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SŁOWO WSTĘPNE 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Pani Wicedyrektor, Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, 

Pracownicy oraz Rodzice! 

  

 Nadszedł listopad. To bardzo refleksyjny miesiąc. Dla wielu z nas jest to czas 

przemyśleń. Poza wzruszającym świętem Wszystkich Świętych, który „otwiera” miesiąc 

listopad, obchodzimy także niezwykle piękne i ważne święto dla każdego Polaka- Święto 

Niepodległości. To właśnie w 1918 roku, po stu dwudziestu trzech latach niewoli, 

odzyskaliśmy wolność, kraj, język…   

 Z okazji tego ważnego Święta dla każdego patrioty jest nam niezwykle miło wręczyć 

w Państwa ręce drugi numer naszej szkolnej gazetki. Tym razem „Mod(l)niak, czyli Mod(l)na 

Gazetka” zostaje wydany w wersji elektronicznej. Jest to spowodowane przejściem 

z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Ten ostatni sposób nauki nie jest nam już 

obcy, jesteśmy lepiej przygotowani i oswojeni z tym tematem. W tym numerze przedstawimy 

kilka rad jak usprawnić naszą pracę po drugiej stronie monitora.  

Według badań  czytelniczych jesienią Polacy chętniej sięgają po literaturę. Zatem 

wychodzimy  naprzeciw oczekiwaniom naszych „mod(l)niakowych” czytelników! W tym 

numerze będziecie mieli Państwo okazję przeczytać niezwykle interesujący  wywiad z Panem 

Dyrektorem Rafałem Nowakiem. Uczennica klasy VIb Inka Malewicka zastanawia się  

w swoim artykule nad pojęciem szczęścia. Czym jest? Czy szczęście wiąże się wyłącznie  

z materializmem? Warto poznać punkt widzenia autorki tekstu. Ponadto, uczniowie piątej 

klasy przygotowali zbiór opowiadań własnego autorstwa. Do literackiego kącika ze swoim 

dziełem dołączyła także Weronika Maszorek, uczennica klasy VIII, która napisała 

fantastyczne opowiadanie o przygodzie pewnej postaci, pochodzącej z lektury obowiązkowej. 

Na koniec zapraszamy do zmierzenia się z historycznym quizem, stworzonym przez 

uczennicę Julię Zarębską z klasy VIb. Serdecznie polecamy!  

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować za wszystkie pozytywne komentarze, 

które kierowali Państwo oraz Wy, Drodzy Uczniowie, pod adresem pierwszego numeru 

gazetki szkolnej.  Dodało nam to skrzydeł! Najbardziej cieszy nas fakt, że grono naszej 

redakcji się powiększa! W dalszym ciągu zapraszamy wszystkich chętnych do pracy nad 

trzecim numerem. Życzymy Wszystkim przyjemnej lektury oraz dużo zdrowia!  

 

Redakcja „Mod(l)niaka” 
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WYWIAD  

Z PANEM DYREKTOREM RAFAŁEM NOWAKIEM  

 

Redakcja Mod(l)niaka: Dzień  dobry! Bardzo dziękujemy, że wyraził Pan zgodę na wywiad.  

Wszyscy członkowie naszego redakcyjnego zespołu są zaszczyceni!   

Pan Dyrektor: Ja również bardzo serdecznie Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie 

w pracach nad kolejnym numerem naszej szkolnej gazetki. Mam nadzieję, że 

przygotowywanie kolejnych artykułów będzie dla Was ciekawym doświadczeniem. 

Zwłaszcza, że zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach do 29 listopada „wymusza” 

niejako na Redakcji „Mod(l)niaka” prowadzenie wielu działań w sposób zdalny, 

z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.  

RM: Jest Pan nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Dlaczego wybrał Pan 

studia historyczne?  

PD: Od najmłodszych lat interesowałem się historią, zwłaszcza okresu drugiej wojny 

światowej. Tematyką tą „zaraził” mnie mój śp. Dziadek, który jako 11-letni chłopak przeżył 

przesiedlenie z Kresów Wschodnich na tereny dzisiejszego województwa lubuskiego, czyli 

tzw. Ziemie Odzyskane. Druga wojna światowa dla wielu milionów ludzi była dramatycznym 

doświadczeniem, a jej skutki polityczne doświadczamy do dnia dzisiejszego. Znajomość 

historii, która jak wiemy lubi się powtarzać, jest przydatna w życiu. Poza tym jak trafnie już 

w I wieku p.n.e. stwierdził rzymski pisarz i polityk Cyceron „historia magistra vitea est” czyli 

„historia jest nauczycielką życia”.  

RM: To bardzo interesujące! Wśród uczniów jest dużo pasjonatów historii. Czy mógłby Pan 

zdradzić, czy to były trudne studia?  

PD: Studia historyczne, które ja kończyłem były jednolite pięcioletnie. Obecnie 

wprowadzony został tzw. system boloński, wprowadzający ich podział dwa stopnie – 

trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie. Na studiach od pierwszego roku 

omawiane są, troszkę tak jak w szkole, poszczególne epoki historyczne, zaczynając od 

prehistorii a kończąc na wydarzeniach z XXI wieku. Oczywiście, zakres i szczegółowość 

omawianych zagadnień są nieporównywalnie większe. Studia historyczne wymagają od 

studentów przede wszystkim systematyczności, pracowitości i pasji. Oczywiście, trzeba też 

lubić czytać książki.   

RM: Jesteśmy bardzo ciekawi, która z epok historycznych jest Pana ulubioną? Prosimy 

uzasadnić swoją odpowiedź.  

PD: Jak już wspomniałem jest to wiek XX, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej 

wojny światowej. Gdybym jeszcze miał zawęzić swoje zainteresowania mógłbym dodać, że 

są to losy obywateli polskich po 17 września 1939 roku, którzy znaleźli się na okupowanym 

przez ZSRR obszarze.  
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RM: Drugi numer naszej szkolnej gazetki zostaje wydany z okazji Święta Niepodległości. 

