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,,Kubusiu jak się pisze MIŁOŚĆ? Prosiaczku tego się nie pisze, to się czuje”.



Kendama Freestyle Cup 

 

Kendama – tradycyjna drewniana 

japońska zabawka. Jest ona 

zbudowana z uchwytu 

przypominającego młotek z 

długawym czubkiem oraz z kulki z 

dziurą na spodzie, która jest 

połączona z uchwytem poprzez 

sznurek. „Ramiona” uchwytu są 

zakończone wgłębieniami, do 

których wpada kulka. 

Zabawa polega na tym, by 

drewnianą kulkę nabić na wystający 

szpikulec, podbijać można ją 

wgłębieniami. Choć brzmi to bardzo 

prosto, często nie jest zadaniem 

łatwym. Osoba używająca kendamy 

musi wykazać się zręcznością i 

radzić sobie z grawitacją. 

W naszej szkole zorganizowano 

pierwszą edycję szkolnych zawodów 

w Kendama. 

 

Decyzją głosów Jury zwyciężył uczeń 

klasy 7B Stanisław Raczkowski. 

 

Sukcesy sportowe 

Wicemistrz Polski w boksie! 

 

 Kacper Maur z klasy 8A na co dzień 

trenuje w sekcji 

bokserskiej klubu sportowego KS Raszyn. 

Nasz uczeń pod koniec zeszłego roku 

wziął udział w Mistrzostwach Polski w 

kategorii młodzików. 

W trakcie całych zawodów wygrał siedem 

z ośmiu walk. Wielki wysiłek się opłacił. 

Kacper zdobył srebrny medal! 

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy 

dalszych sukcesów sportowych. 

Zimowe zabawy 

Zima do nas zawitała, nasi 

uczniowie aktywnie spędzają czas na 

świeżym powietrzu.  



 

 

 

Światowy Dzień 

Braille’a 

Światowy Dzień Braille’a 

obchodzony jest 4 stycznia, czyli w 

rocznicę urodzin twórcy pisma dla 

osób niewidomych. Został 

ustanowiony w 2019 roku z 

inicjatywy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

Alfabet Braille to system pisma 

dotykowego, stworzony z myślą o 

osobach niewidzących oraz 

słabowidzących. Pismo złożone jest 

ze znaków, które są połączeniem 

sześciu wypukłych punktów, 

rozmieszczonych w dwóch 

kolumnach. W każdej z nich 

znajdują się trzy punkty. 

Kombinacja ich umożliwia ułożenie 

sześćdziesięciu czterech znaków. 

Louis Braille poza stworzeniem 

alfabetu dla osób niewidomych 

opracował również urządzenie, które 

miało za zadanie umożliwić 

porozumiewanie się za pomocą 

alfabetu, osób niewidomych z 

widzącymi. 

 

 

Dzień Kubusia 

Puchatka  

18 stycznia 1882 roku urodził się 

pisarz Alan Aleksander Milne. 

Rocznica urodzin autora misia o 

bardzo małym rozumku stała się 

okazją do ustanowienia  



Międzynarodowego Dnia Kubusia 

Puchatka. 

Urocze przygody wiecznie głodnego 

i poszukującego miodu Kubusia, 

Kłapouchego, który nieustannie gubi 

ogon, nieśmiałego Prosiaczka o 

wielkim sercu, rozbrykanego 

Tygrysa, czy praktycznego Królika i 

wszystkowiedzącej Sowy zebrane w 

wielu publikacjach i wydawane 

wciąż w nowych książkach mogą 

być dobrą okazją do rozpoczęcia 

przygody z czytaniem. Pogodny z 

natury, oddany przyjaciel Kubuś z 

pewnością będzie dla kolejnego 

pokolenia najmłodszych czytelników 

doskonałym przewodnikiem po 

świecie literatury.  

 

 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

Najbardziej znaną formą działalności 

fundacji jest coroczna, ogólnopolska 

impreza rozrywkowo-medialna o 

charakterze charytatywnym, 

nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Podstawowym 

elementem Finału jest granie 

„wielkiej orkiestry”, czyli 

odbywające się w całej Polsce (a 

także poza granicami) koncerty 

muzyczne, z których dochód 

przeznaczany jest na cele Fundacji, 

oraz inne wydarzenia organizowane 

w ramach finału, jak np. różne 

imprezy kulturalne i sportowe. 

