
1 
 

nnnr 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 (171) październik/listopad 2017 

 

Niech żyje Polska - droższa niż skarb 
Moja Ojczyzna, jedyny kraj 
Niech żyje Polska - korona ma 
Rzeczpospolita wieki niech trwa 
Niech żyje Polska - za ten zły czas 
Hitler i Stalin nie złamali nas 
Niech żyje Polska - słona jak łza 
Za każdy smutek w sercu ją mam 
Niech żyje Polska - słodka jak miód 
Temu tu żyję i umrzeć chcę tu 
Niech żyje Polska - za litry krwi 
Przez córki synów wylane swych! 
 
Niech żyje Polska - Orzeł się wzbił 
Jestem Polakiem ze wszystkich sił 
Niech żyje Polska - niech wiedzie prym 
Niech Europa przed nami drży 
Niech żyje Polska - czerwień i biel 
Od szczytów gór po morza brzeg 
Niech żyje Polska - za sól i chleb 
Ojczysta ziemia, której mam strzec 
Niech żyje Polska - przez wieków sto 
Niech dobro zawsze zwycięża zło 
Niech żyje Polska - na zawsze prawa 
Czuwaj Polaku! Czołem! Sława! 

 
 
Niech żyje Polska - i Naród ten 
Bo być Polakiem, to zaszczyt jest 
Niech żyje Polska - trwała jak dąb 
Za wychowanie i rodzinny dom 
Niech żyje Polska - twarda jak stal 
Za NSZ, co poszedł w las 
Niech żyje Polska - wiara w nas tkwi 
Jak na rozstajach dróg biały krzyż 
Niech żyje Polska - i miasto me 
Z gruzów do życia co dźwignęło się 
Niech żyje Polska - blizna i krew 

Symbol narodu, i roty śpiew! 

 

piosenka zespołu  

 Zjednoczony Ursynów 
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Witajcie w nowym roku szkolnym.  

Tak, mają rację Ci, którzy mówią, że już dawno zaczął się rok szkolny. 

Ale działalność naszej gazetki rozpoczyna się teraz. Początki zazwyczaj 

są trudne, ale mamy nadzieję, że następne numery będą pojawiały się 

szybciej. W tym miejscu zachęcamy Was do tworzenia naszej szkolnej 

gazetki.  

Jest już tradycją tego czasopisma, że to Wy – Koledzy i Koleżanki – 

dzielicie się na łamach „To i owo” swoją wiedzą, pomysłami i 

ciekawostkami. Tak będzie i w tym roku. Dlatego już w tym pierwszym 

numerze znajdziecie prace naszych koleżanek i kolegów. Piszą o 

wartościach, jakie są dla nich ważne. Może przyjaźń czy rodzina są 

ważne również dla Was?  

Znajdziecie również informacje na temat świąt, które obchodzimy w tych 

miesiącach, ciekawostki ze świata techniki i przyrody.  

Niektórzy wolą rysować, dlatego zamieszczamy Wasze prace 

plastyczne. 

No i nie może zabraknąć kącika językowego – z języka angielskiego i 

hiszpańskiego. 

Czytaj więc, baw się dobrze i niech następne artykuły będą Twoje!!! 

Redakcja
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Jakie wartości cenię 

najbardziej… 

 

 

 

 

Każdy z nas stara się żyć 

zgodnie ze swoim sumieniem              i 
ważnymi dla niego wartościami. 

Dla jednych jest to zdrowie, 
szczęście rodzinne, dla innych 

miłość, przyjaźń lub pieniądze. 

Przykładów można mnożyć. 

Ja jestem na początku 

swego życia i ciągle zmieniają się 

moje wartości. Kiedyś ważna była 

dla mnie tylko zabawa. Teraz 
zaczynam doceniać przyjaźń, 

zdrowie, wesołe podejście do 

życia, wsparcie najbliższych. 

Przyjaźń jest ważna na 

każdym etapie życia. Przekonałem 

się o tym podczas mojej choroby. 

Nie chodziłem wtedy przez dłuższy 

czas do szkoły. Martwiłem się, że 

będę miał zaległości. Wtedy mama 

mnie pocieszyła i powiedziała: 

- Kiedy twój kolega był chory, to 

chodziłeś do niego z lekcjami, on 

na pewno też przyjdzie.          

I rzeczywiście nie zawiodłem się 

na nim. 

Ważna w życiu jest dla mnie 

rodzina. Jej członkowie zawsze 

mnie pocieszają. Gdy nie idzie mi w 

szkole, mama mówi: 

- Nie każdy może być geniuszem, 

ale uczyć się trzeba. 

Myślę, że moje wartości mogą się 

jeszcze w życiu zmienić. Jednak, 

na sto procent, warto mieć 

przyjaciół, których – jak mówi 

przysłowie – poznajemy w biedzie. 

