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NASZE SUKCESY 

Z przyjemnością zawiadamiamy o pierwszym miejscu naszej szkoły 

w rankingu najlepszych szkół we Wrocławiu 2020r. 

https://waszaedukacja.pl/ranking/wroclaw/szkoly-podstawowe 

 

     rys. Jagoda O., 6c 

 

 

     rys. Julia P., 6c 
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DESTINATION IMAGINATION 2019 

 Nasza drużyna Blue Pompons zajęła II miejsce w Wyzwaniu na Już i II miejsce  

w Wyzwaniu Specjalnym na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination 

2019 w Chinach w dniach 2 - 10 grudnia. 

 Wyzwanie Specjalne polegało na przygotowaniu anglojęzycznego występu 

scenicznego na poznany na Olimpiadzie temat, samodzielnym wykonaniu scenografii  

z otrzymanych od Organizatorów materiałów oraz materiałów uzyskanych z recyklingu, 

stworzeniu scenariusza i finalnie prezentacji przed publicznością. Drużyna wykreowała 

Wróżkę Otylię i chioską Parasolkę, które w towarzystwie oddziału Mrówek dbały  

o środowisko, myły okna, gotowały zupę i zaskakiwane były - tuż  przed wejściem na scenę - 

dodaniem nowych materiałów w celu sprawdzenia ich umiejętności improwizacyjnych. 

Pompony zebrały wielkie brawa głównie od polskich drużyn, bo... Chioczycy nie oklaskują 

występujących! 

 Do Pekinu polecieliśmy z czterema innymi drużynami DI z całej Polski - laureatami I i II 

miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie DI z marca 2019. 

Wszyscy - prócz obecności na Olimpiadzie - zwiedzaliśmy Pekin i Wielki Mur Chioski. Jedliśmy 

kaczkę po pekiosku i uczestniczyliśmy w rytuale parzenia i picia herbaty. Na Uniwersytecie 

Pekioskim wzięliśmy udział w zajęciach plastycznych. Zaprzyjaźnialiśmy się także z naszymi 

Drużynami Bliźniaczymi. Poznaliśmy m.in. świetną Drużynę Flash spod Szanghaju. 

To były wielkie przeżycia i niezapomniana podróż! 

         Joanna Połed, Beata Żarska 
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Z ŻYCIA ÓSMOKLASISTÓW 

 Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 nadeszło wiele zmian. Wraz z naszą 

wychowawczynią rozpoczęliśmy przygotowania do egzaminów ósmoklasisty. Pomimo dużej 

ilości nauki postanowiliśmy umilid sobie ostatni rok pobytu w naszej szkole. 

 W październiku wybraliśmy się do Biblioteki Niemieckiej, znajdującej się na 

wrocławskim rynku. Rozwijaliśmy tam nasze umiejętności językowe, ucząc się nowego 

słownictwa w języku niemieckim. Dowiedzieliśmy się również, że jest to jedna z niewielu 

bibliotek wypożyczających książki w językach takich jak chioski, japooski, włoski i wiele 

innych. 

 

 
 

 Pod koniec tego samego miesiąca całą klasą poszliśmy do Hali Stulecia. Odbywały się 

tam warsztaty, które zmusiły wszystkich do logicznego myślenia. Zajęcia polegały na tym, że 

zostaliśmy zamknięci w tzw. „pokojach zagadek” – historycznym i matematycznym. Aby się z 

nich wydostad trzeba było rozwiązad wiele logicznych łamigłówek, prowadzących do 

ukrytego klucza. Na rozwiązanie zagadki mieliśmy 60 minut. Atmosfera w pokojach była 

świetna i wszystkim udało się wyjśd z pomieszczeo w wyznaczonym czasie. 

 Po miesiącu ciężkiej pracy odświeżyliśmy sobie treśd lektury, oglądając w teatrze 

przedstawienie „Kamienie na szaniec”. Sztuka była przygotowana profesjonalnie, pomimo 

niewielkiej liczby aktorów. Szczególnie zachwyciły nas efekty specjalne. Oddawały one 

doskonale klimat II wojny światowej. 

 Tym wyjściem zakooczyliśmy rok 2019. Na szczęście po przerwie świątecznej mieliśmy 

okazję ponownie wybrad się do teatru. Tym razem na przedstawienie „Dziady cz. II”. 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli zachwyceni interpretacją dzieła Adama 

Mickiewicza. Scenografia przekraczała wszelkie wyobrażenia, a muzyka idealnie współgrała z 

atmosferą panującą na sali. 

 Różnorodne wyjścia okazały się doskonałą odskocznią od przytłaczającego nas 

materiału. Cieszymy się, że tak miło i przyjemnie spędziliśmy pierwszy semestr naszej nauki 
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w ósmej klasie i mamy nadzieję, że drugi będzie równie dobry i udany lub nawet lepszy. 

 Jako klasa odnieśliśmy wiele sukcesów. Uczniowie biorą aktywny udział w wielu 

konkursach i akcjach organizowanych zarówno przez szkołę, jak i instytucje zewnętrzne. 

Trudno wymienid wszystkie. Naszym największym osiągnięciem jest jednak zdobycie przez 

Karolinę K. tytułu laureata „zDolnego  Ślązaka” z chemii, a przez Martynę U. tytułu finalisty z 

języka angielskiego. Wielu uczniów naszej klasy reprezentowało naszą szkołę w etapie 

powiatowym tego samego konkursu z różnych przedmiotów. Pod koniec lutego, w czwartek, 

braliśmy udział w Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, w którym nasza 

pięcioosobowa grupa wokalno-taneczna zajęła pierwsze miejsce, z czego również bardzo się 

cieszymy. 

       Zuzanna A., Olga P. i Zuzanna S., 8b 
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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

WARTO POMAGAD! 

 Większośd uczniów naszej szkoły wie, że już od wielu lat funkcjonuje Szkolne Koło 

Caritas. Wolontariusze, którzy do niego należą, pomagają potrzebującym. Wszystkie 

organizowane zbiórki odbywają się pod opieką siostry Benedykty. Dzięki takim działaniom 

udało się już wesprzed wiele osób. W tym roku szkolnym wzięliśmy udział  

w akcjach takich jak: 

- Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia 

- Opatrunek na ratunek 

- zbiórka żywności w sklepach 

- zbiórka odzieży oraz środków higienicznych dla bezdomnych 

- przygotowanie upominków na Wigilię dla bezdomnych 

- Kiermasz Świąteczny dla dzieci z hospicjum 

Dzięki Waszemu sercu i zaangażowaniu wielu potrzebującym żyje się lepiej.  

Naprawdę warto pomagad! 

           Zosia K., 7b 
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SZKOLNE ŚWIĘTO NAUKI 
 

 

Z okazji pierwszej edycji Szkolnego Święta Nauki chcemy Was zachęcid do 

aktywnego odkrywania i rozwijania własnych pasji i talentów. Z tego powodu 

opowiemy Wam nieco więcej o naszych Mistrzach i Idolach - ludziach, którzy 

nas uczą lub inspirują. Bliższych i dalszych. Tych z pierwszych stron gazet i Tych, 

z którymi mamy szczęście pracowad na co dzieo. Mamy nadzieję, że 

zainspirujemy Was do poszukiwania własnych Mistrzów oraz rozwijania 

zainteresowao i uzdolnieo. 

 

Z cyklu NASI MISTRZOWIE 

 

WYWIAD Z PANIĄ IWONĄ SZYMĄ 

 
 

To Ona sprawia, że korytarze naszej szkoły zmieniają się w galerię sztuki. To Ona prowadzi 

lekcje, w czasie których możecie poczud się prawdziwymi artystami, bardzo dużo się nauczyd 

i jednocześnie – odpocząd otoczeni pięknem kolorów i dźwięków. Bez jej pomocy wszystkie 

szkolne uroczystości nie miałyby tak efektownej oprawy plastycznej.  

Poznajcie Panią Iwonę Szymę.  
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Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce? I dlaczego? 

Moimi ulubionymi przedmiotami były: plastyka, historia i polski, ponieważ miałam 

wspaniałych nauczycieli, którzy mnie wspierali.  

Ile lat uczy Pani plastyki?  

Uczę plastyki dziesięd lat.  

Ile lat pracuje pani w naszej szkole? A ile ogólnie?  

W tej szkole pracuję trzy lata. Przedtem pracowałam też w liceum i gimnazjum, a jeszcze 

wcześniej w przedszkolu. Razem uczę dziesięd lat.  

Dlaczego wybrała Pani akurat plastykę?  

Kocham sztukę i muzykę, a w połączeniu to cudowna sprawa.  

Co lubi Pani najbardziej w pracy nauczyciela?  

Kontakt z dziedmi.  

Kim chciała Pani zostad, kiedy była Pani mała? I dlaczego?  

Zawsze chciałam robid coś związanego ze sztuką. Chciałam byd scenografem i nim byłam.  

Jakie są wady i zalety pracy nauczyciela?  

Wadą jest ciągłe spięcie i odpowiedzialnośd. Zalety to nieustanne poznawanie nowych ludzi, 

rozmowy, a nawet łzy i uśmiech.  

Ile godzin dziennie Pani pracuje? Czy to dla Pani dużo? 

Kocham moją pracę i nie liczę godzin.  

Które osiągnięcia uczniów cieszą Panią najbardziej? 

Cieszy mnie każda kreska i praca, przekraczanie granic, barier, przełamywanie lęku i niechęci.  

Jaka była najśmieszniejsza sytuacja w pracy, jaka się Pani przydarzyła? 

Jest ich wiele. Codziennie dzieje się coś śmiesznego. Na przykład ostatnio spadłam na lekcji z 

krzesła.  

Co lubi Pani robid w wolnym czasie?  

Lubię słuchad muzyki, chodzid do kina i teatru, moczyd nogi w zimnych strumykach górskich, 

jeśd żelki i czekoladę.  
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Czy ma Pani jakąś inną pasję poza plastyką?  

