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kwiecień 

 

Kolorowych jajeczek, 

Wacianych owieczek, 

Rozkicanych króliczków, 

Pyszności w koszyczku! 

A przede wszystkim 

Udanego uciekania 

W dniu "wielkiego lania" 

 

Żeby Wielkanoc w tym roku, 

przyszła z sukcesem u boku. 

Aby żyło się Wam zdrowo, 

prywatnie i zawodowo. 

Wielu, wielu chwil radosnych 

i cudownej, ciepłej wiosny.          ŻYCZY REDAKCJA 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA … 

 Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKIEJ 

NOCY SKŁADAMY DYREKCJI, WSZYSTKIM 

NAUCZYCIELOM,  PRACOWNIKOM SZKOŁY,  UCZNIOM 

SERDECZNE ŻYCZENIA UDANYCH POGODNYCH                

I WESOŁYCH ŚWIĄT. RADOSNEGO WIOSENNEGO 

NASTROJU SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE 

RODZINY I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ORAZ WESOŁEGO 

ALLEJUJA   NO A W LANY PONIEDZIAŁEK NA KARK 

WODY PEŁEN DZBANEK 

 



 

 

   
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani się nie kupuje, ale które                     

się ofiarowuje” 

Gustaw Flaubert 

  

  

 

 Kto z nas nie kocha swojej babci lub dziadka? Kto z nas nie wspomina słodkich chwil 

spędzonych właśnie z nimi, słuchając różnych bajek,  kołysanek, „opowieści z dawnych, 

młodych lat”?. A komu babcia chętnie upiekła ulubione ciasto, a z kim dziadek urządzał 

ciekawe konkursy zręcznościowe lub wymyślał przeróżne zabawy? No właśnie... To nasi 

dziadkowie… Jak dobrze, że ich mamy i o nich pamiętamy. Klasy najmłodsze każdego roku 

organizują spotkania z seniorami rodu, sprawiając im ogromną radość. Są wiersze, piosenki, 

przedstawienia oraz słodki poczęstunek. Wasza  koleżanka Maja napisała:  18 lutego 2019 r. 

klasa III b zorganizowała Dzień Babci i Dziadka. W zeszłym roku uczniowie odegrali 

przedstawienie z bajki, a tym razem opowiadali i śpiewali o swojej klasie. Na początku mieli 

dużą tremę, ale później się tak już nie stresowali. Dziadkowie podziękowali wnuczkom           

za przedstawienie gromkimi brawami. Ucieszyli się również z własnoręcznie robionych 

prezentów,  jakie dostali od swoich pociech.                                             
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 Maja Kwiecień  



 

 

   
                                                                                                                                            

 Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne 

z najsympatyczniejszych  i najmilszych dni w roku. To symboliczna uroczystość, która           

na stałe już wpisała się  w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy. W tym 

roku te niecodzienne spotkania– uroczystości w  klasach I- III odbywały się po feriach. 

Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie przybywali w szkolne mury, gdzie wypatrywali 

ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt. To dla nich  przygotowali  wspaniałe występy 

artystyczne, które przepełnione były radością, śpiewem, tańcem, scenkami i wesołą muzyką. 

Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, 

aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, 

zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich 

wnuków. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły      

o miłości i  zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali swoich najbliższych 

własnoręcznie przygotowanymi laurkami, prezentami, „słodkimi całusami” i wzruszającymi 

życzeniami. Uroczystość w każdej klasie zwieńczył słodki poczęstunek, przygotowany przez 

niezawodnych rodziców, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień. 

Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny utwierdziły nas 

wychowawców w przekonaniu, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile             

z wnukami. Uczniów biorących czynny udział w przedstawieniach przygotowały 

wychowawczynie, panie: Agnieszka Figiel, Barbara Miszczyk, Mariola Ksel, Dorota 

Kielesińska, Renata Piątek i Anna Makuch. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Miszczyk 
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 Zlot harcerski Żołnierze wyklęci-cześć ich pamięci 

 Drugiego marca 2019 roku harcerze z całego Hufca Kielce-Powiat przyjechali             

do Pierzchnicy, aby wspólnie świętować Dzień Żołnierzy Wyklętych (1 marca). 

