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tegorocznego Gońca! 
Tak sobie pomyślałam, że w tym wstępniaku opowiem Wam o tym, jak ważne jest

to, żeby cieszyć się z tego, co nas otacza, doceniać to i nie poddawać się w
trudnych dla nas chwilach.

 
Czas mija, pracujemy, uczymy się, poznajemy nowe słówka, pojęcia,

kolejne tygodnie mijają. Często, jesteśmy tym wszystkim znudzeni, zmęczeni,
nie umiemy sobie z czymś poradzić, wzbudza to w nas negatywne emocje,
czasami, potrafimy pomyśleć nawet, „Ale ja nie lubię tej szkoły’’. Ale czy

kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, jak łatwo nam nie doceniać tego, co
nas otacza? W obliczu dzisiejszej sytuacji na Ukrainie, wiele razy zastanawiałam

się nad wartością codziennych czynności, zjawisk, które nas otaczają i
stwierdziłam, że w dzisiejszych czasach życie w spokoju,

bezpieczeństwie, zdrowiu, bliskości rodziny i przyjaciół oraz możliwość
nauki i rozwoju, jest naprawdę nieocenionym skarbem. Wystarczy pomyśleć o
tym, że teraz miliony dzieci na Ukrainie i w innych częściach świata, marzy o

tym, by tak jak my chodzić do szkoły i żyć w poczuciu bezpieczeństwa. Doceńmy
więc to, że my tak możemy i nie musimy bać się o nasze jutro. Gdy rozejrzymy

się uważnie dookoła, znajdziemy mnóstwo rzeczy, które dają nam radość,
szczęście, które są dla nas ważne i które kochamy. Myślę, że dostrzeganie ich

jest naprawdę ważne, ponieważ pozwala nam cieszyć z tego, co posiadamy, jak
wiele możemy i doceniać każdą chwilę spędzoną z naszymi bliskimi.

Często wydaje nam się, że już nie damy rady, że coś jest dla nas za trudne, ale
można by to porównać z sytuacją wędrowca wspinającego się na szczyt.

Wędrowiec wspina się, przed nim jeszcze bardzo długa droga, jest wyczerpany i
zmęczony, myśli – „To zbyt trudne, nie dam rady” - Nic podobnego! Zdradzę

Wam sekret, gdy człowiek myśli, że już nie da rady, że coś jest niemożliwe, ma
tak naprawdę jeszcze 60 procent energii! Więc gdy kiedykolwiek podejmiecie

się czegoś, pamiętajcie, droga nie będzie łatwa, będzie wymagała wysiłku i
poświęcenia, lecz gdy jak wędrowiec dotrzecie na szczyt, będziecie mieli

ogromną satysfakcję i będziecie szczęśliwi, a potem będzie już tylko z górki! 

WITAJCIE W
KOLEJNYM NUMERZE
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Tak, jak napisałam we wstępniaku, mam dla Was kilka wskazówek,

które pomogą w lepszym  planowaniu czasu i nauce.
1.NAWYKI

Warto wypracować w sobie określoną ilość konkretnych nawyków, czyli czynności, które
będziemy starali się robić codziennie, rutynowo po to, żeby lepiej zagospodarować swój czas,

oraz skupić się na ważnych rzeczach. Jest dużo aplikacji mobilnych które mogą nam w tym
pomóc, zapisuje się tam swoje nawyki i odznacza ich wykonywanie,

 dzięki czemu jesteśmy zmotywowani.
2.PRODUKTYWNOŚĆ

Warto w czasie nauki skupić się na tym, co się robi, nie rozpraszać się i nie zajmować się
żadnymi niepotrzebnymi rzeczami. Gdybyśmy zliczyli ile czasu w ciągu dnia marnujemy na

niepotrzebne rzeczy, mielibyśmy mnóstwo czasu na zrobienie lekcji, a potem, wolny czas. W
czasie nauki dobrze jest stworzyć sobie dobre warunki, uczyć się w spokoju, ciszy i porządku,
ponieważ wtedy łatwiej nam się będzie skupić. Jednym słowem należy zająć się najpierw tym

co najtrudniejsze i najważniejsze, ponieważ później będzie nam łatwiej.
3. PLANOWANIE

Dzięki planowaniu nasza głowa jest wolna od różnych drobnych rzeczy, które chcielibyśmy
zrobić i o których trzeba pamiętać. Nie budzimy się w nocy z myślą „muszę zrobić, to, to i

jeszcze to”. To, że od razu zapiszemy zadania mniej i bardziej ważne, da nam bezcenny spokój.
A wtedy możemy się skupić na tym, co ważne, czyli na czerpaniu z życia pełnymi garściami.

