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    “Ciekawostki z podróży” 

W czasie mojego wakacyjnego pobytu na szkoleniu w Port-

smouth w ramach projektu Erasmus+, miałam okazję odwiedzic  dwie ro z ne szkoły dla 

ucznio w w wieku 11-16 lat (Secondary School). Opro cz poznania sposobu funkcjono-

wania szko ł, poczucia ich atmosfery, wielu ciekawych rozmo w z nauczycielami, uczest-

niczyłam w kilku lekcjach matematyki.  Było to dla mnie interesujące dos wiadczenie, 

niewątpliwie skłaniające do wielu przemys len . W artykule tym chciałabym podzielic  

się moimi notatkami z obserwowanych dwo ch lekcji. Ciekawa jestem Waszej opinii. 

Dwie lekcje matematyki w Secondary School - Portsmouth: 

Czas trwania:  55/60 min 

Pierwsze 5 min!!!! (na kaz dej lekcji!!!): KARTKO WECZKA ☺☺ z liczenia: 

 

v Ńieprzekraczalny czas 5 min odlicza zegar wys wietlany na tablicy multimedialnej (prawie jak 

na zawodach sportowych ☺) 

v W czasie kartko wki nauczyciel włącza muzykę (wyboru dokonują uczniowie!!!, moz e byc  

wszystko opro cz cięz kiego metalu). Jez eli Ci to przeszkadza … - Sorry!!! Musisz nauczyc  się 

koncentrowac  w kaz dych warunkach. 

Zachęcam do sprawdzenia się. UWAGA!!! …. CZAS START!!! 

 

Level  I P Level II P Level III P 

125+31  120x3  12x0,3-3,1  

200-52  60:5:4  -4:(-2)+5:(-2,5)  

25+15-2  25x5  1,3-3,2x1,1  

9-3+3  1,44:12  (-4)2x1,2  

5400-200+12  2,01x102  -2,2x3,1  

17+4-1+3  60:0,5  6,21x(-0,1)  

70-24-6  0,64:8  3,25:0,5  

18+23+22+17  13x25:25  0x342,12  

999-111+2  1,4:7x10  45:(-9)-(-2)x1,5  

10+30-15  5x120  -53:0,25-0,25  

Sum:  Sum:  Sum:  
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 Kolejne 5 min:  Ńauczyciel wys wietla na tablicy prawidłowe od-

powiedzi, a uczniowie sami sobie sprawdzają prace (to nic dziw-

nego, w brytyjskich szkołach uczniowie bardzo często dokonują 

samooceny. Ma to słuz yc  zrozumieniu popełnianych błędo w, dys-

kusję itp.). Po zliczeniu punkto w, przyznawane są wirtualne zło-

te, srebrne i  brązowe medale. 

 

ŃIKT ŃIE OSZUKUJE, ŃIKT ŃIE S CIĄGA, ŃIKT SIĘ ŃIE BUŃTUJE, bo po pierw-

sze: nie ma na to czasu, a po drugie: KAZ DY WIE, z e kartko wki słuz ą systema-

tycznym, utrwalającym c wiczeniom i są elementem przygotowania do obowiąz-

kowego egzaminu General Certificate of Secondary Education (GCSC).  

Kolejne 10 min:  Temat włas ciwy, czyli temat, kto ry omawia przy tablicy nau-

czyciel.  

Lekcja 1:  Rozkład wyrażenia kwadratowego na czynniki (Factorization).  

 Omawiany przykład:    x2 – x - 6 = (x-3)(x+2).      ŃIC WIĘCEJ!!!! 

Lekcja 2:  Drzewo prawdopodobieństwa (Probability Trees). 

Omawiany przykład:  A bag contains 6 blue counters and 4 green counters. One is 

picked and then replaced. A second is then picked. Draw a probability tree and 

calculate the probability of picking two blue counters. 

 

 



Po tym kro ciutkim wykładzie, przez następne 40 min uczniowie w grupkach lub 

indywidualnie rozwiązują zadania z kart pracy. Ńa kartach … 15-20 zadan  tego sa-

mego typu jak zadanie omawiane wczes niej przez nauczyciela.  

