
Tu jest
Bosko!



KSIĄŻKI NA NUDĘ

Ponieważ  w zaistniałej sytuacji jesteśmy narażeni na nudę jak nigdy
dotąd, podam zatem stary jak świat pomysł na zabicie czasu – książkę.
Chciałam wam polecić jedną z nich – książkę, a raczej książki (bo w języku
polskim wydano już kilkanaście tomów), które pokocha każdy z was. Są nią
,,Wojownicy’’ Erin Hunter. Ja sama od razu się w niej zakochałam. Gdy ją
czytałam, czułam się jakbym sama przeżywała wszystkie walki, rozmowy,
śmierci oraz radosne momenty bohaterskich kotów.                                                                    

Rzecz dzieje się w lesie, który od wieków cztery klany wojowniczych
kotów dzielą według praw ustanowionych przez przodków.  Jednak jeden
z nich odrzuca wieczny porządek, a zarazem łamie kodeks wojownika. Liczne
koty z Klanu Cienia otaczają obóz mniej licznych, jednak nie mniej
walecznych kotów z Klanu Pioruna. Ich przywódczyni – Błękitna Gwiazda nie
podda się bez walki, chcąc za każdą cenę bronić młode, karmicielki oraz
starszyznę ze swojego klanu. Kiedy kotom Klanu Pioruna brak już nadziei
pojawia się on – kot domowy, o którym głosi przepowiednia. Odmieni on los
wszystkich kotów klanu i zaprowadzi porządek w lesie. Chociaż jest to
książka o kotach, to również ty możesz poczuć się jednym z nich. Możesz
dołączyć do szeregu fanów walecznych kotów, wziąć udział w bitwach
między klanami oraz niezapomnianych przygodach opisanych na kartach
powieści. Przeczytaj tę książkę, bo naprawdę warto.                         
               
Anna Maria Senko



SONDA SZKOLNA
Czy uważasz, że zdalne nauczanie jest

lepsze od tradycyjnego?

Nie
50%

Tak
35.7%

Nie wiem
14.3%

Połowa  pytanych uczniów naszej szkoły twierdzi, że wolą uczyć się w normalnych
warunkach, natomiast około 35% pytanych twierdzi, że wolą zdalną naukę.

W tym wydaniu gazetki "Tu jest Bosko!", jeszcze przed wprowadzeniem nauki
zdalnej zadaliśmy pytanie: "Co sądzisz o obowiązku noszenia mundurka
szkolnego?". 

Oto odpowiedzi:

"Zły pomysł"-Marcin 6a

"Obojętnie. Mundurki mogły by być wydawane szybciej"- Sambor 4b

"Uważam, ze jest on dobry, ale mógłby być jakiś okres bez mundurka"-Tymek 8b

"Nie podoba mi się ta zasada, mógłby być jeden dzień bez mundurka"-Dominik 7a

Jak widać, większość uczniów chciałaby mieć dzień bez obowiązku noszenia
mundurka.                                                                

OPINIE UCZNIÓW



PLAKATY KLAS SZÓSTYCH
"Miłość nie zna wagi”. Tak brzmi tytuł
jednego z plakatów klasy 6b. Nie musimy być idealni, bo każdy jest piękny, na
swój sposób. Każdy z nas jest inny, i to nas umacnia. Bo gdybyśmy byli wszyscy
tacy sami, to świat byłby nudny.  Właśnie
o tej akceptacji samego siebie mówią nam uczniowie klasy szóstej przez swoje
piękne plakaty.

                                                          Patricia Sobolewska





PRZEPIS NA DOMOWĄ BABKĘ
PIASKOWĄ

Składniki
4 jajka
szklanka cukru
kostka masła
200g mąki pszennej
100g mąki ziemniaczanej
szczypta soli
0,5 łyżeczki do pieczenia
aromat, skórki, rodzynki

Sposób przygotowania
Miękkie masło rozmieszać z czteroma żółtkami i cukrem na gładką masę.
Stopniowo dodawać wymieszane ze sobą mąki i proszek do pieczenia.
Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli. Stopniowo dodawać do ciasta
i delikatnie mieszać. Dodać zapach i / lub bakalie. piec w 170°c, z wiatrakiem.
Polać wybraną polewą (najlepiej czekoladową albo lukier). Smacznego!

