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Tadeusz Wywrocki 

Jak nie kochać jesieni 

 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,  

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 

I w swoim majestacie uczy nas pokory. 

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.  
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Jan Brzechwa 

Listopad 

 

Złote, żółte i czerwone 

opadają liście z drzew, 

zwiędłe liście w obcą stronę 

pozanosił wiatru wiew. [...] 

W mokrych cieniach listopada 

może ktoś zabłąkał się? 

Nie, to tylko pies ujada. 

Pomyśl także i o psie. 

Strach na wróble wiatru słucha, 

sam się boi biedny strach, 

dmucha plucha-zawierucha, 

całe szyby stoją w łzach.[...] 

Mgły na polach, ciemność w lesie, 

drga jesieni smutny ton,  

przyjdzie wieczór i przyniesie 

sny i mgły, i stada wron. 

Wyjść się nie chce spod kożucha, 

blady promyk światła zgasł, 

dmucha plucha-zawierucha, 

zimno, ciemno, spać już czas.  
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Wszyscy czytamy dzieła  

Władysława Stanisława Reymonta  

- sprawozdanie 

 
  

 W dniach 8-9 października 2020 r. Zosia 

Czarnocińska, Maja Idycka i ja, Marysia Niedzia-

łek, przebywałyśmy w Domu Pracy Twórczej 

Reymontówka, w Chlewiskach, ponieważ brały-

śmy udział w akcji: Wszyscy czytamy dzieła 

Wł. St. Reymonta. W tym roku czytany był utwór 

Sprawiedliwie. 

 Po przyjeździe na miejsce zostałyśmy za-

kwaterowane, a następnie otrzymałyśmy teksty, 

które miałyśmy przeczytać. Potem poproszono 

nas do głównej 

sali, gdzie dokonano krótkiej prezentacji uczestników 

i przedstawiono plan dnia. 

 Czytanie dzieła Wł. St. Reymonta Sprawiedliwie rozpo-

częło się o godz. 13.00, a zakończyło o godz. 19.00. Ostatni 

fragment utworu przeczytała znana aktorka p. Teresą Lipowską. 

Każdy uczestnik otrzymał od niej autograf. O godz. 20.00 była 

kolacja, a po niej rozpoczęło się spotkanie, na którym rozma-

wialiśmy, śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Zabawa trwała do piątej 

rano, ale ja i moje koleżanki poszłyśmy spać ok. godz. 1.30. 
Następnego dnia po śniadaniu cała grupa zwiedzała Reymon-

tówkę. 
 Wyjazd uważam za naprawdę udany i fascynujący.  

 

 

 

Przygotowała: Marysia Niedziałek z kl. VI a  
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1 września 2020 r. - rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na epidemię 
COVID-19 dzień pierwszego września różnił się od tego z poprzednich lat. O godz. 8.30 mogli-
śmy uczestniczyć we mszy św. w kościele parafialnym, a następnie uczniowie poszczególnych 
klas, stosując się do zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystan-
su), udali się ze swoimi wychowawcami bezpośrednio do sal lekcyjnych. Ze względów bezpie-
czeństwa nie odbyło się tradycyjne spotkanie naszej społeczności szkolnej na sali gimnastycznej. 
W budynku nie mogli również przebywać rodzice. 
. 

♦♦♦ 
 
 17 września 2020 r. - obchody 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji 
Związku  Sowieckiego na Polskę . Wysłuchaliśmy transmitowanej przez radiowęzeł audycji za-
tytułowanej Nam nie wolno zapomnieć w wykonaniu   uczniów kl. VI b. Harcerki z kl. VIII wraz 
z opiekunami udały się na cmentarz, aby zapalić znicze na grobach poległych żołnierzy. 
 

♦♦♦ 
 
 25 września 2020 r. - świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Odbyły 
się konkursy, prezentacje i gry pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. 
Podczas lekcji bibliotecznej p. Barbara Todorska opowiedziała nam o stosunkach polsko-
niemieckich panujących na terenie gminy Kotuń. 

 
♦♦♦ 

 
 7 października 2020 r. - w tym dniu uczestniczyliśmy w spotkaniu ze strażakami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, podczas którego dowiedzieliśmy się, w jakich akcjach 
biorą udział, jak spędzają wolny czas, jakie niespodziewane przygody spotykają ich, kiedy spie-
szą z pomocą, jakiego sprzętu używają. Goście zachęcali nas również, abyśmy wstąpili 
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdzie będziemy mogli z bliska przyjrzeć się pracy stra-
żaka, ale także uczestniczyć we wspólnych zabawach.   
 

