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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. Dodatkowo w tym numerze poświęcamy 

dużo miejsca dla postaci Tadeusza Kościuszki, gdyż to patron naszej szkoły. Jesteśmy              

z tego dumni !!! ZAPRASZAMY… 

 

 

1.  W ramach całorocznego konkursu poetyckiego w marcu przyszedł czas na napisanie 

piosenki o wiośnie... 
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                                                                                                                 Lena S. , 5b 
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Jakub M., 5b 

                                                                                                    Jakub M., 5b 

 

PIOSENKA O WIOŚNIE 

 

Zima była strasznie mroźna, 

tak bardzo, że każdy człowiek nawet w domu potrzebował  nałożyć na siebie kawałek 

ciepłego koca. 

Mocno prószył nieprzyjemny śnieg, 

tak bardzo, że  aż zgasła we mnie do wyjścia na dwór chęć. 

Przychodź do nas prędko wiosno, 

bo my zimy mamy potąd. 

Ref.: 

Wiosna, wiosna 

Niech każdy jej mocy dozna. 

Wiosną, wiosną 

Najpiękniejsze kwiaty rosną. 

Wiosnę, wiosnę 
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Najcudowniejszą z wszystkich pór roku ogłoszę. 

 

Gdy jest wiosna każdy na buzi ma szerokiego banana, 

Bo wiosna delikatnymi promykami słońca nas obdarza. 

Na łąkach już widzę pierwsze kwiaty, 

Dzięki Tobie wiosno ten świat jest wspaniały. 

Na drzewach  są już bazie, 

Właśnie o takiej wiośnie zawsze marzę. 

Ref.: 

W oddali dostrzegam wracające z ciepłych krajów bociany, 

Jednak dla  nich to obojętne gdzie były, bo mamy efekt cieplarniany. 

W gawrze obudził się już niedźwiedź, 

Myślę, że  podziwiać wiosnę mu się zechce. 

Nawet na powietrze jeż wysunął nosek, 

By wraz z niedźwiedziem oglądać wiosnę. 

Ref 

Niestety już musimy pożegnać wiosnę, 

Bo jej czas się skończył. 

Ale cicho powiedziała mi do uszka: za trzy kwartały wrócę. 

Przywitajcie mego słonecznego brata lato, bo się do natury przytoczył. 

 

                                                                                                      Kamil W., 7b 

 

 

2. JUBILEUSZ SZKOŁY 

 

 24 marca 2020 roku nasza szkoła miała obchodzić swoje 150-lecie 

istnienia. Z tego powodu społeczność uczniowska brała udział w różnego rodzaju 

przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia.  Jednym z nich było tworzenie 

tekstów na temat jubileuszu oraz listów do Tadeusza Kościuszki w ramach 

konkursu: „Dziękuję Ci za Niepodległą Polskę”.  

 

 

 

 

Nasza szkoła 
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Kiedy rano słońce świeci 

do szkoły biegną wszystkie dzieci. 

Z plecakami, ubrane odświętnie, 

nauce powiedzą „chętnie!”. 

Starsi uczą się o pierwiastkach, 

nagle wjeżdża tort z napisem „Siedemnastka”. 

Ładny, wielki, kolorowy, 

chyba smak ananasowy. 

150 świeczek widać,  

w tle hymn szkoły słychać. 

Nasza szkoła jubileusz obchodzi 

Tort to święto ci osłodzi. 

 

 Aleksandra J. 6a 

 

*** 

Przedstawiamy kilka fragmentów listów, jakie napisali uczniowie naszej szkoły,            

a zwłaszcza klasy 6a. 
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3. Dzień Pozytywnego Myślenia :) 

      2 lutego na całym świecie obchodzi się Dzień Pozytywnego Myślenia. Z tej okazji 

zorganizowano konkurs na wyliczankę. Kilkoro uczniów wzięło w nim udział. 

Przeczytajcie, jakie są propozycje na bycie optymistą.  

