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Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce kolejny 
numer naszego pisemka! Zobaczcie, co działo się 

w szkole! Dowiedzcie się, co siedzi w uczniowskich 
głowach: o czym myślą, marzą, a czasem nie chcą 

głośno mówić Wasi koledzy. 

Mamy nadzieję, że lektura najnowszego numeru 
gazetki „92 Kleksy” przyniesie Wam wiele radości, 

a czasem skłoni do cennej refleksji.

Zespół Redakcyjny
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21 lutego

14 marca

21 marca

1 kwietnia

22 kwietnia -

•

Jeździectwo… Czy to sport 
dla każdego?!

Powrót Cruelli de Mon
- warto zobaczyć!

Szkolny express - najciekawsze
wydarzenia tego roku.

Ściągać albo nie ściągać?...
-- oto jest pytani !!!

Żyć w zgodzie - dlaczego 
warto?

Zgoda buduje a niezgoda...

Coś dla ducha - XVII Międzyna-
rodowy Koncert Chopinowski

Dzień Języka Ojczystego!

Wymarzony dzień w Szkole
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Ściąganie często mylone jest ze współpracą. Jednak 

jedno jest pod wieloma względami zupełnie różne 

od drugiego. Jakie są zatem różnice pomiędzy ścią-

ganiem a współpracą w szkole? 

Przede wszystkim sami uczniowie czasa-

mi nie wiedzą, że zamiast pomagać koledze prak-

tycznie wykonują zadanie za niego. Tymczasem 

różnica pomiędzy ściąganiem a współpraca jest 

zasadnicza – „Pracujemy razem albo robimy daną 

rzecz zamiast kolegi/ koleżanki” – mówi nam Jakub 

A., uczeń Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie. 

„Ściąganie samo w sobie na dłuższą metę nam nie 

pomaga, wręcz przeciwnie, bo na egzaminie nie bę-

dzie kolegi, który nam pomoże” – dodaje.

Faktycznie, ściąganie ostatecznie daje sku-

tek odwrotny do zamierzonego. Nawet jeśli uda się 

nam uzyskać dobry wynik, pozytywną ocenę, wie-

dzy na dany temat nie zyskamy… Natomiast współ-

praca polega na zdobywaniu tej wiedzy wspólnie. 

Jeśli masz kolegę, który posiada większą niż ty wie-

dzę np. z matematyki, nie bój się pytać go o zdanie 

na temat zadań  i prosić o pomoc – pamiętaj tylko 

o właściwym znaczeniu słowa „pomoc”. „Często 

nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tracimy 

przez ściąganie albo jak wiele zyskaliśmy, pracując 

nad jakimś zagadnieniem razem” – mówi Grzesiek, 

uczeń ósmej klasy podstawówki. „Oczywiście ścią-

ganie pomaga nam w uzyskiwaniu lepszych ocen, 

więc sięgamy po ten sposób w trakcie sprawdzia-

nów czy kartkówek. Nie ukrywam, że sam czasem 

ściągam od kolegów, kiedy czegoś nie umiem” – 

wyznaje Grzesiek.

Uczniom niejednokrotnie tak zależy na oce-

nach, że uciekną się do wszystkiego, aby otrzymać 

lepszy stopień. Często wynika to z presji ze strony 

rodziców. „Rodzice niby mówią, że oceny nie mają 

dla nich znaczenia, ale wszyscy wiemy, jak jest!” – 

śmieje się Jakub. „Mimo zapewnień jeśli nie dosta-

niemy przysłowiowej „piątki” z matmy, możemy 

dostać szlaban na komputer albo zostać pozbawieni 

telefonu. To dla nas ważne elementy życia, dlatego 

tak nam zależy na ocenach” – uzupełnia Grzesiek. 

Jak więc uzyskać dobre oceny, nie zamęczając się, 

ale jednocześnie nie ściągając? „Nie da się!” – mó-

wią zgodnie moi rozmówcy. Istnieje natomiast, jak 

przyznają, wiele sposobów na skuteczną naukę: 

„Można uczyć się z kolegą i przy okazji świetnie się 

bawić. Są też atrakcyjne formy nauki, które warto 

wypróbować – sketchnoting  czy mapy myśli” – 

proponuje Grzesiek.