                                                              Patricia Sobolewska



BIEDRONKI
 

Największa z biedronek występujących 
w północnej Europie osiąga długość do 1cm. 

 

Na całym świecie występuje przeszło 5200 
 gatunków biedronek, a w Polsce około 80.
Najczęściej występująca w Polsce to biedronka
siedmiokropka. 

Biedronki mają jaskrawe ubarwienie,
zazwyczaj czarno-czerwone lub czarno-żółte.
Kolorami tymi biedronki sygnalizują wrogom,
że są niesmaczne, zaniepokojone lub
zaatakowane biedronki wydzielają substancje
o ostrym smaku, która ma właściwości
trujące. 

Kilkanaście lat temu w Polsce pojawiły się
biedronki azjatyckie. Mają zmienne
ubarwienie, od żółtego, pomarańczowego po
czerwone i czarne. Liczba kropek 0-23. Są one
większe od europejskich. Mierzą od 5-8mm.
Ich ugryzienie jest bolesne. W wydzielinie są
alergeny mogące spowodować trudności w
oddychaniu oraz odczyny miejscowe. 



WSPOMNIENIE
Dużo z nas uważa, że wiemy wszystko o naszej szkole. Ale czy wiecie, jak
wyglądały jej początki? Wywiad z polonistką, a zarazem opiekunką Samorządu
Uczniowskiego, Panią Zdzisławą Racko, o tym, jak ona odnalazła się w naszej
szkole. Przedstawiam wam początek Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr
Salezjanek. 

Dziwne, zaskakujące i zadziwiające były dla mnie codzienne spotkania na
„Słówku”, to, że kilkudziesięciu uczniów słucha prowadzącego i aktywnie
uczestniczy w rozmowie. 

 Podziwiałam siostry, które z humorem, zaangażowaniem, otoczone dziećmi
spędzały czas na boisku, uczestniczyły w bardzo wielu zajęciach w szkole i poza
nią. 

Bardzo mi się podobało zżycie z rodzicami czy też całymi rodzinami uczniów, to
z inicjatywy i dzięki pracy rodziców powstała ta szkoła, więc to poczucie
odpowiedzialności i ważności tego miejsca w pierwszych latach było widoczne.
Panowała niemal rodzinna atmosfera. I dzieci były zadowolone, że chodzą do tej
szkoły, wtedy niewiele było szkół niepublicznych, szczególnie dla młodszych
dzieci.  

Śmieszne czy zabawne, pełne szczerej radości były spotkania, podczas których
dzieci razem z nauczycielami śpiewały, tańczyły w ramach przeglądów z okazji
Dnia Dziecka, dnia wiosny… 

Piosenki z  bajek, czy też inne, o dowolnej tematyce, pełne radości, śmiechu,
dzięki nim dzieci się wyrażały, bawiły się i czuły szczęśliwe. Ile wtedy talentów
się ujawniło, ile zadziwień i zaskoczeń, ile świetnej zabawy było.  

P. Zdzisława Racko



LISTY DO DOROSŁYCH
                                                                                                                                  Wysoka, 24.09.2020  

Drodzy Dorośli!

          Chciałabym pomóc Wam zrozumieć młodego człowieka. Nasz świat wydaje się
skomplikowany, ale wcale taki nie jest. Trochę chęci i empatii…My czasami też Was
nie rozumiemy.  

       Bardzo ważną rzeczą dla nas jest uszanowanie naszej przestrzeni osobistej.
Każdy lubi mieć chwilę dla siebie, kiedy nikt mu nie przeszkadza. Uczy nas to
ważności swojej osoby i szacunku dla siebie samego i innych. Mamy też własne
zainteresowania, którymi się chętnie podzielimy. Pozwólcie nam tylko o nich
opowiedzieć! Lubimy tez z Wami rozmawiać. Czasami jest nam trudno w szkole.
Chcielibyśmy, abyście nas zrozumieli wysłuchali. Dorosłym też jest czasem trudno 
w pracy. Możemy sobie nawzajem pomóc, słuchając siebie. Kiedy się komuś z czegoś
zwierzymy. czujemy ulgę i jest nam lżej brnąc przez życie. Myślę, że Wam też będzie
wtedy lżej i otworzymy się bardziej na siebie nawzajem. Czasami jesteśmy bardzo
zmęczeni po szkole i kiedy chwilę odpoczniemy, na pewno będziemy chętni do
rozmowy. 
 