40 min na malutką partię materiału, którą my przerabiamy w 5-10 

min????!!!!  

Ńa koniec lekcji nauczyciel pyta jeszcze, czy uczniowie potrzebują więcej podobnych c wiczen  w 

czasie następnego spotkania. Woow!!! Ńiewiarygodne to wprost dla polskiego nauczyciela i w 

polskiej szkole. 

 

Czy uczniowie pracują w czasie pracy indywidualnej? Ro z nie to bywa, choc  w 

większos ci tak. Jedno spostrzez enie od razu rzuca się w oczy. Zero stresu, pośpie-

chu, nadmiaru informacji, choć … myślenia i kreatywności też za dużo tu ra-

czej nie ma☺☺. Pojawia się ono na eksperymentalnych zajęciach Science oraz 

w college’u na poziomie zaawansowanym. A co z pracami domowymi? Co z  …. na 

to pytanie nie uzyskałam jednoznacznej odpowiedzi.  Ksiąz ki uczniowie zostawiają 

w szkole, ale od czego są szkolne platformy internetowe? ☺☺☺ 

Czy spodobałaby się Wam taka lekcja?  Zapraszam do dyskusji ☺ 

(Melania Kubik) 
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Świąteczny czas zwia-

stuje różne przyjemności. Czekamy na zapach choinki, smak wigilijnych 

potraw, magię kolorów i świateł, spotkania z bliskimi i przyjaciółmi, rodzin-

ną atmosferę. Rozbudzamy wyobraźnię, marzymy o prezentach i chętnie 

chcemy obdarować nimi kogoś innego. Również i w tym roku szkolnym by-

ła okazja, żeby do  tych wszystkich radości dołączyć satysfakcję z udziału 

w szkolnym konkursie chemicznym.  

XII Świąteczny Konkurs Chemiczny 

Ostatecznie w Konkursie 
wzięło udział  50 uczniów 
Szkoły Podstawowej,  
Gimnazjum i 35 osób LO 
oraz trzech nauczycieli.  
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Uczniowie Amigo wiedzą , że 

nawet geniusz tylko sumiennością, 

wiarą w siebie może zdobyć wiedzę, 

rozwinąć swoje umiejętności. Kiedy 

pytania wymagały sięgania po wie-

dzę przyrodniczą niekoniecznie zwią-

zaną z materiałem omawianym na 

lekcjach chemii czy biologii koniecz-

ne było skorzystanie z Internetu – a 

to umiejętność współcześnie nie-

zbędna w każdym samokształceniu. 



 

Czy było łatwo? 

Niełatwo podsumo-

wać różnorodność i  roz-

piętość stopnia trudności 

zadań we wszystkich kla-

sach, ale na pewno ambi-

cje i zapał wszystkich bio-

rących uczniów należy 

docenić, bo kosztowało 

ich to sporo wysiłku. 

Dzięki włożonej 

przez uczestników 

Konkursu pracy na 

spotkaniu wigilijnym 

wielu uczniom  zosta-

ły wręczone nagrody i 

przyznane wyróżnie-

nia.   

Na zwycięzców 

w każdej klasie cze-

kały świąteczne upo-

minki, dyplomy i nie-

spodzianki. 
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* Logiczne myślenie i spostrzegawczość 

dało się wykorzystać w sytuacjach, kiedy 

konieczne było rozwiązanie łamigłówek, 

rebusów czy ustalenie, które z naczyń 

laboratoryjnych należy wstawić w 

brakujące miejsce.  

Na pewno kreatywne myślenie, motywacja i sumienność pomogły 

wykorzystać posiadaną wiedzę i zdobyć nowe doświadczenie. 

Większość chemicznych  anagramów zakończyła się sukcesem -

znalezieniem wyjściowego słowa, tribondy też były popularne  - 

zgadywanki te uruchamiały wyobraźnię często ponad oczekiwania 

autora zestawów. 



