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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

Tydzień Szczęścia i Dzień Życzliwości w naszej szkole 

 

 

 

Czym jest szczęście? Refleksje ósmoklasistów 

 

Uważam, że szczęście jest wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie i ze swojego życia. 

Ale czy łatwo osiągnąć taki stan? Na przykład – jeśli smuci nas to, że nikt nas nie lubi, warto 

zastanowić się nad sobą. Jeżeli znajdziemy powód naszego zmartwienia, będziemy mogli to 

zmienić i wtedy powinniśmy poczuć szczęście. Ale czy będzie ono trwałe? W końcu w naszym 

życiu jest więcej problemów niż jeden. Nawet gdybyśmy je wszystkie rozwiązali i tak pojawiłby 
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się nowe. Nie da się być idealnym, więc w naszym wyglądzie czy zachowaniu zawsze znajdzie 

się coś do poprawy. Jeśli uzależnimy nasze poczucie szczęścia od bycia doskonałym, nigdy tak 

naprawdę go nie osiągniemy. Prędzej czy później pojawi się jakaś porażka, bo skoro nie 

możemy być najlepsi we wszystkim, jest ona nieunikniona.  

Pozostają nam więc dwie drogi: możemy zaakceptować w sobie to, co nie jest 

perfekcyjne i nauczyć się czerpać szczęście z czegoś innego. Moim zdaniem jednak warto 

doskonalić siebie, a nie akceptować gorsze cechy, bo tak jest łatwiej. Drugim sposobem jest 

to, żeby pracować nad sobą, ale nie przejmować się, jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli. Dla 

przykładu – gdy coś nam nie wychodzi, zamiast się nad sobą użalać lub udawać, że problemu 

nie ma, powinniśmy zacząć to ćwiczyć. Nawet jeśli nie będzie widać postępów, możemy być z 

siebie zadowoleni, że przynajmniej próbowaliśmy.  

Michalina P. 8c 

 

 

Definicja szczęścia znacznie różni się w zależności od filozofii, którą się kierujesz. 

Według stoików nie powinno się ani za bardzo cieszyć ani wpadać w rozpacz. Jeżeli stanie się 

coś dobrego, powinniśmy przyjąć to ze spokojem i opanowaniem, bez emocji. Stoicy twierdzą, 

że ani szczęście ani nieszczęście nie jest właściwe. Dobra jest jedynie równowaga. Moim 

zdaniem jest w tym trochę racji, ale w pewnych sytuacjach zarówno radość, jak i smutek są 

potrzebne. O wiele bardziej zgadzam się z epikureizmem. Uważam, że to prawda, że 

powinniśmy cieszyć się z prostych rzeczy, nie bać się śmierci i kierować się przede wszystkim 

rozumem. Zgadzam się również z tym, że zbyt częste przyjemności psują radość z życia, dlatego 

powinniśmy je sobie dawkować w małych ilościach. 

Marianna P. 8c 

 

 

Dla mnie szczęściem jest poczucie bezpieczeństwa. To również radość nawet z 

najmniejszych przyjemności. Cudowny stan, który osiągam dzięki przyjaciołom, rodzinie i 

innym dobrym ludziom. Szczęście to uśmiech goszczący na mojej twarzy i łzy wzruszenia 

spływające po policzkach. To coś wspaniałego, bezcennego, czego powinien doświadczyć 

każdy człowiek. Rób rzeczy, które sprawiają Ci radość. Stajesz się szczęśliwszy, kiedy 

wykonujesz czynności, które lubisz. Dlatego rób to, co kochasz tak często, jak to tylko możliwe. 

Nie trać czasu na rzeczy, które uważasz, że powinieneś robić ze względu na innych. 

Co ludzie uważają za szczęście? Jest to rodzina, miłość, bezpieczeństwo, przyjaciele, 

zdrowie, odpoczynek i satysfakcjonująca praca. Uważam, że ludzie mają różne poglądy na 

szczęście. Jest ich wiele, nie można wybrać tylko jednego, ponieważ różne rzeczy sprawiają, że 

czujemy się szczęśliwi.  

Oliwia Sz. 8c 

 

 

Szczęście jest czymś, co bardzo trudno opisać. To dobrostan wewnętrzny, który każdy 

czuje w innej sytuacji. Jest to coś najważniejszego w naszym życiu. Ktoś mógłby teraz 

powiedzieć, że dla niego najważniejsza jest rodzina, a nie szczęście, ale czy gdy mamy rodzinę, 

nie czujemy szczęścia? Ktoś inny może powiedzieć, że ważniejsze od szczęścia są pieniądze, 
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ale gdy mamy pieniądze, również jesteśmy szczęśliwi. Jeszcze inni mogliby powiedzieć, że 

poczucie bezpieczeństwa jest ważniejsze od szczęścia, ale bezpieczeństwo również daje nam 

szczęście. Wychodzi więc na to, że to jednak szczęście jest najważniejsze w życiu, niezależnie 

od tego, co nam je daje. 

Ja jestem szczęśliwa, gdy mam przy sobie osoby, które mnie kochają i gdy wiem, że 

zawsze w najtrudniejszych momentach pomogą mi. I choćbym miała mnóstwo pieniędzy, była 

bezpieczna i niczego by mi nie brakowało, a byłabym samotna, bez osób, które mogę kochać, 

nie wyobrażam sobie życia ani szczęścia. Więc to właśnie ludzie, których kocham są dla mnie 

największym powodem do szczęścia. Najbardziej boję się samotności i tego, że może nastać 

dzień, w którym nie będę miała nikogo. Wtedy nie czułabym szczęścia, a bez szczęścia po co 

żyć? Jednak na razie wolę się tym nie martwić i cieszyć się ze szczęścia, które aktualnie 

posiadam. 

Julia M. 8c 

 

 

Czym jest szczęście? Ludzie postrzegają je na wiele różnych sposobów. Dla jednych 

szczęściem może być wygrana w Lotto, a dla innych spotkanie z rodziną przy jednym stole. Jest 

wiele powodów szczęścia. Ja czuję się szczęśliwy, kiedy gram na boisku mecz z kolegami albo 

po ciężkim dniu odpocznę, grając na komputerze. Dla mojego brata szczęściem jest wygrana 

w ważnym meczu w jego lidze. Dla mamy – nie wiem. Może ciepła herbata i koc. Może wolne 

od pracy. Może to, że wróci do posprzątanego domu. Ludzie ubodzy są szczęśliwi, gdy dostaną 

kromkę chleba, a bogatym złoto szczęścia nie przynosi. Dlatego wniosek jest taki: nieważne, 

jak wielkie szczęście nas spotka i tak nie będziemy umieli cieszyć się ze wszystkiego. W szkole 

również możemy dowiedzieć się czegoś o szczęściu. Na polskim rozmawialiśmy o epikureizmie 

i stoicyzmie. Epikureizm popiera styl życia, w którym staramy się nie dostarczać sobie ciągłej 

przyjemności, aby gdy spotka nas coś dobrego, móc się z tego cieszyć mocniej. Natomiast 

stoicyzm namawia do (moim zdaniem) „nudnego” stylu życia zakładającego, że do wszystkiego 

trzeba podchodzić z dystansem. To oznacza, że jak dzieje się coś dobrego, to się z tego nie 

cieszyć, a jak dzieje się coś złego, to się tym zbytnio nie martwić. 