Czy mógłby Pan przybliżyć nam okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości?  

PD: Święto Niepodległości jest niezwykle ważną datą w kalendarzu. Aczkolwiek 

odzyskiwanie przez nasz kraj niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada 

uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce oraz zakończeniem I wojny światowej. Dzięki 

zawarciu rozejmu w Compiègne, pieczętującym ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej, 

10 listopada 1918 roku,  przybył do Warszawy Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna 

przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej jednostek wojskowych. 

Właśnie w tych dwóch dniach, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie 

niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. Polska po 123 

latach zaborów była znowu wolna. Warty podkreślenia jest fakt, że Święto Niepodległości 

zostało oficjalnie ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku.  

RM: Dziękujemy! Wróćmy teraz do naszego „szkolnego podwórka”. Jest Pan bardzo 

lubianym nauczycielem.  Wielu czytelników ucieszyło się na wiadomość, że chcemy 

przeprowadzić z Panem wywiad. Chcemy zatem zadać Panu kilka pytań od innych uczniów. 

Pierwsze brzmi: Jak to się stało, że został Pan nauczycielem? Czy od najmłodszych lat chciał 

Pan nim zostać? 

PD: Nie, od najmłodszych lat z pewnością nie marzyłem o byciu nauczycielem. W wieku 

dziesięciu lat, jak zapewne większość chłopców, chciałem zostać piłkarzem. Grałem w klubie, 

podziwiałem polskich piłkarzy grających wówczas w Lidze Mistrzów. Później, niestety, 

pojawiły się problemy z kolanem i „marzenia” trzeba było weryfikować. W liceum 

ogólnokształcącym miałem ogromne szczęście trafiając na bardzo dobrych nauczycieli, 

którzy w pewnym sensie pomogli mi w wyborze swojej drogi zawodowej. Wybierając studia 

historyczne też od razu nie zakładałem, że będą nauczycielem. Rozważałem różne 

możliwości, w czym bardzo pomagały praktyki studenckie. Ostatecznie trafiłem do szkoły 

i na pewno nie żałuję tego wyboru.   

RM: Kolejne pytanie brzmi: Co najbardziej lubi Pan w swoim zawodzie? 

PD: Lubię kontakt z Wami, moimi uczniami. Nie jest to typowa praca biurowa od 8 do 16, 

każda lekcja jest inna, w przeprowadzenie każdej trzeba włożyć wiele wysiłku 

i zaangażowania, tak, aby klasa nie została „zanudzona”. To motywuje mnie zawsze do 

działania. Zawód nauczyciela jest fantastyczny właśnie pod kątem relacji interpersonalnych. 

Wiele z nich zostaje z nami na długie lata. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy na naszej 

drodze ponownie nie spotkamy osób, które kiedyś w szkole uczyliśmy.  

RM: Jak to jest być „głową szkoły”? Czy łatwo jest zarządzać szkołą? 

PD: Przede wszystkim jest to zajęcie niezwykle odpowiedzialne, bowiem jako dyrektor 

odpowiadam każdego dnia za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom 

i pracownikom szkoły. W obecnej sytuacji zagrożenia zarażeniem COVID-19 jest to 

dodatkowym wyzwaniem, podobnie jak ponowne wdrożenie zdalnego nauczania. Przy 

podejmowaniu wszelkich decyzji trzeba działać wieloaspektowo, zawsze rozważając wszelkie 

„za” i „przeciw”. Obecna sytuacja wymusza też podejmowanie wielu decyzji praktycznie  
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w błyskawicznym tempie, stąd zarządzanie szkołą przyprawia mnie bardzo często o wiele 

bezsennych nocy.  

RM: Nasza szkoła za 10 lat… Jak ją sobie Pan wyobraża?  

PD: Bardzo interesujące pytanie. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa 

pokazała, że trzeba cały czas stawiać na nowe technologie. Może więc za dziesięć lat 

znajdziemy się w takiej sytuacji, że każdy uczeń będzie na zajęciach dysponował swoim 

tabletem, w którym będą zapisane wszystkie podręcznik w wersjach elektronicznych? Taki 

tablet, już zapewne w wersji graficznej, mógłby służyć także jako notatnik. Nie trzeba byłoby 

wówczas nosić ciężkiego plecaka podręczników i zeszytów. Na pewno na ile to będzie 

możliwe będziemy starali się rozwijać bazę szkoły, nie tylko tą informatyczną, ale również 

sportową.  

RM: Bardzo  dziękujemy za wywiad! To była bardzo miła rozmowa! 

PD: Również bardzo serdecznie Wam dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia, bo to 

w dzisiejszych czasach najważniejsze. Mam nadzieję, że prace nad drugim numerem 

„Mod(l)niaka” będą przebiegać Wam bardzo sprawnie i już wkrótce będziemy mogli 

podziwiać ich efekty.  
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KILKA SŁÓW O WOLNOŚCI… 

  

Wolność. Co oznacza ten termin? Czym jest? Kiedy jest wolność? Na pozór wydają 

się to proste pytania. Jednak z pewnością przytrafiłaby się każdemu z nas chwila zawahania 

podczas odpowiedzi. Z pomocą przybywają słowniki. Według internetowego Słownika języka 

polskiego PWN termin wolność oznacza: 

1. «niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach 

zewnętrznych» 

2. «możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą» 

3. «życie poza więzieniem, zamknięciem». 

Poznaliśmy już naukowe ujęcie terminu „wolność”, przejdźmy zatem do praktyki. 

Podczas zajęć świetlicowych o tematyce patriotycznej postanowiłyśmy zapytać uczniów klas 

0-III,  czym jest, ich zdaniem, wolność. Nie było to proste zadanie, jednak najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie i z wielkim entuzjazmem wzięli udział w sondażu. 

