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Życzymy sukcesów w życiu, spełnienia marzeń, bardzo dobry wyników w nauce,  
a nade wszystko zdrowia, mądrych i życzliwych ludzi na swojej drodze.   

Życzymy Wam wiary w siebie i pogody ducha. „Ukochajcie życie, a ono Was ukocha”.  

 

NR 94-95 

Pismo 

młodzieży 

i nauczycieli 

Kwartalnik 

Drodzy Czytelnicy!!!  
W numerze: 
 

• z życia szkoły 

• nauka zdalna 

• nauka na wesoło  
i na serio 

• polecamy filmy i … 

• o czasie 

• powieść w odcinkach 

• moje hobby 

• nauczyciel też człowiek 

• pora coś zmalować 

• o przyjaźni i o 
życzliwości  

• 2021 rokiem… 
 

PRZECZYTAJCIE!!! 

 

 
 

 

 

 

 

Redakcja: uczniowie z klasy 7 SP w Trzcianie oraz Martyna Ruda z klasy 8  
Pod opieką: mgr Joanny Gajewskiej Ząbek 
Druk: SP Trzciana e-mail:  zs.trzciana@intertele.pl        
Nakład: wydanie online         

 

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to! 
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.  

Goethe 

mailto:zs.trzciana@intertele.pl
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ŻYCIA SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trwa rok szkolny 2020/2021. Kolejny trudny rok w cieniu pandemii. 

Żyjemy i pracujemy z nadzieją, że WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE# jesteśmy w 
domu# nosimy maseczki #jesteśmy zdyscyplinowani #pilnujemy planu 
lekcji #dajemy radę #uczymy się zdalnie #piszemy zadania# tworzymy prace 
graficzne #redagujemy zdalną gazetkę szkolną #przygotowujemy galerię prac 
uczniowskich #wysyłamy prace nauczycielom #trenujemy w domowych 
siłowniach# nabijamy kilometry w przydomowych ogródkach# układamy 
łańcuch dobrych myśli #piszemy wiersze i opowiadania #czekamy na siebie# 
tęsknimy #mamy po dziurki w nosie komputery# czekamy na powrót do 
szkoły #WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE!!! 

Za nami i przed nami nowe zadania, szkolne przygody, trudne wyzwana. 
Jesteśmy o kolejny rok mądrzejsi, bogatsi w nowe doświadczenia. Odbyło się 
sporo imprez, uroczystości, konkurów. Niektóre miały charakter tradycyjny. 
Od października niestety online.   

W naszej szkole w ostatnich miesiącach sporo się działo… realizowano 
wiele ciekawych pomysłów, małych i dużych projektów, ważnych i mniej 
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ważnych spraw. O wielu z nich poczytacie na stronie szkolnej i kanale 
Biblioteka/Świetlica/Pedagog.  

 
Był zatem: 

▪ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 
▪ Próbna ewakuacja szkoły 
▪ X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
▪ Akcja „Noś maseczkę” 
▪ Sprzątanie świata 
▪ Udział w programie „Aechi-Przygody” i Kubusiowi Przyjaciele Natury 
▪ Pasowanie na ucznia klasy I 
▪ „Alicja -online” – interaktywne spotkanie z bajką 
▪ Dzień Zerówkowicza 
▪ Zakończenie projektu „Z matematyką przez świat” 
▪ Półkolonia zimowa 
▪ Zimowe Zabawy w ramach Ferii zimowych 
▪ Zabawy karnawałowe w klasach 

 
Obchodziliśmy: 

▪ Dzień chłopaka 
▪ Narodowe święto Niepodległości 
▪ Światowy Dzień Pluszowego Misia 
▪ Dzień Życzliwości 
▪ Andrzejki 
▪ Mikołajki 
▪ Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
▪ Dzień Babci i Dziadka 

 
Przygotowaliśmy dwa filmy. Jeden o tym, jak nasza szkołą pięknieje. Drugi z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
 
Odnosiliśmy również sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, 
ogólnopolskich.  

Konkursy, które odbyły się w roku szkolnym 2020/2021 
• Powiatowy konkurs fotograficzny 

• Gminny konkurs z języka Angielskiego „The world of English”  

• X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

• Konkurs recytatorski online kontemplując piękno krajobrazu 
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• Gminny konkurs plastyczny „Wiedzą dzieci jak segregować śmieci” 

• Szkolny konkurs plastyczny „Otuleni jesienią” 

• XVII Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

„Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” 

• XVIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny 

 
Zachęcamy do wspominania i czytania… O niektórych z nich chcemy napisać.  

Zaczniemy od największego wyzwania – nauka zdalna. 
 

NAUKA 

ZDALNA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka zdalna - to inaczej e-larning, homeschooling, czyli krótko mówiąc, to nauka w domu. 

Lekcje odbywają się za pomocą swojego komputera. 

 

Jak skutecznie się uczyć? Nauka w domach powinna jest prowadzona według planu i ma 

określone przez szkołę godziny. Pomiędzy lekcjami są przerwy, warto wtedy odpocząć od 

komputera, zrobić jakąś krótką gimnastykę, wyjść do ogrodu, na balkon, by przewietrzyć 

umysł i dać odpocząć oczom :). Musimy też zadbać o warunki, czyli wywietrzyć pokój, 

usiąść przy biurku na wygodnym krześle. Pamiętajmy o organizacji swojego miejsca pracy. 

