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Cena: 
 

Witajcie 
 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku numer „Lustra Szkoły”. Tak 

właśnie ! po raz pierwszy kolejne numery będą wydawane w dwóch 

wersjach – papierowej i cyfrowej. W tym roku chcemy, aby gazeta była 

wyłącznie naszym szkolnym lustrem, dlatego będziemy pisać tylko o tym, 

co dotyczy naszych szkolnych, natolińskich działań. Wiele działo się we 

wrześniu, sporo w październiku, a co przyniesie listopad? Zobaczymy. 

W tym numerze między innymi: poznajemy upodobania naszych nauczycieli 

- książki i filmy i nie tylko, porównanie systemów edukacji w różnych 

krajach , chwila relaksu, wywiady. Do naszej redakcji przybyło parę nowych 

osób , co z pewnością uatrakcyjni propozycje. Nowością niewątpliwie 

będzie ukazywanie się w kolejnych numerach powieści w odcinkach pióra 

Matyldy Wilkowskiej – naszej nowej koleżanki, podobnie jak ilustracje wykonane przez 

LilęGuzińską – nową ilustratorkę, a składem zajmą się Bartosz Zawisza i Mariusz Motyka. Dużo 

zmian! Cieszy nas też obietnica Pana Dyrektora , że dostaniemy swój lustrzany kącik do pracy. 

Dziękujemy! Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.  

Redaktor naczelna – Weronika Czarnecka 

 

 

 

 

 

W tym wydaniu m.in.: 

 Porównanie systemów edukacyjnych  Wyobraź sobie… 

 Czerń i purpura  Zezem albo do góry nogami 

 Świat pełen porad  Poznajemy naszych nauczycieli 

 Natoliński Przepiśnik  Zagadki 
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5 pytań do…..  

czyli Adrian Kobacki przepytuje 
 

Dzisiaj wziąłem w krzyżowy w 

ogień 5-ciu pytań naszą nową 

przewodniczącą szkoły -Łucję 

Leszczyńską. 

Adrian: Witaj Łucjo, czy 

zechciałabyś poświęcić mi kilka 

minut? Mam do Ciebie 5 

krótkich pytań. 

Łucja: Bardzo chętnie porozmawiam z Tobą. 

A: Myślę, że naszych czytelników ciekawi, co 

zachęciło Cię do startu w wyborach? 

Ł: Wystartowałam , ponieważ uważam, że mam 

dobry kontakt z uczniami i mogę reprezentować 

ich , chciałam także wprowadzić kilka nowych 

pomysłów, które być może  urozmaicą naszą 

szkołę. 

A: Czy spodziewałaś się takiego wyniku? 

Ł: Szczerze? Może to nie zabrzmi skromnie, ale 

widziałam szanse na zwycięstwo. Chociaż 

wiedziałam, ze moi konkurenci są też mocnymi 

osobami, dlatego nie miałam do końca 100 

procentowej  pewności. Ale udało się i jestem 

szczęśliwa, bo to bardzo zaszczytna funkcja. 

A: Czy mogłabyś powiedzieć, jakie są Twoje 

najbliższe działania  jako przewodniczącej? 

Ł: Na razie pracujemy nad kolejnością działań, 

my czyli cały Samorząd Szkolny wraz 

z opiekunami – panią Klaudią Kacprzak i panem 

Krzysztofem Malczewskim. W planach wobec 

szkoły m.in.: konkursy, dyskoteki, akcje 

charytatywne, ogólnie wiele pomysłów, ale nie 

jestem pewna, czy wszystkie zostaną zrealizowane. 

A: Jakie są Twoje refleksje po dwóch miesiącach od 

objęcia tego stanowiska? 

Ł: Myślę, że wszystko jeszcze przede mną, czekam 

na propozycje uczniów, co chcieliby, aby 

Samorząd robił. Ja jestem pełna chęci do 

działania w dalszym ciągu. 

A: Łucjo, dziękuję za wywiad. Życzę Ci, aby 

funkcja, którą dostałaś od społeczności naszej szkoły 

przyniosła Ci wiele satysfakcji! 

Ł:Dziękuję bardzo.  

A MOŻE COŚ PO CHIŃSKU? 

