rozwoju i dobrego życia. 

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Founda-

tion. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczo-

wy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania 

mają ostrzegać, zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. 

 

 

Nasza szkoła włączyła się w akcję walki z przemocą. 6 listopada w zajęciach prowadzonych przez studentki UŁ,     

z wydziału pedagogiki, wzięły udział dwie klasy: VI B, pod opieką pani M.Kowalczyk i klasy VI C, pod opieką                

pani R. Olczyk.  Uczniowie zapoznali się ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej i uczyli się, jak należy postępować               

w sytuacji przemocy, gdzie szukać pomocy. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC9aXgmYPPAhVMXCwKHW0gCjsQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.woman.ch%2F&usg=AFQjCNH_YUnle_ESaHP_HyZdXSjT4i0Tyw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC9aXgmYPPAhVMXCwKHW0gCjsQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.woman.ch%2F&usg=AFQjCNH_YUnle_ESaHP_HyZdXSjT4i0Tyw
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Poniedziałkowe śniadanie  

z przyrodą. 

 

 W każdy poniedziałek na długiej przerwie 

o 10.50 możesz zjeść swoje śniadanie w miłym 

towarzystwie. Oglądamy filmy przyrodnicze          

i słuchamy dobrej muzyki. 

Zapraszamy do sali 49 

 

 

Klub Młodego Ekologa 

                                                

                                     

Z ŻYCIA MIŁOŚNIKA PRZYRODY…. 

 

Klub  

Młodego  

Ekologa 

 

 

 

 Podczas ekologicznych zajęć warsztatowych 

uczniowie zapoznali się z problemem smogu. Praca z 

materiałami edukacyjnymi, grami dydaktycznymi         

i materiałem multimedialnym budziła refleksje wśród 

uczestników spotkania. Przerażający jest fakt, że dzie-

siątki polskich miast i miasteczek znajduje się w euro-

pejskiej czołówce miast z  najbardziej zanieczyszczo-

nym powietrzem. Problem niskiej emisji dotyczy 

przede wszystkim małych miejscowości w okresie 

zimowym, gdy z kominów domowych instalacji 

grzewczych wydobywają się dymy  zawierające szko-

dliwe gazy i pyły. Na jakość dymu ma wpływ ilość       

i skład paliwa, jakie trafia do pieca. 

Najbardziej szkodliwe jest spalanie śmieci, plastiku      

i gumy. Tani węgiel o niskiej kaloryczności również 

nie jest dobrym rozwiązaniem. Konieczne jest więc 

zrewidowanie swojego postępowania i uświadamianie 

rodzinie, sąsiadom i znajomym, że problem dotyczy 

nas wszystkich. 

Trując szkodzimy sobie, sąsiadom i środowisku. 

 

Klub Młodego Ekologa 
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 „Do serca przytul psa”   

 

                     15 listopada 2017r. zakończyła 

się zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w ra-

mach akcji ,, Do serca przytul psa”. 

Uczniowie, którzy najbardziej zaangażowali się w 

tą akcję zostaną nagrodzeni.   

Oto tegoroczni zwycięzcy: 

 

         I  miejsce - Filip Twardowski klasa II b – 

22,32 kg; 

 

        II miejsce  -  Jakub Prośniak  klasa II b –  20 

kg; 

 

        III miejsce -   Iga Markiewicz klasa IV f – 

16,70kg. 

 

  Gratulujemy!!!    

Czeka  na  Was  główna  i  najważniejsza    

nagroda. 

Zapraszamy do udziału za rok. 

                                                

                                    Organizatorzy: 

