
 

wymaga od nas poświęcania życia 
czy zdrowia dla ojczyzny, ale za to 
naszym obowiązkiem jest pozna-
wać historię i język oraz pracować i 
uczyć się dla siebie i dla Polski. 
Patriota powinien być ambasado-
rem swojego kraju, gdy wyjedzie za 
granicę, czyli swoją postawą, wy-
kształceniem i obyciem powinien 
prezentować godny wizerunek 
Polski. 

Martyna Słowińska 

Patriotyzm łączy się z szacunkiem 
dla innych narodów. Nasze przy-
wiązanie do własnego kraju, po-
czucie więzi z własnym narodem 
nie powinno być przeszkodą w 
szanowaniu innych narodowości. 

Ilona Garczyńska 

Na pytanie „Jak być dzisiaj patrio-
tą?” odpowiedź nie jest łatwa. To 
słowo najbardziej kojarzy się z wal-
ką za ojczyznę, z poświęceniem 
życia, czyli z historią. Myślę jed-
nak, że można być prawdziwym 
patriotą także dziś. 

Chętnie chodzę do szkoły, w której 
uczę się, aby być w przyszłości do-
brym, wykształconym Polakiem. 
Uważam, że mieszkam w pięknym 
miejscu, lubię mój dom i moją miej-
scowość. Nie niszczę pięknej przy-
rody i zwracam uwagę, by nie robi-
li tego inni. Dbam o symbole naro-
dowe, w czasie śpiewania hymnu 
czuję, że jest to wzniosła chwila i 
odpowiednio się zachowuję. Bar-
dzo lubię podróżować i poznawać 
swój kraj, jego historię i piękno. 
Patriotyzm to wielkie słowo. Cho-
ciaż mam tylko 11 lat, wiem, że tak 
postępując jestem patriotą. 

Szymon Jagodziński  

Jak być patriotą? 

O patriotyzmie dawniej i dziś – wypowiedzi piątoklasistów 

Patriota szanuje swoją ojczyznę i 
symbole narodowe, zna hymn i 
jego historię. Powinien także znać 
wielkich Polaków, na przykład 
Józefa Piłsudskiego. 

Linda Napieralska 

W przeszłości Polacy walczyli o 
Polskę, by była wolna i demokra-
tyczna. Przez 123 lata naszej ojczy-
zny nie było na mapach świata. 
Dopiero w 1918 
roku odzyskaliśmy 
niepodległość, wła-
śnie dzięki ogrom-
nemu patriotyzmo-
wi naszego naro-
du. By dziś zasłu-
żyć sobie na miano 
patrioty, trzeba 
kochać i szanować 
wszystko, co pol-
skie, chodzić na 
w y bory,  zna ć 
hymn i szanować symbole narodo-
we. Podczas śpiewania hymnu na-
leży stać na baczność i śpiewać peł-
ną piersią. Bądźmy dumni, że jeste-
śmy Polakami i okazujmy to. 

Emanuela Latuszek 

Patriota to człowiek kochający oj-
czyznę, gotów dla niej wiele po-
święcić i zrobić. W obecnych cza-
sach nasza ojczyzna jest niepodle-
gła, więc nie trzeba poświęcać dla 
niej życia. Natomiast należy dla 
Polski uczyć się i pracować, aby 
nasz kraj mógł rozwijać się i boga-
cić, aby ludziom żyło się coraz le-
piej. Trzeba na co dzień żyć uczci-
wie, ale gdyby była taka potrzeba, 
Polacy muszą być gotowi bronić 
swego bezpieczeństwa. 

Moim zdaniem patriota zawsze z 
szacunkiem wyraża się o swojej 

ojczyźnie i narodzie, dba także o 
język polski. 

Wojciech Nykiel 

Patriota to osoba, która kocha swo-
ja ojczyznę, jest dumna ze swojego 
pochodzenia, miejsca zamieszka-
nia, dokonań swojego narodu. Pa-
triota wspiera swoją ojczyznę wła-
sną pracą i nauką. Postępuje we-
dług zasad obowiązujących we 

w ł a -
snym 
kraju, 
n a 
przy-
k ł a d 
p ł a c i 
p o -
datki. 
M y -
ślę, że 
nauka 
j ę z y -

ka polskiego, posługiwanie się 
piękną, poprawną i staranną polsz-
czyzną to także dowód patrioty-
zmu. 

Piotr Helwig 

Jestem Polką, mieszkam w Polsce i 
dlatego kocham swoją  ojczyznę i 
szanuję symbole narodowe. Na-
szym obowiązkiem jest pamięć o 
przeszłości Polski i o Polakach, któ-
rzy tworzyli wspaniałą przeszłość 
naszego kraju. 