Zapraszamy do przeczytania wypowiedzi dzieci. 

Milena Janicka, Karolina Ziemlicka 

 

Co to jest wolność? Czym jest wolność? 

 

„Można robić, co się chce. Nikt nie może nam rozkazywać. Możemy chodzić tam, gdzie 

chcemy. Polska to wolny kraj – można się w nim czuć bezpiecznie”. 

Madzia Browarska, kl. III 

 

 

„Wolność oznacza, że nikt nas nie atakuje. Nikt do nas nie strzela i nie włamuje się do 

domu”. 

Nadia Rogalska, kl. III 

 

 

„Wolność jest tam, gdzie jesteś szczęśliwy, na przykład na łonie natury i nie jesteś 

więziony za kratkami”. 

Filip Koszmider i Kuba Sumiński, kl. II 
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„Wolność oznacza, że nie jesteśmy zamknięci, możemy biegać po lesie, karmić zwierzęta 

i wychodzić z psami na spacery”. 

Mateusz Frątczak i Mateusz Błaszczyk, kl. II 

 

 

„Wolność - czujesz się swobodnie  jak anioł”. 

Norbert Rogalski, kl. III 

 

 

„Wolność – to takie słowo, które oznacza, że jesteśmy wolni i szczęśliwi. Jesteśmy 

bezpieczni, chronieni. Każdy ma prawo do wolności”. 

Martyna Wacławiak i Szymon Bartczak, kl. III 

 

 

„Ludzie są wolni i bezpieczni. Możemy uwolnić się od wszystkich chorób”. 

Maja Pisera, kl. I 

 

 

„Wolność- jak od kogoś odchodzimy, rozwodzimy się albo wychodzimy z więzienia”. 

Oliwia Bernat, kl. I 

 

 

„Można czuć się wolnym jak ptak. Można jechać w miejsce, gdzie jest się szczęśliwym. 

Czujemy się wolni i bezpieczni, gdy jesteśmy w szkole, w domu lub w innym budynku”. 

Marysia Jagodzińska, kl. III 

 

 

„Wolność jest tam, gdzie ludzie są wystarczająco bezpieczni”. 

Zuzia Czekalska, kl. I 
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„Ludzie są bezpieczni, mogą się bawić i podróżować”. 

Ola Zasada, kl. I 

 

 

„Kiedy ludzie mogą uwolnić się od wszystkiego, najbardziej od koronawirusa”. 

Julia Pisera, kl. 0a 

 

„Wolność jest wtedy, gdy osoba może swobodnie wyjść z domu”. 

Klaudia Łebedowska, kl. III 

 

 

„ Na wolności można odpocząć i w spokoju odrobić lekcje i bawić się z siostrą”.  

Amelia Błaszczyk, kl. 0a 

 

 

„Wolność to swoboda i możemy jeździć na rowerze”. 

Kacper Zarębski, kl. I 

 

 

„Wolność to jest życie”. 

Bartek Błachowicz, kl. 0a 
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

W STARSZEJ GRUPIE  PRZEDSZKOLNEJ  

 

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Modlnej uczczono na 

zajęciach patriotycznych w starszej grupie przedszkolnej w dniu 10.11.2020 r.  Główną 

częścią obchodów był program muzyczno-taneczny pt: „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

przygotowany przez wychowawczynię grupy. Dzieci z radością śpiewały piosenki pt. „Co to 

jest niepodległość”, „Jestem Polakiem” a także recytowały utwór pt. „Katechizm polskiego 

dziecka”. W tym dniu, dzieci zostały zapoznane z ważnymi wydarzeniami historycznymi 

związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Słowem, strojem oraz polskim 

Hymnem Narodowym oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność 

i zwycięstwo oraz miłość do ojczyzny. Ten dzień przeżyły dumnie i z uśmiechem na twarzy, 

jak każdy patriota.  

Zdzisława Józwiak  

Aleksandra Choinkowska  
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PATRIOTYCZNIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

11 listopada to bardzo ważna data w kalendarzu każdego polskiego patrioty. By 

obudzić i rozwinąć w naszych najmłodszych uczniach ducha patriotyzmu, od 3 listopada 

przeprowadzane był różnorodne formy zajęć na świetlicy szkolnej.  

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi symbolami narodowymi, którymi 

są: flaga, godło, hymn. Z wielkim zaciekawieniem „świetliki” wysłuchały także historii 

związanej z obchodami Święta Niepodległości. Nie zabrakło także „kącika poetyckiego”, 

w ramach którego zostały odczytane wiersze patriotyczne. Po recytacji wychowankowie 

świetlicy odsłuchali również pieśni patriotyczne oraz melodie żołnierskie. Zwieńczeniem 

działań było powstanie prac plastycznych, które mogą Państwo zobaczyć na poniższych 

zdjęciach.   

Milena Janicka 

Karolina Ziemlicka 
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ENDROFINY I INNE NAUKOWE TERMINY… 

 

Ostatnio dużo myślałam o tym, co jest największym szczęściem. Niestety, po ponad 

trzech godzinach nic nie wymyśliłam, bo dla jednych szczęściem są drogie wakacje, dla 

innych czyste ubranie. Zrozumiałam jak często ludzkim szczęściem jest coś materialnego. 

Szczerze? Ja też często cieszę się z nowych rzeczy, głupio mi się aż zrobiło...  

Szczęście to uczucie, które odczuwamy najprzyjemniej, lecz nadal moje pytanie 

brzmi: dlaczego? Zagłębiłam się w ten temat. A przynajmniej próbowałam i tak koniec 

końców doszłam do jakiś naukowych badań o endorfinie i hormonach szczęścia. Później 

pomyślałam: trudno. Stwierdziłam, że spytam parę osób, czym jest dla nich szczęście. Oto 

wyniki końcowe: 

1.Szczęście to rodzina, przyjaciele, zdrowie a nie pieniądze i rzeczy materialne. 

