
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NR 92-93 

Pismo 

młodzieży 

i nauczycieli 

Kwartalnik 

Drodzy Czytelnicy!!!  
W numerze: 
 

 z życia szkoły 

 nauka zdalna 

 w stronę dorosłości 

 bezpieczne wakacje 

 polecamy 

 powieść w odcinkach 

 o stresie 

 pora coś zmalować 

 ciekawoć 

 humor szkolny  

 WAKACJE TUŻ, TUŻ  
 

PRZECZYTAJCIE!!! 

 

 
 

 

 

 

 

Redakcja: uczniowie z klasy 7 SP w Trzcianie – Martyna Ruda, Anna Kornak, Marcelina Rączy, Julia 
Kocur, Oliwia Jaremko 
Pod opieką: mgr Joanny Gajewskiej Ząbek 
Druk: SP Trzciana e-mail:  zs.trzciana@intertele.pl        
Nakład: wydanie online         

„Wczoraj do Ciebie nie należy. 

Jutro niepewne…  

Tylko dziś jest Twoje”.    Jan Paweł II 
 

mailto:zs.trzciana@intertele.pl
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Z ŻYCIA  
SZKOŁY 

 
 
 
 
 
Kończy się rok szkolny 2019/2020 z nim nowe zadania, szkolne przygody, 

trudne wyzwana. Jesteśmy o kolejny rok mądrzejsi, bogatsi w nowe doświadczenia. 
Czerwiec w szkole to podsumowań. Odbyło się sporo imprez, uroczystości, 
konkurów. Wiele z nich miało charakter tradycyjny. Od marca niestety online.   

W naszej szkole w ostatnich miesiącach sporo się działo… realizowano wiele 
ciekawych pomysłów, małych i dużych projektów, ważnych i mniej ważnych spraw. 
O wielu z nich poczytacie na stronie szkolnej i kanale Biblioteka/Świetlica/Pedagog.  
Był zatem: 
 Dzień Seniora 
 Ferie zimowe 
 Zabawa karnawałowa 
 Narty dzieciom 
 Dzień bez telefonu 
 Spotkanie z ornitologiem 
 Wyjazdy do kina i teatru 
 Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 Dzień Sportu 
 Egzaminy ósmoklasisty 

Obchodziliśmy: 
 Walentynki 
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 Dzień kobiet 
 Święta Wielkanocne 
 Majowe Święta /Święto Pracy, Dzień Flagi i Święto Konstytucji/ 
 100. Urodziny Karola Wojtyły 
 Dzień Matki 
 Dzień Dziecka 
 Dzień Ojca 

Pamiętaliśmy też o: 
 Dniu Ziemi 
 Światowym Dniu Sztuki 
 Międzynarodowym Dniu Książek 
 Światowym Dniu Rodziny 
 Dniu Niezapominajki 

Odnosiliśmy również sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, 
ogólnopolskich.  

Zachęcamy do wspominania i czytania… O niektórych z nich chcemy napisać.  
Zaczniemy od największego wyzwania tego roku szkolnego – nauka zdalna. 

 

 

 

 

 

NAUKA 

ZDALNA 
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Zdajemy sobie sprawę, że nadszedł czas szczególny. Dla wszystkich z nas jest on bardzo 
trudny. Nie byliśmy jeszcze w takiej sytuacji, w której zagrożone jest nasze zdrowie i życie.  
Z pewnością nie spodziewaliśmy się, że będziemy teraz spędzać czas w dom, ograniczając 
kontakty z innymi ludźmi, pracować zdalnie i uczyć się zdalnie.  

Obowiązkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca. O nauce na odległość 
mówią wszyscy: ministrowie, dzieci, rodzice, nauczyciele. polska szkoła. Zdalne nauczanie to 
bardzo duże wyzwanie dla polskich szkół, na które nie były przygotowane. Podstawą edukacji 
jest bowiem relacja i nawiązywanie kontaktu, został on ograniczony. Uczniowie i ich 
nauczyciele kontaktują się online.  

