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GŁOS UCZNIÓW 
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA STO W KRAKOWIE 

   

  

GAZETKA SZKOLNA 

Serdecznie witamy wszystkich Naszych Czytelników  

w nowym roku szkolnym 2020/2021! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej szkolnej gazetki po wakacyjnej 

przerwie. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba.  

Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów,  

którzy chcą i mają ochotę napisać coś od siebie. 

W tym numerze: 
 Czym te wakacje różniły się od 

poprzednich?  
 Nie każdy poszedł do szkoły 

pierwszego września… 
 To się czyta we wrześniu. 
 Nasze wycieczki: 

o Pustynia Błędowska, 
o W Ojcowskim Parku Narodowym. 

 Ratujmy Ziemię. 
 Kwiaty za elektrograty. 
 Badamy zawartość cukru w 

słodyczach i napojach. 
 Trochę poezji. 

Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom  

i Pracownikom Oświaty składamy 

najserdeczniejsze życzenia  

wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań 

na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia 

z trudnej i niezmiernie ważnej pracy. 

Dzięki Waszemu zaangażowaniu  

kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę  

i kształtować umysły.  

Życzymy, aby wdzięczność uczniów,  

a także absolwentów, wynagradzały 

Państwu trud niełatwej pracy. 

Uczniowie SSP nr 7 STO 
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Czym te wakacje różniły się od poprzednich?  
MAKSYMILIAN ZADAŃSKI 5A 

Pandemia to trudny czas dla wszystkich, 

ale w szczególności dla uczniów. Dzieci nie tylko 

tęskniły za kolegami i koleżankami, ale też 

musiały się szybko dostosować do nowych 

warunków. Nowe wyzwania i lockdown mocno 

dały się we znaki, dlatego wszyscy jak zawsze 

czekali na upragnione wakacje, by wręcz uciec 

od problemów. Okazało się jednak, że wakacje 

też będą wyglądać zupełnie inaczej, niż we 

wcześniejszych latach.  

Osobiście byłem zmęczony izolacją  

i brakiem kontaktu z rówieśnikami i już na 

początku wakacji… myślałem o powrocie do 

szkoły! Niestety miałem przed sobą perspektywę 

dwóch miesięcy kanikuły. Pierwszy raz, na myśl  

o wakacjach, odczuwałem smutek!  

W tym roku, z obawy o bezpieczeństwo, nie 

pojechałem na żadną kolonię.  

Dlatego pierwsze tygodnie wakacji 

spędziłem w domu dziadków. Ktoś mógłby 

powiedzieć „nuda”. Wcale nie! W pobliżu mieszka 

mój kolega, który przybywał z odsieczą, kiedy 

kończyły się inne możliwości spędzania czasu, jak 

chodzenie na pyszne lody z osiedlowej budki, 

wyprawy rowerowe z dziadziusiem, lektura nie-

lektur, czy oglądanie telewizji. Spotkania  

z Kamilem, były odmienne, pozwalające „uwolnić 

się” od ciężaru pandemii. Zazwyczaj jeździliśmy 

na nowopowstałą plażę pod Krakowem. Tam nie 

odczuwałem skutków koronawirusa: świecące 

słońce, gorący piasek i przyjemnie chłodząca 

woda, pozwalały zapomnieć o całym świecie. 

Potem przyszedł czas na wakacje  

z rodzicami. Co drugi rok staramy się jeździć za 

granicę. W tym roku mieliśmy jechać do 

upragnionej Grecji, ale ze względu na zalecenia, 

postanowiliśmy zostać w kraju. Zazwyczaj 

unikamy popularnych, odwiedzanych masowo 

miejsc, ale w tym roku zaszyliśmy się w całkowitej 

głuszy. W poszukiwaniu ciszy i spokoju, 

wyprawiliśmy się na drugi koniec Polski, na 

Podlasie. To przepiękny i mało odwiedzany region. 

Tu znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, upragnioną 

„normalność”. Mieszkaliśmy wśród jezior i lasów. 

Co rano budziły nas nawoływania żurawi, 

mogliśmy obserwować polujące ptaki drapieżne,  

a w pobliskim jeziorze „zimowały”, (choć to był 

przecież środek lata!) raki. 

