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W tym roku – podobnie jak w
ubiegłym – obchodziliśmy
w
listopadzie Światowe Dni Pamięci
Ofiar Wypadków Drogowych. Jedno
z zadań polegało na napisaniu
wiersza lub opowiadania na temat:
,,Widoczni – Bezpieczni”
W tym
numerze
drukujemy
wybrane
utwory, również te, które zostały
przez organizatorów wyróżnione. Ich
autorzy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Zachęcamy do lektury i
jednocześnie
przypominamy
o
konieczności noszenia kamizelek
odblaskowych
czy
innych
,,świecących gadżetów”. Ponadto w
tym w numerze znajdziecie:
1. ,,Cudze chwalicie, swego nie
znacie” – hasła reklamujące naszą
najbliższą Ojczyznę, czyli Piątek
2. ,,Uśmiechnij się” – żarty o
uczniach, nauczycielach i...
3. Ciekawostki
... nie tylko ze
świata sportu.
4. ,,Co w szkole piszczy” –
ogłoszenia
Samorządu
Uczniowskiego.
,,Widoczni – Bezpieczni”
Gdy ciemno jest na dworze,
odblask zawsze ci pomoże.
Noście kamizelki odblaskowe
świecące i kolorowe.
Jesteśmy widoczni na drodze,
gdy mamy odblaski przy nodze.
Odblask jest to ważna rzecz
tak było i tak jest.
Zuzanna Pierścieniewska Klasa VIa
Kiedy idę o zmierzchu drogą,
ciemność nie jest mi przeszkodą,
bo odblask mam i radę sobie dam.
Jadący samochód widzi mnie z
daleka
I nigdzie nie muszę uciekać.
Bo odblask zawsze jasno świeci
Chroniąc wszystkich, nawet dzieci.
Więc kolego, pamiętaj – odblask
noś,
Wtedy będziesz supergość.
Bo odblaski to do siebie mają,
że wszyscy do domu bezpiecznie
wracają.

Wiktoria Frontczak kl. VIb

Jeśli na drodze chcesz być
bezpieczny,
widoczny odblask będzie
konieczny.
Pamiętaj o tym
wychodząc po zmroku,
aby kierowca nie musiał
być w szoku.
Gdy widząc Ciebie w
ostatniej chwili,
nie wyhamuje swojej
Aprili.
Czy to kamizelka, czy
żółta opaska,
uratuje Cię od niejednego
fiaska.
Dbaj więc o siebie i o
innych,
żeby potem nie szukać
winnych.
Każdy na drodze jest
odpowiedzialny
I nie może być dla innych
niewidzialny.

Więc go przypnij przed podróżą.
Przypnij odblask, nie bądź głupi
Życia przecież się nie kupi.
Być widocznym – nie zabawa
Bezpieczeństwo – ważna sprawa
Panie i Panowie , proszę o oklaski
Przedstawiam Wam bohaterów nocy,
Oto ODBLASKI!
Natalia Kominiak VIa
I miejsce w konkursie
Chcesz widoczny być na drodze,
Załóż odblask na swą nogę,
Zaczep także za rękawy.
Nie bądź nudziarz – świeć
przykładem!
Na ulicy, też po zmroku,
Nikt nie widzi Cię na boku,
Lecz gdy odblask weźmiesz z domu,
Nawet idąc po kryjomu,
Dużo osób Cię zobaczy,
Bo ten odblask świecić raczy.
Więc gdy wiesz już o tym fakcie,
To przestrzegaj go uparcie,
Bo to nie jest żaden wstyd,
Ale bezpieczeństwa hit.
Maria Piech VIa

Weronika Walczak Klasa VIb

Odblask mały, kolorowy
Błyszczy światłem neonowym
Chociaż mały, ma moc dużą,
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Idzie jesień, dni są krótsze
słońce słabiej świeci.
Drogą dzieci maszerują
i wesoło podśpiewują.
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Każdy wraca już do domu,
z wesolutką minką,
idzie lewą stroną drogi,
wtedy widzi samochody.