Tak. Moją pasją jest film, no i życie.  

Czy ma Pani jakieś zwierzątko? Jeżeli tak, to jakie? 

Mam dwa koty - Leosia i Kicię. Trzeci kot, Kostek, mieszka z moją córką w Krakowie. 

Dziękujemy za wywiad. 

       Rozmawiały Iga Sz. i Zuzia I., 6c 

 

 

NASI UTALENTOWANI IDOLE 

 
 

 

Pani Ewa 

 Osobą, o której talencie chcę opowiedzied, jest Pani Ewa. Ma w Dębrzniku stadninę, 

gdzie w ciągu roku prowadzi zajęcia nauki jazdy konnej, a w wakacje i ferie zimowe 

organizuje dziesięciodniowe obozy. Posiada ona wyjątkowe cechy: jest dobra, miła, 

wyrozumiała, opiekuocza, spokojna.  
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Jest doskonałym jeźdźcem i instruktorem jazdy konnej. W atrakcyjny sposób prowadzi lekcje, 

świetnie opiekuje się uczestnikami obozów i zajęd. Jej wyjątkowy talent polega  

na umiejętności przekazywania nam swojej wiedzy, przełamywania w nas obaw  

oraz zaszczepianiu w nas pewności siebie. Trenuje z nami w ujeżdżalni, jeździ z nami w teren, 

rozmawia, wskazuje błędy, które popełniamy.  

 Ja i moja siostra Agata kochamy zwierzęta, a w szczególności konie. Od kilku lat 

jeździmy na obozy konne do Dębrznika. Tam poznałam Panią Ewę. Przedtem nigdy nie 

skakałam przez przeszkody, bo się tego bałam. Jednak kilka lat temu podczas treningu Pani 

Ewa zachęciła mnie i przekonała, abym spróbowała. Tego dnia nauczyłam się skakad przez 

przeszkody. Miały one ok. 50 cm. Było to dla mnie duże osiągnięcie, które zawdzięczam 

staraniom i cierpliwości trenerki. 

 Dzięki wieczornym rozmowom dowiedziałam się wiele o koniach: ich żywieniu, życiu, 

pielęgnacji, rasach, hodowli, wyglądzie. Na przykład, że są konie zimno- i gorącokrwiste, 

mieszkające w stajni lub cały rok na dworze, konie małe i duże kuce. 

 Z chęcią jeżdżę na obozy jeździeckie, w czasie których wraz z siostrą rozwijamy  

i pogłębiamy naszą pasję oraz wiedzę o koniach. Każdy, kto pojedzie do stadniny chod raz, na 

pewno zechce tam wrócid. Sprzyjają temu również piękne widoki oraz zwierzęta, które tam 

mieszkają. Poza koomi są to: cztery koty, trzy szynszyle, cztery psy. Kiedyś były też świnka 

morska i królik. 

           Iga Sz., 6c 

Fabio Wibmer 

 Fabio Wibmer jest utalentowanym sportowcem pochodzącym z Austrii. Jeździ na 

rowerze, startuje w zawodach Enduro, polegających na zjazdach z gór i skakaniu na chopach. 

Jeździ bardzo dobrze, dlatego zaczął nagrywad filmy i zamieszczad je w serwisie You Tube. 

Stał się wtedy bardzo sławny. Aktualnie ma 3 miliony subskrypcji. Dzięki niemu wiele osób (w 

tym ja) zaczęło jeździd bardziej wyczynowo na rowerze. Dla chłopców w moim wieku Fabio 

jest wzorem do naśladowania. Fani Wibmera prowadzą zdrowy tryb życia. Ja także zamiast 

siedzied przed telewizorem wolę wyjśd na rower. Często udaje mi się namówid rodziców  

na wyjście ze mną. Przez to cała rodzina jest aktywna i razem uprawiamy mój ulubiony sport. 

Filmiki Fabia pokazują jego doskonałą technikę jazdy i są starannie zmontowane. To 

udowadnia, że warto dbad o szczegóły. Myślę, że oglądanie takich dobrze wykonanych 

filmów może rozwijad również talent plastyczny. 

          Hubert O., 6c 

Pani Basia 

 Moim utalentowanym idolem jest moja instruktorka taoca, Pani Basia. Szkoła taoca, 

do której uczęszczam, nazywa się Dance Flow, ale Pani Basia uczy jeszcze w przedszkolu  

i w szkole w Poznaniu. Podziwiam moją nauczycielkę za to, z jaką pasją i chęcią prowadzi 

nasze zajęcia. Mimo tego, że często jesteśmy głośne i rozgadane, Pani Basia ma do nas wiele 
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cierpliwości. Już po około trzech miesiącach widad efekty naszej pracy, kondycja moich 

koleżanek (i moja) znacznie się poprawiła, a wiele dziewczyn jest w stanie wykonad figury, 

które na początku września wydawały się nieosiągalne. Talent Pani Basi dobrze wpływa  

na innych, ponieważ w naszej formacji panuje miła i rodzinna atmosfera, a dzięki zajęciom 

tanecznym na naszych twarzach pojawia się uśmiech. Sport także dobrze oddziałuje na nasze 

zdrowie. Dzięki Pani Basi udaje się nam połączyd przyjemne z pożytecznym. 

           Lena J., 6c 

Thibaut Courtois 

 Moim idolem jest sportowiec, którego podziwiam. Jest nim Thibaut Courtois. Gra on 

na mojej ulubionej pozycji bramkarza. Urodził się i wychował w Belgii, aktualnie mieszka  

w Madrycie w Hiszpanii. Gra w znakomitym klubie Real Madryt. Urodził się 11 maja 1992 

roku, ma 199 cm wzrostu. Dla wielu młodych bramkarzy jest idolem. Dla mnie również, 

ponieważ też jestem bramkarzem - gram w klubie WKS Śląsk Wrocław.  

 Thibaut angażuje się w różne akcje charytatywne. W swojej ojczyźnie prowadzi 

zajęcia dla młodych piłkarzy. Na początku kariery w jego stałym klubie nikt go nie doceniał. 

Wszystko zmieniło się wtedy, kiedy został najlepszym bramkarzem w turnieju Mistrzostw 

Świata w 2018 roku. Real Madryt, czyli najlepszy klub na świecie zaproponował mu kontrakt  

i do dziś Courtois gra w tej drużynie jako bramkarz w pierwszym składzie. Podsumowując, 

znani piłkarze są często wzorem do naśladowania i inspiracją dla wielu młodych ludzi, a ich 

wytrwałośd wpływa pozytywnie na młodzież.  

          Olgierd W., 6c 

 

Pani Izabella 

 Muzyka, taniec i śpiew od lat łączą pokolenia – to stwierdzenie jest zawsze aktualne. 

Już od najmłodszych lat kołysanki śpiewały mi mama i babcia. Potem całą rodziną 

śpiewaliśmy na różnych wyjazdach. Teraz nadszedł czas na samodzielny rozwój mojej pasji. 

Początkowo nieśmiało śpiewałam swoje ulubione piosenki w zaciszu mojego pokoju. Potem 

zaczęłam nagrywad krótkie teledyski. Nawet wciągnęłam w to moich podwórkowych 

kolegów. Wszyscy chętnie spotykaliśmy się, aby projektowad klipy do nowych utworów, ale 

moda na tego typu filmiki szybko minęła. Mój niepohamowany pęd do śpiewania 

zaprowadził mnie do studia wokalnego. Tam dopiero zaczęła się prawdziwa frajda! Osoba, 

która szkoli przyszłe gwiazdy muzyczne to trener wokalny. Pani Izabella pokazała mi i 

dwiczyła ze mną techniki wokalne. Po długich godzinach spędzonych na dwiczeniach, 

przyszedł czas ma na nagranie studyjne płyty. I nie było to łatwe, wbrew temu, co mi się 

wydawało na początku. Największą trudnośd sprawiło mi śpiewanie do mikrofonu. Na letnich 

warsztatach nagrałam pierwszą płytę, składającą się z pięciu piosenek. Teraz wiem, że aby 

nagrad pięd piosenek, trzeba dwiczyd cały rok. Nagrałam już dwie płyty. Pani Izabella 
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zaprosiła nawet do śpiewania moją siostrę i mamę. Cała rodzina, a zwłaszcza babcia  

i dziadek, niecierpliwie czekają na kolejną płytę. „Dom śpiewający” to dom szczęśliwy  

i nienudny.  

          Antonina D., 6c 

Pani Anita 

 Uczęszczam na zajęcia gimnastyki artystycznej do klubu La Passione. Wiele już 

umiem, a wszystkiego nauczyła mnie moja trenerka – pani Anita. Poświęca Ona wiele czasu 

na trenowanie mnie oraz moich koleżanek. Nasz klub znajduje się we Wrocławiu i w Łodzi, 

dlatego też pani Anita musi dojeżdżad na zajęcia. Jej wysiłek jednak nie idzie na marne. Małe 

dziewczynki mogą spełniad swoje marzenia. Na zajęciach uczą się szpagatu, gwiazdy i wielu 

innych figur gimnastycznych. Dzięki wielu godzinom pracy kondycja fizyczna dziewczynek  

się poprawia. Moja grupa trenuje dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Talent pani Anity 

dobrze oddziałuje na innych. Wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich dziewczyn, jakie 

pani Anita trenuje. Jej pasja motywuje nas do ciężkiej pracy. Dzięki staraniom naszej trenerki 

ja i moje koleżanki jeździmy na zawody i zajmujemy wysokie miejsca. Mam nadzieję,  

że kiedyś też wykorzystam mój talent w taki sposób, że wywoła on uśmiech na twarzach 

wielu ludzi.  

          Kinga S., 6c 

Neimy 

 Moją ulubioną artystką jest @neimykanani. Pochodzi ona z Japonii, ma na imię 

Neimy, a jej nazwisko jest anonimowe. Obecnie studiuje i jej wiek również nie jest nam 

znany. Neimy wypracowała bardzo charakterystyczny styl rysowania – używa często farb 

olejnych i kredek. Niektóre jej prace są wykonane na tablecie graficznym. Ma ona własny 

sklep z ubraniami i różnymi akcesoriami. Uwielbiam jej prace i w przyszłości chciałabym 

rysowad i malowad tak jak ona. 