Zebrane pieniądze są przeznaczane 

na z góry ustalone cele związane z 

ochroną zdrowia, szczególnie 

zdrowia dzieci. 

 

Jak co roku nasza szkoła brała 

czynny udział w akcji Koordynator 

akcji:  Piotr Królak. 

Dzień bezpiecznego 

Internetu 

Dzień bezpiecznego Internetu to 

święto obchodzone na całym świecie 

w pierwszej połowie lutego. 

Ustanowiony został z inicjatywy 

Komisji Europejskiej w 2004 roku. 

Początkowo wydarzenie to 

świętowały jedynie państwa 

europejskie, ale już od lat zwyczaj 

przekracza granice Europy 

angażując państwa z całego świata. 

W tym roku Dzień bezpiecznego 

Internetu obchodzić będziemy 9 

lutego. Ma na celu przede wszystkim 

inicjowanie i propagowanie działań 

na rzecz bezpiecznego dostępu 

dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych, zaznajomienie 

rodziców, nauczycieli i 



wychowawców z problematyką 

bezpieczeństwa online oraz  

promocję pozytywnego 

wykorzystywania Internetu. 

 

Dzień Kota  

 

Mit 1 – kot zawsze spada na cztery 

łapy 

Mimo wielkiej giętkości i zwinnych 

ruchów, z których słyną koty, 

upadek nawet z niewielkiej 

wysokości, z niskich kondygnacji 

budynków, może skończyć się dla 

nich złamaniem kręgosłupa. Dlatego, 

jeśli mamy w domu koty, tak ważne 

jest zabezpieczenie okien lub 

balkonu specjalną siatką. 

Mit 2 -  koty lubią mleko 

Kotom nie należy podawać 

krowiego mleka, ponieważ nie 

tolerują zawartej w nim laktozy. Do 

picia zawsze dawaj kotom wodę lub 

specjalne mleko, które można kupić 

w sklepie zoologicznym. 

Mit 3 – koty nie lubią psów 

Nic bardziej mylnego! Koty i psy 

potrafią „rozmawiać” ze sobą. 

Mruczek w nowym domu 

najczęściej zaprzyjaźnia się z psem, 

a w drugiej kolejności z innym 

kotem. 

 

Dbajmy o nasze zwierzaki, bo one 

kochają nas bezwarunkowo! 

Pamiętajmy także o tych, które nie 

mają swoich właścicieli i czekają na 



nich w schroniskach i fundacjach. 

Międzynarodowy dzień 

pomocy potrzebującym 

Międzynarodowy dzień pomocy 

potrzebującym przypada na 23 

lutego.  

To święto jest po to, by przypomnieć 

ludziom o tym, że trzeba pomagać 

potrzebującym, ale i nie bać się 

samemu poprosić o wsparcie, gdy 

jesteśmy w potrzebie. 

Często nie zdajemy sobie sprawy jak 

wiele osób, które mijamy na co 

dzień potrzebuje pomocy. Nie 

zawsze chodzi o wsparcie materialne 

ale o dobre słowo czy gest. 

Ile razy idąc na zakupy do marketu 

widzimy osoby proszące o drobny 

datek do puszki. Jeśli osoba 

kwestująca ma jakąkolwiek 

plakietkę jeszcze się zastanowimy. 

Gorzej jest w przypadku osób, które 

są bezdomne lub na skraju ubóstwa i 

z garnuszkiem w ręku na kolanach 

proszą o przysłowiowy grosz. 

Zapala się wówczas w naszych 

głowach żaróweczka – czego Ci 

ludzie od nas chcą?, Na co 

przeznaczą pieniądze? Czy na 

jedzenie a może na alkohol? 

Może wystarczy podejść i 

podarować choćby skromną bułkę i 

parówkę – dając w ten sposób 

pierwszy posiłek tego dnia tej 

osobie. 

Nigdy nie wiadomo co to za 

człowiek i jaka jest jego historia  

– a los bywa przewrotny i często 

niesprawiedliwy. Przez cały rok 

można wspierać akcje humanitarne, 

zbierające pieniądze dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Afryki 

gdzie głód i bieda depcze po piętach. 

Gdzie brak wody i pożywienia robi 

spustoszenie w ludności. 

Najbardziej poszkodowane są dzieci, 

które umierają na rękach swych 

matek, wyniszczone ciężkimi 

chorobami – na które brak leków, bo 

i skąd je brać skoro do najbliższego 

szpitala z pustynnych wiosek są 

tysiące kilometrów. 

