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Moim zdaniem… 

 Lekcje języka polskiego nie muszą być nudne. Nie zawsze muszą 

dotyczyć lektur, konkretnego tekstu literackiego, ortografii czy 

gramatyki. Przekonali się o tym uczniowie klasy 7a, którzy obecnie uczą 

się pisać rozprawki. Ich pierwsze prace dotyczą tematów ważnych, 

które nurtują współczesnego człowieka. Przeczytajcie! 

 

Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie dla człowieka? 

 

 Internet to nieodłączny komunikator człowieka XXI wieku. Jest bardzo 

pomocny i dostarcza rozrywki. Według wielu osób nie byłoby świata bez 

Internetu. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie: Internet – dobrodziejstwo 

czy zagrożenie dla człowieka? Udowodnię, że Internet jest zagrożeniem dla 

człowieka. 

 Warto zwrócić uwagę na to, że w Internecie jest dużo nieprawdziwych i 

bezwartościowych informacji. Mogą one służyć oszustom, którzy czerpią z tego 

korzyści. Dobrym przykładem są rekomendowane na niektórych stronach leki, 

które ponoć błyskawicznie pomagają w utracie wagi. W rzeczywistości często nie 

działają, a czasami zawierają związki chorobotwórcze. Jest to bardzo 

niebezpieczne. 

 Drugim argumentem przemawiającym za tym, iż Internet jest zagrożeniem, 

są hakerzy. Na pewno wiele osób ma założone konta na różnych stornach 

internetowych. Istnieją konta bankowe, do których mamy dostęp przez Internet. 

Pieniądze, hasła i dane do kont internetowych nie są jednak bezpieczne. Ludzie, 

którzy mają takie konta często padają ofiarami hakerów. Wykorzystują oni 

hasła, konta, kradną pieniądze, uzyskane dane wykorzystują do niecnych celów. 

Jest to dotkliwe dla zwykłego użytkownika. Dlatego Internet stanowi ogromne 

zagrożenie. 



 Internet to zagrożenie dla ludzi. Lęgnie się w nim dużo różnych patologii. 

Dlatego w kontakcie z innymi należy być ostrożnym  i trzeba zwracać uwagę na 

wiarygodność informacji. Naprawdę trzeba być ostrożnym i uważać na oszustów 

i złodziei, którzy krążą w sieci.  

Jan Dorna, Kamil Szukała kl. 7a 

 

 Mnóstwo ludzi korzysta z Internetu na co dzień. Każdy zadaje sobie 

pytanie, czy dobrze robi korzystając tak często z tego źródła. Czy Internet to 

dobrodziejstwo czy raczej zagrożenie dla człowieka? Myślę, że Internet jest 

zagrożeniem dla ludzi. Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami. 

 Warto zwrócić uwagę na to, że Internet sprawa, że dzieci nie odróżniają 

świata rzeczywistego od świata fikcyjnego. Kiedy dziecko gra, a rodzic prosi, aby 

coś zrobiło, reaguje ono agresją. Krzyczy na opiekuna, odmawia posłuszeństwa. 

Dzieje się tak, ponieważ dla młodego człowieka liczy się tylko świat fikcji, w nim 

żyje, przeżywa emocje, komunikuje się z innymi. Internet pozbawia nas 

umiejętności zwykłego komunikowania się, czy wykonywania normalnych 

czynności, jest niebezpieczny. 

 Kolejną ważną kwestią jest to, że ludzie wierzą, że wszystko to, co jest 

napisane czy pokazane w Internecie jest prawdą. Uczeń nie przeczytał lektury. 

Miał napisać charakterystykę głównego bohatera książki. Postanowił więc 

kierować się treściami zawartymi w Internecie. Okazało się jednak, że 

informacje, które „ściągnął”, były nieprawdziwe. Dostał przez to ocenę 

niedostateczną. Wystarczyło tylko przeczytać książkę, wtedy uczeń na pewno by 

wiedział, że to, co czyta w Internecie jest nieprawdą.  Trzeba umiejętnie 

weryfikować informacje, które są tam zawarte. 

 Z przedstawionych argumentów jasno wynika, że Internet jest 

zagrożeniem dla człowieka. Każdy powinien mieć tego świadomość. 

