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W tym numerze: 
 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Nasi koledzy z bliska 

Wywiad z Agatą Waruś 7b –  

Laureatką Biblijnego Konkursu Tematycznego  

Z Dobrą Nowiną przez życie 

 Ciekawostki muzyczne 

 Wiosenne zagadki 

 Wiersze o wiośnie 

 Gorąco polecam 

Małgosia Bochenek o książce  

Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata 

 Szuflada  

Twórcze pasje uczniów  

 Humor  

 Kolorowanki 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju  

i szczęścia. Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa wszystkim Czytelnikom, życzy Redakcja 

 

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności,  
wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzy  

 
Samorząd Uczniowski 

 

Zespół redakcyjny: Julia Kurowska 8a, Aleksandra Kuźniar 8a, Małgorzata Bochenek 8b 

Opiekunki Naszej Dwójki: Aleksandra Łakomy, Katarzyna Tyrpa 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  
 
 
 
 
 
24.02.2022 r. (czwartek) w naszej szkole  
po raz kolejny obchodzony był Dzień 
Bezpiecznego Internetu 
Zaangażowani w przygotowanie obchodów 
tego dnia nauczyciele: wychowawcy klas, 
Aleksandra Łakomy (nauczyciel bibliotekarz), 
Katarzyna Tyrpa (pedagog specjalny), Joanna 
Kowalczyk (pedagog) i uczniowie: Karolina 
Wilk 3b i Gabriela Garbień 3b, dołożyli 
wszelkich starań, by temat związany  
z bezpieczeństwem w sieci i profilaktyką  
w zakresie poruszania się w przestrzeni 
internetowej wybrzmiał mocno. 
Oprócz zajęć z wychowawcą, dyskusji  
po emisji filmików z serii kreskówek Owce  
w sieci (uczniowie klas młodszych) 
uczestniczyli w szeregu zadań, które 
związane były z tematem bezpieczeństwa  
w Internecie i pozwalały w praktyce odnieść 
się do zdobytej wcześniej wiedzy w tym 
zakresie. I tak uczniowie klas I-V 
- po wysłuchaniu przedstawionej przez 
nauczyciela sytuacji z możliwymi dwoma 
zakończeniami, głosowali, które z nich jest 
prawidłowe, 
- uczestniczyli w kalamburach, a także 
zabawie ruchowej prawda/fałsz, polegającej 
na tym, że nauczyciel czytał zdania dotyczące 
bezpiecznego korzystania z Internetu,  
a uczniowie uważający, że zdanie jest 
prawdziwe – wstawali, jeśli uważali, że jest 
fałszywe – siadali. 
Uczniowie klas VII i VIII brali udział  
w zajęciach mających na celu zwiększenie 
świadomości dotyczącej ryzyka 
wykorzystania przez nieznajome osoby  
w sieci i przygotowanie do rozpoznania 
metod manipulacji wykorzystywanych przez 

cyberoszustów. Podzieleni na grupy 
uczniowie klas starszych, omówiwszy  
przydzielony im sposób manipulacji, 
zastanawiali się w jaki sposób może zostać 
on wykorzystany w sieci, do jakich marzeń  
i pragnień ich rówieśników lub do jakich 
emocji i sytuacji mogą się za jego pomocą 
odwoływać wirtualni manipulatorzy, aby 
osiągnąć swoje cele. Na podstawie tych 
przemyśleń uczniowie mieli podać przykłady 
zastosowania manipulatorskich chwytów  
z jakimi się spotkali, o których słyszeli. 
Następnie pisali e - maila z przykładem tego 
rodzaju manipulacji.  
Zwieńczeniem Dnia Bezpiecznego Internetu 
była składająca z wierszy i piosenek 
dotyczących bezpieczeństwa w sieci, audycja 
radiowa.  

 
Aleksandra Łakomy 

 
 
NASI KOLEDZY Z BLISKA 
 

  
 
W kwietniowym numerze Naszej Dwójki 
przedstawiamy Wam wywiad z Agatą Waruś 
7b – Laureatką Biblijnego Konkursu 
Tematycznego Z Dobrą Nowiną przez życie  
 



NASZA DWÓJKA 3 

 

Julia Kurowska: Pierwszym konkursem, 
który okazał się dla Ciebie sukcesem 
był…? 
Agata Waruś: Konkurs Biblijny, w którym 
wzięłam udział w piątej klasie. Zostałam 
wtedy finalistką. 
 