Do utrwalenia wiedzy przydatne są filmiki naukowe na różnych kanałach, takich jak 

YouTube. Fajne też są zajęcia prowadzone przez Centrum Kopernika na żywo, polecam, mi 

osobiście bardzo się podobają. Nauka zdalna jest dużym wyzwaniem dla uczniów, ale i dla 

nauczycieli, którzy mają wielu uczniów w różnym wieku, dlatego muszą się odpowiednio 
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przygotować, wkładając w to dużo własnej i twórczej pracy, by móc nam przekazać, jak 

najwięcej wiedzy. Z naszej strony - my, uczniowie, musimy też wykazać się ogromnym 

zaangażowaniem, by tę wiedzę przyswoić. Niestety, zdarzają się problemy techniczne, 

czasami przerywa, rozłącza się, nie słychać, co kto mówi. Nauka w domu, podsumowanie: 

@ zorganizuj przestrzeń do nauki zdalnej,  

@ rób przerwy, odejdź od komputera, jak tylko to możliwe,  

@ wyłącz telefon i telewizor, by nie rozpraszały Twojej uwagi,  

@ pracuj według planu dnia,  

@ pij wodę i uzbrój się w cierpliwość.  

Mimo że nauka zdalna ma plusy, to nie zastąpi nam nauki w szkole. Najbardziej, czego 

brakuje, to kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami. Brakuje życia szkolnego, rozmów, 

różnych apeli, wycieczek. Trzymamy kciuki, abyśmy szybko wrócili do szkoły :). 

 

NAUKA NA WESOŁO I NA SERIO 
Naukowcy odkryli, że dziewczęta i chłopcy starają się 

uzyskać przewagę w różnych dziedzinach.  

• Badania wykazały, że chłopcy są na ogół szybsi 

w pamięciowym rozwiązywaniu trudnych zadań 

matematycznych. Bardzo zdolni chłopcy 

używają prawej półkuli mózgowej podczas 

koncentrowania się na zagadnieniu. Dziewczęta 

używają raczej obu półkul i tracą czas na 

zwerbalizowanie swoich myśli. 

• W zadaniu z układanką chłopcy są lepsi, potrafią sobie wyobrazić, jak powinna wyglądać skończona 

układanka. I tu dziewczynki marnują czas na głośne wyjaśnianie, jak rozwiązać to zadanie.  

• Za to ich mózg lepiej się spisuje, jeśli chodzi o kontrolowanie zręcznych ruchów palców, niezbędnych  przy 

precyzyjnych pracach. W rezultacie dziewczynki mogą szybciej ułożyć puzzle. 

• Chłopcy zdają się mieć dobry zmysł orientacji. Potrafią bardzo dokładnie objaśnić drogę, zatrudniając swą 

prawą stronę mózgu.  

• Ale nie są już tak dobrzy w zapamiętywaniu mijanych miejsc, Dziewczęta, mając lepszą pamięć do słownych 

określeń, zapamiętują mijane miejsca, nawet jeśli nie są pewne co do kierunku.  

W rezultacie wszystkie badania naukowe prowadzą do wniosku, że te same ośrodki mózgu są inaczej 

wykorzystywane u dziewcząt, a inaczej u chłopców. Jednakże – i to jest ważne – i chłopcy, i dziewczęta są jednakowo 

inteligentni. I na tym sprawę zamkniemy!  

Czy odważysz się sprawdzić, czy… Jesteś lewo- czy prawooki?  

Prawa półkula twojego mózgu sprawuje kontrolę nad lewym okiem i odwrotnie. Ale którą półkulę mózgu masz 

mocniejszą? Dowiesz się tego w następujący sposób…  

Co musisz mieć:  

• Palec (najlepiej własny).  

• Dwoje oczu (wyłącznie własnych).  

• Nieruchomy przedmiot oddalony o metr (obojętnie jaki; może to być obrazek, tapeta lub cos innego. 

• Kogoś oceniającego.  

Co musisz zrobić:  

1. Wystaw palec na odległość około 12 cm od własnego nosa.  
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2. Skoncentruj wzrok na nieruchomym przedmiocie. Palec powinien znajdować się poza ogniskową. Zapamiętaj 

pozycję palca.  

3. Teraz mrugnij raz jednym, raz drugi okiem. Co zauważyłeś?  

 

a) Nic, tylko ludzie pytali mnie, do kogo mrugam. To było żenujące.  

b) Za każdym mrugnięciem palec jakby odskakiwał na bok.  

c) Palec pozostawał w miejscu, kiedy mrugałem jednym okiem, ale odskakiwał przy mrugnięciu drugim okiem.  

 

Odpowiedź: c). Palec wydaje się pozostawać na miejscu, kiedy patrzysz swoim dominującym okiem. Dzieje się tak 

dlatego, że kiedy patrzysz obydwoma oczami, głównie widzisz swoim dominującym okiem, Ludzie 

praworęczni przeważnie mają też dominujące prawe oko, tak więc widzenie zachodzi u nich w lewej części 

mózgu. 

 Opracowała na podstawie książki pt. „Monstrrrualna erudycja. Kipiący mózg.”  

Szkoła, odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe, trochę sportu  
i rozrywki, chwila lenistw i dzień minął. Twój grafik jest 

napięty…, więc może warto coś nowego obejrzeć, posłuchać 
albo przeczytać! Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji. 

