
Relacja z wyjazdu 
do Drezna i Włoch

 
 

15 pomysłów 
na skuteczną naukę

Do waszych rąk trafia czwarty numer gazetki
szkolnej. Już dwa miesiące nauki za nami! Czas
na podsumowanie wydarzeń, które odbywały
się na przestrzeni ostatnich tygodni. 
Rok szkolny rozpoczęliśmy "na pełnej
petardzie" - nie zabrakło miejsca na wycieczki,
wydarzenia szkolne i wiele, wiele innych... 
O tym wszystkim przeczytacie na kolejnych
stronach.

Życzymy Wam miłej lektury!
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicja Niedzielska,
Kinga Olejniczak,
Elżbieta Pietrzak.

SALEZJAŃSKIM OKIEM
 S Z K O L N Y  K W A R T A L N I K

Kalendarium wydarzeń

Wywiad 
z panią Anna Kukorowską

D L A C Z E G O  W A R T O  N A S
C Z Y T A Ć ?
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W TYM NUMERZE:

I wiele, wiele innych...



Z okazji piętnastolecia naszej szkoły
rozpoczynamy cykl wywiadów z
nauczycielami, którzy pracują w niej od
samego początku. Zapraszamy do przeczytania
pierwszego z nich.

Jakiego przedmiotu Pani uczy?
nauczycielka j. polskiego pani Anna Kukorowska:
Uczę języka polskiego, przez kilka lat uczyłam
również wiedzy o kulturze, prowadziłam też różne
zajęcia dodatkowe: kółko dziennikarskie (tworzące
pierwszą naszą szkolną gazetkę „Salezjańską
Gadułę”), kółko wiedzy o Poznaniu, kółko historii
sztuki, kółko filmowe (dyskusyjne), kółka
polonistyczne, od samego początku prowadzę też
zajęcia teatralne, obecnie w formie Licealnej
Grupy Teatralnej.
Czy pracowała Pani wcześniej w innej szkole
niż nasza?
p. A. K.: Tak, to już trzecia szkoła, w której pracuję
(nie licząc krótkotrwałej pracy w czasie studiów);
właściwie niemal całe moje życie zawodowe
związane jest z nauczaniem.
Co skłoniło Panią do uczenia w naszej szkole?
p. A. K.: Ciekawe było uczestniczenie w tworzeniu
szkoły od samego początku, w kameralnym gronie
i w duchu salezjańskim. Liczyłam na to, że
spotkam tu młodzież aktywną i zainteresowaną
poznawaniem świata nie tylko w ramach lekcji – i
nie pomyliłam się.
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Polonistyczna
pasja

 
PYTANIA ZADAWAŁY

UCZENNICE
KLASY 8 C

Pracuje już Pani w naszej szkole od 15 lat. Jak 
z Pani perspektywy zmieniła się ona w ciągu
tego czasu?
p. A. K.: Przez minione 15 lat szkoła bardzo się
rozrosła, niemożliwe jest już zapamiętanie imion
wszystkich uczniów, ale wciąż panuje tu swojska
atmosfera. Więcej klas, więcej uczniów to
zjawisko, które ma swoje dobre strony: wiele się
dzieje, wciąż rozszerza się oferta kół
zainteresowań i rozmaitych przedsięwzięć
szkolnych, bo przybywa osób z nowymi
propozycjami i uzdolnieniami, można się dzielić
pracą, w większych grupach profilowych w liceum
uczniowie mogą rywalizować w rozwijaniu swych
umiejętności i to często działa mobilizująco –
praca staje się ciekawsza.
Jak wyglądał Pani pierwszy dzień nauczania 
w szkole?
p. A. K.: Nie pamiętam już tego dnia, emocje były
zbyt duże... Ale, prawdę mówiąc, co roku jest taki
„pierwszy dzień” - zwłaszcza, kiedy staję przed
nową klasą, ogromnie ciekawa, z jakimi uczniami
przyjdzie mi pracować, rozmawiać, dzielić się
doświadczeniami i odkrywać talenty, pasje,
możliwości...
Jakie ma Pani wspomnienia związane 
z uczniami naszej szkoły?
p. A. K.: Mam mnóstwo wspaniałych wspomnień.
Jest ich tak dużo, że nie umiem wybrać 
i opowiedzieć jednego.  
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dziedzin zasługuje na to, by je poznawać.
Właściwie łatwiej byłoby mi wymienić rzeczy, które
mnie nie interesują. Dużo czytam, interesuję się
muzyką (przede wszystkim klasyczną), historią,
historią sztuki, teatrem, tańcem, historią kultury,
etnografią... Pasjonuje mnie zwiedzanie,
poznawanie różnych regionów i ich kultury,
ciekawią zagadnienia kulturowe na styku
literatury, filozofii i socjologii.

A najciekawsze jest zagłębianie się w to
wszystko z innymi (uczniami, przyjaciółmi) –
bo kiedy poznaje się coś razem, 
to przyjemność jest o wiele większa, a to, co
się od razu przedyskutuje, lepiej się rozumie 
i zapamiętuje.

Jaka jest najśmieszniejsza historia, która
przydarzyła się Pani w szkole?
Nigdy nie robiłam takiego rankingu, ale humor
bardzo pomaga w szkolnym życiu i wielokrotnie
na lekcjach z niego korzystamy. Najzabawniej
bywa chyba jednak na zajęciach pozalekcyjnych,
np. na próbach grupy teatralnej, w ich trakcie
dochodzi najczęściej do wybuchów zbiorowej
wesołości.
Czy lubi Pani pracę z młodzieżą, uczniami?
Oczywiście! Pracę, rozmowy, obserwowanie
rozwoju młodych ludzi, cieszenie się ich
sukcesami i tym, że coraz dojrzalej i ciekawiej
można z nimi dyskutować. Nawet w wakacje
zdarza nam się spotykać na wspólnym
zwiedzaniu, oglądaniu i dyskutowaniu filmów lub
na próbach teatralnych.

