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Witajcie Świderkożercy!
Już teraz możecie rozpocząć
czytanie pierwszego w tym
roku szkolnym numeru naszej gazetki. Wprowadzonych zostało wiele zmian,
pojawiły się nowe działy,
które, mam nadzieję,
zachęcą Was do sięgania
po nasze pisemko.
Zapraszam do lektury!
Redaktor Naczelna
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Z zeszytu uwag
-M. używał cyrkla do akupunktury kolegi P.
-Po tym, jak zabroniłam M. wyjść przed szkołę, wyskoczył przez okno toalety dla klas I – III.
-Zamiast przyjść do świetlicy poszła do piekarni.

Rok szkolny 2015/16

Str. 23

Str. 22

ŚWIDEREK

Pozdrowienia

Rok szkolny 2015/16

Str. 3

Skrót wydarzeń
Narodowe Czytanie
4 września 2015 roku nauczyciele, uczniowie kl. IV – VI oraz gimnazjum włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania– tym
razem wspólnie odczytaliśmy fragment „Lalki” Bolesława Prusa.
Spektakl „Pinokio”
1 października odbyła się wycieczka naszych najmłodszych uczniów z
oddziałów przedszkolnych do Mińska Mazowieckiego na widowisko
teatralne „Pinokio”.
Wycieczka uczniów SP do Zakopanego
W dniach od 7 do 9 października uczniowie klas IV-VI mieli okazję
zwiedzić Zakopane. Głównym celem wycieczki było zobaczenie Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej, a także przejście przez Jaskinię
Mroźną.
Święto Edukacji Narodowej
13 października odbyła się
uroczysta akademia przygotowana przez p. Martę Wójtowicz, p. Magdalenę Rutkowską i p. Radosława Piskorza, której celem było
podziękowanie pracownikom szkoły za trud, jaki
wkładają w swoją pracę.
Pasowanie gimnazjalistów
28 października na sali gimnastycznej spotkali się wszyscy gimnazjaliści. Właśnie tego dnia miało miejsce pasowanie na ucznia pierwszej
gimnazjum. Jednak zanim to nastąpiło, klasy drugie przeprowadziły
kilka konkursów, by sprawdzić wiedzę (i nie tylko) swoich młodszych
kolegów i koleżanek.
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Ustawa o zdrowej żywności
w sklepikach szkolnych
1 września bieżącego roku weszła w życie ustawa dotycząca odżywiania się młodzieży. W ciągu ostatnich kilku dni przeprowadziłyśmy w szkole minisondaż dotyczący tej zmiany. Praca nasza
miała na celu ustalenie opinii naszych rówieśników na ten temat. Odpowiedzi nie zaskoczyły nas. Większość ankietowanych
zgodnie stwierdziła, że nie zgadza się z decyzją rządu. Znalazły
się też osoby, które nie mają nic przeciwko temu - co więcej, popierają ustawę. Oto jedna z anonimowych wypowiedzi:
Więc mam powiedzieć, co sądzę na temat "zdrowego żywienia" w
szkołach? Jak dla mnie jest to bezsensowne i bezcelowe, bo w
końcu każdy uczeń może zaopatrzyć się w chipsy, batony i tym
podobne w czasie drogi do szkoły. Nie ma sensu na siłę zakazywać
uczniom jedzenia tego, co lubią, bo jest wiele sposobów, aby to
zdobyć w sposób inny, niż poprzez sklepik szkolny. Mnie brak sklepiku nie przeszkadza, bo i tak korzystałam z niego tylko po wf-ie,
gdy nie przyniosłam z domu nic do picia. Jednak większość
uczniów jest oburzona takim nagłym zamknięciem ich ulubionego
miejsca w szkole, gdzie mogli się obkupić w najróżniejsze słodycze
i pyszne napoje, które według nich nic poważnego zrobić im by nie
mogły. Tacy uczniowie najwyraźniej nie mają świadomości, że
można się przez to poważnie rozchorować, na przykład na cukrzycę lub otyłość, z której później jest trudno się wyleczyć, ponieważ
trzeba iść do dietetyka, który ustali razem z nami dietę, trzeba być
wtedy przygotowanym na wiele wyrzeczeń i ćwiczeń. Są też osoby, które nie podejmują żadnych działań w stronę chudnięcia, co
jest wielkim błędem. Gdy jest się otyłym, mało ludzi zwraca na
nas uwagę, większość się śmieje. Należy więc pomyśleć, zanim
sięgnie się po jakąś słodycz. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi, ale
ciągłe jedzenie takich rzeczy może się naprawdę źle skończyć.
~Kovu