Warto też doceniać dobre rady i 

wsparcie rodziny. Uważam, że 

warto też żyć zgodnie ze swoimi 

przekonaniami, a będzie się w 

życiu szczęśliwym. 

 

Filip Frąckowiak 7a 
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Bogactwo 
 

Przez cały tydzień Zuzia czekała 

na sobotę. Tego dnia brała 

swojego psa Reksa i szli na długi 

spacer, niezależnie od pogody. 

W czasie tej przechadzki nowe i 

budujące się domy, 

obserwowali zmiany jakie 

zachodziły w sąsiednich 

ogródkach. 

Pewnej wiosennej soboty Zuzia 

poszła zobaczyć niedaleką 

budowę domu, o której mówił 

jej tata. 

 

Dom miał naprawdę rozłożyste 

fundamenty. Widać było, że 

zamieszka tu ktoś bogaty. 

Będzie on miał ogromny dom, 

wielki basen, trampolinę, taras z 

huśtawką ogrodową. Wielkie 

okna, dużo kwiatów, drogie auto 

i meble – tak właśnie Zuzia 

wyobrażała sobie dom bogatego 

człowieka. Dziewczynce 

przydałby się jakiś przyjaciel, 

miała więc nadzieję, że w tym 

domu będzie ktoś w jej wieku. 

Najlepiej, gdyby to była 

dziewczynka. Może miałaby 

jakieś świetne zabawki, których 

Zuzia nie ma, bo są zbyt drogie. 

Od tej chwili Zuzia i Reks 

przychodzili na budowę i przez 

siatkę patrzyli na postępy 

murarzy. 

- Mamo, jak długo buduje się 

dom – pytała Zuza co tydzień, 

ponieważ już nie mogła się 

doczekać nowych sąsiadów.  

Minęło parę tygodni. Urosły 

mury, dom otynkowano i zniknął 

nieład na działce. Nikt jednak nie 

wykopał miejsca na basen, ale 

zasadzono kilka drzewek. W 

końcu w oknach zawieszono 

firanki, co oznaczało, że pojawili 

się właściciele. 

W sobotę Zuza wyszła ze swoim 

pupilem i doczekała się! W 

ogrodzie bawiły się dzieci. 

Dziewczynka liczyła, ile ich jest. 

Aż  sześcioro!
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Zuza zbliżyła się do ogrodzenia. 

Zauważył ją chłopiec i 

powiedział o niej dziewczynce, 

która podeszła do niej.  

- Cześć, jestem Zuza. Wszyscy 

będziecie tu mieszkać.  

- Tak. Ja jestem Magda, miło cię 

poznać. 

- Ciebie również. A inni? To 

twoje rodzeństwo. 

- I tak, i nie. Mam siostrę Olę i 

brata Marka. To ci, którzy grają 

w karty. 

- A reszta? 

- Reszta to moi przyszywani 

bracia i siostry. 

- Co to oznacza? 

- To znaczy, że moi rodzice ich 

zaadoptowali. Chcesz ich 

poznać? 

- Z wielką chęcią, ale muszę 

odprowadzić Reksa do domu.  

- Nie, nie. Wejdź z psem. My 

mamy dwa. Na pewno się nie 

pogryzą. Moi rodzice lubią, gdy 

w domu jest wiele zwierząt i coś 

się dzieje.  

 

Po dwóch godzinach zabawy, 

Zuzia wiedziała, że trafiła w 

wyjątkowe miejsce. Nigdy nie 

widziała tylu dzieci 

mieszkających w jednym domu! 

Co prawda nie było tam basenu, 

drogich aut, ale mieszkali tam 

bardzo mili ludzie. Była 

trampolina i piaskownica – tyle 

wystarczyło do zabawy. Gdy już 

się ściemniało, Zuzia wróciła z 

Reksem do domu i opowiedziała 

wszystko rodzicom.  

- Widzisz Zuziu, tam mieszkają 

bogaci ludzie – powiedziała 

mama.  

- Wcale nie. Nie wyglądali na 

takich, którzy mają duży 

majątek… - zaprotestowała 

Zuzia. 

- Nie chodzi o pieniądze, a o 

wielkie i hojne serce. To jest 

prawdziwy skarb! – uśmiechnęła 

się mama. 

 

Marysia Gładyś 6a 
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czyli 

FRASZKOWNIA 7A
  

O przyjaźni 

Jak byłem w potrzebie, to nie 

dostałem pomocy od Ciebie.  

Paweł Araszkiewicz 

 

 

*** 

Wszyscy, wszystko wiedzą. 

A gdy przychodzi co do czego,  

wszyscy mowę stracili. 