Wyprawy do publicznych miejsc 

nieustannie przypominały, że te wakacje są jednak 

inne. Maseczki, dystans, dezynfekcja: to 

codzienność czasów epidemii. Te wakacje straciły 

swój główny sens, ponieważ według mnie 

podstawowym ich atutem jest beztroska. W tym 

roku cały czas przejmowałem się przyszłością, 

zachowaniem podstawowych środków ostrożności 

i zadawaniem sobie samemu pytań typu „czy to jest 

dla mnie bezpiecznie?”, „czy to bezpieczne dla 

moich najbliższych?”. 

Mimo wszystko uważam, że tegoroczne 

wakacje były... lepsze niż się spodziewałem. Nie 

mogłem narzekać na brak atrakcji, ani na nudę. 

Cieszę się, ponieważ spędziłem więcej czasu  

z rodziną i przyjaciółmi: doceniłem proste 

przyjemności, zwykłą możliwość spotkania się  

z innymi nie przez szklany ekran komputera. 

Powszechnie znana sentencja Horacego nabrała 

wyjątkowego znaczenia.   

 
Zdjęcie 1. Pobrane z darmowej bazy obrazów Pixabay 

 

Zatem carpe diem! 
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Nie każdy poszedł do szkoły pierwszego września… 
MICHAŁ BAŁMAN 4B 

Nie lubisz chodzić do szkoły? Wolałbyś, żeby życie upłynęło Ci na czymś innym, ciekawszym? 

Dzieci, które miały pójść do szkoły pierwszego września 1939 roku były chyba innego zdania … 

W Wieluniu o godzinie 4.40 nad ranem wszystkie jeszcze smacznie spały, ponieważ dopiero  

o godzinie ósmej rozpoczynał się pierwszy dzień szkoły. Nagle zawyły syreny alarmowe i na miasto spadły 

pierwsze bomby II wojny światowej. W wielu miastach w Polsce dzieci nie poszły do szkoły, tylko  

w pośpiechu pakowały swoje rzeczy i szukały bezpiecznego schronienia. Ich rodzice podjęli decyzję  

o ucieczce z domów ze strachu przed zbliżającym się wojskiem niemieckim. 

W tym dniu dla wielu dzieci skończyło się dzieciństwo, a rozpoczął się blisko sześcioletni okres 

koszmaru wojennego. 

 

 

To się czyta we wrześniu 
POLECA ZOFIA PETRUS 4B 

Nadchodzi jesień. Robi się coraz chłodniej i częściej pada deszcz. Czasami mamy ochotę w takie dni 

zaszyć się w jakimś ciepłym i miłym kącie i nie myśleć o niczym innym, niż o książce, którą mamy w ręce. 

To książki, które warto przeczytać: 
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Brandon Mull                                                                                  

 „Pięć Królestw. Łupieżcy Niebios” 

Cole i jego koledzy w Halloween chcą pójść do nawiedzonego domu, skąd 

zostają porwani na tajemnicze Obrzeża. Porywacze sprzedają Cole’a do 

Łupieżców Niebios. I tam zaczynają się jego przygody. U Łupieżców Niebios 

Cole zostaje zwiadowcą i wyrusza na dość niebezpieczną misję, do zamku na 

niebie. Każdy zamek jest inny w jednym kryją się skarby a w innym śmiertelne 

niebezpieczeństwo. Cole oprócz tego bardzo chce wrócić do domu. Ale to nie 

będzie łatwe. I czy w ogóle się uda? 

Gorąco polecam tę książkę, ponieważ jest ciekawie napisana i czasami nie mogę 

uwierzyć, że tak skończyły się różne przygody Cole’a.  

 

 

Mary Norton 

„Kłopoty Rodu Pożyczalskich” 

Pożyczalscy – to małe ludziki wielkości naszego palca. Pożyczają 

różne rzeczy, stąd ich nazwa. Jedyni żyjący do tej pory pożyczalscy, 

to Dominika, Strączek i mała Arietta. Arietta marzy o tym żeby w 

końcu wyjść na pożyczanie. Ale mama (Dominika) Arietty uważa, 

że na pożyczanie mogą wychodzić tylko chłopcy. Ale mimo tego w 

końcu nadchodzi ten dzień. Strączek (tata Arietty) zabiera ją na 

pożyczanie! Arietta jest uradowana. Gdy Strączek zostawia ją na 

chwilę, dzieje się coś niespodziewanego!   

Polecam książkę dlatego, że jest w niej ciekawie powiedziane, 

dlaczego znikają różne rzeczy z naszych domów. Poza tym jest 

pełna bardzo intrygujacych przygód trójki Pożyczalskich. 