♦♦♦ 
 

 8 października 2020 r. - tradycyjnie już w Domu Pracy Twórczej Reymontówka 

w Chlewiskach odbyło się czytanie kolejnej powieści wybitnego pisarza Władysława Stanisława 
Reymonta pt. Sprawiedliwie. Akcję wspólnego czytania dzieł tego twórcy rozpoczęto w 2015 
roku od prezentacji Chłopów - arcydzieła polskiej literatury, nagrodzonego w 1924 roku Literac-
ką Nagrodą Nobla. W kolejnych latach czytano: Ziemię obiecaną, Komediantkę, 
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Fermenty i Wampira. W akcji brali udział wybitni aktorzy: Emilia Krakowska, Ignacy Gogolew-
ski, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska, Dorota Stalińska, Hanna Śleszyńska, znana popu-
laryzatorka polskiej literatury i historii – Barbara Wachowicz, a także inni miłośnicy dorobku 
twórczego Władysława Reymonta. Nie zabrakło również reprezentantów z naszej szkoły - 
uczennic z kl. VI a: Zosi Czarnocińskiej, Mai Idyckiej i Marysi Niedziałek oraz ich opiekuna - 
p. Iwony Miszczak. 
 

♦♦♦ 
 

 8 października 2020 r. - odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającego się Dnia 
Edukacji Narodowej. Słowem i piosenką okazaliśmy wdzięczność nauczycielom 
i wychowawcom za trud, jaki wkładają w nasze wykształcenie i wychowanie. Do życzeń dołą-
czyli się również rodzice. 

 
♦♦♦ 

 

 26 października 2020 r. - od tego dnia, z racji nasilenia epidemii COVID-19, 
w klasach IV-VIII wprowadzono nauczanie zdalne, które na obecną chwilę ma potrwać 
do 29.10.2020 r. Niestety, ten rok szkolny, podobnie jak poprzedni, nie będzie należał 
do łatwych. Znowu ze względów bezpieczeństwa musieliśmy zrezygnować z bezpośrednich kon-
taktów z rówieśnikami i nauczycielami. Pozostają jedynie spotkania w sieci.   

 
♦♦♦ 

 

 

11 listopada 2020 r. 
 

 Święto Niepodległości, jakże inne od tego, do którego przywykliśmy - bez corocznej aka-
demii środowiskowej w naszej szkole. Pandemia COVID-19 nie pozwoliła na wspólne święto-
wanie, ale mieszkańcy Kotunia złożyli hołd poległym za wolność ojczyzny. Pod pomnikiem, w 
miejscach pamięci i na grobach żołnierzy walczących o niepodległość złożono biało-czerwone 
wiązanki, ustawiono chryzantemy i zapalono znicze. 
 

 

Przygotowała: Oliwia Lęgas z kl. VII a    
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Julia Korneć 

Moc wróżek 

  
 Dawno, dawno temu były sobie wróżki. Posiadały moce, o których marzył książę, więc pró-

bował je zdobyć. Kiedyś udało się to jego dziadkowi, ale po śmierci przodka, powróciły one 

do wróżek. Książę chciał udowodnić, że potrafi je odzyskać. 

 Wróżki były przekonane, że nigdy mu się to nie uda, bo mają piękną i mądrą królową Ele-

onorę, która zawsze wiedziała, co zrobić w chwilach zagrożenia. Wszystkie więc poleciały do niej 

po poradę. 

- Królowo, książę próbuje nam odebrać moce, tak jak niegdyś jego dziadek! - powiedziała jedna 

z nich, kiedy stanęły przed władczynią. 

- Możemy stworzyć wielki mur z cegieł - zaproponowała królowa. 

- A jak go pokona? - zmartwiła się druga. 

- To zrobimy kulę z elastycznej gumy, która okryje nasze królestwo, my zaś 

schronimy się pod peleryną i staniemy się niewidzialne. A teraz odejdźcie 

i niech każda z was przystąpi do pracy. 

- Do usług, królowo. 

 Wróżki skłoniły się nisko i poszły zrobić tak, jak rozkazała królowa. 