2. Posiadanie osoby, której można ufać. 

3. Szczęście jest czymś takim w życiu, bez czego nie można żyć. I takie uczucie, którego nie da 

się opisać, bo dla każdego szczęście oznacza co innego. 

4.Czym jest dla mnie szczęście? Szczęście moim zdaniem to spędzony miło oraz wspólnie czas 

z rodziną i przyjaciółmi. Jest to także spełnienie jednego z największych marzeń oraz dostanie 

się do wymarzonej szkoły. Także odnalezienie własnej pasji. Poznanie bratniej duszy 

i spędzenie z nią życia 

 
*Na prośbę osób udzielających odpowiedzi, są one anonimowe. 

 
Inka Malewicka, kl. VI b 
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NAUCZANIE ZDALNE W NASZEJ SZKOLE  

 

Od  dnia 26.10.2020 r., uczniowie klas IV – VIII ze wszystkich szkół w całej Polsce, 

rozpoczęli nauczanie zdalne. Wychowankowie naszej szkoły wraz z nauczycielami pracują 

głównie w oparciu o program Microsoft Teams. Dzięki tej aplikacji wszyscy widzą się, 

a także słyszą, więc przekazywanie wiadomości i prowadzenie lekcji są ułatwione. Forma tej 

pracy jest efektywna i zadowalająca, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów oraz ich 

rodziców. 

W związku z ciągłym wzrostem zachorowań na COVID-19 w naszym kraju, od dnia 

09.11.2020r. również uczniowie klas młodszych I-III przeszli na zdalny tryb nauczania. 

W szkole, w formie zajęć stacjonarnych, uczą się dzieci uczęszczające do zerówki szkolnej– 

klasa 0a oraz do oddziału przedszkolnego- klasa 0b. 

 Nauka w trybie zdalnym nie jest nikomu już obca. Wszyscy jesteśmy  zaznajomieni 

z taką formą nauki i pracy. By wyciągnąć jak najwięcej z tego czasu, przygotowaliśmy kilka 

plansz, które ułatwią i usprawnią czas spędzonym przed monitorem.  

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, pamiętajcie: DBAJMY O SIEBIE! Życzymy dużo 

zdrowia! 

 

Redakcja „Mod(l)niaka” 
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KĄCIK LITERACKI  
 

 Oddajemy w Państwa ręce dzieła literackie naszych uczniów. Dziękujemy uczennicy 

kl. 8, Weronice Maszorek oraz uczniom klasy V za podzielenie się swoimi tekstami na 

łamach naszej szkolnej gazetki. Jesteśmy zaszczyceni!   

 Mamy nadzieję, że ten kącik już na stałe „zagości” w naszej gazetce. Zapraszamy 

wszystkich uczniów, którzy piszą wiersze, opowiadania, powieści, tworzą komiksy, aby 

podzielili się swoją twórczością.  

 Życzymy przyjemnej lektury!  
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„Niedziela pełna wrażeń” 

 

Pewnego dnia, a dokładnie w ostatnią niedzielę lipca, wyruszyłem do pobliskiego 

kościoła na niedzielną mszę. W tym dniu w naszej parafii  odbyło się święcenie pojazdów. 

Jako jedyny z mojej rodziny pojechałem tam rowerem, reszta domowników wybrała się 

samochodem. 

         Po uroczystej mszy czułem, że ten dzień będzie pełen przygód. Jedną z nich było 

nieoczekiwane uczestnictwo w żniwach. Prace na polu przebiegały bardzo intensywnie ze 

względu na zmieniającą się pogodę w tym czasie. Jedyny w okolicy kombajn, na którego 

czekało wielu rolników na swych polach, zagrzał się i wzniecił lekki pożar. Kierowca 

maszyny, całkiem sporej, nie stracił zimnej krwi i zjechał z pola krzycząc: 

-Pali się! Pali się! Podajcie gaśnicę! 

W tym czasie samochodem przejeżdżał mój tata, który powiedział:  

- Mam tylko jedną gaśnicę i nie wiem czy nam wystarczy. 

Jak się okazało zaprószenie ognia nie było zbyt wielkie. Szczęśliwie udało się ugasić 

ten pożar. Jestem dumny z mojego taty, który zaproponował pomoc i nie przejechał obojętnie 

obok tego zdarzenia. 

Myślę, że ta niedziela była dla wielu kierowców ważnym dniem, a św. Krzysztof, 

patron kierowców, dopomógł panu kombajniście. Musimy pamiętać, że wakacje, zwłaszcza 

na wsi, to bardzo ważny i niebezpieczny czas, nie tylko dla rolników, ale także dla ich rodzin. 

 

Piotr Rogalski, klasa V 
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„Kosmiczna przygoda” 

     W kosmosie znajduje się niezliczona liczba ciał niebieskich. Od ogromnych planet 

po małe asteroidy. Na jednej z nich, asteroidzie B-612 mieszkał skryty w sobie 

chłopiec – Mały Książę. Nigdy nie myślał, że w kosmosie żyje ktoś jeszcze. Otóż na 

najmniejszej  planecie Układu Słonecznego, zwanej Amezją, mieszkała mała, 

filigranowa dziewczynka o imieniu Inez.  

      Pewnego dnia Inez obudziła się w innym miejscu niż dotychczas. Gdy otworzyła 

oczy ujrzała małego, złotowłosego chłopca. Wystraszona, zapytała go:  

 Co ja tutaj robię? 

 Witaj, jesteś na mojej planecie. 

 Jak ja tutaj trafiłam? Nic nie pamiętam.  

 Wstań, pokażę Ci moją planetę. Jak masz na imię? 

 Mam na imię Inez. A ty? 

 Ja jestem Mały Książę.  