      Chwilami wydajemy się dziwni, leniwi, uparci, irytujący, nudni. Ale to tylko
pozory! Lepiej poznać nas w „środku „ , a nie od razu oceniać. Każdy z nas ma jakieś
wady. Nikt nie jest idealny. Ale zamiast skupiać się na wadach, lepiej jest skupić się
na naszych zaletach.  

       Mam nadzieję, że pomogłam zrozumieć świat młodych ludzi. Każdy ma takie
same prawa, o których trzeba pamiętać. Każdy ma uczucia, które można zranić.
Potrzebujemy siebie nawzajem. Trzeba tylko spróbować….. 

                                                                      Matylda Nabzdyk Kl.6b 



                                                                                                                               Wrocław, 24.09.2020 r. 

Drodzy Dorośli! 
      

Chciałbym Wam przedstawić świat młodego człowieka. Chciałbym zaznaczyć, 
że wychowujemy się w innych czasach i świat się bardzo zmienił. Na przykład
technologia się rozwinęła i nauczanie oraz inne rzeczy, takie jak sklepy, gry,
przybory szkolne, książki i wiele więcej. Technologia robi dużo za nas i pomaga nam
w życiu.  
    

 Jestem od was młodszy, wielu rzeczy nie wiem i chcę się nauczyć, ale też
muszę więcej czasu spać, bardziej się męczę i muszę więcej czasu odpoczywać.
Musicie też mnie wiele nauczyć i pamiętajcie, że kiedyś też byliście w moim wieku
 i mieliście te same problemy. Muszę dużo jeść, ale same dobre rzeczy i musicie mi
tłumaczyć różne rzeczy, kiedy czegoś nie rozumiem.   
     

 Ja lubię robić rzeczy, które wy niekoniecznie lubicie - na przykład lubię grać i 
oglądać filmy. Więc gdy robicie to, co ja lubię, to róbcie to ze mną, pamiętajcie, że ja
mam swoje zainteresowania a wy swoje, więc dajcie mi czas żebym mógł robić to co
lubię. Pamiętajcie, że to co wy robicie może być dla mnie nudne i nieciekawe a to co
ja robię, może być nudne i nieciekawe dla Was.  
     

 Drodzy Dorośli, liczę, że teraz bardziej zrozumiecie świat młodego 
człowieka. Pamiętajcie, że niedawno sami byliście dziećmi.    

                                               Z wyrazami szacunku Kuba Hoc

LISTY DO DOROSŁYCH



LISTY DO DOROSŁYCH

                                                                                                                                  Wysoka, 24.09.2020 

Drodzy Dorośli!                  

        Piszę do Was ten list, ponieważ chcę Wam pomóc w zrozumieniu świata młodego
człowieka.                

 Wy, Dorośli, patrzycie na świat przez pryzmat doświadczeń. Macie swoją
pracę i codzienne obowiązki czujecie się odpowiedzialni za nas i wszystko dookoła.
My, dzieci, widzimy świat inaczej. Patrzymy na niego z zaciekawieniem i codziennie
poznajemy coś nowego. Każdego dnia chcemy doświadczyć nowych rzeczy,
poznawać nowe osoby i coraz lepiej zrozumieć wszystko to, co dzieje się wokół nas.
Czasami nie słuchamy rad rodziców i osób starszych, ponieważ wierzymy, iż wiemy
tak dużo, że sami znajdziemy najlepsze rozwiązanie. To często kończy się nie
najlepiej, ale kształtuje nasz charakter i uczy samodzielności. Możemy sobie na to
pozwolić, gdyż wiemy, że jeśli coś nam się nie uda, to rodzice i tak nam pomogą.
Każdą wolną chwilę chcemy wykorzystać na zabawę i poznawanie świata. Bardzo
lubimy wyjeżdżać na wakacje i wycieczki, podczas których możemy poznawać nowe
i ciekawe miejsca. Często mamy nadmiar energii, potrafimy biegać po całym domu,
czym irytujemy rodziców. Ja bardzo lubię czytać książki i czasopisma o podróżach,
przyrodzie i dekorowaniu wnętrz.              
     