 Spotkanie rozpoczęło się  w pierzchnickim kościele  uroczystą mszą świętą, której 

oprawę muzyczną zajął się zespół Subdominanta w kilkoma harcerkami w składzie.                

Po eucharystii wszyscy udaliśmy się do naszej szkoły. Kiedy dotarliśmy na salę gimnastyczną 

czekał na nas tematyczny występ naszych szkolnych artystów. Następnie przyszedł czas         

na zabawy ruchowe. W czasie,  kiedy część z gości szła na obiad, reszta uczestniczyła              

w sztafetach. Potem rozpoczęła się gra tematyczna, w której podzieleni na grupy musieliśmy 

zdobyć litery tworzące pseudonim jednej z żołnierek wyklętych np. Inka. Na  koniec 

wykonywaliśmy plakaty z ich podobiznami. Zlot zakończył się apelem końcowym podczas, 

którego puściliśmy tradycyjną ,,Iskierkę”. Myślę, że wszystkim się spodobało, ponieważ 

wyjeżdżali  z uśmiechami na ustach.  

Dh Kasia 
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Wizyta w Fundacji Miśka Zdziśka  
 Od kilku już lat przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej reprezentują naszą 

Szkołę na podsumowaniu “Akcji nakrętek” w Fundacji Miśka Zdziśka “Błękitny Promyk 

Nadziei” w Jędrzejowie. Tak też stało się i w bieżącym roku szkolnym. Dzięki oddaniu           

na rzecz Fundacji 1200 kg nakrętek zajęliśmy III miejsce spośród ponad 130 jednostek 

zaangażowanych w tę akcję. 

W tym miejscu, jako opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, chcielibyśmy bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w tę akcję i prosić            

o jeszcze, bowiem w ten sposób przede wszystkim pomagamy chorym dzieciom, którymi 

opiekuje się Fundacja, ale też ograniczamy ilość wyrzucanych śmieci. 

Opiekunowie SU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkie Dyktando Techniczne 

 Po raz drugi  – dnia 26 marca 2019r. – uczennice naszej szkoły wzięły udział w Wielkim 

Dyktandzie Technicznym organizowanym przez dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 w Kielcach pod patronatem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego. Z tekstem najeżonym skomplikowanym słownictwem związanym z branżą 

budowlaną mierzyło się ponad trzydziestu uczniów szkół z terenu nie tylko powiatu 

kieleckiego. Tego dnia dyktando pisały: Kinga Bryk – kl. VII b, Joanna Strąk – kl. III a, Julia 

Makuch –  kl. III b, Weronika Makuch  kl. – III b, Martyna Ścieżka – kl. III b, Julia Jamioł – 

kl. III c oraz  Agnieszka Racja – kl. III c.  
 

KILKA   
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XXVII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA 

pt. „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”  
 

 Młodzi ludzi, stawiający sobie cele, nie zawsze zdają sobie sprawę, że tajemnica 

osiągnięcia sukcesu tkwi między innymi w umiejętności sprawnego  i poprawnego posługiwania 

się językiem. Jest on podstawowym narzędziem służącym nie tylko komunikacji 

interpersonalnej, ale także zdobywaniu wiedzy z każdej dziedziny. 

   Zgodnie z tradycją - w dniach 11-15 marca bieżącego roku w ramach ogólnopolskich  

obchodów XXVII Tygodnia Kultury Języka  przeprowadziliśmy w naszej szkole działania, 

których celami było: budowanie świadomości dotyczącej  roli języka ojczystego w życiu 

człowieka  i narodu, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze, dbałość     

o bogactwo języka, uwrażliwianie na poprawność ortograficzną oraz rozpowszechnianie 

sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży.   

 Zasadniczą ideą imprezy było krzewienie poprawnej polszczyzny, także w zakresie 

słownictwa fachowego oraz uświadamianie potrzeby dbałości o  kulturę języka. W tym roku 

tekst dyktanda opowiadał o remoncie budynku mieszkalnego, a jego tytuł brzmiał: „Remont 

nie taki straszny”. Uczniowie musieli wykazać się znajomością pisowni niektórych zwrotów      

z branży budowlanej, prawidłowo zapisać takie wyrazy jak: ościeżnica, adhezja, hebel, 

murłata, jętka, inhibitor korozji, więźba dachowa, czy dioda elektroluminescencyjna.             