Oboje wstali, dziewczynka ze zdziwieniem przyglądała się miejscu, do którego 

trafiła. Pierwsza rzecz, która ją zainteresowała to trzy wulkany. Zapytała: 

 Po co Ci trzy wulkany? 

  Używam ich do podgrzewania śniadań. Jeden z nich jest wygasły. Muszę go 

regularnie czyścić, nigdy nic nie wiadomo. 

Poszli dalej, oczom dziewczynki ukazał się młody pęd baobabu. Mały Książę 

codziennie rano wyrywał ich pędy, ponieważ uważał, że gdy wyrośnie nie można się 

go pozbyć. Inez usiadła na kamieniu, Mały Książę zaproponował jej podróż.  

Z jego planetą sąsiadowały inne asteroidy. Było ich sześć. Razem postanowili je 

odwiedzić. Na pierwszej z nich mieszkał Król, który nie miał żadnych poddanych. 

Mimo tego utrzymywał, że jest władcą absolutnym i słuchają go nawet gwiazdy. 

Oboje zaczęli się nudzić, więc chcieli odejść, lecz Król ich zatrzymywał. Zmęczeni 

wywodami Króla, poszli na kolejną planetę, którą zamieszkiwał Próżny. Niestety, 

brakowało mu wielbicieli, więc poprosił, aby Mały Książę i Inez oklaskiwali go. 

Obydwoje podziwiali króla, ale szybko znudzili się i odeszli. Zastanawiali się nad 

osobliwością dorosłych. Na trzeciej planecie mieszkał Pijak. Dookoła miał pełno 

pustych butelek. Powiedział, że pije, bo wstydzi się tego, że to obi. Słowa te wprawiły 

dzieci w zadumę. Czwartą planetę zamieszkiwał Bankier. Nieustannie przeliczał 

należące do niego gwiazdy. Dzieci nie mogły zrozumieć jakie korzyści czerpie 

Bankier z posiadania gwiazd. Mały Książ powiedział, że wulkany, które posiada mają 

z niego pożytek, róża, którą podlewa, także. Dzieci powędrowały dalej. Trafiły na 

planetę Latarnika. Do jego zadań należało zapalać latarnię rano i gasić wieczorem. Dla 

1mieszkańców poprzednich planet Latarnik pewnie wydawałby się śmieszny, ale dla 

Małego Księcia i Inez nie był taki, ponieważ nie zajmował się wyłącznie sobą. Na 

szóstej, ostatniej planecie mieszkał Geograf. Wyjaśnił, że jest uczonym, który wie 

gdzie znajdują się góry, rzeki, morza i pustynie. Po spotkaniu z Geografem 
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zawędrowali na Ziemię. Znaleźli się na pustyni w Afryce. Byli zdziwieni, że na Ziemi 

nie ma ludzi. Spotkali węża. Dzieci zauważyły, że na Ziemi dokucza trochę 

samotność. Wąż odpowiedział im, że samotnym jest się też wśród ludzi. Powiedział 

też, że jeżeli dzieci kiedykolwiek zatęsknią za swoimi planetami, pomoże im na nie 

wrócić. Dzieci zaszły do ogrodu różanego. Mały Książę zobaczył, że te kwiaty 

nazywają się tak samo jak jego ukochana. Rozpłakał się, Inez zapytała: 

 Czemu płaczesz? 

 Róża! Moja róża mnie okłamała! 

 Jaka róża? 

 Moja przyjaciółka! Powiedziała, że jest jedyna i niepowtarzalna na całym 

świecie! 

Inez nic nie odpowiedziała. Nie wiedziała jak ma pocieszyć Małego Księcia. Po 

drodze spotkali lisa, który poprosił ich, aby dzieci go oswoiły, czyli stworzyły z nim 

więzy. Mały Książę po oswojeniu lisa zrozumiał, że to róża jest dla niego 

najważniejsza, bo to z nią stworzył szczególne więzy. Po długich wędrówkach dzieci 

spotkały jadowitego węża, tego samego, który ofiarował im pomoc. Inez była 

zasmucona. Powiedziała Małemu Księciu: 

 Wiesz co, ja chyba trochę tęsknię za moją malutką planetą.  

 Ja tez bardzo stęskniłem się za domem i różą.  

 Mały Księciu, zanim się rozstaniemy, chcę Ci podziękować, za to, że mogłam 

przeżyć tak wspaniałą przygodę. Gdyby nie to, że trafiłam na Twoją planetę 

nigdy nie poznałabym innych ludzi.  

 Inez,  bez ciebie nie zdecydowałbym się na tak długą podróż. Dzięki Tobie 

poznałem też wartość róży.  

Dzieci uśmiechnęły się. Wąż owijał się wokół ich kostek co pomagało dostać im się na 

planety.  

         Po powrocie do swoich domów każdy wrócił do tego co robił na co dzień. Dzieci 

podczas tej podróży wiele się nauczyły. Poznały nowych ludzi, zobaczyli jaki jest 

świat i doświadczyli czegoś nowego.  

Weronika Maszorek, kl.VIII 
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 „Ania i Karolina wracają ze szkoły”  

 

 Pewnego jesiennego wieczora do domu wracały dwie dziewczynki. Tego dnia było 

ciepło, lecz padał deszcz. Droga do domu prowadziła przez pole. Nagle Ania powiedziała: 

- Trochę boję się iść dalej… 

Dziewczynki spanikowały. Karolina przyspieszyła kroku. 

- Chodź, Aniu! Jeśli będziemy szły szybciej, prędzej przejdziemy przez to pole.  

Wiatr rozwiewał im włosy. Nagle Ania przewróciła się o kamień i zaczęła  płakać. 

Karolina pomogła wstać koleżance i opatrzyła jej ranę. Przyjaciółki były zrozpaczone.  

Po kilku minutach zobaczyły w oddali światełka. Pan leśniczy spytał przyjaciółki: 

- Dziewczynki, co robicie same o tej porze? Dokąd idziecie?  

