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Wielokropek… 
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Czerwiec 2018 

 

Sentencja... 

,,Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.” 

                                             Marek Aureliusz 

Pożegnanie 

Stało się… to ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym. Niestety to nie 

wszystko, nasz zespół składał się głównie z uczniów klasy trzeciej gimnazjum, 

którzy w tym roku odchodzą. W przyszłym roku pojawi się zupełnie nowy zespół i 

życzymy im powodzenia.  

  Skoro to ostatni numer chcieliśmy się pożegnać. Tych dwóch lat nie zapomnimy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcali swój czas i czytali nasze artykuły. 

Mamy nadzieję, że byliście zadowoleni.  

  Życzymy wszystkim bezpiecznych i radosnych wakacji, pełnych 

niezapomnianych wspomnień.  

 Powodzenia w przyszłym roku szkolnym!  

                                                                                                         Mrs.E. 

 

 

 

 Dzień książek        

Drugiego kwietnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Książek dla dzieci. Z tej 

okazji zapytałyśmy naszą panią bibliotekarkę- Aldonę Falecką o najczęściej wypożyczane 

książki przez uczniów najmłodszych klas.  

  Warto zauważyć, że dzieci w wieku 7-8 lat wypożyczają zazwyczaj bajki, które są 

krótkie oraz mają wielką czcionkę. Pani bibliotekarka wyjawiła nam, że gdy odwiedzają ją 

młodsze dzieci, pokazuje im książki, które przystosowane są do ich wieku, by miały 

większą chęć by dalej czytać. Najczęściej poleca takie tytułu: Przygody Koziołka Matołka, 

Kopciuszek, Czerwony Kapturek, książki s serii Franklin, itp. Każdą przygodę 

rozpoczynamy od małych kroków, decyzji. Bardzo możliwe, że z czasem się rozwiną i 

uczniowie przestaną ,,mdleć” na widok trzystustronicowej książki.  

                                                                                                 N.J. & P.K. 

                                                                                                                                                                               

 

Spis treści: 

 Pożegnanie 

 Dzień książek 

 To co nas dusi 

 Korzyści z aktywności 

fizycznej 

 Plan aktywności 

fizycznej 

 Plany na wieczór 

 Spędzanie wolnego 

czasu 

 3miejsca, które warto 

zobaczyć w SPK 

 Podsumowanie po 

egzaminach w klasie 

trzeciej 

 Ostatni raz z klasą 

trzecią 

 

 

 



 
Wielokropek…                                                                                                                                                     Strona 2 z 7 

 

        To co nas dusi 
   Powoli, powolutku zaciska się na mnie szorstka niczym papier ścierny dłoń. Skupia się raz na kciuku, potem na małym palcu i 

dalej. Wciskam guzik jeden po drugim. Każdy wciska się we mnie z jednakową siłą. Każdy jest dla mnie jak kolejna dawka 

środku uspokajającego, który po kolei, powoli, powolutku wyłącza obszary mojego umysłu. 

   Zaciska się ostatni. Pochłania mnie. Pochłania ostanie cząstki mojego jestestwa. Coraz więcej czerni pojawia się wszędzie, z 

każdej strony. Otacza mnie, dusi. Aż w końcu nic nie pozostaję. Ale, gdy wydaję się, że to już koniec, pojawia się oślepiające, 

wręcz białe światło. Bije od niego ciepło, które rozkrusza moją duszę. Teraz to ono mnie otacza. Lecz w przeciwieństwie do 

ciemności rozluźnia. Daje mi pole do manewru. 

A ja tylko na to czekałam.  

   Odpycham całe światło, całą energię, która skumulowała się wokół mnie i kieruję ją w stronę czerni. Otacza ją. Ale nie 

pochłania. Nie. Rozświetla, przeistacza ją w samą siebie. 

   A czerń jest jakby z tego zadowolona. 