Jeremiasz J. 8c 

 

 

Co daje ludziom szczęście? Odpowiedzi na to nurtujące pytanie szuka wielu z nas. 

Zapewne każdy się ze mną zgodzi, że szczęście to jedna z najważniejszych wartości w życiu 

człowieka. Jest ono podstawą do prawidłowego funkcjonowania. Bez niego życie jest 

naprawdę bardzo trudne, a czasem nieznośne. Krótko mówiąc, szczęście jest niezbędne do 

dobrego życia. Ale skąd się bierze?  

Źródeł szczęścia jest wiele. Każdy czerpie je z czegoś innego. Niektórzy uzależniają je 

od sukcesów i postępów kariery, inni odczuwają je, widząc dużą liczbę na koncie bankowym, 

a pozostali uważają, że to rodzina jest jego przyczyną. Ludzie mają przeróżne powody do 

radości, czasami jest ich wiele w jednym czasie. Myślę, że każdy z nas mógłby wymienić choć 

kilka rzeczy, z których aktualnie się cieszy. Nawet drobnostki, takie jak komplement 
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skierowany w naszą stronę czy spacer po parku w piękną pogodę potrafią wywołać uśmiech 

na naszej twarzy i podwyższyć poziom endorfin w organizmie. Czyli co daje ludziom szczęście?  

Możliwe jest znalezienie czegoś, co większość potraktuje jako coś dobrego, ale tak 

naprawdę każdy z nas musi się zastanowić i samemu odpowiedzieć sobie na pytanie: Co daje 

mi szczęście? Nie ma idealnego i uniwersalnego wzorca, który gwarantowałby nam osiągnięcie 

szczęścia. Doświadczamy różnych sytuacji, dorastamy w innych warunkach, więc każdy ma 

swoje indywidualne i niepowtarzalne spojrzenie na świat, więc to my musimy sobie ustalić, co 

w tym świecie będzie naszym źródłem, z którego będziemy czerpać radość. 

Mam nadzieję, że każdy z Was prędzej czy później znajdzie swoje źródełko, ponieważ 

szczęście to coś, z czym warto iść przez życie. Wtedy jest ono wspaniałe, piękne i wyjątkowe. 

 

Emilia R. 8a 

 

 

 
https://swidnica24.pl/2021/07/co-przynosi-szczescie/ 
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Dzień Życzliwości 

 

 

 

Wywiad pełen życzliwości z uczniami klasy 2b 

21 listopada nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w obchodach Światowego Dnia 

Życzliwości. To dobry dzień, aby porozmawiać o życzliwości. Czym ona jest? 

Hania: Życzliwość to bycie miłym dla kogoś. 

Amelka: To prawda, to miły stosunek człowieka do człowieka.  

Zuzia: Życzliwi ludzie są mili i uprzejmi.  

Emilka: Ja uważam, że przez to, że są życzliwi, są jeszcze dobrzy, radośni i szczęśliwi.  

Jak można okazać komuś życzliwość? 

Emilka: Życzliwość można okazać komuś przez pomaganie i wspieranie innych ludzi, na 

przykład przez przyniesienie zakupów starszej sąsiadce.  

Wiktor: Można być dla kogoś bardzo miłym. 

Hania: Można być też bardzo grzecznym. 
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Patrycja: Można przytrzymać komuś drzwi, pomóc starszej osobie, a nawet powiedzieć 

„dziękuję” czy „proszę”.  

Amelka: Czasami wystarczy dać komuś radę, pomóc komuś, gdy ktoś tego potrzebuje. I nie 

oczekiwać nic w zamian.  

Szymon: Jest wiele momentów, gdy można być życzliwym. Gdy ktoś nie dostał śniadania, to 

ten co je ma, dzieli się z nim jedzeniem ze swojej śniadaniówki. Można ustąpić miejsca 

starszym osobom w autobusie. A gdy ktoś przychodzi do Ciebie do domu, to należy go zapytać, 

czy chce wody, herbaty albo czy nie jest głodny.  

Kristina: Można też komuś pożyczyć kredkę na lekcji.  

Widzę, że potraficie przytoczyć wiele konkretnych przykładów dotyczących okazywania 

życzliwości.  

Patrycja: Ja czułam się szczęśliwa, gdy mama znalazła mojego pluszaka.  

Amelka: A mnie było bardzo miło, gdy Kuba z naszej klasy nie mógł chodzić do szkoły z powodu 

złamanej nogi i narysował dla nas laurkę, a jego tata przyniósł nam ją do szkoły.  

Hania: Ja czułam życzliwość wiele razy. I zawsze jest mi wtedy bardzo miło.  

Szymon: Kiedyś moja przyjaciółka, Amelka, przyniosła mi pyszne jabłka. To było bardzo miłe.  

Emilka: Dla mnie bardzo życzliwa była kiedyś Pani na dyżurce. Gdy miałam zranione kolano, 

pomogła mi i założyła opatrunek.  

Wszystko, co mówicie na temat życzliwości, wydaje się bardzo pozytywne. Czy jest coś 

trudnego w byciu życzliwym? 

Emilka: W byciu życzliwym nie ma nic trudnego, nie trzeba dużego wysiłku, żeby się do kogoś 

uśmiechnąć.  

Kristina: To prawda. W byciu życzliwym nie ma nic trudnego! 

Amelka: Trudne może być to, że niektórzy ludzie są wredni i nie chcą przyjąć życzliwych 

gestów.  

Zuzia: Czasem zdarza się też, że ktoś komuś okazuje życzliwość, a ta osoba tego w ogóle nie 

docenia.  

Wiktor: Według mnie jest jedna zasada w byciu życzliwym. Powinniśmy być życzliwi dla tych, 

którzy są życzliwi dla nas.  

Szymon: Ja też uważam, że to trudne, aby ten dla kogo ty jesteś życzliwy, był życzliwy dla 

ciebie. Trzeba się mocno pilnować, aby się nie pokłócić i nie stracić do kogoś cierpliwości.  

A gdyby wszyscy ludzie na świecie byli życzliwi? Jak by nam się wtedy żyło? Jaki byłby świat? 

Amelka: Świat byłby pełen szczęścia.  