J.K.: Jak długo trwały Twoje 
przygotowania do konkursu? 
A.W.: Z obowiązującymi materiałami 
zapoznałam się już wcześniej, jednak naukę 
rozpoczęłam dopiero parę dni przed 
konkursem. 
 
J.K.: Jak przygotowywałaś się do 
konkursu tematycznego Z Dobrą Nowiną 
przez życie dla uczniów szkół 
podstawowych województwa 
małopolskiego 2021/2022? 
A.W.: Robiąc notatki. Czytałam Ewangelię, 
artykuły i pisałam pytania oraz odpowiedzi. 
Uczyłam się również z materiałów, które 
otrzymałam od pana Zbiginiewa Łapy. 
 
J.K.: Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Jakie są Twoje pasje? 
A.W.: Chodzę na zajęcia teatralne  
w MOKiS-ie w Myślenicach, na których 
spotykam się z ciekawymi ludźmi.  
Co jakiś czas organizujemy salony poezji, na 
których deklamujemy wiersze i dobrze się 
bawimy. Następny taki salon poezji będzie 
12 maja i jeżeli ktoś chciałby przyjść,  
to zapraszam. Lubię też pływać kajakiem, 
czytać książki i oglądać seriale. 
 
J.K.: Czy masz już sprecyzowane plany 
na przyszłość? 
A.W.: Tak, jednak na razie nie jestem 
pewna, czy uda mi się je zrealizować.  
W najbliższej przyszłości chciałabym pójść 
do liceum, do klasy o profilu 
humanistycznym. 

J.K.: Jakiego rodzaju książki lubisz 
najbardziej? 
A.W.: Najbardziej lubię książki przygodowe 
i fantasy, ale chętnie sięgam też po inne 
gatunki.  
Moimi ulubionymi autorami są Juliusz 
Verne, J. R. Tolkien i Christopher Paolini. 
 
J.K.: Czy jest książka, o której możesz 
powiedzieć, że zmieniła Twoje spojrzenie 
na świat? 
A.W.: Wszystkie książki w jakiś sposób 
zmieniają nasze spojrzenie na świat. 
Czytając możemy poznać nowe miejsca 
i kultury, inaczej spojrzeć na otaczającą nas 
rzeczywistość. Nie mogę jednak wskazać 
książki, która całkowicie zmieniła moje 
postrzeganie świata. 
 
J.K.: Jak obchodzisz/przeżywasz Święta 
Wielkanocne? 
A.W.: Najczęściej spędzam je w domu,  
z rodzicami. W tym roku wyjadę do cioci  
i wujka. Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, chciałabym życzyć 
wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha  
i radości. 
 
J.K.: Dokończ zdania:  
W przyszłości chcę zostać … 
(nie wiem jeszcze dokładnie) 
Szanuję ludzi, którzy… 
nie poddają się mimo trudności, są pogodni 
i mają przyjazne usposobienie. 
Nie znoszę … 
dyskryminacji i hipokryzji. 
Moim autorytetem jest … 
Paulo Coelho, brazylijski pisarz i poeta. 
Moja ulubiona potrawa związana  
ze Świętami Wielkanocnymi to … 
Mazurek :) 
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Moje życiowe motto brzmi:  
Kiedy czujesz się wypalony, pamiętaj,  
że Feniks odradza się z popiołów.  

                                                                                                                             
Wywiad przeprowadziła:                                                                                                                                                 

Julia Kurowska 8a 
 

CIEKAWOSTKI MUZYCZNE  
 

 
 
 

 
 

 
 

 Czy wiecie, że Fryderyk Chopin nadal jest 
bardzo popularny w Japonii? Jeden  
z najpopularniejszych producentów 
instrumentów na świecie, Yamaha,  
reklamuje się nawet hasłem „Gdyby żył 
Chopin, na pewno grałby na fortepianie 
Yamaha”. Oprócz tego jest wiele klubów 
zrzeszających fanów jego muzyki.  
Ja osobiście polecam Życzenie. 
 