 

Dugald A. Steer 

„Oko Smoka”  

Rodzeństwo Daniel i Beatrice – młodzi adepci smokologii, uczą się o 

smokach. Niestety ich naukę przerywa poważne zlecenie i ich nauczyciel 

Doktor Drake musi przerwać nauczanie, by pomóc. W tym czasie wróg 

doktora Drake’a, Igantius Crook zamierza wykraść jeden ze skarbów 

Tajnego i Starożytnego Towarzystwa Smokologów, Oko Smoka. 

Rodzeństwo i doktor muszą odnaleźć je pierwsi. Czy się uda…, oto jest 

pytanie. 

Polecam tę książkę, gdyż jest super napisana i nigdy nie wiadomo, co 

stanie się za chwilę. Podobają mi się też nagłe zwroty akcji. Ta książka 

zawiera przebieg zdarzeń opisany przez Daniela w formie ciekawej 

opowieści.   
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Pustynia Błędowska 

Pustynia Błędowska to jedna z większych 

ciekawostek przyrodniczych i krajobrazowych  

w Polsce, na pograniczu dwóch województw: 

śląskiego i małopolskiego. Zwana polską Saharą - 

największa pustynia na naszym kontynencie - to 

morze piasku i największy obszar piasków lotnych  

w środku kraju.  

Tam właśnie wybrała się klasa 5a. Morze 

słońca i piasek pod stopami. Pierwsza wycieczka 

plenerowa już za nami:) 

 

A tak się bawiliśmy 

 
    

W Ojcowskim Parku Narodowym 
POLA RAPACKA 5B 

25 września klasa 5b uczciła dzień chłopaka wycieczką do Ojcowskiego Parku 

Narodowego. Zwiedzanie zaczęliśmy od Jaskini Wierzchowskiej Górnej, w której odwiedziliśmy 

neandertalczyka i nietoperze. 

Drugim punktem naszej wycieczki była Maczuga Herkulesa i Zamek w Pieskowej Skale wybudowany 

przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.  
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Na dziedzińcu zamkowym mieliśmy okazję sprawdzenia swoich sił i wybicia samodzielnie monet 

zamkowych.  

 
W Ojcowskim Parku Narodowym spacerkiem przeszliśmy sobie Doliną Saspowską, której potok 

Sąspówka zasila słynne na całą Polskę stawy rybne z wyjątkowym pstrągiem Ojcowskim, do Źródełka Miłości 

oraz Bramy Krakowską. 

   

Nie zabrakło czasu na pamiątki 😊. To był wspaniały dzień chłopaka. 
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Ratujmy Ziemię  
MAJA KUBACKA 5A 

Nasza szkoła stara się być eko, przestaliśmy używać jednorazowych plastikowych sztućców, 

kubeczków, zachęcamy do picia ze szklanych butelek. Jednak to nadal kropla w morzu potrzeb. 

Czy wiesz, że kiedyś Ziemia może przestać istnieć?!  

Wszystko to przez to, że ludzie produkują ogromne ilości plastiku, kupują plastikowe rzeczy i potem 

zamiast je wyrzucić do kosza, odpady lądują na trawniku, w lesie albo morzu.  

Tylko 10% plastiku jest poddane recyklingowi, reszta powiększa olbrzymie góry śmieci!!! 

Jeśli ludzkość nie zacznie czegoś robić z tą sytuacją to Ziemia za kilkadziesiąt lat będzie tak zaśmiecona, że 

nie będzie się na tej planecie dało żyć. 

Ty też masz wpływ na środowisko, oto 

przykłady rzeczy, które możesz zrobić, aby 

świat był trochę lepszy: 

 nie używaj plastikowych butelek, 

 zanim coś kupisz zastanów się czy 

to naprawdę jest ci potrzebne, 

 zachęcaj dorosłych, aby nie 

ogrzewali domów węglem, 

 sadź dużo roślin w swoim 

otoczeniu, 

 staraj się używać rzeczy 

wielokrotnie. 

CIEKAWOSTKI  

 

Plastikowa butelka rozkłada się 500 lat, 

puszka 200 lat, jednorazowa pieluszka 450 lat, a szklany słoik może rozkładać się nawet 4 000 lat, ale szkło 

może być wielokrotnie przetwarzane!!!  

 

 

Kwiaty za elektrograty 
ADAM CISŁO 5B 

W poniedziałek 21 września, nasza klasa przystąpiła do akcji organizowanej przez sklep Castorama „Kwiaty 

za elektrograty”. Do szkoły, kto mógł, przyniósł baterie oraz zużyte lub popsute sprzęty elektroniczne. 