Może coś znajdziecie dla siebie… 
 

Polecamy filmy i … 
Mulan 

Film Disneya „Mulan” cenionej reżyserki Niki Caro to epicka 

opowieść o legendarnej, chińskiej wojowniczce. Nieustraszona 

dziewczyna, Mulan, z miłości do rodziny i ojczyzny podejmuje 

wielkie ryzyko, by stać się jedną z największych bohaterek w 

historii Chin. Gdy cesarz obwieszcza edykt, na mocy którego 

jeden mężczyzna z każdej rodziny musi wstąpić do armii, aby 

bronić kraju przed najeźdźcami z Północy, Hua Mulan, najstarsza 

córka zasłużonego wojownika, postanawia zastąpić swego 

chorego ojca. W przebraniu mężczyzny, jako Hua Jun, zostaje 

poddana licznym próbom, musi nauczyć się korzystać ze swojej 

wewnętrznej siły i odkryć cały swój potencjał. Mulan stanie się 

wielką wojowniczką, zyska szacunek oraz wdzięczność całego 

narodu, a nade wszystko - własnego ojca. 
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Niebo o północy 
 

Niebo o północy 

„Niebo o północy” to film wyreżyserwowany przez George’a 
Clooneya, który zagrał także główną rolę – Augustine’a, 
samotnego naukowca prowadzącego badania w Arktyce. 
Mężczyzna próbuje nawiązać kontakt z astronautami 
znajdującymi się na pokładzie wracającego na Ziemię statku 
kosmicznego i uchronić Sully i jej załogę przed katastrofą. Film 
ma swoje mocne i słabe strony, ale warto go obejrzeć choćby ze 
względu na przepiękną war stwę audiowizualną – muzykę. 

 

Enola Holmes 
 

W dniu swych szesnastych urodzin Enola Holmes odkrywa, że 
jej matka zniknęła. Nastolatka trafia pod opiekę swoich 
starszych braci. 
Eudoria Holmes wychowywała córkę wedle własnego uznania 
i nie posłała jej do szkoły, lecz edukowała w domu. Nie były to 
jednak tradycyjne lekcje matematyki, biologii czy fizyki, jak 
można by się spodziewać. Eudoria i Enola były bardzo ze sobą 
zżyte, dlatego zniknięcie matki wprowadziło niemałe 
zamieszanie, gdy nastoletnia Enola została sama w domu.  
O fakcie powiadomiła starszych braci Sherlocka i Mycrofta, 
którzy mają własne poglądy na temat dalszego rozwoju Enoli 
oraz postępowania ich matki. To powoduje, że dziewczyna 
wyrusza na poszukiwanie matki na własną rękę. 

Mia i biały lew 
Dzieciństwo 10-letniej dziewczynki o imieniu Mia zmienia się w 
wielką przygodę, kiedy jej rodzice postanawiają przenieść się z 
zatłoczonego Londynu do Afryki, aby w jej sercu prowadzić 
niezwykłą farmę. Pewnego dnia na świat przychodzi na niej 
piękne i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko o imieniu 
Charlie. Tak zaczyna się historia zdumiewającej przyjaźni 
między dziewczynką i wyjątkowym zwierzęciem, którzy 
wspólnie wychowują się w najbardziej malowniczym zakątku 
Ziemi. Kiedy Mia kończy 14 lat, a Charlie dorasta i staje się 
potężnym lwem, jej ojciec podejmuje dramatyczną decyzję. 

https://www.netflix.com/title/80244645
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Dziewczynka będzie musiała pożegnać się ze swoim dzikim przyjacielem raz na zawsze. Mia 
za nic w świecie nie chce na to pozwolić. Próbując uratować Charliego, decyduje się na 
ucieczkę w nieznane. Wspólnie z białym lwem opuszcza rodzinną farmę i wyrusza na 
poszukiwanie nowego domu dla przyjaciela. Tak oto zaczyna się decydujący test ich przyjaźni 
i najbardziej niesamowita przygoda w życiu Mii i potężnego króla zwierząt. 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA!!! 
  

 

 

Mam dziś dla Was recenzję serii książek pod tytułem 
Kroniki Imaginarium Geografia autorstwa Jamesa A. Owena. 
Opowiadają one o trzech Opiekunach wyżej wspomnianego 
Imaginarium Geografika. Innymi słowy, jest to atlas 
oprowadzający po Archipelagu Snów, czyli równoległy świat, w 
którym możemy znaleźć postacie, miejsca i wyspy z popularnych książek. Akcja pierwszej 
części rozgrywa się rok przed zakończeniem I wojny światowej w Wielkiej Brytanii. John, Jack 
i Charles poznają się na przesłuchaniu w sprawie morderstwa mistrza tego pierwszego. Tego 
samego dnia odnajduje ich Bert – niski ekscentryczny jegomość, mający dość sporo lat – 
emerytowany Opiekun, od którego zaczyna się cała przygoda… 

 W dalszym jej ciągu trójka naszych bohaterów – z pomocą wspomnianego wyżej 
Berta, jego córki, Artusa (potomka samego króla Artura!) oraz pewnego borsuka – ratuje oba 
światy, baśniowy i – pośrednio – ten realny, przed Zimowym Królem… Mam nadzieję, iż 
książki te spodobają się Wam równie mocno jak mnie, gdyż naprawdę są ciekawe i warto 
poświęcić czas na ich przeczytanie. 