Już po kilku miesiącach nauki można czuć się chemikiem w naj-

ważniejszych czynności laboratoryjnych. Kolejne semestry obser-

wacji i poznawanie właściwości różnych substancji  pozwoliły na-

pisać, co jest nie w porządku w przeprowadzanym na ilustracji do-

świadczeniu.  

Dla początkujących chemików nie była problemem odpowiedź na 

pytanie, jakiego głównego metalu użyto do wyrobu tych przedmio-

tów przedstawionych na rysunkach. Człowiek współczesny czło-

wiek wie, że oprócz metali umiejętnie wykorzystuje się ich właści-

wości stosując stopy metali, gdyż można—zależnie od celów, ja-

kim mają służyć—dowolnie modyfikować ich właściwości. Ucznio-

wie Amigo pochwalili się znajomością tych kwestii. 

XII Świąteczny Konkurs Chemiczny 
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Starsi uczniowie mieli rozstrzygnąć skład stopu orichalcum. Jego 

pochodzenie i skład były od dawna zagadką. Według Platona wy-

dobywano go wyłącznie na Atlantydzie, miano go użyć między 

innymi do wykończenia wnętrz świątyni Posejdona. 

Dzisiaj większość ekspertów uważa, że był to stop zbliżony do zna-

nego już w czasach prehistorycznych mosiądzu. Wykonywano go z 

rudy cynku, węgla drzewnego i miedzi. Potwierdza to analiza spek-

troskopowa metalu wydobytego w 2015 r. z wraku statku, który 2600 

lat temu zatonął u wybrzeży Sycylii. Zgodnie z tą analizą, to stop wy-

konany w 75-80 proc. z miedzi, 15-20 proc. z cynku i do kilku pro-

cent z niklu, ołowiu i żelaza.  

http://wyborcza.biz/Gieldy/0,125889,,,,ZINC.html
http://wyborcza.biz/Gieldy/0,125889,,,,COPPER.html
http://wyborcza.biz/Gieldy/0,125889,,,,NICKEL.html
http://wyborcza.biz/Gieldy/0,125889,,,,LEAD.html


 

 

 

 

 

 

 

Jedna odmiana zie-

mi okrzemkowej to odmia-

na  przeznaczona do kon-

taktu z żywnością  - skła-

da się z: 33% krzemu, 

19% wapnia,  5% sodu, 

3% magnezu, 2% żelaza 

oraz śladowych ilości 

manganu, cyrkonu, tyta-

nu, miedzi i boru.  

Każdy z mikropo-

rów w cząsteczkach zie-

mi okrzemkowej posiada 

silnie ujemny ładunek 

elektryczny, co sprawia, 

że ma zdolność przycią-

gania mniejszych czą-

stek, np. zanieczysz-

czeń, metali, wody i lipi-

dów.   

Ziemia okrzem-

kowa ( diatomit)  to 

miękka skała osado-

wa, powstająca w 

zimnych morzach i je-

ziorach ze skamienia-

łych pancerzyków glo-

nów jednokomórko-

wych – okrzemek.  

St

 

Ziemia okrzemkowa rodzajem miękkiej 

skały zbudowanej głównie z krzemu ; 

jest biała lub żółtawobiała, porowata, 

lekka, miękka, pylasta (nie jest zwięzła) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_okrzemkowa 

Ma właściwości lecznicze – oczyszcza organizm 

z toksyn i metali ciężkich, obniża cholesterol, 

może chronić przed infekcjami i pełnić wiele 

innych funkcji. Działa jak naturalny środek oczyszczający. Wykazuje 

zdolność zabijania pasożytów i wirusów, które w organizmie wywołują 

stany chorobowe. Ziemia okrzemkowa nie jest w żaden sposób trująca. 

Insekty i pasożyty nie muszą jej zjadać, aby była dla nich zabójcza. 

Diatomit sprawia, że z ich egzoszkieletu wyciągane są lipidy, przez co 

wysychają, a w konsekwencji ...giną. Proces przyspieszają dodatkowo ostre 

krawędzie cząsteczek ziemi okrzemkowej. 

Pierwsza  klasa  licealna miała rozstrzygnąć dylemat, jakie uprawy najlepiej 

udają się na ziemi okrzemkowej? To było trochę podchwytliwe pytanie, bo … 

sami przeczytajcie, czym jest ziemia okrzemkowa. 