Bardziej pamiętam uczniów, ich zachowania, niż
daty czy uroczyste wydarzenia. Każdy uczeń to
osobna historia, kiedy przychodzą po ukończeniu
szkoły – wystarczy jedno słowo, a wspomnienia
toczą się jak lawina i odżywa wszystko to, co
wspólnie przeżyliśmy: lekcje i wycieczki, zabawy i
rożne szkolne „awantury”, udane imprezy i – hmm
– powiedzmy „szkolne wybryki”, na które po latach
patrzy się z dystansem i humorem. Ile było
przygotowywanych wspólnie imprez szkolnych,
wycieczek, zabaw, spotkań... Każdy kolejny rok
szkolny i każdy rocznik uczniów zapisał się
bogatymi wspomnieniami.
Czy zawsze chciała Pani być nauczycielką?
p. A. K.: Przeciwnie - nie chciałam, traktowałam
ten zawód jako chwilowe zajęcie, ale kiedy już
zaczęłam uczyć, praca w szkole tak bardzo mnie
wciągnęła, a kontakt z młodzieżą okazał się tak
inspirujący, że ostatecznie nie chciałam już tego
zmieniać (choć kilka razy rozważałam zmianę i
nawet się do tego przymierzałam).
Co jest dla Pani najważniejsze w uczeniu?
p. A. K.: To, by dać uczniom jak najwięcej wiedzy i
wsparcia, przekonać ich, że warto poznawać świat
i dbać o swój rozwój, zachęcić do samodzielności i
odważnych prób mierzenia się ze swymi
talentami, pokazać, że uczenie się jest fascynującą
przygodą. Towarzyszyć i doradzać, ale nie
prowadzić zanadto za rękę, by uczeń czuł się
samodzielny i swobodny.
Co sprawia Pani największą satysfakcję w
pracy?
p. A. K.: Największą radością i satysfakcją jest
obserwowanie tego, jak uczniowie zainspirowani
tematyką lekcji czy naszych rozmów, czasem zajęć
pozalekcyjnych, zaczynają samodzielnie szukać i
wyruszają w fascynującą samodzielną wędrówkę
drogami kultury. A potem przychodzą i dzielą się
tym, co w czasie tych wędrówek odkryli. Kiedy
słyszę, że uczeń sam szuka ambitnej literatury,
sięga po klasykę, poszerza swoją wiedzę i coraz
lepiej rozumie otaczający go świat – to satysfakcja
jest większa niż wtedy, gdy uczeń dostaje
najlepsze oceny – choć stawianie celujących
stopni to też jest wielka radość.
Czy poza nauczaniem ma Pani jakieś hobby lub
zainteresowania?
p. A. K.: Bardzo często żałuję, że na rozwijanie
zainteresowań jest tak mało czasu, bo mnóstwo 



Czy utrzymuje Pani kontakt z byłymi
uczniami?
p. A. K.: To największa radość w tym zawodzie:
kiedy dawni uczniowie dzielą się swymi
osiągnięciami i radościami dorosłego życia. Jakie
przepiękne panny młode i przystojni panowie
wyrastają z moich dawnych uczniów, jak wielką
dumą napełnia np. czytanie ich artykułów i
publikacji, śledzenie ich premier teatralnych, ich
audycji radiowych, sukcesów naukowych,
artystycznych i rodzinnych! Niektórzy z moich
dawnych uczniów stają się moimi
współpracownikami (także w naszej szkole), są i
tacy, co nawet po latach zwracają się z pytaniem o
radę czy opinię, co jest szczególnie cenne, bo
świadczy o zaufaniu.

Jaka była Pani największa trudność związana z
15-letnią pracą pedagogiczną?
p. A. K.: Moja praca w szkole trwa dokładnie dwa
razy dłużej – od 30 lat przeżywam wiele
rozmaitych trudności związanych z tym zawodem.
Jedną z trudności jest wyważenie dwóch rzeczy:
chęci przekazania całej swojej wiedzy i
ukształtowania ucznia, a z drugiej strony
pozostawienie mu wolności, samodzielności w
poszukiwaniu drogi i rozwoju, nawet jeśli będzie
to związane z potknięciami czy błędami.
Po jakie książki sięga Pani najczęściej?
p. A. K.: Biografie, wspomnienia twórców kultury,
eseje o tematyce historycznej, społecznej itp.,
szukam też utworów ciekawych prozaików
współczesnych. Cieszy mnie odkrywanie nowych,
nieznanych wcześniej autorów, chętnie korzystam
z rekomendacji czytelniczych moich znajomych
polonistek i humanistów (także dawnych
uczniów).
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WYWIADU Z CYKLU "15 PYTAŃ NA 15-LECIE SZKOŁY"
UDZIELIŁA ANNA KUKOROWSKA,

nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół
Salezjańskich w Poznaniu

 



2. wrzesień 2021 r. wyjazd klas 7 do Drezna
To nie była typowa wycieczka turystyczna. To było
spotkanie z naszymi patronami - błogosławioną
Piątką Poznańską. Młodzież odwiedziła miejsce, 
w którym nasi Patroni spędzili ostanie chwile. Ten
wyjazd nie był tylko zwiedzaniem przepięknego
Drezna, ale rekolekcjami z błogosławionymi
Oratorianami. Więcej na ten temat przeczytacie na
str. 8.
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15 WYDARZEŃ
NA...

1.wrzesień 2021 r. uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego
Tradycyjnie już nowy rok szkolny rozpoczęliśmy
mszą świętą w sąsiadującym z naszą szkołą
Kościele pw. Nawiedzenia NMP.

4. wrzesień 2021 r. Ratajskie Igrzyska
Olimpijskie
Lekkoatleci rozpoczęli dobrą passę sportową. A
to dopiero początek sukcesów. O kolejnych
sportowych wydarzeniach przeczytacie na str. 17.

3. wrzesień 2021 r. W Międzyszkolnym Turnieju
Języka Angielskiego dla szkół podstawowych...
...uczniowie naszej szkoły zajęli drugie i trzecie
miejsce!



6. wrzesień 2021 r. wyjazd klas 8 do Włoch
Uczniowie klas 8 wyruszyli na wycieczkę do Włoch.
Zwiedzili: Rzym, Watykan, Wenecję i Padwę. Więcej
na temat  ich wrażeń z wyprawy przeczytacie na str.
.10.
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8. wrzesień 2021 r. I Konferencja Młodych
Chemików
Uczennice razem z wychowawczynią wzięły udział
w I Konferencji Młodych Chemików, organizowanej
przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tematem przewodnim forum była „Chemia
zrównoważonego rozwoju”. Dziewczynki zmierzyły
się z wyzwaniem zaprojektowania plakatu
naukowego, który zatytułowały: „Teraźniejszość
kształtująca przyszłość, czyli o paliwach jutra”.