Tak więc następnym razem, zanim usią-

dziesz w weekend do komputera, sprawdź najpierw 

w terminarzu, czy nie musisz pouczyć się do spraw-

dzianu. Jeśli tak, zamiast umawiać się na grę onli-

ne, umów się z kolegą na wspólną naukę w którejś 

z atrakcyjnych form. Możecie całkiem dobrze się 

bawić, a przy okazji pogłębić wiedzę, uniknąć ko-

nieczności ściągania i ryzyka otrzymania jedynki. 

Pamiętaj – współpraca popłaca – ściąganie nieko-

niecznie;) 

Andrzej Chaber, klasa 8D

Ściągać albo Ściągać albo 
nie ściągać?...nie ściągać?...
OTO JEST OTO JEST 
PYTANIE!PYTANIE!
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Ściąganie jest odwiecznym elementem uczniowskiej walki przetrwanie w szkole. 

Ściągali nasi dziadkowie, rodzice, a i nam ta sztuka bywa nieobca... Jednak czy zawsze warto 

to robić? Jak i kiedy ściągać? Dziś spróbujemy odpowiedzieć na te pytania i pochylić się nad 

uczniowskimi dylematami związanymi ze ściąganiem.

Ściąganie jest odwiecznym elementem uczniowskiej walki przetrwanie w szkole. 

Ściągali nasi dziadkowie, rodzice, a i nam ta sztuka bywa nieobca... Jednak czy zawsze warto 

to robić? Jak i kiedy ściągać? Dziś spróbujemy odpowiedzieć na te pytania i pochylić się nad 

uczniowskimi dylematami związanymi ze ściąganiem.
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 Dzieñ Jêzyka
 Ojczystego
 21 lutego

Jak co roku, pod koniec lutego hucznie obchodziliśmy 

niezwykłe święto – Dzień Języka Ojczystego. To przecież 

właśnie w nim zapisane są nasze dzieje, tradycje, kultura 

i tożsamość… I mało kto wie, tak dobrze jak my, że nieraz 

przychodziło naszym przodkom walczyć o prawo do po-

sługiwania się językiem polskim. Dlatego warto cieszyć się 

nim każdego dnia i dbać o niego, jak o wielki skarb!

W naszej szkole z Dniem Języka Ojczystego wiąże się wiele 

projektów, działań i ciekawych lekcji. Również w tym roku 

uczniowie i nauczyciele popisali się kreatywnością, aby 

uczcić i docenić wyjątkowy dar, jakim jest mowa ojczysta. 

Powstały liczne plakaty, gazetki ścienne, prezentacje mul-

timedialne, a lekcje przez cały tydzień poświęcenie były 

językowym zagadkom, grom i zabawom. W szkole obył się 

również konkurs ortograficzny, który wyłonił Mistrzów 

Ortografii. Oj działo się, działo!!!... Sami zobaczcie!

Miêdzynarodowe œwiêto utworzone przez UNESCO listopada roku.

                       Upamiêtnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie 
                        w roku studentów uniwersytetu w Dhace zginê³o 
        podczas demonstracji, w której domagali siê 
        nadania jêzykowi bengalskiemu statusu
     jêzyka urzêdowego.

       Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka 
     Ojczystego ma na celu pomóc w ochronie 
    ró¿norodnoœci jêzykowej jako dziedzictwa 
     kulturowego.

     Jêzyk polski powsta³ z zachodniego wariantu
  jêzyka pras³owiañskiego i wywodzi siê z jêzyka praindo-

    europejskiego. Od 39 do 48 milionów osób mówi po polsku.

W innych krajach nie wystêpuj¹ one.

Jêzyk polski przez wiele osób jest uwa¿any za jeden z najtrud
niejszych jêzyków œwiata. Jest to spowodowane tym, ¿e w gramatyce 
wystêpuj¹ liczne wyj¹tki i trudne s³owa do wymawiania (s³owa 
z sz, cz, rz).

