
 

     
 

 
       

           

             Wracamy do szkoły! 

 
   Po wielu miesiącach zdalnej nauki od 17 maja 

będziemy  ją kontynuować w formie hybrydowej, 

a od 29 maja- stacjonarnej. Z niecierpliwością 

oczekiwaliśmy na ten dzień. Już niedługo spotkamy się w znanym nam gronie, zasiądziemy 

w swoich ławkach i spotkamy z naszymi nauczycielami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cóż bardziej przyjemnego, niż pogawędka w gronie przyjaciół podczas przerwy? 

Wymiana najnowszych informacji, zasięgnięcie opinii, wspólna radość, czasem pożalenie się 

komuś?  Nareszcie nie słuchawki i mikrofon, ale bezpośrednia rozmowa z nauczycielem, bez 

alarmów: „proszę Pani, przerywa!”, „nie słychać”, „wyrzuciło mnie”. Trzeba jednak 

zauważyć, że dobrze radziliśmy sobie w tej rzeczywistości, nauczyciele i my, uczniowie. 

Nie trzeba jednak chyba nikogo przekonywać, jak dużą rolę pełnią w naszym życiu kontakty 

z innymi osobami, dlatego czekamy z niecierpliwością na TEN dzień! 
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         Wpływ grupy na nasze zachowanie 

 

    Każdy  ma potrzebę przynależności 

do jakiejś grupy. W zależności  

od charakteru i osobowości można  

być liderem lub podporządkować się  

innym. Niezależnie od tego, jaką 

rolę pełni się  w zespole, niewątpliwie   

ma on ogromny wpływ na życie młodego 

człowieka. 

 

  Czasami grupa ma pozytywny wpływ 

na daną osobę, innym razem -  negatywny. 

Na pewno wpływa na sposób wyrażania się, 

ubierania, dobór muzyki czy filmów. 

Tak jak wspomniałem, z reguły  chcemy 

przynależeć do jakiejś „paczki”, 

mieć przyjaciół i wsparcie, 

raczej nikt nie pragnie być samotny 

i wykluczony. Wiele osób zachowuje się tak, 

jak tego wymagają członkowie grupy, 

niezależnie od tego czy ma takie przekonanie, 

czy nie. Na przykład jeśli lider nie lubi jakiejś osoby, to pozostali okazują jej niechęć.  

Nikt nie chce być wykluczony i dlatego raczej ,, idzie z prądem”, czyli tak,  jak nakazuje 

grupa. Tu potrzebna jest asertywność, umiejętność powiedzenia „Nie”, kiedy mamy 

świadomość, że takie postępowanie jest niewłaściwe.      

       

    Z drugiej strony grupa rówieśnicza dostarcza odpowiedzi na to, kim jestem, 

co lubię i kogo lubię. Z reguły paczka skupia osoby o podobnych poglądach,  pozwala lepiej 

poznać innych, uczy trudnej sztuki wyboru.  Czasem takie przyjaźnie trwają przez całe życie.          

  

     Grupa z całą pewnością wpływa na zachowanie młodych ludzi. Wiemy, że przynależąc do 

niej, mamy z kim porozmawiać, pośmiać się, a w trudnych momentach będzie ktoś, kto  

pocieszy i udzieli wsparcia. Wybierajmy jednak świadomie, mądrze, mając na uwadze, 

że „Kto z kim przestaje, takim się staje”. 

                                                                                         Bruno Błoch VIII b 

 

                                                    

                  

 



 

                            Dzień Ziemi 

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. 

Czynnie, z członkami naszych rodzin sprzątaliśmy las, 

najbliższe naszego domu otoczenie. Dlaczego? 

 

     Zapewne wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 

 że przez działalność człowieka Ziemia jest bardzo zniszczona, a niektóre gatunki zwierząt 

wyginęły. Nie możemy pozwolić, żeby życie na naszej planecie przestało istnieć! 

      Jednym z największych problemów jest brak segregacji śmieci. Czy naprawdę tak 

trudno jest wyrzucić plastik albo makulaturę do odpowiedniego pojemnika? Zamiast tego 

większość ludzi zostawia butelki, gazety, baterie albo inne rzeczy, które nie są im już 

potrzebne, w pobliskich lasach. Czy tak właśnie zachowują się istoty myślące?! 

Pamiętajmy o tym, aby odpady znalazły się w odpowiednich kontenerach. 

Duże zanieczyszczenie dotyczy też wód. Jeszcze rok temu mogliśmy przeczytać o tym, 

że do Wisły zaczęły wpływać ścieki. Nie tylko one szkodzą przyrodzie, ale i inne 

chemikalia wlewane do rzek przez człowieka. Bez wody nie przeżyją nie tylko ryby, 

ale i wszystko, co istnieje na Ziemi! 

   Ograniczajmy  wycinkę lasów! Ginie przez to wiele gatunków zwierząt, a także roślin. 

Czy warto zabijać stworzenia tylko po to, by powstał kolejny supermarket? Pamiętajmy, 

że nie tylko ludzie żyją na naszej planecie! 