 

W naszej szkole uczymy się języka 

angielskiego, niemieckiego i polskiego, ale ja 

uczę się jeszcze jednego, niezwykłego języka 

- chińskiego. Chciałbym podzielić się z Wami 

tym, czego się nauczyłem. Potraktujcie to jako 

zaproszenie do zabawy. Dziś kilka 

podstawowych słówek. 

 

Hǎo (hao)* - dobrze 

好 

Nǐ (ni) -  ty 

你 

Wǒ (ło) - ja 

我 

Xièxie (siesie) - dziękuję 

谢谢 

Xuésheng (siueszang) - uczeń 

学生 

Xuéxiào (siuesiao) - szkoła 

学校 

Nǐhǎo – Dzień dobry 

你好 

Zàijiàn (cejcien) – do widzenia 

再见 

W następnym numerze nauczę Was, jak 

zapisuje się i wymawia liczby od 1 do 10. 

Zàijiàn! 

再见! 

 

 

 

*w nawiasach wymowa 

P.S. A jakie Wy macie pasje? Jeśli chcecie się 

podzielić nimi, zapraszamy! 

Adrian Kobacki  
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Wpierwszym, powakacyjnym wydaniu zachęcę  do 

sięgnięcia po książkę pod tytułem ,,Czerń i Purpura". To 

historia o tematyce obozowej z nutką romantyzmu. 

Nigdy nie ciągnęło mnie do 

takich powieści, ale 

przeczytałam o niej wiele 

pochlebnych opinii, więc 

postanowiłam po nią sięgnąć. 

Nie sądziłam, że wywrze ona 

na mnie tak duże wrażenie. 

Emocje zwiększa świadomość, 

iż wszystko to, o czym 

czytałam, wydarzyło się naprawdę. Główni 

bohaterowie to Milena Zinger- słowacka 

Żydówka oraz Franz Weimert- austriacki 

esesman. Akcja powieści rozpoczyna się na 

krótko przed wybuchem II wojny światowej. 

Milena to córka cenionego prawnika. Jednak 

wobec dyktatorskiej polityki Adolfa Hitlera nie 

znaczy to nic. Szybko trafia do obozu 

koncentracyjnego, gdzie zaczyna się dla niej 

prawdziwe piekło. Niemcy odbierają jej 

wszystko. Wszystko, oprócz uczuć. Franz 

natomiast wyparł się ich. Zabijał z zimną krwią. 

Kiedy Słowaczce zlecono śpiew na urodzinach 

młodego żołnierza SS, Franzzaczyna odczuwać 

coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Czy 

to możliwe, by wyznawca ideologii Hitlera mógł 

pokochać najgorszego wroga? Przekonacie się, 

czytając tę historię. Moim zdaniem to książka 

inna niż wszystkie. Nie jest przewidywalna, 

dzięki dokładnym opisom łatwo wczuwamy się 

w sytuację bohatera. Na koniec pozwolę sobie 

cytat z powieści, który w dzisiejszych czasach 

powinien dać dużo do myślenia ,,Rasizm czyni 

ludzi ślepymi". 

Zachęcam, polecam Weronika Czarnecka 

 

 

POZNAJMY NASZYCH NAUCZYCIELI 

Codziennie jesteśmy „narażeni” na pytania od 

naszych nauczycieli, czegoś ciągle chcą się od 

nas dowiedzieć. Teraz czas na nas!!! To my 

będziemy odpytywać, wypytywać i to na różne 

tematy. A wszystko to, aby lepiej poznać osoby, 

które nas edukują. Dziś donosimy, jakie filmy 

i książki lubią niektórzy z naszych 

pedagogów. 

Ulubiona książka pani Katarzyny Iwańskiej 

to ,,Dzieci z Bullerbyn", 

natomiast film- ,,O dwóch 

takich, co ukradli księżyc". 

Pani Izabella Tabor woli 

komedie romantyczne, jej 

ulubiony film to ,,Pretty 

Women". Nie ma ulubionej powieści, lubi 

wszystkie autorstwa Danielle Steel. Pani 

Iwona Syta również nie wybrała określonej 

książki, ale jej ulubieni autorzy to: Joanna 

Chmielewska, Olga Rudnicka i Remigiusz 

Mróz. Jeśli chodzi o film- ,,Francuski 

pocałunek". Ulubiona książka pani Beaty 

Baryłki to ,,Królowa Margot", a film 

,,Przeminęło z wiatrem''. Pani Marzena 

Kamińska lubi 

komedie, gdyż lubi film 

,,Chłopaki nie płaczą". 