Posiadanie planu daje nam motywację do konsekwentnego realizowania tego, co sobie
założyliśmy, im więcej planujemy, tym szybciej realizujemy nasze plany. Jednym słowem jest

to ważne, bo dzięki temu wiemy, co musimy zrobić, z łatwością możemy ustalić, co jest
priorytetem, a co może zaczekać.

4.SPOSOBY SKUTECZNEJ NAUKI
Zasady skutecznego uczenia się można uprościć do prostego równania, gdzie: plan + ciche

miejsce + skupienie + przerwy + powtórki = motywacja = sukces. Wiadomo, że każdy z nas jest
inny, dlatego też w inny sposób się uczymy. Przygotowałam dla was więc metody, w których

każdy znajdzie coś dla siebie:
*Przyklejanie słówek zapisanych na karteczkach na otaczające nas przedmioty codziennego

użytku;
*Nauka poprzez rozrywkę w formie gier i filmów, piosenek i rymowanek.

*Fiszki, które ułatwiają proces zapamiętywania i systematycznej nauki określonej porcji
materiału.

*Mówienie do siebie lub rozmowa z kimś kto będzie zadawał nam pytania, dzięki któremu
możemy ćwiczyć nie tylko zapamiętywanie ale również powtarzać materiał.

*Skojarzenia i historyjki, to świetny sposób na rozwijanie wyobraźni oraz naukę np. obcego
słownictwa, w unikatowy sposób.

*Przepisywanie tekstu z różnych źródeł i podkreślanie ważnych informacji.
*Zadawanie sobie pytań- jest to naukowo udowodniona metoda która porusza nasz mózg do

myślenia dzięki czemu szybciej i na dłużej zapamiętujemy. Chodzi o to, żeby na przykład w
czasie czytania jakiegoś tekstu, podkreślać ważne lub nieznane nam pojęcia i zjawiska a

potem sprawdzać i zapisywać ich definicje.
* Nagrywanie swoich wypowiedzi lub czytanego tekstu a potem odsłuchiwanie i pisanie

odsłuchanych fragmentów lub śledzenie tekstu.
Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Pamiętajcie, że sukcesy zależą od Waszej ciężkiej pracy! 

                                                                                                     Przewodnicząca SU: Marysia Tarańczuk 😊

 Szybka nauka? – to proste 😊
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W grudniu nasza szkoła zaangażowała się w akcję Szlachetna

Paczka, zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy codziennego użytku dla
osoby potrzebującej i dzięki pomocy i ofiarności uczniów,

nauczycieli, pracowników szkoły oraz przyjaciół szkoły udało nam
się zebrać aż 32 kartony najróżniejszych rzeczy! Zostały one

następnie zapakowane w świąteczny papier i przekazane
wolontariuszom. Cieszymy się, że w te Święta Bożego Narodzenia

mogliśmy pomóc drugiej osobie i podzielić się dobrem.

Działalność charytatywna
naszej szkoły

str. 4                                                                                                                                str. 4



 
Dnia 6 grudnia klasy IV wybrały
się do gospodarstwa
agroturystycznego 
„U Rychertów” w Kiełpinie.
Już na samym początku czekało
nas wiele atrakcji. Początkowo
rozmawialiśmy między sobą o
wybranym temacie(lub
tematach). Później panie
zaprosiły nas do stołu gdzie
robiliśmy pierniczki. Kiedy kilka
blaszek trafiło do piekarnika,
poszliśmy na dwór. Tam
oglądaliśmy przeróżne
zwierzęta i dowiadywaliśmy się
o nich wielu rzeczy. Następnie
jeździliśmy konno, a gdy
wróciliśmy upieczone ciastka
już na nas czekały (były
przepyszne). Były także kręgle
oraz bardzo smaczny obiad. To
był bardzo ciekawy wyjazd i nikt
z nas nie chciał wracać do
domu.

Agroturystyka
Katolika
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W czwartek 9 grudnia klasa IVb
wystawiła spektakl „Pinokio”, na
który zaprosiła klasy I-III, IVa oraz
klasę V. Na podstawie baśni C.
Collodiego odtworzyła
wydarzenia rozegrane w
opowieści. Uczniowie ciężko
pracowali, ucząc się ról i
projektując stroje. Szczególne
wrażenie wywarł chyba strój
wieloryba. Do wykonania całej
sztuki potrzebne były próby, które
odbywały się najczęściej w
naszym wolnym czasie. Całość
wyszła świetnie i na pewno nie
będzie to ostatnia sztuka w
naszym wykonaniu.