9. wrzesień 2021 r. warsztaty medialne
Uczniowie kl. 5c wzięli udział w warsztatach w
Radiu Emaus oraz w redakcji „Małego Przewodnika
Katolickiego”. Podczas z spotkań z dziennikarzami
redakcji i radia uczniowie dowiedzieli się, jak
przygotowuje się makietę gazety, wybiera teksty
oraz grafikę. Oprócz tego uczniowie mieli okazję
pozdrowić słuchaczy radia podczas audycji na
żywo, a także dowiedzieli się, jak prowadzi i
przygotowuje się audycje radiowe.

5. wrzesień 2021 r. zajęcia z Cooking Classes 
Salezjańskie dzieciaki rozpoczęły swoją przygodę z
gotowaniem. Z niecierpliwością czekały na pierwsze
zajęcia w ramach Cooking Classes. Podczas zajęć
uczniowie wykonali szaszłyki owocowe i zdrowe
sałatki. Zajęcia łączą w sobie naukę j. angielskiego i
zasady zdrowego odżywiania.

7. wrzesień 2021 r. uroczyste otwarcie placu
zabaw
Sprawiło ono wielką radość najmłodszym, ale
również wywołało uśmiech na twarzach starszych
uczniów, a także nauczycieli. Więcej na ten temat
przeczytacie na str. 12.



11. październik 2021 r. Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia
Z tej okazji tego matematycznego święta
Uczniowskie Komisje Egzaminacyjne sprawdzały,
czy uczniowie znają i pamiętają tabliczkę mnożenia.
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13. październik 2021 r. Festyn z okazji 15-lecia
naszej szkoły
Sportowy Fyrtel zapewnił moc atrakcji - dmuchane
zamki dla najmłodszych, wieża wspinaczkowa dla
tych trochę starszych. Różne konkurencje
sportowe, a potem wyczekiwana przez wszystkich
wata cukrowa i popcorn. Nad bezpieczeństwem
czuwali ratownicy medyczni. Jednym słowem było
bosko.

14. październik 2021 r. gala Belfer
W tym roku uczniowie przerośli samych siebie 
i pokazali, co to znaczy Salezjański Duch. Wykazali
się świetną organizacją pod wodzą p. Sylwii Staszak
i kondycją, która grała istotną rolę podczas
występów.

10. wrzesień 2021 r. Noc Naukowców 
Klasa 5c PSSP wzięła udział w największej imprezie
propagującej naukę w Wielkopolsce – Nocy
Naukowców 2021. Wydarzenie nazywało się Fizyka
Paper Show. Podczas pokazu uczniowie dowiedzieli
się, jak nauka i naukowcy mogą przyczynić do
ochrony Ziemi. 

12. październik 2021 r. Dzień Anioła
Podczas tego anielskiego dnia odbyła się moc
wydarzeń. Uczniowie założyli stroje aniołów 
i zatańczyli anielski taniec w "deszczu balonów".

15. październik 2021 r. Dzień Mola
Nie jest to dzień poświęcony owadowi, ale
jednostce liczności materii. Uczennice z klasy 3e
postanowiły uczcić go, przeprowadzając
doświadczenia dla młodszych uczniów.



W pierwszy piątek września moja klasa pojechała
na wycieczkę do Drezna, znajdującego się w
Niemczech, a dokładniej w ich wschodniej części.
Towarzyszyła nam klasa równoległa, czterech
nauczycieli i ksiądz, którym był naszym
przewodnikiem. Zwiedzanie zaczęliśmy od
więzienia w Dreźnie, w którym bł. Piątka
Poznańska została zgilotynowana. Poszliśmy
zobaczyć cele oratorianów. Pomieszczenia, zimne
i ponure, były bardzo ciasne oraz wyposażone
jedynie w wiszące deski, służące do siedzenia.
Okna celi były małe, brudne oraz zasłonione
podwójnymi kratami. Po więzieniu nadszedł czas
na kolejny punkt naszej wycieczki - Operę
Sempera, której piękny budynek zdobiony jest
złotymi elementami. Podobno jest jednym z
najpiękniejszych zabytków Drezna. Naprzeciwko
opery znajduje się pomnik króla Jana na koniu.
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OPRACOWAŁA
CELINA SUCHARSKA, KLASA 7A

Drezno - szlakiem Poznańskiej Piątki



Następnym zabytkiem był Zwinger, barokowy
budynek z ogrodem. W środku są muzea z
dziełami sztuki i zabytkowymi. W samym centrum
tego miejsca jest ogród z fontannami. Potem
zobaczyliśmy ,,Orszak Książęcy” liczący sto jeden
metrów długości oraz składający się z dwudziestu
pięciu tysięcy płytek. Obraz ukazuje różne osoby i
zwierzęta. Kolejnym miejscem był kościół Marii
Panny. Znajduje się on w samym środku rynku.
Całość wydawała się ogromna, tak jakby budynek
nie miał końca. Następne poszliśmy na tarasy, z
których roztacza się piękny widok na rzekę i most.
Ostatnim zabytkiem był cmentarz, na którym
pochowano Piątkę Poznańską patronów naszej
szkoły: Jarogniewa Wojciechowskiego, Czesława
Jóźwiaka, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i
Edwarda Kaźmierskiego. 
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"WYCIECZKA BARDZO MI SIĘ PODOBAŁA, PONIEWAŻ
MOGŁAM ZWIEDZIĆ PIĘKNE MIASTO ORAZ PODĄŻAĆ

KROKAMI BŁOGOSŁAWIONYCH ORATORIAN. CHCIAŁABYM
KIEDYŚ WRÓCIĆ DO DREZNA WRAZ Z MOJĄ RODZINĄ I

OPOWIEDZIEĆ JEJ O WSZYSTKIM, CZEGO SIĘ TU
DOWIEDZIAŁAM.".



Następnego dnia znowu poszliśmy na ten sam
plac, tylko o świetle dziennym. Weszliśmy do
Pałacu Watykańskiego, gdzie Ks. Dyrektor
oprowadził nas i opowiadał  o każdej rzeźbie i
obrazie osobno.   Mieliśmy  też okazję zobaczyć
zmianę  straży  wartowników przez pałacem.  
Z Placu Świętego Piotra poszliśmy do Panteonu,  
 a po drodze zwiedzaliśmy kościoły i bazyliki,
które zrobiły na nas duże wrażenie. To naprawdę
piękne zabytki kultury chrześcijańskiej.