 

 

 

Korzyści z aktywności fizycznej 
 
   Bieganie, pływanie, fitnes, piłka nożna, koszykówka, aerobik, spacer. Aktywność fizyczna dla niektórych jest wielkim 

wyzwaniem. Nie tylko nie jest przyjemna, ale także zabiera cenny czas i przysparza samych problemów, takich jak zepsucie 

się fryzury czy pocenie się. Unieszczęśliwia cię. Jest jak twardy kokos, do którego tak trudno się dostać, ale w środku kryje 

się najdelikatniejszy, biały miąższ. Dokładnie wiesz, co w nim jest, ale nadal kieruję tobą niechęć? A ta niechęć doprowadza 

cię do frustracji, bo dokładnie zdajesz sobie sprawę z tego, co mógłbyś mieć dzięki solidnej pracy, a tego nie robisz? Zatem 

przyjrzyj się korzyściom z aktywności fizycznej jeszcze raz, a może w końcu się przełamiesz. I nie bój się, spokojnie, nie 

zajmie ci to więcej niż pięć minut. Zdążysz zrobić to, co zaplanowałeś na później. 

   Tak więc największą korzyścią z aktywnego spędzania czasu jest zdrowie. Bez zdrowia nie ma życia, nie ma nas, nie mamy 

zatem czasu na przyjemności i odpoczynek, które tak uwielbiasz. Nie łudź się więc, że siedząc i nic nie robiąc, masz więcej 

czasu. Nie, skracasz sobie życie nie tylko kłopotami zdrowotnymi, a co za tym idzie częstym wizytom u lekarza, ale także 

szybciej przybliżasz się do śmierci. I uważaj, bo ona nie jest łaskawa i łapie każdego, kto myśli, że jest ponad nią. 

Ceń zatem swoje zdrowie, bo jest one największym danym ci skarbem. Poświęć chociaż chwilę na codzienne ćwiczenia. 

Zobaczysz, nie tylko cię zmęczą, ale także obdarzą hojnymi prezentami. Są nimi większe rozluźnienie ciała, zmniejszenie 

bólu pleców, nóg czy innych części ciała, które ucierpiały podczas długotrwałego siedzenia. Poza tym poprawi ci się 

krążenie, a sprawność uzyskana dzięki aktywności ułatwi ci codzienne życie. Zwykłe czynności, jak schylanie, dłuższe 
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stanie, wyginanie się czy wykręcanie się, by coś dosięgnąć, przejście z domu na przystanek, noszenie ciężkich toreb i wiele 

innych, nie będą ci już sprawiać żadnego problemu. I uwierz mi, poprawi ci się twoje samopoczucie. Pamiętaj ,, w zdrowym 

ciele zdrowy duch '' Zdrowie jest kluczem do szczęścia. 

Tak, mógłbyś powiedzieć, że aktywność fizyczna raczej odbiera radość niż ją daję i wcale nie dostrzegasz efektów. 

Rzeczywiście z początku jest trudno, lecz wszystkie początki są trudne. Z czasem ćwiczenia czy inne aktywności nie będą ci 

już sprawiać większych trudności, a na efekty, niestety, ale trzeba poczekać. 

   Czas spędzony na aktywności fizycznej nie musi zabierać dużo czasu. Wystarczy zaledwie niewiele, nawet dziesięć minut 

ćwiczenia każdego dnia. To naprawdę mało. Przecież nie każdy musi być sportowcem. 

   Aktywność fizyczna jest też tak cudowna, gdyż można ją uprawiać w wielu formach. Nie lubisz biegać? W porządku, 

możesz pływać. To też nie? Nie ma sprawy. Jest też tenis, badminton, jazda na rowerze... Do wyboru jest też dużo gier 

zespołowych. Tu właśnie pojawia się kolejna korzyść. 