          Jagoda O., 6c 

 

Mack Z. 

 Moją największą idolką jest Mackenzie Ziegler. Jej pasją jest taniec, któremu 

poświęca całe życie. Mackenzie zaczęła taoczyd w wieku sześciu lat, w grupie Abbey Lee 

Dance Company w Kalifornii. Jej talent zachwyca ludzi. To właśnie ona „wkręciła” mnie  

w taneczny świat. Scenę kocha od najmłodszych lat. Dziś ta szesnastolatka występuje  

w programach telewizyjnych, np. Dancing with the Stars. W wieku jedenastu lat wydała 

swoją pierwszą piosenkę Girl Party, nagrywaną właśnie w sali tanecznej. Jej pseudonim 

artystyczny to Mack Z.. Na wszystkich turniejach zajmowała pierwsze miejsca, a w jej pokoju 
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nie mieści się nawet połowa pucharów, które zdobyła. Mackenzie ma też starszą siostrę, 

Maddie, która często była uważana za lepszą od Mack Z.. Występowała ona w teledyskach 

wokalistki Sia, mając 10 lat, lecz jej kariera nie rozwinęła się tak bardzo jak jej siostry. 

Uważam, że Mackenzie jest świetna w tym, co robi i właśnie za to ją podziwiam. Chciałabym 

byd taka jak ona i też się tak rozwijad. 

          Hania Ż., 6c  

Freddie Mercury 

 Brytyjski muzyk, wokalista zespołu Queen. Zagrał setki koncertów. Najsłynniejszym  

z nich jest koncert charytatywny Live Aid z 1985 roku. Podczas koncertów Freddie bawił się  

z widownią, prowokując słuchaczy do wspólnego śpiewania i powtarzania różnych słów. Miał 

głos barytonowy czterooktawowy. Był wiele razy wyróżniany tytułem jednego najlepszego 

wokalisty muzyki pop. Inspirował muzyków, istotnie wpłynął na rozwój muzyki popularnej. 

Napisał wiele znakomitych utworów dla zespołu Queen. Tworzył piosenki z przesłaniem, 

które miały na celu wspierad ludzi. Uznaję go za autorytet, ponieważ był bardzo zdolny,  

a jego muzyka bezspornie wpływa pozytywnie na ludzi. 

          Mateusz I., 6c 

 

         rys. Jagoda O., 6c 
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NASZE PASJE, czyli jak dobrze byd pozytywnie zakręconym  

 

Wspinaczka 

 Nazywam się Maja i interesuję się wspinaczką oraz asekuracją na linach. Moją 

przygodę z tym sportem zaczęłam około roku temu, gdy mój przyjaciel zachęcił mnie do 

spędzenia czasu w ten sposób. Od razu bardzo mi się to spodobało. Później czasami 

chodziłam na zajęcia indywidualne, ale „na poważnie” zaczęłam się wspinad w tym roku 

szkolnym.  

 Chodzę na zajęcia ze wspinania 1-2 razy w tygodniu w zależności od miesiąca i ilości 

nauki. Zajęcia trwają półtorej godziny, godzina na linach, 15 minut rozgrzewki i 15 minut 

rozciągania. Zazwyczaj wspinamy się w dwie osoby , lecz czasami, gdy liczba uczestników jest 

nieparzysta, trzeba się wspinad w trójkę. Wtedy jedna osoba się wspina, druga asekuruje,  

a trzecia idzie na tzw. „wyciągarki”, czyli urządzenie, które cię asekuruje (gdy się wspinasz, 

delikatnie linę podciąga, a gdy się puścisz, powoli cię opuszcza na dół ).  

 Na zajęciach są wspierający instruktorzy i bardzo przyjemna atmosfera. Zawsze 

chętnie czekam na te zajęcia, ponieważ odstresowują mnie i sprawiają mi dużo radości. 

Sądzę, że jest to bardzo interesujący sport i zachęcam każdego do spróbowania . 

 

          Maja J., 6d 

 

Instrumenty klawiszowe 

 Mam na imię Bianka i od wielu lat chodzę do Młodzieżowego Domu Kultury na zajęcia 

pianistyczne. Zajęcia są „luźne”, więc bardzo lubię na nie uczęszczad. Pan, który je prowadzi, 

jest naprawdę miły i czasem żartuje. Myślę jednak, że najważniejszą rzeczą, która decyduje  

o przyjemnej atmosferze na zajęciach, jest nieprzymuszanie do grania. Jeżeli ktoś chce grad, 

to może, a jeżeli nie chce, to nie musi. Co jakiś czas są organizowane koncerty. Gramy utwory 

solo, a także grupowe. Zauważyłam, że większośd osób najbardziej cieszy się z duetów, 

lubiane są również utwory solowe. Fani kolęd też coś dla siebie znajdą. Co roku występujemy 

na koncercie kolęd „Hej kolęda, kolęda!”. Uczestnicy zajęd są podzieleni na pięd grup. Ja 

chodzę do ostatniej grupy, czyli piątej, której zajęcia trwają od 19.15 do 20.15. 

 Wiele osób preferuje inny sposób zapisu dźwięków niż nuty. Ja osobiście wolę grad  

z wykorzystaniem programu komputerowego Synthesia. W mojej grupie jest dwóch 

chłopców, którzy tworzą własną muzykę i covery. Korzystają z aplikacji do tworzenia 

piosenek - FL Studio. Uczestnicy zajęd preferują różne style muzyczne. Jedni grają pop, inni 

wolą stare hity, znajdą się tacy, którzy preferują k-pop. Są także osoby, które grają muzykę 

klasyczną, np. Poloneza z filmu Pan Tadeusz. Ja należę do grupy zwolenników starych 

przebojów, grałam np. Smoke on the Water zespołu Deep Purple. 
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 Po wielu latach grania nie wyobrażam sobie życia bez pianina. Muzyka otacza nas 

wszystkich i myślę, że jest dostępna dla każdego. Ja pokochałam ją.  

          Bianka G., 6d 

 

 

Siatkówka 

 Gram w siatkówkę rok i jest to moja pasja. Zaczęło się od tego, że przestałam chodzid 

na zajęcia gry na skrzypcach. Chciałam uprawiad jakiś sport. Gdy byłam na kolonii w górach, 

codziennie wieczorem graliśmy w siatkówkę lub zbijaka. Spodobała mi się siatkówka  

i zaczęłam chodzid na zajęcia. Do tej pory byłam na trzech obozach i było bardzo fajnie. 

Codziennie dwa lub trzy treningi po ok. 2,5 godziny. Byłam też na dwóch turniejach -  

w Miliczu i Dreźnie. Bardzo mi się podobało, bo grałyśmy z dziewczynami z innych krajów.  

W Miliczu grałyśmy dwiema drużynami: VolleyWrocław1 i VolleyWrocław2. Każda drużyna 

zagrała sześd męczy. Na koniec zostały podane wyniki. Miałyśmy 3 i 5 miejsce w Polsce. 

          Iga Sz., 6c 
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Taniec 

 Drogi Czytelniku! 

 Mam na imię Ewa, chodzę do klasy 5 d. Już jako mało dziewczynka, z uśmiechem na 

twarzy, radośnie wyginałam się w rytm muzyki. Moja przygoda z taocem zaczęła się jeszcze 

w przedszkolu, gdzie zaczęłam od prostych choreografii. Taoczyłam najpierw podstawy 

baletu i zumbę, z czasem rozwinęłam swoje umiejętności i zaczęłam uczyd się taoca 

towarzyskiego. Mimo chwilowej fascynacji nie spodobał mi się sposób pracy w parach.  

W czwartej klasie polubiłam bardzo hip - hop i taniec nowoczesny. W domu dwiczyłam  

do upadłego, już na pierwszych lekcjach byłam przekonana, że ten rodzaj taoca będzie 

towarzyszył mi do kooca życia. Wierzyłam, że będę najlepsza, ale z czasem zwątpiłam  

w siebie i przez kilka miesięcy nie dwiczyłam. Nie miałam możliwości uprawiania tego sportu, 

nigdzie w pobliżu nie odbywały się lekcje taoca. Nieocenionym wsparciem w rozwoju pasji 

okazał się dla mnie tato, który uznał, że nie mogę zmarnowad swojego talentu. Rodzice za 

wszelką cenę, postanowili znaleźd mi zajęcia. Najpierw mama zapisała mnie na zumbę, ale 

podobnie jak w przypadku taoca towarzyskiego, szybko zrezygnowałam. Na szczęście 

niedługo po tym udało mi się dostad do grupy taoczącej hip – hop. Bardzo mi się tam 

podoba! Na każdej lekcji staram się dad z siebie wszystko. Dwiczę wiele godzin w tygodniu, 

aby dostad się do grupy zaawansowanej. Mój wysiłek został doceniony, już dwa razy 

dostałam wyróżnienia od instruktora. Niedługo będziemy jechad na turniej, a zatem staram 

się trenowad jeszcze częściej. Taniec to moja pasja, chcę się rozwijad i byd coraz lepsza. 

Pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkim rozwijania swojej pasji. 

          Ewa M., 5d 
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Gry RPG 

 Jeśli lubisz gry komputerowe a jednocześnie gry planszowe, to w szkole odbywają się 

zajęcia wymarzone dla ciebie! Prowadzi je bardzo pozytywnie zakręcona nauczycielka Pani 

Angelika Jabłooska. Jest to koło gier fabularnych zwanych powszechnie jako „papierowe” 

RPG. 