Emilia Kaczmarek 

Patriotyzm to słowo wyrażające 
przywiązanie do własnego narodu 
i utożsamianie się z nim. Dawniej 
kojarzono obowiązek patriotyczny 
z przeciwstawianiem się wrogom 
Polski, z walką  w powstaniach, z 
nauką  języka polskiego w czasach 
zaborów. Współcześnie nikt nie 
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Wycieczka do Poznania  

tłuszczy, cukrów i białek 
nie są źródłem energii. Są 
one bezpośrednio związa-
ne z enzymami biorącymi 
udział w przemianach 
metabolicznych organi-
zmu, naprawie komórek, 
rozmnażaniu.  

Witaminy dzielimy na roz-

puszczalne w tłuszczach 

i w wodzie. Witaminy roz-

puszczalne w tłuszczach 

to witaminy A, D, E, K - są 

one absorbowane przez 

organizm podobnie jak 

absorbuje się tłuszcze. 

Następnie są magazyno-

wane  w  wą t r ob i e 

i zużywane. Witaminy 

rozpuszczalne w wodzie 

to: witamina C  

Wyszukała  

Barbara Terejko  

Różne pokarmy zawierają 

różne składniki pokarmo-

we i ważne dla zdrowia 

substancje. Żadna potra-

wa nie zawiera wszystkich 

składników odżywczych 

w wystarczającej ilości. 

Na przykład pomarańcze 

zawierają witaminę C 

i kwas foliowy, nie zawie-

rają natomiast witaminy 

B12, z kolei ser zawiera 

wapń, witaminę B12, nie 

zawiera za to witaminy C. 

Aby się upewnić, że spo-

żywasz wszystkie nie-

zbędne dla zdrowia skład-

niki odżywcze zapoznaj 

się z piramidą zdrowia 

jako z podstawą wiedzy 

o prawidłowym odżywia-

niu. Jedz rekomendowaną 

ilość każdej z pięciu głów-

nych grup produktów. 

Jeśli unikasz wszystkich 

pokarmów z jakiejś grupy, 

szukaj wskazówek, jak 

uzupełnić niedobory.  

WitaminyWitaminyWitaminyWitaminy należą do 
związków organicznych. 
Są dostarczane w małych 
ilościach z pożywieniem. 
Dobowe zapotrzebowanie 
na większość witamin 
d o s t a r c z a n e  j e s t 
w normalnej diecie. Wita-
miny D, K i B mogą być 
p r o d u k o w a n e 
w  o r g a n i z m i e .  
W i t a m i n y 
w przeciwieństwie do 

nież przeczytać książ-
kę. Było bardzo cieka-
wie.  

Po spektaklu pojechali-
śmy do McDonalds`a w 
Pniewach, aby się posi-
lić i odpocząć trochę. 
Później około godziny 
16.00  wróciliśmy do 
domu. Serdecznie za-
chęcam do jeżdżenia 
na różne wycieczki. To 
jest naprawdę super! 

Ola Wachowska 

 

 Dnia 6.12.07 
odbyła się mikołajkowa 
wycieczka do Pozna-
nia. O godzinie ósmej 
stawiliśmy się koło 
portierni, czekając 
na autobus, który 
miał nas dowieźć na 
miejsce. Po około  
półtoragodzinnej jeź-
dzie przyjechaliśmy 
do teatru na spektakl 
pt. „Dziadek do orze-
chów”.  

Był to balet. Balet to 
sztuka bezsłowna, lecz 

pełna tańca. Kostiumy 
aktorów były bardzo 
pięknie wykonane. 
Spektakl opowiadał  o 

niezwykłej nocy wigilij-
nej. Można  o tym rów-

Dbajmy o własne zdrowie 

Zdrowe żywienie 
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Co powinno być ważne w życiu jedenastolatka? 

Rozważania piątoklasistów 

ma problemy na miarę 
swego wieku. 

Martyna Słowińska 

 

Moim zdaniem poeta 
nie ma racji twierdząc, 
że rozterki duszy mają 
tylko dorośli, gdyż 
miewają je także dzie-
ci. Czasami lepiej jest 
wypłakać się lub wy-
żalić bliskiej nam oso-
bie, niż zamykać się w 
sobie. Wiem to z mo-
ich doświadczeń, bo 
gdy ktoś z bliskich 
wyjedzie, jest mi 
smutno. Wtedy lubię 
pogadać o tym z kimś 
życzliwym. Uważam, 
iż nawet chłopiec, któ-
ry ma jedenaście lat, 
może się zakochać. 
Każda osoba zasługuje 
na szczęście i na to, 
aby być kochanym. 
Miłość wypełnia nasze 
serca i na takie piękne 
uczucie powinniśmy 
sobie zasłużyć, tak jak 
bohater wiersza, który 
darzył swoją miłą 
prawdziwym uczu-
ciem. 