W
trakcie uroczystości pasowania na uczniów gimnazjum odbyło się również przekazanie pocztu sztandarowego i zaprzysię-
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Pozwólcie, że przytoczymy także inne opinie w tej sprawie:
Zamknięcie sklepiku szkolnego nie jest dobrym pomysłem, ponieważ dosyć sporo osób w szkole nic nie je, bo obiady nie są dobre i
potem cały czas chodzą głodni.
~Czarna
Nie podoba mi się to, bo nie ma napojów - naprzeciwko sali historycznej stoi automat z wodą, ale co z tego, skoro po kilku
przerwach jej już nie ma?
~Mimi
(Formy wypowiedzi oryginalne.)
Uczniowie klas pierwszych przedstawili wierszowane portrety kolegów i wychowawczyń, wykazując się nie tylko zmysłem obserwacji, ale także sztuką rymotwórczą.
Na zakończenie „świeżo upieczeni” gimnazjaliści zostali poddani
próbom mądrości, wytrzymałości i sprawności. Ze wszystkim uporali się wybornie. Życzymy, by z równą łatwością pokonywali napotkane trudności, a nauka w gimnazjum była owocna.

Lepiej będzie, jeżeli same nie wypowiemy się w tej kwestii - nie
chciałybyśmy, żeby nasze zdanie na ten temat miało wpływ na
Wasze osądy.
PS. Na początku października pani minister Joanna KluzikRostkowska w porozumieniu z ministrem zdrowia dopuściła do
sprzedaży w sklepikach szkolnych nasze pyszne polskie drożdżówki.
Julia Czarnecka
Julia Piekarska
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Reportaż z pobytu w Rosji

Pasowanie gimnazjalistów

Dwudziesty września. Dość ciepły poranek, jeśli czwartą rano
(godzinę zbiórki) można nazwać porankiem... Przy szkole spotyka
się 20 osób, a nawet więcej, bo muszę doliczyć do tego żegnających nas rodziców. Wyjeżdżamy dość daleko, bo aż do Rosji. A
konkretniej, do
SanktPetersburga,
miasta, które
uznawane jest
za jedno z najpiękniejszych,
ale o tym dopiero mieliśmy
się przekonać.
Podróż trwała
niedługo, to było jedynie 25 godzin jazdy autobusem, ale co to
dla nas. Gdy minął ten czas, trzeba było zabrać walizki i ruszyć w
stronę hotelu (oczywiście prowadziła nas p. Irena Besthuzeva,
koordynatorka projektu ze strony rosyjskiej oraz jeden z jej
uczniów wraz ze swoimi rodzicami.) Po tylu godzinach
„wypoczynku” dostaliśmy gratis kolejne kilka godzin snu, których,
prawdę mówiąc nie wykorzystało zbyt wielu uczestników projektu. Ale koniec lenistwa, chyba nadszedł czas na zwiedzanie. Naszą
wycieczkę rozpoczęliśmy od rejsu po Newie. Tylko, zanim to nastąpiło, musieliśmy dość długo czekać na nasz statek, oczywiście
akurat padał deszcz. Stwierdzam jednak, że było warto, bo widoki