Jest też fanką 

fantastyki, książka to 

,,Harry Potter". Nasza pani od fizyki – 

Agnieszka Tkaczyk – 

Żylińska uwielbia powieść 

,,Znachor" oraz film na jej 

podstawie.Pani Ewa 

Jarzyńska lubi kryminały 

skandynawskie, a jeden z jej 

ulubionych filmów to ,,Wielki błękit".  

Werka Rozterka, czyli co czytać? 
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Dla Was specjalnie wykonałam porównanie, jak wygląda nauka w innych – wybrałam cztery 

– krajach. Poczytajcie, może u nas nie jest tak źle? 

 Niemcy USA Japonia Norwegia 

Rozpoczęcie i 

zakończenie roku 

szkolnego 

Zależne jest to od 

landu (takie 

niemieckie 

województwa); 

terminy są różne, 

aby uniknąć 

korków podczas 

powrotów z 

wakacji. 

Poszczególne 

regiony same o 

tym decydują; 

początek roku jest 

zazwyczaj w 

drugiej połowie 

sierpnia lub we 

wrześniu 

1 kwietnia- 

połowa marca 

Ok. połowy 

sierpnia- połowy 

czerwca 

Godziny zajęć i 

dłuższe przerwy 

Jako, że każdy 

land sam 

decyduje o 

szczegółach 

edukacji, to 

również jest 

zmienne 

Jest dłuższa 

przerwa 

obiadowa 

Lekcje zaczynają 

się o 8.30 apelem, 

a kończą około 

15. W 

międzyczasie jest 

półgodzinna 

przerwa 

obiadowa 

Pojedyncze 

gminy same o 

tym decydują 

Skala ocen 1-6 (1 najlepsza) A-F (A najlepsza) 1-3 (3 najlepsza) W klasach 1-7 

stawiane są oceny 

opisowe 

Czy obowiązują 

mundurki 

szkolne? 

Jest to zależne od 

szkoły 

W niektórych 

szkołach tak 

Tak Nie 

Ciekawostki W starszych 

klasach 

poszczególne 

przedmioty mają 

osobny kolor 

zeszytów: 

niemiecki-

czerwony, 

matematyka- 

niebieski, historia 

i geografia- 

czarny, praca 

i biznes- brązowy, 

fizyka, chemia i 

biologia- zielony 

W szkołach 

można dołączyć 

do drużyn 

futbolowych 

Uczniowie 

dzieleni są na 3-4 

osobowe grupy i 

w ciągu roku 

wykonują prace 

szkolne w 

ustalonych 

terminach, np. 

zamiatanie, 

opieka nad 

roślinami, 

sprzątanie 

łazienek. W 

większości szkół 

nie ma wiec 

woźnych. 

1 lekcja trwa 60 

minut; 

w większości 

szkół nie zadaje 

się prac 

domowych; 

w szkołach nie 

ma sklepików i 

stołówek 

W następnym numerze o jednym z najciekawszych systemów szkolnych – zapraszam do Finlandii. 

Małgorzata Porzyczka 

 

 

  



LUSTRO SZKOŁY 
Wydanie 1/2019 jesienne 

5 
 

55%31%

14%

Czas spędzony przez uczniów 
naszej szkoły z telefonem w 

dłoni

 

 

W naszej szkole są sami najlepsi nauczyciele, co do 

tego nikt nie ma wątpliwości, ale jeśli któremuś 

z nich się to już znudziło, proszę bardzo, oto dla 

niego idealny poradnik! To tylko kilka łatwych 

i szybkich kroków, aby zostać nauczycielską 

szkolną zrzędą i zdobyć tytuł najbardziej 

nielubianego nauczyciela roku. 

Drogi Nauczycielu, jeśli chcesz być najmniej 

lubianym wśród uczniów trzymaj się tych zasad: 

 Stosuj odpowiedzialność zbiorową – uczniowie 

nienawidzą kiedy muszą ponieść konsekwencje 

za coś czego nie zrobili. 

