
GAZETKA SZCZĘŚLIWKA 

 
https://krasnale.pl/krasnal/szczesliwek/ 

 

redagują uczniowie SP 68 

pod opieką Joanny Adamowskiej (redaktor naczelna) 

Martyny Cicheckiej (współpraca redakcyjna) 

    oraz Angeliki Jabłooskiej (współpraca techniczna) 

NUMER WAKACYJNY 2020 

 
rys. Hanna Ż. 6c 

  



2 

UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 
 

BYLIŚMY JAK KEVIN. ZOSTALIŚMY W DOMU. 

JAK RADZILIŚMY SOBIE W IZOLACJI? 
 

 
          fot. https://kultura.onet.pl 

 

WSPIERALIŚMY SIĘ …………………………………………………………………………………………………………... 3 

BYLIŚMY KREATYWNI ……………………………………………………………………………………………………….. 4 

ROZMAWIALIŚMY Z RODZICAMI ………………………………………………………………………………………. 7 

KRYTYCZNIE MYŚLELIŚMY O ŚWIECIE ……………………………………………………………………………….. 8 

UCZYLIŚMY SIĘ PILNIE ………………………………………………………………………………………………………. 11 

CZYTALIŚMY KSIĄŻKI …………………………………………………………………………………………………………. 16 

TWORZYLIŚMY WŁASNE UTWORY I WYGRYWALIŚMY KONKURSY LITERACKIE………………….. 31 

OGLĄDALIŚMY FILMY ……………………………………………………………………………………………………….. 49 

GOTOWALIŚMY ………………………………………………………………………………………………………………… 52 

MARZYLIŚMY O WAKACJACH ……………………………………………………………………………………………. 61 

  



3 

WSPIERALIŚMY SIĘ… 
 

List Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego 
 

Kochane Koleżanki i Koledzy, Drodzy Nauczyciele 

 

Czas kwarantanny jest dla nas wszystkich czasem trudnym. 

Strasznie brakuje mi już kontaktu z Wami i myślę, że Wy również chętnie wrócilibyście 

do szkoły i zapomnieli o wirusie. Dopiero, gdy coś zostaje nam odebrane, zaczynamy to 

doceniad. 

Chciałabym już, jak dawniej, przed ósmą, przekroczyd próg szkoły (zaspana, ale 

szczęśliwa, że mogę byd wśród Was kolejny dzieo), powitad radośnie Panie na dyżurce, 

spotkad Was na korytarzu. Móc powiedzied „cześd” lub „dzieo dobry” i uśmiechnąd się do 

Was najcieplej, jak potrafię. Znów usłyszed ten radosny gwar przerwy, porozmawiad z Wami, 

czy spędzid czas (szczególnie ze swoją kochaną klasą)... A nawet - po prostu - móc zasiąśd 

znów w drugiej ławce, na tym drewnianym krzesełku i posłuchad lekcji... 

Jeszcze jakiś czas temu była to dla mnie rzecz naturalna i nie zdawałam sobie sprawy  

z tego, ile radości wnosi do mojego życia. 

Teraz mam ciszę, kiedy tylko zechcę. Nikt mi nie przeszkadza, mogę spokojnie uczyd się 

i przygotowywad do czekających mnie egzaminów, a jednak czegoś mi brakuje - WAS! 

Zrozumiałam, że szkoła to nie tylko budynek, do którego codziennie uczęszczamy.  

To nie tylko sprawdziany, kartkówki i zakuwanie do późnych godzin...To przede wszystkim 

ludzie. W przypadku sześddziesiątej ósmej - CUDOWNI! Wszyscy i każdy z osobna. To właśnie 

sprawia, że tak chciałabym już do niej wrócid.  

Mam nadzieję, że trzymacie się jakoś i utrzymujecie ze sobą kontakt tak, jak moja 

klasa, ze sobą nawzajem i z naszą kochaną wychowawczynią. 

Jak powiedział mi kiedyś pewien mądry człowiek - 

Jest DOBRZE! Będzie DOBRZE! Ma byd DOBRZE! 

Niech te słowa dodają Wam otuchy :) 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. 

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości. 

DAMY RADĘ! - Bo, jak nie my, to kto? :) 

 

       Wiktoria S. 

        Przewodnicząca SU 
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Poradnik na czas kwarantanny opracowany przez klasę 7b 

pod opieką Pani Katarzyny Kopyś 
 

1. Zaplanuj każdy dzieo i zapisz na kartce, co masz do zrobienia.  

2. Oderwij się od ekranu komputera, by np. zagrad w gry planszowe.  

3. Bądź w stałym kontakcie (np. telefonicznym) z kolegami.  

4. Zainteresuj się, czy nie trzeba komuś pomóc.  

5. Często myj ręce. 

6. Wyjdź od czasu do czasu na spacer.  

7. Spróbuj znaleźd pozytywne strony izolacji.  

8. Bądź cały dzieo zajęty.  

9. Ugotuj i zjedz coś pysznego. 

10. Posłuchaj relaksującej muzyki.  

11. Prawidłowo noś maseczkę.  

12. Wymyślaj sobie wyzwania (np. zaprojektuj i uszyj ubranie dla swojego chomika;)). 

13. Ucz się słówek z języka obcego, np.  

ease restrictions - łagodzid ograniczenia   

lockdown - zakaz wyjścia z domu  

frontline workers - pracownicy pierwszej linii   

social distance - dystans społeczny  

 

 

BYLIŚMY KREATYWNI… 
 

Kwarantanna 

Dziś w salonie mamy kino, 

Światła wszystkie pogaszone, 

Jemy popcorn na kanapie, 

Seans potrwa do wieczora. 

 

Jutro szkoła nas przywita, 

Każdy klasę ma w pokoju, 

Tata czasem nas odpyta, 

I dyktando zrobi w domu. 
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Potem przerwa obiadowa, 

Dziś w jadalni obiad jemy, 

Prac domowych nie zadano, 

Odpoczywad już możemy. 

 

I chod tęskno nam ogromnie, 

Do przyjaciół, gwaru szkoły, 

Zostad w domu dziś jest mądrze, 

By uniknąd tej choroby. 

 

A dopóki to nie minie, 

Basen zastępuje wanna, 

Dom świat cały też zastąpi, 

I niestraszna kwarantanna! 

      Maja P. 5a 

 

Sztuka jest nudna! 
Drodzy Nauczyciele, a zwłaszcza Pani Iwonko, możecie byd spokojni. Ten przewrotny 

tytuł to tylko prowokacja. Nie da się jednak ukryd, że większośd uczniów nie najlepiej 

wspomina wizyty w muzeach i galeriach sztuki. 

W moim domu jest wiele pięknych albumów z wyjątkowymi obrazami. Rodzice 

uwielbiają sztukę, szczególnie interesują się malarstwem. Marzą, aby chod jeden, malutki 

obraz znalazł się w naszym domowym muzeum. Na szczęście są one zbyt drogie, bo wcale mi 

się nie podobają.  

Jeszcze przed pandemią jedna z moich koleżanek była w Krakowie. Zrobiła sobie 

zdjęcie przy plakacie promującym pewien obraz. Szybko zauważyłam, że wyglądała całkiem 

podobnie do osoby z portretu, obok którego stała.  

Sami wiecie, że podczas kwarantanny wymyślamy różne rzeczy, aby nie siedzied cały 

czas nad zadaniami domowymi. Ja postanowiłam zainspirowad się zdjęciem koleżanki. 

Wpadłam na pomysł, że wyszukam najbardziej znane obrazy i postaram się upodobnid  

do przedstawionych postaci. Następnie poprosiłam mamę, aby zrobiła mi zdjęcie. Dla reszty 

rodziny zorganizowałam konkurs – co to za obraz i kto go namalował? To naprawdę świetna 

zabawa. Spróbujcie podjąd wyzwanie, na pewno nie będziecie się nudzid! 