Budowały mur dwa dni, a potem wyczarowały gumową kulę, na koniec 

schowały się pod peleryną i stały się niewidoczne. 

 Książę wyruszył na poszukiwanie krainy wróżek i dotarł do wielkiego muru. Z pomocą trolli 

bez trudu go pokonał, ale zamiast królestwa ujrzał pustkowia, na których panowała głucha cisza. 

 Nagle jeden z trolli krzyknął:  

- Tutaj coś jest! Jakaś równina! 

- Mylisz się - odparł książę. - Niczego i nikogo tu nie ma. Wracamy do domu. 

 Ruszyli w stronę zamku, a wróżki znowu pobiegły do królowej. Stanęły przed nią 

i powiedziały: 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 
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- O, pani, książę i jego trolle prawie nas znaleźli, nie wiemy, czy nam się uda przed nimi obro-

nić. 

- No cóż, ukrycie się to rozwiązanie na krótki czas, musimy zaatakować. Jeśli wygramy, będzie-

my bezpieczne. 

 Po tych słowach królowa i jej poddane wyruszyły do zamku księcia. Ten akurat przebywał 

w nim sam, ponieważ jego rodzice uczestniczyli w jakimś ważnym spotkaniu. Stanęły przed nim 

i zaproponowały uczciwą walkę. Jeśli wygrają, książę zostawi je w spokoju, a jeśli przegrają, 

oddadzą mu swoje moce. Bronią miał być taniec. Książę nie czuł się w tej dziedzinie mocny, 

więc nie chciał się zgodzić, ale wróżki zagroziły mu, że zamienią go w posąg, jeśli tego nie zro-

bi. Nie mając wyjścia, zaczął tańczyć na wyczarowanej scenie w rytm wyczarowanej również 

muzyki, jednak poruszał się bardzo niezdarnie. Wróżki zaś tańczyły z gracją, przypominając 

unoszące się piórka. 

- Hurra, pokonałyśmy księcia! - krzyknęły z radością, kiedy pojedynek dobiegł końca. 

- Nie tak szybko, moje drogie - odezwał się książę. - Domagam się rewanżu. Żeby było sprawie-

dliwie, teraz ja wybiorę broń. Zmierzymy się na głosy. Każdy musi zaśpiewać. A ten, kto zrobi 

to najlepiej, ostatecznie wygra. 

 Książę wiedział, że ma silny głos. Gdy wydawał rozkazy, słychać go było w całym króle-

stwie. Nie miał jednak pojęcia, że śpiewanie to nie to samo, co wydawanie rozkazów. Wróżki 

wyczarowały mikrofon i pojedynek się rozpoczął. Książę robił, co mógł, ale bardzo fałszował, 

wróżki zaś śpiewały pięknie, a ich głosy brzmiały jak śpiew słowika. 

- Niestety, książę, nie sprostałeś zadaniu i przegrałeś. Od dziś przestajesz nas nękać, a moce, 

zgodnie z umową, pozostają przy nas - powiedziała królowa wróżek. 

 Tak się też stało. W krainie wróżek zapanował spokój. Żadna z nich nie obawiała się już 

księcia i tego, że może utracić swoje moce. Książę zaś pogodził się z porażką, a że był człowie-

kiem honoru, dotrzymał umowy i nigdy więcej nie zaatakował królestwa wróżek i nie próbował 

odebrać mocy jego mieszkankom .   
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Natalia Marczuk 

Zuzia i Ala 

 Rano Zuzia jak zwykle szykowała się do szkoły. Miała złe 

przeczucia, ten dzień wydawał się jakiś inny. Coś wisiało 

w powietrzu. Nie pomyliła się. 

 Na lekcji matematyki pani rozdawała prace klasowe. Niestety, 

Zuzia dostała ocenę niedostateczną. Zresztą nie była zaskoczona. 

Niewiele czasu poświęciła na naukę do sprawdzianu. Tak naprawdę 

to w ogóle o nim zapomniała. Do tego doszła jeszcze ocena dopusz-

czająca z muzyki, bo nie potrafiła właściwie umieścić nut na pięciolinii. Z ośmiu napisała zaled-

wie trzy. 

 Gdy dziewczynka wróciła do domu, nie przyznała się mamie do swoich niepowodzeń 

w szkole. Na dniach miała urodzić się jej siostrzyczka. Nie chciała, aby wiadomość o ocenach 

zdenerwowała mamę. Po obiedzie poszła do swojego pokoju i zaczęła odrabiać lekcje. 