Przestraszone Ania i Karolina odpowiedziały drżącymi głosami: 

-Idziemy ze szkoły do domu.  

 Leśniczy odprowadził bezpiecznie dziewczynki do domu i powiedział, aby już nigdy 

więcej nie wracały same tak późną porą. Gdy się ściemnia powinny zadzwonić po rodziców. 

Dziewczynki bardzo podziękowały panu leśniczemu i już nigdy więcej nie wracały same do 

domu.  

 

Paweł Gomulak, kl. V 
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„Urodziny” 

 

Czwartego lipca są moje urodziny. Jednak tego dnia nie mogłam zorganizować, swojej 

uroczystości, ponieważ następnego  popołudnia miały być chrzciny u mojego kuzyna. Dlatego 

też pobiegłam do mamy i spytałam się:  

- Mamo, czy mogę zrobić urodziny 15 lipca? 

-Tak, oczywiście, nie ma problemu- powiedziała mama. 

- A czy będę mogła ci pomóc w przygotowaniu posiłku?- zapytałam. 

- Oczywiście, że tak, przecież w końcu to jest twoja uroczystość- powiedziała mama 

- Mamo musimy zrobić listę zakupów- powiedziałam szybko. 

- Jak najbardziej…. Musisz też zadzwonić i zaprosić swoje koleżanki i kolegów-dodała 

radośnie mama.  

Nadszedł czas zakupów. Kupiłyśmy wszystko, co było potrzebne i poszłyśmy do 

samochodu. Nagle przypomniałam sobie, że nie kupiłyśmy świeczek, więc zaczęłam krzyczeć 

do mamy: 

 - Mamo, mamo! Zapomniałyśmy o jeszcze jednej rzeczy!!! 

 - Czego córciu?- zapytała mama. 

 - Świeczek!- odpowiedziałam. 

             Niestety, musiałam wrócić jeszcze raz do sklepu. Na całe szczęście kupiłam świeczki. 

Przy okazji dokupiłam jeszcze balony i kilka ozdób. Z bagażnikiem pełnym zakupów 

pojechałyśmy do domu. 

             Nadszedł dzień moich urodzin. Wszyscy goście się stawili. Dostałam przepiękne 

prezenty. Moja mama przygotowała przepyszny tort bezowy, który wszystkim smakował. 

Były frytki z nuggetsami, a także tortille. Wszyscy razem fajnie się bawiliśmy. Kąpaliśmy się 

w basenie, graliśmy w berka, w gry planszowe oraz zorganizowaliśmy kilka gier tanecznych. 

Urodziny trwały do wieczora. Na koniec odprowadziłam swoje koleżanki i podziękowałam 

mamie za zorganizowanie imprezy. To był udany dzień! 

 

Nikola Wojtczak, kl.V 
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„Bella” 

 

 Był piękny, zimowy dzień. Tomek wyszedł z domu, żeby pobawić się w ogrodzie. 

Nagle zobaczył górkę czystego i świeżego śniegu. Podszedł do wzniesienia bliżej 

i niespodziewanie górka poruszyła się. Tomek odkopał śnieg i zauważył psa. Zwierzak drżał  

z zimna i popiskiwał. Tomek szybko zareagował, wziął psa na ręce i zaniósł go do domu. 

-Mamo! Tato! Znalazłem w ogrodzie psa!- krzyknął Tomek.  

Rodzice patrzyli na swojego synka ze zdumieniem.  

- Tomku, ale on jest cały zmarznięty- powiedziała mama.  

- Musimy natychmiast pojechać do weterynarza- dodał stanowczo tata.  

 Jak postanowili, tak zrobili. W przychodni pani doktor zajęła się  troskliwie psem. 

- Wasza znajda to sunia i w dodatku spodziewa się szczeniaczków. Musimy sprawdzić czy ma 

czip i właściciela - powiedziała pani doktor. 

 Okazało się, że suczka ma na imię Bella a jej właścicielem jest Alicja Kowalik. Nagle 

pani doktor dodała: 

-Widzę, że Bella będzie rodzić! Musicie wszyscy wyjść! 

 Tomek bardzo się denerwował a mama zadzwoniła po właścicielkę Belli. Po godzinie 

z gabinetu wyszła pani doktor. 

- Są! Bella urodziła pięć ładnych, zdrowych szczeniaczków.  

Po chwili pojawiła się właścicielka zwierzątka- pani Alicja. Tomek nieśmiało postanowił się 

zapytać: 

- Czy mogę wziąć jednego szczeniaczka? 

- Tak, oczywiście, ale dopiero wtedy, gdy dorośnie- odpowiedziała pani Alicja.  

- Dziękuję!- odpowiedział Tomek. 

 To był dzień pełen przygód. Po wizycie w przychodni Tomek z rodzicami szczęśliwie 

wrócili do domu. Chłopiec bardzo się ucieszył, że niebawem dostanie pięknego szczeniaczka. 

To wszystko dzięki jego bohaterskiej postawie. 

 

Mateusz Banaszek, kl. V 
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„Doki Doki Klub Literatury” 

 

Hej! Jestem Monya Levitoux i mam 17 lat. Jutro idę do nowej szkoły. 

 

                                                ! poniedziałek rano ! 

 

-Siostra!- woła MC- Wstawaj do szkoły! 

-No już wstaję…- odpowiadam. 

Uczesałam moje czarne włosy z różową grzywką na oko. Zeszłam na dół, żeby się przebrać. 

                                             

! w klubie literackim ! 

- Cześć Monika- woła MC.  

Przede mną ukazała się dość wysoka postać z długimi brązowymi włosami i szmaragdowymi 

oczami.  

-Hej MC!- odpowiada Monika. 

- A ty? Masz na imię Monya? Tak?- dodaje Monika. 

- Tak- odpowiadam.  

Nagle zza Moniki ujawniają się trzy postacie: wysoka, niska i nie za wysoka. 