 

Weronika Glazar i Roksana Gogolewska kl. 7 

 



 

 

 Obecnie prawie każdy człowiek korzysta z Internetu. Ciekawiło Was 

pewnie kiedyś czy Internet to dobrodziejstwo czy zagrożenie dla człowieka? 

Moim zdaniem Internet to wielkie zagrożenie. Spróbuję to udowodnić 

odwołując się do sytuacji z życia. 

 Warto zwrócić uwagę na to, że wielu ludzi korzysta z Internetu bezmyślnie, 

narażając siebie i bliskich na niebezpieczeństwo. Dobrym przykładem na 

poparcie mojego argumentu jest fakt, że dużo młodych ludzi poznaje nowe 

osoby przez Internet, a następnie umawiają się oni na spotkania. Konsekwencje 

spotkania z nieznaną nam osobą często są tragiczne, kończą się np. śmiercią. 

Warto też wspomnieć o grach, których jest bardzo dużo w sieci. Wpływają one 

źle na ludzi i ich psychikę. Poprzez ciągłe granie, człowiek staje się agresywny w 

stosunku do innych. Nie odróżnia rzeczywistości od fikcji, może zrobić komuś 

krzywdę.  

 Jak wynika z przedstawionych przykładów, Internet jest ogromnym 

zagrożeniem dla człowieka. Bezmyślne i niekontrolowane używanie Internetu 

może doprowadzić do nieszczęścia.  

 

Milena Poliszczuk, Zuzanna Jęch, Mateusz Giel kl. 7a 

 

 

 

 

 

 

 



ALE KINO! 

 

 

 Kolejna odsłona "Ale kino!" . Klasy szóste obejrzały film "Hej, 

Sokoły!". Jego bohaterami byli młodzi piłkarze, którzy przyjechali na 

turniej. Bardzo się nam ten film podobał, bo mówił o przyjaźni, 

pomaganiu sobie, a jego akcja działa się w pięknych plenerach Islandii. 

Po projekcji czekała na nas niespodzianka - spotkanie z piłkarzami 

Lecha i scenarzystą filmu, panem Gunnarem Helgasonem. 

 

 



 

 Każdy powinien spełniać swoje marzenia. Uczniowie kl. 7a obejrzeli rewelacyjny film właśnie o 

marzeniach, a także o przyjaźni, "Mamy talent". Na końcu uczniowie poznali twórcę tego filmu. 

Festiwal ALE KINO! Warto tu być! 

 

 

 



"Szlakiem powstania wielkopolskiego" 

 

 

Choć ziąb i wiatr klasy szóste, spacerując po Poznaniu, poznawały 

historię powstania wielkopolskiego. I tak mieliśmy szczęście, bo zima 

w grudniu 1918 była dużo sroższa. Widzieliśmy to na zdjęciach na 

plenerowej wystawie, stojącej na Starym Rynku oraz w Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego. Przedtem byliśmy też w krypcie kościoła 

św. Wojciecha- przy sarkofagach wybitnych Wielkopolan, m.in. 

J.H.Dabrowskiego oraz J.Wybickiego. Na Cmentarzu Zasłużonych 

Wielkopolan oddaliśmy hołd pierwszemu dowódcy powstania - 

Stanisławowi Taczakowi. Nasza trasa wiodła też przed hotel Bazar, z 

którego 27 grudnia do Poznaniaków przemawiał Jan Paderewski oraz 

na Plac Wolności, gdzie powstańcy składali przysięgę. 



ANDRZEJKI W SP55 

 

 

 



 

 

 

 



 

„SPRAWOZDANIE Z APELU Z OKAZJI  

100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI” 

 

 

 W dniu 9 listopada klasy 6 naszej szkoły zorganizowały apel z okazji 100 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel odbył się w sali 

gimnastycznej. W wydarzeniu uczestniczyły klasy 5,6,7,8 oraz nauczyciele i pani 

dyrektor. 