Wszystkim miłośnikom literatury fantasty życzymy wspaniałej i niezapomnianej 
przygody! 

 

 

SERIA KSIĄŻĘK „NAZYWAM SIĘ…” 
 

Seria Nazywam się to cykl książek przedstawiających najbardziej znane osobistości na całym 
świecie. Wielu autorów w tej serii podejmuje się przedstawienia popularnych osób, które w 
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jakiś sposób zaistniały na świecie za swojego życia.  W książkach autor używa 
pierwszoosobowej formy narracji.  
  
Dzięki serii Nazywam się można poznać ciekawostki z życia 
chociażby Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Marii 
Skłodowskiej-Curie i wielu innych sławnych, wybitnych 
postaci. Można się też dowiedzieć się skąd czerpali inspiracje, 
co ich natchnęło, kiedy tworzyli przełomowe twórczości czy 
też dokonywali niezwykłych badań, które raz na zawsze 
zmieniły ludzkość. 
  
Seria Nazywam się to także spojrzenie na codzienne życie 
osób, które są kojarzone z wielkimi czynami. To szansa, by 
dowiedzieć jacy byli prywatnie, jakie mieli zmartwienia, a przede wszystkim co ich 
ukierunkowało na tą drogę życia, którą znamy dzisiaj.  
 

Na koniec z pozdrowieniami i życzeniami,  

o tym jak oswoić strach i pokonać wirusy… i dzieckiem być!!! 

 

 „Mała Orkiestra Dni Naszych” 
 

Odporność na wirusy https://www.youtube.com/watch?v=JacWVTa1JA4 

 

Orkiestra Dni Naszych Zespół został 
założony przez Iwonę i Jerzego Kobylińskich. 
Zagrał ponad 1600 koncertów dla dorosłych i 
ok. 900 dla dzieci. Orkiestra wydała 13 płyt, z 
których najnowsza nosi tytuł „Dusza Pit Bulla”. 
Odbyli wiele podróży koncertowych po Polsce i 
Europie (Niemcy, Szwecja). Zespół w swojej 
autorskiej twórczości łączy elementy folkloru 
podlaskiego, kaszubskiego, podhalańskiego, 
irlandzkiego, szanty a także elementy muzyki 

klasycznej oraz ekspresję ostrego rocka. Najkrótszym określeniem ich stylu niech 
będzie jednak "folk&roll".  

Raz jeszcze piosenka pt. Dzieckim być jak najdłużej -z najlepszymi 
zyczeniami dla wszystkich dużych i małych 

Dzieckim być jak najdłużej  https://www.youtube.com/watch?v=AFzZOK-X9nU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JacWVTa1JA4
https://www.youtube.com/watch?v=AFzZOK-X9nU
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Procedura Wygaszania Stresu 
  

Oto 15 rzeczy, na które marnujesz czas!   

Jak sobie z tym poradzić?  

  

JEŻELI KOCHASZ ŻYCIE,   
NIE TRAĆ CZASU,   
BO Z CZASU SKŁADA SIĘ ŻYCIE.  
 

Czy czujesz się czasem tak, że nie masz 

wystarczająco dużo czasu? Brakuje Ci czasu dla 
siebie i Twoich bliskich? A może masz poczucie, że 

czas przepływa Ci przez palce i po prostu go 
marnujesz? Wielu z nas czuje się podobnie Czas to 

bezcenny zasób, którego nie da się odzyskać. Warto 
efektywnie nim gospodarować i nie tracić go 

niepotrzebnie. Jak lepiej zarządzać czasem?   

#1 Zarządzanie swoją skrzynką email  

Panuj nas swoją skrzynką  

Jeśli zależy Ci na czasie, zapanuj nad swoją skrzynką. Określ w ciągu dnia okresy, kiedy 
sprawdzasz pocztę, zamiast reagować od razu na każde powiadomienie o przychodzącej 

wiadomości.   

#2 Naucz się mówić „nie”  

Wbrew pozorom bycie asertywnym i wyrażanie sprzeciwu, obrona swoich racji może 

nawet wzbudzić u innych osób szacunek wobec Twojej osoby. Możesz być wówczas 
postrzegany jako ktoś kto ceni swój czas i potrafi jasno określać priorytety.  

#3 Szybciej podejmuj decyzje  

Mówi się, że każdego dnia podejmujemy ok. 35 000 decyzji, co daje 1458 decyzji na 

godzinę, 24,3 decyzje na minutę. Kiedy dokonujemy wyborów, musimy analizować nie 
tylko nasze motywy, ale przewidywać ich skutki.   

Bądź bardziej zdecydowany.  

Chcesz mieć więcej czasu? Bądź bardziej zdecydowany. Postaraj się 
podejmować szybszej decyzje, a natychmiast odzyskasz kolejne minuty swojego życia.  

#4 Określ limity i trzymaj się ich  

Ile czasu spędzasz bezproduktywnie przed komputerem? Określając z góry limit czasu 

jaki możesz poświęci na daną aktywność, zmniejszysz tym samym ryzyko, że 
zmarnujesz zbyt wiele cennych minut, na mało produktywne zajęcia.  