Przesyłam moją pierwszą próbę… Pewnie bez trudu odgadniecie, że starałam się 

upodobnid do….. 

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce! 

             

           Ewa K. 5d 
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ROZMAWIALIŚMY Z RODZICAMI…  
Moja Mama bardzo lubi słuchad muzyki, więc poprosiłem ją, żeby mi o tym opowiedziała. 

Piter: Mamo, jaki jest Twój ulubiony piosenkarz? 

Mama: Mam kilku swoich ulubionych piosenkarzy i muzyków. W zależności od nastroju  

i sytuacji słucham różnej muzyki. 

Piter: A kogo słuchasz najczęściej? 

Mama: Bardzo często słucham Andrzeja Piasecznego „Piaska”, lubię także zespoły IRA, Perfect 

oraz Nickelback. 

Piter: Często słuchasz polskiej muzyki? 

Mama: Tak, to dlatego, że często śpiewam, np. jadąc samochodem. Poprzez muzykę możemy 

wyrazid to, co w danej chwili czujemy.  

Piter: Co to znaczy?  

Mama: Gdy jestem smutna, wolę piosenki wolne i z cichym podkładem muzycznym. Kiedy 

dzieo jest pogodny i wesoły, lepiej jest posłuchad czegoś szybkiego, rytmicznego i skocznego. 

Piter: A dlaczego czasami wybierasz muzykę poważną? 

Mama: Muzyka poważna, tzw. klasyczna pozwala na skupienie myśli i przemyślenie ważnych 

życiowych decyzji. 

Piter: To znaczy, że muzyka ma dla Ciebie duże znaczenie? 

Mama: Tak, muzyka wnosi do mojego życia wiele radości, sprawia, że czuję się lepiej, pozwala 

mi marzyd i oderwad się od czasami smutnej rzeczywistości.  

Piter: Będę polecał kolegom słuchanie muzyki. To bardzo rozwija emocje. Dziękuję za 

rozmowę. 

 

 
        rys. Tymoteusz Z. 5c 
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KRYTYCZNIE MYŚLELIŚMY O ŚWIECIE… 
Czy ludzie już stali się mądrzy i dobrzy?  

Co obecnie nas zniewala i co nam zagraża?  

Co robimy lub moglibyśmy robid, aby świat był lepszy?  

 

  Współcześni ludzie mają wiele problemów, których nie potrafią rozwiązad.  

Jednym z najważniejszych jest, moim zdaniem, egoizm. Większośd ludzi lubi robid rzeczy łatwe 

i przyjemne, widząc tylko siebie. Często – zwłaszcza młode osoby - grają na konsoli lub 

komputerze, serfują po Internecie, zapominając o tym, co najważniejsze – czyli o pomocy 

innym.   

  Kolejnym ważnym problemem jest 

brak troski o nasze środowisko. 

Wyrzucanie śmieci w lasach i na łąkach 

powoduje, że zanieczyszczamy przyrodę. 

Trujemy zwierzęta, które zjadają 

wyrzucone resztki. Wypalanie traw 

powoduje, że zagrożone stają się 

mieszkające na łąkach gatunki ptaków  

i ssaków. Moim zdaniem takie zachowanie 

jest bardzo głupie.  

  Uważam, że ludzie powinni bardziej sobie pomagad. Chciałbym, żeby w przyszłości 

świat stał się lepszy. Żeby ludzie nie kłócili się z błahych powodów. Wojny, głód i przemoc 

powinny zniknąd raz na zawsze. Naszym zadaniem jest również dbanie o środowisko.  

Żeby tak się stało, wcale nie potrzeba bardzo wielkich czynów. Wokół nas jest wielu ludzi 

potrzebujących pomocy. Niekoniecznie musi byd to pomoc finansowa. Wystarczy 

przyniesienie zakupów ze sklepu albo powiedzenie zwykłego „dzieo dobry”. Wsparcie  

w trudnych dla drugiej osoby momentach, chwila rozmowy.  

Poświęcenie całego czasu wyłącznie sobie, korzystanie z chwilowych przyjemności 

powoduje, że zapominamy o naszych bliskich, sąsiadach. Bardzo by też pomogło, gdybyśmy 

wszyscy razem troszczyli się o naszą planetę, np. zbierali śmieci i sami nie śmiecili. 

 

          Hubert O. 6c 

 

  Odpowiedź na pytanie o mądrośd ludzi wydaje się oczywista. Wiedzę mamy dużą  

i doświadczenie w używaniu jej też spore, ale czy przez to staliśmy się mądrzejsi? Może to 

ogrom wiedzy jest naszym zagrożeniem albo raczej brak kontroli nad jej wykorzystaniem?  

  

Giewont Śpiący Rycerz, Tatry Zdjęcie: Waldemar Głodek, 

https://www.polishclub.org 
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  Wydaje mi się, że największym zagrożeniem dla ludzi są social media, telewizja i 

Internet. Masa wiadomości jaka nas zalewa musi byd filtrowana. Jednak to sito jest bardzo 

dziurawe i wiele osób, szukając rozwiązao swoich problemów, z pewnością natknie się na 

nieprawdziwe i tym samym niebezpieczne informacje. Z własnego doświadczenia wiem, że 

wirtualny świat czasami celowo wprowadza chaos np. do nauki. Otóż chcąc kiedyś 

przygotowad pracę na temat pewnego zagadnienia historycznego, sięgnęłam po encyklopedię 

wirtualną Wikipedia. Na podstawie wiadomości tam zawartych sporządziłam notatkę.  

Ku mojemu zdziwieniu okazało się na lekcji, że przywołane przeze mnie fakty są błędne  

i dostałam ocenę niedostateczną. Przyszłam do domu i zapytałam rodziców: „o co tu chodzi?” 

W koocu byłam poszkodowana, a lekcje odrobiłam. Rodzice buchnęli śmiechem: tak naiwnej 

osoby w życiu nie widzieli, żeby dała się nabrad, że w Internecie podają prawdę. I zaraz dodali 

z przekąsem: jak się chciało ściągad bezmyślnie z niepewnych źródeł, to zasłużona jedynka 

wleciała.  

- Książki są od tego, „niewiasto” - powiedziała mama. 

 

 
  https://naekranie.pl/artykuly/najlepsze-ksiazki-2017-roku-lista-aktualizowana/2 

 

I tu wyjaśniam, dlaczego dostałam przydomek „niewiasta" - u nas w domu tak mówimy  

o dziewczynie, która nie ma wiedzy. Rodzice pokazali mi książki, z których powinnam 

korzystad, wykonując zadanie. Z przykrością muszę stwierdzid, że zupełnie inne fakty zostały  

w nich podane. Stąd wiem, że Internet i social media nie są pewnym źródłem wiedzy i mogą 

powodowad bardzo poważne szkody.  
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Zamiast byd „oknem na świat”, często bywają klatką odbierającą ludziom własne zdanie. 

Internet nasila również ludzką agresję, np. stwarzając możliwośd bezkarnego hejtowania 

innych osób. Korzystad więc mogą z niego tylko ludzie myślący i empatyczni - jak mówi moja 

mama - „Internet jest dla mądrych, nie dla głupich”. I na pewno ma rację. 

  Media, niestety, kształtują jednak nasze poglądy, ukazując nam często nieprawdziwe 

obrazy, które potem bezkrytycznie przyjmujemy i przekazujemy dalej. Jeśli nie zaczniemy 

traktowad mediów jako uzupełnienia wiedzy lub tylko rozrywki, to fałszywe informacje zaleją 

nasze umysły i staniemy się społeczeostwem „głupim”. Nikt nas tego nie uczy, aby te złe 

wiadomości lub informacje, które mają wywoład określony skutek np. panikę , były przez nas 

odsiewane. Przykład z ostatnich tygodni. Film pt. Zamknięte miasto Wuhan, w którym 

pokazano drastyczne sceny spawania drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych. 