Hubert Osiecki Klasa Va miały wszystkich potrzebnych
produktów. Dziewczynka
Nasza szkoła znakomita
zadeklarowała, iż pójdzie do sklepu
odblaskami dzieci wita.
po potrzebne składniki. Mama
Miła pani policjantka
zgodziła się. Dała jej pieniądze i
Ich plecaki świecą w mroku,
już od września uczy Antka,
powiedziała:
połyskując odblaskami.
Krzysia, Julkę, inne dzieci ,
- Aniu, pamiętaj o odblasku.
Pan kierowca widzi dzieci
że bezpieczny ten, kto świeci.
- Dobrze, mamo - rzekła
I od razu noga z gazu.
dziewczynka.
Wszyscy dostają kolorowe paski
Szybko zarzuciła kurtkę i wybiegła z
Mały Jasio i Karolek
i przystojniacy, i szkolne ,,laski”.
domu,a odblask został na półce.
wiedzą dobrze o tym,
Bo to ostatni krzyk mody
Kiedy była już na podwórku, włożyła
kto odblaski dumnie nosi
dla bezpieczeństwa, nie dla urody.
słuchawki w uszy i ruszyła do
jest widoczny w nocy.
Nie licz na szczęście, nie licz na cud, sklepu. Nie wiedziała wtedy, co ją
noś z nami odblaski, a będziesz
czeka i nucąc piosenkę, której
Karolina Adamiak KlasaVa zdrów.
akurat słuchała, nie zważała na to,
co się dzieje wokół. Szła, a wokoło
By się poruszać po drogach
Emilia Brzozek VIa było ciemno, zdążyła zrobić kilka
bezpiecznie,
II miejsce w konkursie kroków, gdy rozległ się wielki huk i
odblasków używaj koniecznie.
trzask. Samochód nie zdążył się
Gdy jedziesz rowerem,
zatrzymać. Ania
włóż kamizelkę.
upadła na ziemię.
Idąc poboczem, załóż na
Kierowca wybiegł
rękaw opaskę.
z auta i szybko
Bądź zawsze czujny,
zadzwonił na
rozglądaj się wszędzie,
pogotowie. Cały
a wtedy bezpiecznie,
czas powtarzał
bez wątpienia będzie.
sobie, że jej nie
Pamiętaj odblaski choć
widział.
małe,
Dwadzieścia
to chronią nas przed
minut później
nieszczęściem
przyjechał
przez życie całe.
ambulans.
Dziewczynę
Kacper Mikołajczyk
przewieziono do
Klasa VIa
szpitala. Okazało
się tam, że ma
W Piątku szkoła jest
złamaną nogę.
Gdy nadejdzie pora jesienna,
wesoła,
Mama
Ani
przyjechała,
podpisała
pieszym i rowerzystom
od niedawna odblaskowa.
papiery
i
godzinę
później
noga
kamizelka odblaskowa jest
Znaki wszyscy dobrze znają
poszkodowanej
była
już
w
gipsie.
niezbędna.
i o bezpieczeństwo dbają.
Wychodząc
z
oddziału,
mam
rzekła:
Wczesny zmrok, liści stos
Prosiłam
Cię
żebyś
wzięła
odblask.
to na jezdni istny szok.
Policjanci nas odwiedzają,
-Tego błędu drugi raz nie popełnię i
Dbaj o swoje bezpieczeństwo,
o wiadomości uczniów dbają.
jeszcze nie będę chodziła ze
wyposaż się w latarkę niezbędną.
Każdy uczeń tutaj wie,
słuchawkami w uszach.
Niech Ci oświetla trasy mrok,
że odblaski nosi się.
- Dobrze, wierzę Ci na słowo.
byśmy znów spotkali się za rok.
Od tego nieszczęśliwego wypadku
Kamizelki, paski, czapki
Dawid Warzycki VIb Anna z odblaskiem się nie rozstaje,
To najczęstsze są odblaski.
Nagroda specjalna w konkursie Z tej historii przestroga dla
wszystkich taka:
Przed naszą szkołą są
,, Noś odblaski, a będziesz widoczny
Był zimny, grudniowy wieczór. Za
dwa pasy pod rząd.
i bezpieczny”.
oknem śnieg. Dochodziła godzina
Każdy o tym wie,
siedemnasta. Ania wraz z mamą
że przez nie przechodzi się.
Sandra Masica Klasa VI b
postanowiły upiec ciasto, jednak nie
III miejsce w konkursie
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,,Cudze chwalicie, swego nie Pamiętaj, że weekend zaczyna się w
znacie” – hasła reklamujące piątek, więc w Piątku zrób sobie
naszą najbliższą Ojczyznę, czyli przygody początek.
Piątek
Oliwie Jatczak kl. VIb
W Piątku Was jeszcze nie było
Przyjeżdżajcie, bo tu miło.
W Piątku- środku kraju - poczujesz
Do Piątku zapraszamy,
się jak w raju.
tu atrakcji wiele mamy.
Piękne widoki, stawy, rzeka
Patryk Grobelny kl. VIb
Geometryczny Środek Polski na was
W Piątku się środek Polski znajduje,
czeka.
przyjedź człowieku, nie pożałujesz.
Mateusz Olejniczak kl.VIa