 Po godzinie usłyszała głos mamy: 

- Zuziu, Zuziu, zejdź, proszę, do salonu! Niezbyt dobrze się czuje! 

- Co ci jest, mamusiu? - zapytała z troską w głosie dziewczynka. 

- Chyba musisz wezwać pogotowie. Nie mogę się dodzwonić do taty, a czuję, że powinnam już 

jechać do szpitala. 

 Zuzia zadzwoniła na 112 i wezwała pogotowie. Na karetkę nie trzeba było długo czekać. 

Lekarz, zabierając mamę do szpitala, powiedział: 

- Wygląda na to, że może jeszcze dziś powiększy wam się rodzina. 

 Wieczorem wrócił tata Zuzi. Kiedy dziewczynka opowiedziała mu, co się wydarzyło, po-

stanowił, że natychmiast pojadą do szpitala. Gdy dotarli na miejsce i weszli do pokoju, w którym 

leżała mama, zobaczyli, że trzyma w ramionach śpiące słodko dziecko. Kobieta ucieszyła się 

na ich widok i powiedziała do Zuzi: 

- Córeczko, poznaj swoją siostrzyczkę, Alę. 

 Zuzia nie była w stanie wyrazić szczęścia. Nareszcie 

miała upragnioną siostrę. Tak długo na nią czekała. 

 Po powrocie mamy do domu Ala stała się oczkiem 

w głowie całej rodziny, a Zuzia uwielbiała się nią zajmować. 

Kiedy mała trochę podrosła, starsza siostra stała się dla niej towarzyszką zabaw. Zuzia zaczęła 

się też lepiej uczyć, bo wiedziała, że Ala będzie z niej brała przykład. 

 Tak dzień, który dla Zuzi zaczął się nie najlepiej, przyniósł jej niespodziewaną radość 

i szczęście. 
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Julia Wysocka 

     Człowiek lubi się śmiać z innych. 
          Stanisław Jerzy Lec 
 
 W pewnym małym miasteczku zawitał piękny, letni poranek. Na zegarze wybiła godzina 

siódma, a mieszkańcy szykowali się do pracy i szkół. Prawie wszyscy... 

- Ah, która to godzina? – patrzy Igiełka na zegarek i nie może uwierzyć własnym oczom. – Siód-

ma?!  O, nie! Zaspałam! 

 Zrywa się z łóżka i, potykając się o porozrzucane kostiumy, wzrokiem szuka swojej toreb-

ki i kluczy. W ciągu kwadransa jest już gotowa do wyjścia, kostiumy spakowane, drugie śniada-

nie też, ale ciągle ma wrażenie, że o czymś zapomniała. 

 Małymi uliczkami miasta Igiełka mknie na rowerze wprost do teatru, a tam wielkie zamie-

szanie. Dojechawszy na miejsce, dziewczyna wchodzi do budynku, patrzy… i widzi totalny cha-

os! Wszyscy biegają, dekoracje niedokończone, aktorzy powtarzają swoje role, a reżyser 

na wszystkich pokrzykuje. Nic nie jest gotowe, a za chwilę ma przyjechać gwiazda wieczoru, 

sławny aktor ze stolicy, który zagra główną rolę. 

 I stało się, gość przybył i zaczęła się próba generalna. Wszystko się nie układało, jeden 

z reflektorów popsuł się, aktorzy zapominali swoich kwestii, a głównej aktorce odpadł 

od kostiumu niedoszyty rękaw. Gość teatru śmiał się wniebogłosy. Wszystkim zrobiło się smut-

no i przykro. Igiełka popłakała się w kącie. Już wiedziała, o czym zapomniała, pracując do późna 

w nocy.  

 Nastaje wieczór i wybija godzina premiery. Sala zapełnia się widza-

mi. Zapowiada się wielkie wydarzenie, a wśród aktorów jest napięta at-

mosfera. Jedynie gwiazda wieczoru ma bardzo dobry humor. Kurtyna po-

szła w górę i przedstawienie się zaczęło. Wszystko szło dobrze, mimo 

wcześniejszych niepowodzeń. Aż nagle, podczas kulminacyjnej kwestii 

gwiazdy wieczoru, obrywa się kurtyna i spada prosto na niego. Nastała 

cisza, a po chwili cała widownia wybuchła śmiechem. Śmiali się również aktorzy grający 

z gościem specjalnym. Zdenerwowany i zawstydzony główny aktor wybiegł ze sceny. Przecież 

to on zawsze śmiał się z cudzych potknięć i niepowodzeń. Zrozumiał, że niewłaściwie postępo-

wał dopiero wtedy, kiedy odczuł to na własnej skórze. 