Od 1950 roku zanik³o 250 jêzyków. Miêdzy XV a koñcem XX 
wieku wymar³a prawie po³owa jêzyków œwiata. Dzieñ jêzyka 
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Szkoła to nasza codzienność. Czasem nie chce nam się do niej chodzić, ale po długiej nieobecności zaczy-

namy za nią tęsknić. Niejednokrotnie cieszymy się z powrotu do szkoły po feriach, świętach, wakacjach czy 

majówce. Uwielbiamy „luźne lekcje” i dni… Za co zatem ją lubimy? Jak mogłaby wyglądać, aby spełniać 

nasze marzenia i oczekiwania? Redakcja przeprowadziła wywiad z uczniami naszej szkoły. Każdemu z nich 

zadaliśmy to samo pytanie: „Jak wyglądałby idealny dzień w szkole?”. Przeczytajcie odpowiedzi!

Szkoła to nasza codzienność. Czasem nie chce nam się do niej chodzić, ale po długiej nieobecności zaczy-

namy za nią tęsknić. Niejednokrotnie cieszymy się z powrotu do szkoły po feriach, świętach, wakacjach czy 

majówce. Uwielbiamy „luźne lekcje” i dni… Za co zatem ją lubimy? Jak mogłaby wyglądać, aby spełniać 

nasze marzenia i oczekiwania? Redakcja przeprowadziła wywiad z uczniami naszej szkoły. Każdemu z nich 

zadaliśmy to samo pytanie: „Jak wyglądałby idealny dzień w szkole?”. Przeczytajcie odpowiedzi!
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HANIA 
Najlepszym dniem w szkole dla mnie byłaby środa, 
w którą nic by się nie działo. Mogłabym usiąść z mo-
imi przyjaciółmi pod ścianą na przerwie, martwić 
się jedynie pracą domową i krótkimi przerwami. 
Narzekać na nauczycieli i planować, co będzie po 
szkole.

KACPER
Nie mam najlepszego dnia 
w szkole, wszystkie są najlepsze! ;)

ANONIM
Mój wymarzony dzień w szkole byłby taki, 
że gralibyśmy w tenisa oraz podczas przerwy 
słuchalibyśmy moich ulubionych piosenek.

WIKTORIA 
Mój najlepszy dzień w szkole wyglądałby tak:
Nauczyciele są zadowoleni, na obiad jest 
pizza, a lekcje trwają tylko godzinę. Jedziemy 
na wycieczkę i jemy lody.

KRZYŚ
Wizyta w warsztacie samochodowym, 
by dowiedzieć się czegoś o samochodach

WIKTORIA
Idealny dzień w szkole:
• Na obiad lody
• Nocowanie w szkole
• Impreza
• Możliwość przyjścia 

ze swoim psem do szkoły

ANONIM
Dzień idealny? Pan XXX nie przyjdzie do szkoły, nie 
będzie przedmiotu XXX, nauczyciele nie przyczepią 
się do niczego, na obiad jest coś bardzo dobrego: ja-
kaś pizza, lemoniada. Automat jest za free, nie ma 
wf-u i ogólnie wszystko jest dobrze. Można używać 
telefonów… i no… 
Ze względu na „drastyczne treści” 
autor zostaje anonimowy.

ANONIM (na prośbę autora)
Mój najlepszy dzień w szkole wyglądałby tak: lekcje 
by trwały pół godziny, a w stołówce byłoby sushi. 
Weekend byłby dłuższy, a po przyjeździe do szkoły 
okazałoby się, że lekcji nie ma.



F.M. 

Dlaczego warto Dlaczego warto 
 

Zgoda międzyludzka to nieodłączny element 

ludzkiego życia. Jest to stan, w którym jesteśmy do 

siebie pozytywnie nastawieni i nie trwamy w żad-

nym konflikcie. Dzięki zgodzie można dużo zyskać 

i jestem przekonany, ze „zgoda buduje, a niezgoda ruj-

nuje”. Dowodzą tego również teksty literackie.

Pierwsza kwestią, na która warto zwrócić uwagę jest 

to, że dzięki zgodzie możemy wzajemnie się wspierać 

i spełniać marzenia. Potwierdzają to losy bohaterów 

komedii „zemsta” Aleksandra Fredry. Cześnik kłócił się 

z Rejentem od niepamiętnych czasów. Pewnego dnia ich 

podopieczni – Wacław i Klara zakochują się w sobie. Ich 

uczucie rozkwita i zaczynają myśleć o wspólnym życiu i 

ślubie. Nie mogą jedynek zrealizować tych planów, gdyż 

na ich drodze do szczęścia stoją skłóceni opiekunowie. 