-Cześć! Jak masz na imię?- wołają dziewczyny. 

- Jestem Monya-odpowiadam. 

- Ja jestem Yuri, to jest Sayori a to Natsuki- opowiada Yuri. 

- Miło mi was… - odpowiadam. Nagle przerywa mi Monika. 

- Już jutro odbędzie się recytowanie wierszy przed całą szkołą- mówi Monika.- Ktoś z was 

może jest chętny? 

-Ja!!!- wołam. 

-Bardzo się cieszę -odpowiada Monika. 

 

                                                               ! Wtorek rano ! 

- Teraz panna Monya Levitoux!- woła pan z biblioteki. 

- Witam, dzisiaj opowiem wam mój autorski wiersz ,,Kołysanka’’. 

 

                                    ! ok. dwie godziny potem ! 

-Wygrywa… panna Monya Levitoux!- woła pan z biblioteki. 

-Jest!!!!!- krzyknęłam. 

Wszystkie dziewczyny bardzo się cieszyły, że poznały taką uzdolnioną dziewczynę.  

                                                                                                                      

 

                                                                                                                  Marysia Sadecka, kl. V  
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 „Wycieczka rowerowa” 

 

  Było piękne niedzielne popołudnie. Moja mama leżała na leżaku i czytała książkę, a ja 

bawiłem się z naszym psem Fafikiem. Wtedy do głowy wpadł mi genialny pomysł. 

- Mamo, może wybralibyśmy się na wycieczkę do lasu?- zapytałem niepewnie. 

- Do lasu? Mamy spory kawałek drogi...- odpowiedziała mama. 

- W takim razie pojedziemy na rowerach. Jest taka ładna pogoda, szkoda jej marnować.  Co ty 

na to?- zapytałem, mając nadzieję, że mama się zgodzi. 

- No dobrze, ale musimy zabrać coś do pica i kanapki, bo po drodze na pewno zgłodniejesz- 

dodała uszczypliwie mama.  

Parę minut później byliśmy już w drodze do lasu. Podczas jazdy zadawałem dużo 

pytań: 

-  Czy zobaczymy jakieś zwierzęta? Jakie drzewa rosną w lesie?  Kto opiekuje się lasem? 

Mama uśmiechała się pod nosem, ale cierpliwe odpowiadała na maje pytania.. Gdy 

dotarliśmy do lasu, zeszliśmy z rowerów.  

- Pamiętasz jak trzeba zachowywać się w lesie?- zapytała kontrolnie mama. 

- W lesie trzeba być cicho, żeby nie wystraszyć zwierząt, które w nim mieszkają- odrzekłem 

dumnie i pewnie. 

- A czego jeszcze nie wolno robić w lesie? 

- Hałasować i śmiecić. 

Gdy szliśmy przez las, nagle usłyszałem jakiś hałas. Zatrzymaliśmy a rozejrzałem się 

dookoła. Zauważyłem, że coś porusza się za krzakami. 

- Mamo, masz aparat? – spytałem szeptem. 

Mama wyjęła aparat z plecaka i mi go podała. Najciszej jak się da podszedłem na tyle, na ile 

mogłem. I zza krzaków wychyliły się dwie główki młodych sarenek. Szybko zrobiłem zjecie. 

Sarenki chyba nic nie zauważyły, bo spokojnie sobie jadły. Postanowiliśmy pójść dalej. 

Wtedy mama klepnęła mnie w ramię. 

- Synku, zobacz tam na dróżce! 

- Co tam jest? Ja nic nie widzę – dodałem troszkę smutny.  

Wtedy na dróżce coś się poruszyło i zobaczyłem małe zielone zwierzątko. 

- Mamusiu, a co to za zwierzątko? 

- To, mój drogi, jest jaszczurka- objaśniła mama. 

- Jaka śliczna!- zachwyciłem się. 

- Zrób szybko zdjęcie, będziesz miał co pokazać babci i dziadziusiowi, gdy wrócimy.  

- Już zrobiłem! 

- W takim razie możemy iść dalej- zaproponowała mama. 

Gdy chodziliśmy tak po lesie widziałem dużo roślin, kwiatów, grzybów i drzew. Czas 

upłynął nam bardzo szybko i musieliśmy wracać już do domu. W drodze powrotnej 

zgłodniałem, ale na szczęście mama miała kanapki, które zjedliśmy. 

- Mamo, kiedy teraz znów wybierzemy się na wycieczkę do lasu? 

- Nie wiem synku, zobaczymy. 

   Po powrocie do domu wszystko opowiedziałem dziadkom, nie mogli uwierzyć w naszą 

historię. Dziadziuś nawet powiedział, że na następna wycieczkę wybierze się z nami. To był 

naprawdę superdzień! 

 

Kacper Frątczak, kl. V 

 

 

 

 



25 
 

                                                         „Jesień w lesie”  

Jak co roku, gdy  nadchodzi jesień, wszyscy przygotowują się do zimy. Każde 

z drzew, jak i mniejsze rośliny, dzielą się swoimi przemyśleniami. Podobnie było 

i w modleńskim lesie. Pomiędzy  dębem, sosną, klonem i modrzewiem wywiązała się drobna 

sprzeczka. Wysoka sosna zarzuciła innym drzewom zaśmiecanie lasu: 

- Jak co roku zrobiliście  tu bałagan! 

- Jesteś w błędzie, droga sosno – rzekł klon, przystrojony rubinowymi liśćmi. 

- W przeciwieństwie do ciebie, my swym kolorem przystrajamy las jesienią– odparł. 

Na to rzekła sosna: 

- Wszystkie gubicie liście. Również i ty pozbywasz się wszystkich swoich igieł! 

Wciągnięty do rozmowy drobny modrzew  wzburzony wykrzyczał: 

- A ty iglasta siostro nie jesteś wcale lepsza od nas. Rzucasz szyszkami jak granatami. Biedne 

mrówki wieją przed tobą.  