Weronika Truszczyoska, youtuberka, która mieszka w Chinach, wyjaśniła, dlaczego tak robiły 

władze. Jej wyjaśnienie zupełnie nie zgadzało się z tym, o czym mówił i co pokazywał film. 

Miałam zupełnie inne odczucia po obejrzeniu tych drastycznych scen. Ale czy dziennikarz nie 

powinien przekazywad prawdy? Czy tylko szuka taniej sensacji, bo i tak jego relacji nie 

sprawdzimy? Kiedyś uważałam, że ludzie niemający telewizora to „dziwaki”. Teraz wiem, że to 

mądrzy i wykształceni obywatele posiadający własne zdanie. Jak najmniej tej klatki umysłu,  

a będziemy zdrowsi, życzliwsi i milsi dla siebie. 

           Antonina D. 6C 

 

https://czarnynabialym.files.wordpress.com/2013/07/przepraszamy-za-usterki.gif 

 

  



11 

UCZYLIŚMY SIĘ PILNIE… 

Z cyklu: I LEKTURA SZKOLNA MOŻE BYD INSPIRUJĄCA – prezentujemy ilustracje do wiersza 

Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny, autorstwa Huberta O. i Hanny Ż. z 6c… 
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 komiks Maksa B. z 4b na podstawie ballady Adama Mickiewicza Powrót taty… 
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 krzyżówkę Pawła B. z 4a, sprawdzającą znajomośd lektury Kapelusz za sto tysięcy…  

       1        5      

                     

  2   4    4     3       

       4      2        

                  8   

            6    7     

      5     5          

     6    10            

                  3   

                     

         7    1        

              8    9   

      8               

         9       10     

11      6               

  7                   

Czerwone litery utworzą hasło: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
  Poziomo: 

1. Nazwisko fałszywego inżyniera, pod którego podszywał się Goguś. 

2. Kto ukrył kupon z totolotka w kapeluszu? 

3. W co grała mama Krysi na wakacjach? 

4. Przy jakiej ulicy stała willa „Marysieńka”? 

5. W jakiej miejscowości Krysia z rodzicami spędzała wakacje? 

6. Jak nazywała się kawiarnia w Nieborzu? 

7. Narodowość drugiego Gogusia. 

8. Kogo udawał mężczyzna, który współpracował z Moniką Płoszańską? 

9. Kolega Krysi poznany podczas wakacji. 

10. Przystojny, elegancki mężczyzna, jeden z podejrzanych o kradzież kapelusza. 

11. W jakim domu wczasowym mieszkała Krysia podczas wakacji? 

  Pionowo: 

1. Imię głównej bohaterki. 

2. Kim był Walery Kolanko? 

3. Profesor, który wynalazł wzór na substancję twardszą od żelaza. 

4. Imię osoby, która mieszkała pod nr 23 w hotelu „Pod trzema żaglami”. 

5. Tajne hasło szajki złodziei. 

6. Kolor drogocennej teczki. 

7. Miłośnik ptaków. 

8. Zawód profesora Barabasza. 
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krzyżówkę Michała G. z 4b, inspirowaną tą samą, lubianą przez nas książką… 

 

 

oraz… 
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impresje plastyczne Michała G. z 4b: Tajemniczy ogród oraz Moje wyobrażenie o Polsce 
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CZYTALIŚMY KSIĄŻKI…  

ILUSTROWANE… 

Z cyklu: Z biblioteki Ali 
 

Cześd! Tęsknicie już trochę za szkołą? Ja chętnie bym już do niej wróciła!  

Tym razem proponuję książki, w których ilustracja i tekst są tak samo ważne. Wybrałam 

komiksy rysowane różnymi technikami, a także atlas zwierząt w stylu rzadko obecnie 

spotykanym. Zapraszam, Ala. 

Tytuł: Thorgal 

Rysunki: Grzegorz Rosioski 

Scenariusz: Jean Van Hamme 

 

 
 

  Kultowa seria komiksów o Thorgalu zafascynowała mnie już jakiś czas temu, kiedy 

tata tłumaczył mi je z języka francuskiego. Obok jego francuskiej kolekcji gromadzę teraz 

własne tomy polskie. Klimatyczne iIustracje i tajemniczy świat bohatera wciągną każdego. 

Thorgal jako malutki chłopiec przybył na Ziemię z kosmosu. Znaleźli i przygarnęli go 

wikingowie, a on sam stał się jednym z nich. Kiedy dorósł, razem z żoną, synem, córką i psem 

zamieszkał na wyspie. Thorgal przeżywał wiele niesamowitych przygód, na przykład wybrał się 

do świata umarłych, musiał odnaleźd magiczny pas i udowodnid swoją niewinnośd, a także 

udad się do niebezpiecznej pieczary, pełnej wielkich jadowitych pająków. Niektóre historie są 

mroczne, niektóre zabawne, a jeszcze inne po prostu fajne. Moja ulubiona częśd to Łucznicy 

opowiadająca o konkursie strzelania z łuku. Thorgalowi rozbił się statek, a wraz z nim bohater 

stracił wszystko, co miał: pieniądze, ubrania i jedzenie. Aby kupid nową łódź, którą wróciłby do 

domu, musiał wziąd udział w trudnych zawodach łuczniczych i je wygrad. 

Komiksy o Thorgalu czyta zarówno młodzież, jak i dorośli. Można do nich często wracad 

i odkrywad nowe rzeczy w tych częściach, które się już czytało. Autorem niezwykłych ilustracji 

jest polski rysownik Grzegorz Rosioski.  
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Tytuł: Umarły Las 

Rysunki: Tomasz Samojlik 

Scenariusz: Adam Wajrak 

 

 
 

  Głównym bohaterem tego komiksu jest Triko – dzięcioł trójpalczasty, który przybył do 

Umarłego Lasu, aby zostad szeryfem. Już na początku zaprzyjaźnia się z dzięciołem Bargielem 

prowadzącym sklep kolonialny. Poza Bargielem w lesie jest wiele innych ptaków, które 

posiadają różne zakłady czy sklepy. Na przykład sowa Mogiłczyk ma zakład pogrzebowy, a 

dzięcioł Blekoto – Saloon z larwami. Niestety, nie wszystkie ptaki akceptują Trika. Niektóre 

naśmiewają się z tego, że ma on trzy palce u stóp oraz że jest zbyt chudy i mały, aby zostad 

szeryfem. Na dodatek jakby tego było mało niedaleko lasu kręcą się trzy podejrzane szpaki. 

Okazuje się, że chcą przejąd władzę nad Umarłym Lasem. Hipnotyzują wszystkie ptaki (poza 

Trickiem, na którego to nie działa) i każą im wynieśd się z puszczy… 

  Książka ta bardzo mnie zainteresowała, ponieważ jest zajmująca, świetnie 

zilustrowana i pełna przygód. Dodatkowo wiele mówi o życiu lasu. Tytułowy Umarły Las  

to Puszcza Białowieska, a więc ogromny stary las, w którym powalone, spróchniałe drzewa są 

pożytecznym i niezbędnym jego elementem. Na koocu każdego rozdziału jest kilka zdjęd 

roślin, które znajdują się właśnie w takim martwym lesie, oraz krótkie informacje o nich. 

Ukazał się też drugi tom komiksu pt. Nie Umarły Las. 
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Tytuł: Animalium 

Ilustracje: Katie Scott 

Scenariusz: Jenny Broom 

 

 
 

  Animalium jest swego rodzaju atlasem zwierząt, tylko że zamiast ich zdjęd są piękne 

ilustracje, trochę jak w encyklopediach sprzed stu lat. Autorki nazywają swoją książkę Muzeum 

Zwierząt i zapraszają do odwiedzenia go. To muzeum jest podzielone na 6 sal (rozdziałów) 

według grup: od bezkręgowców po ssaki. Okazuje się, że nawet najprostsze organizmy wiodą 

ciekawe życie i że natura wyposażyła zwierzęta w niesamowite umiejętności. I tak na przykład 

głowonogi produkują atrament, gdy wyczują niebezpieczeostwo, a niektóre sowy potrafią 

przekręcid głowę nawet o 270 stopni.  