W trakcie gdy panie polonistki sprawdzały dyktando, miałyśmy przyjemność zobaczyć montaż 

słowno – muzyczny pt. „Strasna zaba – czyli w świecie Gałczyńskiego” przygotowany przez 

Teatr Uczniowski „Zgoda” oraz obejrzeć szkołę. Tuż przed ogłoszeniem wyników głos zabrał 

profesor Janusz Detka, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, przypominając zebranym w sali gimnazjalistom i uczniom 

ostatnich klas szkoły podstawowej, iż język to jeden z podstawowych elementów naszej 

tożsamości narodowej i powinniśmy  o niego dbać – pisać poprawnie nawet wtedy, kiedy mówi 

się o elementach budowlanych, technologicznych. Jury konkursowe przyznało trzy czołowe 

miejsce i trzy wyróżnienia. Było nam niezmiernie miło usłyszeć, iż jedną z osób wyróżnionych 

została uczennica naszej placówki – gimnazjalistka Agnieszka Rajca. Dziewczyny były 

zadowolone z uczestnictwa w owym zmaganiu językowym. 

 

                                                      

                                                      

Sylwia Bochenek 
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Różnorodność zastosowanych form konkursów stworzyła okazje do „spotkań z językiem”, 

umożliwiła uczniom uczestnictwo w różnorodnych lekcjach poprawności językowej                    

i ortograficznej, pozwoliła „by język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”, dała 

możliwość zaprezentowania umiejętności piśmienniczych. 

W pierwszym dniu  został przeprowadzony Konkurs ortograficzny pt. „Każdy może zostać 

Mistrzem Ortografii” na trzech poziomach wiekowych - uczniowie klas: I-III, IV- VI oraz 

VII, VIII i III gimnazjum. 

Konkurs kaligraficzny „Bakałamarz” stał się dla uczestników wyśmienitą przygodą                             

z kaligrafią - doskonałą zabawą.  

Konkurs czytelniczy pt. „Nie takie książki straszne” również został podzielony na grupy 

wiekowe - uczniowie klas IV-VI oraz VII, VIII i III gimnazjum. Wzięły w nim udział 

trzyosobowe zespoły z każdej klasy. Uczniowie mieli do rozwiązania  zadania, wśród których 

znalazły się między innymi zagadki dotyczące: bohaterów literackich, ukrytych tytułów 

książek, rozpoznawania cytatów pochodzących z określonych lektur czy też redagowania 

tekstu. Zmagania przebiegały w twórczej i miłej atmosferze, uczestnicy z zaangażowaniem 

rozwiązywali zadania.  

Zadawalająco wypadły również zadania sprawdzające znajomość zakresu frazeologii                            

i poprawności językowej. 

 Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursach otrzymają nagrody, 

pamiątkowe dyplomy, cząstkowe oceny z języka polskiego oraz wzorowe  z zachowania. 

                                               



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj                

ją polubić”. Pod takim hasłem w tym roku szkolnym odbywały się Dni Matematyki w naszej 

szkole. Dni Matematyki organizowane są w naszej szkole już od lat i są okazją do innego 

spojrzenia na matematyczne myślenie. Stwarzają sposobność łatwego przyswajania wiedzy 

podczas zabawy i korzystania z multimediów uatrakcyjniających naukę. Zaproszenie             

do zabawy i prezentacja uczniowskich prac szerszej społeczności szkolnej pozwala 

zaszczepić młodym ludziom chęć poznawania świata. 

Celem ogólnym prowadzonych działań jest dostrzeganie przez uczniów piękna matematyki, 

rozwijanie i rozbudzanie w nich zainteresowań i talentów matematycznych oraz kształcenie 

umiejętności planowania i organizowania własnej pracy wraz z przyjmowaniem za nią 

odpowiedzialności. Dziękujemy za udział w konkursach. Informacje o wynikach i nagrodach 

ukażą się na bieżąco. 