Emilka: Tak, byłoby pięknie, radośnie i wspaniale.  
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Kristina: Na pewno nie byłoby wtedy I wojny światowej. II też.   

Szymon: Ulice byłyby czyste. Nikt by nie śmiecił. Ludzie byliby dla siebie mili, nie kradliby, nie 

byłoby wojen, a inne kraje dostarczałyby Afryce jedzenie (bo tam jest biednie). 

Wiktor: Każdy byłby dla innych miły.  

Patrycja: Świat byłby idealny! 

Hania: I fajny! 

Oj, tak! Świat pełen życzliwości to naprawdę wspaniały świat! Ogromnie dziękuję za Wasze 

wypowiedzi. Życzę Wam wielu życzliwych momentów każdego dnia!  

Justyna 

 
https://4fun.tv/news/dzien-zyczliwosci-21-listopada-wroclaw-dobre-slowo-podaj-dalej 
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Wydarzyło się… na świecie 

God Save The Queen! 

Śmierć Królowej Elżbiety II poruszyła cały świat. Zmarła 8 września w Balmoral w wieku 

96 lat. Na tronie zasiadała 70 lat i 214 dni, była najdłużej panującym władcą ze wszystkich 

brytyjskich monarchów. 

Urodziła się w Mayfair w Londynie jako pierwsze dziecko króla Jerzego VI i królowej 

Elżbiety. Jej ojciec wstąpił na tron w 1936r., po abdykacji swojego brata, króla Edwarda VIII, 

czyniąc Elżbietę następczynią tronu. Kształciła się prywatnie w domu, a obowiązki publiczne 

zaczęła podejmować podczas II wojny światowej, służąc w Pomocniczej Służbie Terytorialnej. 

W listopadzie 1974r. poślubiła Filipa Mountbattena, a ich małżeństwo trwało 73 lata, aż do 

jego śmierci. Kiedy w lutym 1952 roku zmarł Jerzy VI, Elżbieta wówczas została 25-letnią 

królową. Do ważnych wydarzeń należy koronacja Elżbiety w 1953r. oraz obchody jej 

srebrnego, złotego, diamentowego i platynowego jubileuszu w 1977, 2002 , 2012 i 2022r. Od 

9 września 2015r. króla Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii, pobiła 

rekord królowej Wiktorii, której była praprawnuczką. Od 13 października 2016 była najdłużej 

panującą, żyjącą głową państwa na świecie. W marcu 1996 przybyła do Polski na zaproszenie 

prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Odbyła ponad 250 podróży, odwiedziła ponad 100 

krajów. Była pierwszą monarchinią brytyjską, która wybrała się do Australii, Nowej Zelandii, 

Chin, Ameryki Południowej.  

Królowa, zależnie od sytuacji, potrafiła pokazać różne twarze. Z dumą i powagą pełniła 

obowiązki głowy państwa, ale nie brakowało jej także humoru i dystansu. Wystąpiła u boku 

słynnego agenta 007, a także misia Paddingtona, z którym za pomocą łyżeczki i filiżanki 

wystukała "We will rock you". Królowa Elżbieta II była osobą wyjątkową i godną uwagi. 

Zostanie zapamiętana jako wspaniała monarchini, z oddaniem pełniąca swoją służbę, kochana 

babcia kilkorga wnucząt i wrażliwa kobieta kochająca zwierzęta.  

Martyna K. 8a 

 

 
  



11 
 

Wydarzyło się… w szkole  

Ostatnio zostały przeprowadzone cztery akcje Samorządu Uczniowskiego: 

1. Urodziny Szczęśliwka. Urodziny naszego ukochanego krasnoludka odbyły się 13 

października. Z tej okazji śpiewaliśmy hymn szkoły, uczyliśmy się o jej symbolach oraz 

tańczyliśmy wesołe tańce przygotowane przez uczniów klas 7 i 8. 

2. Dzień Nauczyciela. Tego samego dnia świętowaliśmy również Dzień Edukacji 

Narodowej. Klasy przygotowywały indywidualnie małe upominki i życzenia dla nauczycieli. 

Wszyscy inni pracownicy szkoły otrzymali życzenia w formie pisemnej i internetowej oraz 

koszyki słodkości, owoców i herbat dostarczone do pokoju nauczycielskiego. 

3. Międzynarodowa „Przerwa na czytanie”. 21 października odbyła się w naszej szkole 

„Przerwa na czytanie”. Z tej okazji przynosiliśmy swoje książki i czytaliśmy je na przerwach, a 

nawet dyskutowaliśmy i opowiadaliśmy o nich naszym klasom. Dodatkowo odbył się konkurs 

na najlepsze przebranie związane z postacią literacką/książką, który cieszył się dużym 

zainteresowaniem klas 3-8. 

4. Pasowanie na ucznia. 28 października odbyło się pasowanie naszych najmłodszych 

uczniów na pierwszoklasistów.  

Karolina L. 8a 

 

Akcja „Movember”, czyli Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem, została pierwszy 

raz przeprowadzona w 1999 roku w Australii. Nazwa wydarzenia powstała w wyniku 

połączenia dwóch angielskich wyrazów: moustache – wąsy oraz November – listopad. 

Dosłowne tłumaczenie tego słowa to „Wąsopad”. Akcja ma zachęcić mężczyzn do 

profilaktycznych badań wykluczających nowotwór oraz w lekkiej, żartobliwej formie 

przypomnieć o konieczności systematycznej troski zdrowie. W listopadzie wszyscy 

zapuszczamy wąsy! Chłopaki, dbajcie o siebie!       

Jakub N. 7a 
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Rozpoczynamy Szkolny Festiwal Nauki!       

 

 

 

Którego przedmiotu uczysz się najchętniej?  

Odpowiadają uczniowie klas siódmych 

 

Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka. Uczę się jej przez programowanie robotów. 

W niektórych programach jest potrzebne obliczanie informacji. W ten sposób ćwiczę 

umiejętności matematyczne. Czasami robię jeszcze zadania dla przyjemności w domu. Uczenie 

się do sprawdzianów czy kartkówek z matematyki sprawia mi radość. W przyszłości chciałabym 

budować roboty w stacji NASA lub innej firmie. Bardzo chciałabym je programować. Oglądam 

też filmy na temat kosmosu lub czytam książki o wszechświecie. 

Małgosia K. 7a 

 

Moim ulubionym przedmiotem jest geografia. Bardzo ją lubię. Uwielbiam podróżować. 

Geografia uczy mnie poznawania otaczającego nas świata. Interesuję się nią także poza szkołą. 

Poznaję kultury innych krajów, dlatego uczestniczę w programie Erasmus. Każda lekcja 

geografii to nowa ciekawostka. Wszechświat ma tyle tajemnic do odkrycia. Lubię poznawać 

historię Ziemi, interesuję się także dinozaurami. Serdecznie zachęcam do nauki geografii      . 