Jeśli chodzi o telewizję, może w ogóle warto zrezygnować z jej oglądania.   
W przypadku smartphone’ów możesz ustawić limity czasowe na korzystanie z 

poszczególnych aplikacji.  Dobrą opcją może być również odinstalowanie nadmiaru 
aplikacji z telefonu.  
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NIE BRAKUJE NAM CZASU, LECZ TRWONIMY GO.  SENEKA  

#5 Rób sobie przerwy   

Najważniejsze jest jednak to, że musisz robić więcej przerw w ciągu dnia, jeśli chcesz w 
pełni wykorzystać swój czas pracy, inaczej zmarnujesz energię i bez odpoczynku będziesz 

mniej efektywny.  

Stosuj techniki pracy, które zakładają przerwy  

Na przykład „technika pomodoro”. Jedno „pomodoro” to 25 minut pracy, 5 minut 

przerwy. Aby być bardziej produktywnym i oszczędzać czas pamiętaj o przerwach.  

#6 Zmień narzekanie w działanie  

Wykonaj konkretne działanie  

Ogólnie pamiętaj, że zamiast się frustrować i narzekać, zawsze możesz wykonać coś 
bardziej efektywnego, podjąć jakieś działanie, które pozwoli w pewien sposób zmienić 

daną sytuację na lepsze lub uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.  

#7 Wyłącz rozpraszające powiadomienia  

Rozważ wyłączenie ich, zwłaszcza gdy musisz się na czymś skoncentrować i chcesz 
zmaksymalizować swoją produktywność.   

#8 Wykorzystaj czas na dojazdy  

Aby wykorzystać w pełni ten czas, poświeć go na czytanie wartościowych książek, 
słuchanie audiobooków, odpowiadanie na maile, prowadzenie koniecznych rozmów 

telefonicznych i inne produktywne zadania, które wypełnią ten czas dojazdu.  

#9 Ogranicz liczbę spotkań  

Czasem zamiast się spotykać może wystarczy, rozmowa telefoniczna i udokumentowanie 
ustaleń w formie maila. Zanim zaproponujesz komuś spotkanie lub sam przyjmiesz 

zaproszenie pomyśl czy faktycznie w danej sytuacji spotkanie jest konieczne.  

#10 Naucz się mówić „pas” – ogranicz swoje straty  

Brnięcie ślepo i poświęcanie czasu na coś co nie ma większego sensu tylko dla tego, że 
już poświęciliśmy na to dużo czasu i środków nie ma sensu. Nauczenie się, kiedy 

zrezygnować wcześniej i ograniczyć straty, może Ci zaoszczędzić niezliczoną ilość godzin i 
innych zasobów.  

#11 Deleguj zadania  

W dużym uproszeniu outsourcing to zlecanie zadań, które dotychczas były realizowane 
przez nas, komuś innemu. Pomyśl jak cenna jest godzina Twojego czasu i czy ta czasem 

pozorna oszczędność poprzez wykonywanie zadania samemu jest najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem. Delegowanie zadań innym to sprawdzony sposób na większą 

produktywność.  

#12 Rób jedną rzecz na raz  

Przestań robić kilka rzeczy na raz. Skończ jedną, zacznij drugą. Skup się na jednym 
zadaniu na raz. Popełnisz mniej błędów i skończysz je szybciej.  

#13 Posprzątaj swoje otoczenie  

Twój mózg również lepiej funkcjonuje w czystym otoczeniu, dzięki czemu będziesz mógł 

się lepiej skupić i być bardziej produktywny.  

#14 Obniż poprzeczkę  

Jakie są Twoje mocne i słabe strony. Istnieje bowiem ryzyko, że nie dowiesz się jak 
daleko możesz zajść i co osiągnąć, jeżeli nie wiesz jakimi zasobami i możliwościami 

dysponujesz w chwili obecnej.  

http://rosnijwsile.pl/8-latwych-stutecznych-sposobow-aby-cwiczyc-mozg/
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Sprawdź, co jest dla Ciebie najbardziej korzystne. Pamiętaj też, że po osiągnięciu 
jakiegoś celu, możesz zawsze ustawić sobie kolejny, który będzie większy i bardziej 

wymagający.  

#15  Waż swoje słowa  

Pamiętaj To ty określasz swój harmonogram. Odzyskaj i panuj nad swoim czasem!  
 

ORGANIZACJA CZASU WYMAGA OD CIEBIE TRZECH S: 
SAMODYSCYPLINY, SAMOROZWOJU I SAMOKONTROLI.    

BRIAN TRACY  

Jeśli nie wiesz od czego zacząć i masz problem z rozpoczęciem, wybierz jedną  

z powyższych wskazówek i postaraj się poprawić w tym obszarze w ciągu następnego 
tygodnia. Nie ma nic złego w stopniowym podejściu i może to ostatecznie pomóc Ci  
w wyrobieniu sobie pozytywnych nawyków i docelowo lepszym zarządzaniem swoim 

czasem.  
Przestań marnować czas dzisiaj i wykorzystaj czas, który masz w najbardziej 

optymalny dla siebie sposób. Powodzenia!  

 
 

POWIEŚĆ W ODCINKACH  
Z Pamiętnika pilnej uczennicy  

Część trzecia – Gdzie u licha ja jestem! 
 