XII Świąteczny Konkurs Chemiczny 
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 Druga odmiana ziemi okrzemkowej nieprzeznaczona do kontaktu z żywno-

ścią, stosowana w przemyśle innym niż spożywczy, ma bardzo szerokie za-

stosowanie w przemyśle: jako materiał filtrujący w produkcji spożywczej 

(między innymi w browarnictwie), bielący, odwadniający, absorbujący 

(również zapachy), ogniotrwały, izolacyjny, bakteriobójczy, insektobój-

czy, czyszczący, materiał ogniotrwały, izolacja cieplna, akustyczna, 

elektryczna, jako absorbent płynnych nawozów sztucznych, przy wyro-

bie farb, lakierów, kamieni sztucznych, szkła wodne-

go, dynamitu (jako stabilizator nitrogliceryny), w przemyśle papierni-

czym, do czyszczenia, polerowania. 

• Klasa maturalna szukała informacji o naszym pierwszym, kosmicznym 

liście -  o płycie  z nadrukowanymi informacjami o naszej cywilizacji, któ-

rej Frank Drake był współtwórcą Voyager Golden Record, a  w roku 

1971  zaprojektował wspólnie z Carlem Saganem.  

Co to za płyta i z czego była wykonana?   

Chodziło o aluminiowe plakietki, pokryte cienką war-

stwą złota o wymiarach 15 x 23 cm (6 x 9 cali) 

z wygrawerowanymi informacjami dla ewentualnych 

znalazców. Plakietki stanowią przesłanie lub przekaz 

dla kosmicznych istot pozaziemskich.  

Czytaj więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ytka_Pioneera 
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Klasa VIII 

Julia Gościniak,  

Zuzanna Jeż, Jakub 

Stawczyk 

Ziemowit Rauer 

Stanisław Kościelniak  

Maja Zielasko 

 

Klasa VII 

Aleksandra Błachno 

Jakub Pasierb 

Melisa Yücel                          

LAUREACI XII 

S WIĄTECZŃEGO 

KOŃKURSU 

CHEMICZŃEGO 

Gratulacje dla wszystkich, którzy  wzięli udział w XII Świątecznym 

Konkursie Chemicznym i wielkie brawa dla laureatów.  

Powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach chemicznych  

i nie tylko!  

  
 Klasa III G                                        

Oliwier Tomasik                                                      

Barbara Jagodzińska 

 Michał Turbański 

Maja Jarmołkiewicz 

   

Klasa I LO 

 Dominik Siwirski 

 Julia Wróbel 

 Krzysztof Boniecki 

 

Klasa II LO 

 Magdalena Malec 

Sebastian Cichomski 

 

 Klasa III LO 

 Jakub Zarębski 

Joanna Góral 

 Szymon Wołodźko – 

wyróżnienie  



Zaprojektuj broszkę dla bliskiej osoby, którą dałbyś 

do zrobienia jubilerowi. 

Napisz, z czego byłaby wykonana i czym ozdobiona. 

Kolorowy rysunek wykonaj na oddzielnej kartce. 
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Konkurs plastyczny w 
ramach XII Świątecznego 
Konkursu Chemicznego 
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Natura daje nam to, co niezbędne do życia. Woda jest również darem Natury, 
potrzebna jest roślinom, zwierzętom i ludziom.  

Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. 
 

Opisz dzień w Krainie Bez Wody,  
w której panował kiedyś Kran Wylewny III.                              

 Teraz jest on zardzewiały. Od dawna nie kapie z niego  
ani jedna kropla wody.                      

Fragment pracy Joanny Stryjeńskiej z klasy III G: 

Aurelia wstała  z łóżka. Znowu musiała iść do szkoły, której bardzo nie lubiła, ale żeby 

uniknąć kłótni z mamą, zarzuciła szlafrok i zeszła do kuchni: 

- Cześć, rybko—powiedziała rozweselonym głosem mama. 

- Cześć! 