Już do corocznej tradycji naszej szkoły należy
wycieczka uczniów klas ósmych do Włoch.
Poniżej przeczytacie wrażenia waszych
koleżanek z tej niezapomnianej podróży.

 We wrześniu całą naszą klasą i dwiema
wychowawcami mieliśmy okazję pojechać na cały
tydzień do Włoch. O godzinie 17:15 wszyscy
mięliśmy być pod szkołą, tak żeby o 17:30
wyjechać. Na szczęście udało nam się punktualnie
wyruszyć. Cała podróż do Wenecji trwała ok. 16
godzin, zostaliśmy tam na noc i następnie
pojechaliśmy ok. 7 godzin do Rzymu.
  Gdy  dojechaliśmy na miejsce, mieliśmy  chwilę
czasu dla siebie i szliśmy do kaplicy na mszę.  Po
Eucharystii czekała na nas u sióstr obiadokolacja,
którą wszyscy ze smakiem zjedli po długiej
podróży. Kiedy zjedliśmy posiłek autokar zawiózł
nas do hotelu, w którym spaliśmy. Tam
wychowawcy rozdzielili nas na pokoje, do których
poszliśmy się  rozpakować, a następnie  poszliśmy
na Plac Świętego Piotra w Watykanie. Wszystkie
miejsca tam były  pięknie  oświetlone.  Mieliśmy 
 chwilę dla siebie na zrobienie zdjęć
pamiątkowych wieczorową porą, ponieważ
później nie  zdarzyłaby się  już  taka   okazja. Kiedy
wróciliśmy do swoich  pokoi  była już cisza nocna,
dlatego wszyscy musieli się kłaść, by zebrać siły
na kolejny dzień zwiedzania.
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OPRACOWAŁY
OLIWIA HALAMUNDA, KL. 8A

DOMINIKA JAŚNKOWIAK, KL. 8C
HANNA NAWROCKA, KL. 8B

Relacja z włoskiej wyprawy



  W środę od rana mieliśmy okazję iść na
audiencję z papieżem Franciszkiem, dlatego
musieliśmy wcześnie wstać, żeby na nią zdążyć.
Całe spotkanie trwało godzinę, a po nim udaliśmy
się ponownie do Koloseum i Forum Romanum –
zwiedziliśmy wnętrza tych zabytkowych miejsc 
i dowiedzieliśmy się wiele na ich temat. To był
nasz ostatni dzień w Rzymie, dlatego poszliśmy
raz jeszcze na plac przy Panteonie i dostaliśmy
dwie godziny zakupienie pamiątek. Kolejnego
dnia od rana wyjechaliśmy z Rzymu kierując się
jeszcze w kierunku Padwy i Wenecji.   

  Na samym początku zwiedzania Padwy,
mieliśmy okazję zobaczyć Plac Prato della Vale.
Usłyszeliśmy parę ciekawostek o tym miejscu,
przeszliśmy jego dużą część i udaliśmy się w
dalszą podróż. Następnie zwiedziliśmy bazylikę
św. Antoniego. Mogliśmy ją podziwiać nie tylko z
zewnątrz, ale również wejść do środka i podziwiać
wnętrze. Jest to największy kościół w Padwie, a
przed nim jest wiele stoisk z różańcami, świecami
itd. Które oczywiście mogliśmy zakupić. Potem
poszliśmy do bardzo ciekawego miejsca, które
nazywa się Bo Palace. Jest to historyczna siedziba
uniwersytetu w Padwie, naprawdę warta
zobaczenia. Na koniec zwiedzania tego miasta
obejrzeliśmy budynek o nazwie Ragione Palace.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • KALENDARIUM WYDARZEŃ
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  Po nocy spędzonej w autokarze, dotarliśmy 
do Wenecji. Główna część miasta jest otoczona
morzem, dlatego by dostać się tam, płynęliśmy
tramwajem wodnym. Na miejscu, zaczęliśmy od
zwiedzania placu św. Marka, gdzie mogliśmy
podziwiać Pałac Dożów, Bazylikę św. Marka oraz
inne architektoniczne dzieła. Potem mieliśmy
okazję wejść na dwa najbardziej znane mosty w
Wenecji - Most Akademicki i Most Rialto. W czasie
wolnym, kupowaliśmy pamiątki takie jak
magnesy, czy maski, z których słynie miasto.
Oprócz tego, próbowaliśmy tamtejszych lodów 
i pizzy. Po przerwie, wybraliśmy się na długi
spacer po urokliwych zakątkach Wenecji,
zwiedzając także ulice, przy których mieszkają
Wenecjanie. 

Właśnie klimat tych ustronnych miejsc z wąskimi
kanałami, uroczymi mostkami i kamienicami z
roślinnymi akcentami zrobił na nas ogromne
wrażenie.

To była bardzo ciekawa wycieczka, ponieważ
dowiedzieliśmy się dużo na temat Włoch.  Co
najważniejsze, bardzo zintegrowała nas jako klasę
i dzięki temu mogliśmy się jeszcze lepiej poznać.
Ten wyjazd na długo pozostanie w naszej
pamięci. 



 Z uwagi na to, iż był to czas pandemii i obostrzeń z
nią związanych nie, było możliwości innych form
zbierania funduszy – tylko te online. Na szczęście
od maja uczniowie wrócili do szkoły i co a tym idzie,
udało się zorganizować kiermasze. W czerwcu na
dolnym holu przez około tydzień rodzice i
uczniowie sprzedawali przyniesione przez innych
fanty. Zorganizowano też kiermasz używanych
mundurków. 

Nie wystarczy znać dobro, trzeba je
praktykować. Jan Bosko

 24 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie
placu zabaw dla najmłodszych uczniów Publicznej
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, który został
sfinansowany wspólnymi siłami przez Szkołę i
Rodziców.  
Była to jedna z pierwszych atrakcji
zaplanowanych z okazji świętowania 15-lecia
naszej szkoły. 