   Uprawiając gry zespołowe uczymy się współpracy i strategii, jest to także świetny sposób na spędzenie czasu z 

przyjaciółmi. Poza tym wszystkie sporty uczą determinacji, wytrwałości, umiejętności rywalizacji i wielu, wielu innych. Cały 

pakiet zalet człowieka, którego warto poznać. A przecież o to nam wszystkim chodzi, nieprawdaż? 

   Ostatnią korzyścią, która być może sprawi, że pomyślisz o zmianie swoich przyzwyczajeń, jest poprawa sylwetki. Sport 

nie tylko pozwala pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej, lecz także pozwala wyrobić sobie mięśnie, wyszczuplić nogi, 

wymodelować brzuch. Pozwala nam poprawić swój wizerunek, oczywiście, jeśli uważamy, że takowych poprawek 

potrzebujemy. 

Nasz wygląd w tych czasach jest nadal ważnym kryterium w zawiązywaniu nowych znajomości i w zdobyciu niektórych 

stanowisk, więc warto zadbać o swój wygląd, jeśli pragniemy takiej pracy. 

   Podsumowując to wszystko, z zapałem wstajesz, nakładasz sportowe ubranie i zaczynasz w końcu otwierać kokos, bo 

dokładnie wiesz, jak cudowną zawartość on w sobie kryje. A któregoś ranka otwierasz oczy i z uśmiechem podążasz ku 

dalszym spełnieniom, bo powoli czujesz, że nie ogranicza cię już nic. Pozwalasz swemu dawnemu życiu ulecieć z wiatrem 

nowych wrażeń i z cierpliwością sięgasz po więcej prezentów twojej nowej, zdrowszej egzystencji.                                                        

 
    

 

                                                                                                                     Beatrice 

 

 
 

 
Plan aktywności fizycznej 

Trochę ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodziło! Aktywność fizyczna jest w naszym życiu bardzo ważna, 

dlatego przedstawiamy Wam krótki plan treningowy na cały tydzień: 
*Poniedziałek: Na poranek preferujemy poranne rozciąganie. Stań na baczność i nie uginając kolan, 
postaraj się dotknąć ziemi. Zrób kilka powtórzeń. Możesz wykonywać również różne skłony, które z 
pewnością dodadzą Ci kopa do działania. Gdy wrócisz ze szkoły udaj się na rower, rolki, spacer z psem 
lub z kolegą. Puść sobie muzyczkę, warto łączyć przyjemne z pożytecznym! 
*Wtorek: Po przebudzeniu, wykonaj 10 przysiadów i 15 pajacyków. W wolnej chwili wieczorem lub po 
południu - pobiegaj. Nie ma nic lepszego niż ruch na świeżym powietrzu! 

*Środa: Na ranek znowu zalecamy rozciąganie. Zrób kilka powtórzeń wymachów nogami, a po 
południu możesz poskakać na skakance. A może masz w domu trampolinę? Możesz to tym zastąpić. 
*Czwartek: Rano spróbuj zrobić 15 pompek. Jeśli sprawi ci to trudność, rób damskie. Po południu 
wybierz się na rower. 
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*Piątek: Dzień rozpocznij od rozciągania. Możesz wybrać ćwiczenia wymienione wyżej, a może znasz 
jakieś nowe? Po południu możesz pograć z kolegami w piłkę nożną. To świetna zabawa a przy okazji 
trochę się poruszasz. 
*Sobota: Z rana ponownie wykonuj pajacyki i przysiady. Możesz do tego dołączyć na przykład 
brzuszki. W ciągu dnia wyjdź na spacer. 
*Niedziela: Jako iż przez cały tydzień wykonywałeś ćwiczenia, proponujemy aby niedziela była dniem 
regeneracji. Odpuść sobie treningi i postaw na delikatne rozciąganie. 

Pamiętaj, aby codziennie pić dużo wody! 
Alex 

 

Plany na wieczór 

Na pewno większość z was nie ma pojęcia jak pożytkować czas wieczorem, kiedy jest już zbyt ciemno by robić coś na zewnątrz. 