W Polsce najbardziej znane są takie 

akcje jak: WOŚP, Caritas, Polski 

Czerwony Krzyż – które pomagają 

najbardziej potrzebującym. Ile razy 

jest tak, że omija się osoby z 

własnych rodzin szerokim łukiem. 

Zero zrozumienia, szacunku czy 

życzliwości. Matki, ojcowie 

zapadają na ciężkie choroby a dzieci 

odwracają się plecami. Nie trzeba 

wiele miłe słowo, gest – a życie staje 

się prostsze. Pomocnym należy być 

nie tylko jednego dnia lecz zawsze 

kiedy widzimy osobę potrzebującą. 

Zacznijmy od samych siebie bo nie 

wiadomo kiedy my będziemy 

potrzebować pomocy. 

 

 

14 lutego – walentynki 



 

Coroczne święto zakochanych, 

przypada na 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego. Tego 

dnia obdarowujemy upominkami i 

dobrymi słowami ukochane przez 

nas osoby.  

W tym roku obchodziliśmy je wraz z 

Dniem Dobrego Słowa. 

 

 

Koordynator: Małgorzata Lichomska  

 

 

Zwycięskie wiersze 

konkursu:  

„Do zakochania jeden 

krok” 

Serca Dwa 

Pewnego grudniowego 

wieczoru zimowego 

dwa serca się spotkały 

od pierwszego wejrzenia pokochały. 

 

Na początku tej miłości 

trudno było sercom dwóm, 

lecz po dłuższej znajomości 

serca dwa wzięły ślub. 

 

I do końca życia swego 



kroczyły u boku tego drugiego. 

Bo miłości stał się cud 

i pozostał tylko miód. 

Aleksandra Durołek  4a 

*** 

Dwie miłości 

Pan pomidor na łodydze blednie, 

więdnie, nic nie wiedzę. 

Dookoła tylko grządki o miłości 

smętne mrzonki. 

Miałem tutaj dwie miłości, pewnie 

nikt mi nie zazdrości. 

Każda piękna, daję słowo i wygląda 

zjawiskowo! 

Lecz pojawia się dylemat, którą 

wybrać to poemat. 

 

Pani cebulka wyciska łzy 

znakomicie lecz ze szczypiorkiem 

chce układać  sobie życie. 

Rzodkieweczka bardzo zgrabna, 

serce całkiem mi już skradła. 

Oszalałem na jej punkcie, którą 

wybrać poratujcie? 

Ale szczypior nie próżnuje i już 

grządki przekopuje. 

Cebuleczka zaszalała, szczypiorkowi 

rękę dała. 

 

Smutek wtargnął w moje serce, 

życie nędzne w tej udręce. 

Rzodkieweczka mi została taka 

śliczna, zgrabna, mała więc puściłem 

pędy nowe bo układać życie mogę. 

Będzie z nas dobrana para, czerwień 

będzie przyświecała i łodyżki 

zieloniutkie już czekają na malutkie. 

Nagle burzy się to szczęście, 

wykopuje ktoś gałęzie, zrywa 

szarpie za łodyżki i wyrywa 

wszystkie listki. 

Gdzie jest moja ukochana, kto ją 

zabrał z tego rana? 

 

Oberwali mnie z gałęzi, zostawili w 

strasznej nędzy! 

Obudziłem się zmęczony.  

Chcę do mojej przyszłej żony. 

Nagle patrzę oto ona!  

Moja przyszła piękna żona  całkiem 

jakaś zniesmaczona. 

 

Leży sobie na talerzu i wciąż 

wzdycha w swym kołnierzu, że ją 

babka z grządki zniosła i się żali tak 

obficie :„Mój pomidor w sercu 

pozostanie skrycie”. 

Opowiada tę historię jak mnie kocha 

od lat wielu lecz myślała wcześniej 

tylko 

jak o przyjacielu. 

Cóż za ulga na me serce, miłość ta 

spełniona będzie. 

Wyczekałem swoje wieki teraz ślub 

już niedaleki. 



Szczęście nasze po wsze czasy 

ogródkowe łączą czasy. 

Antoni Paś 4 b 

*** 

Nie wstydź się być dziś 

zakochanym, 

Bo musisz wyznać miłość swoim 

ukochanym! 

 

Pamiętaj o buziakach dla mamy i 

taty, 

Dla babci najlepiej przygotuj dziś 

kwiaty. 