Od początku istnienia szkoły najmłodsi uczniowie
marzyli o pięknym placu zabaw.
Niezagospodarowana dotąd powierzchnia na
boisku szkolnym posiada spory potencjał, ale
fundusze na jej aranżację były niewystarczające.  
Kolejnym etapem było założenie konta na
zrzutka.pl, aby wpłacając na nią datki każdy z nas
mógł być częścią tego projektu. Do wspierania
zbiórki i zwiększenia ilości wpłat na nią powstała
na Facebook’u grupa Bosco Bazarek, na której
wystawiane były podarowane przez rodziców i
uczniów rzeczy, z których dochód wpłacany był
bezpośrednio na konto zbiórki.
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 Mamy to! Udało się! Plac
zabaw gotowy!  OPRACOWAŁA

ELŻBIETA MATUSIAK

Ostatnim pomysłem, który dzięki uprzejmości i
gościnności Umberto Cafe&Ristorante udało się
zrealizować to Piknik i Bosco Bazarek na Cytadeli.
W dniach 11 i 12 września rozstawiliśmy się na łące
przy restauracji i z pomocą rodziców uczniów klas
1-3, najmłodszymi uczniami oraz młodzieżą
salezjańską zebraliśmy sporą kwotę na budowę
placu zabaw.



Odwiedziło nas wiele rodzin z dziećmi,
absolwentów, nauczycieli oraz sympatyków
salezjańskich, a także obcych ludzi, którzy
dowiedzieli się o imprezie z telewizji WTK lub od
znajomych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
obecność i wsparcie. 
Wymienione powyżej akcje i inicjatywy przyczyniły
się do zebrania prawie połowy funduszy
potrzebnych na plac zabaw. Pozostałą część
dołożyła Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły. Tym
samym udało się pokazać naszym dzieciom, że
działając wspólnie można twórczo zmieniać
otaczającą nas rzeczywistość i realizować
marzenia nawet wtedy, gdy wydają się one
nieosiągalne.
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Podczas uroczystości uczniowie starszych klas
szkoły podstawowej oraz liceum pod
kierownictwem księdza Dawida Nowaka
animowali tańce i zabawy dla młodszych kolegów
i koleżanek. Część z nich dmuchała i rozdawała
pamiątkowe balony. Inna grupa zajęła się
malowaniem twarzy i zaplataniem warkoczyków.
Zainteresowanie tymi atrakcjami było tak duże, że
do pomocy angażowana była każda wolna para
rąk. Przez całą imprezę trwał festiwal baniek
mydlanych, który niezmiennie cieszy się
ogromnym zainteresowaniem uczestników w
różnym wieku.  
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Oficjalnego otwarcia placu zabaw dokonał ksiądz
dyrektor Arkadiusz Szymczak, który z wielką
radością i uśmiechem na twarzy wykonał
inauguracyjny zjazd ze zjeżdżalni. W ślad za nim
poszli wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z
wychowawczyniami, które razem z dziećmi bawiły
się wyśmienicie na naszym salezjańskim statku.    

 Kolorowy i bezpieczny sprzęt, zlokalizowany na
placu zabaw, pozwoli dzieciom urozmaicić czas
kontaktu z rówieśnikami. Niech uśmiech, który
gościł i gości na twarzach dzieci będzie
najlepszym podziękowaniem dla tych, którzy
przyczynili się do jego powstania. 

Wszystkim dobroczyńcom którzy przyczynili się
powstania placu zabaw dziękujemy z całego
serca! 



Staramy się również pomagać uczniom opatrując
różnego rodzaju skaleczenia, użyczając szkolnej
komórki (w celu wykonania telefonu do rodziców)
oraz odpowiadając na różne pytania. 
W naszej pracy powinnyśmy wykazywać się
cierpliwością, wyrozumiałością i opanowaniem, przy
czym również powinien towarzyszyć nam uśmiech.

W sekretariacie nie zalecamy pytać o to:
• gdzie jest nauczyciel, zwłaszcza w czasie przerwy,
• gdzie mam lekcję (plany klas wiszą w dolnym
holu),
• czy mogę dostać kredę (kredę pobiera się z
portierni),
• o której będzie dzwonek,
• czy dzisiaj będę miał/-a kółko …

Z powyższego wynika, ze sekretariat jest swoistym
„centrum dowodzenia”. Staramy się być „prawą
ręką” dyrektora, służyć pomocą nauczycielom,
pracownikom, rodzicom oraz uczniom. Jest nam o
tyle łatwiej, że bardzo lubimy swoją pracę, daje nam
ona dużo satysfakcji, a nagrodą za to jest
pozytywna reakcja osób przychodzących do
sekretariatu. 

  W szkole salezjańskiej pracujemy już
kilkanaście lat i jesteśmy odpowiedzialne między
innymi za sprawną obsługę kancelaryjno-biurową
– prowadzimy dokumentację szkolną, tj. księgi
uczniów, rejestry legitymacji czy arkusze ocen.
 Do naszych obowiązków należy terminowe
załatwianie spraw, np. spraw uczniowskich
(przyjęcia i przekazania do szkół, wystawianie
druków, zaświadczeń itp.), prowadzenie
kalendarza dyrektora. 
 Każda szkoła, również nasz sekretariat,
wprowadza dane do Systemu Informacji
Oświatowej, tzw. SIO. Jest jeszcze wiele innych
systemów elektronicznych, które równolegle
należy prowadzić i to czasami sprawia trudność
przez codzienne logowanie i to w kilku miejscach.
Każdego dnia wykonujemy i odbieramy dużo
telefonów oraz e-maili, a także prowadzimy
dziennik korespondencji w formie tradycyjnej (do
szkoły przychodzi dużo listów). Sekretariat zajmuje
się również realizacją zamówień środków
czystości, materiałów biurowych, mundurków czy
druków szkolnych.
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Sekretariat szkolny-
oddział do zdań specjalnych

OPRACOWAŁY
SYLWIA KOZIK,

AGNIESZKA KUCHARSKA



 Cooking classes to nie tylko zajęcia z
przygotowywania smacznych i zdrowych
smakołyków, ale również wspaniała zabawa dla
uczniów klas czwartych i piątych szkoły
podstawowej. Nasi milusińscy uczą się tutaj
samodzielności, obsługi drobnych sprzętów
kuchennych, ale również utrwalają słownictwo 
i zwroty o tematyce kulinarnej w języku
angielskim.
  Z wielką radością uczniowie tak licznie
uczestniczą w tych zajęciach. To dla nich
niesamowita frajda i nowe wyzwania. Kto wie?
Może któreś z nich odkryje swoją nową pasję i
zostanie Master Chefem.