 O co w tym chodzi? Gracze „odgrywają” rolę postaci i uczestniczą w wyobrażonych 

przygodach (wyobraźnia bardzo tu musi pracowad!). Gracz, wcielając się w postad musi 

wymyślad dla niej dialogi, kierowad nią, np. walczyd, przeszukiwad teren, podejmowad 

decyzje istotne w dalszym przebiegu gry. Sama fabuła jest stworzona przez Mistrza Gry  

(w tym przypadku Panią Angelikę). Najczęściej jest to poszukiwanie zaginionej osoby lub 

obiektu.  

Dlaczego jest to takie ciekawe? Historia jest wielowątkowa i twoje decyzje, podejmowane 

podczas gry, mogą prowadzid do jednego z nieskooczonej ilości rezultatów. 

Dlaczego to takie fajne? Gra rozwija bardzo wyobraźnię, pozwala na zrelaksowanie się  

po ciężkim dniu w szkole, pomaga odreagowad „szkolny stres”. 

Kiedy to się odbywa? Zajęcia odbywają się w środy, na ósmej lekcji w sali 20 na pierwszym 

piętrze  

          Hubert N., 6a 

 

    https://labsk.net/wkr/wp-content/uploads/2015/09/rpg-dice.jpg 
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rys. Julia P., 5c 

 

XXVI Olimpiada Mitologiczna 

Już niedługo odbędzie się w naszej szkole XXVI Międzyszkolna Olimpiada Mitologiczna. Aby 

wprowadzid Was w tematykę tego ważnego wydarzenia, a także wesprzed naszą 

reprezentację przygotowującą się do rywalizacji konkursowej przygotowaliśmy cykl 

artykułów na temat mitologii. Rozpoczynamy od krótkiej rozmowy z przedstawicielką naszej 

ubiegłorocznej reprezentacji, laureatką trzeciego miejsca, Kingą S. z klasy 6c. 
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Co Cię natchnęło do przeczytania „Mitologii”? 

Była lekturą, więc musiałam do niej zajrzed. Oczywiście, przygotowując się do konkursu, 

czytałam także różne opracowania i streszczenia.   

Co poczułaś, gdy wygrałaś eliminacje i dostałaś się do ekipy reprezentującej szkołę? 

Byłam szczęśliwa, cały wieczór czekałam na wyniki. Kiedy w koocu się pojawiły, zobaczyłam, 

że zdobyłam pierwsze miejsce. Było mi jednak smutno, że moja koleżanka się nie dostała. 

Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie z konkursu? 

Dużo satysfakcji dało mi wcielenie się w rolę przedstawiciela biura podróży, który miał 

zachęcid turystów do odwiedzenia wybranego, greckiego miasta. 

Czy ucieszyłaś się, gdy wylosowałaś Kretę? 

Tak, bardzo się ucieszyłam! Przygotowywałam się do tego zadania i akurat o Krecie udało mi 

się zebrad dużo informacji. Potem za przedstawienie mojego biura podróży nasza drużyna 

dostała maksymalną liczbę punktów. 

Czy masz jakieś rady dla przyszłych uczestników konkursu? 

Tak, mam. Konkurs trzeba traktowad poważnie, ale też jako zabawę. Nie należy się wstydzid, 

tylko mówid do publiczności. Radzę też powtórzyd przed konkursem dobrze wiadomości, 

które podano nam na lekcjach języka polskiego i historii na temat Grecji. 

Cieszysz się z trzeciego miejsca? 

Oczywiście! Wolałabym oczywiście pierwsze;), ale trzecie to też wielki sukces naszej 

reprezentacji.  

Dziękuję za rozmowę.  

        Rozmawiała Zuzia I., 6c 

 

Mitologia wokół nas 

 Czy warto czytad mity? Na początku wydaje się, że będzie to kolejna książka, o której 

szybko zapomnimy i która do niczego nam się nie przyda. A jednak z mitologią jest trochę 

inaczej. Współcześnie wiele rzeczy w naszym otoczeniu ma związek właśnie z nią. Do mitów 

często odwołują się artyści, aby przekazad nam coś ważnego. Ale to nie wszystko, mitologię 

widzimy na ulicy, w telewizji czy w galerii handlowej. Czasami nawet nie zdajemy sobie 

sprawy z jej istnienia we współczesnej kulturze.  

 Zacznijmy od sztuki. Powstało wiele wybitnych obrazów i rzeźb związanych z mitami. 

Znając mity łatwiej będzie nam dowiedzied się, co autorzy takich dzieł chcieli nam przekazad. 
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Czasami artyści odwołują się do postaci z mitu, aby porównad je z obecnymi zachowaniami 

ludzi. Mitologia jest zatem bliska każdemu z nas.  

 Istnieje również wiele przysłów i frazeologizmów wywodzących się z mitów, jak na 

przykład „syzyfowa praca” lub „puszka Pandory”. To znaczy, że mitologia kształtuje język  

i wypowiedzi na całym świecie. We współczesnej literaturze znajdziemy też kilka 

interesujących książek związanych z mitologią. Najchętniej czytaną jest na pewno seria  

o Percym Jacksonie, czy mniej znana, ale równie ciekawa pod tytułem Kto wypuścił bogów. 

Jednym z najlepszych filmów nawiązującym do mitów są właśnie przygody półboga 

Percy’ego Jacksona. Nie wszyscy wiedzą też, że w oparciu o mitologię nordycką została 

stworzona postad Thora z produkcji studia filmowego Marvel. Przygody mitycznych bogów 

stały się inspiracją dla twórców wielu gier komputerowych. A zatem mity nie są tylko nudną 

lekturą. Omówione przykłady udowadniają, że mogą nam one zapewnid dobrą rozrywkę.  

 Jeśli chodzi o produkty codziennego użytku, wiele nazw sklepów zostało 

wywiedzionych z mitologii. Na przykład firma jubilerska Pandora wzięła swoją nazwę od 

znanego wszystkim mitu o puszce Pandory. Zakłady pogrzebowe, które swoją markę łączą  

z mitologią, wybierają zazwyczaj nazwę związaną z greckim bogiem podziemi lub krainą 

umarłych. Najbardziej znane to Hades i Styks. Oprócz wielu marek kosmetycznych i zakładów 

pogrzebowych można znaleźd inne firmy, które pomysł na swoją nazwę zaczerpnęły od imion 

greckich bogów. Są to na przykład torebki Hermes, soki Fortuna, wydawnictwo Sfinks, wiele 

restauracji i biuro podróży Itaka, które swoją nazwę wybrało ze względu na grecką wyspę, do 

której Odyseusz wracał przez 10 lat. Dobrym przykładem jest także znana większości 

dziewczyn firma kosmetyczna Eos, której nazwa pochodzi od greckiej bogini Jutrzenki, 

utożsamianej z delikatnością i pięknem.  

 Mitologia ma na nas duży wpływ i jest obecna w naszym codziennym życiu. Czy warto 

czytad mity? Po ich poznaniu zaczniemy dostrzegad rzeczy, których dotąd nie widzieliśmy. Ale 

to nie wszystko. Lektura mitologii może się okazad ciekawą przygodą. 

 

          Hania S., 7a 

 

Boski płomieo zagrzewa do walki, czyli igrzyska wczoraj i dziś 

 Płonący znicz, który przenosi nas do czasów starożytności. Atmosfera rywalizacji. 

Tłumy kibiców. No i gwiazdy sportu. To igrzyska olimpijskie w pełnej krasie. I pomyśled, że 

gdyby nie mityczny Prometeusz, nigdy nie miałyby one w sobie tej magii, która rozpala 

wyobraźnię publiczności i zagrzewa zawodników do walki…. A może olimpiady nigdy nie 

pojawiłyby się na świecie? 

 Zawody olimpijskie istnieją od momentu, gdy starożytni zaczęli rywalizowad  

w różnych dyscyplinach sportowych. Boski płomieo rozpoczynał zawody – w dawnych 

czasach rozpalano go przy pomocy promieni słonecznych. Nowożytny świat przypomniał 

sobie o tej pięknej tradycji w 1928 roku, kiedy na igrzyskach w Amsterdamie ogieo zapłonął 
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po raz pierwszy od wielu lat. I od razu stał się symbolem, i częścią ceremonii olimpijskich.  

W 1936 roku do Berlina przywieziono już prawdziwy „boski ogieo” – prosto z greckiej 

Olimpii, niesiony przez sztafetę biegaczy trasą prowadzącą przez Grecję, Bułgarię, 

Jugosławię, Austrię, Czechy i Niemcy. Dziś płomieo rozpalany w ruinach świątyni Hery  

w świętym gaju Olimpii wędruje różnymi szlakami, by rozbudzid starożytną tradycję 

rywalizacji i zagrzad zawodników do walki. 

 

Igrzyska czas zacząd… 

 Starożytni, dla których kult ciała i sportu był istotnym elementem kultury, 

rozpoczynali zawody od obrzędów, podczas których przysięgali uczciwą rywalizację. Dziś też 

tak jest, ale na szczęście już nikomu nie przyjdzie do głowy, by składad bogom daninę ze … 

sprzętów sportowych. Współcześni przejęli od starożytnych zwyczaj uroczystego otwierania 

igrzysk – jak pokazują ostatnie wydarzenia, musi byd to imponujące widowisko, które 

rozmachem przydmiewa inne wydarzenia sportowe. Sportowcy są tego dnia bohaterami. 

Sami traktują igrzyska jako najważniejszą rywalizację, a złoty medal olimpijski jest dla nich 

najcenniejszą i najbardziej pożądaną nagrodą. I chod religijny charakter igrzysk już dawno 

odszedł w przeszłośd, to można powiedzied, że sami zawodnicy są niemalże bogami! Rzesze 

fanów, którzy kibicują im na trybunach, bezkrytycznie i z entuzjazmem świętują każde 

zwycięstwo. Igrzyska to święto sportu i nikt nie ma wątpliwości, że sportowcy tego dnia są 

najważniejszymi bohaterami. Na ich cześd za każdym razem powstaje nawet…. oficjalna 

piosenka. 