    Hmmm… ostatnim razem wiele się działo, ale dziś – nie uwierzycie!  
    Był już późny wieczór, a ja wciąż siedziałam nad książkami i pilnie powtarzałam słówka, 
których miałam nauczyć się na sprawdzian z angielskiego: letter, send, text… nadal myliły mi 
się litery z letterami, a send z sand. Bardzo mnie to irytowało, ale jednocześnie stresowało. 
Nie macie pojęcia, jak niewielkie są różnice między wyrazami... Nasza nauczycielka jest 
surowa, ale z powołaniem (chociaż jedna). Czasami to mi się wydaje, że jej bardziej zależy  
na ocenach niż nam!  
    Gdy tak zagłębiałam się w nauce, coś zastukało w okno. Pomyślałam, że pewnie ptak, 
jednak zainteresowana rzuciłam kątem oka w stronę podwórza. Patrzę i nie ogarniam. Leży 
tam ta właśnie niesamowita torba. Tak w ogóle nazwałam ją  „Viatrix”, czyli 
podróżniczka. Myślę: „Okej?”. Wsuwam dłoń do środka, z resztą jak zawsze, delikatnie 
przymykam powieki oczekując nowych wypraw, a tu nic! Zaglądam więc w głąb i nie wiem 
jak- naprawdę, mogę dać słowo, tego wcześnie tutaj nie było - KSIĄŻKA!  
- Jejku, czy ja śnię? – w tym momencie się uszczypnęłam – auć, nie!  
Test zaliczony – diagnoza, jeszcze nie zasnęłam. Postanowiłam otworzyć twardą oprawę  
i zgłębić lekturę, ale to była gruba księga. To była książka przypominająca nieco atlas, 
znajdowały się tam mapy najróżniejszych krain świata. Otworzyłam stronę z prześlicznym 
obrazkiem słonia. Od zawsze lubiłam te zwierzęta, a najbardziej na świecie chciałabym udać 
się na przejażdżkę na grzbiecie takiego giganta. Zaczęłam czytać:  
Akyrfa, czyli inaczej kraina tysiąca słoni.  
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Nagle usłyszałam za moimi plecami głośny stukot, jakby stado słoni przebiegło, ale od razu 
pomyślałam, że to nie możliwe, gdyż w moim pokoiku to nawet nie byłoby miejsca 
na jednego konia! Czytałam dalej: 
Jest tam bardzo upalnie, ale i bywają pory nieco zimniejsze - tu otarłam pot z czoła, ale było 
gorąco w moim pokoju. Kontynuowałam lekturę:  
Flora i fauna nie mają sobie równych. Takiego bogactwa nie widziała nawet Ainozama.  
Tu przerwałam, gdyż coś otarło się o moje włosy, coś lekkiego niczym piórko ptasie, ale 
wilgotnego jak poranna trawka okryta rosą. Podniosłam wzrok i zapiszczałam:  
- Aaaaaa! – bo tyle mogłam z siebie wydukać.   
    To wcale nie była moja wyobraźnia i w ogóle nie wydawało mi się, że słyszę słonie,  
a temperatura pokoju wynosi przynajmniej 30°C. To wszystko działo się naprawdę, a o moje 
włosy musnął liść rozłożystego bananowca. Ta książka jest niesamowita, wykreowała dla 
mnie inną rzeczywistość, tylko zastanawiałam się nad jednym, a raczej dwoma pytaniami:  
- Gdzie ja u licha jestem i co tutaj robię?         
Szykuje się kolejna niesamowita przygoda!  
 

 

                                                              Cdn. 
 

Moje hobby – wędkarstwo 
  

Największymi zbiornikami wodnymi w Trzcianie, gdzie można wędkować 
zgodnie z prawem i jednocześnie spędzić mile czas, są dwa stawy położone  
na dawnych pastwiskach w północnej części wsi. Są to zbiorniki retencyjne  
o powierzchni 8 ha, obok których znajduje się pole golfowe. Są to stawy płytkie, co 
sprzyja rozwojowi populacji karpia, karasia, płotki, szczupaka i okonia. Ale stawy to 
nie tylko ryby, a wiele ptactwa, które buduje tu swoje gniazda np. kaczki, 
łabędzie. Niedaleko znajdują się również skupiska drzew i krzewów a jeszcze 
dalej las, co sprzyja spotkaniom z sarnami, lisami, zającami. Dookoła stawów 
rozmieszczone są ławki, a pomiędzy stawami biegnie droga, obok której znajduje 
się parking oraz duża wiata z miejscem na grill. W wakacje, szczególnie na 
weekendach jest to miejsce pieszych i rowerowych wycieczek nie tylko 
mieszkańców Trzciany.   

Na terenie naszej gminy działa koło wędkarskie „Karaś”, które organizuje 
zawody wędkarskie. Kto chce wędkować, musi przestrzegać zasad tzw. 
amatorskiego połowu ryb. Ja już mam zezwolenie na łowienie ryb, natomiast kartę 
wędkarską można uzyskać dopiero po skończeniu 14 lat. Na wędkowanie wybieram 
się z tatą i wujkiem, ale także z kolegą Szymkiem.   

Najczęściej łowię na kulkę oraz koszyczek, czyli metodą gruntową.  
Również łowię metodę spławikową.  Ostatnio stawy w Trzcianie zostały zarybione 
największym  drapieżnikiem słodkowodnym, czyli sumem. 
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Ten gatunek jest agresywny, szybko się rozmnaża i pożera mniejsze ryby.   
W tym sezonie udało mi się złowić kilka ładnych okazów.  
  