Ola S. 7a 
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Moim ulubionym przedmiotem jest chemia. Według mnie jest interesująca, można się dzięki 

niej wiele dowiedzieć o świecie. Wiem, że w kolejnych klasach chemia będzie z pewnością 

trudniejsza, ale dla mnie to jest w porządku. Wiem też, że ten przedmiot przyda mi się w 

przyszłości, ponieważ chcę zostać lekarką weterynarii. Żeby się dostać na studia, muszę zdać 

maturę z biologii i chemii na około 80 procent. 

Marianna B. 7a 

 

Moim ulubionym przedmiotem jest biologia. Uwielbiam się jej uczyć i uczę się jej także poza 

szkołą. W przyszłości chcę zostać dietetykiem, a biologia mi się do tego przyda. Interesuje mnie 

świat przyrody – rośliny, zwierzęta, człowiek, witaminy, których potrzebuje organizm. Dlatego 

uważam ten przedmiot za najlepszy.  

Sara T. 7a 

 

Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest informatyka. Uczę się jej także poza lekcjami. 

Bardzo lubię programować i przychodzi mi to z łatwością. Mam wiele pomysłów i potrafię je 

wykorzystać w tworzonej przeze mnie grze. To dlatego lubię ten przedmiot. 

          Paweł B. 7a 

 

Najbardziej lubię uczyć się języka niemieckiego. Uczę się tego języka dlatego, że w przyszłości 

chcę pojechać do Niemiec. Bardzo mi się podoba zespół Rammstein i chciałabym rozumieć 

wszystkie ich piosenki. Poza szkołą oglądam filmiki po niemiecku, czytam książki i próbuję je 

przetłumaczyć, słucham muzyki po niemiecku. Mam nadzieję, że moje marzenia się spełnią. 

Anastazja M. 7a 

 

Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest W-F. Bardzo lubię sport. Podczas lekcji lubię 

sobie zrobić przerwę od wysiłku psychicznego i odpocząć w ruchu. Dobrze jest zdobywać nowe 

umiejętności fizyczne. Uwielbiam też gry zespołowe, np. zbijaka czy cztery ognie. Po szkole 

chodzę dwa razy w tygodniu na tańce, w środę na disco, a w piątek na hip-hop. Ale chodzę też 

na basen w niedzielę. I dlatego lubię W-F       

         Nel P. 7a 

 

Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest język polski, ponieważ zawsze lubiłem polską 

literaturę i język polski sam w sobie. Zawsze przyciągał mnie on z powodu bogactwa słów i 

trudności w posługiwaniu się nim poprawnie i elegancko. 

Igor D. 7b 

 

Jednym z moich ulubionych przedmiotów szkolnych jest język angielski. Uczę się go od bardzo 

dawna i dobrze go rozumiem. Siostra zawsze naciskała, bym uczyła się tego języka. Lubię język 
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angielski, bo wydaje mi się łatwiejszy i bardziej logiczny od polskiego. Dwa razy w tygodniu 

chodzę na zajęcia dodatkowe.  

         Blanka M. 7a 

 

Mój ulubiony przedmiot to plastyka, ponieważ na tej lekcji rysujemy i przez to wyrażamy 

siebie, pokazujemy naszą wyobraźnię. To jest bardzo ważne – wyrażać siebie. Lubię ten 

przedmiot po części także dlatego, że uczy go dobry nauczyciel – a to jest bardzo ważne, aby 

nauczyciel był miły i dobry. 

Maksym Sz. 7b 

Mój ulubiony przedmiot to godzina wychowawcza. Spędzasz miło czas z wychowawcą, możesz 

się wykazać na lekcji, opowiedzieć o swoich problemach, a wychowawca zawsze pomoże. Na 

zajęciach z wychowawcą ustalamy plany wycieczek, oglądamy filmy albo gramy w gry 

planszowe. Pracujemy w zespole, a to pomaga nam w przyjaźni. 

         Ivan Y. 7b 

 

Moim ulubionym przedmiotem jest historia, ponieważ lubię się jej uczyć i zapamiętywać fakty. 

Mogę też analizować zachowania i strategie dawnych pokoleń. Dzięki historii mam możliwość 

poznania kultur wielu krajów i dowiaduję się wiele o ich pochodzeniu. Uwielbiam starożytny 

Egipt i Grecję. 

         Ola F. 7a 

 

Moim ulubionym zajęciem jest ceramika. Bardzo lubię lepić z gliny, ponieważ jest to forma 

odstresowania. Podoba mi się to, że można używać różnych technik. Glinę wypala się w 

temperaturze od 300 do 1000 stopni Celsjusza, zależy to od rodzaju gliny. Ceramika wymaga 

zarówno wiedzy, jak i zdolności plastycznych. 

Marysia K. 7b 

 

Mój ulubiony przedmiot to wychowanie fizyczne. Dzięki lekcjom wychowania fizycznego w 

szkole bardzo polubiłam sport, a zwłaszcza grę w siatkówkę. Kiedy przyjeżdżam do kuzynki, 

zawsze gramy i bardzo się przy tym śmiejemy. Zamiast spędzać czas w domu, trenuję. Bardzo 

chciałabym dołączyć do jakiejś grupy i grać z innymi dziewczynami. 

Michelle T. 7b 

 

 

  



15 
 

Podróże kształcą - ERASMUS 

Kolejna odsłona projektu Erasmus + Icare – Kolejna niezwykła przygoda! 

Uczestnicy projektu Icare kolejny raz wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu, tym 

razem gościli nas uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Ohrid w Macedonii Północnej. Już 

podczas podróży spotkaliśmy partnerów z Finlandii i Hiszpanii, na miejscu dołączyli do nas 

Czesi i Estończycy. Ach, jak dobrze znów znaleźć się w międzynarodowym gronie przyjaciół! 

Zanim jednak doszło do spotkania, każda z drużyn wykonała szereg zadań. Do najważniejszych 

należało przeprowadzenie debaty oksfordzkiej, odwiedzenie instytucji związanej z wodą i 

przygotowanie prezentacji dotyczących wody w kraju oraz regionie. Nieskromnie należy 

dodać, że nasi uczniowie wywiązali się ze swoich zadań wzorowo!       