Weronika Walczak kl. VIb

Czy to ósma, czy to czwarta,
przyjeżdżaj do Piątku, bo to podróż
dużo warta.
Julia Marciniak kl. VIa

Gdzie rosną marchwie słońcem
otulone,
a kobiety są najpiękniej opalone.
Gdzie rajdy rowerowe ciągną się
między łanami.
Piątek- udanej wycieczki świetny
A myśliwi na polowania
początek!
chodzą gromadami.
Emilia Brzozek kl. VIa Gdzie dzieci biegają na twarzach
z uśmiechami.
Piątek w środku Polski leży, więc
A na targ dawno przyjeżdżano
odwiedzić go należy!
taborami.
Tu jest centrum PolskiJakub Stróżewski kl.VIb -to PIĄTEK.
Nasz zakątek.
Do Piątku przyjeżdżaj, kiedy chcesz,
bo każdy z radością przyjmie Cię.
Weronika Walczak kl. VIb
Dominika Grzelak kl. VIb
Do środka Polski przyjedziesz raz,
nie zapomnisz długi czas.

2. ,,Uśmiechnij się” – żarty o
uczniach, nauczycielach i...

Einstein – znany nie tylko z
Dominika Grzelak kl. VIb genialnych odkryć, ale i z bujnej
czupryny – pewnego razu spotkał u
Przyjedź do Piątku, nie czekaj, raj tu fryzjera małego płaczącego chłopca.
Poruszony fizyk zapytał, dlaczego
otwiera się dla człowieka.
płacze. Ten odparł, że zgubił
Dominika Grzelak kl. VIb pieniądze i nie zostanie ostrzyżony.

Einstein, nie namyślając się długo,
dał chłopcu pieniądze.
-Nie, dziękuję – odrzekł chłopiec po
chwili namysłu – panu fryzjer przyda
się bardziej niż mnie.
...................................................
Jaś wychodzi do szkoły z brudnymi
rękami.
-Z takimi rękami nie możesz iść do
szkoły – mówi mama.
-Dobrze, mamo. Jeśli tak się
upierasz, to zostanę w domu.
...................................................
Nauczyciel pyta ucznia:
-Powiedz mi, proszę, w jaki sposób
można
uzyskać
światło
dzięki
wykorzystaniu wody?
-Trzeba umyć okno, proszę pana.
...................................................
Lekcja przyrody
-Dlaczego powietrze jest nam bardzo
potrzebne? - pyta nauczycielka.
Krzyś zastanawia się chwilę i mówi;
-Bo czym by tata napompował koło
mojego roweru...
...................................................
-Co to jest zoo?
-To
takie
miejsce, w
którym
zwierzęta przyglądają się ludziom.
...................................................
-Mamo, co ludzie mieli, kiedy jeszcze
nie było telewizorów?
-Święty spokój, synku.
...................................................
Mama pyta Jasia:
-Jaki przedmiot lubisz najbardziej?
-Dzwonek, mamo.
...................................................
3. Ciekawostki
świata sportu.

... nie tylko ze

Pomocnik
Paris
Saint
Germain
Grzegorz Krychowiak i napastnik
Bayernu
Monachium
Robert
Lewandowski zostali nominowani do
Drużyny Roku UEFA. Piłkarze zostali
wyłonieni przez UEFA na podstawie
osiągnięć
w
klubach
oraz
reprezentacji.
Teraz do głosowania przystępują
internauci. Na oficjalnej stronie UEFA
każdy może do 3 stycznia oddać głos
na swoich faworytów.
Krychowiak w 2016 roku, jeszcze w
barwach Sevilii, po raz drugi z rzędu
zwyciężył
w
rozgrywkach
Ligi
Europejskiej, a przez fanów tego
klubu został wybrany do jedenastki
dekady. Po sezonie 2015/16 trafił do
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jednego z najpotężniejszych klubów
w Europie Paris Saint-Germain. W
reprezentacji Polski w bieżącym roku
nie
wystąpił
tylko
w
jednym
spotkaniu – towarzyskim meczu z
Holandią.
Był
kluczowym
zawodnikiem
kadry,
która
wywalczyła historyczny awans do
ćwierćfinału francuskich mistrzostw
Europy.

wynikiem 3:0. Dwie bramki dla
Polski zdobyli Robert Lewandowski i
Kamil
Grosicki
po
pięknej
indywidualnej
akcji.
W
meczu
zachwycił swą grą Łukasz Fabiański,
który jest bramkarzem drużyny
polskiej. Jest to bramkarz cechujący
się
opanowaniem
i
szybkością
reakcji. Zaufał mu też selekcjoner
reprezentacji Polski Adam Nawałka.