- Zażyłaś zastrzyk uzupełniający? - spytała zatroskana mama. 

- Nie – odburknęła. 

- Kotku, wiesz, jakie to jest ważne, bez tego może ci się stać krzywda… 

- Nie, nie będę brała tych głupich zastrzyków! Babcia opowiadała mi, że w jej wieku nie było 

żadnych strzykawek, tylko była woda!- krzyknęła zdenerwowana dziewczynka. 

- Ale już nie ma żadnej wody, ani rzek, ani mórz i nie wiem, czy wiesz, ale ja tez od moich 

narodzin nie widziałam tych wszystkich cudów, o których mi babcia opowiadała. Powinnaś się 

cieszyć, że w ogóle nas stać na te zastrzyki, bo inaczej dawno byłybyśmy prochem na 

pustyni, więc, z łaski swojej, podejdziesz do mnie i dasz sobie zrobić ten zastrzyk? – uniosła 

się matka Aurelii. (…)  

Aurelia jęknęła cicho z bólu, ale po chwili poczuła, jak po jej organizmie rozchodzą się 

niezbędne do życia substancje (…) 

Od poniedziałku do soboty Aurelia wraz z jedynym chłopakiem w mieście, którego stać 

było na nauczanie, chodziła do domu pani Smith, jedynej nauczycielki w całym mieście. Za 

szkołę płaciło się zastrzykami. Za jeden dzień nauki płaciło się pani Smith jeden zastrzyk, 

oczywiście, żeby przeżyć , trzeba było zażywać zastrzyki pięć razy dziennie. Mało kogo było 

na to stać, tym bardziej, że ludzie często mieli jeden zastrzyk na całą rodzinę! Po szkole pani 

Smith chodziła pracować do laboratorium, żeby zarobić dodatkowe trzy zastrzyki. Mama 

Aurelii była bardzo ważną osoba w laboratorium, zarabiała bardzo dużo pieniędzy, dlatego 

stać ją było na utrzymanie babci, siebie z dzieckiem i nawet na szkołę! 

Pani Smith jako jedyna w mieście była nauczycielką, bo jako jedyna miała książki w 

swoim w domu. Inni ludzie sprzedali swoje rzeczy, nie tylko książki, ale tez ubrania, meble… 

Laboratorium było czarodziejską krainą dla dziewczynki. Pracowali tam tylko mądrzy 

ludzie, opracowywali coraz to lepsze zastrzyki albo próbowali naprawić Kran Wylewny III. (…) 

- W krainie Kranu Wylewnego III żyło trzy miliardy ludzi. To ogromna liczba. Teraz na 

tych wielkich terenach zostało nas trzydzieści tysięcy. W każdym z piętnastu miast żyje dwa 

tysiące ludzi. Ale tylko w miastach, bo na wsi nie ma zastrzyków. Ani butli z tlenem. Bo kiedy 

zaczęło brakować wody, drzewa zaczęły umierać i brakowało tlenu. Był to jednak proces, 

który trwał dwadzieścia lat, ponieważ pod ziemią zostało trochę wody i ja też wykorzystywano. 

Wszystko to zaczęło się dziać, gdy Kran Wylewny III zardzewiał…  



Fragment pracy Aleksandra Jezierskiego z  klasy III G: 

Kraina bez wody była niegdyś nazywana Krainą Spokojną. Nazwa ta nawiązywała do 

największego Oceanu Ziemi – sąsiedniej planety – zwanego Oceanem Spokojnym albo 

Pacyfikiem. Powodem, dla którego kraina miała taką nazwę, była ilość wody; jeziora były 

zawsze pełne tej cennej cieczy, na niebie kształtowały się miliony chmur dziennie, a że miały 

przeróżne kształty i kombinacie, to mieszkańcy nie chodzili do kin, gdyż po prostu 

obserwowali niebo.  

Czasem zdarzało się tak, że chmury układały się w litery, słowa, a czasem - nawet 

pełne zdania, a ludzie używali tego zjawiska jako alternatywę dla książek. Kałuż też nie 

brakowało. Po obfitym deszczu pojawiały się małe zbiorniki, łączyły się w jedną wielką kałużę, 

a ktoś, kto nigdy tam wcześniej nie był, mógł pomyśleć, że widzi średniej wielkości morze.  