 

 

 

Jak już pewnie wielu z Was się domyśla, to właśnie woda była tematem wiodącym 

spotkania. Uczestnicy prezentowali swoje prace i dyskutowali na temat sposobów ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami. Odwiedziliśmy największy w Macedonii Instytut Ochrony 

Wody, gdzie podczas zajęć z profesorami uczniowie obserwowali próbki, w których namnażają 

się bakterie, a za pomocą mikroskopów określali poziom czystości wody. Oczywiście, wszystkie 

zajęcia odbywały się po angielsku, a zatem była to doskonała okazja do poćwiczenia języka. 
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Nasza drużyna: P. Urszula O., P. Martyna C., Martyna C. 8a, Karolina L. 8a, Tymon D. 8a, Wojciech I.8a 

 

 
. 
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Nie obyło się bez atrakcji turystycznych! Nie bez powodu mówi się, że Ohrid to prawdziwa 

perła Bałkanów. Już w pierwszy dzień pobytu jezioro zachwyciło nas wielością barw o 

zachodzie słońca. Imponujący był również widok otaczających je gór. W kolejnych dniach 

zachwycaliśmy się urokliwym Starym Miastem i staraliśmy się dociekliwie zgłębiać kulturę 

Macedonii. Z zaciekawieniem kosztowaliśmy lokalnych potraw i słodyczy, poznawaliśmy 

tradycyjne tańce oraz zwyczaje naszych gospodarzy. 

 

Projekt Erasmus niesie ze sobą olbrzymie szanse i możliwości. Pozwala poznać prawdziwe 

oblicze kraju nie tylko pod względem turystycznym, ale także kulturowym. Poszerza 

horyzonty, pozwala lepiej rozumieć ludzi i otaczający świat, daje szansę na poznanie nowych 

przyjaciół i przeżycie pięknych przygód. Przede wszystkim jest jednak doskonałą metodą nauki, 

dzięki której uczniowie uczą się podejścia do problemu w twórczy i kreatywny sposób. 

Martyna Cichecka 
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Hola Espana! 

 

Wiedzieliście, że mamy swoich ludzi w Hiszpanii? W ramach nauczycielskiego 

programu Erasmus plus Pani Beata i Pani Martyna gościły w hiszpańskiej szkole Pedro 

Mercedes. Podczas swojego job shadowingu przyglądały się pracy uczniów i nauczycieli. 

Uczestniczyły w lekcjach hiszpańskiego, matematyki, angielskiego i wiedzy o Europie. Miały 

także szansę obserwować aktywność nauczycieli i uczniów w pracowniach zawodowych.  

 

 

     
 

Wizyta okazała się owocna! Udało się zaplanować współpracę, dzięki czemu uczniowie 

z naszej szkoły będą realizować zadania wspólnie ze swoimi hiszpańskimi rówieśnikami. Co 

najważniejsze, jeszcze w tym roku szkolnym odwiedzą nas dzieci ze szkoły partnerskiej, a we 

wrześniu odbędzie się nasza rewizyta w malowniczej Cuence! Widzieliście kiedyś wiszące 

domy? Jeśli nie, to koniecznie przyjdźcie na spotkanie Erasmusa i dajcie sobie szansę na 

przeżycie niezwykłej przygody! 

Martyna Cichecka 
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Bonjour la France! 

Francja to przepiękny kraj! Jej uroków doświadczyły nasze uczennice Aurelka z 5b i 

Weronika z 5a oraz nauczycielki Pani Ula i Pani Krysia. Erasmusowy team gościł w szkole w 

miejscowości Tourrette-Levens. Polska drużyna przez tydzień integrowała się z francuskimi i 

hiszpańskimi przyjaciółmi, poznawała lokalne władze, a przede wszystkim zgłębiała kulturę i 

chłonęła nastrój romantycznej Francji! Nie zabrakło także spacerów po Lazurowym Wybrzeżu!  

 
Nasza drużyna: P. Urszula O., P. Krystyna Ł., Aurelia D. 5b, Weronika L. 5a 

 

     

Dziewczynki przygotowały prezentację o swojej niesamowitej przygodzie, serdecznie 

zachęcamy do obejrzenia i dołączenia do projektu Erasmus+! 

https://drive.google.com/file/d/1Z3PzT2XB337F35cXRQzxE2qaw5VJLmCW/view 

Martyna Cichecka 

  

https://drive.google.com/file/d/1Z3PzT2XB337F35cXRQzxE2qaw5VJLmCW/view
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Program Erasmus jest inspiracją dla wielu uczniów naszej szkoły. Uczestnicząc w nim, 

poznajemy świat, nowych ludzi i kultury naszych sąsiadów. Szlifujemy nasz język angielski. A 

robiąc prezentacje o Polsce dla programu, zdobywamy nowe informacje o naszym kraju. 

Program ma na celu umożliwić nam nawiązanie relacji z naszymi rówieśnikami. Przy okazji 

zwiedzamy wiele muzeów i podziwiamy piękne krajobrazy. W tym roku szkolnym dwie grupy 

uczniów z naszej szkoły odwiedziły Francję i Macedonię. W najbliższym czasie zaplanowane są 

kolejne wyjazdy do Hiszpanii, Rumunii i Finlandii. A w grudniu będziemy mieli gości z Hiszpanii. 

Serdecznie zachęcam do zdobycia niezapomnianych, miłych wspomnień z Erasmusem!  

Ola S. 7a       
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Czego uczą gry RPG? 

Nasze szkolne kółko gier RPG działa już kolejny rok. W tym roku podzieliliśmy się na 4 grupy 

(w kategoriach wiekowych) po około 7 osób. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki pod 

koniec zajęć szkolnych. Zainteresowanie spotkaniami rośnie, dlatego udzielimy kilku 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

1. Co to są gry RPG? 

Gry RPG, inaczej gry fabularne, czy gry wyobraźni to gra towarzyska, oparta na narracji, w 

której gracze (od jednego do kilku) wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka 

toczy się zazwyczaj w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem 

na ogół jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie umownie 

określonych lub indywidualnych celów, przy zachowaniu 

wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry (Wikipedia). 

2. Jak częste są nasze sesje i od czego zaczynamy? 

Nasza sesja (czyli jakby dany „rozdział” gry) odbywa się raz na 

dwa tygodnie. By móc skończyć cały scenariusz potrzebujemy 

zazwyczaj kilku miesięcy rozgrywek. Zaczynamy od stworzenia 

postaci na karcie postaci według własnego pomysłu (choć 

niektóre informacje są narzucone), a dalej zostają umieszczone 

one w scenariuszu i zaczynamy grę. 

3. Jak wygląda przebieg gry? 

Historię opowiada mistrz gry (prowadzący; u nas P. Angelika Jabłońska). W 

wybranych momentach nasza postać może chcieć coś zrobić, powiedzieć, 

walczyć. Wtedy rzucamy specjalnymi kośćmi, wynik porównujemy z 

wynikiem wroga lub z naszym maksymalnym wynikiem, który dostaliśmy 

narzucony w danej umiejętności. Od tego zależy, czy nam się powiedzie, 

czy też nie. 