Po wielu komplikacjach Cześnik postanawia zorgani-

zować szybki, potajemny ślub młodych ludzi. Nie czyni 

tego dla ich dobra, zamierza jedynie dopiec sąsiadowi. 

Mimo iż jego intencje nie były szlachetne, działania 

te doprowadziły do szczęśliwego końca. Wacław i Klara 

mogli być razem, a Cześnik i Rejent przestali się kłócić 

i zaczęli normalnie żyć. Ta historia pokazuje, że dzięki 

zgodzie zarówno my, jak i ludzie w naszym otoczeniu 

mogą wiele zyskać: spełniać marzenia, realizować się, 

dążyć spokojnie do celu, cieszyć się codziennością. Nie-

zgoda często odbiera nam taką możliwość.

Warto też pamiętać, że dzięki zgodzie i poko-

jowej postawie możemy umacniać samych siebie,

swoją pozycję, nawiązywać sojusze i współpracować 

dla wspólnego dobra. Utworem, który dostarcza po-

twierdzenia tych słów, jest „Pan Tadeusz”. Konflikt po-

między dwoma rodzinami: Horeszków i Sopliców trwał 

bardzo długo. W pewnym momencie Hrabia Horeszko 

wraz z Dobrzyńskimi organizuje najazd na dwór prze-

ciwników. Konflikt pochłania ich tak bardzo, że nie wi-

dzą większego zagrożenia – staja się jeńcami Moskali, 

którzy nadjeżdżają niespodziewanie i opanowują dwór. 

Dopiero sprzymierzenie się i połączenie sił w walce ze 

wspólnym wrogiem pozwala polskiej szlachcie odzy-

skać wolność i zwyciężyć. Co więcej potomkowie zwa-

śnionych rodów pobierają się, na zawsze kończąc spór.

Przedstawione argumenty potwierdzają, że zdecy-

dowanie warto żyć w zgodzie i szukać porozumienia. 

Dzięki życiu w pokoju wiele zyskujemy i możemy re-

alizować nasze plany. Życie w zgodzie sprawia, ze świat 

staje się lepszy. 

Większość z nas z pewnością jest przyzwyczajona do kłótni. 

Kłócimy się codziennie – z rodzicami, partnerami czy przy-

jaciółmi. Jednak czasami pozornie niewinne sprzeczki mogą 

przerodzić się w poważny konflikt. W tej rozprawce rozwa-

żę słuszność stwierdzenia: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, 

a swoje argumenty poprę przykładami z literatury.  

Dramat „Zemsta” Aleksandra Fredry to przykład na to, jak de-

strukcyjna potrafi być niezgoda. Główni bohaterowie, Rejent 

i Cześnik, nie mogą dogadać się w sprawie remontu muru. 

Ich konflikt szybko eskaluje, a drobne sprzeczki przeradzają się 

w coś poważniejszego. Jednak wszystkie te problemy kończy 

pogodzenie się lokatorów, którzy dochodzą do wniosku, że nie 

powinni się kłócić. Dopiero wówczas są w stanie żyć w spokoju 

z dala od negatywnych emocji.

Kolejnym argumentem przemawiającym za stwierdzeniem 

„zgoda buduje, niezgoda rujnuje” jest historia Scrooge’a 

z „Opowieści wigilijnej”. Charlesa Dickensa. Główny bohater 

nie jest szczęśliwy na początku lektury, kiedy poświęca cały 

swój czas na zarabianie pieniędzy, zamiast skupić się na innych 

ludziach. Jednak Scrooge staje się spełniony po dostrzeżeniu 

swoich wad i zakończeniu dawnych sporów, np. ze swoim sio-

strzeńcem. 

Oba przytoczone argumenty dowodzą słuszności przytoczone-

go stwierdzenia. Bohaterowie „Zemsty” oraz Scrooge z „Opo-

wieści wigilijnej” odnaleźli szczęście dopiero po dojściu do 

wniosku, że niezgoda była przyczyna ich cierpienia.

Zgoda międzyludzka to nieodłączny element mogą wiele zyskać: spełniać marzenia, realizować s

Zgoda buduje 
 a niezgoda rujnuje
Zgoda buduje Zgoda buduje 
 a niezgoda rujnuje a niezgoda rujnuje

, ze świat 
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