Szkoła w Trzcianie podjęła wyzwanie zorganizowania edukacji zdalnej. Dziś możemy 
wspominać początki, robić pierwsze podsumowania i oceny, próbować odpowiadać  
na pytania, czy nasze wysiłki nie poszły na marne? 

W marcu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy 
realizację obowiązku szkolnego  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Naszym głównym narzędziem wzajemnej komunikacji jest e-dziennik, strona szkoły. 
Początkowo pracę zdalną organizowaliśmy w miarę możliwości i umiejętności.  
Do komunikacji z Uczniami i Rodzicami wykorzystywaliśmy nasze zasoby oraz nowoczesne 
technologie, komunikatory społecznościowe po wcześniejszym ustaleniach. Lekcję odbywają 
się wg planu, jaki obowiązywał przed zawieszenie zajęć. Jedyną zmianą jest czas ich trwania. 
Każda lekcja trwa  25 min i 5 min przerwy między zajęciami.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom Uczniów i Rodziców, by usprawnić i ujednolicić  
nowoczesny zdalny przekaz treści kształcenia zdecydowaliśmy się na pracą z pakietem firmy 
Microsoft pod nazwą Office 365. Podstawowym programem do realizacji zajęć jest aplikacja 
Teams. 

Są lekcje online, filmy, zdjęcia, przykłady, animacje, prezentacje, rozmaite zasoby  
i dedykowane interaktywne ćwiczeń i ciekawe Quizy. Są też nauczyciele, którzy wspierają 
swych uczniów na każdym etapie ich działania.  

Konsultacje z rodzicami odbywają się online za pomocą systemu wiadomości  
w dzienniku lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Odbyły się spotkania z rodzicami 
online.  

Do stałej dyspozycji uczniów i rodziców pozostaje też Pedagog szkolny, wychowawcy 
świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz. Przygotowują oni bogatą ofertę, znakomite pomysły na 
oryginalne spędzanie czasu, udostępniają ciekawe linki, audiobooki, prezentacje 
okolicznościowe. Szkoła zorganizowała konkurs pt. W domu jest wesoło, czyli sposób na 
nudę.  

Mija kolejny tydzień nauki zdalnej. Pozostajemy w domu, nie chodzimy do szkoły,  
ale uczestniczymy w lekcjach on-line. Uczniowie samodzielnie przy wsparciu nauczycieli  
i rodziców zdobywają nową wiedzę i nabywają umiejętność samodzielnej pracy. 

Dziś możemy powiedzieć, że zdalne uczenie, to zasługa samodzielnych działań 
dyrektorów i nauczycieli oraz ich uczniów. A jakie przyniesie w przyszłości efekty, pokarze 
czas… 
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Zapiski z czasu PRZEKLĘTEJ KORONY  
 
Covid-19 zmienił rzeczywistość 
Pielęgniarki i lekarze niosą tarczę 
Kwarantanna…  
W domach dziś siedzimy  
Na nauce zdalnej 
Z koroną walczymy 
Wszyscy wariujemy 
A z nami komputery 
Linie przeciążone 
Teamsy zawieszone  
Wolności nie docenialiśmy 
Teraz rozpaczamy 
Chrońmy bliskich 
Ludzi wokół nas 
A maseczka to podstawa 
Stała się symbolem 
Podróże zabronione 
Imprezy ograniczone 
Covid-19 zmienia nas… 
Inaczej płynie czas 
 

Martyna  
  
Na koniec piosenka z pozdrowieniami i życzeniami, o tym jak oswoić strach, pokonać 
przeszkody i spełniać marzenia …bo wiara przecież przenosi góry… 

https://youtu.be/sdQGqO9xuao 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/sdQGqO9xuao
https://youtu.be/sdQGqO9xuao
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W stronę dorosłości 
 

Za  nami wielkie wyzwanie - EGZAMINY ÓSMOKLASISTY - 16 - 18 CZERWCA, które 

sprawdzają efekty wieloletniej nauki! Młodzieży z naszej szkoły towarzyszyła duża doza 

niepewności, bo czas szczegóły i warunki wyjątkowe.  To według uczniów najtrudniejszy test  

i bardzo wiele od niego zależy – ich przyszłość. Za nimi trzydniowy maraton z testami. 

