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 W grupie Młodego redaktora uczniowie piszą krótkie teksty na różne tematy.      

W naszym kwartalniku skupiamy się na życiu NASZEJ SZKOŁY oraz opisywaniu 

ważnych wydarzeń z roku kalendarzowego. Czas pandemii nie zraził naszych wiernych 

i młodych twórców. Podczas kształcenia na odległość poświęcili swój czas na wspólne 

tworzenie internetowej gazetki.  

 

          1. Święto Dobrych Rad 

           Święto dobrych rad jest świętem wpisanym w kalendarz świąt nietypowych. Każdy 

z nas chociaż raz chciał dawać: ,,dobre rady’’ lub musiał wysłuchać tych „dobrych” 

mówionych przez innych. Na świecie żyje wiele ludzi którzy: ,,wiedzą lepiej’’ jak żyć, jak 

spędzać czas, jakie książki czytać. W telewizji możemy zobaczyć programy, w których znani 

ludzie radzą Nam jak mieszkać, jeść, sprzątać. Takie rady często nas denerwują, jednak 

należy pamiętać, że są też te „dobre rady”, czyli „te” które mogą okazać się dla nas przydatne 

np. „rady babcine”.  Babcia zawsze wie jak  poprawić humor wnuczkowi lub wnuczce. Zna 

najlepszy przepis na szarlotkę i kluski śląskie. Babcia jest ekspertem w prawie każdej 

dziedzinie i potrafi samodzielnie przyrządzić lekarstwo na przeziębienie i inne dolegliwości. 

Babcia jest mistrzem kulinarnym i ekspertem od medycyny ludowej. To wie każdy z nas.  

Kolejne „dobre rady” to „rady eksperta”. Kiedy chcemy kupić nowy komputer często 

pytamy o opinie pracownika sklepu, który jest dla nas ekspertem w tej dziedzinie. Bywa, że 

za namową tej „dobrej rady” dokupujemy inny sprzęt, który nie zawsze jest nam potrzebny. 

Również „rada lekarska” jest dla nas ważną radą,  której nie podważamy. Apteka jest 

kolejnym miejscem, w którym nie boimy się pytać o radę. Doskonale znam reklamę leków, 

której słowa kończą się: skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą, tzn., że ich rada 

zawsze będzie dla nas dobra.  

Moim zdaniem wystarczy  kierować się zdrowym rozsądkiem i  brać pod uwagę dobre 

pomysły. Ważne jest, aby otaczać się uprzejmymi ludźmi, a nie takimi, którzy jedynie się 

wymądrzają.  W Święto Dobrych Rad każdy z nas może rozejrzeć się dookoła. Może jest ktoś 

kto potrzebuje naszej „dobrej rady”, która pomoże.  Pamiętajmy również, by zacząć od siebie, 

a dopiero później innym doradzać. 

 

Poniżej prezentuję kilka dobrych rad  Dale'a Carnegiego: 

1. Dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie. 

2. Nie trzeba płakać nad rozlanym mlekiem. Co się stało, to się nie odstanie. 

3. Akceptacja tego, co się stało, jest pierwszym krokiem do pokonania skutków 

wszelkich niepowodzeń. 

4. Gdy jest się zajętym, nie ma się czasu na zmartwienia. 

5. Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz 

wpływu. 

Bartosz B., kl. 5b 
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2.  W ramach całorocznego konkursu poetyckiego w kwietniu przyszedł czas na 

napisanie wiersza z okazji Dnia Flagi, a w maju utworu dla rodziców.   

Jakub M., kl. 5b  

                                                                                                               Aleksandra J., 6a 

 



Kwartalnik Siedemnastka                                     Czerwiec 2020 

 

                                                                                                

WIERSZ NA DZIEŃ FLAGI 

Jest jednym z trzech symboli naszego kraju, 

Reprezentuje piękno słowiańskiego raju. 

Gdy rodacy osiągają sukcesy, 

Wieje na maszcie w obliczach podniosłej atmosfery. 

Na niej widnieją barwy odcienia białego i czerwonego, 

Reprezentują one krew obrońców narodu polskiego. 

Gdy jest na maszcie wznoszona, 

Każdemu patriocie wtedy na języku pojawiają się słowa Mazurka. 

Ona jest naszym polskim znakiem rozpoznawczym, 

I dla każdego z nas jest to symbol bardzo ważny. 

Wśród 197 innych, ona jest wyjątkowa, 

Ma ona swoje miejsce dokładnie, gdzie leży środkowa Europa. 

Gdy człowiek ją zobaczy to dobrze wie, 

W którym miejscu na ziemi jest. 

Mam nadzieję, że już wiesz o czym jest to zagadka, 

Bo to oczywiście POLSKA FLAGA. 

Kamil W., kl. 7b 

 

*** 

 

Wiersz dla rodziców 

 

Kochani moi rodzice, 

dziękuję Wam za to, że jesteście przy mnie. 

Za to, że poświęcacie mi cały swój czas, 

za to, że mogę powziąć radę od Was. 

Gdy jest mi smutno, 

pocieszycie mnie i znów  będę chodził z uśmiechniętą buzią. 

Gdy coś spsocę, 

głośno zwrócicie mi uwagę, bo macie dobrą wolę. 

Wychowujecie mnie, aby był dobry człowiekiem, 

bym poznał wielu rzeczy znaczenie. 

Pomagacie mi zdobywać własne cele, 

pokazujecie mi dróg wiele. 

Spełniacie moje najskrytsze marzenia, 

bo dla Was dla mnie wszystko jest możliwe do spełnienia. 

 W waszych oczach jestem jak cenne szmaragdy, 

choć nie jestem doskonały. 

Jesteście dla mnie jak anioły stróże, 
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pod każdym względem jesteście u mnie w tabeli na górze. 

Nie oddam Was za nic, 

gdybym mógł osypał bym Was kryształami. 

Reasumując jesteście wszystkim co mam, 

oraz jeszcze raz, 

dziękuję Wam. 

Kamil W., kl. 7b 

 

 

 

 

Aleksandra J., 6a 

 

 

3. Światowy Dzień Poezji  

 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Jest to święto 

ustanowione przez UNESCO. Celem tego ważnego dnia jest promocja czytania, 

pisania i publikowania poezji. Podczas zdalnego nauczania został ogłoszony 

konkurs na stworzenie ilustracji do obrazów poetyckich trzech wierszy 

ulubionego poety. Nasza uczennica, Aleksandra Jach pochyliła się nad tekstami 

Kazimierza Wierzyńskiego.   
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Aleksandra J., 6a 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