 Na pewno musisz zadawać uczniom ogromne 

ilości prac domowych – przecież uczniowie 

„kochają” odrabiać je w domu 

 Rób wiele niezapowiedzianych kartkówek – 

podopieczni będą zachwyceni swoimi ocenami ;-

) 

 Podnoś głos na lekcjach – uczniowie muszą 

przecież Cię usłyszeć  

 Każ przepisywać z książki regułki, spis treści 

itp. odtwórcze „zabijacze” czasu – brawo, 

uczniowie kochają nie myślenie, a bezsensowne 

odwzorowywanie. 

 Często zwracaj uwagi na przerwach szkolnych 

– przecież na przerwie uczniowie uwielbiają być 

cichutko 

 Wpisuj wiele nieprzyjemnych i bezmyślnych 

uwag do dziennika – dzieci Cię pokochają! 

Jeśli Drogi Nauczycielu będziesz stosować te rady, 

daję gwarancję, że wreszcie będziesz mógł poczuć 

się zwolnionym z obowiązku bycia cudownym 

natolińskim nauczycielem;) 

*Nie bierzcie sobie -Nasi Kochani Pedagodzy - tych 

rad za bardzo do serca , przymrużcie okoi zróbcie 

zeza. 

A propos przypominamy i zachęcamy do 

głosowania na trójkę naszych nauczycielek – panie : 

Katarzynę Iwańską, Dorotę Nowak i Edytę Wiosnę, 

które zostały nominowane do nagrody w plebiscycie 

regionu radomskiego „NAUCZYCIEL NA 

MEDAL 2019”. Szczegółowe informacje 

www.echodnia.eu/radomskie/nauczyciel.  

Magda Markowska 

Wyobraź sobie, że wchodzisz do szkoły. 

Zastanawiasz się, co dziś wydarzy się, o czym 

pogadasz, Co zrobi Iksiński… Jednak już po kilku 

chwilach wiesz, że nie pogadasz, nie zobaczysz, 

nic się nie wydarzy, chyba, że komuś 

padnie…bateria. Coraz trudniej jest zachować 

racjonalną granicę między realnym życiem 

a światem wirtualnym. Rozejrzyjmy się wokół 

siebie na przerwie - coraz częściej widzimy ludzi, 

których wchłonął świat wirtualny. Postanowiliśmy 

wśród uczniów naszej szkoły przeprowadzić 

ankietę i sprawdzić, jak dużo czasu spędzają 

z telefonem i z jakich aplikacji korzystają 

najczęściej. 

55 % uczniów spędza średnio 2,3 h ze smartfonem; 

31 % uczniów spędza ponad 4 h dziennie;  

14 % uczniów spędza około 2h dziennie ze 

smartfonem. 

 

Smartfon nie zastąpi przyjaciół, rodziny, miłości - 

nie przytuli, nie pocieszy. Korzystajmy z dóbr 

naszego świata, ale z umiarem 

 

 

 

 

  

Zezem albo do góry nogami.* WYOBRAŹ SOBIE … 

http://www.echodnia.eu/radomskie/nauczyciel
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Odc.1  Matylda Wilkowska 

 Nazywam się Sara Zhangi mieszkam 

w Singapurze*. Ojć! Od pewnego czasu 

popełniam ten błąd. Problem polega na tym, że 

mieszkałam w Singapurze. Dopóki tata nie 

umarł. Mama nie zniosłaby psychicznie 

mieszkania tam na dłuższą metę, więc się 

przeprowadziła. Ja razem z nią. I tak 

zamieszkałyśmy w Natolinie – spokojnej, 

polskiej wsi, w której dorastała mama. Tak, 

mój tata był Azjatą, a mama jest Polką, poznali 

się podczas studiów i zakochali w sobie. 

Niestety nie dane im było długo cieszyć się 

sobą. 

 Miałam chodzić do Szkoły im. Kornela 

Makuszyńskiego, która od naszego domu była 

oddalona zaledwie o kilometr. Przez całe 

wakacje łamałam sobie głowę, czy znajdę tam 

przyjaciół i czy ludzie będą mili. Jednak 

okazało się, że nie tego powinnam się 

najbardziej obawiać... 

 Na rozpoczęciu roku szkolnego 

okazało się, że dzieci były bardzo 

sympatyczne i od razu zaczęły ze mną gadać. 

Pani zresztą dokładnie tak samo. Nikt nie 

zdawał się zauważać, że wyglądam zupełnie 

inaczej niż oni – bardzo jasna skóra, skośne, 

ciemne oczy i czarne , proste włosy. Fizycznie 

zupełnie od nich odstawałam. Jednak i tak 

czułam, że przyjęli mnie już do grupy. 