Ania Rozwadowska 

 

O przyjaźni 

Bo Ty mnie kłamiesz kolego drogi, 

A kłamstwo, jak wiesz, ma krótkie 

nogi. 

Paweł Araszkiewicz 

 

*** 

Ludzie leniwi,  

Nie są szczęśliwi. 

Maria Kazimierczak 

 

 

O przyjaźni 

Kolegów można mieć wielu, 

ale który z nich jest prawdziwym 

przyjacielem? 

Paweł Araszkiewicz 

 

*** 

Nie narzekaj, że masz ciężko, 

skoro idziesz na szczyt. 
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*** 

Zaufanie jest jak zapałka. 

Drugi raz już jej nie odpalisz. 

 

*** 

Jeśli chcesz kogoś skrzywdzić 

Nie używaj noża… 

Słowa wystarczą. 

Ania Rozwadowska 

 

O przyjaźni 

Ten, który się przyjacielem nazywa, 

Czy ten , który z pomocą przybywa? 

Paweł Araszkiewicz 

 

Apel  

Drogo za skrzydła się płaci –  

Ale bądźmy skrzydlaci. 

Jan Izydor Sztautynger 

 

Złe słowo 

Złe słowo 

Zastąpić umie bombę atomową. 

Jan Izydor Sztautynger 

 

 

*** 

Szkoła była, jest i będzie  

Spotkasz ją prawie wszędzie.          

Co ulica, co przedmieście,  

stoi sobie na zakręcie. 

Miejsce miłe i przyjemne, 

dla każdego pożyteczne. 

To tu znajdziesz swych 
przyjaciół, 

co pomogą, gdy masz dół. 

 

 

 

Proste słowo 

Słowa kunsztowne, słowa piękne 

bledną 

Wobec prostego, które trafia w 

sedno. 

Jan Izydor Sztautynger 
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W dniu 11 listopada 1918 r. 

marszałek Francji Foch w imieniu 

państw sprzymierzonych podyktował 

delegacji niemieckiej warunki 

zakończenia działań wojennych. 

Niemcy podpisały rozejm. W ten 

sposób zakończyła się I wojna 

światowa. Brały w niej udział 33 

państwa.  

Dzień 11 listopada 1918 r. był 

przełomowym momentem w 

dziejach Europy, ale przede 

wszystkim w dziejach Polski. Po 123 

latach niewoli Polacy odzyskali 

upragnioną wolność.  

 

 

Kartka z kalendarza 

 

Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju 

powrócił Józef Piłsudski, od lipca 

1917 r. internowany przez Niemców 

w Magdeburgu. 11 listopada Rada 

Regencyjna przekazała mu naczelne 

dowództwo polskich sił zbrojnych.  

 

 

 

Dzień 11 listopada został 

ustanowiony – ustawą Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 r. – 

polskim świętem narodowym i 

pozostawał oficjalnie świętem 

państwowym RP do roku 1944.  

W 1945 r. komunistyczne władze PRL 

świętem państwowym ustanowiły 

dzień 22 lipca. Święto 

Niepodległości, obchodzone w dniu 

11 listopada, zostało przywrócone 

przez Sejm RP dopiero w roku 1989. 
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Nigdy nie opuszczaj ludzi w potrzebie… 

Nie żałuj uśmiechu… 
Ciesz się z radości innych… 

Bądź wrażliwy i pomagaj słabszym… 
Bądź bezinteresowny… 

Bądź tolerancyjny… 
Zawsze miej otwarte serce… 

Mów: proszę, dziękuję, przepraszam… 
Zło dobrem zwyciężaj… 

Szanuj wszystkich i wszystko… 
Bądź życzliwy nie tylko dla innych, a też dla siebie… 
 

 źródło: www.wroclaw.pl 

Dekalog życzliwości 
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Dzień Pluszowego Misia co roku 

obchodzimy 25 listopada.  

To nie jest przypadkowa data, bo 

właśnie tego dnia przypada 

rocznica powstania tej maskotki. 

Samo święto nie ma jednak długiej 

tradycji, obchodzimy je dopiero od 

2002 roku, kiedy to pluszowy miś 

obchodził swoje setne urodziny. 

 

Pluszowy Miś – historia 
niezwykłej maskotki 

Mało kto wie, że pluszowy miś to 

zabawka symbol z niezwykłą 

historią. Wszystko zaczęło się od 

prezydenta Stanów Zjednoczonych 

– Teodora Roosvelta, który w 1902 

roku wybrał się z przyjaciółmi na 

polowanie. Podczas wyprawy 

postrzelono małego niedźwiadka. 