 
 

Fragment pracy Marii Kowalik z  klasy III G: 

Kraina, w której się znalazłam, przypominała trochę Saharę, tyle że była bardziej sucha 

i gorąca. Na niebie nie było ani jednej chmurki, co więcej – samo niebo też miało złocisto- 

różowy kolor. W innych okolicznościach pomyślałabym, ze jest bardzo pięknie, jednak… nie 

tym razem. Miałam ochotę płakać, ale łzy natychmiast parowały. 

- To chyba mój koniec!- pomyślałam. 

Położyłam się na rozpalonej ziemi, czekając na śmierć, ale ona nie nadeszła. W końcu 

postanowiłam poszukać wody, ruszyłam przed siebie chwiejnym krokiem, aż w końcu 

doszłam do drewnianej chaty…  

 

Wykwalifikowani laboranci znaleźli inne źródło tlenu i sprzedawali je w butlach, ale nie 

za pieniądze, a za jedzenie, którego zaczęło brakować. Biedniejszych nie stać było na butle z 

tlenem, więc postanowili je kraść. Włamywali się do domów, kradli, a czasem mordowali ludzi. 

To był okropny  czas!(…) [– opowiadała pani Smith] 

- Ale co się działo dalej? Jak ludzie wychodzili z domów? I dlaczego my nie mamy butli z 

tlenem? – nakręcała się Aurelia. 

- Spokojnie, rybko. Ludzie zaczęli budować ogromne kopuły dookoła miast. Ta kopuła 

otacza też nasze miasto. Jest to taki inkubator. Dzięki temu tlen jest wśród nas. A dwutlenek 

węgla jest co wieczór zbierany i wyrzucany poza kopułę (…). 

Konkurs literacki w ramach 
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Fragment pracy Oliwiera Tomasika z  klasy III G: 

 

 

 

 

Wielokrotnie już słyszałem, że woda to skarb, że jest nam 

niezbędna do życia, że musimy ją oszczędzać, a nie bezmyślnie 

marnować. (…) Jednak dopóki nie doświadczyłem czegoś niezwykłego, nie 

wiedziałem, co może oznaczać jej brak.  

Kiedyś obudziło mnie dziwne uczucie. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że leżę na 

wysuszonej ziemi. Rozejrzałem się , a w oddali majaczyły jakieś budynki. Było ciemno, 

Ruszyłem w ich stronę i nagle ogarnął mnie strach. Wokół panowała bowiem totalna 

cisza. Nigdzie nie było śladu rośliny, zwierzęcia ani nawet człowieka. Wszystko było 

puste, ciemne i jakieś takie bez wyrazu... Zorientowałem się, że nigdzie nie widziałem kałuży, 

jeziorka, czy stawu, a na niebie nie ma chmur. Po kilku godzinach poczułem się spragniony. 

Jednak nigdzie nie było najmniejszego śladu życia, ani wody, a z żadnego z kranów, które 

mijałem po drodze, nie popłynęła nawet kropla. Poczułem ogromne przerażenie i obudziłem 

się z krzykiem, zlany potem. 

(…) Od tamtej pory staram się nie marnować wody. Już nie myję zębów przy 

odkręconym kranie i nie stoję pół godziny pod prysznicem, podczas gdy woda po prostu 

płynie. Każdego dnia z radością wracam do naszego domu pełnego pięknych roślin i 

sympatycznych zwierzaków, dbając, aby zawsze w ich poidełkach było coś do picia, a roślinki 

były podlane. Za każdym razem zaś, gdy odkręcam kran, myślę, jakim jestem szczęściarzem 

mając nieograniczony dostęp do wody i uważnie pilnuję, aby nasze krany były dokładnie 

zakręcane i nie kapała z nich bez potrzeby ani jedna kropla. Bo woda to nasz największy 

skarb i żadne bogactwa tego świata nie są nam jej w stanie zastąpić!!! 
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Opowiadanie Melisy Yücel z klasy siódmej 



                                               Scrooge i Mędrzec 

 

  Pewnego dnia Scrooge wrócił późno, zmęczony po pracy. Zjadł kolację, umył się i 

poszedł spać. Każdy w mieście wiedział, że Scrooge był chciwym, ponurym, egoistyczny 

człowiekiem. Był chudy, miał ponurą minę, mało włosów.  Scrooge nie mógł zasnąć, ponieważ  

rozmyślał o dzisiejszym złym dniu. Po około piętnastu minutach mężczyzna w końcu zasnął.  