                                        Renata Makowska  

Dorota Sęczkowska 

 Osioł i jego cień 

 Jedenastego grudnia bieżącego roku w klasie pią-

tej ,,d’’ na lekcji języka polskiego uczniowie w cztero 

lub pięcioosobowych grupach wystawiali krótkie przed-

stawienie pt. ,,Osioł i jego cień’’, czyli jedną z wielu 

bajek słynnego greckiego pisarza Ezopa. Każda grupa 

odegrała ten teatrzyk w inny sposób. Aktorzy, mimo 

swojego młodego wieku, wcielili się w role postaci bar-

dzo profesjonalnie. Plakaty, które zostały stworzone na 

potrzeby przedstawienia były bardo dopracowane i  

szczegółowe.  Przebrania wykonane własnoręcznie, mi-

mo tego, że na ich stworzenie były niecałe dwa tygo-

dnie, robiły wielkie wrażenie. Wszyscy świetnie się ba-

wili zarówno podczas odtwarzania bajki jaki i oglądania 

interpretacji swoich kolegów. Cała klasa godnie stwier-

dziła że takich lekcji języka polskiego potrzeba jak naj-

więcej. 
Natalia Grodzicka  

Klasa VD 

             Spektakl w Teatrze Małym 

 7 listopada 2017 roku VI c i  VIa  obejrzały 

spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” w Teatrze 

Małym w Manufakturze. Powitał nas p. Mariusz 

Pilawski, dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru 

Małego w Manufakturze. Takie miłe powitanie 

przez dyrektora stało się już tradycją w tym teatrze, 

a dodatkowo stanowiło świetne wprowadzenie 

młodego widza w tematykę i klimat przedstawie-

nia. Przedstawienie wyreżyserowała p. Małgorzata 

Flegel. Dużą rolę w sztuce odegrały  efekty świetl-

ne i dźwiękowe, które zastępowały często różne 

wydarzenia (np. wjazd pociągu na stację) lub miej-

sca. Scenografia, kostiumy i rekwizyty oddawaly 

klimat tamtych czasów. Atmosfera podczas spekta-

klu była pogodna z dużą dozą humoru. Finałem 

przedstawienia była urocza piosenka. Ania Shirley, 

nastoletnia bohaterka powieści Lucy Maud Mont-

gomery, romantyczna, osobliwa dziewczynka wal-

cząca o swoje marzenia, roztaczająca wokół siebie 

wielką radość i miłość. Jej przygody od lat za-

chwycają, bawią i wzruszają czytelników. 
 Joanna Marciniak  

VI c 
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- W cyberprzestrzeni…. 

 

Bezpieczeństwo w Internecie.  
Cyfrowa tożsamość. Cyberprzemoc  

- spotkanie z policją 
 

Cyberprzemoc - za słownikiem PWN - 
"wyzywanie, straszenie, nękanie, ośmiesza-
nie itp. drugiego człowieka przy użyciu Inter-
netu lub telefonu komórkowego".  

Przez cztery kolejne spotkania uczniowie 
klas IV, V, VI i VII spotkali się z pracownikiem 
Komendy Powiatowej Policji  w Poddębicach , p. 
sierżant Sylwia Kaźmierczak. Tematem spotka-
nia była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpie-
czeństwo w sieci. Nasz gość scharakteryzował 
zjawisko cyberprzemocy, które na pozór nie-
winne, może wyrządzić ogromne szkody. Prze-
moc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kom-
promitujące materiały, ukradkiem zrobione 
zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki 
docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do 
wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie do-
tknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u 
niej głębokie traumy psychiczne. Policjantka ra-
dziła, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprze-
mocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej for-
my przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy 
staniemy się ofiarą agresji w sieci. Cyberprze-
moc jest przestępstwem i poważne jej przejawy 
należy zgłaszać organom ścigania. Ofiary lub 
świadkowie cyberprzemocy powinni szukać 
wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedago-
giem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą do-
rosłą, wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się pro-
blemy lub skontaktować się z profesjonalistami, 
pomocy można szukać np. u konsultantów  

Helpline.org.pl (800 100 100). 

 

Fajne aplikacje 

 
 MUSICAL.LY 

 Aplikacja podbijająca internet! Jej 

obsługa jest prosta – musisz wybrać piosen-

kę do której nagrywasz klip, a następnie ruszasz 

ustami, zupełnie tak jakbyś śpiewał z playbacku! 

Swoje dzieło możesz udostępnić i pokazać innym.  

Dzięki temu zdobywasz więcej polubień i rośnie ci 

liczba obserwujących! 

 

 

 SNAPCHAT 
  Aplikacja dosyć prosta w uży-

ciu. Robisz sobie zdjęcie i dodajesz 

na nie tak zwane filtry dzięki którym 

możesz stać się na przykład pie-

skiem, słodkim misiem, sarenką lub nawet królicz-

kiem. Swoje zdjęcia, czyli snapy masz możliwość 

wysłać znajomym lub zapisać je sobie na telefonie. 

