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Drodzy Uczniowie 
Witamy Was w nowym roku szkolnym 2020/2021. Choć za 

oknami coraz częściej widać oznaki nadchodzącej jesieni, nie 
powinniśmy się tym martwić, gdyż ważne jest to, że znów 
możemy się wspólnie spotkać w szkolnych murach. Mamy 

nadzieję, że chętnie też sięgniecie po Szufladę i przeczytacie 
artykuły przygotowane przez naszych szkolnych dziennikarzy. 

Zapraszamy zatem do lektury. 
REDAKCJA 



DZIEŃ DRZEWA- 10 PAŹDZIERNIKA 
 

Dzień drzewa to święto, 

które zostało  zainicjowane 

przez amerykańskiego, 

sekretarza rolnictwa Stanów 

Zjednoczonych i gubernatora 

stanu Nebraska -Juliusa 

Sterlinga Mortona. 

Pomysłodawca święta w 

1872 r. zwrócił się do 

społeczeństwa, aby każdy 10 

kwietnia posadził drzewo. Pomysł spodobał się wszystkim i w tym dniu 

posadzono ponad milion drzew. Święto zostało przyjęte pod nazwą 

Arbor Day i od tamtej pory w USA w drugą niedzielę kwietnia 

powszechnie sadzi się drzewa. W 1951r. ustanowiono go światowym 

dniem we wszystkich krajach członkowskich.  

W Polsce święto obchodzone jest od 2003 roku 10 października. Dzień 

organizowany jest przez stowarzyszenie ekologiczne oraz nadleśnictwa. 

W tym dniu inicjowane są akcje polegające na sadzeniu drzew. 

Corocznie na świecie wycinanych jest 12-15 mln hektarów lasów. Co 

minutę znika naturalny las o wielkości 36 boisk do piłki nożnej, zaś co 3 

lata wycinane są lasy tropikalne mające powierzchnię Polski.  

Dlatego  10 października zasadźmy drzewa, aby móc czym oddychać. 

 

 

 

 

Julia Jarczak 8d 

 



4 października- Światowy Dzień Zwierząt  

Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 r. we Florencji i rozpoczyna 

Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. 

Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce 

w 1993 r. 

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na: 

 los bezdomnych zwierząt; 

 znęcanie się nad zwierzętami; 

 warunki bytowe zwierząt w schroniskach; 

 sterylizację bezdomnych zwierząt; 

 nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. 

W tym czasie są też organizowane dni otwarte w schroniskach. 

 

Obchody Dnia Zwierząt mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku 

do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma 

swoje prawa. 

 
Agata Lisowska 8D 

 



Halloween- ciekawostki 

1. Święto to jest obchodzone od około sześciu 

tysięcy lat i jak podają wierzenia, ma swoje 

korzenie w Irlandii w 4000 r. przed 

Chrystusem. 

2. Zaraz po Bożym Narodzeniu, Halloween jest 

najbardziej skomercjalizowanym świętem w 

Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wydają 

na nie ok. 6,9 miliardów dolarów, z czego 

większość przeznaczają na słodycze, 

kostiumy i imprezy. Spora część pieniędzy 

jest przeznaczana na przebrania dla zwierząt 

domowych. 

3. Boisz się Halloween? Może to być oznaka Samhainofobii– lęku przed 

Halloween. 

4. Nie bój się, jeśli zobaczysz pająka podczas Halloween. Zgodnie z 

wierzeniami, jest to dusza ukochanej osoby, która obserwuje Cię z 

góry. 

5. Zabawa cukierek-albo-psikus (trick-or-treat) jest przeznaczona tylko 

dla dzieci. Niektóre miasta w USA posunęły się jeszcze dalej: 

zabroniły udziału w zabawie dzieciom powyżej dwunastego roku. W 

niektórych miejscach nastolatkowie, którzy złamali ten zakaz, mogą 

zapłacić grzywnę do tysiąca dolarów. 

 

Natalia Szokiel 8d 
 

 

 

 

 

 

 

https://visual.ly/how-much-candy-do-we-eat-halloween


Czym dla ciebie w XXI w. jest godne życie? Co decyduje o godności człowieka? 

 

Podczas rozmyślania na temat ludzkiej godności, zauważyłam, że dzieli się ona 
na dwa dominujące aspekty, a mianowicie godność materialną i duchową. Mimo że 
obie można określić jednym i tym samym słowem, to obejmują one kompletnie inne 
sfery życia. 