4. Czy gra jest trudna? 

To zależy od gry, którą wybierzecie. Może mieć ona mniej lub bardziej skomplikowane 

zasady, scenariusz, tworzenie postaci. Istnieją gry RPG zarówno dla młodszych graczy, jak 

i dla tych starszych. Różnią się one w większości poziomem trudności i scenariuszem. 

5. W jakie rodzaje gier najczęściej gramy i ile scenariuszy już zdążyliśmy zagrać? 

Razem z najstarszą grupą, do której uczęszczam, 

gramy już drugi rok. W tym czasie udało się 

przeprowadzić około 3 scenariuszy, jesteśmy 

teraz w trakcie czwartego. Zagraliśmy na razie w 

dwa gatunki (światy różniące się czasem i 

miejscem akcji, bohaterami, klimatem): Zew 

Cthulu i Veasen.  

Karolina L. 8a 

  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gra_towarzyska&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Posta%C4%87_gracza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_(gry_fabularne)
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Kilka opinii:  

Zajęcia RPG bardzo mi się podobają, ponieważ są interesujące i kreatywne. Lubię na nie 

chodzić, bo są inne niż wszystkie.  

Wiktoria 5c 

 

 

Lubię RPG za to, że można przenieść się do innego świata. Znikają wtedy moje wszystkie 

zmartwienia. Mogę być, kim chcę, mogę mieć inną płeć, mogę mieć także inny kolor włosów, 

inne oczy, mogę być nawet czarodziejem w niektórych grach. Lubię RPG także za to, że można 

przeżyć naprawdę zwariowane przygody.  

Aniela 5a 
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RPG to gra fantasy, gdzie wcielasz się w swoją postać i przeżywasz różne przygody ze swoją 

drużyną przyjaciół. W tej grze sam możesz stworzyć swoją własną postać i podejmować ważne 

decyzje. Jesteś w wyobrażonym świecie RPG, gdzie są różne potwory, takie jak smoki, gobliny, 

owce i mutanty.  

Klara 5b 
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Idziemy do muzeum, jedziemy na wycieczkę       

 

Poznaliśmy życie i twórczość Vincenta van Gogha 

Niedawno we Wrocławiu odbyła się multimedialna wystawa dzieł Vincenta van Gogha. 

Zaraz po wejściu do sal wystawowych witały nas reprodukcje dzieł wielkiego mistrza i obrazy 

twórców współczesnych, inspirowane jego pracami. W kolejnej sali zaskoczyły nas ogromne, 

otaczające nas ekrany, na których wyświetlane były obrazy będące tłem dla historii życia van 

Gogha wybrzmiewającej z głośników i wyświetlanej w formie napisów na dwóch mniejszych 

ekranach na środku sali. Dzięki rozłożonym pufom mogliśmy spokojnie wsłuchać się w tę 

opowieść. A życie wielkiego malarza nie było najłatwiejsze.  

 

 

Vincent van Gogh (ur. 30 marca 1853, zm. 29 lipca 1890) cierpiał na napady lękowe i 

narastające ataki spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Zmarł w wieku 37 lat jako twórca 

nieznany szerszemu ogółowi, w wyniku postrzału z broni palnej – prawdopodobnie 

samobójczego. Mało doceniany za życia van Gogh zyskał sławę po śmierci. Dziś jest 

powszechnie uważany za jednego z największych malarzy w historii, artystę, którego 

twórczość stanowi istotne źródło sztuki współczesnej. Van Gogh zaczął malować na kilka lat 

przed ukończeniem 30. roku życia, a najbardziej znane dzieła stworzył w ciągu dwóch ostatnich 

lat. Jest autorem ponad 2000 dzieł, w tym: 870 obrazów, 150 akwarel i ponad 1000 rysunków 

i 133 szkiców listowych. Dziś jego liczne autoportrety, pejzaże, portrety i słoneczniki należą do 

najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych dzieł sztuki. 

Urodził się 30 marca 1853 roku w Holandii, w miejscowości Groot Vundert, w Brabancji. 

Jego ojciec był pastorem w kościele kalwińskim. Vincent miał jeszcze pięcioro młodszego 

rodzeństwa. Szczególny związek łączył go z bratem Theodorusem, który to podtrzymywał go 

na duchu i wspierał też materialnie. Do dziś zachowały się setki listów z korespondencji obu 
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braci, gdzie widać zażyłość. W wieku piętnastu lat porzucił szkołę, a rok później został 

sprzedawcą w galerii marszandów w Hadze. W 1873 roku został przeniesiony do londyńskiej 

filii galerii. Warto zaznaczyć, że był według źródeł utalentowanym i obrotnym handlowcem, 

znającym języki i sztukę. Zakochał się w córce swych gospodarzy Eugenie Loyer. Była ona 

jednak zaręczona i odrzuciła oświadczyny Vincenta. Zawód miłosny doprowadził go do depresji 

i załamania nerwowego. W 1876 roku stracił pracę w galerii.  

 

 

 

W latach 1876-1880 chciał zostać pastorem, tak jak ojciec, i głosić ubogim dobrą 

nowinę. Wstąpił nawet na studia teologiczne, lecz dwa lata na tym kierunku wystarczyły, aby 

stwierdził, że to jednak nie to. Dodatkowo gnębił go brak pieniędzy. Zdecydował się wrócić na 

łono rodziny w 1881 roku, która zamieszkiwała w Etten. Tam powstały jego pierwsze, znane 

dzieła, inspirowane twórczością Jeana Francoisa Milleta. Brat Theo udzielił mu pożyczki, 

dlatego też mógł wtedy niezwłocznie wyjechać do Borinage. Rozwinął się wówczas jako 

malarz, próbując ustalić i sprecyzować swój styl. Jego relacje z ojcem nie były za dobre. 

Ponadto pechowa była też wtedy jego miłość do kuzynki, która odrzuciła zaloty. Po kłótni z 

ojcem zerwał z nim kontakty i udał się do Hagi. Tam, dzięki pomocy brata Theo, zamieszkał u 

malarza Mauve’a, od którego się uczył, jednak Mauve nie wytrzymał próby jego trudnego 

usposobienia i wyrzucił go z domu. 

Załamał się, przestał malować i pił. W 1882 roku związał się z prostytutką Sien Hoornik. 

Taki sposób życia wywołał ogromne oburzenie ze strony całej rodziny, nawet Theo nie mógł 

tego zaakceptować. Spowodowało to wzrastającą depresję. W sierpniu 1883 roku odszedł od 

Sien i przeniósł się do Drenthe w północnej Holandii. Żył tam w spartańskich warunkach, 

jednak uspokoił się, odprężył. Brak funduszy na materiały malarskie skłonił go do powrotu do 

rodziców, z którymi się pogodził. Mieszkał z nimi w Neuen do 1885 roku, do śmierci ojca. 