  Nikt z nas nie lubi być wyśmiewany, a tak często o tym zapominamy, śmiejąc się 

z błędów innych. Może warto okazać odrobinę empatii drugiemu człowiekowi, zamiast wytykać 

go palcami? Niewątpliwie świat by na tym zyskał. 
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Nikodem Filim  klasa VI a 

     Noc i dzień 
 
 Dlaczego przestałeś już mnie szanować? 
 Niepokój rodzi się w oczach Twych 
 Czy nie wystarczy wojen na Ziemi? 
 Dlaczego pokoju unikasz też Ty? 
 
  Kiedy na Ziemi zabraknie drzew 
  Kiedy umilknie już ptaków śpiew 

              Kiedy najgorszy się spełni sen 
              Zostanie już tylko noc i dzień 
 
     Koniec pokoju to koniec nas 
     Ziemia nie przetrwa, nie da już rady 
     Wtedy ostatnia nitka nadziei 
     Pęknie nim słońce wyjdzie z cieni 

Maria Niedziałek      

*** 

Noc ciemna noc 
Pełen rozpaczy kryjesz się  
uciekasz przed wojną. 
Tęskniąc za Basią i  rodziną 
Pełen smutku nie wiesz  
Co masz począć 
Co ze sobą zrobić 
Gdzie się skryć,  
Jak załatać smutek, który  
Przedziera  się przez łzy. 
Kiedy się to zakończy? 
Masz w sercu te pytanie 
I padasz! 
Co się dalej stanie? 
 

            Maria Niedziałek 

        *** 

        Miłość bezdenna  
        jest i piękna  
        Lecz czasem namiętna  
        Każdy kto ją poczuł  
        Wie  
        Co ona oznacza. 
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Rozmowa z aktorką panią Teresą Lipowską 
  

 W ramach akcji Wszyscy czytamy dzieła 

Wł. St. Reymonta w Reymontówce 

w Chlewiskach gościła znana aktorka 

p. Teresa Lipowska, z którą udało nam się 

porozmawiać. Oto, co powiedziała redakcji 

Szkolnego Echa.  

 

Maja Idycka:  Dzień dobry. 

Teresa Lipowska:  Witam. 

M. I.:  Czy zechce odpowiedzieć Pani 

na kilka pytań? 

T. L.:  Oczywiście. 

M. I.:  Ile lat  miała Pani, gdy po raz pierw-

szy pojawiła się przed kamerą ? 

T. L.:  Byłam w dziesiątej klasie, miałam wtedy piętnaście lat. 

M. I.:  W ilu filmach brała Pani udział? 

T. L.:  Grałam w 89 filmach.  

M. I.:  Czy zdarzyło się kiedyś Pani napisać jakiś wiersz?  

T. L.:  Nie. Nigdy nie próbowałam, choć bardzo lubię poezję.  

M. I.:  Kto jest Pani ulubionym pisarzem?  

T. L.:  Bardzo lubię poezję ks. Jana Twardowskiego. 

M. I.:  Ma Pani dużo okazji do spotkań z młodzieżą? 

 T. L.:  Tak. Na przykład przy takich akcjach,  jak Cała Polska czyta dzieciom. Również 

bardzo dużo podróżuję.  

M. I.:  Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Mamy nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotka-

my. 

T. L.:  Ja również dziękuję. 

 

Opracowała: Maja Idycka z kl. VI a 
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PRZEPIS NA DOBRE OCENY 

 Każdy z nas lubi czymś się pochwalić: talentem, nową, właśnie zakupioną bluzką, czy oce-

nami. Posiadanie dobrych ocen wcale nie musi się wiązać z "zarywaniem" nocy na naukę 

do sprawdzianu czy odmawianiem sobie wielu przyjemności, dlatego przygotowałam kilka 

wskazówek, które pomogą Wam zdobywać dobre stopnie. 