 O godz. 11.11. zaśpiewaliśmy hymn. Po zaśpiewaniu hymnu pani dyrektor 

wygłosiła interesującą przemowę. Następnie 6 klasy przedstawiły scenkę dotyczącą 

zaborów Polski. Polskę grała Julia Kapusta. Na głowie miała koronę, która została 

zdjęta przy demonstrowaniu rozbiorów Polski. Julia była ubrana w kolory narodowe 

Polski. Na ramieniu miała szarfę, na której napisane było „Polska”. Przedstawienie 

wyglądało tak, że na tablicy przedstawiona była mapa Polski, którą Prusy, Rosja i 

Austria „porozbierały” tak, że z Polski nic nie zostało. Jednak, gdy na scenie pojawił 



się chłopiec odgrywający rolę Józefa Piłsudskiego, nasza ojczyzna powróciła na 

mapę Europy. Julka grająca Polskę odzyskała koronę. 

 Sala gimnastyczna została pięknie udekorowana. Z tyłu powieszono godło 

Polski i postawiona była tablica z napisem: „Wolność nie jest dana raz na zawsze, 

trzeba ją stale zdobywać na nowo”. Uczniowie ubrani byli na galowo, a na piersi 

przyklejone mieli odznaki z polskimi barwami. 

 W trakcie apelu odbył się konkurs piosenki patriotycznej. Wygrały klasy 6. Na 

koniec zostały również rozdane nagrody za konkurs recytatorki poezji patriotycznej. 

 Przedstawienie bardzo mi się podobało, ponieważ było ciekawe i 

emocjonujące. Chciałabym żeby takie apele zdarzały się częściej. 

 

                     Aleksandra Kowalska kl. 5a 

 

 

 



 

 

„Podziel się życiem” 

 

 26 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjne w ramach akcji „Podziel 

się życiem”, realizowanej przez fundację Drużyna Szpiku. Wolontariusze Drużyny- Pani 

Maria Homan, Pan Stanisław Furmaniak oraz nasz mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski 

podzielili się z nami bardzo istotną wiedzą na temat nowotworów krwi i dawstwa szpiku, 

krzewiąc przy okazji piękną ideę wolontariatu. Poruszona została kwestia oddawania krwi, 

pobierania szpiku oraz rejestrowania się w bazach dawców szpiku. Przy okazji zostały 

obalone mity, że oddanie szpiku jest bardzo bolesne, ryzykowne i że pobiera się go 

bezpośrednio z kości. Mówiliśmy także o profilaktyce chorób nowotworowych. W 

przypadku nowotworów krwi, takich jak białaczki czy chłoniaki, najważniejsze są badania 

kontrolne, np. morfologia krwi, gdyż bardzo często o zachorowalności decydują 

predyspozycje genetyczne (skłonność i podatność osobnicza). Dziękujemy za to niezwykle 

ważne spotkanie. 

Małgorzata Natywa 
nauczyciel biologiiSP55 

 



 

„Izolacja DNA za pomocą nasion” 

 

  

 

 22 października na lekcji biologii badaliśmy DNA. Użyliśmy do tego 
nasion soczewicy. Na samym początku zblendowaliśmy wodę ze szczyptą 
soli oraz soczewicę. Następnie przecedziliśmy naszą miksturę przez sitko i 
dodaliśmy tam płyn do zmywania naczyń. Musieliśmy odczekać 10 minut. 
Kiedy minął wyznaczony czas dodaliśmy odrobinę soli zmiękczającej. 
Przelaliśmy całość do probówki i delikatnie wlaliśmy spirytus. Wszyscy 
zdziwiliśmy się bardzo, ponieważ doświadczenie się udało. Zobaczyliśmy 
białe niteczki. To właśnie było DNA soczewicy! 

 

Pola Gawrysiak kl. 8a 

 

 



„Nasza przygoda w Muzeum Henryka Sienkiewicza” 

 

 

 W tym roku klasy piąte rozpoczęły język polski „przygodą” z książką Henryka 

Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”. Bohaterowie powieści, Staś i Nel, przemierzali 

afrykański ląd, a my ich przykładem odbyliśmy wyprawę do miejsca poświęconego autorowi 

ich przygód. W środę, 19 września całą klasą 5b wybraliśmy się do Muzeum Henryka 

Sienkiewicza w Poznaniu, a 20 września w to samo miejsce udała się też klasa 5a. 