          Wiemy, że czasami jest Wam ciężko nas zrozumieć i za nami nadążyć, gdyż
świat dziecka jest inny niż świat dorosłych. Dlatego prosimy: bądźcie dla nas
wyrozumiali i przypomnijcie sobie czasami, kiedy byliście dziećmi.    

                                                        Z pozdrowieniami Michalina                                                 



LISTY DO DOROSŁYCH

                                                                                            Wrocław, 24.09.2020  

Drodzy Dorośli! 

Jestem nastolatką, która poznaje otaczający mnie świat. Piszę do Was, 
ponieważ mam przeczucie, że jako starsze osoby nie rozumiecie świata młodego
człowieka. 

Wiecie dobrze, że młode osoby cały czas się rozwijają i uczą, dlatego mają
różne poglądy. Mamy także dużo pomysłów i zapału do ich realizacji. Zdarza nam się
jednak, że nasz zapał do ich realizacji zmienia się z dnia na dzień, a czasami gaśnie.
Zastanawia mnie fakt, że prawie wszystkie projekty młodego pokolenia są przez Was
krytykowane… 

Przypomnijcie sobie czasy, gdy Wy byliście w naszym wieku! Pewnie też 
zastanawialiście się, dlaczego Was nie rozumieją? Zrozumcie nas i wspierajcie nasze
pomysły! Dajcie nam możliwość popełniania błędów! Przecież każdy dorosły wie, że
najlepiej uczy się na swoich błędach. Świat się rozwija, a my, młodzi, chcemy
rozwijać się razem z nim. Nie możemy stanąć w miejscu, chcemy iść do przodu
z technologią i nauką. 

Mam nadzieję, że pomożecie nam rozwijać skrzydła, dając mądre rady.
Wiemy, że czasem nas skrytykujecie, jednak zawsze będziecie po stronie młodego,
dopiero co rozwijającego się pokolenia. 

                                                                                       Oliwia Szymańska                                             



Jak skutecznie się uczyć

podczas zdalnej nauki?
Zdalna nauka wbrew pozorom nie jest łatwa. Jeszcze niedawno uczyliśmy się
w szkole. Do tej pory dom był miejscem odpoczynku i spędzania wolnego czasu.
Jak zatem zmotywować się do pracy? 

1.Zorganizuj sobie miejsce                                                                

Aby dobrze korzystać z edukacji zdalnej, trzeba zadbać przede wszystkim
o zorganizowanie przestrzeni wokół siebie. Wybierz miejsce, które najmniej
kojarzy ci się z odpoczynkiem, najbardziej motywuje do rozpoczęcia pracy. Nie, nie
może być to wygodna kanapa albo łóżko, w którym śpisz. Dopilnuj porządku na
biurku.  

2. Zlikwiduj rozpraszacze 

Konieczne wyłącz social media i odsuń się od innych rzeczy niezwiązanych
z nauką, które przeszkadzają w skupieniu się nad określonymi zadaniami. 

3.Ustal harmonogram dnia.  

Wyznacz sztywne godziny na naukę, ale także na odpoczynek, a nawet nagrodę –
w ten sposób wypracujesz sztywną rutynę.  

4. Uprzedź domowników.   

Uprzedź domowników, kiedy szczególnie potrzebujesz spokoju. Porozmawiaj
z nimi lub wywieś na drzwiach kartkę, uprzedzającą, że teraz bierzesz udział w
lekcji online lub się uczysz, by nikt przypadkowo nie wszedł do pokoju.    

5. Rób sobie regularne przerwy 

Pamiętaj o robieniu sobie regularnych przerw. Tak samo jak w szkole. Nieważne,
że teraz czas spędzasz w domu. Twój mózg tak samo potrzebuje chwili
odpoczynku. 

6. Zacznij od najtrudniejszych zadań 

W myśl teorii, że kiedy jesteś wyspany, to organizm pracuje najlepiej, w planie
dnia najtrudniejsze zadania ustaw sobie na początku. Łatwiej będzie uczyć się od
tego, na co najbardziej nie mamy ochoty, wiedząc, że czekające nas za chwilę
zagadnienia są o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.  

7. Dbaj o higieniczny ryb życia 

Pamiętaj o aktywności ruchowej i zdrowym odżywianiu, o odpowiedniej ilości snu
i odpoczynku.   

8.Rób systematyczne powtórki  

W ten sposób utrwalisz przyswojoną już wiedzę. 

     
                                                          Dominika Wanicka
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