W środę 28 października br. w naszym
gimnazjum, zgodnie
już z 16 - letnią tradycją, o czym w przemówieniu wspominała pani Dyrektor, tegoroczni uczniowie
klas pierwszych dostąpili zaszczytu uroczystego ślubowania
na gimnazjalistę tym samym zostali oficjalnie włączeni do grona braci uczniowskiej. Świadkami tegorocznej uroczystości byli zaproszeni goście
– rodzice uczniów klasy pierwszej gimnazjum, nauczyciele i uczniowie klas drugich i trzecich.
Podczas części oficjalnej wyznaczeni uczniowi klas pierwszych w
asyście koleżanek i kolegów oraz wychowawczyń złożyli uroczyste ślubowanie , a następnie zostali symbolicznie pasowani na
gimnazjalistów przez panią dyrektor Romę Piłatkowską. Uczennice i uczniowie ślubowali wierność narodowym tradycjom oraz
przestrzeganie zasad i norm wynikających z regulaminu. Mamy
nadzieję, że będą godnie reprezentować naszą szkołę.
Ciekawostką wartą odnotowania jest fakt, że w tym roku nastąpiło pasowanie nie tylko uczniów klas pierwszych, ale (nieco później) także naszego kolegi z klasy IIIa, który stwierdził, że nie dostąpił tego zaszczytu w terminie z przyczyn obiektywnych.
Był też czas na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie
klas drugich Usłyszeliśmy kilka wierszy, skecz i piosenki z Kabaretu
Starszych Panów w wykonaniu chórku.

Str. 18

ŚWIDEREK

29 października 2015 – pasowanie
uczniów klas pierwszych
szkoły podstawowej.
Oto krótkie przedstawienie wychowanków pani Ani Rudowskiej.
Klasa Ia składa się z szesnaściorga wspaniałych i wyjątkowych istotek.
Wśród nich są przedstawicielki płci pięknej, które stanowią przewagę
liczebną nad płcią silną i wysportowaną. Uściślając dane: klasę Ia stanowi dziewięć dziewczynek i siedmiu
chłopców. Większość uczniów codzienne rano dojeżdża autobusem
szkolnym, aby wstawić się punktualnie na zajęcia. Uczniowie klasy Ia są
mili, zabawni, weseli i koleżeńscy,
chętnie sobie pomagają. Prace
twórcze sprawiają im najwięcej radości. Klasa bywa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i
zaangażowana.
A. Rudowska
I kilka słów o klasie pani Hani Zawadki
Klasa 1b szkoły podstawowej jest pierwszym zespołem, w którym są
same sześciolatki. Klasa liczy 17 uczniów, w tym 9 słodkich i uroczych
dziewczynek i 8 fajnych urwisów.
Dzieci są bardzo wesołe, spontaniczne, zadają bardzo dużo pytań,
są ciekawe świata. Wszystko je
interesuje, bardzo ładnie śpiewają,
uwielbiają malować. To sympatyczne i milutkie dzieciaczki.
H. Zawadka
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okazały się naprawdę niezapomniane, tylko trudno je podziwiać,
gdy było się przemarzniętym, tak jak ja. I właśnie tak skończył się
dzień drugi.
We wtorek nie było tak dobrze. Trzeba było wcześniej wstać,
ubrać się na galowo, lub w moim przypadku- na rockowo i iść do
szkoły na oficjalne przywitanie. Najbardziej z tej uroczystości spodobała mi się prezentacja przygotowana przez jedną z Rosjanek, a
najmniej... mój występ. W dniu przywitania odbyły się pierwsze
"warsztaty", na których poznaliśmy bliżej rosyjski rock. Na ten jeden dzień mieliśmy zaplanowanych dużo atrakcji. Wykonaliśmy
pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina. Najfajniejsze zostało na sam koniec- strefa rockmana, czyli miejsce, w którym było pełno cudownych graffiti, tajemniczych miejsc i sklep z akcesoriami rockowymi, jednak klimat panujący w środku nie pasował do moich upodobań.
Środa. Dzień, w którym zjedliśmy naprawdę smaczne śniadanie,
bo te wcześniejsze... były zjadliwe, ale dużo gorsze. Tym razem
czekała nas podróż do Peterhoffu położonego przy samym Bałtyku. To, co tam zobaczyłam, przerosło moje oczekiwania. Wybudowany na wzór Wersalu obiekt był tak idealny, perfekcyjny i...
oszałamiający, że zapragnęłam zostać tam na zawsze. Ale nie ma
tak dobrze, mieliśmy tylko kilka godzin na zwiedzenie tego miejsca. Wiele fontann, które niejedną osobę z pewnością zaskoczyły
(o tym wspomnę za chwilę), cudowne ogrody i budynki. Fontanny
były niespodziankami, ja też zostałam ofiarą jednej z nich. Stojąc
przy najzwyklejszej w świecie (nie, ona nie była najzwyklejsza, raczej magiczna) fontannie, nagle stałam się cała mokra, gdyż okazało się, że za ławkami stojącymi nieopodal ukryte były pułapki
dla zwiedzających obsługiwane przez pracowników fontanny, które tryskały wodą, gdy akurat ktoś przechodził... Nie ukrywam, że
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nie w moim guście są takie zabawy, ale na wielu twarzach wywoływały szczery uśmiech.
Następny dzień to zwiedzanie Pałacu Zimowego, wykonanego na
bogato, nie powiem, że nie. W zasadzie to rzeczy miłe dla oka,
pomijając może obrazy, które zbytnio mnie nie fascynują. I właśnie w ten słoneczny czwartek musieliśmy strasznie długo iść na
obiadokolację, lecz ze świadomością, że potem będzie miało miejsce naprawdę rockowe wydarzenie... Koncert zespołu Nogu Svelo, czyli w naszym języku- Zdrętwiała Noga! Zapowiadało się źle,
nawet jedna z osób już wyciągała z plecaka karty, gdy nagle rozbrzmiała muzyka, która wpadła mi w ucho dość szybko. Czas mijał, a większość bawiła się dobrze... Niestety, mnie w tej grupie
nie było, bo od początku na sali nie było zbyt przyjemnie, więc
zajęłam się czymś innym niż słuchanie muzyki. Nie pytajcie czym,
bo to mało prawdopodobne i trudne do wykonania, gdy nawet
ściany drżą od dźwięku. Nie zostaliśmy jednak do końca ze względu na dość nieprzyjemną sytuację, która miała miejsce już pod
koniec występu. Zmęczeni, wróciliśmy do hotelu i szybko zmorzył
nas sen.
Dopiero co tu przyjechaliśmy, a to już piątek... Znów byliśmy dość
daleko, chociaż nasza wyprawa nie miała większego celu, prawdę
mówiąc. Tak więc zajrzeliśmy na kilkanaście minut do Soboru Isakowskiego i na tym się skończyło.
Nadeszła sobota, czyli dzień, w którym nasze oczy znów mogły się
"najeść" widokami. Pogoda jednak tego dnia nie była najlepszapochmurno, zimno i trochę padał deszcz. Odwiedzając Carskie
Sioło (kolejny kompleks zapierający dech w piersiach) większość z
nas myślała już o wyjeździe, w końcu następnego dnia zostaliśmy
pożegnani.
Niedzielę na początku nazywałam dniem pakowania się, jednak
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Przykładowe rozwiązanie:

Zagadka - diagram do wypełnienia.

Rozwiązania można przynosić do Julii Zawadka. Dla pierwszych
osób, które poprawnie wykonają mosty, przewidziane są nagrody.
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Kącik matematyczny
„Nie tylko dla orłów”
Kącik ten jest przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły tych zdolnych i tych mniej zdolnych. Poznacie tu także i inną matematykę: łatwą, lekką i przyjemną. Znajdziecie tu różnego rodzaju łamigłówki, ciekawostki, krzyżówki matematyczne, rebusy. Nie
zabraknie również i zadań dla tych wszystkich ambitnych, lubiących matematykę i pragnących doskonalić swoje talenty matematyczne. Mamy nadzieję, że w przyszłości kącik ten zostanie poszerzony o Wasze pomysły, ciekawe zadania i propozycje. Zapraszamy do współpracy.
W tym numerze zapraszamy do zabawy w "Mosty". Poniżej przedstawiamy instrukcję, przykładowe rozwiązanie i diagram
do wypełnienia. Rozwiązanie zagadki w następnym numerze gazetki. Życzymy dobrej zabawy i cierpliwości.
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ruszyliśmy do szkoły, by dobrze się bawić. Gra miejska, konkursy,
quizy do rozwiązywania... To tylko część niedzielnych atrakcji. Minusem tego dnia była późna kolacja, przez co mieliśmy mniej czasu, żeby potańczyć na dyskotece, ale ja nie narzekałam. Gdy wróciliśmy z ostatniego posiłku w Rosji, zostało nam raptem pół godziny zabawy.