Trzymaliśmy za nich kciuki i życzyliśmy powodzenia i przysłowiowego "połamania pióra". 

Mamy nadzieję, że wyniki będą zadawalające i uczniowie naszej szkoły dostaną się do 

wymarzonych szkół. Dobry wynik na egzaminie to przepustka w stronę dorosłości.  Przed 

mami zakończenie roku szkolnego – dla nich to zakończenie wyjątkowe z najlepszymi 

życzeniami dedykujemy im piosenkę „Ostatni” zapraszamy do wysłuchania… 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dt9_SKGnPo 

 
Życzymy sukcesów w życiu, spełnienia marzeń, bardzo dobry wyników egzaminów,  

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”.  

https://www.youtube.com/watch?v=2Dt9_SKGnPo


7 

 

BEZPIECZNE WAKCAJE 

 
 

Zbliża się koniec roku szklonego… 

Nadchodzi czas upragnionych wakacji!!! 

Gdziekolwiek będziecie odpoczywać, róbcie to mądrze i rozważnie! 

Pamiętajcie o kliku zasadach: 

 zanim coś zrobisz, zapytaj się rodziców 

 woda jest rozkoszą w upał, ale korzystajcie z niej tylko w obecności rodziców  

i ratowników 

 pływajcie tylko w strzeżonych kąpieliskach 

 skoki do wody? OK, ale tylko pod okiem ratownika i w akwenie, który znacie 

 rower to pomysł na świetnie spędzony czas, 

 ale jezdnią trzeba dzielić się z innymi 

 przestrzegajcie zasad ruchu drogowego, a także kultury i odpowiedzialności 

 kontrolujcie czas spędzony przed komputerem 

 nie podawajcie nikomu swoich danych osobowych 

 nie ufajcie nieznajomym, bo nie wiecie kim są i jakie mają zamiary 

 wasze zainteresowania nauką ą na miarę Einsteina 

 ale eksperymentujcie w laboratoriach, nie w domach 

 nie bawcie się chemikaliami i zapałkami, a także prądem i gazem 

 bez konsultacji z opiekunami nie zażywajcie żadnych leków 

 chrońcie głowę przed słońcem 

 w upalny dzień pijcie dużo wody 
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 w górach zawsze spacerujcie po wyznaczonych szlakach 

 nie palcie ognisk w lesie 

 nie jedźcie nieznanych jagód i grzybów 

 w trakcie burzy znajdźcie bezpieczne schronienie 

 pamiętajcie numery służb ratunkowych 

Ale przede wszystkim pamiętajcie, że wakacje to czas zabawy i przygody. 

Zatem bawcie się bezpiecznie! 

Bądźcie odpowiedzialni!!! 

Zawsze starajcie się przewidzicie konsekwencje swoich zachowań! 

Bezpiecznych wakacji… 

Wróćcie we wrześniu cali i zdrowi i ze wspaniałymi wspomnieniami! 

Do zobaczenia!!! 

 

 
 
 
 
 
 

Szkoła, odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe, trochę sportu  
i rozrywki, chwila lenistw i dzień minął. Twój grafik jest 
napięty… zbliżają się wakacje, więc może warto coś nowego 
obejrzeć, posłuchać albo przeczytać! Przygotowaliśmy dla Was 
nasz propozycje. Może coś znajdziecie dla siebie… 
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Polecamy 

Filmy: 

 ,,The Kissing Booth" 

 ,,Ósma klasa" 

 ,,Wszystkie jasne miejsca" 

 ,,Kluseczka" 

 ,,Niezgodna" 

 ,,Zew Krwi" 

 ,,Na krańcu świata" 

Książki: 