Czy wiedzieliście, że dzioby młodych albatrosów są niebieskie i dopiero później 

zmieniają się na kolor pomaraoczowy? Że kolibry mogą machad skrzydłami z prędkością 80 

uderzeo na sekundę? Że żółwie pojawiły się na Ziemi ponad 220 milionów lat temu? Że owady 

stanowią ponad 80 procent wszystkich żyjących gatunków na naszej planecie? A teraz bomba! 

Syreny naprawdę istnieją! Zaliczają się do nich manaty, które zresztą można zobaczyd we 

wrocławskim zoo. 

 Animalium to muzeum, które zawsze jest otwarte: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Można je odwiedzid, kiedy tylko ma się na to ochotę. Kto raz do niego zajrzy, będzie wracad 

często. 
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O NIEZWYKŁYCH PODRÓŻACH I PRZYGODACH… 
 

 

 
 

  Moja ulubiona książka to W 80 dni do dokoła świata. Jej autorem jest Juliusz Verne, 

znany także z wielu innych znakomitych książek! Żył i tworzył w XIX wieku. Wiele wynalazków, 

które opisywał, nieznanych w jego czasach, dziś istnieje, np. łódź podwodna, rakieta, dalekie 

podróże w krótkim czasie.  

  Książka opisuje przygody Fileasa Fogga, który podjął wyzwanie okrążenia świata  

w osiemdziesiąt dni. W podróży towarzyszy mu wierny służący Passepartout. Wspólnie 

przeżywają wiele wspaniałych przygód. Niektóre są bardzo wesołe, jak zagubienie się 

służącego w Hongkongu, inne zaś niezwykle wciągające i trzymające w napięciu, jak 

uratowanie hinduskiej księżniczki Audy. Tropem bohaterów podąża detektyw Fix, który uważa 

Fileasa Fogga za przestępcę, odpowiedzialnego za napad na bank…  

  Książkę tę mogę polecid czytelnikom, którzy lubią podróże, przygody oraz ciekawe  

i egzotyczne miejsca. Szczególnie spodoba się ona wielbicielom powieści podróżniczych i 

historycznych. Mimo że książka jest „gruba”, czyta się ją bardzo szybko ze względu na 

wciągającą fabułę i liczne zwroty akcji. Sądzę, że jest to bardzo mądra książka, gdyż dzięki niej 

można się dowiedzied, jak wyglądało życie w XIX wielu w różnych zakątkach świata. Myślę, że 

lektura W 80 dni do dokoła świata zachęci Was do zapoznania się z twórczością Juliusza 

Verne’a. 

           Kasia P. 4a 
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  Chciałbym Wam polecid pasjonującą książkę JRR Tolkiena Hobbit. To połączenie 

powieści przygodowej z powieścią fantasy. Opowiada ona o wydarzeniach, które stają się 

udziałem tytułowego bohatera Bilbo Bagginsa. Bilbo jest małym hobbitem, wiodącym 

spokojne życie w swojej norce do dnia, w którym los stawia mu na drodze czarodzieja 

Gandalfa i dwunastu krasnoludów. Ich kompania zamierza wyruszyd w podróż w celu 

odzyskania skarbów, które niegdyś do nich należały, a dokładnie do przodków Thorina 

Dębowej Tarczy. Owe skarby zostały zagarnięte przez Smauga. Początkowo Hobbit nie ma 

ochoty uczestniczyd w wyprawie, lecz z czasem zmienia zdanie…  

  Fabuła książki trzyma cały czas w napięciu, aż do ostatniej strony. Bohaterowie 

przeżywają mnóstwo niezwykłych, często mrożących krew w żyłach przygód, jak np. spotkanie 

z trzema trollami i próba pożarcia przyjaciół czy zagarnięcie kompanii do niewoli przez gobliny. 

Wszystkie wydarzenia przedstawione w książce są naprawdę ciekawe i trudno nudzid się przy 

czytaniu. 

  Autor powieści był mistrzem literatury fantastycznej. Stworzył on sugestywną wizję 

niezwykłego świata - krainę nazwaną przez niego Śródziemiem. Posiada ona własną geografię  

i kulturę oraz własny język. Gdy czytałem książkę, miałem wrażenie, jakbym się tam znajdował. 

Fabuła również została przez autora przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Na 

wyróżnienie zasługuje również narracja. Dzięki niej opowieśd jest wciągająca, a czytelnik ma 

wrażenie, że wędruje między myślami i historiami bohaterów. 

  Wszystko to sprawia, że Hobbit jest świetną książką. Naprawdę warto ją przeczytad, 

by przeżywad niezwykłe przygody razem z jej bohaterami.  

           Krzysztof W. 6c 
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 Codziennie staram się czytad, bardzo lubię spędzad czas z książką 

i pyszną herbatą w rękach. Jedną z opowieści, którą chciałabym polecid 

swoim kolegom i koleżankom jest seria książek pt. Magiczne drzewo. Z 

ogromnym zaciekawieniem przeczytałam już pięd części, a teraz czytam 

szóstą. W każdym tomie bohaterowie wyruszają w nieznaną podróż, w 

której odnajdują przedmiot o niezwykłej mocy. Jego wyjątkowośd polega 

na tym, że został zrobiony z magicznego drzewa. Gdy dzieci odnajdą 

przedmiot i zmierzą się z osobami lub rzeczami, które spotkały, wracają 

szczęśliwie do domów. 

 Przybliżę treśd jednej z moich ulubionych części - Magiczne drzewo. Cieo smoka. 

Główni bohaterowie - Kuki i Blubek nie chcieli się uczyd do ważnego testu. Za pomocą 

magicznej kostki postanowili wyczarowad płyn mądrości. Kostka działa wedle następującej 

zasady: gdy wypadnie szóstka, spełnia się życzenie, a gdy jedynka - odwrotnośd życzenia. 

Niestety, chłopcy nie mieli szczęścia, wypadła jedynka. W ten sposób zamiast eliksiru 

mądrości, wyczarowali płyn głupoty, którego kucharka użyła do zrobienia herbaty dla całej 

szkoły. Wszyscy, z wyjątkiem chłopców i Gabi – ich koleżanki, wypili „herbatę” i stracili 

rozum. Dramatyzmu sytuacji dodaje fakt, że szóstoklasistka Zula przypadkiem rozbiła kostkę, 

uniemożliwiając odwrócenie czaru. To dopiero początek tej niezwykłej historii. Przyjaciele 

musieli wyruszyd na poszukiwanie kolejnego magicznego przedmiotu, aby zdjąd czar  

z uczniów. Domyślacie się, co tym razem będzie miało magiczną moc? 

          Barbara N., 5d 

 

  Moją ulubioną książką jest powieśd z cyklu Magiczne 

Drzewo pt. Czas Robotów. Autorem jest współczesny reżyser 

filmowy, autor powieści i scenariuszy Andrzej Maleszka. Głównymi 

bohaterami są dzieci: Idalia, Alik, mała Julka i pies Budyo.  

  Czas Robotów to opowieśd o fantastycznych 

przygodach trójki przyjaciół, którzy jako jedyni na całym świecie 

pozostają ludźmi. Ziemia została zaatakowana przez tajemniczego 

Androida, który przejął władzę nad światem, zamieniając 

wszystkich ludzi w roboty. Pomagają mu w tym niebezpieczne, stalowe osy, których użądlenie 

zamienia człowieka w maszynę. Bohaterowie mają mało czasu, aby uratowad świat przed 

zagładą. Żeby tego dokonad, muszą znaleźd tajemniczy, magiczny przedmiot, który odczaruje 

ludzi. 