Także dla Lewandowskiego mijający
rok był pełen sukcesów. Z Bayernem
Monachium wywalczył mistrzostwo i
Puchar Niemiec, a także dotarł do
półfinału Ligi Mistrzów. Dołożył do
tego
koronę
króla
strzelców,
uzyskując przy tym jako pierwszy od
niemal 30 lat zawodnik 30 bramek w
sezonie.
Prestiżowy
magazyn
"Kicker" wybrał go też najlepszym
napastnikiem

Niestety, był to ostatni
występ naszej reprezentacji w tym
jakże owocnym roku. Następny
mecz w eliminacjach do mistrzostw
świata w Rosji. Polacy zagrają z
Czarnogórą w dniu 26.03.2017 roku
o godzinie 20:45. Liczę na wygraną
naszego zespołu.
Mateusz Kacprzak Klasa Va

Nie ma się, czego bać, aby być
życzliwym, przecież każdy lubi, jak
ludzie dokoła są szczęśliwi i życzliwi.
Traktuj innych tak, jak sam
chciałbyś być traktowany. To się
opłaca!
Życzliwością
jest
przede
wszystkim życie w prawdzie i
szczerości przed sobą i innymi.
Nadal
prowadzimy
zbiórkę
karmy i koców dla schroniska dla
psów.
Góra Grosza rośnie, zbieramy
dalej.
Przed świętami przypominamy o
akcji UNICEFU- szyjcie lalki i
dajcie szansę na godne życie
dzieciom z krajów trzeciego
świata.
Zbliża się kolejny finał WOŚP.
Mamy nadzieję, że będziecie
pomocni. Poproście o wsparcie
swoich rodziców.

ligii
niemieckiej.
W
barwach
reprezentacji Polski jako jej kapitan
zdobył osiem bramek i awansował z
nią do ćwierćfinału Euro.
Kacper Błachowicz Klasa Va

Czy wiecie, że Leonardo da Vinci
oprócz tego, że był świetnym
malarzem, był też wspaniałym
muzykiem i wynalazcą. Wykonywał
projekty
różnych
przedmiotów,
które
powstały
dopiero
kilka
wieków po jego śmierci.
Czy wiecie, że gdyby Leonardo
schował
swoje
szkice,
prawdopodobnie
nie
powstałby
rower ani robot. On - jako pierwszy
- wykonał szkic roweru. Gdy nie
wiedział, co robić, rysował to, co
sobie wymarzył.
Czy słyszałeś kiedyś o tym, że
da Vinci to tak naprawdę nie było
jego nazwisko, ponieważ ,,da'' to
znaczy ,,z'' a Vinci to miasteczko, z
którego pochodził.
Więcej informacji i ciekawostek
znajdziesz w książce z serii ,,Wielcy i
sławni''.
Zuzanna Garus klasa Va

____________________________
4.
,,Co
w
szkole
ogłoszenia
Uczniowskiego

piszczy”
–
Samorządu

W
związku
z
nadchodzącymi
Świętami
Bożego
Narodzenia
i
zorganizowanym w naszej szkole
Dniem Życzliwości apelujemy do
wszystkich koleżanek i kolegów o
życzliwość na co dzień oraz w czasie
nadchodzących świąt.
Niech życzliwość też towarzyszy nam
wszystkim przez cały następny rok i
dalej.....
Pamiętajmy,
że
proste
słowa:
„proszę, przepraszam, dziękuję
i
Mecz Rumunia-Polska
miły, życzliwy ton naszych rozmów
sprawi, że nasza codzienność i nasza
Ostatni mecz Polska zagrała na przyszłość przyniesie nam zaufanie
stadionie w Bukareszcie przeciwko ludzi a przy okazji przyniesie nowe
Rumunii. Polacy wygrali to spotkanie przyjaźnie , nowe znajomości.
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,,Figielek”
tworzony
jest
przy
współudziale nauczycieli:
Marianny
Stępniak
(polonistka,
oprawa
merytoryczna),
Marii
Sobieraj (anglistka oraz opiekun S.
U.) i Radosława Wojciechowskiego
(informatyk, oprawa graficzna).