 ,,Wszechświaty" Leonardo Patrignani 

 ,,Fangirl" Rainbow Rowell 

 ,,Odkąd cię nie ma" Morgan Matson 

 ,,Proroctwo cieni. Elementals." Michelle Madow 

 ,,Prawdziwy sprawdzian" Peter Abrahams  

 ,,Whisper Nawiedzony 

dom" Isabel Abedi 

 ,,Dziesięć tysięcy drzwi" 

Alix E. Hallow 
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Seriale: 

 ,,Stranger Things" 

 ,,13 powodów" 

 ,,Ania, nie Anna" 

 ,,Atypowy" 

 ,,Elite" 

 ,,Skam" 

 ,,Słodkie kłamstewka" 

 

Utwory: 

 ,,Szampan" Sanah 

 ,,Break my heart" Dua 

Lipa 

 ,,Yummy" Justin Bieber 

 ,,Lose you to love me" 

Selena Gomez 

 ,,Salt" Ava Max 

 ,,Happy'' Pharrell Williams 

 ,,Hotline bling" Drake 

Wyboru dokonała Marcelina 

 
Na koniec polecamy opowiadanie Marceliny inspirowane 
fragmentem książki Jarosława Grzędowicza  
pt. „Pan Lodowego Ogrodu”…  
I oczywiście zachęcamy do przeczytania całego cyku!!! 
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MISJA 

Czas do rozpoczęcia wyprawy płynął bardzo szybko. Starałem się przygotować jak 
najlepiej. Zostałem przeszkolony oraz przygotowany do podróży. W końcu nadszedł dzień,  
w którym miałem wyruszyć na moją misję badawczą. Dosiadłem Cyfrala, a następnie 
wyruszyliśmy razem w ciemną otchłań kosmosu. Widok, który ujrzeliśmy po opuszczeniu 
atmosfery ziemskiej był niesamowity. Miliardy świecących gwiazd rozpościerały się dookoła 
nas. Planety wirowały, niczym karuzela w wesołym miasteczku. Pomimo tego, że żyję już długi 
czas, to moja pierwsza wyprawa w tak daleką część wszechświata. Muszę przyznać, że było to 
dla mnie nie lada wyzwanie. Obawiałem się nieznanego, aczkolwiek wierzyłem w powodzenie 
mojej misji.   

Dotarliśmy na Midgaard. Była to niesamowita, pod względem widoku planeta. Zdziwiła 
mnie jednak pewna rzecz. Wszystkie urządzenia, które ze sobą zabrałem, przestały działać. 
Dosłownie wszystkie. Od tego czasu nie miałem możliwości kontaktu z komandorem 
Lodowcem, ani żadną osobą pochodzącą z Ziemi. Poczułem przerażenie. Powoli zacząłem 
zwiedzać i oglądać każde miejsce w jakie trafiłem, mając nadzieję, że znajdę jakąś poszlakę, 
która pomoże mi zbliżyć się do odkrycia prawdy o zaginionej grupie badawczej. Czas mijał, a 
ja wciąż niczego nie znalazłem. Nie  poddawałem się jednak, gdyż wiedziałem, że komandor 
Lodowiec  pokłada we mnie wielką nadzieję. 