Następnie van Gogh wyjechał do Antwerpii, aby studiować w Królewskiej Akademii Sztuki. 

Szybko zrezygnował z nauki (jego technika nie znalazła uznania wśród wykładowców), porzucił 
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studia i w 1886 roku przeprowadził się do Paryża, gdzie zamieszkał z bratem Theo, który 

skierował uwagę Vincenta na impresjonistyczne obrazy, szczególnie dzieła Maneta. Malarz 

odkrył, że w impresjonizmie zasadniczą rolę odgrywa światło. Wyjechał więc w 1888 roku na 

południe, do Arles. Dołączył do niego Paul Gaugin – obaj poznali się jeszcze w Paryżu. Jednak 

malarze nie mogli się porozumieć i ostatecznie zerwali przyjaźń. Wtedy też Van Gogh odciął 

sobie kawałek ucha, co było powodem, dla którego trafił na jakiś czas do zakładu dla 

obłąkanych.  

 

 

Wytykano go palcami, był w powszechnym rozumieniu wariatem. Gnębiły go przy tym wizje i 

ataki nerwowe. Był nadwrażliwy, cierpiący, ale wytrwale malował. W 1890 roku przyjechał do 

Auvers-sur-Oise koło Paryża, gdzie zamieszkał w gospodzie. Znalazł tam opiekę lekarza i 

mecenasa artystów w osobie dr. Gacheta. Jednym z ostatnich jego obrazów było Pole pszenicy 

z krukami, obraz niezwykle sugestywny, który ma wyrażać ponury stan emocjonalny van 

Gogha z ostatnich dni jego życia. 
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27 lipca 1890 roku w niedzielne popołudnie Vincent wyszedł, aby malować, jednak nie 

zjawił się na kolacji u rodziny Ravoux. Po kolacji żona Ravoux spotkała go, gdy wracał, 

trzymając się ręką za brzuch. Na pytanie, co się stało odpowiedział, że jest ranny i poszedł na 

górę do swojego pokoju. Gospodyni wysłała swojego męża, który znalazł Vincenta leżącego 

twarzą do ściany. Vincent zapytany, co się stało, odwrócił się i wskazał na niewielką, krwawiącą 

ranę w brzuchu, mówiąc: „strzeliłem do siebie, mam tylko nadzieję, że nie sknociłem”. Zostało 

wezwanych dwóch lekarzy, którzy stwierdzili, że rana nie jest zbyt groźna i artysta nie wymaga 

hospitalizacji. Powiadomiono jego brata Theo, który przyjechał nazajutrz i znalazł Vincenta w 

niezłej kondycji. Rozmawiali, przechodząc na język holenderski, czyli język ich dzieciństwa. 

Jednak wieczorem do rany wdała się infekcja i stan Vincenta się pogorszył. Zmarł we wtorek 

29 lipca w nocy o godz. 1:30. 

        Emilia J. 7a,  

Źródła:  

notatki własne z wystawy Van Gogh oraz strona internetowa: https://zyciorysy.info/vincent-van-gogh/ 

 

 

 

Gwieździsta noc - obraz olejny namalowany w 1889r. w Saint Remy we Francji podczas pobytu 

w szpitalu psychiatrycznym. Wymiary 73,7x92,1 cm. Obecnie można go zobaczyć w Muzeum 

of Modern Art w Nowym Yorku. Nie został namalowany z natury, a z wyobraźni autora, co było 

nietypowe dla tego artysty. Jest jednym z najsłynniejszych dzieł. Przedstawia widok na fikcyjną 

wioskę. Z lewej strony znajduje się strzelisty cyprys, z prawej grupa drzew oliwnych, a w tle 

wzgórza i horyzont. Wyraża dramatyczne, intensywne uczucia artysty. Niebo pokrywają 

świetliste gwiazdy i wielki pomarańczowy księżyc, można dostrzec też Drogę Mleczną. Obraz 

daje wrażenie falowania, poruszania się, drgania.  

Małgorzata K. 7a 

  

https://zyciorysy.info/vincent-van-gogh/
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Małgorzata K. 7a 
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SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW 

 

W czerwcu 2022 roku, przed samym zakończeniem roku szkolnego, pojechaliśmy na 

wycieczkę do Czermnej, gdzie zwiedziliśmy niezwykłe gospodarstwo i zarazem skansen o 

nazwie Szlak Ginących Zawodów. Chociaż pogoda w dniu wyjazdu nie dopisała, wszystkim 

uczniom klasy 7a i 7b miejsce to bardzo się spodobało. Obejrzeliśmy pokaz garncarstwa, 

zwierzyniec, wiatrak, kuźnię i chatkę robótek ręcznych. Garncarze pomogli nam zrobić 

własnoręcznie gliniane naczynia, a w „Domu Chleba” spróbowaliśmy oryginalnego, wiejskiego 

pieczywa ze smalcem. Pod koniec wycieczki miło spędziliśmy czas przy ognisku, rozmawiając i 

grając w różne gry.  

Dzięki szkolnym wyjazdom do takich miejsc możemy wiele dowiedzieć się o przeszłości 

i nauczyć się nowych umiejętności, a także lepiej poznać swoich kolegów z klasy. Wycieczki 

edukacyjne to świetny sposób, by zdobywać wiedzę oraz nauka pożytecznego i miłego 

spędzania czasu poza szkołą. 

Anastazja M. 7a 
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WIECZÓR FLAMENCO 

Flamenco to muzyka, śpiew i taniec… Tradycja ta pochodzi z Andaluzji, krainy w 

słonecznej Hiszpanii. Kiedyś byłam w Andaluzji i choć dużo zwiedzałam – np. Malagę, Grenadę 

i Rondę – to nie miałam okazji zobaczyć flamenco. Okazja ta pojawiła się w pewien niedzielny 

listopadowy wieczór we Wrocławiu. Wraz z rodzicami poszłam na koncert do Starego 

Klasztoru, gdzie pierwszy raz miałam okazję usłyszeć śpiew Carmen Fernández oraz zobaczyć 

ten niezwykły taniec. Carmen to Hiszpanka, która jest zawodową śpiewaczką flamenco, 

pochodząca właśnie z Andaluzji. Na scenie obok niej pojawili się: Marta Robles – tancerka 

flamenco oraz Arturo Muszyński „El Polaco” – gitarzysta flamenco. Oboje to Polacy, którzy 

przyjechali do nas z Warszawy. 

Ponieważ bardzo zależało mi na tym, by siedzieć w pierwszym rzędzie, przybyłam na 

koncert duużo wcześniej i……niestety. Nie udało się. Było tyle chętnych osób! Ale drugi rząd 

też był ok i udało się nam zrobić sporo zdjęć. Zanim opowiem o koncercie, na wstępie muszę 

powiedzieć, że spore wrażenie zrobiło na mnie wnętrze sali koncertowej, nazwanej Salą 

Witrażową. Jest ona dosyć mała, ale wysoka, cała w czerwonej cegle i oczywiście są tam duże 

okna z witrażami      .  