Następnie zapakowaliśmy je do auta i pod opieką pani Iwony Minorowicz, naszej wychowawczyni, 

zawieźliśmy wszystko pod Castoramę. Tam odbywała się akcja.  

Zdjęcie 2. Pobrane z darmowej bazy obrazów Pixabay 
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    Oddaliśmy między innymi: stare i zepsute monitory, klawiatury, myszki, baterie, inne przedmioty, które 

uczniowie przynosili do szkoły, zdarzyła się nawet drukarka. W zamian otrzymaliśmy nagrodę w postaci 119 

sadzonek wrzosów.  

 

W piątek 9 października za zajęciach z wychowawcą udało nam się część tych roślin posadzić przed 

budynkiem szkoły. Praca była ciężka, ale satysfakcja ogromna. Teraz musimy trzymać kciuki, aby wszystkie 

sadzonki się przyjęły i utworzyły małe wrzosowisko. 

Jesteśmy EKO! 
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Badamy zawartość cukru w słodyczach i napojach 
KLASA 5B 

W marcu 2020 r. uczniowie obecnej klasy 5B uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez 

wychowawcę Iwonę Minorowicz na temat zdrowych nawyków żywieniowych, dotyczących spożywania 

zdrowych produktów pozbawionych nadmiaru cukru.  

Uczniowie pracowali w grupach i uczyli się 

odczytywania etykiet znajdujących się na opakowaniach 

produktów oraz obliczania zawartości cukru, który mieli 

okazję samodzielnie odmierzyć na specjalnych wagach 

gramowych.  

Cukier w regularnych dawkach jest bardzo groźny 

dla organizmu. Prócz bezpośredniego zagrożenia cukrzycą 

i otyłością, istnieją jeszcze zagrożenia spowodowane 

huśtawkami nastroju, które związane są  krótkotrwałym 

pobudzeniem. Gazowane, kolorowe napoje, zawierają nawet kilkanaście kostek cukru. 

Młodzi naukowcy pracowali bardzo aktywnie, świetnie poradzili sobie z zadaniem.  Teraz potrafią 

wskazać produkty, których trzeba unikać, prawidłowo czytają etykiety.  
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W efekcie wspólnej pracy powstała tablica edukacyjna  

„Czy wiesz ile cukru jest w …?”, która zawiera kluczowe informacje dla 

zdrowego odżywiania. Ma ona uświadomić uczniom całej szkoły, ile cukru 

spożywają oraz że to, co pięknie prezentuje się w reklamie, bardzo często jest 

niezdrowe dla naszego organizmu.  

Ze względu na ogłoszoną w marcu, tamtego roku szkolnego, pandemię 

i przejście na zdalne nauczanie, tablica została zawieszona na korytarzu 

szkolnym dopiero w tym roku, ale od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie 

wśród uczniów naszej szkoły.  

Z prostego przekazu tablicy, każdy może wyciągnąć wnioski, które mogą 

korzystnie wpłynąć na jego zdrowie.  

 

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. 
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Zdjęcie 3 Zaprojektowane przez Freepik 

 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. 

 

Autor: Tadeusz Wywrocki 

Nokturn 

 

 

 

 

Cóż ja jestem? Liść tylko, liść, co z drzewa leci. 

Com czynił - wszystko było pisane na wodzie. 

Liść jestem, co spadł z drzewa w dalekim ogrodzie, 

Wiatr niesie go aleją, w której księżyc świeci. 

Jednego pragnę dzisiaj: was, zimne powiewy! 

Wiec nieś mnie, wietrze chłodny, nie pytając po co, 

Pomiędzy stare ścieżki, zapomniane krzewy, 

Które wszystkie rozpoznam i odnajdę nocą. 

W ostatniej woni lata, w powiewie jesieni 

Niech padnę pod strzaskany ganek kolumnowy, 

By ujrzeć te, com widział, podniesione głowy 

Wśród teraz pochylonych, zamyślonych cieni. 

Uciszaj, srebrna nocy, całą ziemię śpiewną! 

A ja padnę na trawę wilgotną od rosy, 

Lub będę muskał cicho niegdyś złote włosy, 

Których dziś już koloru nie poznałbym pewno. 

 

 

Autor: Jan Lechoń 

Gazetka powstała przy współpracy Koła Dziennikarskiego. 

Skład: Kacper Mróz. 

Opiekunowie: Marta Bieryt, Iwona Minorowicz. 


