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Zima   

Rano wstaję, nadzieję już mam,  
 że będzie biały puch,  

bałwany od stóp do głów.  
Sanki już przygotowane, 
 by misję swą wykonać  
- aniołki przygotować.  

A wszystko to dzięki niej.  
Zimie naszej  życzenia te ślę. 

                                           Michalina, kl. 6a 
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21 lutego - Dzień Języka Ojczystego 

 

Według najnowszych badań prowadzonych przez  językoznawców co dwa tygodnie znika 

bezpowrotnie jeden język, a razem z nim jego bogactwo kulturowe. Obchodzony 21 lutego 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma zwrócić uwagę świata na ten problem. 

Został on ustanowiony w 1999 roku  przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność 

językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące.                    

Dzień ten upamiętnia tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – 

zginęło wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania 

językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.  

Z okazji tego święta w naszej szkole odbył się konkurs pt. Mistrz Poprawnej Polszczyzny.  

Uczestnicy musieli zmierzyć się z  zawiłościami języka polskiego i nie wpaść w żadną 

językową pułapkę. Zwycięzcami zostali:  

 - Aleksandra Matejko w kategorii klas 4-5  

 - Michalina Piwko w kategorii klas 6-7.  

Gratulujemy! 
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Najpiekniejsze cytaty o miłości 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem. 

  

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby 

patrzeć razem w tym samym kierunku. 

  

Carlos Ruiz Zafón 

…ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami. 
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                           SENS ŻYCIA (cz. II) 

                                      Wiktoria G. kl. 6b 

 

 

Szczęśliwy koniec  

 

 Pewnego dnia było tak zimno, że aż moje 

szybkie oddechy zamarzały. I wtedy się 

zaczęło, najpierw zobaczyłam początek 

mojej drogi – ławkę -  tę zardzewiałą                    

i zimną, teraz przesłoniętą białym puchem. 

W mojej głowie zaczęły krzyczeć różne 

głosy. A krzyczały tylko jedno „To koniec, 

to koniec, to koniec”! Złapałam się za 

głowę, lecz to nic nie pomagało. Nagle 

usłyszałam odpowiedzi na moje liczne 

pytania. Jestem dziewczyną, istotą ludzką, 

nie mam imienia, bo go nikt mi nie nadał.  

Żyję po to, by się cieszyć, śmiać się, 

uśmiechać, czuć szczęście. Potem 

położyłam się na ławce i  było idealnie. Po 

prostu idealnie.  

Już wszystko wiedziałam… 

 

Wiadomości 

 

Poszedłem do parku po raz kolejny z nikłą 

nadzieją, że ją zobaczę. Nie wiedziałem, co 

myśleć, w końcu nie widziałem jej już od 

ponad dwóch lat. Poszedłem krętą ścieżką 

zamyślony. Oniemiałem. Ona tam była! 

Leżała na ławce wśród śniegu, z uśmiechem 

na ustach. Tym razem bez wahania 

podbiegłem do niej i dotknąłem jej, była 

zimna jak lód 

 

 

 

 

 

 

Przestraszyłem się. Przyłożyłem rękę do jej 

serca i zasmuciłem się. Nie biło. Zadzwoniłem 

na pogotowie. Gdy przyjechało, lekarz od razu 

stwierdził, że dziewczyna nie żyje. 

Jeden z nich spytał: 

-Pan ją znał?  

Nie wiem dlaczego, ale powiedziałem że tak, 

a gdy spytał mnie o jej imię, pomyślałem             

o mojej zmarłej przy porodzie siostrzyczce          

i postanowiłem dać jej dłuższe życie w jedyny 

sposób jaki mogłem. Ma na imię Sylwia. 

Sylwia Nowak. 

 

Prezent 

 

Lekarze ustalili potem, że miała około 14 -15 

lat. Pogrzeb zorganizowałem sam. Zaprosiłem 

tyle osób, ile tylko mogłem by okazać jej 

miłość, nawet po śmierci. Choć było mi źle to 

uspokajała mnie myśl: „ Znalazła szczęście,         

dopiero po śmierci dostała piękny prezent - 

imię”. Gdy pogrzeb dobiegł końca, 

przeczytałem po raz ostatni napis na 

nagrobku: „Sylwia Nowak, urodzona w 1999 

lub 2000 r. Dziewczyna z szczęśliwym 

życiem, zmarła w 2014 r.”. W myślach  

dodałem: Na pewno z szczęśliwym.  

Żegnaj Sylwia! Kocham cię. 
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                                              PŚ w Niżnym Tagile 

 

Halvor Egner Granerud okazał się bezkonkurencyjny w drugim indywidualnym konkursie 

Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Poza Norwegiem w czołowej 

trójce znaleźli się dwaj jego rodacy - Robert Johansson i Marius Lindvik. Naszą drużynę 

najlepiej reprezentował Paweł Wąsek, który został sklasyfikowany na szóstej pozycji. 

                                                Mick Schumacher mistrzem F2! 