Pomyślałam, że jak są tacy mili, to nic nie 

utrudni mi życia w tej szkole. Jednak już 

następnego dnia okazało się, że bardzo się 

myliłam. 

 Nazajutrz wstałam prawą nogą. Byłam 

szczęśliwa... dopóki nie zaczęła się pierwsza 

lekcja. Stopniowo uśmiech zaczął spełzać mi z 

twarzy.  Po całym dniu wszystkiego byłam już 

pewna – Polacy z pewnością zachorowali na  

 

testomanię. Kiedy skończy się pewna partia 

materiału, natychmiast chcą wiedzieć , ile 

umiemy i robią test. Każdy nauczyciel – co do 

jednego! Niektórzy zaś przeszli na 

zaawansowaną część choroby – po 

przerobieniu tematu, albo robią kartkówki, 

albo odpowiedź ustną. U mnie w Singapurze 

było inaczej – egzaminy pisaliśmy tylko na 

koniec roku.  Tam uczyliśmy się rzeczy, które 

przydadzą nam się w życiu społecznym, na 

przykład współpracy. A tutaj chyba pracę 

w grupie organizuje się z częstotliwością 

spadania gwiazd. A zresztą – co ja tam mogę 

wiedzieć? Mieszkam w Polsce od dwóch 

miesięcy. 

Jestem pewna tylko jednego... 

- Trudno będzie mi się przestawić – 

mruknęłam, wracając do domu po lekcjach. 
 

____________________________________ 

*Singapur (ang. Singapore, chiń. 新加坡Xīnjīapō, 

malajski Singapura, tamilski சிங்கப்பூரCingkappū) – 

miasto-paostwo położone w pobliżu południowego kraoca 
Półwyspu Malajskiego, w południowo-wschodniej Azji. 
Został założony przez Brytyjczyków w 1819 i uzyskał 
niepodległośd 9 sierpnia 1965 roku.. Jego nazwa pochodzi 
od dwóch sanskryckich słów: simha (lew) i pura (miasto), 

stąd niekiedy stosowana nazwa Miasto Lwa. 
  

Z PAMIĘTNIKA SARY ZHANG 
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Ilustracja: Lila Guzioska 
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ŚWIAT PEŁEN PORAD 

 Wakacje dobiegły końca, a z ich końcem 

powróciliśmy do szkoły. Byłoby fajnie, gdyby 

nie nauka prawda? W dzisiejszym artykule 

chcę Wam podpowiedzieć, jak zacząć rok 

szkolny miło i przyjemnie oraz jak się dobrze 

uczyć. Miłego czytania! 

Najważniejszą rzeczą w przyjemnym 

rozpoczęciu roku to nie odpuszczanie sobie na 

początku. Jeżeli zaczniesz już na starcie myśleć, 

że ze wszystkim jeszcze zdążysz, to będziesz 

miał dużo zaległości 

i z czasem nie wyrobisz 

z materiałem. 

 Warto na początek 

szkoły kupić 

kalendarzyk, który 

byłby przypomnieniem 

o sprawdzianach, 

testach czy pracach 

domowych. 

Jeżeli masz problemy 

z nauką: 

 Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią 

chwilę. Ucz się systematycznie 

i rozdzielaj naukę. Rób sobie przerwy. 

 Poproś o wytłumaczenie tematu 

nauczycielowi. Praca nauczyciela polega 

na wytłumaczeniu uczniom tematu, więc 

nie bój się zapytać. 

 Nie marnuj czasu na lekcji. To z niej 

powinieneś najwięcej się nauczyć. Nie 

licz na to, że jak przeczytasz temat 

z podręcznika będzie ci łatwiej. Słuchaj 

uważnie, a kiedy czegoś nie zrozumiesz 

od razu podnieś rękę i zapytaj. 

 Myśl pozytywnie, bo to od Twojego 

nastawienia zależy czy odniesiesz sukces, 

czy poniesiesz porażkę. Zobaczysz, że jak 

pójdziesz na lekcje z pozytywnym 

nastawieniem będzie Ci łatwiej. 