W KLASOWYM TEATRZE

„PINOKIO”

    
                        Autorka:Ola Okrój kl.IVb
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W piątkowy wieczór 3 grudnia klasy IV-VIII wybrały się na
spektakl pod tytułem „Trzej Muszkieterowie” do Teatru
Miejskiego w Gdyni. Spektakl opowiadał o mężczyźnie o
imieniu D’Artagnan, który zostaje wysłany przez rodziców
do Paryża, gdzie ma zostać jednym z muszkieterów.
Poznaje tam dziewczynę, Kornelię, która jest asystentką
królowej. D’Artagnan wraz z pozostałymi trzema
muszkieterami wyrusza do Anglii, by ratować honor
królowej. Spektakl był zabawny, wszyscy dobrze się bawili.
czekamy na kolejne wyjazdy.

 autorka: Ola Okrój kl.IVb

TEATR 
„TRZEJ MUSZKIETEROWIE”
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W roku 2021 wyjątkowo śnieg spadł już 30 listopada!

Uczniowie byli przeszczęśliwi (nauczyciele trochę
mniej), więc od razu po skończonych lekcjach

wybiegali na podwórko szkolne i świetnie się bawili.
Były wojny na śnieżki, lepienie bałwanów, a także

aniołki w śniegu. Niektóre klasy wybrały się na
spacer do parku, gdzie wspaniale się bawili. Zabawy

na śniegu zainspirowały młodsze klasy do
wykonania prac plastycznych.

  

 ZIMOWE SZALEŃSTWO
KATOLIKA!
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Wszyscy kojarzymy wielkopiątkowe Drogi Krzyżowe z Janem Pawłem II w Koloseum,
pamiętamy, jak wielkim czcicielem Krzyża był polski Papież. Mało kto jednak wie, że Ojciec

Święty niemal co piątek odprawiał nabożeństwo Drogi Krzyżowej na… dachu Pałacu
Apostolskiego. Znajduje się tam ogród z 14 stacjami wykonanymi na polecenie Pawła VI.

 
Święty Paweł mówi: „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo” (2 Kor 5,20). To
jest nasza odpowiedzialność! Jesteśmy posłani do innych, do naszych braci. Odpowiedzmy
wspaniałomyślnie na tę ufność, którą Chrystus w nas pokłada. Tak, Wielki Post jest czasem

prawdy! Popatrzmy na siebie szczerze, uczciwie i z prostotą! Nasi bracia są tam, wśród
ubogich, chorych, zepchniętych na margines, starych. Co uczyniliście z waszą miłością? Z

waszą prawdą?
 

We wszystkich diecezjach i Kościołach z okazji Wielkiego Postu apeluje się do tej Prawdy,
którą posiadacie i do Miłości, która jest jej dowodem.

 
Otwórzcie zatem wasze umysły, aby spojrzeć wokół siebie, i serca, by rozumieć i być

życzliwym; otwórzcie dłonie, aby nieść pomoc. Potrzeby są ogromne, wiecie o tym. Dlatego
zachęcam was, abyście z hojnością uczestniczyli w tym dzieleniu się. Zapewniam was o mej

modlitwie, udzielając wam mojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

VIA  CRUCIS .  ROZWAŻANIA  DROGI
KRZYŻOWEJ

 ŹRÓDŁO:  „L ' OSSERVATORE ROMANO” ,
1981 /2
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Ósmego marca, klasa VII b przygotowała małe przyjęcie z
okazji Dnia Kobiet. Wszystkie dziewczyny chętnie wzięły

udział się w quizach, konkursach i zabawach.
Chłopcy zadbali również o piękne kwiaty i słodki

poczęstunek.
To był udany dzień. Chłopcy z klasy VII b stanęli na

wysokości zadania. 
                       ~anonimowy reporter znany jako                           

Frutidimare

Dzień Kobiet w VII BDzień Kobiet w VII BDzień Kobiet w VII B
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W klasie 7B dnia 09.03.2022 odbyła się prezentacja komicznych scenek z dramatu

"Zemsta". Uczniowie grali wybrane fragmenty z lektury.
Na scenie wystąpili: Armatowski Nikodem, Bliźniewski Maciej

Bun Maksym, Dawidowska Nikola , Kobiela Zuzanna Konkol Nina, Król Zofia,
Krzyżykowski Sławomir ,Leszczyński

Franciszek, Ławicki Jakub, Nowiński Tomasz, Plata Ksawery, Rebicki Franciszek,
Skrzypkowski Paweł, Sołtysek Zofia,

Wentk Marcel.

NADAL
GRANA

"ZEMSTA"
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Gościliśmy dziś  na lekcji Noblistów! W klasie V w czwartek 10
marca odbyły się konferencje z polskimi laureatami Literackiej

Nagrody Nobla. Uczniowie samodzielnie przygotowali
scenariusze spotkań i wcielili się  w role pisarzy i dziennikarzy.