 Antonio Vivaldi był księdzem. Z powodu 
jego rudych włosów, był nazywany 
„Czerwonym Księdzem”. Podobno 
zdarzało mu się przerywać mszę, gdy 
wpadł na jakiś świetny temat muzyczny.  

 Wolfgang Amadeusz Mozart 
skomponował uwerturę do Don Giovanni 
w 24 godziny.  

 
 Ludwik von Beethoven skomponował IX 

Symfonię, będąc głuchym.  
 
 Na pewno znacie utwór Ludwika von 

Beethovena o nazwie Dla Elizy.  
Śmieszne jest to, że kompozytor 
prawdopodobnie żadnej Elizy nie znał,  

a utwór napisał dla Teresy von 
Brunswick, w której był zakochany. 

 
 Nazwisko „Beethoven” w języku 

flamandzkim oznacza „ogród buraków”.  
Interpretujcie to jak chcecie.  

 
 Wiecie czym jeszcze da się zagrać, 

oprócz standardowych instrumentów 
muzycznych? Na przykład na pralce 
(Intro autorstwa Misscatylove) albo na 
maszynie do pisania (balet Parada Satie 
autorstwa Erika Satie).  

 
 John Lennon (członek zespołu The 

Beetels) otrzymał od swojej ciotki gitarę, 
kupioną za 10 funtów (ok. 55 zł).  
Na instrumencie ciotka napisała: 
„Pamiętaj, że tym nigdy nie zarobisz  
na życie”. Raczej się myliła, ponieważ  
42 lata później sprzedano ją za 250 
tysięcy funtów. Na złote to będzie jakieś 
1 mln 400 tysięcy. 

 
 Część z was na pewno kojarzy piosenkę 

Sanah ten Stan. Zapis tytułu nie jest 
przypadkowy, ani nie jest po prostu 
dodatkiem graficznym. Stan  jest 
skrótem od imienia Stanisław. Takie imię 
nosi narzeczony wokalistki. Jak to w tej 
piosence leciało? „A ja cię lubię aż za 
bardzo, przez co myślę już o ślubie”? 
Cóż, ich ślub jest zaplanowany na ten rok.  
 

Aleksandra Kuźniar 8a  
 
WIOSENNE ZAGADKI 
 
Jeszcze groźna, jeszcze mroźna 
zima rządzi światem,  
gdy spod śniegu się przebija 
pierwszy biały kwiatek. 
(…) 
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Złocistymi pączkami 
wita panią wiosnę, 
to dlatego ludzie  
zowią go … 
 

Mówią: żabie oczka 
rosną przy strumieniach, 
kaczki użyczyły  
im swego imienia.  
(…) 
 
Zapach subtelny, 
śliczne ubranie… 
Kogo pan tuli, 
panie … 
 
Są to nieduże  
kolorowe kwiatki, 
a zwą się rodzinnie, 
bo po prostu … 
 
Ten liliowy, piękny kwiat, 
panią wiosnę wita rad. 
dzięki niemu górskie hale 
wyglądają wprost wspaniale. 
(…) 
 
W zielonym listeczku 
jak w stulonej dłoni 
garść białych dzwoneczków, 
kto na nich zadzwoni? 
(…) 
 
Mówią: żabie oczka, 
mówią: kwiatki z bajki. 
A to są po prostu … 
 
WIERSZE O WIOŚNIE 
 
Gdzie jest wiosna 
Dorota Gellner  
 
Wiosna, wiosna już tuż, tuż. 

Płaszcz słomiany spada z róż,  
Pączki ma już każdy krzak -  
To jest wiosny pierwszy znak.  
Drugi znak - zielony liść.  
Na wycieczkę czas już iść.  
Biegać łąką ile tchu,  
Szukać wiosny tam i tu.  
Złotych blasków chyba sto  
Wpadło na strumyka dno. 
Żaby budzą się ze snu. 
- Gdzie jest wiosna?  
A, już tu.  
W każdej bruździe, koleinie,  
Jakaś strużka wody płynie,  
Wszędzie ćwierka jakiś ptak. 
To jest też  wiosenny znak. 
Na podwórku już hałasy,  
Wszystkie dzieci grają w klasy. 
A jak grają? Zobacz, jak  
To jest wiosny piąty znak. 
Takich znaków jest ze dwieście.  
W każdym mieście. 
Patrz uważnie tu i tam,  
To je znajdziesz wszędzie sam. 
 