  Książka podobała mi się, ponieważ opowiadała o niezwykłych wydarzeniach, a jej 

akcja była niesamowicie wciągająca. Poszczególne sceny łatwo mogłem sobie wyobrazid, 

ponieważ w książce jest wiele kolorowych zdjęd i ilustracji. Czas Robotów długo zostanie  

w mojej pamięci i na pewno jeszcze kiedyś go przeczytam. 

           Piotr Z., 5c  
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  Koniecznie przeczytajcie książkę Duchy w Loch Ness Jacques’a Duquennoy’a! Opisuje 

ona przygody  duchów, które chcą odwiedzid Loch Ness. Planują sfotografowad słynnego  

i tajemniczego potwora. Książka jest napisana w dwóch językach, polskim i angielskim. Na 

każdej stronie są dwa teksty, jeden po polsku, a drugi po angielsku. Ponieważ jest to bajka dla 

dzieci, jest ona dośd cienka i zawiera też wiele ładnych rysunków. Zabawne ilustracje zapadły 

mi w pamięd już w dzieciostwie i do dziś lubię do nich wracad. 

  Akcja książki toczy się w Szkocji prawie w naszych czasach - istnieją samochody, ale 

nie ma jeszcze aparatów cyfrowych. Książka opisuje przygody duchów chcących zobaczyd i 

sfotografowad znanego potwora. W tym 

celu duchy pojechały do swojego wujka 

Mac Cookies’a. Wujek mieszka w dalekiej 

Szkocji w starym, opuszczonym zamku. 

Ruiny budowli leżą na małej wysepce nad 

jeziorem Loch Ness. Wujek pozwolił 

duchom przenocowad i opowiedział im 

kilka historyjek o potworze. Przez 

kolejne dni duchy próbowały zobaczyd i 

sfotografowad potwora, ale nigdy im 

się nie udawało zrobid mu zdjęcia. Po 

długich, nieudanych próbach duchy 

postanowiły zrobid sobie 

pamiątkowe zdjęcie i pojechad  

do domu. Po powrocie okazało się, że ostatnie zrobione 

zdjęcie przedstawiało zarówno je same, jak i zarówno potwora Loch Ness. Gdy duchy to 

zauważyły, ucieszyły się bardzo z tej miłej niespodzianki. 

  Książka Duchy z Loch Ness jest napisana żartobliwym językiem, a ilustracje 

przypominają mi komiks. Bardzo przyjemnie się ją czyta, dlatego polecam ją i dzieciom,  

i dorosłym. 
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O ZWIERZĘTACH… 

Tytuł: Tajemnica Żółtego Kła 

Autorka: Erin Hunter 

 
  Ta książka to superedycja. W tym wypadku odstająca od ciągnącej się przez sześd 

tomów historii Rdzawego - kota w klanie Pioruna. Jest to jeden z czterech kocich klanów, o 

których opowiadają książki wszystkich pięciu cykli, dwanaście superedycji, trzynaście mang i 

siedem noweli (większośd jeszcze nieprzetłumaczona na język polski) cudownej serii 

Wojownicy. Na pierwszych stronach, w prologu, widzimy nowo wybranego medyka klanu 

Pioruna - kota leczącego inne koty ze swojego klanu. Jego zadaniem jest także odczytywanie 

znaków od klanu Gwiazdy, odpowiednika nieba dla kotów. Nazywa się on Pierzasty Wąs i na 

początku książki przykłada nos do Księżycowego Kamienia, miejsca, gdzie koty zasypiają, a we 

śnie spotykają wojowników klanu Gwiazdy. Pierzasty Wąs we śnie spotyka dawnego medyka, 

Krecią Skórę, który przekazuje mu okropną przepowiednię związaną z klanem Cienia. W 

rozdziale pierwszym przenosimy się do klanu Cienia i widzimy tytułową Żółtkę bawiącą się w 

atak na wrogich sąsiadów - klan Wiatru - z rodzeostwem: bratem Orzeszkiem i siostrą 

Jarzębinką. Potem przychodzą dwa inne kocięta, Strzępik i Smolik, i naśmiewają się z naszej 

głównej bohaterki i jej rodzeostwa. Zdenerwowany Orzeszek nazywa Strzępika pieszczochem 

Dwunożnych (określeniem używanym wobec kotów domowych, którymi koty klanowe 

gardzą). Wściekły Strzępik wyciąga pazury, gdy nagle wszystkie trzy kociaki woła ich matka, 

Jasny Kwiat. Tego samego dnia Cedrowa Gwiazda, przywódca klanu Cienia, zwołuje zebranie 

klanu, żeby mianowad dwóch nowych uczniów - Strzępika, który zostaje Postrzępioną Łapą,  

i Smolika, który zostaje Osmoloną Łapą. Kiedy wojowniczka klanu Cienia, Jaszczurza Pręga, 

przychodzi z cierniem wbitym w tylną łapę, Żółtkę zaczyna boled tylna łapa, chociaż nie ma w 

niej żadnego ciernia…  

  Cudowna książka o marzeniach i przeznaczeniu. Ciekawa okładka prowadzi do jeszcze 

ciekawszego wnętrza. Czy kotce o ciętym języku i dobrym sercu uda się pogodzid marzenia 

 i przeznaczenie? Polecam miłośnikom kotów i nie tylko!  

            Marianna B. 4a 
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   Książka, którą pamiętam z dzieciostwa jest Nie każdy 

umiał się przewrócid Toona Tellegena. Jest to zbiór opowiadao, których 

głównymi bohaterami są zwierzęta zamieszkujące las. Co ciekawe, nie są 

to typowi mieszkaocy lasu. Sąsiadami oraz przyjaciółmi są zarówno 

wiewiórka i mrówka, jak i wielbłąd i żołw. Tellegen opowiada wiele 

zabawnych i niekiedy abstrakcyjnych historii. Gdy byłem młodszy bardzo 

bawiło mnie opowiadanie O pająku który nie mógł zbudowad sieci. Do 

dziś mnie ono zresztą bawi.  

  Książkę z przyjemnością przeczytają osoby młodsze i te  

z nietypowym poczuciem humoru. Opowieści często są surrealistyczne 

oraz filozoficzne. Poruszają takie zagadnienia jak znaczenie przyjaźni i wyobraźni w naszym 

codziennym życiu, a nawet tak trudne tematy jak śmierd. Książka nauczyła mnie marzyd  

oraz wyobrażad sobie różne nierealne rzeczy . Świetnie uruchamia wyobraźnię, a jednocześnie 

uczy. Bardzo polecam oraz zachęcam do przeczytania. 

 

          Leonard G. 6c   

 

  Książką, którą polecam, jest Raz, twa, trzy 

Piaskowy Wilk autorstwa Asy Lind. Opowiada ona o 

dziewczynce Karusi i wilku z piasku, który mieszka na plaży. 

Wilk jest wymyślonym przyjacielem dziewczynki. 

przeżywają razem śmieszne przygody w różnych 

sytuacjach. Najbardziej podobały mi się opowieści o tym, 

jak Karusia poszła do wilka na herbatkę oraz o siniakach, 

które przy zabawie nie bolą, a gdy się nie bawisz, to bolą. 

Według mnie opowiadania te rozwijają wyobraźnię. 

  Książka ma ciekawą okładkę. Znajduje się na niej 

postad Karusi i wilka na tle morza. Ilustracje w książce są 

czarno-białe, zabawne i bardzo ładne. Książka ma solidną, 

twardą okładkę i szyte boki. Strony są wykonane  

z ekologicznego papieru. Książka jest „gruba”, ale warto ją 

przeczytad. Polecam ją każdej grupie wiekowej.   

        Julia P. 4b 
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  W związku z trwającą pandemią nie mogę odwiedzad moich ukochanych koni w stajni 

Horyzont. Wróciłam więc do swojej ulubionej książki -  z koomi w  tle.   

 Wszystkim „koniarzom” i nie tylko 

proponuję serię książek Heartland, 

autorstwa Lauren Brooke. 