Wszyscy bardzo się zaangażowali,ale najbardziej przekonujący i
interesujący okazali się Henryk Sienkiewicz (Kornelia
Pawłowska) i Władysław Reymont (Maks Bikowski).

Nobliści w V klasie
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Ola Okrój i Tosia Kroplewska przygotowały i
poprowadziły 100 lekcję polskiego,na której uczniowie
pracowali z lekturą „Tajemniczy ogród”, bawiąc się w

kalambury, zagadki, quizy nawiązujące do treści
utworu. Było nawet krótkie przedstawienie - nowa
wersja powieści Burnett - Marysia w roli Mary była

naprawdę przekonująca! Brawo B-czwartaki!

100 lekcja polskiego

str.13                                                                                                                     str.13



KĄCIKKĄCIKKĄCIK   
FOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNY

Autor: Paweł Skrzypkowskistr.14                                                                                                                             str.14



autor: Frutidimare
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Dziś w szkole było super.
Na lekcji przyrody Pani zaproponowała, żebyśmy poszli na spacer do lasu obok szkoły.

Ananiasz, jak zawsze, chciał zostać, więc Pani zrobiła głosowanie.
Wszyscy (oprócz Ananiasza) zagłosowali za tym, byśmy poszli na spacer. I

wtedy pupilek Pani zaczął płakać i mówić, że nikt go nie lubi i wszyscy robią
mu na złość, a on chce zostać. W końcu poszliśmy na spacer i powiem

wam, że mieliśmy szczęście, bo akurat dzisiaj mieliśmy trzy lekcje
przyrody pod rząd, więc było dużo czasu. Gdy tak szukaliśmy

ciekawych rzeczy, nagle Kleofas zawołał: "Tu coś jest!"
Wtedy wszyscy podbiegli, a przed nim stał wielki grzyb. Wszyscy

próbowali go podnieść (grzyba nie Kleofasa), ale był za ciężki, więc Pani
zrobiła zdjęcie temu znalezisku i wstawiła 5 do dziennika Kleofasowi.

Nie widzieliśmy już innych ciekawych rzeczy, dlatego postanowiliśmy już
wracać do szkoły. Gdy byliśmy na skraju lasu, Mikołajek znalazł na ziemi

małą paczkę, otworzył ją, a w środku znajdowały się: czekolada truskawkowa, paluszki
solone i czekoladowy Św. Mikołaj. Kiedy Alcest to zobaczył, od razu wyrwał paczkę z ręki
Mikołajka i zjadł całą jej zawartość. No i zaczęła się kłótnia: Mikołajek dał mu fangę w nos

tak, jak go nauczył Euzebiusz, a Alcest wszedł mu na stopę. Gdy w końcu się
pogodzili, wróciliśmy do szkoły i Alcesta zaczął boleć brzuch. Okazało się,

że data ważności czekolady minęła 2 lata temu.
 

Jan Rebicki kl. IV B

Spacer, wielki grzyb i tajemnicza paczka

Nasze Prace
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1) Ile obozów jest w pierwszej części Goticka?

 
2) X-men (nie filmy) należy do:

 a)Marvel comics     b)DC comics    c)Pixar     d)Disney   
 e)20th Centry Fox     f)Sony

 
3) Co szybciej się stanie, jeżeli spróbujesz wypić 200 litrów

wody?
a) będzie ci się chciało siku      b) umrzesz        c)ziemniaczki    

d)zwymiotujesz   
   

4) Czy oryginalnie w pierwszym komiksie solowym Spider-mana,
zdanie :"Z wielką mocą, wiąże się wielka odpowiedzialność"

rzeczywiście padło z ust wujka Bena?
 

5) Jak nazywa się twórca i główny scenarzysta Marvel comics?
 

6) Czy Odyn był dobrym ojcem (chodzi tu o MCU-Marvel
Cinematic Univers - czyli  filmy)?

 
7) Jaka jest najbardziej chorowita rasa psa?

 
8) Kim były dzieci Lokiego?

 
9) Ile twarzy ma Światowit [mitologia słowiańska]?

 
10)Czy na płaskiej ziemi, może wystąpić zjawisko zachodu

słońca?
 
 

QUIZQUIZQUIZ
Odpowiedzi do quizu są na ostatniej stronie.
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Artykuły:

SKŁAD REDAKCJI:

Drodzy czytelnicy,
zwracamy się do Was z prośbą,
by informować nas o ważnych,

śmiesznych i ciekawych wydarzeniach.
 

redakcja Gońca Katolika

Piszcie do nas:
goniec.katolika2@gmail.com

3| 2. B| 3. D| 4. Nie| 1.
    5. Stan Lee
    6. Nie
    7. Buldog Francuski
    8. A |9. 4| 10. Nie

Odpowiedzi do quizu