   

 
Karp miał 50 cm i ważył ok. 2,5 kg.  

 
Małego suma o podłużnym ogonie, który miał 25 cm.  

Wszystkie złowione ryby wypuszczam z powrotem do stawu.  
Osobiście uważam, że to hobby jest coraz bardziej popularne ze względu na to, 
że uspokaja, uczy cierpliwości. Złowienie ryby daje dużą satysfakcję.  
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NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK 
  

   
Chcemy Wam przybliżyć  
naszych belfrów.   
W TYM NUMERZE GAZETKI   
zaprezentujmy sylwetkę!!!???  
   
  
Wiek: 39 lat  
Prywatnie: mąż i ojciec 3 dzieci  
Hobby: muzyka, samochody, 
informatyka  
Ulubiona książka: „100 lat samotności Gabriel Marquez”  
Ulubiona piosenka: „Sen o Victorii”  
Ulubiona kuchnia: polska  
Ulubiony film: „Buntownik z wyboru”  
Marzenia: podróż koleją Transsyberyjską  
Dlaczego szkoła: ferie i wakacje:)  
Zawód nauczyciela: trudny i niedoceniany   
Ulubione miejsce na świecie: dom  
Ulubiony żart:  
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  - 
Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą 
wszechczasów?  - 
Edison - odpowiada Krzyś.  
- Czy mógłbyś to uzasadnić?  
- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać przy świecach!  
Zabawna historia: Na studiach miałem napisać na zaliczenie program 
analizujący regresję liniową. Program m.in. pytał o podanie współrzędnych. 
Ja użyłem sformułowania pisząc dla siebie "Podaj współrzędne baranie". Kłopot 
w tym, że później nie uruchamiałem już programu i wysłałem taki program 
profesorowi...  
Życiowe mądrości: Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem 
wartościowym.  
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….. 
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PORA COŚ ZMALOWAĆ!!! 
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koloruj online lub tradycyjnie 
 

 

 http://www.supercoloring.com/pl/node/1407991?colore=online 
 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyl-sowa?colore=online 
 
 

Przyjaźń jest cudem, o który warto dbać! 
 
Co to jest koleżeństwo?  
Koleżeństwo - jest pewną formą więzi, relacji między ludźmi opartej na 
życzliwości, serdeczności, wyrozumiałości. W odróżnieniu do przyjaźni - relacji tej 
nie cechuje lojalność, wierność, gotowość do wspólnego rozwiązywania 
problemów czy wspólne zaufanie.  

  
  
Cechy koleżeństwa:  

• uczciwość   
• zaufanie  
• potrafi dochować tajemnicy   
• odpowiedzialność   

http://www.supercoloring.com/pl/node/1407991?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyl-sowa?colore=online
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• rozmowność   
• asertywność   
• poczucie humoru  
• zabawny  
• zaradny   
• zadowolony   
• polega na sobie   
• pełen werwy   
• cierpliwy   
• niezawodny  
• stanowczy spontaniczny  
  

Czym się różni koleżeństwo od przyjaźni?  
Koleżeństwo to obcowanie z kimś na co dzień, darzenie się sympatią. 

Przyjaźń, jednakże, to o wiele silniejsze uczucie. Kiedy się z kimś przyjaźnimy, 
możemy polegać na drugim człowieku. Wiemy, iż on nigdy nas nie zawiedzie  
i możemy na niego liczyć o każdej porze dnia i nocy. Przyjaźń z reguły tworzy 
mała liczba osób, natomiast kolegować może się dużo, dużo ludzi. Przykładem 
koleżeństwa są koleżanki które codziennie chodzą ze sobą do szkoły. Troszkę 
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porozmawiają, po plotkują. Ale wiedzą, że gdyby coś się stało, gdyby któraś z nich 
miała problem, nie może liczyć na drugą. Może za to liczyć na przyjaciółkę lub 
przyjaciela. Bo na tym właśnie polega przyjaźń.  
   

       Co to jest przyjaźń?  

 
Dla każdego człowieka przyjaźń oznacza coś innego. Czasem przyjacielem 
nazywamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu i dzielimy podobne 
zainteresowania. Przyjacielem może być też ktoś, z kim dobrze się rozumiemy  
i pomagamy sobie w trudnych chwilach. Przyjaciele mogą być do nas bardzo 
podobni lub zupełnie inni niż my. Zazwyczaj jednak przyjaciel to osoba, z którą 
lubimy spędzać czas. Ktoś, komu ufamy i komu - jak czujemy - możemy powierzyć 
nasze sekrety. Ktoś, kogo chcemy wysłuchać i komu chcemy pomóc, kiedy nas 
potrzebuje. 

O życzliwości słów kilka… 

 
Co to jest życzliwość? 
 