Emilia Kaczmarek  

Gdy się ma 11 lat, ży-
cie wydaje się być bez-
troskie, choć czasami 
zdarzają się sytuacje 
trudne. W życiu bywa 
tak  jak w wierszu 
A.Bursy Jedenastoletni 
zakochany: mając 11 
lat , można kochać, 
tęsknić, płakać za uko-
chaną osobą. Tak ła-
two jest przecież zra-
nić nasze uczucia. 
Gdy coś zaboli, nie 
uda się, zaciskamy 
zęby, żeby nie płakać, 
żeby być dorosłym.  

 

Ilona Garczyńska 

Moim zdaniem w ży-
ciu jedenastolatka naj-
ważniejsza powinna 
być szkoła i obowiąz-
ki. Jedenastolatek ma 
obowiązki i powinien 
je spełniać: myć na-
czynia, odrabiać lek-
cje, pilnować rodzeń-
stwa… Najważniejsza 
jest  rodzina. Powinni-
śmy dbać o kontakt z 
najbliższymi, z rodzi-
cami i rodzeństwem, a 
miła atmosfera powin-
na panować w każ-
dym domu.  Myślę, że 
na miłość jeszcze za 
wcześnie, ale o przy-
jaźń powinniśmy 
dbać.  

Emanuela Latuszek  

Zadaliśmy sobie pyta-
nie, czym powinien 
interesować się 11-

latek? Znam odpo-
wiedź na to pytanie, 
bo sama mam 11 lat. 

Mam swoje zaintere-
sowania, m.in. taniec, 
dziennikarstwo i na-
ukę. Oczywiście lubię 
się spotykać z przyja-
ciółmi! Dzieci w moim 
wieku interesują się 
muzyką, niektórzy hip 
– hopem, inni muzyką 
pop lub rockową. Na-
sze zainteresowania to 
także sport; gramy w 
piłkę nożną, koszy-
kówkę czy siatkówkę, 
często jeździmy na 
rowerze czy deskorol-
ce. Lubimy też oglą-
dać filmy, zwłaszcza 
komedie, filmy przy-
godowe, a chłopcy 
chyba najbardziej fil-
my fantasy. Niektóre 
dzieci całe dnie spę-
dzają przed kompute-
rem, ale wcale nie 
uczą się wtedy historii 
czy polskiego, tylko 
grają w najróżniejsze 
gry i gierki. Nastolatki 
zaczynają też przeja-
wiać zainteresowanie 
płcią przeciwna, prze-
żywać pierwsze miło-
ści, sympatie, związa-
ne z tym uniesienia i 
rozczarowania. Pew-
nie dorosłym te emo-
cje wydają się błahe, 
nawet śmieszne, ale 
dla jedenastolatków 
stają się one najważ-
niejszą treścią życia. 
Prawdą jest, że każdy 
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Maja Matla—zwyciężczyni Kon-
kursu Głośnego Czytania 

Z ostatniej 

chwili!!! 
W minionym tygodniu 

odbył się Zimowy Konkurs 

Głośnego Czytania. 

Osiemnastu uczestników 

z klas II - VI popisywało 

się piękną dykcją i 

wyraźną wymową. I 

miejsce zajęła Maja 

Matla z klasy czwartej. 

Drugie i trzecie miejsce 

przypadło uczennicom z 

klasy piątej: Ani Czop 

oraz Martynie 

Słowińskiej. Natomiast 

wyróżnienie otrzymał 

uczeń klasy drugiej - 

Maciej Duda.  

Zasłuchani…. 



Boże Narodzenie 

Dyskoteka szkolna  

opłatkiem. 

Święta to czarowny 
i niezwykły czas. 

Barbara Terejko 

 

 W Wigilię 
wujkowie, dziadko-
we, dzieci, rodzice  
zbierają się, by 
uczcić  święto Bo-
żego Narodzenia i 
wspólnie spędzić 
świąteczny czas. 

Z tej okazji szcze-
gólnie dzieci lubią 
stroić choinkę, pod 

którą spodziewają 
się znaleźć wspa-
niałe prezenty. 
Wszyscy, nie tylko 
dzieci lubią czas, w 
którym dostają pre-
zenty i się z nich 
cieszą. 