Godność materialna polega przede wszystkim na zapewnieniu sobie dobrych 
warunków do życia. Warto starać się doskonalić swoje umiejętności i poszerzać 
zakres wiedzy, aby w przyszłości otrzymywać za swoją pracę odpowiednie 

wynagrodzenie. Jednak, jak 
powszechnie wiadomo, 
lepiej jest być „głodnym, ale 
godnym”. Oznacza to, że 
jeżeli nie powiodło nam 
się pod względem 
znalezienia dobrze płatnego 
stanowiska, to powinniśmy 
zachować odpowiednią 
postawę i nie sięgać 
po źródła dochodu, 
które będą uwłaczały naszej 
godności, np. 
używania swojego ciała do 
świadczenia pewnych 

usług. W okolicznościach posiadania niewystarczającej ilości środków do godnego 
życia, należy starać się polepszyć swoją sytuację, jednak nie działając wbrew sobie i 
wyznawanym wartościom. 

Godność duchowa opiera się przede wszystkim na byciu świadomym swojej 
wartości oraz na szacunku wobec swoich poglądów i wartości mających ogromne 
znaczenie w naszym życiu.   
Nie powinniśmy uważać, że jesteśmy od kogoś gorsi. Godność przejawia się 
również  w lojalności wobec swoich zasad. Godny człowiek ich nie łamie i nie zapiera 
się ich w przypadku próby. 

Podsumowując, godność to wolność, szacunek do swoich poglądów, 
wartości i ciała.  
To także nierobienie niczego wbrew sobie oraz nieuleganie ludziom mającym na nas 
zły wpływ. Każdy człowiek powinien pielęgnować swoją godność. 

 

Agata Lisowska 8 d 
 

 

 



Czym dla Ciebie w XXI w. jest godne życie, co decyduje o 
godności człowieka?  

 

Godne życie to dla mnie przede wszystkim postępowanie w 
zgodzie z własnymi zasadami, posiadanie własnych wartości oraz 
wyrażanie swoich poglądów, nawet jeśli inni mają odmienne 
zdanie na jakiś temat. W dzisiejszych czasach o godnym 
życiu często decyduje to, jak duży majątek posiada dana osoba. Ja 
jednak uważam, że to nie ilość posiadanych pieniędzy i rzeczy 
materialnych świadczy o godności życia. Ważne są warunki, które 
umożliwiają rozwój, prawidłowe funkcjonowanie oraz zaspokajają 
zarówno potrzeby najbardziej przyziemne jak i potrzeby wyższego 
rzędu. Skromne życie może być tak samo godne jak to pełne 
bogactwa i przepychu. Dzięki temu, że człowiek postępuje zgodnie 
ze swoimi wartościami, może codziennie rano spojrzeć na siebie w 
lustrze i być dumnym z tego, że postępuje właściwie i według 
przyjętych przez niego zasad moralnych. O godności człowieka 
decyduje to jaki ma stosunek do samego siebie i swojego 
otoczenia. Najistotniejsze jest to, aby się szanował i miał szacunek 
do innych oraz nie robił nic wbrew sobie i innym. Człowiek z 
godnością jest wierny swoim przekonaniom, nie krzywdzi innych i 
zna swoją wartość. Godność to coś, czego nikt nie może nam 
odebrać, a przecież każdy człowiek ma prawo do godnego życia.   
 

Marta Gala 8d  

 

 

 

 

 

 

 



Czym dla ciebie w XXI wieku jest godne życie, co decyduje o godności 

człowieka? 

 

Godne życie jest dla mnie przede wszystkim szanowaniem 
bliźniego. Często jesteśmy dla siebie niemili, a nasze zachowanie 
podsumowuje powiedzenie „Człowiek człowiekowi wilkiem”. Nie musi 
tak jednak być.   

Osoby „godne” szanują się nawzajem i pomagają sobie lub po 
prostu nie przeszkadzają. Życie godne to życie zgodne ze sobą i swoimi 
wartościami czy zasadami, które nie krzywdzą innych. Każdy ma inne 
mniemanie co do „grzechów” chociażby przez wzgląd na wyznawaną 
religię. Jednak ja przyjmę, że słowo „grzech” to zły uczynek, który 
zrobiliśmy wbrew sobie, którego żałujemy i z którego nie jesteśmy 
dumni. Jeśli często popełniamy „grzechy” nasza godność, nasze 
mniemanie o własnej wartości i samoocena podupada. Dlatego, aby 
mieć „godne życie” nie wystarczy być bogatym czy osiągnąć sukces. 
Godność to nie wartości materialne, a nasze odczucia co do własnej 
osoby.  