Redaktorzy i członkowie kółka matematycznego
Instrukcja:
Kółka na diagramach to wyspy. Należy połączyć je mostami
(odcinkami), tak żeby
z dowolnej wyspy można było przejść na każdą inną. Obowiązują
przy tym następujące zasady:
- liczby w kółkach oznaczają, ile mostów należy przyłączyć do danej wyspy;
- każdy most łączy dwie wyspy;
- dwie wyspy mogą być połączone ze sobą najwyżej dwoma mostami;
- mosty muszą być równoległe do brzegów diagramu, nie mogą
się przecinać ani przechodzić przez wyspy.

Kilka osób w tym czasie odwiedziło galerię, by wydać pozostałe
pieniądze. Nadszedł czas, by się pożegnać. Ostatnia piosenka, taniec w kółku i straaaasznie smutna i przygnębiająca atmosfera.
Właśnie w trakcie tego utworu moje oczy się zaszkliły. Światło na
sali zostało zapalone, i wtedy ujrzałam, że nie tylko ja tak zareagowałam. Wszyscy mieli łzy w oczach... Później nadeszła ta chwila...
Chwila pożegnania. Dużo przytulania, ciepłych słów, a najwięcej
wylanych łez, ze świadomością, że możemy nie mieć okazji ponownego spotkania. Jednak przed odjazdem obiecaliśmy sobie, że
za jakiś nieokreślony czas znów będziemy się cieszyć. Cieszyć, że
znów się zobaczyliśmy.
Julia
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COOLTUROMANIAKMiłość chorobą?
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Z życia klasy IIa

Mamo, proszę, powiedz, jak do domu wrócić,
Zgubiłam się w lesie, chciałam drogę skrócić.
Jestem już półżywa, nie mam siły stać.
Spotkałam Odmieńca, co urzekł mnie wielce,
Pokazał mi uśmiech i skradł moje serce.
Co byś zrobił, gdyby miłość była chorobą? Chciałbyś się z niej wyleczyć? Mieszkańcy Portland w
zasadzie nie mogą wybierać. Każdy, gdy jest wystarczająco dojrzały poddawany jest zabiegowi.
Od małego wszyscy uczeni są, że miłość to okropna, śmiertelna choroba. A zabieg ma przynieść
szczęście. Bohaterka powieści jest na dwa miesiące przed zabiegiem, nie może doczekać się
wyleczenia ze względu na to, co przeżyła w dzieciństwie, gdy jej matka zachorowała. Cierpiała,
zachowywała się inaczej niż inni. Pewnego dnia
Lena poznaje Aleksa, dla którego jej serce zaczyna bić mocniej. Właśnie wtedy dochodzi do wniosku, że przez wiele lat
żyła w kłamstwie, zaczyna rozumieć to, co powiedziała jej matka, zanim
odeszła.
„Kocham Cię. Pamiętaj. Tego nam nie odbiorą.”
Książka „Delirium” autorstwa Lauren Oliver nie raz zapiera dech w piersiach. Opisy są tak dobrze dopracowane, że podczas czytania nie zwraca
się uwagi na płynący czas. Chciałoby się czytać ciągle, bez przerw. A gdy
już skończyłam swoją lekturę, w uszach wciąż brzmiał mi głos Aleksa
„Biegnij!”. Co byłoby, gdyby autorka nie napisała kolejnych części? Nawet nie przepuszczam tego przez myśl. Książka naprawdę wciąga, jeśli
uda nam się zrozumieć przesłanie, z pewnością prędko o tym nie zapomnimy. Naprawdę polecam.
Meg