  Heartland to nazwa farmy 

położonej na wzgórzach Wirginii będącej 

schroniskiem dla koni. Seria jest 

opowieścią o przygodach nastoletniej 

dziewczyny Amy Fleming, która wraz  

z rodziną i przyjaciółmi zajmuje się 

leczeniem koni. Zwierzęta od nowa uczą 

się ufad ludziom. Amy jest ich terapeutą. 

Każda książka opowiada o innym koniu.  

W kolejnych tomach znajdujemy również 

opisy różnych problemów nastolatki, której 

los nie oszczędza. Mamy więc największą 

tragedię, jaką jest utrata rodziców, a także 

trudne doświadczenie śmierci i pożegnania 

ukochanego konia Pegaza. Kiedy zginęła mama Amy, Pegaz bardzo za nią tęsknił. Wkrótce 

okazało się, że koo ma raka. Amy nie chciała, żeby cierpiał, więc pozwoliła go uśpid. W miejscu, 

gdzie został pochowany, wraz z siostrą posadziła młody dąb, który miał jej przypominad 

Pegaza.   

  Bohaterami książki są też inne konie. Figaro to kuc, którego mama kupiła Amy. Kiedy 

go poznajemy, towarzyszy bohaterce już dwa lata. Jest złośliwy i nie lubi innych - ani koni ani 

ludzi - z wyjątkiem Amy. Potrafi bardzo dobrze skakad i to z nim dziewczyna początkowo 

występuje w zawodach. Kolejny to Melodia – klacz, która trafia do Heartlandu. Przestraszona, 

wyrwała się z rąk Amy. Uciekając, chciała przeskoczyd przez ogrodzenie, ale że była ciężarna, 

upadła. Wypadek zagroził jej życiu i życiu źrebaka, ale na szczęście oba konie zostały 

uratowane.  

  W książce czytamy również o szkole i rozterkach nastolatków, ich życiu, miłości, 

randkach i zazdrości. Amy nie ma jednak zbyt wiele czasu na analizowanie dylematów okresu 

dojrzewania, ponieważ musi zacząd zarabiad, aby utrzymad ranczo i swoją klinikę… 

  Nie będę zdradzad więcej szczegółów, bo zabiorę Wam przyjemnośd czytania. 

Zachęcam do lektury, a niedowiarkom polecam serial nakręcony na podstawie tej powieści pt. 

Zaklinaczka koni. Jak się wam spodoba, chwytajcie za książkę, bo wiele przygód w filmie 

zostało pominiętych. 

          Antonina D. 6c 
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O NIEZWYKŁYCH BOHATERACH… 
 

 
 

  Jedną z moich ulubionych książek jest Matylda Roalda Dahla. Autor ten jest również 

znany z takich książek jak Charlie i fabryka czekolady czy BFG.  

  `Książka ta opowiada o sześcioletniej dziewczynce o imieniu Matylda. Jest ona bardzo 

mądrą osóbką, która pragnie pójśd do szkoły. Jest to jednak trudne, ponieważ jej rodzice  

w ogóle się nią nie interesują. Kiedy Matylda idzie do szkoły, musi zmierzyd się z okrutną 

dyrektorką. Na szczęście trafia do klasy, której wychowawczynią jest przemiła osoba, która ją 

wspiera w trudnych chwilach. Matylda przeżywa przeróżne przygody i zawsze znajduje 

pociechę u Pani Miodek - tak nazywała się owa sympatyczna wychowawczyni, która 

ostatecznie adoptuje główną bohaterkę.  

  Moim zdaniem ta książka jest godna polecenia zarówno młodszym, jak starszym 

czytelnikom. Uczy ona tego, że każdy ma swoje prawa, i że każdy człowiek, a w szczególności 

dziecko, potrzebuje czasem zwrócid na siebie uwagę. Potrzebuje osoby, która będzie je 

kochad, wspierad i której będzie mogło zaufad. 

           Zuzia I. 6c   
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  Książkowa saga o Wiedźminie 

zyskała w ostatnich latach ogromną 

popularnośd nie tylko w naszym kraju, ale 

także za granicą. Wszystko to dzięki 

rewelacyjnej grze komputerowej 

opracowanej w Polsce. Gra przyciągnęła 

liczne grono sympatyków w wielu 

paostwach, a ja dzięki niej zapoznałem się z 

sagą o Wiedźminie i przez ostatni rok z 

kieszonkowego kupowałem kolejne tomy 

opowiadao. Dziś posiadam wszystkie części i 

jestem w połowie ich czytania. Wracam do nich w każdej wolnej chwili. 

  Książka znana wcześniej nielicznym wielbicielom fantasy wyrosła na prawdziwego 

giganta światowej literatury. Serię zapoczątkowały opowieści publikowane na łamach pisma 

„Fantastyka” w 1986 roku. Dziś mamy już piękne wydania książkowe, wiele tomów oraz 

seriale: polski z 2002 r. oraz serial na platformie Netflix, który miał swoją premierę w grudniu 

2019 r.. Seria wiedźmioska składa się z pięciu głównych tomów oraz z dodatkowych zbiorów 

opowiadao, od których dobrze byłoby rozpocząd przeżywanie przygód z Wiedźminem 

Geraltem. Główny bohater jest ciągle na szlaku, ponieważ na tym polega jego zawód – zabójcy 

potworów. Nieustannie podróżuje i uczestniczy w niezwykłych, dziwnych, a czasami 

śmiesznych wydarzeniach. Zabawną postacią jest również bard Jaskier, który towarzyszy 

Wiedźminowi w jego wędrówkach i pojawia się w kolejnych tomach sagi. Fabuła 

poszczególnych utworów jest mocno rozbudowana i wątkowa. Świat wykreowany przez 

Sapkowskiego zachwyca swoim klimatem, magią i pod względem oryginalności nie ustępuje 

światu Tolkiena. 

  Andrzej Sapkowski jest moim ulubionym pisarzem i mistrzem polskiej fantastyki. Od 

jego książek zwyczajnie nie da się oderwad. Bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania jego 

opowiadao i powieści, ponieważ według mnie są one doskonałe.  

 

 
https://www.telemagazyn.pl 

Henry Cavill i Michał Żebrowski – filmowi Wiedźmini 
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https://www.filmweb.pl 

   

  W swoim niedługim życiu przeczytałam wiele książek. Niektóre z nich tak mi się 

spodobały, że pamiętam je ze szczegółami, mimo że miałam je w ręce kilka lat temu. Taką 

dobrze zapamiętaną i przeze mnie ulubioną jest książka Igrzyska śmierci. 

  Stanowi ona pierwszą częśd trylogii o tym samym tytule. Jej fabuła jest tak ciekawa, 

że kiedy czytałam ją pierwszy raz, nie mogłam się oderwad. Czytałam ją przed szkołą,  

po szkole, a w nocy nie mogłam spad, myśląc, co będzie dalej. Potrafiłam czytad ją godzinami  

i nie zauważałam, ile czasu minęło. Pomimo wielokrotnej lektury nie znudziła mi się.  

Za każdym razem czułam, jakbym naprawdę przeżywała te wszystkie przygody  

wraz z bohaterami.  

  Igrzyska śmierci wiele mnie także nauczyły. Na przykład tego, że zawsze trzeba mied 

nadzieję, że z każdej sytuacji jest wyjście, że wszystkim trzeba dad szansę, nieważne skąd 

pochodzą i co o nich mówią. 

  Fabuła książki jest bardzo interesująca. Akcja rozgrywa się w Panem - miejscowości 

podzielonej na dwanaście dystryktów. Co roku odbywają się tam igrzyska głodowe. Udział  

w nich bierze dwoje dzieci z każdego dystryktu: chłopiec i dziewczynka. Zawody polegają  

na tym, że uczestnicy muszą się zabijad nawzajem dopóki nie zostanie jedna osoba. Zwycięzca 

ma zapewnione bogactwo do kooca życia. Katniss Everdeen - uwielbiająca polowania 

szesnastolatka z dystryktu dwunastego trafia na arenę… Jeśli chcecie poznad jej dalsze losy, to 

zachęcam do lektury. 