 W końcu jednak na coś trafiłem, a w zasadzie to coś trafiło na mnie. Właśnie 
kończyłem badać obszar bagienny, gdy usłyszałem świst i poczułem coś mokrego na mojej 
twarzy. Przez chwilę stałem osłupiały, nie mając pojęcia co właśnie się wydarzyło. Chwilę 
później, znów to samo. Coś przemknęło obok mnie w bardzo szybkim tempie pozostawiając 
na mojej twarzy smugę błota. Obejrzałem się dookoła i nagle dojrzałem światło padające  
z pomiędzy zielonych krzewów znajdujących się za mną. Były to cztery małe okrągłe światełka 
przypominające dwie pary skośnych oczu. Kiedy podszedłem bliżej ujrzałem dwie postacie 
siedzące na ziemi, chichoczące cicho pod nosem. Poczułem zdziwienie,  a także niepokój.   
Z  początku nawet mnie nie zauważyli. Po chwili jednak zwrócili na mnie uwagę, a na ich 
twarzach pojawiło się widoczne przerażenie. 
- Cześć, jestem Akira. - powiedział chłopak, powoli wstając z ziemi.  
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Wyglądał inaczej niż ludzie sobie wyobrażają.  Miał zielony,  jak wiosenne liście, odcień skóry 
oraz brązowe piegi na nosie. Na jego twarzy znajdowały się skośne oczy, które ku mojemu 
zdziwieniu - świeciły jasnożółtym odcieniem. Miał krótkie, brązowe włosy i ubrany był  
w skórzaną odzież. 
- A ja nazywam się Nezi. Jestem siostrą Akiry. - dodała dziewczyna znajdująca się za jego 
plecami.   
Była bardzo podobna do brata. Różniła się tym, że miała długie, brązowe włosy, z których 
połowa była zapleciona w warkoczyki oraz koliste, srebrne kolczyki. 
- A ty jesteś?- zapytała. 
- Nazywam się Vuko Drakkainen, pochodzę z Ziemi i przybywam tutaj z misją… - 
odpowiedziałem na pytanie Nezi. 
- Naprawdę? To niesamowite! - wykrzyknęli oboje w tym samym momencie. 
- My możemy ci pomóc! - zawołał Akira. 
- Znamy te  tereny jak własną kieszeń – dodała pewna siebie Nezi. 
Mimo tego, że wydawali się całkiem przyjaźni, zabawni i pełni energii, czułem w sobie strach  
i przerażenie, a z drugiej strony niepewność, bo nie do końca im ufałem. Byłem również 
zaskoczony ich wyglądem, gdyż całkiem inaczej wyobrażałem sobie mieszkańców Midgaardu.  
Akira i Nezi musieli zauważyć moje obawy i zdenerwowanie, ponieważ stali się bardziej 
poważni. 
-Nasza wioska znajduje się niedaleko. Może rozmowa z wodzem, pomogłaby ci w rozwiązaniu 
twojego problemu. - oznajmił Akira. 
-To co? Jesteś chętny na wizytę u wodza Satokh? - zapytała Nezi. 

Przyjąłem ich propozycję, ale nie zapominałem, że muszę mieć się na baczności. Mam 
nadzieję, że rozmowa z Satokh pomoże mi w odnalezieniu grupy badawczej. 

Marcelina 
 

Procedura Wygaszania Stresu 
Zrób coś, co pozwoli Ci się uspokoić, na przykład: 

 spokojnie oddychaj, skupiając się tylko na tym 

 obmyj twarz i dłonie zimną wodą 

 licz od 10 do 1, robiąc przy każdej cyfrze wdech i wydech 

 idź na spacer i skupiaj się tylko na tym, co widzisz, słyszysz lub czujesz 

 policz żarówki w mieszkaniu 

 
Gdy będziesz już spokojny, przypomnij sobie jedną z rzeczy,  
z której powodu byłeś dumny, bo udało ci się jej dokonać, mimo trudności!!! 
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Zastanów się teraz, czy strategia, 
jakiej użyłeś do rozwiązania 
sprawy, o której pomyślałeś, nada 
się do obecnej sytuacji. W jaki 
sposób może być pomocna? Jeśli 
nie będzie, poszukaj w głowie 
wspomnienia, które zawiera 
podobną sytuację do obecnej 
stresującej i zastanów się, jak te 
rozwiązania przełożyć na teraz 
 
Jeśli masz trudność  
z odnalezieniem odpowiedniego 
wspomnienia lub go po prostu go 
nie masz, poproś o pomoc osobę zaufaną 
lub z potrzebnym doświadczeniem. 

Podejmij próbę wcielenia w życie uzyskanych strategii. 

Nagrodź siebie za wysiłek!!! 

 

 

POWIEŚĆ W ODCINKACH  
Z Pamiętnika pilnej uczennicy  

Część druga - Nie ma to jak w Atenach! 
 