Życzliwość - Życzliwość kojarzy się najczęściej z byciem miłym. To drobne gesty, 
uprzejmość, serdeczność – okazywane spontanicznie i dobrowolnie. Często 
jednak życzliwość to coś więcej niż bycie miłym. To wewnętrzna postawa, 
filozofia życia. Cechuje ludzi, którym zależy na dobrostanie innych. Wyróżniają się 
oni dobrą wolą i gotowością niesienia pomocy. Z radością dbają o potrzeby 
innych ludzi. To dla nich zupełnie naturalna postawa, odczuwana na kilku 
płaszczyznach: 

• mentalnej, 

• werbalnej i niewerbalnej, 

• aktywnościowej  

Ta ostatnia jest chyba najłatwiejsza do rozpoznania, uwidacznia się w czynach 
podejmowanych dla kogoś, także dla własnych dzieci: w podaniu upuszczonej 
zabawki, powrocie do kina w poszukiwaniu zgubionej przytulanki, przygotowaniu 
na śniadanie ulubionych naleśników. Również w sferze werbalnej i niewerbalnej 
mamy mnóstwo okazji, by wyrazić naszą życzliwość lub jej brak. Decyduje o tym 
nasz ton głosu, dobór słów i gestów. Nie bez znaczenia jest sposób, w jaki 
mówimy o innych ludziach podczas ich nieobecności, także przy dzieciach. 
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" Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca. " ~ Marcel 

Proust  
 

Dlaczego warto być życzliwym? 
Życzliwość to życie w prawdzie i szczerości oraz szczęściu w stosunku 

do siebie i innych ludzi. W tym wszystkim na pewno pomaga życzliwość. 
Wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo a czasami ustąpienie miejsca w 
autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także ludzie nie patrzą na nas jak 
na kogoś, komu nie można zaufać - będąc życzliwym zdobywamy zaufanie 
a przy okazji przyjaciół, nowe znajomości. Nie ma się, czego bać, aby być 
życzliwym, przecież każdy lubi, jak ludzie dokoła są szczęśliwi i życzliwi. 

 

       
   

 

" Tak łatwo być życzliwym. Naprawdę łatwo. " ~ Pan Tushman  
Jeden uśmiech może być początkiem przyjaźni. 

Jedno spojrzenie – początkiem miłości. 

A jedna osoba może zmienić całe nasze życie – nie do poznania. 
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Drodzy Czytelnicy!  

WYZWANIE – kącik z limerykami!!! 

Zapraszamy Was do lektury tych zabawnych, często absurdalnych 

wierszyków, a także – do wspólnej zabawy w „limerykowanie”. Wystarczy tylko 

trochę chęci, poczucia humoru, ciekawy pomysł i znajomość reguł.  

LIMERYK - krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym dowcipie, 

mający charakter igraszki słownej, zwykle związany z jakimś nazwiskiem lub 

nazwą miejscowości 

Oto prosty przepis na limeryk:  

Pewien (kto?) (skąd?)………a (10)  

(Co robił?) ………………………..…………………..a (10) 

(I co ………………… b (7)  

z tego ………………… b (7)  

wynikło?) …………………………………………………a (10)  

a, b – rymy  

10, 7 – liczba sylab w wersie  

Oczywiście – nie każdy limeryk trzyma się sztywno tych reguł, ale ogólne zasady 

powinny być zachowane. 

Naukowiec Józek z Rymanowa  
Cudowne limeryki rymował.  
Ale raz się omylił,  
Ze wstydu głowę schylił 
I już więcej nie limerykował. 
Autorem najbardziej popularnych limeryków w poezji angielskiej był E. Lear; w 
poezji polskiej -- J. Tuwim,np.:  
    Jest pewien facet w Egipcie, 
    Sucha mumia, trzymana w krypcie, 
    A nad kryptą jest skrypt: 
    "Kto by chciał parę szczypt, 
    Może wziąć. Tylko mnie nie wysypcie." 
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Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki 

i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy 

„Bajek robotów”. W przyszłym roku przypada bowiem 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich 

rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego 

dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed 

negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy 

futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i 

prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały. 

Jak podkreślono, „Stanisław Lem, większość życia spędzając w systemie komunistycznym, w swych 

utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności 

w myśleniu i nieskrępowanej wyobraźni”. 

Izba podjęła też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, 

dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. Przyczynkiem do takiej decyzji jest 

obchodzona w przyszłym roku 200. rocznica urodzin pisarza. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w 

swej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był 

odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. W 

uchwale wspomniano, że pisarz podnosił patriotyzm „do rangi najwyższej wartości” i w podobny 

sposób, jako „świadomy i głęboko wierzący katolik”, traktował kwestie filozoficzne, etyczne i 

teologiczne. 

„Jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu 

polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej 

kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” – 

napisano w dokumencie. 

Krzysztof Kamil Baczyński został kolejnym patronem 2021 roku – jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W jego przypadku również będziemy obchodzić okrągłą, 

100. rocznicę urodzin. Baczyński pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata 
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temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu 

Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w 

działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla 

polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej 

ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” – podkreślono w tekście uchwały. 

Patronem 2021 roku został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i 

scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, 

społecznego i politycznego. „Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – 

bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i 

rozdarcie współczesnego człowieka” – napisano w uchwale. W przyszłym roku przypada 100. rocznica 

urodzin Różewicza. 

Sejm podkreślił w uchwale, że „filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma 

charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo 

będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”. 

 
Zdrowego, spokojnego  

i Szczęśliwego Nowego Roku 

2021 życzy redakcja „Czytadła” 

oraz Dyrekcja, Nauczyciele  

i uczniowie SP w Trzcianie 

HUMOR SZKOLNY 
HUMOR  

 

Pani od Biologii pyta Jasia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw 

najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech 

młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda? 
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