Nauczyciele matematyki 

Dni Matematyki 
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"EGZAMIN PRÓBNY VIII KLASY - J. POLSKI" 

  

 

 

  

 

 W czasie tego testu musieliśmy się wykazać wiedzą z zakresu zasad interpunkcji                      

i ortografii. Poza tym prawie każde zadanie otwarte wymagało uzasadnienia odpowiedzi, czyli 

zadania z elementami retoryki. Niespodzianką i jednocześnie zaskoczeniem było znów zadanie 

z książki Quo Vadis, gdzie wymagana była bardzo dobra znajomość lektury. Okazało               

się również, że musimy się wykazać się znajomością fleksji, czyli części mowy, form 

gramatycznych. W naszych testach  mamy do wyboru tekst o charakterze argumentacyjnym 

lub opowiadanie twórcze. Tym razem dostaliśmy list otwarty albo opowiadanie. Gdy w klasie 

VIII B wybór pomiędzy tematami wypracowań był po równo, to w VIII A większość wybrała 

opowiadanie. 

  

 

 Siódmoklasiści zważcie, że nie wiadomo, jakie zadania będą na egzaminie.                       

Dlatego musicie mieć świadomość zadań trudniejszych. Jednak należy próbować udzielać 

odpowiedzi, rozwiązań, a nie zostawiać pustych miejsc. Naszym zadaniem jest dobrze            

się przygotować i dać z siebie wszystko. 

Zuzanna Matusik i Kinga Kmiecik z klasy 8B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od redakcji:  

Egzaminy tuż, tuż... życzymy więc uczniom klas trzecich oddziałów gimnazjalnych i ósmych 

szkoły podstawowej powodzenia na egzaminach. Łatwych zadań zarówno zamkniętych             

jak i otwartych. Nie bójcie się, przecież w głowach coś zostało z lekcji, z przeczytanych 

lektur lub innych tekstów, z waszej pracy w domu… Trzeba po prostu włączyć myślenie,        

nie odpuszczać! Na pewno warto się zmierzyć z każdym zadaniem, nie zostawiać pustych 

miejsc  w arkuszu. POWODZENIA! 

  6 marca  uczniowie z klas ósmych, pisali drugi test próbny, m. i. n  z języka polskiego. 

Postanowiłyśmy napisać kilka zdań, abyście wy - koleżanki i koledzy z młodszych klas - mieli 

świadomość, co was czeka w niedalekiej przyszłości. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to również umiłowanie ojczystego języka, kultury, tradycji oraz pielęgnowanie    

ich i rozwijanie. W moim przekonaniu patriotyzm jest wciąż wartością nadrzędną i aktualną. 

Dlaczego?  

 

Z uczniowskich prac 

 Pragniemy w tym numerze zadać naszym uczniom ważne pytanie, które ostatnio- nawet 

z racji obchodów 100 – lecia Niepodległej, słyszą na lekcjach j. polskiego, lekcjach 

wychowawczych, w mediach czy być może w domu. Co dla każdego Polaka, obywatela jest 

wartością nadrzędną? Myślę sobie - może pytanie nie jest trendy? Ale kiedy ono pada,          

ku miłemu zaskoczeniu, otrzymuję satysfakcjonującą odpowiedź: Rodzina, miłość, przyjaźń, 

dom, patriotyzm. Poniżej prezentuję jedną z wypowiedzi uczniów - formy wypowiedzi              

o charakterze argumentacyjnym (może wystąpić na egzaminie) związaną z ważnymi w życiu. 

Przemówienie: związane z ważnymi w życiu wartościami. 

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY! 

 Zastanówmy się, co jest dla nas wartością 

nadrzędną i aktualną. Jakie miejsce w Waszej 

hierarchii wartości zajmuje patriotyzm? Pozwólcie,                   

że na początku przytoczę definicję słowa 

patriotyzm.  

 Według słownika języka polskiego patriotyzmem nazywamy 

szacunek, miłość oraz poświęcenie dla ojczyzny.  