 

  Do tej pory udało nam się przygotować zdrowe
owocowe szaszłyki, sałatkę warzywną oraz upiec
gofry. Każde nasze zajęcia zaczynamy krótką
instrukcją dotyczącą higieny i bezpieczeństwa
podczas przygotowywania przekąsek.
Powtarzamy również zwroty i słówka , które
dotyczą danej przekąski. Utrwaliliśmy nazwy
owoców, warzyw oraz czasowniki związane z
przygotowaniem posiłków.
  Po każdych zajęciach mamy ucztę i objadamy się,
tym co sami przyrządziliśmy. Czasami uda nam
się podzielić naszymi przysmakami z naszym
rodzeństwem bądź rodziną.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • O NAS
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Nauka przez...gotowanie
OPRACOWAŁA

PAULINA MADAJCZAK



 Należąc do Samorządu Uczniowskiego możemy
rozwijać w sobie pasję do współpracy z
rówieśnikami i zdobyć się na odwagę, by
angażować się w życie szkoły, zmieniając ją na
lepsze.

   

 Samorząd uczniowski tworzą uczniowie naszej
placówki. Poprzez swoje działania wywierają
wpływ na życie szkoły i mogą współdecydować o
sprawach jej dotyczących, np. organizując
konkursy, kiermasze, projekty. Sprawny i
skuteczny samorząd uczniowski umie stwierdzić,
jakie są potrzeby szkoły, co pomaga w tworzeniu
efektywnych planów jej rozwoju i wdrażania
potrzebnych zmian. Dzięki swoim działaniom
zapewnia równowagę pomiędzy ciągła nauką, a
zabawą, integruje całą społeczność szkolną oraz
tworzy dobrą atmosferę.
 Naszym zdaniem uczestnicząc w Samorządzie
Uczniowskim możemy rozwijać się i brać czynny
udział w życiu szkoły. Uczy nas to również
współpracy z innymi oraz umożliwia
nawiązywanie nowych relacji. Dzięki naszym
działaniom możemy biegle ulepszać naszą
placówkę, np. planując oraz biorąc aktywny udział
w inicjowaniu szkolnych wydarzeń podczas
różnych świąt oraz uroczystości. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej szkoła zorganizowała galę
“Belfer”, a samorząd uczniowski przyszykował
zakładki oraz kartki, które rozdał nauczycielom.
Planujemy także kontynuować naszą działalność i
dalej urozmaicać życie uczniów nowymi
wydarzeniami.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • O NAS
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Samorządność 
w naszej szkole

OPRACOWAŁY
MAJA KOZŁOWSKA,
GABRIELA ŁUCZAK,
ANTONINA SROKA

 
 

P o n i ż e j  k i l k a  s ł ó w  n a  t e m a t
n o w e g o  p r z e w o d n i c z ą c e g o  S U  L O :
Nazywam się Karol Dawiskiba i jestem nowym
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
Chodzę do 2 klasy liceum, a w Naszej szkole uczę
się od pierwszej klasy podstawówki. Mam dwóch
braci w podstawówce. Mieszkam w Poznaniu i
bardzo lubię to miasto.  Moje zainteresowania to
historia, szczególnie okres XX wieku oraz
pływanie. Do udziału w wyborach na
przewodniczącego samorządu przekonali mnie
moi koledzy i koleżanki, oraz chęć wprowadzenia
pewnych zmian.  
   



Pod względem sportowym początek roku
szkolnego 2021/2022 był niezwykle intensywny.
Nasi uczniowie startowali bardzo często i często
uzyskiwali bardzo wysokie pozycje. Starty
rozpoczęliśmy od udziału w Ratajskich Igrzyskach
Olimpijskich 2021, w których najwięcej medali
zdobyliśmy w rywalizacji lekkoatletów. Nawet nie
staramy się policzyć ile tych krążków było.
Najważniejsze, że świetnie bawiliśmy się w trakcie
tej rywalizacji i godnie reprezentowaliśmy szkołę.

Jeszcze w trakcie RIO 2021 wystartowaliśmy w
Mistrzostwach Poznania w Sztafetowych
Biegach Przełajowych, w których zajęliśmy:
- III miejsce dziewczynki 2009 i młodsze,
- III miejsce chłopcy 2009 i młodsi,
- VI miejsce dziewczynki 2007-2008,
- IV miejsce chłopcy 2007-2008,
- IV miejsce dziewczyny 2003 i młodsze,
- IV miejsce chłopacy 2003 i młodsi.
Dzięki tym wynikom aż pięć naszych sztafet
zakwalifikowało się do Finału Wojewódzkiego!
 

SALEZJAŃSKIM OKIEM • PRZEGLĄD SPORTOWY

LISTOPAD 2021 STRONA | 17

Salezjańska kronika
sportowa 

OPRACOWAŁ
ŁUKASZ WŁOCH



 Bardzo dobrze spisali się również lekkoatleci
reprezentujący naszą szkołę podczas Licealiady
rozegranej na stadionie na Golęcinie. Wrócili z
tych zawodów z przysłowiowym workiem medali.
Natomiast w klasyfikacji punktowej całych
zawodów nasze dziewczyny zajęły bardzo dobre V
miejsce, a chłopacy wspaniałe I miejsce.

Warto również wspomnieć, że tradycyjnie
wystartowaliśmy w biegu o. Jońca
organizowanym, już po raz dziesiąty, przez Zespół
Szkół Zakonu Pijarów. Najwyżej sklasyfikowanymi
uczniami ZSS w Poznaniu byli:
Lidia Ratajczak i Kuba Kaczmarek I miejsca
Matylda Kubiak i Marcel Zalewski II miejsca
Wiktor Napierała i Klara Dąbkiewicz IV miejsca.

Sporym sukcesem jest zakwalifikowanie się do
Kadry Wielkopolski w Unihokeju dziewięciorga
naszych uczniów trenujących w barwach UKS
Salezjanie Poznań, którzy będą reprezentować
województwo na Mistrzostwach Polski
Województw w Gdyni. Zaszczytu tego dostąpili:
Zosia Winter, Zosia Lisiecka, Ania Lisiecka, Tosia
Kaczyńska, Szymon Włoch, Piotr Łapacz, Tymon
Stawik, Rafał Kisiel i Jan Rister.

Gratulacje dla wszystkich naszych
reprezentantów!
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 Dojrzała postawa to również odpowiedzialność za
swoje czyny i słowa. Ja mam to szczęście, że na co
dzień przebywam wśród młodzieży, która
doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji
swoich działań - nie zawsze właściwych, ale potrafi
przeprosić i przyznać się do błędów. Jako młode i
odpowiedzialne osoby wywiązujemy się ze swoich
domowych i szkolnych obowiązków, traktując
naukę poważnie. Przejawem tego są często
dodatkowe zajęcia, start w konkursach 
i zawodach. 