 Rób notatki na lekcji. Przecież nie 

zapamiętasz wszystkiego, a notatki to 

doskonały sposób na przypomnienie sobie 

najważniejszych informacji. Posługuj się 

skrótami, rysunkami, nakreśl schemat, 

zrób tabelkę- wybierz taką formę 

notowania, która dla Ciebie jest 

najwygodniejsza. 

 Ucz się z koleżanką 

/kolegą. Oczywiście miło 

będzie, jeśli Twoja 

koleżanka/kolega rozumie temat 

i wyjaśni Ci go. Jednak nie 

załamuj się, gdy ma w głowie 

tak samo wielką czarną dziurę 

jak Ty. Zamiast się nad sobą 

użalać, spróbujcie razem 

poszukać trudnych rzeczy 

i wyjaśnić sobie temat. Co dwie głowy, 

to nie jedna! Gdy zaczniesz komuś coś 

tłumaczyć, nawet jeśli początkowo 

tego nie rozumiesz, po pewnym czasie 

to zaczyna się wyjaśniać!   

 Korzystaj z dodatkowych zajęć 

szkolnych 

 Nie opuszczaj lekcji bez potrzeby. 

Ale przede wszystkim pamiętaj, aby się nie 

poddawać. Dużo znanych artystów, 

wynalazców czy sportowców też nie radziło 

sobie w szkole, a zobacz jak daleko zaszli! 

Źródło; książka: ,,Jak wytrzymać w szkole i nie 

zwariować”- Aniela Cholewińska- Szkolik 

Oliwia Brach 
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„NATOLIŃSKI PRZEPIŚNIK ” 

 

To od tego numeru miejsce, gdzie będą z Wami się 

dzielić swoimi ulubionymi przepisami pracownicy 

naszej szkoły. A może z czasem uczniowie i ich 

rodzice. Co Wy na to? Zaczynamy od przepisu, 

który podbił niejedno serce, a właściwie żołądek , 

w tej szkole. 

Sałatka pani Moniki Dei – polecamy!!!! Przepis 

sprawdzony wielokrotnie. 

Składniki:  

1 świeży ogórek 

pół sałaty lodowej 

puszka kukurydzy 

makaron ryżowy 

25 dkg szyneczki 

drobiowej 

szczypiorek 

3-4 łyżki majonez 

mały jogurt naturalny 

Przygotowanie: 

Makaron gotujemy al dente, studzimy. Sałatę 

rwiemy na kawałeczki, dodajemy pokrojoną 

w drobną kostkę szynkę, odsączoną z zalewy 

kukurydzę, wystudzony makaron w proporcji pół 

na pół do pozostałych składników. Mieszamy 

i zalewamy sosem majonezowo- jogurtowym. 

Posypujemy szczypiorkiem. 

Smacznego!!! 

 

MATEMATYCZNA ZAGADKA OD 

MATEUSZA KOZIKA. 

 

Wysilcie nieco szare komórki i spróbujcie 

rozwiązać tę zagadkę. Rozwiązania proszę 

wrzucać do skrzynki naszej redakcji- Czekają 

nagrody!!!! 

Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć 

z cyfr: 0, 4, 8, 2? 

Pamiętaj! Cyfry w liczbie nie mogą się 

powtarzać. 

 

 

CHWILA RELAKSU 

Małgosia Porzyczka 

Mam dla Was kolejną porcję zagadek. Jeżeli 

znacie poprawną odpowiedź, nie bójcie się 

nam ją przekazać. Na kartce napiszcie swoje 

imię, nazwisko, klasę i oczywiście poprawną 

odpowiedź. Następnie wrzućcie ją do naszej 

skrzynki. Gotowi? No to zaczynamy! 

1. Oto pierwsza zagadka. W piramidzie 

podane jest kilka liczb. Dwie liczby stojące 

obok siebie dodajemy, a wynik wpisujemy 

w pole nad tymi liczbami. Chodzi o to, aby 

podać liczbę z wyróżnionego pola. 
 

2. Chyba każdy wie, o co chodzi w krzyżówce. 

Oto jedna z nich. Powodzenia! 

1. Pora roku po lecie. 

2. W tym miesiącu rozpoczyna się rok 

szkolny. 

3. Wkładasz tam grzyby, które zbierzesz. 

4. Antonim ciepła. 

5. Spadają z dębu. 

6. Jest tam biurko, tablica i Pani. 

  

 

  

 9 11 
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 1.        