 

Pozytywne wyliczanie 

Tu jest uśmiech, a tam zachwyt, 

miłość, pewność, radość też! 

Kto je wszystkie w sobie znajdzie, 

ten szczęśliwy w życiu trwa! 

                                                                      Jakub M., 5b 

 

 

Dzień Pozytywnego Myślenia 

Przypomnę Ci kolego, 

że dziś jest Dzień Myślenia Pozytywnego. 

Dzisiaj każdy jest uśmiechnięty, 

każdy się z małych rzeczy cieszy. 

Nie ma miejsca na smutki, 

trzeba dzień wykorzystać, co jest krótki. 

Nikt nie siedzi na kanapie, 

tylko szczęście w powietrzu łapie. 

Nikt nie martwi się o to, co będzie potem, 

tylko każdy robi to, na co ma ochotę. 

Niech docierają do nas pozytywne wibracje 

oraz niech się dzieją pozytywne akcje. 

Panują wokół nas wszystkie kolory tęczy, 
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dzisiaj każdy każdemu prezent bez okazji wręczy. 

Atmosfera radosna jest pośród ludzi, 

w ten wyjątkowy dzień nikt się nie nudzi. 

Na zakończenie mego wiersza, 

chciałbym Ci podsumowując złożyć najlepsze życzenia, 

z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia. 

Ciesz się wszystkim, czym popadnie, 

a w zamian los podaruje Ci szczęścia kwiat ładny. 

                                                                                Kamil W., 7b 

 

4. Moje wspomnienia z ferii – opis przeżyć 

 

     Gdy zaczęły się ferie zimowe byłam bardzo podekscytowana. Już pierwszego dnia 

sporządziłam plan na całe 2 tygodnie. W planie tym znajdowały się informacje co muszę 

każdego dnia zrobić, co wykonać, czym się zająć… itd. Gdy następnego poranka 

zajrzałam do mojej „misji” na kartce, moje zdziwienie nie miało granic. Każdego dnia                             

z niewiadomych przyczyn były dopisane obowiązki domowe np. „Poodkurzaj  salon, 

zetrzyj  kurze,  zapakuj  zmywarkę…” – Wszędzie rozpoznam to pismo. Jak najszybciej 

pobiegłam do mamy. W mojej duszy kotłowały się uczucia, których nie umiem nazwać, 

ale wiem, że to nie były uczucia radości. Spytałam się jej czemu pierwszego dnia zepsuła 

mi całe ferie,    a ona wytłumaczyła mi, że ludzie zawsze muszą mieć jakieś obowiązki. 

Rozzłoszczona pobiegłam do pokoju i z taką siłą zamknęłam drzwi, że prawie wyleciały   

z framug. Przeraziłam się, ponieważ myślałam, że naprawdę wylecą. Po chwili 

rozczulania się nad sobą, zrelaksowałam i uspokoiłam się. Próby starcia długopisu 

mamy z mojej listy zadań były nieudane. Na daremno tarłam gumką ołówkową po 

kartce. Zrobiłam dziurę! Krzyknęłam i jak najszybciej zakleiłam ją taśmą. Znowu 

zabrałam się za „znikanie” długopisu   z kartki. Nagle        w mojej głowie pojawił się 

niesamowity pomysł – użyję korektora! Gdy wyciągałam narzędzie wybawienia z 

piórnika szkolnego okazało się, że się skończył. Szczęka zaczęła mi drżeć,  a nogi uginały 

się pode mną. Mój plan był: pogięty, potargany, dziurawy i odpadły mu wszystkie 

cekiny                 i diamenty, ale najgorsze było to, że widniały tam obowiązki. Byłam 

smutna, więc stwierdziłam, że przepiszę moją zimową „misję” na nową kartkę. Długo mi 

to zajęło, lecz dobrze mi wyszło. Ozdobiłam całą kartkę różnymi świecidełkami i 

ozdobami. Była ładniejsza i bardziej lśniąca  niż poprzednia. Uratowałam sytuację! :) 
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                                                                                                    Aleksandra J., 6a 

 