Możesz je także wstawić na „My Story” czyli 

wszyscy będą mogli je zobaczyć. 

 

 

MESSENGER 

 Jest to aplikacja z  „rodziny” 

fejsa - służy do komunikacji z konta 

na Facebooku lub konta tylko na 

Messengerze (jest taka możliwość). Możesz pisać 

ze znajomymi, wstawiać zdjęcia na „Mój Dzień”, 

zakładać grupy ze znajomymi i wiele, wiele in-

nych!  
Martyna Markowska                                                                                                                                  

Julita Łuczak 
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19 dni przeciwko przemocy 

 

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada                                                   Fundacja po DRUGIE 

we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bie-

rze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzie-

ży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listo-

pada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczy-

my się tych wartościach, które są niezbędne  do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. 

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation. Symbolem kampanii jest poma-

rańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania ma-

ją ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. 

Nasza szkoła włączyła się w akcję walki z przemocą. 6 listopada w zajęciach prowadzonych przez 

studentki UŁ, z wydziału pedagogiki, wzięły udział dwie klasy: VI B, pod opieką pani M.Kowalczyk i kla-

sy VI C, pod opieką pani R. Olczyk.  Uczniowie zapoznali się ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej 

i uczyli się, jak należy postępować w sytuacji przemocy, gdzie szukać pomocy. 

 

 

     

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC9aXgmYPPAhVMXCwKHW0gCjsQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.woman.ch%2F&usg=AFQjCNH_YUnle_ESaHP_HyZdXSjT4i0Tyw
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Wywiad z rodzicem 

 
- Witam serdecznie, jest pan naszym dzisiejszym gościem. Czym 

pan się zajmuje? 

- Jestem zawodowym kierowcą samochodów ciężarowych. 

- O, to chyba bardzo ciekawy zawód, prawda, 

- Tak, bardzo ciekawy. 

- Proszę powiedzieć, jakie wykształcenie należy zdobyć, aby stać się takim kierowcą. 

- Wystarczy mieć wykształcenie średnie, ale konieczne jest zdanie egzaminu prawa jazdy 

specjalnej kategorii, a to nie jest łatwe. 

- Zapewne ta praca wiąże się z częstymi podróżami, nieprawdaż? 

- O tak, podróżuję po całym kraju, ale również po całej Europie. 

- To chyba bardzo ciekawe zwiedzać tyle krajów? 

- Owszem, byłem w wielu krajach ale nie jako turysta, lecz jako pracownik. Nie zwiedzam 

zabytków i atrakcji, tylko przejeżdżam koło nich. Pamiętajmy, że to praca - muszę dostar-

czyć przeróżne towary w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie. 

- Tak, to prawda, to nie jest wcale takie wygodne. 

- Oczywiście, że nie. To bardzo ciężka praca, często trzeba jeździć w nocy, śpię i jem w 

kabinie samochodu i jestem z dala od swojej rodziny. 

- W takim razie czemu wybrał Pan akurat ten zawód? 

- Odpowiedź na to pytanie jest jedna: względy finansowe. Wynagrodzenie za ten rodzaj 

zawodu jest dość wysokie. 

- Czy w Pana zawodzie łatwo znaleźć 

pracę? 

- Myślę, że osoba z odpowiednimi kwalifi-

kacjami i doświadczeniem nie będzie miała 

problemów ze znalezieniem pracy. 

- Czy polecałby Pan innym ten zawód? 

- Myślę, że jest to zawód szczególnie dla 

mężczyzn, i to młodych, którzy chcą zaro-

bić sobie pieniążki na przyszłość. 

- Na koniec zapytam, czy jest Pan za-

dowolony ze swojego zawodu? 

- Tak. Oprócz tęsknoty za rodziną bardzo 

lubię swoją pracę i jestem z niej zadowolo-

ny. 

- W takim razie życzę szerokiej drogi i 

spokojnych podróży. Dziękuję za rozmo-

wę.                  

- Ja również dziękuję! 
  

 Wywiad był przeprowadzany z moim Tatą. 
Mikołaj Matczak VD 
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