2.         

 3.       

4.       

 5.         

6.       
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NASZA TWÓRCZOŚĆ. 
 

Uczniowie klas VII mieli za zadanie napisać, 

a następnie wygłosić na forum klasy /co było na 

pewno ogromnie stresujące!/ przemówienie 

w oparciu o pogląd Małego Księcia dotyczący 

dorosłych. Chcielibyśmy zaprezentować 

najciekawsze. 

 Szanowni Państwo. Szanowni 

Dorośli. 

Na wstępie serdecznie Was witam. 

Nazywam się Megan Rachtan. W 

moim przemówieniu chciałabym 

poruszyć odwieczny problem 

miedzy dorosłymi a dziećmi.  

Drodzy Państwo, skoncentruje się 

na tym czego, Wy dorośli, nie 

powinniście zapominać. Mam 

nadzieję, że na koniec mej 

przemowy, dojdziemy do tej samej konkluzji. 

Szanowni Dorośli. Pamiętajcie proszę, że my też 

myślimy i czujemy. Faktem jest, że nad nami 

czuwacie, pomagacie nam i staracie się nas 

wspierać. Nie znaczy to jednak, że nie możemy 

mieć własnego zdania.  

Kochani Dorośli. Wierzcie w nas i pozwólcie 

nam się rozwijać. Nawet, jeśli oznacza to czasem 

popełnianie błędów. Pamiętacie swoje błędy, 

porażki ? Zapewne Was bolały, ale myślę, że 

niewątpliwie też czegoś uczyły. 

Drodzy Dorośli. Mówicie o szacunku do siebie. 

Pamiętajcie  proszę, o szacunku do nas. 
Zadawajcie nam pytania, rozmawiajcie z nami. 

Kochani, bądźcie cierpliwi i wyrozumiali. Czyż nie 

pamiętacie, co sprawiało Wam przykrość i co Was 

irytowało ? 

Każdy z nas ma jedno dzieciństwo. Pamiętajmy 

o tym. Pozwólcie nam być sobą . Wierzę, że się 

zgadzamy. 

Dziękuję Państwu za wysłuchanie . Mam nadzieję, 

że skłoniłam Państwa do refleksji. 
 

Szanowni Państwo! 

Nazywam się Adrian Kobacki. Chciałbym dziś 

poruszyć temat, o czym nie powinni zapominać 

dorośli. Postaram się to jak najobiektywniej 

przedstawić. 

Któż z Państwa nie zna starego przysłowia ,,Dzieci 

i ryby głosu nie mają”? Pewnie każdy zna. Otóż 

uważam, że to powiedzenie jest już nieaktualne. 

Mówi ono o tym, że nie należy słuchać dzieci, 

ponieważ nie mają one prawa głosu w świecie 

dorosłych. Ale przecież dzieci również potrafią 

podejmować naprawdę dorosłe decyzje. 

I odwrotnie.  

Moim zdaniem należy również zwrócić uwagę na 

to, że dorośli często nie traktują dzieci jak 

dzieci, tylko jak dorosłych. Zbyt dużo od nich 

wymagają. A chodzi o to, żeby dzieci również 

miały dzieciństwo. Trzeba pamiętać o 

tym, żeby dać swoim podopiecznym 

trochę wolnego czasu, aby mogły 

poświęcić go na beztroskie, pełne 

radości chwile. Trzeba pamiętać, że 

„wół kiedyś cielęciem był” i Wy, 

szanowni Państwo, również takowe 

dzieciństwo przeżyliście. Nie 

pamiętacie? Jeśli nie, należy jak 

najszybciej sięgnąć pamięcią wstecz, 

ponieważ każdy był dzieckiem. 

Chciałbym jeszcze rozwinąć temat 

wyobraźni dorosłych. Wielu z nich 

uważa, że wyobraźnia jest zarezerwowana dla 

dzieci. Żyją oni tylko pracą, planowaniem, są 

bardzo praktyczni w swoich działaniach . Być 

może w naszym, jakże zacnym gronie są tacy, 

którzy myślą inaczej, ale wyobraźnia to nie tylko 

słodki świat złożony z beztroski. Jest to na 

przykład myślenie o tym, co się stanie 

w najbliższej przyszłości i pomaga wyjaśnić sobie 

wiele ważnych kwestii. Posłużę się tu książką pt. 