Scrooge w śnie nagle wylądował na jakimś piasku. 

-Gdzie ja jestem?- zapytał się, chociaż wiedział, że nikogo nie ma. 

- Jesteś na plaży – Scrooge usłyszał głos za pleców. 

- Kim jesteś? I dlaczego nikogo nie ma? – zapytał  zdziwiony? 

-Jestem mędrcem. Nie ma nikogo dlatego, że wszyscy pracują i nie mają czasu.- 

wyjaśnił. 

-Dziwne!- mówił wstając z piasku. 

 Scrooge  rozejrzał się po plaży. Nagle do Scrooge’a  krzyknął  Mędrzec: 

-Proszę pana! –krzyknął  Mędrzec. 

-Co?! –zapytał Scrooge. 

-Chciałbym Panu dać perłę- stwierdził Mędrzec. 

-Po co mi ona?-spytał zdziwiony Scrooge. 

-Przekona się Pan – powiedział Mędrzec. 

      Scrooge poszedł szukać miejsca, gdzie mógłby pójść spać. Znalazł małą chatkę, 

więc postanowił tam się przespać. Znalazł trzy duże liście, więc wziął je i poszedł  do chatki. 

Położył się na liściu, wyjął perłę z kieszeni i zastanawiał się, po co ją dostał. Ta myśl dręczyła 

go przez godzinę. Później zamartwiał się, że ktoś przyjdzie, gdy zaśnie i zabierze mu tę perłę i 

że mędrzec będzie zły. Schował rękę do kieszeni i ściskał jak najmocniej. Po około dziesięciu 

minutach udało mu się zasnąć na około godzinę, lecz przyśniło mu się, że ktoś go okrada, 

więc się wybudził. Nie mógł już zasnąć aż do świtu. Nagle do chatki wszedł mędrzec i spytał: 

-Czy już wiesz i zrozumiałeś, dlaczego dałem ci tę perłę? 

-Myślę, że tak…-odparł Scrooge. 

-To mi powiedz-prosił Mędrzec. 

-Wydaje mi się, że dlatego…żebym zrozumiał, że jestem nieszczęśliwym człowiekiem 

dlatego, że zamartwiam się o mój majątek. Pracuję ciągle, żeby mieć więcej i więcej, a to nie 

jest dobre. Gdy byłem młody, wybrałem pieniądze zamiast miłość i teraz tego żałuję Nie było 

we mnie ani trochę radości. Teraz będę radosny, zależy mi na tym, żeby ludzie mnie polubili. 

Teraz się zmienię! Scrooge oddał mu perłę.         

Nagle skąpiec się obudził, a zaraz po wstaniu kupił prezenty dla bliskich. Najpierw 

poszedł do swojego pracownika i dał prezenty jego całej rodzinie. Wszyscy byli zachwyceni 

jego uczynkiem. Scrooge dał im pieniądze na indyka. Po wizycie u pracownika pobiegł do 

swojego siostrzeńca, dal mu prezent i został na kolaję. 

       Scrooge zrozumiał, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu, że  rodzina, miłość, 

przyjaciele dają więcej szczęścia. Od tej pory wszyscy lubili Scrooge’a  i wkrótce znalazł sobie 

dużo przyjaciół. 



Jasełka 

 
Uczniowie klasy ósmej oraz pierwszej liceum pod czułą opieką swoich wy-

chowawczyń Pań—Klaudii Górczak i Moniki Filinowicz dostarczyli nam nieza-
pomnianych chwil  

podczas Jasełek pt. 
„O Adamie i Ewie… i o jabłku na drzewie”.  