     Kolejnym problemem jest wydzielanie spalin przez auta. Spaliny i dymy z kominów 

fabryk zawierają różnego rodzaju gazy, które przy bezwietrznej pogodzie kumulują się 

i tworzą groźny dla zdrowia smog. Jego skutkami są kłopoty z oddychaniem! 

Jeśli jest to możliwe, starajmy się do szkoły dojeżdżać rowerem albo autobusem. 

   Apeluję zatem, abyśmy  zadbali o naszą planetę! Jak będziemy się czuć, kiedy dowiemy 

się, że ostatni niedźwiedź polarny na świecie umarł? Gdy dziecko podejdzie i zapyta, 

czym był tygrys? Zacznijmy działać!   

     Pamiętajmy o tym, że Ziemia jest naszym wspólnym domem. 

 

                                                                                      Zuzanna Chłód VIII b 



    

„Na imię mi było Krzysztof...” 

 

Krzysztof Kamil Baczyński to przedstawiciel 

Pokolenia Kolumbów i patron naszej szkoły. 

Zachęcamy  do obejrzenia prezentacji 

przygotowanej przez uczniów klas 7a i 7b 

umieszczonej na internetowej stronie szkoły. 

    W piękny sposób – obrazem i żywym słowem przybliżają nam postać poety 

i uświadamiają, że możemy być dumni z takiego patrona. 

W realizację tego projektu zaangażowali się rodzice uczniów, za co należą się im szczególne 

podziękowania. 

                                                                                                                   Red. 

                               Chętnie pomagamy 

     W naszej szkole zakończyła się zbiórka artykułów (środków czystości, higieny) 

dla dzieci objętych opieką Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. 

Organizatorki tej akcji serdecznie podziękowały wszystkim dzieciom oraz ich  rodzicom, 

którzy aktywnie uczestniczyli w akcji pomocy. Zebrane artykuły zostały przekazane 

stowarzyszeniu, które jest ogromnie wdzięczne za okazane wsparcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W kręgu projektów 

 

    Praca z tekstem lektury może być inspirująca. Oto kilka spośród przygotowanych 

przez uczniów klasy VI b prac związanych z utworami „Hobbit, czyli tam i z powrotem” 

J.R.R. Tolkiena oraz „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika. 

 

 

 

                                                 Oskar Kulak, Bartosz Nożownik kl. VI b 
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 Nauka zdalna czy stacjonarna? 

 

       Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy lepsza 

jest nauka  zdalna, czy stacjonarna? Myślę, że edukacja 

w szkole  jest bardziej korzystna. 

Postaram się uzasadnić swoją odpowiedź. 

      Po pierwsze, przebywając w szkole, mamy więcej ruchu. 

Podczas nauki w domu dzieci nie mają czasu ani ochoty, 

by z niego wyjść. W szkole jednak jest inaczej.   

Przemieszczamy się  po korytarzach, uczestniczymy 

w lekcjach wychowania fizycznego. Taki wysiłek 

dobrze wpływa na stan zdrowia nie tylko fizycznego, ale też psychicznego. 

 Jako kolejny argument podam fakt, że nastolatkowie nie zawsze chętnie się uczą. 

Podczas nauki zdalnej nikt nie wie, co robimy. Może ściągamy, jemy, śpimy, a może gramy 

na telefonie? Najlepszą opcją, by sprawić, że dziecko zacznie słuchać na lekcjach i uczyć 

się, wystarczy, żeby chodziło do szkoły. 

 Podczas przebywania w szkole nastolatkowie mają kontakt z rówieśnikami. 

Jest to bardzo potrzebne, ponieważ relacje międzyludzkie są bardzo ważne. Kiedy jesteśmy 

w domu, nie możemy na żywo porozmawiać z przyjaciółmi czy też z nauczycielami. 

  Moim zdaniem nauka zdalna jest dużo lepsza, zdrowsza i bardziej efektywna. 

Dzieci mają więcej ruchu, chętniej słuchają na lekcjach, tym samym uczą się i,  

co bardzo ważne,  mają kontakt z rówieśnikami. 

                  

                                                                                                Olga Salamucha kl. VIII b 

 

                                            

          

 

 

 

 



                      Stacjonarnie czy zdalnie? 

       

     Tematem, który budzi ostatnio spore kontrowersje jest zdalne 

nauczanie. To nowa forma nauki polegająca na uczestniczeniu 

w zajęciach online bez opuszczania domów. 

Taką formę lekcji wymusiła na wszystkich pandemia. 

     Wydaje mi się, że nauczanie stacjonarne jest dużo 

 bardziej efektywne . 

Będąc w szkole można aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach, bezpośredni kontakt  z nauczycielem 

i kolegami czy koleżankami z klasy jest moim zdaniem bardzo ważny i nie może go 

zastąpić nawet najbardziej rozwinięta technologia. 

          Po pierwsze trudno uczestniczyć w zajęciach sportowych, grach zespołowych. 