Dzięki temu nasi rodzice i nauczyciele mogą mieć
do nas zaufanie, a my możemy  korzystać
z różnych swobód i przywilejów.  

Pracujmy dalej nad sobą, aby stawać się jeszcze 
 lepszymi! 

 „Ach ta dzisiejsza młodzież...” któż z nas choć raz
nie słyszał takich słów? Słów, które mają
negatywny wydźwięk i nierzadko krzywdzą część
naszego pokolenia. W dzisiejszych czasach
jesteśmy bowiem postrzegani jako osoby
nieodpowiedzialne i niedojrzałe, skupione
wyłącznie na sobie. Niestety taki wizerunek
młodzieży kształtowany jest przez dużą część
społeczeństwa, wizerunek, który nie zawsze
okazuje się prawdą.  
  Przecież wielu młodych ludzi  to ludzie pełni
pomysłów, zapału i pasji.  Wielu  z nich  robi  
 mądre , piękne i wspaniałe  rzeczy. Często
działają bezinteresownie  zostając
wolontariuszami w różnych  akcjach
charytatywnych.   Przykładem  są  uczniowie 
 mojej  szkoły, którzy  chętnie  angażują  się  w
pomoc  na rzecz ubogich czy zwierząt.  Jednak 
 bycie dojrzałym nie oznacza wyłącznie udziału w
spektakularnych akcjach. Są to także z pozoru
rzeczy  błahe, jak bycie miłym i pomocnym w życiu
codziennym, docenianie   rodziców 
i nauczycieli  poprzez swoje zachowanie.  

Dojrzałość 
nastolatków
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OPRACOWAŁ
MIŁOSZ RÓŻAŃSKI, KLASA 6A 
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OPRACOWAŁA
AGNIESZKA KLIMEK, 
PEDAGOG SZKOLNY 

 

     Powyższe słowa od wielu lat
przypominają mi o tym, jaki jest sens
pedagogicznej pracy. Pomimo tego, że w
Szkole salezjańskiej jestem dopiero od
września, to chciałabym, aby także tutaj
były dewizą mojej pracy.
   Czasami społeczność szkolna zastanawia
się, kim właściwie jest pedagog szkolny i w
jakich sytuacjach można się do niego
zgłosić.  Pomimo różnych rozterek,
chętnych do rozmów i spotkań nie brakuje,
a sprawy, z powodu których się spotykamy
są bardzo różne.
    Najprościej można powiedzieć, że
pedagogiem szkolnym można skontaktować
się w każdej sytuacji, która powoduje, że
chcemy z kimś porozmawiać i być
najzwyczajniej w świecie wysłuchanymi. Po
krótkiej rozmowie zazwyczaj oceniamy
wspólnie, czy dana sytuacja wymaga
dłuższej pracy i częstszych spotkań, czy
wystarczy to jedno spotkanie.  
   Tematy związane z uczeniem się,
motywacją, zarządzaniem czasem, relacjami
z kolegami i koleżankami, sytuacją
rodzinną, wyborem dalszej szkoły to tylko
niektóre  z tematów, jakie pojawiają się w
gabinetach pedagogów szkolnych we
wszystkich szkołach.

Towarzyszą one dzieciom i młodzieży także
w naszej szkole. Czasami rozmowy na takie
tematy rodzą w nas radość i szczęście, a
innym razem – wręcz przeciwnie: mogą być
źródłem niechęci, smutku, przygnębienia i
trudnych dla nas emocji. Praca pedagoga
jest towarzyszeniem dzieciom i młodzieży w
tym, co aktualnie przeżywają, bez względu
na to, czy są to uczucia i emocje bardzo
przyjemne, czy bardzo trudne. Wspólnie
staramy się znaleźć rozwiązanie
konkretnych sytuacji i czerpać naukę z tego,
co nas spotyka. 
Jeśli w Twoim uczniowskim życiu pojawi się
sytuacja, o której będziesz chciała/będziesz
chciał porozmawiać to zapraszam
serdecznie . Można podejść osobiście do
pokoju nr 212 i porozmawiać od razu, jeśli
będzie taka możliwość. Można także
skontaktować się poprzez dziennik
elektroniczny, wybierając jako adresata
wiadomości moje imię i nazwisko. Innym
sposobem nawiązania kontaktu jest
wysłanie wiadomości e-mailowej na adres:
agnieszka.klimek@zssp.pl.Każdy człowiek
ma w sobie ogromny potencjał. Życzę Tobie,
abyś potrafiła/potrafił dostrzegać w sobie
pokłady dobra i je dobrze
wykorzystała/wykorzystał .

Ty nie jesteś problemem do
naprawienia. 

Ty jesteś cudem do odkrycia.



1. Zastanów się, po co właściwie się uczysz. Bez celu nauka
może być bardzo męcząca.
2. Dbaj o siebie! Jedź zdrowo, pamiętaj o odpoczynku.
3. Nawodnienie organizmu jest bardzo ważne.
4. Dbaj o aktywność fizyczną! Nawet krótki spacer może
pomóc.
5. Rób notatki! Warto przechowywać informację, do których
 chcesz wrócić. 
6. Pamiętaj o robieniu przerw!
7. Pracuj nad koncentracją!
8. Postaraj się podchodzić do nauki spokojnie.
9. Dobrze zaplanuj swoją naukę. 
10. Wracaj do przyswojonego materiału. Powtarzaj.
11.  Postaraj się zrozumieć czego właściwie się uczyć!
12. Ucz się z muzyką w tle. 
13. Podczas nauki twórz mapy myśli, rysnotki czy diagramy.
14.  Wykorzystuj wyobraźnie! Pracuj ze skojarzeniami.
15. Znajdź swój najlepszy czas na naukę. 