Na różne sposoby można zabić czas- rysując, oglądając filmy lub czytając książki. Skupię się na dwóch ostatnich i polecę Wam 

najlepsze tytuły- w końcu zbliżają się wakacje i trzeba będzie coś zrobić z tą całą masą czasu!   

 Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest całkiem dobrze zaopatrzona i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Osobiście polecam 

serie ,,Lux” Jennifer L. Armentrout oraz cykl ,,Oddechy” Rebecca Donovan. Ta pierwsza jest dla miłośników fantasy, a druga- 

dramatów.  

  Dla tych, którzy nie lubią czytać, polecam obejrzeć dobry serial, np. 13 powodów czy Skam (ten serial jest dostępny tylko z 

napisami!). Obejrzenie ich obu pochłonie wiele czasu, ale na pewno nie będziecie żałować.  

                                                                                                                            Mrs.E.  
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Spędzanie wolnego czasu 

           Zbliża się koniec roku szkolnego. Z tej okazji postanowiłyśmy zapytać naszych uczniów, jak spędzają wakacje. Oto wyniki 

ankiety: 

 

 

Korzystając z okazji, chciałybyśmy życzyć Wam drodzy uczniowie udanych i bezpiecznych wakacji.  

                                                                                                                                                   P.K&N. 

 

 

Trzy miejsca, które warto zobaczyć w SPK 

3 miejsca, które warto zobaczyć w Suwalskim Parku Krajobrazowym 
 
 
   Suwalski Park Krajobrazowy jest unikatowym i pełnym atrakcji miejscem, które zachwyca nie tylko przyrodą, ale także 
szczególną rzeźbą terenu. Park powstał w 1976 roku z inicjatywy Antoniego Patli. Co roku przyciąga rzeszę turystów i 
amatorów przyrody, zarówno z Polski jak i z zagranicy. W obrębie niego znajduje się mnóstwo ciekawych zakątków. 
Przyjrzyjmy się 3 przykładom, które są szczególnie warte odwiedzenia. 
   
 Głazowisko Bachanowo 
 
To zbiorowsko wielu, większych i mniejszych głazów narzutowych, usytuowane obok rzeki Czarna Hańcza w miejscowości 
Bachanowo. Jest szczególnie urokliwym miejscem. ,, Pole kamieni '' jest otoczone przez piękny las, a obok szumi czysta i 
wartko płynąca, przypominająca górską, rzeka – Czarna Hańcza, którą można podziwiać przechodząc zaledwie około 100 
metrów pomostem przez las. Poza tym głazy są obrośnięte mchem i przypominają wypustki żółwia na skorupie. To wszystko 
sprawia, że Głazowisko Bachanowo jest miejscem wartym zobaczenia i poznania jego tajemnej atmosfery. 
 
Góra Zamkowa 
 
Dawniej była to siedziba popularnych na ziemi suwalskiej Jaćwingów, dzisiaj piękny punkt widokowy obrośnięty lasem z 
zapierającym dech w piersiach widokiem na cztery jeziora: Szurpiły, Kluczysko, Jeglówek i Jeglóweczek. Jedno z 
najpiękniejszych miejsc Suwalszczyzny, w którym nie sposób się nie zakochać. Góra jest ciekawa nie tylko krajobrazowo, 
lecz również historycznie, właśnie dzięki jej dawnym mieszkańcom, Jaćwingom. W jej okolicy nadal trwają wykopaliska w 
poszukiwaniu wszelakich rzeczy tego ludu. Minusem góry są długie schody, po których trzeba się wspiąć, aby dotrzeć na 
szczyt. Jednak jeśli się zmęczymy, możemy przecież wziąć kąpiel w znajdującym się obok urokliwym jeziorze Szurpiły (: 
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Smolniki z punktem widokowym ,, U Pana Tadeusza '' 
 