Rozmawiały dwie sikorki  
Hanna  Łochocka  
 
Rozmawiały dwie sikorki na sośnie.  
Rzekła jedna: - opowiadaj o wiośnie.  
Skąd też ona, jaką drogą przychodzi?  
Czy się rodzi w ziemi, w słońcu czy w 
wodzie? 
- Wiosna rodzi się w powietrzu pachnącym,  
w którym promyk się zabłąkał niechcący.  
Gdy go w locie wiatr wesoły owionie,  
Budzą razem dźwięki, barwy i wonie. 
Niebo skrawek swój rzuciło błękitny,  
By przylaszczki łatwiej na niej zakwitły.  
Wyściubiły główkę kiełki nieśmiało  
Wiśnia do nich uśmiechnęła się biało.  
Promyk szepce coś złotego jaskrowi  
Jabłoń cicho się różowi, różowi … 
Głosy ptaków dźwięczą czyściej i jaśniej... 
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Bo to wiosna w dziobach siedzi im właśnie! 
 
Wiosenne słońce 
Tadeusz Kubiak  
 
Słońce z nieba  
Na nas zerka  
I podkręca wąsa 
Kwiaty, ptaki  
Jak z rękawa  
Sypią się do słońca 
Świerszcz nie grzeje  
Złotych skrzydeł  
Za kaloryferem  
Zza komina  
Wyjął skrzypce  
Poszedł na spacerek  
I my także pobiegniemy  
Jutro? Jeszcze dzisiaj!  
Zobaczymy  
Gdzie świerszcz skacze  
Gdzie pod liściem przysiadł  
I wesoło zaśpiewamy  
Na wiosennej łące,  
Aż do wszystkich  
Się uśmiechnie  
Jasne, ciepłe słońce 
 

GORĄCO POLECAM 

Małgosia Bochenek z klasy 8 b o książce 
Arystoteles i Dante odkrywają sekrety 
wszechświata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakiś czas temu miałam okazję przeczytać 
książkę pt. Arystoteles i Dante odkrywają 
sekrety wszechświata”. Jest to utwór 
Benjamina Alire Saenz, powstały w 2012 
roku. Cała opowieść liczy 384 strony i została 
napisana prostym, przyjaznym językiem,  
a stosunkowo krótkie rozdziały ułatwiają 
czytanie. 
Książka opowiada o przygodach dwóch 
przyjaciół - Arystotelesa i Dantego. Z historii  
tych chłopców możemy nauczyć się więcej, 
o otaczającej nas rzeczywistości oraz  
uczuciach i relacjach z innymi ludźmi, 
bowiem główni bohaterowie pomimo faktu, 
że ich przyjaźń nie trwa zbyt długo, ufają 
sobie i nie boją się poznawania tego,  
co obce.  
W życiu Arystotelesa zostały ukazane 
problemy z bliskimi. Ten chłopiec 
wychowuje się w rodzinie pozornie 
szczęśliwej. Czytając jego życiorys, 
dowiadujemy się, że przed laty jego brat, 
Bernard, wyrządził krzywdę niewinnemu 
człowiekowi, skutkiem czego trafił  
do więzienia. Przez ten incydent nie tylko  
on cierpi, lecz wszyscy najbliżsi chłopca. 
Rodzice starają się wychować swoje dzieci 
tak, aby nie poszły one w ślady Bernarda  
i nie sprowadziły na ich rodzinę jeszcze 
większej tragedii. Przez uparte dążenie 
Arystotelesa do odkrycia prawdy, pewnego 
dnia znajduje on w szufladzie tajemnicze 
zapiski. Czy rodzice wyjawią mu prawdę  
o przeszłości ich rodziny? Tego dowiecie się, 
sięgając po książkę. 
Gdy zaczniecie czytać tę opowieść, 
momentalnie się „wciągniecie”. Jest to 
zasługa fabuły, która została napisana  
w sposób przyjazny dla młodzieży, 
a zawarte motywy pozwalają lepiej 
zrozumieć otaczający nas świat. Sceny,  
w których nastolatkowie walczą o dobro 
drugiego i odkrywają, że są w stanie 
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uratować sobie wzajemnie życie, zmuszają 
nas do głębszych przemyśleń.  
Mogę polecić ją wszystkim, gdyż z całą 
pewnością jest to książka, o której szybko 
nie zapomnicie i zostawi ona ślad w waszym 
sercu. 
 