 

 

Kolory 

Zakreślacze, kredki, flamastry -  produkty łatwo dostępne, które zdzia-

łają wiele. Ludzie są zazwyczaj wzrokowcami, co oznacza, że łatwiej 

zapamiętują rzeczy rzucające się w oczy, dlatego najlepiej używać ko-

lorów jasnych, neonowych itp.  

 

Sen  

Jest on niezwykle ważny. Większość z nas, uczniów, ma problemy z bezsennością. Niestety, że-

by lepiej przyswajać wiadomości, potrzeba snu, dlatego nie 

warto uczyć się w nocy. Oczywiście każdy ma inne zapo-

trzebowanie na wypoczynek, ale pamiętajmy, żeby kłaść się 

spać przed godziną 23.00.  

 

 

 

Posiłki  

Nasz mózg potrzebuje wartości odżywczych, aby dobrze przyswajać 

nowe wiadomości, dlatego pamiętajmy o regularnych, zróżnicowanych 

posiłkach, a w szczególności nie zapominajmy o śniadaniu, które doda 

nam najwięcej energii na cały dzień.  
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Miejsce do nauki 

Nie ma z góry nakazanego miejsca, w którym mamy się uczyć, 

ale warto zwrócić uwagę na kilka elementów: 

1. dobre oświetlenie - biurko powinno stać blisko okna, aby za-

pewnić dostęp światła dziennego, 

2. w pokoju nie może być żadnych rozpraszaczy z wyjątkiem 

urządzenia, na którym pracujemy, 

3. lampka i dobre jej ustawienie - jeśli jednak nie zdążymy nauczyć się wszystkiego 

przed zmrokiem, musimy sobie dopomóc sztucznym światłem - lampką, która powinna stać 

po stronie lewej (w przypadku leworęczności - prawej). 

 

Systematyczna nauka 

Chyba wszyscy już to słyszeli, nauka jest łatwa, a jednocześnie 

trudna, więc jak to pogodzić? Oczywiście, odrabiając pracę do-

mową, ćwiczymy umiejętności, których się nauczyliśmy, ale 

na pewno nie jest ona całkowitym utrwaleniem, więc 

po odrobieniu lekcji warto przeczytać temat z książki, notatkę 

z lekcji, czy skorzystać, w celu przypomnienia, ze znanego nam dobrze Internetu. 

 

Systematyczne przerwy podczas nauki  
 
Nauka zajmuje bardzo dużo czasu, więc podczas niej pamiętajmy o przerwach. Muszą być one 

systematyczne, np. 1 godzina nauki i 15 minut przerwy, 

podczas której nie powinniśmy, w ramach rozrywki, ko-

rzystać z telefonu. Lepiej przeznaczyć ten czas 

na zjedzenie owocu, warzywa, zaparzenia sobie herbaty. Pa-

miętajmy także o nawodnieniu naszego organizmu . 

 

 To już koniec moich porad, mam nadzieję, ze pomogą Wam przetrwać kolejny rok szkolny 

i uzyskać dobre oceny. 

 

Opracowała: Marta Kusak z kl. VII a 
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Nasza szkoła podczas pandemii 
 

Foto: Redakcja Szkolne Echo 

Minifotoreportaż 

Izolatorium 

Obowiązek noszenia maseczek i dezynfekcji rąk 

Stanowisko do dezynfekcji rąk 

Lekcje zdalne 

Informacja - przypomnienie o dezynfekcji  rąk 
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Uśmiechnij się! 
Humor z zeszytów szkolnych 

 
Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 
 

*** 
W książce Ten Obcy najbardziej podobał mi się Ze-
nek, bo był głównym bohaterem i bez niego nie by-
łoby książki. 
 

*** 
Autor opisuje swoich najbliższych przyjaciół, choć ich wcale nie miał 
i to jest bardzo dziwne. 

*** 
Pot spływał po nim od stóp do głów.  
 

*** 
Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój, ale wiedział że całe 
życie poświęcił ojczyźnie. 

*** 
Okrąg to krzywa bez kątów, o złączonych końcach, żeby nie było wiado-
mo, gdzie jest początek. 
 

*** 
Kolumb myślał ze odkrył Indie, a to były Stany Zjednoczone. 
 
 
Źródło: Szkoła Podstawowa im. w. Jana Pawła II w Warszawie 
link: http://zswara.szkolna.net/humor/humor-z-zeszytow-szkolnych 
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