To miejscowość niezwykle zachwycająca, pełna atrakcji oraz, w której pobliżu znajdują się jeziora, ulubione miejsca na 
odpoczynek latem. Z atrakcji kulturalnych i turystycznych znajdują się tam gościńce, kościół, cmentarz rzymsko – katolicki, 
stara kaplica drewniana, izba regionalna. Poza tym przyrodniczo można tam przejść przepiękną ścieżką poznawczą wokół 
jeziora Jaczno, która w pewnej części prowadzi przez wieś. Jednak, co najważniejsze, z czego słyną Smolniki, jest punkt 
widokowy ,, U Pana Tadeusza ''. Zachwyca on unikatowym widokiem na północno – wschodnią część SPK, jeziora Kojle, 
Perty i Purwin oraz na trzy góry, ,, Jesionową '' , ,, Krzemieniuchę '' i słynną górę ,, Cisową ''. Krajobraz został doceniony i 
wykorzystany przy realizacji m.in. ,, Pana Tadeusza '' Andrzeja Wajdy, co jest ogromnym wyróżnieniem. 
 
   Suwalski Park Krajobrazowy nie jest w całości pięknym i zachwycającym miejscem, jednak nadal posiada przepiękne, 
wyjątkowe zakątki, nie tylko te wymienione powyżej, które czynią go szczególnym i wyjątkowym. Warto o tym pamiętać i w 
wolnej chwili odwiedzić Park w wakacje (: 

 

                                                                                                                                            Beatrice 
 
                                         

  

Podsumowanie po egzaminach w klasie trzeciej 

    Tak naprawdę, od każdej osoby usłyszymy inną opinię na temat egzaminów. Jedni mówią, że 
najtrudniejsza była historia, zaś drudzy mieli problem z językiem angielskim. 
     Ja osobiście najbardziej rozczarowałam się językiem polskim. Gdy zobaczyłam temat 
wypracowania, aż mnie przeszły ciarki po plecach. Ogólnie rzecz biorąc cały egzamin oceniam jako 
trudny. Rozmawiając z rówieśnikami stwierdzam, iż wiele osób podziela moją opinię. Wysoki poziom 
tegorocznych egzaminów spowodował, że uczniowie zmienili swoją decyzję dotyczącą wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej. Tak było też w moim przypadku. Przez całą klasę trzecią byłam pewna, że chcę iść 
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do 3LO na profil humanistyczny. W ostateczności papiery złożyłam do technikum nr.4 na profil technik 
ekonomista. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wyniki.  
Alex 
 

 

Ostatni raz z klasą trzecią 

W tym roku żegnamy się z uczniami klasy trzeciej gimnazjum. Spędzili w tej szkole dziesięć lat. Nie raz zdarzyło im się upaść, ale 

zawsze się podnosili. Pokonywali problemy- nie tylko szkolne. Zawiązywali nowe przyjaźnie i zapominali o starych. Sto razy 

zmieniali swoje plany na przyszłość. Płakali i śmiali się. Rozrabiali i przyznawali się do błędów. Nazbierali mnóstwo wyjątkowych 

wspomnień, a teraz przyszedł czas, by nazbierali nowych, w nowej, wymarzonej szkole.  

 Po raz pierwszy spotkali się w zerówce. Potem pokonywali następne klasy. Uczyli się czytać/ liczyć/ pojęć. Niektórym trzeba było 

pomagać, by doszli do końca, ale udało się. Na pewno w którymś momencie pragnęli uciec, ale zostawali i walczyli do końca. Są 

zwycięzcami. Są przyszłością tego kraju. Kiedy ich mijacie, na pewno nie myślicie, że to przyszli policjanci, lekarze, politycy. Każdy 

z nich zaważy na losach tego państwa, tak samo jak wy. Miejmy nadzieję, że mają wystarczającą siłę by spełnić wszystkie swoje 

plany.  

Mrs.E. & 

 