Małgorzata Bochenek 8b 
 
 
SZUFLADA - TWÓRCZE PASJE UCZNIÓW 
 
W przedświątecznym numerze Naszej  
Dwójki,  w dziale szuflada, prezentujemy 
Wam prace plastyczne uczniów klas I-III oraz 
wiersze o wiośnie uczniów z kasy 2a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaświeciło słonko nad zieloną łąką. 
Po tej pięknej łące skakały zające. 
Rozkwitały bratki i inne kwiatki. 
 
Wiosna, piękna jest to pora, 
bo zabawa jest wesoła. 
Można biegać, można skakać  
i po polu sobie latać. 
 

Ania Gąsienica Mikołajczyk 2a 
 
Nasza wiosna 
jest ciepła i radosna. 
Po zimie świat odmieni,  
pola, lasy i łąki zazieleni. 
Drzewa w kwiaty ubierze 
i w kroplach rosy upierze. 

A gdy przed latem umyka,  
tańczy w rytm walczyka. 

 
Asia Biela 2a 

Idzie pani wiosna 
kolorowa i radosna. 
Słońce cieplej świeci, 
więc się cieszą dzieci. 
Ptaki wesoło śpiewają, 
pierwsze kwiaty zakwitają. 
Wiosna dywan z kwiatów 
zostawiła i do tańca zaprosiła. 

 
Maja Maniecka 2a 

 
Nareszcie przyszła wiosna. 
Jestem z tego powodu radosna. 
Na łące kwitną kolorowe kwiatki. 
W ogródku rosną fioletowe bratki. 
Przyleciały gile. 
Policzyłam ile. 
Było ich piętnaście. 
Odleciało w góry dwanaście. 

 
Ola Ciężarek 2a 

 
Już zima od nas poszła, 
a zawitała kolorowa wiosna. 
Już pięknie trawy się zielenią,  
nie to co późną jesienią. 
Już  czas wynieść wszystkie zimowe ubrania, 
bo cieplutka wiosna się nam kłania. 
 

Sandra Światłoń 2a 
 
Ćwierkają ptaszki w lesie, 
że idzie pani wiosna i bukiet kwiatów niesie. 
Idzie pięknie po łące, czuć jej kwiaty 
pachnące. 
Żabki kumkają, ptaszki śpiewają, a motylki 
latają. 
Wszyscy świetnie się mają, bo pani wiosna, 
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uśmiechnięta i radosna  
niesie nam ciepłe promyki słońca. 

 
Emilia Kiebzak 2a 

 
Rano przyleciały bociany 
i tak do siebie klekotały- 
że słonko już mocniej świeci, 
że na dworze już więcej dzieci, 
że na łące rozkwitają kwiatki, 
- może zaniesiemy je do naszej chatki? 
 

Jan Stręk 2a 
 
Wiosno ach wiosno obdarz nas kolorem, 
obdarz nas barwami swymi. 
Niech świat stanie się pachnący i radosny, 
a na naszych twarzach na pewno uśmiech 
zagości.  
A Ty zimo zła odejdź już, śnieżne oczka 
swoje zmruż. 

 
Kacper Duda 2a 

 
Klasa 1a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klasa 1b 
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Klasa 2a  
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Klasa 2b 
 

  
 

 
 

Klasa 3 a 
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Klasa 3 b 
 

 
 

 
 

HUMOR  
 
 Co to jest para? 
 To jest taka woda, która poci się  

z gorąca. 
 

 Co to jest różniczka. 
 Wyniczek odejmowania. 

 
 Jak mówimy: rękami czy rękoma? 
 Ustami. 

 
 Dlaczego wozy policyjne jeżdżą tak  

szybko? 
 Żeby policjanci nie zapomnieli dokąd  

i po co jadą. 
 

 Co Ci się we mnie podoba? – spytała 
kropla drugiej kropli. 

 To, że jesteś taka inna. 
 

 Państwo na K w Europie? 
 Kowalscy. 

 
 Co to jest marchewka? 
 To taka pietruszka, która przesadziła  

z opalaniem? 
 

Red. Naszej Dwójki 
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KOLOROWANKI 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