Sosna oburzyła się: 

-Jak mogłeś mi tak powiedzieć!? Ja  w przeciwieństwie do was nie gubię swoich igieł! 

-Nie kłóćcie się, moi drodzy! - stanowczym głosem zauważył ciekawy, dumny dąb. 

-Każde z nas na jesień pięknieje. Każde z nas, z wysokiej warstwy lasu, ma za zadanie pomóc 

naszym małym przyjaciołom. 

Słowa te pogodziły drzewa, których jesienne szaty po zrzuceniu, zasilają ściółkę leśną. 

Nawet w lesie zgoda przezwycięża spory, by po złotej jesieni harmonijnie przyszła zima. Po 

niej wiosna, dalej lato i znów jesień… 

                                                                                                                

   Jagoda Bernat, klasa V 
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„Wycieczka nad morze” 

 

         Lato tego roku rozpieszczało przepiękną pogodą. Przyjemna temperatura i bezchmurne 

niebo zapraszały nad morze. Tata, nie zastanawiając się długo, oznajmił nam wieczorem, że 

jutro wyjeżdżamy do Sopotu . Poprosił mamę, aby spakowała nam walizki. 

         Rano wyruszyliśmy z domu. Droga była bardzo długa i męcząca, wszyscy byli bardzo 

utrudzeni tą podróżą. Najbardziej niezadowolony był mój brat. 

-Zatrzymajmy się, jestem bardzo głodny, zmęczony  oraz bolą mnie nogi- narzekał. 

        Tata, chcąc szybciej dojechać do celu, nie mówił nic. Jechał dalej... 

 -Zobacz tato, za chwile będziemy przejeżdżać obok MacDonalda, może się zatrzymamy i coś 

zjemy?- zapytałem nieśmiało. 

-Poczekaj, za kilka kilometrów będzie  następny punkt i tam zrobimy sobie postój- oznajmiła 

mama. 

Po godzinie zaparkowaliśmy na najbliższym parkingu. Brat był bardzo zadowolony 

z tego postoju. Posililiśmy się, odpoczęliśmy i ruszyliśmy w dalszą  podróż.  

Około południa dotarliśmy do celu.  

-Teraz chwilę odpoczniemy, a później pójdziemy na plażę – powiedziała mama.  

Po chwili zastanowienia dodała: 

- Chłopcy,  jednak szkoda  czasu, idziemy nad morze! Jutro będziemy zwiedzać Sopot – 

zaproponowała. 

         Następnego dnia po  śniadaniu postanowiliśmy wyruszyć na wycieczkę na Molo. 

-Zobacz- powiedział tata- to najdłuższy deptak nad  Morzem  Bałtyckim. 

- A jaki piękny z niego widok na morze- odpowiedziałem z bratem.   

Te kilka dni spędziliśmy bardzo przyjemnie kapiąc się w morzu i opalając się na plaży. 

Zwiedziliśmy także Rynek Główny. Na Placu znajdowało się mnóstwo różnorodnych 

sklepów. W jednym z nich kupiliśmy kilka pamiątek dla najbliższych. Największą uwagę 

przykuł Krzywy Dom. To było najciekawsze i zarazem najdziwniejsze muzeum, które 

dotychczas zwiedziłem.  

W drogę powrotną  wyruszyliśmy czwartego dnia. Gdy wróciliśmy, rodzice zapytali 

czy jesteśmy zadowoleni z wycieczki. 

- Oczywiście! – odpowiedzieliśmy zgodnie. 

Nigdy nie zapomnę tych wakacji. Jak się okazuje spontaniczne wycieczki są 

najlepsze! 

 

  Filip Biernaciak 
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                    QUIZ HISTORYCZNY 

1.W którym roku Polska odzyskała niepodległość? 

a) w 1919 r.                                           b) w 1918 r. 

c) w 1904 r.                                           d) w 1920 r. 

 

2. Ile lat Polacy byli w niewoli? 

a) 100 lat                                                b) 132 lat 

c) 123 lat                                                d) 110 lat 

 

3. Jak  nazywało się wojsko stworzone przez Józefa Piłsudskiego? 

a) Legiony Polaków                              b) Legion Polski         

c) Wojsko Polskie                                 d) Legiony Polskie 

 

4. W którym roku rozpoczęła się I wojna światowa? 

a) w 1914 r.                                             b) w 1910 r. 

c) w 1915 r.                                             d) w 1917 r. 

 

5. Dzieci, które broniły Lwowa podczas I wojny światowej to: 

a) Orlęta Polskie                                    b) Orlęta Lwowskie 

c) Dzieci Polskie                                     d) Dzieci Lwowskie 

 

6. Ile lat trwała I wojna światowa? 

a) 5 lat                                                      b) 3 lata 

c) 4 lata                                                    d) 2 lata 

 

7. Państwowe obchody Święta Niepodległości odbywają się na Placu marszałka Józefa 

Piłsudskiego w… 

a)  Krakowie                                         b)  Warszawie 

c)  Poznaniu                                          d)  Gdańsku 

 

Opracowała: Julia Zarębska, kl. VIb 
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Rozwiązania do „Zakręconych łamigłówek” (październik, nr 1.):  

Krzyżówka – hasło: Dzień Edukacji Narodowej       

Rebus – hasło: plecak      
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Chcesz dołączyć do naszego zespołu? 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Jeśli: 

 lubisz pisać, 

 ładnie rysujesz, 

 lubisz robić zdjęcia, 

 masz dużo do powiedzenia,  

 masz ciekawe zainteresowania i chciałbyś „zarazić” nimi kogoś innego, 

 chcesz wydać opinię na temat przeczytanej książki, obejrzanego filmu, 

przetestowanej gry komputerowej, 

 jesteś żądny przygód, 

 chcesz poznawać nowych ludzi. 
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Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail 

gazetkamodlniak@gmail.com 
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