Syn Michaela Schumachera, Mick został nowym mistrzem Formuły 2. Niemiec w klasyfikacji 

generalnej pokonał Caluma Ilotta o 14 punktów po emocjonującym ostatnim wyścigu                      

w Bahrajnie. Prawdziwym zwycięzcą końcówki tego sezonu serii był jednak Yuki Tsunoda, 

który wygrał dwie ostatnie rundy skończył na podium i może dostać szansę jazdy w Formule 

1 w przyszłym sezonie.                                                                             Karol M. kl. 6a 
 



7 
 

 

 

 

 

MIEĆ SERCE NA DŁONI  
być życzliwym dla ludzi, otwartym, 
bezinteresownym, np. 
to jest bardzo dobry człowiek, ma 
dosłownie serce na dłoni. 

 
 

 

 
 

Walentynki 

 

 

Walentynki  to nazwa zwyczaju (nie święta), który 

obchodzony jest w Polsce 14 lutego. W języku 

polskim zwyczaje zapisujemy  małą literą, tak jak 

andrzejki, mikołajki.  

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz,że? 

Afektonim  to czułe przezwisko używane w sytuacjach szczególnych zażyłości między partnerami 

życiowymi, członkami rodziny, bliskimi przyjaciółmi itp. bąbelku, dziabągu, misiaczku, ptysiu...  

Słowo afektonim wywodzi się z łacińskiego affectus  uczucie. Często mówi się o afektonimach -              

czułe słówka. 

 

 

 

 

https://sjp.pl/afektonim
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     Każdego  roku zimą rozpoczynają się nowe edycje programów muzycznych. takich jak: 

The Voice Kids, The Voice senior ( obecnie w telewizji możemy zobaczyć drugą edycję 

tego show ). Dużo osób czeka również na 12 edycję “Tańca z gwiazdami”. Jednak, 

jak zapowiadają media,  jeszcze do końca nie wiadomo, czy edycja odbędzie 

się na wiosnę, czy dopiero jesienią. Warto również dodać, że jest to show 

transmitowane na żywo, dlatego w obecnej sytuacji związanej z pandemią trudno 

przewidzieć, czy się odbędzie. 

A teraz trochę muzycznego relaksu od radia Eska. Są to hity na styczeń, co prawda ten 

miesiąc już się skończył, ale warto posłuchać tych utworów w 2021 roku:   

 Dua Lipa oraz DaBaby - Leavitating  

 Tiesto - The Business  

 Ed Sheeran - Afteglow  

 Robin Schulz – All We Got oraz Kidoo   

Miłego słuchania podczas zimowych i śnieżnych dni.  

Do usłyszenia niebawem.                                                   Michalina, klasa 6a 

 

CO OGLĄDNĄĆ? 

„INCEPCJA” (reż.Christopher Nolan)- rekomendowany wiek do obejrzenia 13 lat. Film 

opowiada o możliwościach ingerowania w ludzki umysł dzięki niezwykłej technologii 

umożliwiającej wpływ na marzenia senne. Głównym bohaterem filmu jest Cobb (Leonardo 

DiCaprio) – szef zespołu specjalizującego się w dokonywaniu włamań do snów innych osób. 

Najważniejszym i ostatnim zadaniem zespołu Cobba jest wywołanie wpływu na umysł 

następcy właściciela ogólnoświatowego koncernu. Zadanie wymaga wielopiętrowego 

zagłębienia się w umysł ofiary , a przeszkodą jest projekcja podświadomości Cobba w postaci 

jego żony o imieniu Mal, o której śmierć się obwinia. 

                                                                                                                    Sofia, kl. 6b 
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HISTORIA FIRMY LEGO 

 

         Firmę  Lego założył Ole Kirk Christiansen 12.10.1932 roku w Billund w Dani.  Na 

początku produkowano tylko drewniane zabawki. W 1934 roku jeden z pracowników 

wymyślił nazwę firmy LEGO,  co po łacinie oznacza „składam”. W 1942 roku wybuchł 

pożar fabryki, w którym spłonęło  o dużo projektów i drewniane zabawki. Na szczęście 

została ona odbudowana. Cztery lata później Ole wyjechał do Kopenhagi, gdzie kupił 

maszynę do wyrobu zabawek z tworzywa sztucznego. Już w 1954 roku powstała pierwsza 

seria LEGO system, ale nadal klocki nie trzymały się ze sobą. W końcu 28.01.1958 roku syn 

Olego - Goodfreed Kirk opatentował solidne łączenie klocków Lego. Firma szybko się 

rozrastała i Goodfred wymyślił, że zbuduje LEGOLAND. Pierwszego roku (1968) odwiedziło 

go około 600 tysięcy ludzi. 

CIEKAWOSTKI 

 Największy zestaw LEGO to koloseum. Składa się on z 9036 klocków i kosztuje 

2249,99zł. 

 Firma ta jest największym producentem (zabawkowych) opon na świecie. 

 W 2009 roku w Wielkiej Brytanii zbudowano prawdziwy dom z 3,3mln klocków. 

Posiada on meble i inne rzeczy, które są zrobione wyłącznie z LEGO. 

 Na świecie istnieje zawód, który polega na profesjonalnym budowaniu z klocków. 

 Ludzików LEGO jest więcej niż ludzi na ziemi. 

 Na jednego człowieka na ziemi przypada około 70 klocków. 

 Żeby połączyć Ziemię z księżycem potrzeba około 40 mld klocków -  2x4 ułożonych 

jeden na drugim.  

                                                                                  Dawid,  klasa 6b 

                                             

 