Str. 10 



 

 

 

Ojczyzna to nasz kraj, gdzie znajduje się dom rodzinny każdego z Was. Dom,               

w którym są przy nas bliscy, w którym się wychowujemy. Każdy rozsądnie myślący uzna,        

że to miejsce daje nam poczucie bezpieczeństwa i jest fundamentem do dalszego 

realizowania się, spełniania swoich marzeń, dążenia do własnych celów. Warto podkreślić,      

że historia naszej Ojczyzny nie była łatwa. Jednak nasi przodkowie potrafili przezwyciężyć  

trudności – lata zaborów, okupacji i ucisków. Tym samym stwarzając nam warunki do  życia     

w wolnym kraju. Doceniając to, powinniśmy szanować nasze „gniazdo ojczyste”. To właśnie 

każdego z nas powinna cechować miłość do ojczyzny, dbałość o wspólne dobro oraz gotowość 

do obrony kraju. Właśnie na tym polega patriotyzm - aby docenić to, co mamy i zapracować 

na rzecz następnych pokoleń, ażeby mieli oni zapewniony łatwy byt w państwie i nas 

wspominali z szacunkiem. Zatem nie niszczmy tego, co ciężką pracą, poświęceniem, a nawet      

i życiem wywalczyli nasi rodacy. Kontynuujmy ich dzieło! Drogą do tego jest edukacja, którą 

w dzisiejszych czasach mamy na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki”. Tylko dlaczego                

nie wszyscy z niej rzetelnie korzystamy? Od najmłodszych lat uczymy się i wiemy, jak należy 

dbać o wspólne dobro. Poznajemy bohaterów, będących dla nas wzorem do naśladowania, 

którzy swe życie poświęcili w obronie wolności, honoru i wiary, po prostu o nich pamiętamy.  

Z poczuciem dumy w Narodowe Święto Niepodległości wywieszamy flagi. Wielu                       

z nas prezentuje dobrą znajomość historii Polski, jej obyczajów i tradycji, hymn Polski 

zawsze śpiewa w odpowiedniej postawie. To właśnie jest patriotyczna postawa!   

Część z Was zapewne zgadza się z moimi słowami, a pozostałą część zachęcam            

do przemyśleń  i być może do przewartościowania swoich zachowań.  

Kończąc, pragnę jeszcze raz  podkreślić: szanujmy i dbajmy o naszą Ojczyznę, 

ponieważ patriotyzm jest wartością potrzebną, nadrzędną i wciąż aktualną. 

 
Kinga Bryk  
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DORADZTWO ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE 

 W naszej szkole odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego. Obecnie uczestniczą 

w nich uczniowie klas siódmych, a w  ubiegłym semestrze takie zajęcia  mieli uczniowie klas 

ósmych. Osobą prowadzącą jest nauczycielka matematyki z uprawnieniami szkolnego 

doradcy zawodowego -  pani Grażyna Tajer. 

Opracowany program obejmuje działania wszystkich uczniów od przedszkola do klas 

najstarszych. 

Doradztwo zawodowe nie skupia się tylko na wyborze przyszłego zawodu i szkoły,                  

a przede wszystkim na kwalifikacjach i kompetencjach ucznia.  

Wiadomo, że wielu uczniów nie będzie pracować w istniejących dzisiaj zawodach, które siłą 

rzeczy znikną z rynku pracy. Dlatego warto poznawać nowe trendy rynku pracy. 

W ramach tych lekcji uczeń: 

 rozpoznaje stan zdrowia oraz określa jego wpływ na wykonywanie zadań zawodowych; 

 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji      

o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych  

zawodowych; 

 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych     

i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej. 

 Zajęcia pomagają uczniowi w wyborze szkoły, w której będzie kontynuował naukę,      

a nie wybierają za niego np. rodzice. Tego wyboru każdy musi dokonać sam. 

Zapoznajcie się, proszę z relacją uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach doradztwa 

zawodowego.  

   

Grażyna Tajer 
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        Dodatkowy przedmiotem w klasie ósmej w pierwszym półroczu były zajęcia z doradztwa 
zawodowego. Przedmiot ten pomógł mi w podjęciu ważnej decyzji, wyboru szkoły na kolejny 
etap kształcenia, myślę już o przyszłym zawodzie. Dzięki lekcjom z doradcą poznałam swoje 
predyspozycje zawodowe, swoje możliwości i sposoby na ich realizację we współczesnym 
świecie i nowoczesnym  rynku pracy. Uświadomiłam sobie, że osoby niepełnosprawne mają 
również wiele możliwości w życiu. Zajęcia wyposażyły mnie w umiejętności takie jak: 
autoprezentacja, zachowanie asertywne wobec współpracowników, rozwijanie kompetencji 
kluczowych, współpraca w grupie, adaptacja w nowym środowisku. 
Moim zdaniem ten przedmiot jest interesujący oraz potrzebny, gdyż dzięki zajęciom 
poznajemy rzetelnie wiele zawodów, poznajemy siebie, swoje mocne i słabe strony. 