Prezydent nakazał jego 

uwolnienie, a całą historię 

zilustrowano komiksem w 

waszyngtońskiej prasie. Jednym z 

czytelników gazety był pewien 

producent zabawek, który 

zainspirował się tym wydarzeniem 

i stworzył nową zabawkę dla 

dzieci, właśnie w 

formie pluszowego misia. Nazwał 

go Teddy Bear, co było 

oczywistym nawiązaniem do 

imienia prezydenta USA. Dziś 

pluszowy miś to kultowa zabawka 

na całym świecie i mimo 

upływającego czasu oraz 

pojawiania się coraz bardziej 

nowoczesnych rozrywek dla 

dzieci, bywa największym 

przyjacielem dziecka. 

 

 źródło: mjakmama.pl 

 

Miś Uszatek 

 

 

Miś Colargol 
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CIEKAWOSTKI 
 

AUTOBUS ROKU 

2017 

NAJNOWSZA 
ZDOBYCZ 
TECHNIKI 

Autobus Solaris 
Urbino electric został 
autobusem 2017 
roku. 

Jest przyjazny dla 
środowiska i cichy. 

Koszty jego 
eksploatacji są dużo 

mniejsze od jego poprzedników. Zabiera więcej pasażerów. Pasażerowie 
mają lepszy komfort jazdy. W przyszłości może zastąpi dotychczasowe 
autobusy. Jest to czwarta generacja tego autobusu.  

Dzięki nowoczesnym autobusom zostanie usprawniona komunikacja 
miejska, z której skorzysta więcej pasażerów. 

Autobus Solaris Urbino electric testy przechodził w Poznaniu. Obecnie 
jeździ w Warszawie. 

  
przygotował Adam Kaj 7a 
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CIEKAWOSTKI 
ze świata przyrody 

 

Mrówka Panda 

- 

gatunek nielotnej osy z 
rodziny żronkowatych. 
Jej białe owłosienie 
przypomina wyglądem 
pandę, stąd nazwa. 
Zamieszkuje Amerykę 
Południową, a dokładniej 
Chile. Po raz pierwszy 
odkryto ją w 1938 roku.                
Mimo uroczego wyglądu, 
osa ta jest bardzo 
niebezpieczna. Jej jad 
stanowi ogromne 
zagrożenie. Zyskała przez 
to określenie zabójca krów. 

 

Wikunia andyjska – 
dawniej także: wikunia 

lub wigoń 

-  

gatunek 
roślinożernego ssaka 
parzystokopytnego z 
Ameryki Południowej, 
jedyny przedstawiciel 
rodzaju wikunia,   
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protoplasta alpaki, blisko 
spokrewniony z gwanako 
andyjskim i lamą, zwierzętami 
określanymi w języku polskim 
wspólną nazwą „lama”. Żyje w 
małych grupach rodzinnych, na 
stokach Andów.  

Rysunek wikunii andyjskiej 
znajduje się w herbie Peru. 

Jest najmniejszym spośród 
wielbłądowatych. Długość jego 
ciała wynosi 125 – 190 cm, 
wysokość w kłębie 70 – 110 
cm, długość ogona 15 – 25 cm, 
waga 35 – 65 kg. Zwierzę to 
ma smukłe ciało, długą szyję, 
zaokrągloną głowę i spiczaste 

uszy. Jego sierść jest miękka i 
wełnista, dłuższa z przodu ciała. 

Wierzch ciała jest miodowo-brązowy, 
pierś i spód ciała żółtawo-biały. 

 

 

przygotował 

Paweł Araszkiewicz 7a 
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KĄCIK JĘZYKOWY 
 

Ciekawostki o języku angielskim, przygotował Aleks Krzyżan z klasy 7c 

 

 

• Język angielski jest jednym z języków, które posiadają najwięcej 

wyrazów – około 600 tysięcy 

• Niemniej jednak przeciętny użytkownik j. angielskiego używa około 

5 tysięcy słów podczas konwersacji  

• Aby móc się porozumiewać w języku angielskim wystarczy 

znajomość około 2 tysięcy słów!  

• Najczęściej używanym angielskim słowem jest słowo  

the 

• Najdłuższe znane słowo w języku angielskim (oznaczające chorobę 

płuc!) to: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis  

• Słowo "triskaidekaphobia" oznacza "strach przed piątkiem 13-go". 

Oznacza również ogólny strach przed liczbą "13" 

• Zdanie "The sixth sick sheik's sixth sheep's sick" jest uznane za 

najtrudniejszy "łamaniec językowy" 
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      Kilka słów po hiszpańsku: 

 

 

 

KOLORY po hiszpańsku: 

 

rosado – różowy 

rerde – zielony 

amarillo – żółty 

violeta – fioletowy 

gris – szary 

marron – brązowy 

anaranjado - pomarańczowy 

negro - czarny
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