Dziadkowi należy się spora dawka 

śmiechu, 

Więc łaskocz go mocno do utraty 

dechu! 

Z siostrą i bratem nie wypada się 

kłócić, 

Aby rodziców tego dnia nie smucić. 

Możesz wyznać miłość pisząc 

Walentynkę, 

I narysuj na niej uśmiechniętą 

minkę. 

 

Dziś nikt nie może czuć się 

niekochany, 

A na każdej twarzy niech kwitną 

banany! 

Niech w brzuchach latają motyle 

miłości, 

Daruj sobie wybuch 

niekontrolowanej złości. 

Otwórz swe serce szeroko na 

każdego, 

A Ty też dostaniesz w zamian coś 

dobrego! 

Zuzanna Serwon 5 b 

*** 

Potwór 

Kocham cię ty mój potworze 

o każdej dnia nocy i porze, 

miętkę do ciebie czuję 

bo cię zawsze potrzebuję. 

 

A gdy ciebie potrzebuję  

moje serduszko bardzo dobrze 

się czuje. 

A kiedy się tak dzieje  

dajesz mi wielkie nadzieje 

że między nami wreszcie 

miłość się zadzieje.  

Maciej Krzemiński 4 b 

 

Cytaty o miłości 

1. „Na górze róże, na dole fiołki, 

kochamy się jak dwa aniołki”. 

2. „Dla całego świata możesz być 

nikim, dla kogoś możesz być całym 

światem”. 



3. „Tęsknota jest najważniejszym 

dowodem miłości”. 

4. „Kocha się za nic. Nie istnieje 

żaden powód do miłości”. 

5. „Nie wystarczy pokochać, trzeba 

jeszcze umieć wziąć tę miłość w 

ręce i przenieść ją przez całe życie”. 

6. „Miłość to uczucie, którego żądać 

nie można; jest darem, nie 

osiągnięciem”.  

7. „Kiedy się kogoś kocha, to ten 

drugi ktoś nigdy nie znika”. 

Żarówkowe Bałwanki             

Potrzebne materiały: 

* 2-4 Żarówki 

* Biała fraba (może być do ścian) 

* Czarna farba 

* Kolorowa wstążka 

* Gorący klej 

Wykonanie: 

Żarówki pomaluj białą farbą. Dla 

uzyskania lepszego krycia pomaluj 2 

warstwy, odstaw do wyschnięcia. 

 

 

Po wyschnięciu białej farby gwint 

malujemy czarną farbą. Czekamy do 

wyschnięcia. Czarnym flamastrem 

lub czarną farbą malujemy 

bałwankom oczy i guziki. 

 

 

Następnie do gwinta  gorącym 

klejem przyklejamy kawałek 

sznureczka (ślad po kleju malujemy 

czarną farbą), na koniec dodajemy 

wstążkę jako szalik. 

 

 

 



 

Jak zrobić piękną 

walentynkę? 

Co będzie potrzebne: 

Kolorowe kartki papieru. 

Ołówek, klej, nożyczki. 

Krok 1: Wytnij różnej wielkości 

kółka z kolorowych kartek. Narysuj 

na nich mniejsze średnice w 

odległości od siebie około 0,5 cm, 

następnie wytnij powstałe paski i 

odpowiednio złóż. Złożone paski 

przypominają kwiat róży.  

Krok 2: Zrób kolejne kółeczka 

różnej wielkości i w różnych 

kolorach. 

Krok 3: Na ozdobnej kartce narysuj 

szablon dużego serca i w nim 

przyklejaj przygotowane, złożone 

kółeczka. 

Krok 4: Wypełnij całe serce 

utworzonymi ozdobami z papieru, 

dobieraj kolory, kształty, poczuj się 

jak prawdziwy artysta. 

 Krok 5:Na koniec możesz z tyłu 

przykleić ozdobny sznureczek, żeby 

ukochana osoba mogła sobie 

powiesić przygotowaną laurkę. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Droga Babciu i Drogi 

Dziadku! 

Przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji 

Waszego Święta! 

Życzymy Wam zdrowia, miłości, 

szczęścia, pomyślności, uśmiechu  

i wszystkiego, co najlepsze nie tylko w tym 

dniu, ale przez cały rok. 

Żyjcie nam sto lat i pamiętajcie, że 

jesteście wspaniali! 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada 

Rodziców, Uczniowie oraz redakcja 

gazetki „e – Przecinek”. 
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