Przebudziłam się jakby w malignie. Widziałam jak przez mgłę, a głową pękała mi  
od bólu. Gdy uprzytomniłam sobie powagę sytuacji, oniemiałam. Leżałam w środku 
opustoszałego teatru, ale nie wyglądał on na taki, jaki znam... Wstałam, rozglądnęłam się. 
Mój wzrok przyciągnęło ogromne wzniesienie za plecami. Zerknęłam wyżej, a tam - 
zbladłam:  
- Przecież to jest Akropol*, wszędzie rozpoznałabym świątynię Ateny - rzekłam sama  
do siebie.  
- Chwileczkę, na pocztówce był osłonięta rusztowaniami, a częściowo zburzona?! Czy  
to możliwe, że... nie, na pewno śpię, nie można cofnąć czasu - wypowiadając te słowa, 
uszczypnęłam się w rękę. 
Nic to nie dało, nadal stałam oszołomiona pośrodku tłumu głośno debatujących Greków: " 
kto to?" Tylko tyle zrozumiałam z ich gestykulacji. Dotarło do mnie, że naprawdę jestem  
w starożytnej Grecji!!! Wszyscy zbierali się przed wejściem do amfiteatru*. Spektakl zaczął 
się chwilę potem. Oprócz tego, że nic nie zrozumiałam… to było całkiem przyjemnie. Szkoda, 
że nie uważałam na lekcjach historii, na pewno coś bym wtedy wiedziała o Atenach. Mogę 
tylko powiedzieć, że jest tu ekstremalnie gorąco i tak nieswojo. 
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Wdrapałam się na wcześniej wspomniane wzgórze. Widoki powalały z nóg. Świątynia, 
starannie wykonana z marmuru, miała mnóstwo wysokich kolumn. Tutejsza ludność 
oddawała tam cześć Atenie - bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny oraz opiekunce 
miast. Jej atrybutami są: włócznia i miecz, wnioskuję po tym, że trzyma je w ręce na prawie 
każdej płaskorzeźbie.  

Zaczęłam zwiedzać miasto, gdy w pewnym momencie na chodniku pojawiła się ta 
sama torebka, co na kursie aktorskim. Podniosłam ją, wsunęłam dłoń do środka, a moim 
oczom ukazała się - nie uwierzycie - Atena! Powiedziała, że wracam do domu i, że mam 
nikomu nie mówić o tym co tu widziałam. 
Zamknęłam buzię na kłódkę. I poszłam studiować historię - trzeba nadrobić zaległości. 

                                                              Cdn. 
 
*Akropol - wzgórze, miejsce kultu Ateny ( bogini) 
*Amfiteatr - odkryta arena o kształcie koła, otoczona rzędami siedzeń dla widzów i przeznaczona do publicznych walk gladiatorów 
oraz wystawiania sztuki. 

PORA COŚ ZMALOWAĆ!!! 
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koloruj online lub tradycyjnie 
 

 

  

 
 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyle-i-kwiaty-1?colore=online 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyle-i-kwiaty?colore=online 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyle-i-kwiaty-1?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyle-i-kwiaty?colore=online
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Nie mam żadnych  
szczególnych uzdolnień.  
Cechuje mnie tylko  
niepohamowana ciekawość… 

- Albert Einstein 
 
Istnieją cechy charakteru, które sprzyjają pracy naszego mózgu. Jedną z nich jest ciekawość.  

To ona otwiera dziecięce umysły na nową wiedzę a w przypadku dorosłych czyni każdą 

naukę bardziej efektywną. 

Czym jest ciekawość? 

„Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana 

ciekawość.” Nie jest przypadkiem, że te słowa wypowiedział niegdyś Albert Einstein – 

postać, która wniosła olbrzymi wkład w rozwój wielu nauk. Słowa fizyka mogą być 

dowodem na to, że wielkie odkrycia są wynikiem ludzkiej ciekawości. Zaskakujące? Raczej 

bardzo oczywiste. 