 

Szybsi niż rydwan 

 Drugi dzieo starożytnych igrzysk rozpoczynał się od wyścigów rydwanów na 

hipodromie, a po południu ster przejmowali pięcioboiści – biegali, skakali w dal, rzucali 

dyskiem, oszczepem i zmagali się w zapasach. W sumie nasi przodkowie mieli do wyboru 12 

dyscyplin. Dziś zawodnicy rywalizują aż w 250 dyscyplinach sportowych! Nawet jeśli 

pamiętamy o tym, że olimpiady rozgrywane są co dwa lata (edycja zimowa i letnia), to i tak 

liczba ta imponuje. Rydwany zastąpiło jeździectwo sportowe (aż 6 kategorii!), a współcześni 

biegacze, ścigający się na krótkich i długich dystansach z powodzeniem mogliby prześcignąd 

niejeden pojazd konny… 

 

Ofiarnie, lecz bez ofiar 

 Trzeci dzieo starożytni przeznaczali na składanie ofiar Zeusowi. Dziś tradycja ta nie 

jest na szczęście kultywowana. Zawodnikom towarzyszy jedynie duch sportowej rywalizacji, 

a ich ofiarnośd znacznie bardziej przypada do gustu publiczności, która zamiast krwawych 

rytuałów oczekuje najwyższych wyników i kolejnych rekordów. 
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Laury dla zwycięzców 

 Nikt już nie chce pamiętad o zmaganiach starożytnych zawodników w pełnym 

uzbrojeniu. Czwartego dnia właśnie oni stawali w szranki. Był to także czas na zapasy, boks  

 i pankration. Ten dzieo kooczył zmagania olimpijskie, bo piątego dnia zwycięzcy byli 

dekorowani wieocami oliwnymi i mieli prawo postawid swój posąg w ogrodzie Zeusa. 

Gdyby tradycja ta dotrwała do dziś, świat byłby pełen posągów zwycięzców. I to nie tylko 

mężczyzn, którzy jako jedyni w dawnych czasach mogli brad udział w igrzyskach, ale i kobiet.  

I to z całego świata! Współczesna Olimpiada to czas, kiedy wyłaniają się nowe gwiazdy 

sportu i stają się niekwestionowanymi bohaterami. 

          Maja S., 7A 

 

        rys. Sebastian M., 5c 
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Czy wiecie, że… 

Skąd przychodzimy…? 

 Mitologia to zbiór mitów opowiadanych w danej społeczności lub literacko 

uporządkowany zbiór opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, a także nauka 

zajmująca się zbieraniem, analizą, klasyfikacją i interpretacją mitów. W szkole uczymy się 

tylko mitologii greckiej i rzymskiej, ale prawie każda cywilizacja starożytności miała swoją 

mitologię. Można między nimi zauważyd zarówno wiele różnic, jak i podobieostw.  

 Jak wszyscy wiecie, według mitologii greckiej człowieka stworzył Prometeusz z ognia  

i z gliny, a następnie dał on ludziom ogieo i nauczył rzemiosł oraz uprawy roli. Bogowie 

zdenerwowali się wtedy na niego, obawiając się, że ludzie ich pokonają. Przykuli 

Prometeusza do skały Kaukazu, by tam wyjadał jego wątrobę orzeł. 

 W mitologii chioskiej jest to opisane inaczej. Ze względu na różne religie i specyficzną 

postawę Chioczyków legendy tej starożytnej kultury często różnią się między sobą 

bohaterami, ich imionami, szczegółami opisu, mając wspólną tylko główną ideę, pierwotny 

sens. 

 Chioskie mity o stworzeniu człowieka w rozmaitych źródłach pojawiają się w różnych 

wersjach. Najbardziej powszechne są trzy spośród nich. 

 Pierwszy człowiek na świecie to Pangu, który wykluł się z kosmicznego pierwszego 

jaja. Pangu rozdzielił ziemię i niebo, a po jego śmierci z jego podzielnego ciała powstały takie 

elementy przyrody jak słooce, księżyc, wiatr i deszcz. Pojawił się wtedy także człowiek- 

powstał on na samym koocu, a narodził się z pcheł, które żyły w brodzie Pangu. 

 Z postacią olbrzyma Pangu wiąże się jeszcze jedna historia o stworzeniu człowieka. 

Zbliżona ona była do wierzeo starożytnych Europejczyków. Opowieśd głosi, że Pangu ulepił 

ludzi z gliny, a następnie zostawił gliniane rzeźby, aby wyschły na słoocu. Niektóre figury 

zostały zniszczone przez deszcz. Pozostały one na zawsze uszkodzone, w wyniku czego nikt 

nie jest idealny. 

 Odrębną historią o stworzeniu człowieka jest mit o Nügua i Fuxi. Nügua (,,kobieta z 

tykwy") to bogini ładu. Nügua i Fuxi przeżyli potop, po czym zaczęli swoje dzieło.  

Po ustąpieniu wody wyszli na ląd i rozpoczęli rekonstruowanie świata. Mitologia chioska 

dostarcza nam różnych przekazów na temat odnowienia ludzkości. Jeden z nich mówi, że 

Nügua urodziła mięsną kulę, którą razem z Fuxi podzieliła na części. Bogowie rozrzucili 

kawałki mięsa po całej kuli ziemskiej, a one przemieniły się w istoty ludzkie. Inna wersja mitu 

opowiada, że Nügua tworzyła ludzi z gliny. Była to tak długa, monotonna i nużąca praca, że 

zniecierpliwiona wzięła gałązkę i zanurzając ją w błocie, i strzepując dookoła, tworzyła ludzi. 

Chioczycy uważali, że pierwsi ludzie ulepieni z gliny stworzyli klasę zamożnych arystokratów, 

a ze strząsanego z gałęzi błota powstało biedne pospólstwo. 

 Niektóre wersje mitów mogą się nam wydawad niezrozumiałe lub zabawne. Pamiętad 

jednak trzeba, że tworząc te opowieści, ludzie za każdym razem próbowali wytłumaczyd 

zjawiska, których nie rozumieli i dla których szukali wytłumaczenia lub uzasadnienia. Jednym 
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z najważniejszych pytao, na które usiłowała odpowiedzied cała ludzkośd w mitach było to: 

Dlaczego na Ziemi pojawił się człowiek? 

         Zuzia I., Kinga S., 6c 

 

 

     rys. Julia P., 6c 

 

  



25 
 

List od Zeusa 

 

    rys. Tymek Z., Kuba J., Karol D., 5c 

Drodzy Uczniowie, 

 Zastanawiacie się czasem skąd wziął się świat? Lubicie ciekawe opowieści? Jeśli tak, 

serdecznie zapraszam Was do przeczytania mrożącej krew w żyłach historii mojej rodziny, 

która jest częścią opowieści o powstaniu świata. Pewnie już wiecie, że na początku nie było 

świata, tylko wielki Chaos. Z tego Chaosu wyłoniła się pierwsza królewska para bogów – 

Uranos i Gaja. To byli moi dziadkowie. Kochali się bardzo i chcieli mied dzieci. Niestety, po ich 

urodzeniu, dziadek dostał szoku. Jego dzieci były bardzo brzydkie i nieposłuszne (Tytani i 

Cyklopi to moi wujkowie). Babcia urodziła potwory, których dziadek się bał . Postanowił się 

ich pozbyd, strącił wszystkich do Tartaru. Oszczędził tylko najmłodszego – Kronosa, mojego 

ojca. Babcia nigdy nie wybaczyła tej zbrodni dziadkowi, jak każda matka kochała przecież 

swoje dzieci, nieważne, że były szkaradne i okrutne. Namówiła mego ojca do zemsty. Uwolnił 

on kilku swoich braci i sierpem, który dostali od swej matki strasznie okaleczyli Uranosa  

i strącili go z tronu. Mój ojciec został władcą. Był władcą podejrzliwym. Ciążyła mu klątwa, 

którą usłyszał od swego ojca. Jeden z jego synów miał pozbawid go władzy. Gdy w jego 

związku z moją matką Reą pojawiły się dzieci, postanowił je zjadad, aby oszukad 

przeznaczenie. Straszne, prawda? Pięcioro mego rodzeostwa zniknęło w brzuchu mego ojca. 

Mnie udało się matce ocalid, dała ojcu do zjedzenia kamieo. Dla mego bezpieczeostwa matka 

oddała mnie na wychowanie nimfom górskim i kozicy Amaltei, którą bardzo pokochałem. 

Dorastając  miałem wielki żal do ojca i postanowiłem się na nim zemścid. Namówiłem mamę, 
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by mi pomogła. Podała ojcu środek na wymioty, który spowodował, że w wielkich 

męczarniach ojciec wypluwał po kolei moje rodzeostwo. Z powrotem na świecie pojawili się 

moi bracia i siostry, byli to Posejdon, Hades, Hera, Demeter i Hestia. Rodzeostwo pomogło 

mi w walce z ojcem. Udało nam się go pokonad, tak jak on strącił swego ojca z tronu, tak my 

pozbyliśmy się jego. Podzieliliśmy się miedzy sobą władzą. Ja zostałem panem nieba i 

zamieszkałem na Olimpie. Poślubiłem najmłodszą siostrę, Herę, która została boginią ogniska 

domowego. A co działo się dalej? Tego możecie dowiecie się z mojego następnego listu. 

           Zeus  

          Ewa K., 5d 

 

Koszula Dejaniry czyli krótka historia fatalnej miłości 

 

rys. Kuba G., 5c 

 Miłośd to temat, który w sztuce i kulturze podejmowany jest niezwykle często.  

Od wieków opiewają ją poeci, malarze i inni wielcy artyści. Niewątpliwie skrycie marzy o niej 

niejeden człowiek. Warto jednak wiedzied, że czasami najpiękniejsze uczucie okazuje się 

tragiczne w skutkach. O słuszności tego twierdzenia bardzo boleśnie przekonał się Herakles - 

jeden z najmężniejszych herosów mitologii greckiej. Bohater od niemowlęctwa odznaczał się 

niezwykłą silą i odwagą. W jego żyłach płynęła boska krew.  
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Nieustraszony, mężny, Herakles podejmował się każdego, nawet pozornie niewykonalnego, 

zadania. Pewnie wszyscy słyszeliście o słynnych 12 pracach, które nakazał wykonad 

bohaterowi Eurysteus, mając nadzieję, że heros nie podoła zadaniom. A jednak, ku 

zdziwieniu wszystkich, każdą z prac wykonał pomyślnie! Wkrótce mężny Herakles poznał 

Dejanirę, którą niedługo później pojął za żonę, po ślubie zaś na świat przyszedł ich syn Hyllos. 