W dzisiejszych czasach często omyłkowo stosujemy słowo 
„godność” np. oceniając czyjeś zachowanie lub wygląd mówimy: jak 
można ubrać tak krótką spódniczkę - ona nie ma godności. Jest to 
według mnie niewłaściwe i niestosowne zachowanie osoby mówiącej, 
ponieważ to, że według nas jest coś niemoralne nie znaczy, że jest też 
takie dla innych. Myślę, że w XXI wieku dużo częściej używa się słowa 
„godność” jako obelgi, ponieważ ludzie stają się mniej życzliwi niż 
kiedyś. To, że uważamy coś za moralne dla nas nie oznacza oczywiście, 
że możemy to robić bezkarnie. Dla takich właśnie sytuacji są specjalnie 
ustanowione prawa, które obowiązują każdego. Możemy się z nimi nie 
zgadzać, lecz musimy się do nich stosować lub po prostu ich nie łamać.  

Dla mnie godne życie to życie, z którego jesteśmy zadowoleni, w 
którym nie krzywdzimy innych, jesteśmy szczęśliwi. Nieważne czy 
żyjemy w bogactwie, czy w ubóstwie, wystarczy pozostać wiernym 
swoim wartościom, aby życie było godne.               Natalia Szokiel 8b 



Czym dla ciebie w XXI wieku jest godne życie, co decyduje o godności 

człowieka? 

 
 
 Według mnie godne 

życie w XXI wieku jest to 

życie, w którym jesteśmy 

szczęśliwi. Jest to życie pełne 

miłości, ciepła oraz radości i 

tolerancji, w którym nie 

patrzy się z zawiścią na 

drugiego człowieka. Niestety 

we współczesnym świecie 

coraz rzadziej zwracamy 

uwagę na te wartości, 

ponieważ dla większości z nas życie bez komfortu i pieniędzy nie jest 

godne, myśląc, że pieniądze dadzą nam szczęście już do końca życia. 

Niestety tak nie jest, dają nam one tylko przez moment szczęście, aby 

na chwilę  zapomnieć o własnych  problemach i zaimponować innym. 

Dopiero jak  stracimy wszystko, zaczynamy doceniać to czego na 

początku nie dostrzegaliśmy. Zaczynamy szanować rzeczy, których 

nie można zobaczyć ani kupić. Jednak  wtedy zazwyczaj właśnie 

straciliśmy już naszą godność.  

 Godne życie w XXI wieku różni się chociażby od tego w czasach 

drugiej wojny światowej, kiedy oznaczało coś zupełnie innego. Moim 

zdaniem takim przykładem są losy głównych bohaterów książki 

Aleksandra Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec”. Opowiada ona 

historię trzech dojrzewających chłopaków walczących o Polskę 

przeciwko okupantom, dla których wolność i godność jest cenniejsza 

niż ich własne życie. 

 Uważam, że o godności człowieka decyduje każdy z nas 

samodzielnie. Każdy ma jedno życie i od nas zależy czy przeżyjemy je 

godnie czy nie. Każdy z nas powinien decydować o sobie, bo sam 

dobrze wie, czego od życia oczekuje i co chciałby w nim przeżyć. 

 
 

Julia Jarczak klasa 8d 

 



XV RAJD CZTERNASTKI 

W październiku uczniowie naszej szkoły mogli 

uczestniczyć  w XV Rajdzie Czternastki, który 

wpisał się w tradycję naszej placówki. Tym 

razem pod hasłem OPOLE DAWNIEJ I DZIŚ 

zwiedzaliśmy nasze malownicze piękne miasto. 

A oto krótka fotorelacja z tego wspaniałego 

wydarzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesień 

Żegnamy już ciepłe lato, 
pojawi się zła pogoda, 
trochę deszczu trochę ciapy, 
przygnębienie oraz słota. 
Opadłe liście na chodnikach, 
na niebie ciemne chmury, 
książka, kocyk i herbatka, 
a za oknem piękne góry.  
Mimo chandry i bez słońca,  
niestraszna nam będzie szaruga, 
kalosze, czapka, rękawiczki, 
bez narzekania na zmarzłe policzki. 
Marta Gala ft. Natalia Szokiel 
 
HALLOWEEN 
Już jest koniec października 
Któż zabawy dziś unika? 
Cuksy, dynie i przebrania 
To jest nie do zmarnowania! 
Duchy, wróżki, inne zjawy 
Nie ustają Twe obawy. 
Pytasz psikus lub cukierek 
I Masz słodycz na deserek. 
Pełno strasznych dekoracji 
Wokół w bród różnych kreacji 
A Ty za co się przebierzesz? 
I cukierków ile zbierzesz?               Milena Monastyrska, Agata Lisowska 
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