  

Czym wobec tego jest ciekawość? Najprościej jest powiedzieć, że ciekawość to chęć, 

pragnienie dowiedzenia się czegoś, poznania. To całkiem nieświadoma potrzeba wynikająca 

z naszego wewnętrznego imperatywu, która pcha nas ku badaniu określonej rzeczywistości, 

eksplorowaniu jej czy poszukiwaniu dowodów na jej istnienie. O samej ciekawości można 

mówić w trzech jej wymiarach. Są to: 

• Nieszablonowość 

Ten aspekt ciekawości to kreatywne, twórcze i oryginalne podejście do świata. Ciekawość 

skłania w tym przypadku do szukania rozwiązań zupełnie innych od tych, które się zna. 

Celem jest znalezienie własnego rozwiązania i lepszej drogi. I to wszystko przy pomocy 

wyobraźni i kreatywnego myślenia. 

• Skłonność do eksperymentowania  

Ten rodzaj ciekawości zwykle charakteryzuje badaczy – osoby, które chcą poznawać przez 

doświadczenie. Najważniejsze w tym przypadku jest eksplorowanie, odkrywanie nieznanych 

wcześniej zjawisk czy przedmiotów. Skłonność do eksperymentowania pozwala na 

zdobywanie wiedzy przy użyciu wszystkich zmysłów. 

• Iloraz ciekawości czyli głód wiedzy 

Im wyższe CQ (iloraz ciekawości), tym osoba bardziej dociekliwa i otwarta na nowe 

doświadczenia. Wysokie CQ cechuje ludzi, którzy stale szukają ciekawych rozwiązań znanej 

im rzeczywistości.  Przyswajanie wiedzy u takich osób jest dociekaniem, drążeniem tematu 
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od środka, aż do momentu uzyskania satysfakcjonujących wniosków. Głód wiedzy to zresztą 

największa motywacja do nauki, bo to z niego rodzi się potrzeba edukacji. 

 

Ciekawość jako cecha charakteru, zmienia się wraz z wiekiem. Jako dzieci, nie potrafimy 

nad nią zapanować, szybko poddajemy się tej potrzebie, narażając się czasem na 

niebezpieczeństwo. Mimo tego, ta pierwotna, niepohamowana potrzeba odnalezienia 

odpowiedzi na jakieś trapiące pytanie, bywa największą siłą napędową rozwoju umysłowego 

u dziecka. W połączeniu ze zmysłami, takimi jak: wzrok, węch, dotyk – dziecięca ciekawość 

zapoczątkowuje nabywanie wiedzy i umiejętności. 
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HUMOR SZKOLNY 
 

W wojsku generał pyta. 

- Kto zna się na muzyce? 

Pięć osób podnosi rękę. 

Na co generał. 

-I bardzo dobrze! Mam fortepian do 

wniesienia na 10 piętro.. 

 

Zebranie. 

- Ktoś z państwa chciałby coś dodać? 

- Tak, ja bym chciał coś dodać. 

- Słucham? 

- Dwanaście plus siedem, dziękuję. 

 

 

 

 

 

  
Opr. Ania 



20 

 

CIEPLEJSZY WIEJE WIATR…  

 
 

„Życie jest bogactwem, strzeż go. 
Zycie jest marzeniem, spełnij je”. 

 
Matka Teres z Kalkuty 

 

 
 
 

W A K A C J E  T U Ż, T U Ż 
Za nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy, realizacji nowych wyzwań,  

wielu cennych inicjatyw i twórczych działań.  

To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego,  

co udał się osiągnąć i zrealizować. 

To również okazja, żeby wszystkim podziękować za rzetelność i wytrwałość,  

za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę. 

Uczniom gratulujemy sukcesowi, osiągnięć i umiejętności. 

Rodzicom dziękujemy za wsparcie i pomoc.  

Wszystkim życzymy, aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.  

Obyście w nowym roku szkolnym wrócili pełni sił i gotowości  

do spełniania marzeń i planów.    