W naszej wspaniałej klasie nie dzieje się nic ciekawego, jednak od czasu
do czasu zdarzają się sytuacje, które wyróżniają się spośród innych wydarzeń.
Niewątpliwie jedną z nich była - opisana przez nas za chwilę - kłótnia na lekcji.
Jeżeli nie chodzicie jeszcze do gimnazjum, to nie wiecie zapewne, że od drugiej klasy jesteśmy podzieleni na dwie grupy zajęć artystycznych. Są to znane
z poprzednich klas - muzyka i plastyka. Wydarzenie to miało miejsce na tych
pierwszych. Jeden z naszych kolegów (imienia i nazwiska nie wymienimy celowo ze względu na troskę o dobrą opinię znajomego i ochronę danych osobowych) zaszczycił nas swoją obecnością w dniu 5 października. Znany wszystkim nauczyciel tego właśnie przedmiotu, stawiał właśnie oceny, za zaśpiewanie Hymnu Polski - Mazurka Dąbrowskiego. Niestety, nie spotkało się to z
aprobatą wspomnianego wcześniej bohatera głównego. Odmówił on śpiewania, co skomentował słowami “Sam se śpiewaj, idę, wychodzę” (nie jest to
dokładnie zacytowany fragment wypowiedzi, ponieważ artykuły muszą być
ocenzurowane, dlatego prezentujemy Wam tą delikatną wersję), po czym
wyszedł, trzaskając drzwiami.
Na tym zakończymy naszą
opowieść. I
pamiętajcie jeżeli już teraz
jest Wam ciężko, to poczekajcie na to, aż
dojdziecie do
gimnazjum.
Wtedy dopiero
poznacie, czym
jest ogrom
nauki.
Julia Czarnecka
Julia Piekarska
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Zbuntowani,
czyli o muzyce rockowej

COOLTUROMANIAKMark Watney sam na Marsie

Istnieje wiele gatunków muzycznych, tych częściej słuchanych i tych
mniej. Jednym z nich jest rock. Zatem w tym numerze go zaprezentujemy.
Nazwa rock jest czasem używana jako skrót od gatunku muzycznego,
jakim jest rock and roll. Tak naprawdę rock to jednak odrębny styl muzyczny, który wywodzi się z rock
and rolla oraz rhytm and bluesa i
bluesa. Charakterystycznymi instrumentami tego gatunku są gitara elektryczna i perkusja.
Rock jest nurtem poszukującym
prawdy, bezpośrednim, ale również potrafiącym wychodzić poza
schematyczne granice. Bezustannie się rozwija, chociaż opiera się
na fundamentach zakorzenionych w tradycji. Rock jako twór wywodzący się z rock and rolla w pośredni sposób powstał z muzyki ludowej.
Dlatego tak mocno zakorzenia się w świadomości odbiorców. Po muzykę rockową sięgają w szczególności ludzie młodzi, którzy przechodzą
okres buntu, niezgody na prawa rządzące światem, poszukujący własnej
tożsamości i ideałów.
Niewielu uczniów z naszej szkoły słucha muzyki rockowej, dlatego chcemy ją polecić. Szczególnie polecamy powstały w 1992 r. zespół Myslovitz. Grupa ta stworzyła wiele przebojów, które podbijały polskie listy
przebojów, wśród nich: „Długość dźwięku samotności”, „Chłopcy”, „Dla
ciebie”, „Chciałbym umrzeć z miłości” oraz „Mieć czy być”. Do swoich
największych przebojów grupa zrealizowała teledyski. Zespół został też
nagrodzony najważniejszymi polskimi nagrodami, występował na najważniejszych festiwalach, często też koncertował.
,,Choć często niepewnie, a czasem tak trudno, wciąż warto próbować,
nigdy nie jest za późno.''
Ewa i Ewelina