J. uczennica klasy ósmej 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        Lekcje doradztwa zawodowego pomogły mi w budowaniu własnej ścieżki kształcenia. 
Pomogły mi w podjęciu decyzji, jaki zawód chcę wykonywać. Dowiedziałem się, jakie              
są rodzaje szkół, co wybrać, jakie mam mocne i słabe strony. Dowiedziałem się, jakie 
czynności wykonuje się w poznanych zawodach, jaką szkołę trzeba skończyć. Stworzyłem 
port folio, w którym miałem wyniki testów i kwestionariuszy. Na rynku pracy sytuacja          
nie jest stała, trzeba się kształcić i dostosować  swoje aspiracje. Podobały mi się zajęcia        
w grupach, współpraca i autoprezentacja. Lekcje te są bardzo ważne i potrzebne dla uczniów, 
ważne jest poznanie siebie, aby osiągać sukcesy zawodowe. 

Ł. uczeń klasy ósmej 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
          Doradztwo zawodowe, to nie tylko dodatkowy przedmiot. Nauka na zajęciach przez 
współpracę w grupie. Dzięki temu poznajemy siebie, uświadomienie sobie, że jesteśmy 
wartościowi, zawsze możemy rozwijać się. Dzięki temu możemy nakreślić dalszą ścieżkę 
kształcenia. Na zajęciach poznaliśmy nowe pojęcia związane z pracą: rynek pracy, wartości, 
praca, zawód. Można powiedzieć, że doradztwo to nasza przyszłość, dzięki zajęciom 
tworzymy plany na kolejne lata nauki, wybieramy możliwy w przyszłości zawód. A przede 
wszystkim poznajemy siebie i swoją osobowość i już wiemy na co nas stać. 

K. uczennica klasy ósmej 
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„GŁOS UCZNIA”  

Zasady zachowania według klasy IV b 

 Kiedy rozmawiamy na temat zasad zachowania się w różnych miejscach i okolicznościach, 

o dziwo- każdy wie, jak być powinno. Formułujemy piękne zasady, szkoda tylko, że teoria nie 

idzie w parze z praktyką. Dlaczego tak się dzieje? Czy trzeba częściej o tym przypominać? 

Za niespełna trzy miesiące ( w tym święta) kończymy rok szkolny. Może faktycznie warto 

przypomnieć kilka zasad zachowania się w społeczności szkolnej, co  być może pozwoli 

niektórym uczniom przeanalizować własne postępowanie i wpłynie na podniesienie oceny          

z zachowania? Oby tak się stało. Klasa IV b zredagowała kilka propozycji, kilka z nich           

na pewno znajdziecie w naszym statucie szkolnym. Przeczytajcie  ich propozycje, czy trudno 

im sprostać? 

 Pomagam kolegom w nauce, gdy czegoś nie rozumieją. 

 

 Zgłaszam niebezpieczne zachowania, sam nie angażuję się w sytuacje, które szkodzą 

innym i mnie. 

 Jestem przygotowany do lekcji. 

 

 Zachowuję się grzecznie na lekcji i na przerwach, nie krzyczę i nie uprawiam wyścigów 

na korytarzu szkolnym. 

 

 

 Nie wkraczam w bójki, ale staję w obronie słabszych. 

 

 Szanuję i nie obrażam nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. 

 

 Kiedy chcę coś powiedzieć, to podnoszę rękę, pozwalam skończyć                         

wypowiedź innym. 

 

 

 

 Nie ściągam podczas sprawdzianów. 
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 Reaguję na polecone mi przez nauczycieli zadania. 

 Jestem miła / miły wobec stosunku do innych, nie jestem wulgarny / wulgarna. 

 

 

 

 

 Nie przywłaszczam sobie cudzego mienia, szanuję szkolne sprzęty. 

 

 

 

 Nie wyśmiewam się z biedniejszych i słabszych kolegów lub koleżanek. 

 Nie jem i nie piję w trakcie lekcji. 