Pewnego dnia zakochany bohater postanowił odwiedzid, z całą rodziną, swoją matkę 

Alkmenę w Mykenach. We troje wyruszyli zatem w podróż. Przechodzili przez gaje oliwne, 

malownicze winnice, szli również polnymi drogami, aż dotarli nad rzekę Evinos. Tutaj czekało 

na nich niebezpieczeostwo, strażnikiem tego terenu był centaur Nessos. Świadomy 

zagrożenia Herakles, przeprawił przez rzekę syna, a następnie wrócił po Dejanirę. W tym 

czasie z zarośli wyskoczył centaur i porwał kobietę. Waleczny heros napiął swój łuk i 

wystrzelił strzałę w stronę Nessosa. Śmiertelnie postrzelony strażnik, upadł na ziemię i 

ostatkiem sił wyszeptał: 

-Dejaniro, jeśli chcesz, aby Herakles kochał Cię wiecznie, umocz jego koszulę w mojej krwi. 

Naiwna kobieta wykonała polecenie potwora. Dejanira stawała się coraz bardziej zazdrosna 

o męża, a zatem, gdy dotarli do Myken, poprosiła, aby Herakles włożył nieszczęsną koszulę. 

Nagle heros poczuł wielki żar! Krzyczał z bólu i ze wszystkich sił próbował zedrzed z siebie 

podarowaną przez żonę, szatę. Niestety, nie było to możliwe. W pewnym momencie rzucił 

się na wielki stos z pni cedrowych, błagał, aby ktoś go podpalił i zakooczył jego męki. 

Zrozpaczona żona zrozumiała, że Nessos wykorzystał jej zazdrośd i naiwnośd, aby zemścid się 

na herosie. Kobieta nie mogła patrzed na cierpienia męża, podpaliła stos, a sama przebiła się 

sztyletem. Tak właśnie skooczyła się historia wielkiej miłości jednego z najmężniejszych 

greckich bohaterów. 

          Emila R., 5a 

 

rys. Amelia S., 6c 
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Telewizja SP 68 zaprasza na rozmowę z Nike! 

Dzieo dobry, dzieo dobry! A najprawdopodobniej będzie jeszcze lepszy! Jak już zapewne 

wiecie, w tym programie co tydzieo gościmy celebrytów, ludzi nauki, sztuki i kultury. Tym 

razem w naszym studiu pojawi się ktoś wyjątkowy. Jesteście ciekawi, o kim mowa? 

Koniecznie zostaocie z nami! 

Dzieo dobry Paostwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. 

Cała przyjemnośd po mojej stronie, proszę przedstawid się widzom, fani naszego programu 

z niecierpliwością wyczekiwali Pani obecności. 

Z pewnością wielu z was wie, że nazywam się Nike. 

Rzeczywiście, to imię, byd może, jest niektórym znane, jestem jednak przekonana, że nasi 

odbiorcy chcieliby Panią lepiej poznad. Proszę zatem opowiedzied o sobie coś więcej. 

Jestem grecką boginią, domyślam się jednak, że popularnośd mojego imienia wynika przede 

wszystkim ze skojarzeo z popularną marką butów. Cóż, twórcy obuwia Nike z pewnością 

zainspirowali się moją postacią. Przyjechałam tu aż z Olimpu, góry, która, według wierzeo 

Greków jest naszym domem - to znaczy moim i innych bogów. 

Dziękujemy Pani za poświęcenie, tak długa podróż z pewnością wymagała niemałej fatygi! 

Proszę o  brawa! 

Dziękuję, bardzo zależało mi, żeby się u Paostwa pojawid, szczególnie, że zbliża się 

Międzyszkolna Olimpiada Mitologiczna! 

Obecnośd tak znamienitego gościa z pewnością będzie ogromną atrakcją zarówno dla 

dzieci, jak i nauczycieli! A zatem wródmy do wywiadu. Pani imię nie bez przyczyny do dziś 

inspiruje - proszę opowiedzied o jego symbolice. 

Nike znaczy zwycięstwo. O to właśnie modlą się do mnie moi wyznawcy- przede wszystkim 

Grecy. Domyślam się, że z tego powodu tak chętnie za swoją patronkę uznają mnie 

sportowcy i inni ludzie, którzy kochają rywalizację. Z pewnością najczęściej mówi się o mnie 

w kontekście mitologii greckiej, warto jednak pamiętad, że moimi wyznawcami byli również 

Rzymianie, z tą różnicą, że czcili mnie jako Wiktorię, bo tak brzmi moje drugie imię. 

To bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że nawet najlepsi uczniowie mogliby mied problem z 

przedstawieniem historii Pani rodziny. Może kilka zdao na jej temat? 

Moją matką jest Styks. Z mitologii Parandowskiego dowiecie się, że jest to jedna  

z największych rzek opływających Hades. Ojciec zaś to tytan Pallas, również jego imię nie jest 

bez znaczenia, po łacinie oznacza ,,wymachujący włócznią’’. Mam także trójkę rodzeostwa… 

Są nimi Zallos patronujący ,,współzawodnictwu’’, a także Kratos i Bia - po polsku ,,siła’’ oraz 

,,przemoc’’. 
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Dziękujemy Pani bardzo za tak szczegółowe informacje. Nasz program dobiega kooca, a 

zatem muszę się z Panią pożegnad. Paostwu życzę dobrego dnia i zapraszam za tydzieo o 

tej samej porze. 

Do widzenia, serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas! 

Do widzenia i do rychłego zobaczenia!   

          Antonina S., 5a 

 

 

        rys. Szymon I., 5a 
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       Szymon I., Hania W., Hania F., 5a 
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Wywiad z Okeanosem 

Dzieo dobry, witamy w naszej szkole. Jesteśmy uczniami klasy piątej. Chcielibyśmy 

przeprowadzid z Panem wywiad. Bardzo cieszymy się, że tak znamienity gośd przyjął nasze 

zaproszenie. Zawsze interesowało nas, jak wygląda życie pod wodą. 

To pytanie zadaje mi każdy człowiek, nikt nie chce uwierzyd, że w morzach, rzekach czy 

oceanach życie wygląda tak samo, jak na lądzie. 

Jak zareagował Pan, kiedy dowiedział się, że Posejdon zasiądzie na tronie? 

Nie byłem zadowolony, ale pogodziłem się z tym, wiedziałem, że prędzej, czy później nowi 

bogowie odbiorą mi władzę. 

Jak to się stało? 

Odbyło się losowanie, każdy z trzech braci otrzymał jedno z królestw. 

Wiemy, że bardzo kocha Pan swoją córkę Amfitrytę, która mieszka teraz w pałacu 

Posejdona. Jak przeżywasz to rozstanie? 

Tęsknię za nią bardzo, ale wierzę, że jest szczęśliwa i ma dobrą opiekę. Polubiłem Posejdona, 

mimo tego, że wielu wydaje się przerażający, jest wyrozumiałym, kochającym mężem. 

W jaki sposób się poznali? 

Pewnego dnia zorganizowałem przyjęcie, na które zaprosiłem Posejdona, moja córka od razu 

wpadła mu w oko. Amfitryta nie chciała jednak z nim zamieszkad, dlatego władca mórz, 

wysłał sprytnego delfina, który ją przekonał. 

Wielu uczniów zastanawia się, czy młoda para ma już dzieci? 

Oczywiście! Mają dwie córki - Rodę oraz Bentesikyme oraz syna Trytona. Uwielbiam spędzad 

czas z moimi wnukami! 

O Amfitrycie i jej rodzinie wiemy już całkiem dużo, może opowiesz teraz coś o sobie? 

Moimi rodzicami są Uranos i Gaja, żoną, a zarazem siostrą, Tetyda. Warto również 

wspomnied, że mam aż 3000 tys. pięknych córek! 

Rzeczywiście ta liczba jest imponująca! Czas nas nagli, a zatem musimy się pożegnad. 

Serdecznie dziękujemy za wywiad. 

Dziękuję za uwagę i zaproszenie! 

Do widzenia! 

         Julia K. i Martyna K., 5a 
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Przygoda Sary 

- Wow! Ależ tu pięknie, nigdy wcześniej nie widziałam tylu kolorowych rybek, pereł  

i muszelek! Ciekawe gdzie jestem... -zastanawiała się Sara. 

Nagle bohaterka ujrzała śliczną kobietę w bogato zdobionej sukni, która z uśmiechem 

zmierzała w jej kierunku. 

- Dzieo dobry, jak się nazywasz? - zapytała piękna nieznajoma. 

- Mam na imię Sara, a Pani kim jest? 

- Jestem Amfitryta, władczyni tego królestwa. Mój mąż to Posejdon, Pan mórz i oceanów - 

odparła z dumą kobieta. 

- Tak właściwie, gdzie ja się znajduję? 

- W Królestwie Mórz, jeśli chcesz dowiedzied się więcej, zapraszam Cię do mojego pałacu. 

Będziesz miała szansę podziwiad przepiękne krajobrazy i zapoznad się z mieszkaocami tego 

niezwykłego miejsca. 

- Dobrze, czy Twój pałac jest daleko? Bardzo bolą mnie nogi... 

- Nie! Wręcz przeciwnie, to pięd minut stąd. Musisz jednak wiedzied, że jest to krótka, ale 

wyjątkowo niebezpieczna podróż. Mogą nas spotkad satyrowie, morskie potwory, Skylla oraz 

wiele innych przerażających stworzeo. 