15 sposobów na
skuteczną naukę
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Jesień z książkąKSIĄZKI PROPONOWANE PRZEZ 
PAULINĘ SUBOCZ - BIAŁEK 

Opracowanie zbiorowe, Gorzka czekolada
i inne opowiadania o ważnych sprawach
Niewiele jest książek tak poważnie traktujących
młodego czytelnika.  
Na pewno nie jeden nastolatek będzie
identyfikował się z bohaterami Gorzkiej
czekolady – Kacprem, któremu tak trudno
zdobyć się na odwagę, nastoletnią właścicielką
wielorasowego psa Kufla, której życie będzie o
wiele prostsze, gdy przestanie notorycznie
kłamać, Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie
inaczej oceniają, co to szczęście, a co pech.  W
tych opowiadaniach znajdą też swoje portrety
sami dorośli – czasem (jak w „Rajskim ptaku”)
ostro zarysowane. I świat, który w tym wieku
ocenia się może najsurowiej, ale jakże szczerze.
Piętnaście opowiadań – piętnaście wartości na
piętnastolecie Fundacji ABC XXI, która od lat
mówi o emocjach młodych czytelników, czyli o
tom, co najważniejsze.
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Vojtech Matocha, Truchlin 

Truchlin to tajemnicza dzielnica Pragi, gdzie
czas zatrzymał się sto lat temu. Nikt nie wie,
dlaczego nie działa tam elektryczność: nie
świecą lampy, nie jeżdżą tramwaje, nie gra
radio, a telefon nie łapie zasięgu. Pewnego dnia
złowieszcza ciemność Truchlina zaczyna
rozlewać się na dalsze ulice i osiedla, wkrótce
może objąć całą stolicę Czech. […] Szczypta
grozy, detektywistyczne zacięcie autora 
i podkreślające pełną napięcia atmosferę
czarno-białe ilustracje to tylko niektóre z zalet
powieści, która szybko uzyskała 
w Czechach status bestsellera. Książka
otrzymała nominacje do najważniejszych
nagród literackich (Magnesia Litera, Zlatá
Stuha) i znalazła się na liście Białych Kruków
Internationale Jugendbibliothek.

Joanna Kuciel-Frydryszak, Iłła. Opowieść o
Kazimierze Iłłakowiczównie 

Debiutem poetyckim zrobiła furorę. Zachwycił
się nim Stefan Żeromski, a Jarosław
Iwaszkiewicz na zawsze pozostał jej wiernym
czytelnikiem. Skamandryci odbyli do niej
pielgrzymkę, aby przystała do ich grupy. Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena
Samozwaniec nie raz prosiły ją o radę. Jej
przekład Anny Kareniny okrzyknięto
kongenialnym, a spory z redaktorami przeszły
do legendy. Oprócz tego tłumaczyła 
z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
rumuńskiego i węgierskiego. […] Iłła to
opowieść o niemal stuletnim życiu kobiety
niezwykłej, a także zapis czasów i zmagań 
z przeciwnościami: sieroctwem i samotnością,
piętnem nieślubnego dziecka, wolnością i
zniewoleniem, namiętnością i wycofaniem.



Zofia Wojtkowska, 
Saga rodu Czartoryskich

Nie zniechęcajcie się obszernością tego dzieła.
Ta książka porwie was w zimowe wieczory.
Wokół rodziny Czartoryskich narosło wiele
mitów. Jednak byli oni przede wszystkim
wielkimi patriotami i kolekcjonerami sztuki.
Choć czasami to język angielski był pierwszym,
który znali, nie przeszkodziło  im to wspierać
polskich literatów. Okazuje się, że tę rodzinę
znał sam święty Jan Bosko. Czartoryscy bowiem
nie tylko wspierali artystów, ale także dali
światu kilku błogosławionych. Jednym z nich był
salezjanin August Czartoryski. Mówiąc o
Czartoryskich nie możemy zapomnieć o
Kórniku i zbiorach tamtejszej biblioteki. Na
pytanie co dali jej Czartoryscy odpowiedź
znajdziecie w tej wspaniałej opowieści. 

Opracowała: Sylwia Staszak
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Recenzja

Julia Fiedorczuk, Pod słońcem 

Skomplikowane ludzkie losy, a w tle –
powojenna Polska. 
Nikt dotychczas nie opowiadał w ten sposób o
naszej najnowszej historii! Nowa powieść
autorki nominowanej do Nagrody Literackiej
„Nike” "Ludzie zanurzeni  w pamięci i historii".
Historia zanurzona w zmieniającym się według
odwiecznych prawideł świecie przyrody. Proza
pulsująca w tym samym zniewalającym rytmie.
[…] Pamięć (...) jest żywa i płynie przez nas jak
ukryta podziemna rzeka, żeby wybić na
powierzchnię znienacka, kiedy człowiek wcale się
tego nie spodziewa. 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wojtkowska+zofia


 
    Co to jest smerf?
    -Ciało niebieskie.

Co biegnie przez las, a się nie rusza?
- Ścieżka.

 Na lekcji geografii Pani pyta Franka:
- Jak się nazywają mieszkańcy
Warszawy?
- A skąd mam wiedzieć, przecież to
prawie dwa miliony ludzi!

Mama pyta się Jasia:
- Jasiu, w szufladzie były trzy ciasta, a teraz jest
jedno. Wytłumacz mi to.
- Bo było ciemno, i nie widziałem trzeciego.

Co to jest? Zielone akwarium, czerwona wody i
czarne rybki?
- Arbuz.

Wchodzi blondynka do mięsnego i wyraźnie usiłuje
sobie coś przypomnieć. Po chwili pyta:
- Jak nazywał się taki ptak z czerwonymi nogami?
- Bociek.
- Ach tak! Pół kilo boćku poproszę!
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Humor szkolnyOPRACOWALI
UCZNIOWIE KLASY 5B
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Na lekcji języka polskiego nauczyciel
każę odmienić czasownik „iść”.
- Ja… idę… ty… idziesz – duka Staś –
on…
- No szybciej, szybciej … - ponagla
polonista.
- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie…

Kasia wraca zadowolona do domu.
 - No jak tam dzisiaj było w szkole? –
pyta mama.
 - Bardzo dobrze – odpowiada
dziewczynka. - Dostałam 6.
 - To świetnie! A z czego?
 - 3 z historii, 2 z matematyki i 1 z
przyrody. 

Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry
uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę
przez jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we
trzech?
- Bo stawiała opór.

Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z zoo, ich nie wolno
karmić.

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy:
- Dlaczego masz takie brudne ręce???
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!!
- Ale dlaczego masz czyste palce???
- Bo gwizdałem na psa!!!
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KONKURS
Lubisz pisać kreatywne opowiadania?

To konkurs dla Ciebie!
Prześlij opowiadanie o zimowej tematyce na

adres:
salezjanskimokiem@zssp.pl

Najciekawsza praca zostanie opublikowana w
kolejnym numerze gazetki szkolnej.



Jesienna krzyżówka  
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Krzyżówka wykonana
przez uczniów klasy 5b