Na chwilę umilkły rozmowy, a każdy w skupieniu oglądał przedstawienie.  





Galeria  uczniowskich prac „W korytarzu” 
 

Techniki graficzne - 
odbijanie faktury styropianu 

 
Ptaki -Fruwaki, pod opieką pani Julity Gregorczyk, 

wyczarowali uczniowie klasy siódmej 





Daj się zobaczyć! 
Noś odblaski! 

 
Pod takim hasłem nauczyciele wychowania fizycznego—Pani Agnieszka Portkowska 

i Pan Tomasz Sorbian zorganizowali akcję dotyczącą poprawy bezpieczeństwa 
uczniów na drogach. Były akcje plastyczne, literackie, dzień rozdawania odbla-

sków—a wszystko to z myślą,  
by być bardziej widocznym na ulicy, przy przechodzeniu przez jezdnię… 

Było wiele zabawy i taki dzień z pewnością zostanie w naszej pamięci—a odblask—
przy plecaku. 

Aleksandra Jelonek, klasa VII  

 I miejsce w konkursie literackim na opowiadanie z opisem sytuacji lub 

opis sytuacji pt. Daj się zobaczyć! 

 

Zajęcia, które ratują życie 

Dzisiaj później niż zwykle skończyłam lekcje z powodu dodatkowych warszta-
tów dotyczących konieczności noszenia odblasków. Kiedy wychodziłam ze szkoły, 
było ciemno. Odblask otrzymany na zajęciach schowałam do kieszeni i ruszyłam 
ciemną uliczką. Mieszkam na wsi, dlatego na dworze nie było ani jednej latarni. Ota-
czały mnie pojedyncze drzewa. Nie widziałam niczego innego poza swoimi tenisów-
kami.  

Raptem słyszę burczenie… Odwracam się i widzę mały srebrny samochód! 
Próbuję uciekać! Krzyczę: STOP!. Kierowca mnie nie słyszy, po prostu jedzie w mo-
ją stronę. Chcę przejść na bok. Rów! Auto jest coraz bliżej…! Zatrzymuje się!  

Z auta wychodzi moja wychowawczyni – to właśnie ona prowadziła te zajęcia 
o odblaskach. Było mi bardzo głupio, nie wiedziałam, jak się zachować.  Nauczyciel-
ka powiedziała mi, żebym nosiła odblaski, bo to naprawdę może uratować mi życie, 
o czym właśnie się przekonałam. Wyjęłam odblask – biało- czerwone serce i przy-
pięłam o plecaka. To była prawdziwa lekcja życia.  



Kalina Zimoch, klasa VII  

 II miejsce w konkursie literackim na opowiadanie z opisem sytuacji 

lub opis sytuacji pt. Daj się zobaczyć! 

Daj się zobaczyć! 

Było przed dziewiętnastą. Tego dnia wracałam późno do domu z zajęć 
pozalekcyjnych. Myślałam o wszystkim, także o warsztatach, które odbywały 
się w naszej szkole. Mówiły  o konieczności noszenia odblasków… Zatrzyma-
łam się na przejściu dla pieszych. I nagle… 

Zobaczyłam jasne światło zbliżające się szybko do mnie, byłam bardzo 
przestraszona. Tylko tyle z tego pamiętam… 

Obudziłam si e w szpitalu, na szczęście rodzice powiedzieli mi, że nic po-
ważnego mi się nie stało i że miałam wypadek i weszłam pod koła nadjeżdżają-
cego auta. Po tym wydarzeniu przypomniałam sobie warsztaty ze szkoły:  Daj 
się zobaczyć! Noś odblaski! Zmieniłam o nich zdanie, bo gdybym je wtedy mia-
ła, być może kierowca zareagowałby szybciej na moje wtargniecie na jezdnię… 

Teraz będę miała je przy sobie zawsze i wszędzie. Po powrocie do szkoły 
zorganizowaliśmy z klasą akcję, podczas której przekonywaliśmy dzieci, że 
warto mieć ze sobą odblask, bo on potrafi uratować życie. 