Podekscytowana Sara udała się na spacer w towarzystwie Amfitryty. Nagle dziewczynka 

dostrzegła coś bardzo niepokojącego. 

- Wspominała Pani o potworach, które możemy spotkad, obawiam się, że widzę jednego z 

nich - dziewczynka wskazała palcem na  ukrywającego się za drzewem satyra. 

- O nie, musimy uciekad! Prędzej, Saro! Strzelają! - krzyczała przerażona Amfitryta. 

Nagle na horyzoncie pojawiła się przepiękna, złota kareta prowadzona przez olbrzymie 

delfiny. Dziewczynka domyśliła się, że byli to poddani królowej, którzy przybyli im z pomocą. 

- Pani, przyjechaliśmy tak szybko, jak było to możliwe, zaraz rozprawimy się z tymi 

złoczyocami – wymamrotał zdenerwowany kierowca karocy. 

- Aua! - krzyknęła Sara. 

- Co się stało, skarbie? - zapytała zatroskana Amfitryta. 

- Trafił w moją nogę! 

- Szybko! Jedziemy do pałacu! 
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- Za chwilę opatrzą Ci nóżkę – Pani Mórz uspokajała przerażoną Sarę. 

- Bardzo dziękuję - wyszlochała bohaterka. 

Gdy dojechały, dziewczynką zajął się najlepszy lekarz, a kucharka zaparzyła pyszne kakao. 

Kiedy nogę miała już owiniętą, Amfitryta zapytała: 

- Lepiej? 

- Zdecydowanie tak – pokiwała głową Sara. 

- Myślę, że powinnaś kogoś poznad – odrzekła z uśmiechem kobieta. 

 Po chwili oczom Sary ukazał się rosły mężczyzna z dumą dzierżący w ręku trójząb. 

- Dzieo dobry, młoda damo - przywitał się Posejdon. 

- Dzieo dobry – odpowiedziała nieśmiało Sara. 

- Jak się tu znalazłaś? 

- W sumie sama nie wiem... 

- To jest mój mąż, Saro. Myślę, że powinniście się lepiej poznad, jedźcie zatem na wycieczkę! 

- O! Mam świetny pomysł. Jestem przekonana, że Ci się spodoba! - krzyknęła radośnie 

Amfitryta. 

Właśnie wtedy Sara usłyszała znajomy głos. 

- Saro, wstawaj! Pobudka! - wołała do niej mama - Chyba nie chcesz się spóźnid na 

sprawdzian z mitologii! 

- Mama?! Moje nogi, satyrowie, Posejdon, Amfitryta! 

- Nie za dużo się uczyłaś kochanie? - zaśmiała się z przekąsem mama. 

- Ha, ha ,ha - zaśmiała się dziewczynka. 

Mama wyszła z pokoju 

- Tylko szybko się ubieraj, bo się spóźnisz! 

         Nikola T. 5a 
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 Dawno, dawno, temu… no może nie tak dawno, żyła sobie dziewczyna o imieniu 

Idalia. Mieszkała sama w ciemnym, brudnym domu na skraju lasu. Żywiła się owocami  

i warzywami z własnego ogrodu. Praktycznie z niego nie wychodziła, więc wszyscy uważali ją 

za dziwną postad. Jej rodzice dawno się rozwiedli, a tata, z którym została, opuścił ją. Idalia 

ubierała się na czarno i wiecznie chodziła smutna. Ludzie mawiali, że gdyby można było 

uosobid beznadzieję, żal i smutek, tak właśnie by wyglądał. Nasza bohaterka nie umiała 

poradzid sobie ze swoimi emocjami. Czytała, czytała i czytała, zaś wieczorami chodziła nad 

pobliski staw, gdzie śpiewała. To była jedyna rzecz, która sprawiała, że chod przez chwilę się 

uśmiechała. Nie wiedziała jeszcze, że całe jej życie wywróci się do góry nogami… 
 Ten dzieo zapowiadał się normalnie. Idalia czytała, tak jak zwykle, książki, których 

miała mnóstwo. Wieczorem poszła nad staw. Było inaczej niż zwykle. Woda po paru 

minutach przybrała dziwny kolor. Dziewczynka pomyślała, że to glony i dotknęła nieśmiało 

tafli wody. Po chwili Idalia chciała wyciągnąd rękę, ale dostrzegła, że cała zanurza się niczym 

w ruchomych piaskach. Gdy znalazła się pod powierzchnią wody, zaobserwowała, iż może 

otworzyd oczy i oddychad. Czuła się trochę jak Alicja w Krainie Czarów. Spadała, spadała i 

spadała, aż nagle zobaczyła, że znalazła się na jakimś gruncie. Niski, męski i donośny głos 

powiedział znienacka: 

- Za chwilę pojawi się przed Tobą troje drzwi. Jeśli otworzysz pierwsze, wszystko będzie tak 

jak przedtem. Drugie z nich sprawią, że Twoja przyszłośd będzie bajkowa. Trzecie drzwi 

zmienią Twoją przeszłośd. Które z nich wybierzesz? 

Bohaterka zamyśliła się, po czym wybrała drzwi z numerem trzy. 

- A zatem chcesz zmienid swoją przeszłośd?- kontynuował głos. - Dobrze, teraz otwórz te 

drzwi i idź tak daleko, aż nie spotkasz Kor… 
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I zamilkł. Idalia zrobiła posłusznie wszystko, co powiedział głos. Pewnie jesteście ciekawi 

kogo spotkała dziewczyna. Była to… Kora. Bogini podarowała dziewczynie niezwykły 

przedmiot. 

- Kochana Idalio, przyjmij ode mnie te różowe okulary. Mają specjalną właściwośd, która 

ujawni się tylko wtedy, jeśli nikomu nie powiesz o tym, co się tu wydarzyło. 

I zniknęła. Nagle dziewczynka zobaczyła, że siedzi nad jeziorem. Ku zdziwieniu bohaterki jej 

ubranie miało jasne kolory, na nosie miała założone różowe okulary, a smutny dotąd dom… 

co tu dużo mówid, był po prostu wspaniały! Czysty, jasny, a co najważniejsze, znów byli  

w nim rodzice. Idalia nawet nie wiedziała, co ma powiedzied. Dziewczyna zrozumiała, co było 

powodem tak wielkiej zmiany. Dzięki spojrzeniu na świat przez różowe okulary jej życie 

wreszcie nabrał jaśniejszych barw. 

          Karolina L., 5a 

 

 

rys. Jagoda O., 6c 
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Problem Zeusa 

 

rys. Janek B., 5c 

 Pewnego, słonecznego dnia bawiłem się na podwórku, gdy nagle niebo zaszło 

chmurami i rozpętała się burza. Zrobiło się ciemno, drzewa zaczęły się uginad od silnego 

wiatru, wszystkie zwierzęta uciekały w popłochu. Niebo rozrywały błyskawice, już chciałem 

uciec do domu, gdy ni stąd ni zowąd uderzył obok mnie potężny grom. Ku mojemu 

zdziwieniu, stanął przede mną Zeus, dzierżący w ręce potężne pioruny. Nieoczekiwanie burza 

ustała. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, na jego widok, brzmiało:  

- Czemu do mnie przybyłeś ? 

- Coś mi się zgubiło - odpowiedział z zakłopotaniem. 

Z jego piorunów leciał dym, pewnie po burzy – pomyślałem. I dalej pytałem mając nadzieję, 

że nie jestem zbyt wścibski. 

- Co Ci się zgubiło?   

- EGIDA!-krzyknął Zeus, ale nikt oprócz mnie go nie słyszał. 

Zdziwiłem się bardzo, przecież każdy wie, że najważniejszym atrybutem Zeusa jest piorun. 

Pan Olimpu odezwał się, jakby czytał w moich myślach:  
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- Wielu jest przekonanych, że piorun jest dla mnie wszystkim, ale mało kto pamięta o mojej 

cudownej tarczy. 

– E – G – I – D - A - na to słowo potężnemu Zeusowi zadrżał głos - jest dla mnie szczególnie 

ważna. To niezwykła tarcza, której nic nie przebije, jest wykonana ze skóry mojej przyjaciółki, 

kozy Amaltei. Pomożesz mi ją znaleźd? Podejrzewam, że ukradł ją Hermes, bóg złodziei. 

- Tak! - odpowiedziałem ochoczo i niczym detektyw zarzuciłem Zeusa serią pytao, 

dotyczących zguby. 

- Kiedy ostatni raz miałeś ze sobą Egidę? – spytałem. Zawsze należy dowiedzied się, gdzie 

ostatni raz widziany był poszukiwany przedmiot, tak czytałem u Scherlocka Holmesa. 

- Hmm… Ostatni raz … Kiedy rzucaliśmy dyskami z Heraklesem - odpowiedział Zeus 

- Gdzie dokładnie leżała? 

- Przy drzewie – mówił dalej Zeus – i podejrzewam, że stamtąd ukradł ją Hermes, ten 

niegodziwiec już raz zabrał mi piorun, ale się poraził. 

- Czy tarcza przypominała dysk? 

- Tak! 

- Herakles stał blisko drzewa? 

- Tak - i nagle jakby zrozumiał - ten dureo Herakles rzucił moją Egidą! Ja mu dam !!! - 

wrzasnął Zeus, a jego pioruny znów zaczęły dymid. 

- Widziałem w telewizji, że nieznany obiekt latający krąży wokół Ziemi – powiedziałem, 

przypominając sobie ostatnie wiadomości - byd może to Egida. 

Zeus się ucieszył i natychmiast pognał. Kiedy odlatywał słyszałem jak się odgraża 

Heraklesowi. Były tam takie słowa jak „gbur”, „przeklęty osioł”, „tępy osiłek” i inne słowa, 

których rodzice i nauczyciele nie pozwalają nam używad. Kiedy wróciłem do domu, usiadłem 

na łóżku i rozmyślałem nad tym, co się wydarzyło. Pomyślałem, że to niemożliwe, żeby 

jeszcze istnieli greccy bogowie. Przecież oni są tylko w książkach i filmach. No dobrze, czy 

naprawdę rozmawiałem z Zeusem? Czy to tylko wytwór mojej wyobraźni. Nagle tata zawołał 

mnie na film wojenny, które uwielbiamy razem oglądad, więc szybko zapomniałem o mojej 

przygodzie.  