Ostatnio miałam okazję obejrzeć film "Marsjanin" który brdzo mi się
spodobał i wiele mnie nauczył.
Cała akcja w większości rozgrywa się w kosmosie, a dokładniej
na Marsie oraz na statku kosmicznym i czasem w siedzibie NASA. Jednak wszystko rozpoczęło się na "czerwonej planecie". W misji badawczej na Marsa brało udział kilka osób, gdy niespodziewanie i bardzo
szybko zaczęła zbliżać się w ich kierunku burza piaskowa. Mark Watney
(Matt Damon) - główny bohater filmu - zostaje uderzony metalowym
prętem w brzuch i uniesiony przez silny wiatr. Wszyscy uznają, że zginął
i wracają na statek, po czym odlecieli w stronę Ziemii.
Po jakimś czasie okazuje się, że Mark żyje. Wrócił do bazy, a
tam opatrzył swoją ranę. Zorientował się, że został zupełnie sam na planecie, mając ograniczoną ilość tlenu i jedzenia. Na szczęście był biochemikiem, a w NASA przebył wiele kursów, dzięki czemu zaczął sobie
świetnie radzić. Zaczął hodować ziemniaki na "marsjańskiej ziemii" i
odchodach. Zajął się też wytwarzaniem wody dzięki reakcji chemicznej.
Po dłuższym czasie udało mu się nawiązać
kontakt z NASA. Wszystko układało mu się
bardzo dobrze, aż do awarii, przez którą
część bazy wybuchła i zniszczyła plony...
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej,
gorąco polecam obejrzenie tego filmu,
szczególnie w 3D, bo wtedy widoki są naprawdę niezapomniane. Poza tym film ten
może nas wiele nauczyć, chociażby tego,
aby nigdy się nie poddawać i zawsze dążyć
do celu, mimo że czasem wydaje nam się
nieosiągalny.
Kovu
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Dlaczego warto
być wolontariuszem?
Nasza redakcja postanowiła utworzyć dział, w którym zamieszczać będziemy ciekawe i wartościowe prace uczniów. Oto jedna z
nich. Wypowiedź uczennicy klasy pierwszej na temat wolontariatu.
Dlaczego warto być wolontariuszem?
Co to jest wolontariat? Jest to dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym,
dlatego bycie wolontariuszem nie jest
łatwe. Wymaga wiele czasu i cierpliwości. Warto jednak nim zostać, bo jest to
świetna lekcja, która uczy nas być lepszymi i bardziej wartościowymi ludźmi.
Dzięki wolontariuszom osoby chore, które są w szpitalu lub w hospicjum, zaczynają się uśmiechać, czują się potrzebne i
kochane. To działa jak dotyk anioła.
Dzięki wsparciu łatwiej im pogodzić się
ze swoją sytuacją. Z kolei wolontariusz,
pomagając, może odczuć satysfakcję. Warto zostać wolontariuszem także dlatego, że dzięki tej pracy zdobywa się wielu przyjaciół i nabywa nowe, interesujące doświadczenia, z których w
przyszłości można być dumnym.
W książce „Oskar i pani Róża” wolontariuszka, którą chłopiec nazywał ciocią Różą, była mu bardzo bliska, uznawał ją za przyjaciółkę, bo mógł jej wszystko powiedzieć. W pewnym momencie stała
się jedyną osobą, której ufał, zwierzał się i mógł na niej polegać.
To dzięki niej Oskar nie poddał się chorobie i pogodził się z rodzicami. Dla pani Róży opieka nad chłopcem była sposobem na samotność. Wolała nieść pomoc potrzebującym zamiast siedzieć w
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domu i użalać się nad sobą z powodu samotności.
Wolontariat jest powołaniem. Nie każdy ma do niego predyspozycje. Osoby, które SA egoistami i myślą tylko o sobie, raczej nie
sprawdza się w bezinteresownej pracy na rzecz innych. Do tego
potrzebna jest cierpliwość, poświęcenie własnego czasu, empatia
i zaangażowanie. Uważam, że warto być wolontariuszem, ale decyzję o tym trzeba dokładnie rozważyć, przeanalizować i nie podejmować jej pochopnie. Nieprzemyślane działania sprawiają, że
możemy kogoś zawieść, lub zranić, na przykład wtedy, gdy odwiedzimy kogoś raz i zrezygnujemy, a osoba, której mieliśmy pomóc
czeka na nas, ma nadzieję…
Ania

'Codziennie patrz na świat , jakbyś oglądał go po raz
pierwszy''