  Książkę warto przeczytad, ponieważ opowieśd w niej zawarta jest piękna, 

wartościowa i interesująca. Osobom, które nie lubią czytad, polecam film. Jest on wierną 

adaptacją książki. Uważam, że jest on zrobiony bardzo dobrze i przyjemnie się go ogląda. 

  Podsumowując, jeśli nie masz nic do roboty, jak najszybciej sięgnij po Igrzyska 

śmierci. Co prawda wybierając tę lekturę, macie zagwarantowane wiele nieprzespanych nocy, 

ale zapewniam - warto.  
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O WYBITNYCH SPORTOWCACH… 
Moją ulubioną książkę, którą ostatnio 

przeczytałem, napisała Yvette Żółtowska-Darska. 

Jest to książka, która opowiada o karierze 

sportowej Roberta Lewandowskiego „chłopaka, 

który zachwycił cały świat”. Książka jest 

podzielona na rozdziały, w których opisane są 

najważniejsze momenty z życia „lewego”. Od jego 

dzieciostwa w podwarszawskim Lesznie po grę  

w trzecioligowym klubie spod Warszawy, aż do 

wielkiej międzynarodowej kariery piłkarskiej.  

Robert Lewandowski jest jednym z moich 

ulubionych piłkarzy. Imponuje mi jego forma, 

ponieważ cały czas jest na bardzo wysokim 

poziomie. Udało mu się zadziwid cały sportowy 

świat, kiedy strzelił aż cztery gole w półfinale ligi 

mistrzów. Kolejnym jego niesamowitym 

osiągnięciem było strzelenie pięciu bramek  

w dziewięd minut przeciwko Wolfsburgowi  

w meczu ligowym Bundesligi. Ten wyczyn zaimponował wszystkim ekspertom piłkarskim  

na świecie. Obecnie Lewandowski jest kapitanem Reprezentacji Polski, dla której strzelił dużo 

bramek. Mieszka w Niemczech i jest najlepszym zawodnikiem Bayernu Monachium.  

     Jakub J. 5C 

Moją ulubioną książką jest biografia najlepszego 

na świecie napastnika, czyli Roberta 

Lewandowskiego. Książkę dostałem jako prezent 

na święta Bożego Narodzenia kilka lat temu. Od 

tamtej pory zawsze biorę ją ze sobą na wszystkie 

wyjazdy wakacyjne. Książka opisuje życie 

Roberta od czasów dzieciostwa do lat obecnych. 

Lewandowski rozpoczął swoją karierę w małym 

klubie Partyzant Leszno. Dzięki ciężkim 

treningom i wielkiej motywacji udało mu się 

dostad do najlepszego niemieckiego klubu  

i obecnie gra w Bayern Monachium. Biografia 

opisuje zarówno dobre, jak i złe chwile Lewego, 

czasy kiedy wygrywał oraz przegrywał.

 Książka bardzo mi się podoba, ponieważ pokazuje, że dzięki ciężkiej pracy można wiele 

osiągnąd i zrealizowad swoje marzenia z dzieciostwa.  

        Filip P. 6c 
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 Moją ulubioną książką jest Juventus. Drużyna walecznych 

serc Marcina Kality. Książka ta jest godna uwagi fana piłki 

nożnej. Zawarte są w niej informacje i ciekawostki o jednym  

z ważniejszych klubów piłkarskich Włoch i Europy. Jako młody 

kibic mogłem przeczytad o legendarnych piłkarzach grających  

w Starej Damie, bo tak Włosi mówią o klubie Juventus Turyn. 

Słynni zawodnicy tego klubu, którzy tworzą jego historię,  

to między innymi Alessandro del Piero, Pavel Nedved, Michael 

Platini, Zinedine Zidane. Wśród aktualnie grających gwiazd 

można znaleźd Cristiano Ronaldo, Paulo Dybalę czy Matthijsa  

De Ligta. W książce opisany jest stadion w Turynie Allianz 

Stadium, jego zakamarki i ciekawostki, które w sobie kryje. Autor 

wspomina najważniejsze trofea i puchary, które przez lata zdobył 

klub z Turynu. Najważniejsze to na przykład tytuły zdobywcy Pucharu Międzykontynentalnego, 

Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Superpucharu UEFA czy Mistrza Włoch (aż 35 razy). W książce jest 

też osobny rozdział poświęcony Polakom grającym w tym klubie w przeszłości i obecnie. 

Zbigniew Boniek i Wojciech Szczęsny są piłkarzami kojarzącymi się ze Starą Damą.  

  Według mnie książka jest warta przeczytania, zwłaszcza teraz, gdy jest sporo wolnego 

czasu. Gdy przeczyta się jeden rozdział, od razu chce się przeczytad kolejny. Polecam tę książkę 

fanom piłki nożnej i nie tylko. 

           Paweł B. 4a 
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TWORZYLIŚMY WŁASNE UTWORY…  
I ZDOBYWALIŚMY NAGRODY W KONKURSACH LITERACKICH! 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZYCH TEKSTÓW!  

 

PROZA 
 

Praca wyróżniona w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Każdy ma swoją górę” 

Każdy Ma Swoją Górę 

  Można pomyśled, że podczas kwarantanny robienie lekcji jest banalne – ale to 

nieprawda – to jest wprost przetrudne. Godzinami siedzę i myślę nad jedną lekcją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

„Myśl, myśl” - powtarzam sobie w kółko i co - nic się nie dzieje. Moją trudnością są lekcje i ich 

regularne odrabianie. Nad wszystkim stale się głowię. Czasem, gdy siedzę już przy lekcjach, 

słyszę dźwięk telewizora i pędzę zobaczyd, co grają. Czasem książka mówi do mnie- „przeczytaj 

mnie”, a telefon dźwięczy, bym na nim zagrał...I tak w kółko. Abyście zrozumieli, jakie męki 

przechodzę, jakie przeszkody mam do pokonania i góry do zdobycia, opowiem Wam o kilku 

moich przygodach z lekcjami. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mieszkam w jednym pokoju z młodszą siostrą Klarą – ciężki to jest żywot. Moja siostra weszła 

teraz w erę szycia ubranek dla lalek. Wiecznie coś tnie, zszywa, wycina, skleja, oczywiście 

ciągle podkrada mi nożyczki i klej. Wyobraźcie sobie, siedzę przy biurku i odrabiam lekcje – 

dajmy na to matmę – i nagle Klara do mnie podchodzi: 

- Staś, ładna sukienka? 

- No - odpowiadam nie podnosząc oczu znad zeszytu. 

- Stasiek -  wydziera się Klara – ładne?! 

- No, bardzo ładne - odpowiadam, usiłując ją zbyd, ale ona się nie poddaje. Gdy już wpadam na 

pomysł, jak policzyd pole trójkąta, pod moim nosem ląduje ubrana w różowe pióra, oklejona 

brokatem Barbie w czerwonej sukience. 

- Ładne!!!? - słyszę w samym środku ucha… 

- Klara, usiłuję się skupid! 

- Nieładne? - mówi łkającym głosem Klara. 

- No ładne! Ale ja muszę się skupid nad lekcjami – odpowiadam. 

- Czyli nieładne! 

Klara zaczyna płakad. No i ucz się tu człowieku. Szczerze? Miałem ochotę ją w tym momencie 

huknąd, no i huknąłem – leciutko. A ta jak nie wrzaśnie i oczywiście od razu poleciała na skargę 

do mamy. Mama zrobiła kazanie no i pół godziny z głowy. 