Gdy rodzina się już 
zbierze przed wie-
czerzą, dzieli się 

na następną dyskote-
kę (karnawałową), 
ale w końcu nauczy-
ciele ustalili, że nie 
pójdą tylko osoby, 
które źle się zacho-
wywały. Myślę, że 
następna dyskoteka 
będzie spokojniejsza 
i że będzie jeszcze 
bardziej udana niż ta. 

Ola Wachowska  

Dnia 28.11.07, 
od godz. 16.00 do 
19.00 odbyła się 
pierwsza w tym roku 
dyskoteka szkolna. 
Były różne konkursy 
m.in. taniec na gaze-
tach i z balonem, ka-
raoke, wróżenie z 
wosku. Miał być jesz-
cze konkurs D-J, ale 
niestety się nie odbył. 
Zabawie towarzyszy-

ła muzyka, więc były 
też tańce. Nie zabra-
kło słodkiego poczę-
stunku, i napojów. 
Następnego dnia po 
dyskotece okazało 
się, że pod fotelami 
jest ciasto, w ubikacji 
wosk, a ktoś twier-
dził, że w oknie pękła 
szyba. Z początku 
wyglądało na to, iż 
klasy IV-VI nie pójdą 
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Świąteczne drzewko 

Konkurs śpiewania 
kolęd 

Zabawa andrzejko-
wa 



 

Rysunki ! 

do kalendarza między-

rzeckiego. Do naszej 

Pani Dyrektor wpłynęło 

wiele prac, ale wiadomo 

kalendarz ma dwanaście 

miesięcy, więc wszyst-

kie prace nie zostały 

wybrane. Zachęcam, by 

każdy z was pomarzył 

fantastycznie i wszyst-

kie swoje myśli pokazał 

poprzez rysunek. 

Katarzyna Strusińska 

Założę się, że każdy 

lubi rysować ! To tak 

jak ja, lubię rysować 

różne postacie z bajek, 

z filmów fantastycz-

nych i czasami wymy-

ślam sama postacie. Są 

różne konkursy dla ma-

łych artystów . Na 

przykład klasy starsze 

robiły rysunki na temat 

„ Spacerkiem po Mię-

dzyrzeczu” na konkurs 

Kronika Czwórki 

Redakcja: 

Jan Dąbrowski, Ola Wachowska, Katarzyna Strusińska, Barbara Terejko, Martyna Słowińska, Emi-

lia Kaczmarek, Szymon Jagodziński, Emanuela Latuszek 

* Po zakończeniu etapu szkolnego konkursu „W Europie jeździmy bezpiecz-
nie” nasi reprezentanci pojechali na zawody rejonowe i odnieśli sukces. Ania 
Czop i Bartek Duda zwyciężyli i będą reprezentować szkołę w zawodach wo-
jewódzkich. 

* W ostatnich dniach listopada przeprowadzone zostały szkolne zawody kon-
kursów przedmiotowych. W styczniu w zawodach rejonowych będą reprezen-
tować naszą szkołę uczniowie, którzy w etapie szkolnym zdobyli ponad 80% 
punktów możliwych do zdobycia. Są to uczniowie klasy szóstej: Ola Wachow-

ska (Konkurs Humanistyczny), Filip Dziedzic (Konkurs Humanistyczny i 
Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy). 

* Tradycyjnie bawiliśmy się na szkolnej dyskotece andrzejkowej. Było wspania-
le: karaoke, lanie wosku, tańce i inne szaleństwa. Niestety, tych innych sza-
leństw było trochę za dużo, bo po zabawie sala przedstawiała żałosny widok. 
Ci, którzy nie potrafili się kulturalnie bawić, zostaną ukarani zakazem udziału 
w balu karnawałowym. 

* 6 grudnia – mikołajki! Był to dzień pełen niespodzianek. Jedni uczniowie 
wyjechali na wycieczkę do Poznania, by obejrzeć przedstawienie baletowe 
Dziadek do orzechów. Ci, którzy zostali, mieli na wybranej lekcji konkurs miko-
łajkowy. Nie obyło się oczywiście bez prezentów i paczek ze słodyczami. No i 
w klasach zaczęły się już pojawiać choinki oraz inne elementy świątecznego 
wystroju. 

* We wtorek 11 grudnia pojechaliśmy do Berlina na wspaniałą wycieczkę! 

Główną atrakcją był kiermasz świąteczny, ale nie mniej wrażeń dostarczyło 

nam muzeum przyrody oraz wjazd windą na wieżę telewizyjną. Ponieważ 

podróże kształcą, więc i my nauczyliśmy się, że świat przyrody jest bogaty i 

zróżnicowany, a od ludzi (także całkiem młodych, jak my) wymaga się kultury 

i ogłady.  

 