 Zanim zaczęliśmy zwiedzanie, mieliśmy okazję do zabawy w berka na poznańskim 

Starym Rynku. Nel w powieści bawiła się ze słoniem Kingiem, a nam w zabawie towarzyszyły 

poznańskie gołębie. Było bardzo gorąco, całkiem jak w Afryce. Idąc tropem naszych 

bohaterów, odkryliśmy źródło wody pitnej na płycie Starego Rynku. Było z tym dużo 

zabawy. 

 W muzeum czekała na nas miła pani przewodnik. Na początku udaliśmy się do sali 

związanej z książką „W pustyni i w puszczy”. Czekało tam na nas wiele egzemplarzy tej 

powieści, przetłumaczonych na różne języki świata! Byliśmy zaskoczeni, jak popularnym 

pisarzem jest Henryk Sienkiewicz. Pani przewodnik opowiadała nam ciekawe historie 

związane z autorem: o jego życiu, podróżach i inspiracjach do pisania książek. 

Dowiedzieliśmy się na przykład, że postać Nel była wzorowana na córce przyjaciela pana 

Sienkiewicza, dziewięcioletniej Wandzi. 

 Przygodę w muzeum zakończyliśmy warsztatami plastycznymi, gdzie wykonywaliśmy 

maski afrykańskie. Nasze prace z dumą prezentujemy w holu szkoły. 

 Wyprawę zaliczamy do udanych. Moim zdaniem, z takiej lekcji muzealnej można 

wynieść i zapamiętać dużo więcej, niż podczas tradycyjnych lekcji w szkole. 

                                                                                                 Matylda Juskowiak kl. 5b SP55 

 



„Żywa lekcja patriotyzmu…” 

 

 

 Dzień zaczął się zwyczajnie… Mury szkoły witały uczniów od samego rana. Dzisiaj było 

przyjemnie, bo przez chmury zaczęły wyglądać niepewnie ciepłe, jesienne promienie słońca. 

Jednak wtorkowy poranek dla uczniów klas 8 i klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu 

był nieco odmienny. Nie słyszeli oni dzisiaj ani jednego dzwonka, nie siedzieli „grzecznie” w 

ławkach podczas zajęć, nie hasali rozbrykani na przerwach… Dzisiaj wybraliśmy się do kina. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież nic ciekawego, zwykłe kino i film. Nic bardziej 

mylnego.  

 Uzbrojeni w uśmiechy ruszyliśmy do centrum. Nie szliśmy dzisiaj tylko do kina. 

Naszym pierwszym przystankiem był Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, 

pomnik upamiętniający powstanie wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918r. 

Monument ten, dla niewtajemniczonych, stoi u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi. 

Sporą grupką zebraliśmy się przed pomnikiem. Tutaj pani od historii udzieliła nam małej, ale 

jakże przyjemnej lekcji. Następnie udaliśmy się do kina. Jak wszyscy wiemy, w tym roku 

obchodzimy 100-lecie niepodległości Polski, dlatego też z repertuaru wybraliśmy film o 



poważnej tematyce, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Film oparty na prawdziwych 

wydarzeniach opisanych w książce Arkadego Fidlera, de facto naszej szkolnej lekturze. 

„Dywizjon 303” oglądaliśmy z zapartym tchem, patrząc na bohaterską postawę polskich 

lotników. Ludzi pełnych nadziei, miłości i wiary w to, że Polska może być wolna. Ten film dla 

każdego z nas był małą lekcją patriotyzmu. Po seansie czekała nas niespodzianka. Do sali 

wkroczył lotnik eskadry Tygrysów F16 z Krzesin. Opowiedział on nam o swojej pracy oraz 

cierpliwie odpowiadał na nawet najbardziej dociekliwe pytania. Rozmawiając z nami 

nawiązał też do książki „Dywizjon 303”, która zainspirowała go do tego, by zostać pilotem 

myśliwca. Po prelekcji zrobiliśmy sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Pełni wrażeń 

wróciliśmy do szkoły. Ten dzień dał nam dużo do myślenia i był naprawdę udany. 

 

Katarzyna Budzińska  
nauczyciel SP55 
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