Na ten moment jest to po prostu niemożliwe. Dla kogoś, kto lubi zajęcia fizyczne, 

lekcje wf online są jedynie namiastką sportu.   

           Po drugie inne przedmioty prowadzone przez nauczycieli  online również nie do 

końca są efektywne. W domu trudno się skupić. Jest wiele rzeczy, które mogą rozpraszać 

 i trzeba mieć dużo samodyscypliny, aby w stu procentach uczestniczyć w lekcjach. 

            Po trzecie do powyższych argumentów należy dodać jeszcze potencjalne problemy 

techniczne. Wiele razy zdarzało się, że któryś z uczniów lub nauczycieli miał problem 

z internetem. Często nie można się zalogować lub ścina połączenie. 

             Kolejnym argumentem przemawiającym za stacjonarnym nauczaniem są kontakty 

z rówieśnikami, w szkole można porozmawiać, pożartować, a nie widzieć się tylko 

w małych okienkach na monitorze. 

             Przedstawione przeze mnie argumenty przemawiają za nauczaniem stacjonarnym. 

Uważam, że wirtualne lekcje i kontakty z kolegami nigdy nie zastąpią realnego świata. 

 

                                                                                       Bruno Błoch kl. VIII b 

 

    

 



Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. 

                                                                                                             Albert Schweitzer 

   

     Nikt nie może tracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy 

zdaje się, że świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać. 

                                                     Paulo Coelho 

      

        Szczęśliwe wydarzenie 

 

To było dwa lata temu. Pozornie zwyczajny 

letni dzień, jednak przyniósł  pewnemu chłopcu 

największe szczęście, jakie można sobie wyobrazić. 

Tym chłopcem byłem ja. Oto krótka historia o tym, 

jak wszedłem w posiadanie wspaniałego czworonoga. 

Od kiedy pamiętam, prosiłem rodziców o psa, niestety, ze znikomym skutkiem. 

Po kilku latach udało mi się jednak przekonać mamę, a stąd już niedaleka droga. 

Po zakończeniu szóstej klasy przyszedłem do domu, a następnie pokazałem 

tacie świadectwo. Na lekko chropowatym papierze zadrukowanym ciemnym tuszem 

widoczny był pasek w kolorach polskiej flagi. Po tym wydarzeniu nareszcie po tylu 

latach osiągnąłem swój cel. Mocno przytuliłem tatę i ze łzami szczęścia w oczach 

szepnąłem „Dziękuję”. 

Po około dwóch miesiącach od tych wydarzeń pojechałem z rodzicami 

pod Kraków, do hodowcy psów. I tak mijał czas, a ja coraz bardziej zżywałem się 

z ukochanym czworonogiem. Teraz z Arią jesteśmy nierozłączni i nie mam 

wątpliwości, że zakup psa był najlepszą decyzją w moim dotychczasowym życiu. 

 

                                                                                     Piotr Brodowski kl. VIII b 
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                           Najszczęśliwszy dzień 

                                                                                                

 Od kilku lat jestem wielkim fanem klocków lego. Mam kilkadziesiąt zestawów 

i cały wolny czas spędzam na wymyślaniu nowych konstrukcji. Od pewnego czasu marzyłem 

o wizycie w miejscu, w którym tych klocków są miliony. Mam na myśli Legoland. 

         Pewnego dnia rodzice oznajmili mi, że marzenie się spełni, ponieważ kupili bilety 

do parku znajdującego się na terenie Niemiec. 

      Podróż była długa. Przejechaliśmy ponad 1300 kilometrów. Nie mogłem się wprost 

doczekać. Po spędzeniu nocy w hotelu ruszyliśmy rano do Gunzburga. Już z daleka widziałem 

wielki napis ,,Welcome to Legoland’’. 

         Na miejscu obejrzeliśmy wystawy klocków. Miniaturowe miasta z całego świata, 

stadiony, cuda natury. Potem poszliśmy poszaleć na karuzelach. Niesamowite wrażenia 

wywarły na mnie rollercoastery, latające smoki i roboty zbudowane w całości z klocków lego. 

Poszliśmy do fabryki, w której klocki powstają. Obejrzeliśmy krótki film o historii tego 

miejsca, a potem - linię produkcyjną. Wszystko jest tam zautomatyzowane. Od momentu 

wyboru koloru klocka po samo zapakowanie do pudełek. Jako widzowie mogliśmy stworzyć 

własne, niepowtarzalne ludziki lego. To było naprawdę świetne doświadczenie. Na koniec 

udaliśmy się do sklepów, by zrobić ogromne zakupy. 

        To były naprawdę szczęśliwe chwile. Spełniło się moje marzenie. 

Do dziś to jedno z moich najszczęśliwszych wspomnień. 

 

                                                                                               Bruno Błoch kl. VIII b 

 



                                                       

 

               Wszystkim dzieciom 

   z okazji Dnia Dziecka życzymy 

   wiele radości, śmiechu  

          i     zadowolenia. 

   

 

 

Zbliżają się wakacje! 

 

 

 

 

 