Koncert rozpoczął się o godzinie 19.00. Zanim artyści pojawili się na scenie, 

organizatorka powiedziała, że w trakcie występu zostaną zaprezentowane utwory 

tradycyjnego flamenco z południowej Hiszpanii, z okolic miast: Sewilli, Malagi i Kadyksu. 

Później pojawiła się Carmen oraz gitarzysta. W trakcie ich występu na scenę wkroczyła, a 

właściwie „wpłynęła” tancerka flamenco. I to było to! Miała na sobie piękną, kwiecistą suknię, 

czarne włosy ciasno upięte w kok, w nich dużo ozdób oraz…. buty. Te buty są specjalnie 

robione dla tancerek flamenco, mają nie za wysoki obcas i są zapinane jak pantofle. To, co 

najbardziej jest w nich charakterystyczne, to dźwięk, jaki wydają w trakcie tańczenia i stukania 

nimi o podłogę. Ten dźwięk jest naprawdę bardzo głośny      ! Tancerka zmieniała swoje stroje 

dwa razy. Najbardziej podobała mi się w sukni pomarańczowej z długim trenem ozdobionym 

mnóstwem falban. Tancerka była fantastyczna! Naprawdę pięknie wykonywała różne figury. 

Taniec flamenco jest taki trochę teatralny, ponieważ piosenki, jakie mu towarzyszą to 

opowieści. Często są to opowieści tragiczne, ale są też i takie, które opowiadają o czymś 

radosnym.  

Równie głośny, jak dźwięk butów, jest też sam śpiew. Muszę przyznać, że śpiew Carmen 

był dla mnie ciut za głośny, momentami taki, jak nasz dźwięk dzwonka szkolnego na przerwy 

:-D. Ten śpiew trochę łagodziła gitara. Arturo „El Polaco” :) świetnie grał. Najbardziej podobało 

mi się, jak szybko przebierał palcami po strunach. Prawie z prędkością światła      .  

Po koncercie muszę Wam powiedzieć, że flamenco to pasja, ogień i wiele emocji (w 

tym trochę hałasu      ). Dowiedziałam się też, że flamenco to nie tylko taniec – tak myślałam 

wcześniej – ale również śpiew i sama muzyka. Na pewno warto się na taki koncert wybrać, a 

we Wrocławiu co jakiś czas wieczory flamenco są organizowane. Gorąco namawiam do 

muzycznej przygody! A poniżej kilka fotek z koncertu. 

Weronika L. 5a 
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Dlaczego nauka jest fascynująca?  

 

W zeszłym roku na wakacjach odwiedziłem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jest 

to miejsce, które pokazuje, że nauka naprawdę może być fantastyczną przygodą. Można tam 

„chłonąć” wiedzę z wykorzystaniem zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, dzięki temu można 

lepiej zapamiętać ciekawe informacje. W Centrum Nauki można dowiedzieć się na przykład, 

jak przygotowuje się prognozę pogody, dlaczego człowiek nie może być wiecznie młody, 

dlaczego pokrzywa parzy albo czy komputer może przewidzieć przyszłość lub czy ludzkość 

kiedyś skolonizuje ciała niebieskie? W naszym mieście jest też wiele bardzo interesujących i 

ciekawych miejsc, w których można poznawać świat i odkrywać wiele tajemnic…Należą do 

nich muzea, wystawy, pokazy, ale również parki i nasze podwórka. Wszędzie tam przy pomocy 

naszych receptorów możemy odkrywać, że nauka jest naprawdę fascynująca i służy nam do 

poznawania świata, a nawet przydaje się w codziennej, podwórkowej zabawie. Może wtedy 

inaczej spojrzymy na nasze szkolne przedmioty… bo przecież nauka jest naszym źródłem 

wiedzy i pomysłów. Sądzę więc, że nauki nie powinniśmy traktować jako obowiązku, lecz jako 

naszą szansę na lepsze życie.  

Maks B. 7b 

 

 
https://www.kopernik.org.pl/wizyta/ceny-biletow 
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Ciekawe miejsca we Wrocławiu. Gdzie warto spędzić czas? 

Dobrym pomysłem na weekendowy odpoczynek jest odwiedzanie nowych miejsc.  

We Wrocławiu jest ich wiele i nie są to tylko zabytki, ale także różne nowoczesne obiekty. 

Warto wybrać się do Narodowego Forum Muzyki, gdzie można obejrzeć spektakle 

teatralne, posłuchać muzyki klasycznej i współczesnej albo wziąć udział w zajęciach 

muzycznych. 

Wiele atrakcji oferuje słynne wrocławskie ZOO, zwłaszcza Afrykarium. Można tam 

podziwiać egzotyczne zwierzęta i karmić je specjalnie zakupioną na terenie ZOO karmą lub 

odpocząć w restauracji, czy zrobić zakupy w sklepikach z pamiątkami.  

Zawsze coś ciekawego dzieje się w położonej blisko ZOO Hali Stulecia. Często odbywają 

się tam różne imprezy, takie jak np. targi książki, targi wegańskie, festyny, biegi charytatywne. 

Zimą tuż przy samej Hali jest organizowane lodowisko. Park Szczytnicki to także idealne 

miejsce na spacer o każdej porze roku.  

Wielbiciele aktywnych form spędzania czasu powinni odwiedzić wrocławski Aquapark 

- duży basen znajdujący się przy ulicy Borowskiej. Są tam różne zjeżdżalnie wodne, leniwe 

rzeki, sztuczne fale, baseny dla dzieci, baseny sportowe, sauny, siłownia i restauracja. 

Ciekawą i emocjonującą rozrywką jest escape room, czyli pokój, do którego się 

wchodzi, żeby rozwiązywać różne zagadki, aby z niego wyjść. Zazwyczaj zabawa trwa 60 lub 

90 minut, można rozwiązywać łamigłówki samemu, z rodziną lub ze znajomymi, ale można też 

zawsze poprosić o pomoc, przy użyciu walkie-talkie. Bardzo polecam :) 

Wiele atrakcji oferuje wrocławski Rynek. Według mnie jest on bardzo ładny. W zimie 

urody dodaje mu kiermasz świąteczny – liczne stoiska z pysznym jedzeniem, pamiątkami i 

ozdobami choinkowymi. W okolicach Placu Solnego zawsze organizowane są koncerty i 

zabawy dla dzieci.  

Wrocław to piękne miasto i każdy znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. Nie 

siedźcie w domu przed komputerem! Ruszajcie poznawać wrocławskie atrakcje!       

Basia N. 8d 

 

 


