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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 na opisywaniu 

ważnych wydarzeń z roku kalendarzowego. Zamieszczamy tu także prace uczniów 

biorących udział w poetyckim konkursie całorocznym. ZAPRASZAMY… 

 

 

1. Na przełomie maja i czerwca uczniowie brali udział w konkursach 

związanych    z tematyką rodziny. Były to prezentacje multimedialne, konkursy 

plastyczne, rozgrywki rodzinne oraz konkursy polonistyczne. Wśród nich, z 

okazji Dnia Dziecka, uczniowie napisali piosenki o swoim dniu.   

 

Dzień Dziecka 

Kolorowe bańki, plecione wianki, 

gry sportowe i ruchowe. 

Radosny śmiech dookoła, duży małego woła, 

by dołączył do świętowania dnia wspaniałego, 

który w dziecko zmienia dorosłego. 

Ref. Dzień wspaniały, dzień wesoły, 

dzień cudny i nie nudny. 

Jeden jedyny taki w roku, 

w którym prym wiodą małe i duże dzieciaki. 

P.W., z kl. 5b 

 

Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka świętujemy, 

pyszne kremowe ciasta jemy, 

bo dzień ten piękny trzeba celebrować, 

urządzać przyjęcia i się radować. 

Ref. Każde dziecko lubi mieć wolne, 
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mieć powolne dni spokojne, 

po właśnie Dzień Dziecka świętujemy, 

żeby trudne czasy zapomnieć, więc leniuchujemy. 

I.O., z kl. 4a 

 

Piosenka na Dzień Dziecka 

Otulona kołdry snem 

słyszę w głowie refren ten, 

 który mama mi śpiewała, 

gdy do łóżka spać wkładała. 

W ciepłych śpiochach i kocyku, 

huśtać trzeba było mnie, 

opowiadać o sarence, 

którą Bambi nazwać chcę. 

Ref. Czy to niski bas, 

czy też ciepły jazz. 

Moich wspomnień mały deszcz, 

rozpieszcza mnie jak chcesz. 

Piosenki czar 

unosi mnie do gwiazd. 

Zawsze dzieckiem  chcę być, hej! 

A.S., z kl. 4a 

 

Dzień Dziecka 

Bezchmurne niebo nad nami świeci, 

wywołując uśmiech na twarzach dzieci. 

Żółte słońce mocno grzeje, 
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a wiatr przyjemnie wieje. 

Każde dziecko czeka na ten dzień, 

wyczekany, wymarzony jak wspaniały sen. 

J.M., z kl. 7b 

2. Kwiecień minął nam pod znakiem dbałości o naszą planetę oraz ważności 

czytania książek. Uczniowie w ramach całorocznego konkursu poetyckiego pisali 

rymowanki z użyciem epifory. 

 

Książkowa zachęta 

Z książką od rana na kolanach, 

miło czas spędzam 

i Was do tego zachęcam. 

Poznawania się poprzez książkę, 

zanurzenia się w książce, 

inspiracji książką, 

wzruszeń przy książce, 

pobudzenia ciekawości książką. 

Świt tak widziany 

jest zaczarowany. 

P.W., z kl. 5b 

 

Warto czytać książki 

Duże czy małe - książki. 

Chude czy grube - książki. 

Dla dorosłych lub dla dzieci – książki. 

Warto jest zawsze czytać książki, bo uczysz się z książki. 

K.M., z kl. 4a 
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Czytając książkę 

Bardzo lubię czytać książkę 

i w podróży czytać książkę, 

na wakacjach czytać książkę. 

W chwili wolnego czytać książkę. 

Warto często czytać książkę. 

I poznawać nowe słowa czytając książkę. 

J.M., z kl. 7b 

 

 22 kwietnia 2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi.       

W ramach tego dnia uczniowie brali udział w konkursie na najpiękniejszy list do Ziemi. 

Poniżej przedstawiamy kilka z nich. 

Katowice, 22.04.2022 

 

Droga Ziemio! 

 

            Mam na imię Basia i mam 14 lat. Jestem uczennicą klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 

17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 

             Co u Ciebie? Wiem, że nie jest kolorowo. Wiem również, że my – ludzie – nie 

poprawiamy ci samopoczucia. Śmiecimy, produkujemy zbędny plastik (w zawrotnym tempie) 

i zanieczyszczamy środowisko. Jako Twoja mieszkanka staram się, aby Twoje zasoby były 

wykorzystywane w jak najlepszy sposób. Przekonałam moją rodzinę, żeby zaczęli 

segregować śmieci – udało się. Od kilku dobrych lat sumiennie przestrzegamy zasad 

związanych z kolorami koszów na śmieci. 

    Staram się także nie marnować wody. Wbrew pozorom, składasz się w 71% z wody, jednak 

tylko 1% tych zasobów jest zdatny do picia. Ten jeden procent najbardziej odczuwalny jest w 

krajach Afryki, dlatego staram się doceniać to, iż u mnie w Polsce nie jest to tak dotkliwe. 

„Nie marnuj wody” – to hasło jest bardzo powszechne, jednak nie każdy przestrzega tego 

motta. 
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    Wiem, że ja (jako dziecko) niewiele mogę zrobić w kwestii produkcji plastiku, jednak 

robię co mogę. Recykling. Wychodzę z założenia, że jeśli nie jestem w stanie ograniczyć 

produkcji tworzyw sztucznych, to mogę wpłynąć na ich dalsze wykorzystanie. 

             Bardzo mi przykro, że musisz przechodzić przez to wszystko, tym samym wierzę, że 

uda Ci się to przetrwać. Pewni Twoi mądrzy mieszkańcy określili Twój wiek na 4,54 mld lat. 

Przez całe swoje istnienie zniosłaś wiele krzywd. Mam nadzieję, że przyszłe pokolenie 

ludzkości będzie mądrzejsze niż to, które teraz żyje. 

 

Powodzenia! 

Basia 

 

*** 

 

Katowice, 11 kwietnia 2022 

 

  Droga Ziemio! 

 Mam na imię Nadia. Jestem uczennicą klasy piątej. Bardzo mi smutno, gdy ludzie 

wyrządzają Tobie krzywdę. Staram się Ci pomóc, dlatego segreguję śmieci i oszczędzam 

wodę oraz energię elektryczną. 

 Chciałabym Ci bardzo podziękować za to, że pomimo tylu krzywd, nie poddajesz 

się. Będę próbowała namawiać ludzi na jazdę rowerami i, aby segregowali śmieci, 

oszczędzali wodę i prąd oraz, aby nie palili w piecach czym popadnie. 

 Jestem Twoim strażnikiem i będę o Tobie zawsze pamiętała. 

Pozdrawiam 

Nadia 

 

 

 

 

 