 

 

 

 

 Utrzymuję porządek na ławce. 

 Nie pukam złośliwie do drzwi innych klas. 

 

 

 

 

 Czy lubimy osoby, które się chwalą? Poczytajcie, co na ten temat sądzą wasi koledzy.     

Nie lubimy osób, które się przesadnie chwalą. Jest kilka powodów. Po pierwsze,  uważają 

się oni za lepszych, wynoszą się ponad innych. Po drugie, zazwyczaj są  zbyt pewne siebie 

i aroganckie, udają kogoś innego.  Inne osoby mogą czuć się w ich towarzystwie nieswojo, 

źle. Czasem poprzez przechwalanie się wyrażamy swoje marzenia. Moim zdaniem nie 

warto się tak zachowywać, bo jest to brzydka cecha. Oczywiście chwalić się może każdy, 

bo lubimy mówić o swoich sukcesach, osiągnięciach, ale trzeba  znać granicę. Więc nie 

warto się przechwalać, dlatego że świadczy to o naszej kulturze.     

Karolina Król 

                                                             



 
Str. 16 

Pomysły na prezenty 

  Przy różnych okazjach spotykamy się z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, czasem         
z tej przyczyny obdarowujemy się prezentami. Jednak  niełatwo dobrać podarunek               
do upodobań drugiej osoby. Oto kilka pomysłów na prezent, dzięki którym uśmiech pojawi     
się na twarzach waszych bliskich. 

 Wybór jest ogromny. Zacznijmy od etui, pokrowce, futerały, obudowy, kabury, case  

na telefony i tablety. Ich ceny zaczynają się już od 20 zł i dochodzą do 100- 150 zł              

(w zależności od modelu telefonu).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Dziewczęta na pewno będą zachwycone złotą bądź srebrną biżuterią. Niestety jest ona 

często dość droga. Dlatego super alternatywą może być szkatułka na cenne ozdoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dla naszych kochanych, wiecznie zapracowanych mam zalecam wszelakie zestawy do 

kąpieli, olejki, balsamy lub maseczki regeneracyjne. 

 Jeśli wasi znajomi postanowili oszczędzać to idealnym pomysłem jest skarbonka            

o przeróżnych kształtach (piłki, serca itp.). A jeśli nie, to taki prezent może zmotywować 

kogoś do nauki oszczędzania. 

 Podczas długich i nudnych godzin spędzonych w samochodzie na pewno przyda się wam 

podróżny futerał do smartfona, iphona bądź tabletu.  

 Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam wam w wyborze podarunków, przecież 

okazji do ich wręczania jest sporo.. Pamiętajcie jednak, że jedyne co może was ograniczać,         

to wasza wyobraźnia (no i budżet). Życzę wam wspaniałych pomysłów i cudownych prezentów. 

 Wśród nas znajdą się też osoby 

kochające podróże. Specjalnie dla nich 

możemy kupić (lub też zrobić samemu) 

zdrapkę w kształcie mapy, na której 

możemy zdrapywać miejsca, które 

odwiedziliśmy. 

Nina Paszkowska 
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     TWÓRCZOŚĆ SPOD ŁAWKI 

 Poniżej prezentujemy kilka fragmentów wierszy naszych najmłodszych uczniów – być 

może przyszłych poetów. Napisali o swojej klasie. Spośród kilku zostały wybrane cztery. 

Pozostałe są również ładne, składamy podziękowania za to, że odpowiedzieliście                     

na propozycje naszej redakcji, gratulujemy pomysłów. Zachęcamy tym samym innych uczniów 

do pisania różnych form literackich nie tylko o swojej klasie, ale też na inne tematy bliskie 

waszemu sercu i związane z otaczającą Was rzeczywistością. I co o tym sądzicie??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SUPER SZKOŁA” 

Super szkoła jest w Pierzchnicy. 

A w niej klasa 3 b - mówię Wam – najlepsza jest. 

Nasza Pani cuda czyni, bo to super wychowawczyni. 

Uczy ciekawych rzeczy, dba o nas jak o własne dzieci! 

U nas konkursy i dobra zabawa- codzienna to jest sprawa. 

Koleżanki i koledzy czerpią z lekcji dużo wiedzy. 