,,Mały Książę’’ Antoine’a de Saint-Exupery’ego. 

Był tam bankier, który uważał, że jest poważny, 

odpowiedzialny i bardzo bogaty. Nie miał  

wolnych chwil, ani nie myślał o tym, co się stanie, 

gdyby skończył liczyć gwiazdy, które w jego 

mniemaniu były tylko jego własnością . I właśnie 

tutaj pojawia nam się kolejny ważny powód do 

dyskusji, czy rzeczywiście  jest coś co możemy 

mieć na własność, czy sam fakt posiadania 

czego, powinien być dla nas celem? Posiadają 

Państwo wolny czas? Jestem przekonany, że 

jesteście zapracowani. Trzeba to jak najszybciej 

zmienić, segregując czas na obowiązek 

i przyjemności. 

Moja przemowa pomału dobiega końca, więc 

podsumujmy: dorośli nie powinni zapominać 

o tym, co myśleli i czuli, jak sami przeżywali 

dzieciństwo , o tym, że dziecko to mały dorosły, 

o nie gubieniu wyobraźni, a także o swoim 

czasie wolnym. 

Szczerze dziękuję za uwagę. 
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W NATOLINIE CZAS SZYBKO PŁYNIE 
 

Od tego numeru to ja, Mateusz Kozik, będę 

pilnował tego, co dzieje się w naszej szkole 

i odnotowywał to dla Was. Są to moje 

początki, jako dziennikarza „Lustra Szkoły”, 

więc bądźcie dla mnie wyrozumiali. 

Wrzesień 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

W tym roku rozpoczęcie roku szkolnego 

odbyło się 2 września. Do naszej szkoły doszło 

kilku uczniów. W związku z tym nasza 

społeczność uczniowska liczy już 319 osób!!! 

Wybory do SamorząduSzkolnego 

Jak co roku we wrześniu, tak i teraz odbyły się 

wybory do Szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego. Chętnych było wielu. 

Przygotowali plakaty wyborcze i swoje 

propozycje zmian. Po tym wyborczym 

promowaniu odbyła się debata, na której 

kandydaci przedstawili swój program 

wyborczy. Następnego dnia odbyło się 

głosowanie. 

 
Do tegorocznego Samorządu Uczniowskiego 

zostały wybrane trzy osoby:przewodnicząca – 

Łucja Leszczyńska, zastępca 

przewodniczącego- Przemysław Sukiennik 

i skarbnik – Piotr Kołacz.  

Opiekunami Samorządu zostali - Pani 

Klaudia Kacprzak i Pan Krzysztof 

Malczewski. 

Gratulujemy całej trójce i mamy nadzieję, że 

współpraca z uczniami i nauczycielami ułoży 

się fantastycznie.  

 

Sprzątanie świata 

Nasza szkoła, tradycyjnie, co roku bierze 

udział w akcji sprzątania świata. Nasz „świat” 

to Natolin, więc posprzątaliśmy teren wokół 

szkoły oraz najbliższe okolice. Zebraliśmy 

prawie 10 worków śmieci, z czego byliśmy 

dumni. Takie ogólnoszkolne porządki 

odbywają się co roku, w trzeci weekend 

września. W Polsce tę akcję zainicjowała 

pani Mira Stanisławska-Meysztowicz. 

Akcja ta odbywa się corocznie od 1994 

roku. 

Październik 

Konkursy  

W październiku odbędą się konkursy 

kuratoryjne.Są jednymi z ważniejszych 

w roku szkolnym. Trzymamy za wszystkich 

kciuki. Poza tym odbył się I etap konkursu 

„Z poprawną polszczyzna na co dzień”, 

w którym wzięli uczniowie klas V- VII. 

Dzień Nauczyciela 

Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole 

odbyło się 11 października. W dniu tym miała 

miejsce Gala Szkolnych Oskarów. Był to 

bardzo wesoły dzień nie tylko dla nauczycieli, 

ale też dla uczniów. 

 

Ślubowanie klas pierwszych 

Pasowanie na nowych uczniów naszej szkoły 

odbyło się 30 października. Pierwszoklasiści 

składali przysięgę, że będą dobrymi uczniami. 

Pasowani wielkim ołówkiem wydawali się 

nieco wystraszeni. Ale będzie dobrze.  
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