 Następnego dnia usłyszałem w wiadomościach, że nieznany obiekt latający był 

ostrzeliwany przez samoloty, ale nic mu się nie stało. No jasne, w koocu nic nie może go 

przebid - pomyślałem. I dalej słuchałem. W wiadomościach podali, że ku zdziwieniu 

wszystkich, nagle zniknął. Z relacji pilota, który śledził ten obiekt wynika, że podleciał do 

niego rozwścieczony facet i nerwowo zabrał obiekt. Oczywiście, nikt mu nie uwierzył.  

Nikt, poza mną. 

 

          Staś O., 5a 
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Moja koleżanka jest Syzyfem! 

 

rys. Zuzia Z., 6c 

 Niedawno do naszej klasy 7b dołączyła nowa uczennica, Monika. Wysoka, szczupła, 

ma kruczoczarne włosy i duże niebieskie oczy. Szybko zdobyła sympatię uczniów  

i nauczycieli, jednak mi coś w niej nie pasowało. Już po dwóch tygodniach została 

przewodniczącą klasy, wszystkie dziewczyny chciały się z nią przyjaźnid, a każdy chłopak 

chciał z nią chodzid. Po dołączeniu do naszej klasy Monika opuściła się w nauce. W dawnej 

szkole podobno miała same piątki, a teraz ? Same dwóje i tróje, a do tego ciągle nie odrabia 

zadao i nie oddaje w terminie prac. Zawsze ma jakieś wytłumaczenie - a to pies zjadł, siostra 

zalała kawą mamy albo że nikt jej nie powiedział, co było zadane, jak jej nie było itd... 

Najbardziej denerwowało mnie to, że wszystko uchodziło jej na sucho, ponieważ była 

oczkiem w głowie wychowawczyni i ulubienicą wszystkich nauczycieli, a także pani dyrektor . 

Jeśli chodzi o panią dyrektor Monika też owinęła ją sobie wokół palca, podobnie, jak całą 

naszą klasę i wszystkich nauczycieli. Pani dyrektor mianowała ją wiceprzewodniczącą szkoły. 

Gdy na zebraniach samorządu były omawiane (na razie) tajne pomysły i inicjatywy, Monika 

bezczelnie rozgadywała je w klasie i szkole. Przy nauczycielach udawała grzeczną  

i poukładaną , a przy nas pokazywała swoje prawdziwe oblicze . Była rozkapryszona i wredna. 

Wszyscy mówią, że pochodzi z bardzo bogatego domu, więc nie dziwię się , że jest nauczona, 

że zawsze dostaje to, czego chce. W koocu jakoś wszyscy przyzwyczailiśmy się do Moniki i jej 

kaprysów. Mówiąc „my” oczywiście mam na myśli niewielką grupę osób, która niezbyt ją 

lubiła. Z czasem Monika nabierała coraz więcej pewności siebie, była wiec pewna, że ujdzie 

jej na sucho to, co ostatnio zrobiła. Tym razem naprawdę przesadziła. Pani dyrektor na 

tajnym zebraniu samorządu przedstawiła nauczycielom i przewodniczącym pomysł  

na zapanowanie nad hałasem w szkole. Wymyśliła że zorganizuje konkurs, który mogą 
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wygrad trzy najcichsze klasy, nagrodą miała byd wycieczka do parku trampolin! Konkurs 

polegał na tym, że nauczyciele w niespodziewanym momencie mieli mierzyd głośnośd  

w klasie i zapisywad wynik w tabelce. Po zebraniu Monika oczywiście wypaplała wszystko 

naszej klasie. Kiedy pani dyrektor się o tym dowiedziała, była wściekała, wezwała Monikę do 

swojego gabinetu i osobiście odebrała jej stanowisko wiceprzewodniczącej szkoły. Byłam 

prawie pewna, że to zrujnuje jej reputację w szkole. I miałam rację, prawie wszyscy odwrócili 

się od Moniki. Oprócz jej najlepszej koleżanki, Zuzi. Zdziwiło mnie to bardzo, kiedy Monika 

powiedziała Zuzi, żeby też przestała z nią rozmawiad i usiadła z kimś innym. Przeczuwałam  

w tym jakiś podstęp. I oczywiście miałam rację. Następnego dnia zapłakana Monika poszła 

do pani dyrektor i powiedziała, że wszyscy w klasie jej nie lubią, nikt z nią nie rozmawia i nie 

chce z nią siedzied. Pani dyrektor po wielu prośbach w koocu zgodziła się dad jej jeszcze 

jedną szansę , ale o stanowisku wiceprzewodniczącej szkoły mogła zapomnied. Zadowolona 

Monika wyszła z sekretariatu i cukierkami przywróciła wszystkich do swoich łask. Ta sytuacja 

nie nauczyła Moniki niczego. Kiedyś podczas zajęd z psychologiem pani dyrektor poprosiła 

go, aby porozmawiał z Moniką, a potem z jej najlepszą koleżanką Zuzią o powodzie 

odrzucenia. Zuzia nie wiedziała o wcześniejszym podstępie Moniki. Powiedziała 

psychologowi , że to Monika chciała, by ją odrzucid. Po lekcji zaniepokojony psycholog 

powiedział wszystko pani dyrektor. Tym razem postanowiła ona surowo ukarad Monikę. 

Poprosiła naszą wychowawczynię, żeby zajęła się tą sprawą. Niestety, Monika dowiedziała 

się o tym na tyle szybko, aby zadzwonid z płaczem do mamy i powiedzied, że nikt jej nie lubi, i 

że nawet wychowawczyni się nad nią znęca. Pani dyrektor nie darowała dziewczynie 

kłamstwa. Wezwała Monikę z rodzicami i wyjaśniła im wszystko. Monika udawała histerię, 

ale jej mama była mądrą kobietą i nie uległa córce. Monika musiała wszystkich przeprosid, 

zaangażowad się w prace społeczne w szkole i … zacząd sama sprzątad swój pokój. Zwłaszcza 

to ostatnie zadanie, jak zresztą dla wszystkich uczniów w naszej klasie, było dla niej syzyfową 

pracą. 

          Lena J., 6c 
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Herakles walczy z plastikiem 

 Kiedy Zeus usłyszał, z jaką łatwością jego syn, Herakles, wykonał 12 prac, zaprosił go 

na Olimp. Kiedy heros przybył na górę, ojciec zwrócił się do niego: 

- Mam do Ciebie prośbę, Heraklesie. Mój brat, Posejdon, ma wielki problem. Wyślę Cię  

na północ, nad Morze Bałtyckie, a tam dowiesz się wszystkiego. 

- Dla ciebie wszystko, ojcze – odpowiedział bohater. 

Herakles bardzo szybko przebył długą drogę. Nad brzegiem morza zastał zasmuconego 

Posejdona.  

- Witaj, Heraklesie, synu Zeusa – powiedział Posejdon. 

- Witaj – odpowiedział heros, rozglądając się dookoła. – Co się stało? 

- Spójrz na morze. Wszystkie zwierzęta w nim umierają, za dużo w wodzie plastiku. 

- Jak do tego doszło? – zapytał zdumiony Herakles. 
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- Ludzie produkują za dużo toksycznych substancji i w ogóle się tym nie przejmują, a ja nie 

mogę nic na to poradzid – powiedział zasmucony Posejdon. 

- Nie martw się, zaraz coś wymyślę.  

Herakles zebrał wszystkie sieci rybackie i połączył je w całośd. Potem wypłynął na morze  

i zarzucił ogromną sied. Następnie poprosił władcę mórz, by skierował prądy morskie  

w stronę sieci, a wszystkie nieczystości zostały zebrane. Dzięki swojej nadludzkiej sile 

Herakles wyciągnął cały brud na ląd i nakazał ludziom zrobid z nim porządek. Miała byd to dla 

nich kara za lekkomyślnośd i brak wrażliwości na cierpienie wszystkich istot żywych. Woda 

znów była czyta, a Posejdon był szczęśliwy. 

         Jakub J., 5c 

 

        rys. Jagoda O., 6c 
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Trzynasta praca Heraklesa 

 Po wykonaniu dwunastu prac przez Heraklesa jego matka i ojciec mogli wrócid  

do Myken. Rodzice uznali syna za bohatera. Jednakże król Erysteusz stwierdził, że jeżeli 

Herakles rzeczywiście chce zasłużyd na miano bohatera, musi wykonad ostatnią, trzynastą 

pracę. Zadanie to miało polegad na oderwaniu przynajmniej jednego dziecka od świecącego 

pudełka, urządzenia wynalezionego przez Tableteusza, boga uzależnieo. Herakles podjął 

wyzwanie. Postanowił zacząd od obserwacji dzieci, a następnie przyjrzed się bliżej 

tajemniczemu pudełku. Bohater zauważył, że dzieci nie miały prawie w ogóle mięśni, 

występowały one jedynie na ich palcach. Herakles podjął próbę zachęcenia dzieci do dwiczeo 

zamiast wgapiania się w świecące pudełko. Niestety, nie dośd, że zakooczyła się ona 

niepowodzeniem, to dzieci zaczęły zachowywad się agresywnie. Jedno z nich ugryzło nawet 

Heraklesa w piętę. Pogryziony bohater udał się po pomoc do braci Aplikancjusza i 

Androidusa. Poprosił ich, by stworzyli blokady na wszystkie świecące pudełka na świecie. 

Jedynym sposobem na odblokowanie pudełka miały byd codzienne dwiczenia gimnastyczne. 

Blokada działała idealnie, a Herakles został bohaterem wszechczasów. 

          Ola R., 5c 

 

 

          rys. Iga Sz., 6c 
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