                                         Wiktor Pietrzyk kl. 3 b 

„NASZA KLASA” I 

Nasza klasa jest kochana, uśmiechnięta już od rana, 

W naszej klasie jest wesoło, każdy biega sobie w koło. 

Kiedy trochę pobiegamy, chętnie w książki zaglądamy. 

Czytać, pisać się uczymy, piękne fikołki też robimy…. 

                                                  Patryk Dudek kl. 3 b 

„NASZA KLASA” II 

Nasza klasa jest najlepsza, cała szkoła o tym wie. 

Kiedy pani coś zapyta, ręce w górę wznoszą się. 

Koleżanki jak królowe, najpiękniejsze w całej szkole. 

Za to chłopcy bardzo silni, a na lekcjach jacy pilni. 

Wszyscy dobrze uczą się, jedno drugie wspierać chce. 

            Kamil Kułagowski kl. 3 b 



 

„MOJA KLASA”  

Moja klasa jest wspaniała, uśmiechnięta zawsze cała. 

Są dziewczynki jak malinki i chłopaki jak junaki. 

Zawsze u nas jest wesoło, pomagamy sobie wkoło. 

Pracujemy niczym pszczółki, wertujemy szkolne półki. 

                                                                                    Kuba Sabat kl. 3 b 

 

 

 

 

 

 

WIOSNA OGRODNICZKA 

Powoli budzi się wiosna 

Piękna panna, radosna 

Strzepuje kołdrę ze śniegu 

Woła ptaki do lęgu 

Z papieru skręca kwiaty 

sadzi je w rabaty 

Ale odpocząć też musi 

Czym panią zimę kusi 

Lecz my się jej postawimy 

Bo nie chcemy już zimy. 

 

Kasia Zajączkowska kl. 6 a 
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HUMOR SPOD ŁAWKI 

 

-ILE ZADAŃ ZROBIŁEŚ NA KLASÓWCE? 
-ŻADNEGO, A TY? 
-JA TEŻ ANI JEDNEGO 
-I ZNOWU POWIEDZĄ, ŻE ŚCIĄGALIŚMY OD SIEBIE! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Jasiu, dzwoniła do mnie twoja wychowawczyni i znowu 
skarżyła się na ciebie! 
-Niemożliwe! Przecież ja cały czas byłem na wagarach! 

-Jasiu, co to jest opera?- pyta nauczyciel 
muzyki 
-Przeglądarka internetowa! 

Kolega do Jasia: 
- Pożycz mi sto złotych! 
- No dobrze, życzę ci sto złotych 

- Panie dyrektorze, nie wytrzymam z tą klasą!- 
denerwuje się nauczyciel historii- Pytam ich,  
kto wziął Bastylię, a oni odpowiadają, że nie oni! 
- Niech się pan tak nie denerwuje- uspokaja 
dyrektor- Może rzeczywiście to ktoś z innej 
klasy… 



 

 

 

 

 

 

 

Stary, zmęczony nauczyciel przychodzi na lekcję.                                                         

Wybiera jednego z uczniów do odpowiedzi i mówi: 

- Zadam ci jedno pytanie. Jeżeli odpowiesz poprawnie, 

dostaniesz ocenę celującą 

Nauczyciel wyjrzał przez okno, wskazał palcem na drzewo         

i zapytał: 

- Ile liści jest na tym drzewie? 

- 735528 liście- odpowiedział pewnym głosem 

- Jak udało ci się to policzyć?- odparł zdumiony nauczyciel 

- Ależ panie profesorze, to jest kolejne pytanie… 

Nauczycielka krzyczy na uczniów: 
- Ile razy mam powtarzać, że nie będę się powtarzać, 
bo już trzeci raz powtarzam, że ostatni raz 
powtarzam!- i odwróciwszy się do kolejnego chłopca 
mówi: 
- A ty jesteś największym leniem nie tylko na świecie, 
ale i w całej Polsce! 

Jasio pyta panią od przyrody: 
- co to jest: podłużne i oślizgłe, ma wyłupiaste ślepia, 
chitynowe szczęki i sześć par odnóży? 
-nie mam pojęcia. a czy ty wiesz? 
- też nie, ale takie coś łazi pani po karku… 
 

HUMOR SPOD ŁAWKI 
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