Albo inna sytuacja. Po zajęciach online wszyscy jeszcze siedzą na Skypie, to znaczy cała moja 

klasa. I nagle dostaję wiadomośd od kolegów – „Stasiek zagrasz ze mną?” Co zrobid w takiej 

chwili – zagrad i świetnie się bawid z kolegami, czy usiąśd do odrabiania lekcji? Co zrobilibyście 

na moim miejscu? Jeśli zagram z kolegami, to wiadomo, będę się dobrze bawid, pogadam  
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z kumplem, którego nie mam szansy teraz zobaczyd. Mam także szansę usiąśd nad lekcjami, 

wiadomo, szybko będę mied naukę z głowy, ale granie i rozmowa z kumplami są takie fajne… 

Często zdarza mi się wybrad granie. Gramy w Brawl Stars – w tę grę najlepiej grad z innymi 

osobami, zdobywamy pucharki, rozgrywamy partie meczowe i pokonujemy innych graczy. Sami 

wiecie, można się kompletnie zatracid…. I tak mijają godziny, robi się popołudnie, a ja już nie 

mam siły by otworzyd podręcznik. Kiedy robię lekcje, mogę główkowad nad nimi godzinami.  

A już najtrudniej jest, gdy zainteresuje mnie jakiś temat. Na przykład weźmy geografię – mam 

kartę pracy do wypełnienia. Zaczynam. Niedawno przerabialiśmy podróże geograficzne. 

Dostałem zadanie, aby znaleźd w Internecie podróżników z różnych epok i ich opisad. 

Znalazłem polskiego króla Madagaskaru, Maurycego Beniowskiego – czy ktoś z Was zostawiłby 

taką informację bez dogłębnego wyśledzenia? Ja nie mogłem się oprzed! Zaczęło się niewinnie 

od życiorysu, potem musiałem się dowiedzied, o co chodziło z jego dalszymi losami. Następnie 

zapragnąłem ustalid, co robił we Francji, a potem jeszcze musiałem sprawdzid, jak odkrył 

Madagaskar. Nie mogłem także nie odkryd, dlaczego został królem i w jaki sposób się to stało. 

Została jeszcze kwestia jego ucieczki z Kamczatki, ten temat także zgłębiłem! No i jeszcze… 

Sami rozumiecie, że sprawdzenie informacji o galeonie Św. Piotr i Św. Paweł to była sprawa 

życia i śmierci. Trzy godziny później mama zapytała – „Stasiek zrobiłeś już geografię?” A ja 

mam w karcie pracy tylko jedno zdanie! I tak mijają kolejne godziny i dni. 

  Nie zrozumcie mnie źle, ja naprawdę robię wszystko, aby zrobid normalnie lekcje. 

Postanowiłem, że biorę się w garśd i zaczynam systematycznie pracowad. To była najgorsza  

i najtrudniejsza rzecz, jaką miałem zrobid. Ale nie było już wyjścia. Zakneblowałem siostrę  

i wsadziłem ją do szafy (ach, jak to pięknie brzmi, ale ja nie mogę tego zrobid). Telefon 

włożyłem do poduszki i go wyciszyłem. Książkę usunąłem z pola widzenia (czyli przeniosłem  

do innego pokoju). Zatarasowałem drzwi i wywiesiłem tabliczkę z napisem „wstęp 

wzbroniony”. Usiadłem w ciszy i nagle zrobiło się jakoś dziwnie, poczułem się nieswojo w ciszy, 

której tak bardzo mi brakowało. Miałem przed sobą zeszyt z muzyki i popatrzyłem w niego. 

Rozmyślałem o tym, co się teraz dzieje na świecie przez wirusa, dlaczego nie chodzimy  

do szkoły i co jest naprawdę moją górą. Dobra, moją górą są lekcje, ale co jest największą 

przeszkodą? Przecież lekcje nie sprawiają mi wielkiej trudności. Po długim rozmyślaniu 

doszedłem do wniosku, że najwięcej trudności sprawia mi skupienie, a za skupienie 

odpowiadamy my sami. Więc to nie wina siostry (ale tylko trochę), ani telefonu, telewizora czy 

książki tylko moja. Teraz wiedziałem, co zrobid, wystarczy, że będę zwalczał swoje pokusy, chod 

będzie to trudne. Jeszcze nie pokonałem góry. Wziąłem zeszyt z muzyki i zacząłem odrabiad 

zadanie, starając się nie myśled o innych rzeczach. Oczywiście było ciężko, ale próbowałem 

skupid się tylko na muzyce i udało mi się ją zrobid w miarę szybko. Wcale nie było tak źle. 

  Wszyscy mamy swoje góry, niektórzy zwalczają pokusę ciągłego jedzenia cukierków, 

inni  niezdrowego jedzenia, jeszcze inni mają trudniejsze góry, na przykład są niepełnosprawni, 

albo mają kłopoty w domu. Ja opowiadam o tym, że nie zawsze możemy pokonad górę, ale 

trzeba próbowad. A to opowiadanie to był mój Mount Everest. 

          Staś O. 5d 
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Praca wyróżniona w Międzyszkolnym Konkursie Literackim “Każdy ma swoją górę” 

 

Każdy ma swoją górę 

W małym domku mieszkała dziewczynka o imieniu Iza. Miała piękne, czarne, proste 

włosy i zielone oczy. Była średniego wzrostu. Na jej twarzy zawsze malował się uśmiech. 

Chodziła do szkoły oddalonej o kilometr od swojego domu. Była uczennicą klasy piątej B. Jej 

klasa liczyła 27 uczniów, w tym 13 dziewczynek i 14 chłopców. Dziewczynki w jej klasie były  

w większości grzeczne. Osiągały wysokie wyniki w nauce. Otrzymywały przeważnie piątki, 

szóstki, czasami czwórki, lecz w przypadku Izy – były to najczęściej trójki. 

Na trzeciej lekcji Pani od języka polskiego przedstawiła dzieciom swój plan. 

- Dziś na tej lekcji napiszecie kartkówkę ze słówek, których uczyliśmy się przez miniony 

tydzieo. - powiedziała polonistka. - Jeżeli napiszecie ją poprawnie, otrzymacie nagrodę-

niespodziankę. Jeżeli jednak będą złe wyniki, to będziecie ją powtarzad za tydzieo. 

Iza przestraszyła się i zmartwiła, gdyż ortografia nie była jej mocną stroną. 

Pani rozdała dzieciom kartki i zaczęła dyktowad wyrazy: krówka, słówko, książka, autobus  

i zasuwka.  

- To są wyrazy na dzisiejszą kartkówkę. Mam nadzieję, że dobrze Wam ona wyjdzie. 

Kilka sekund później w klasie słychad było tylko zgrzytanie długopisów. Widad było, że 

uczniowie dosyd dobrze radzili sobie z dyktandem. Kłopot miała tylko Iza.  

Pani, widząc zdenerwowaną twarz Izy, próbowała podpowiedzied: przypomnijcie sobie, jakich 

reguł pisowni nauczyliśmy się w zeszłym tygodniu. 

Gdy zadzwonił dzwonek, uczniowie oddali kartkówki i rozeszli się do domów. 

Następnego dnia wszyscy z niecierpliwością oczekiwali trzeciej lekcji, ponieważ wtedy Pani 

miała oddad sprawdzone prace. Jednak nauczycielka zamiast rozdad kartkówki powiedziała:  

- Izabello, czy mogłabyś wstad? 

Iza posłusznie wstała i wbiła wzrok w swoje buty.  

- Podejdź, proszę, do tablicy i napisz słowo: ,, krówka”. 

-Dziewczynka podeszła do tablicy i zaczęła coś na niej pisad. Po chwili widniał tam napis 

,,Krufka”. Pani głęboko westchnęła i powiedziała: napisz jeszcze ,, słówko”, ,,książka”  

i ,,zasuwka”. 

Zdezorientowana Iza napisała jeszcze ,,sufko”, ,,ksiąszka” i,,zasófka. 

- Jakimi zasadami ortograficznymi kierowałaś się przy pisaniu tych wyrazów? – zapytała Pani. 

 Iza szepnęła jeszcze ,,przecież Pani sama nam je mówiła”, ale nikt jej nie usłyszał. 

Polonistka kazała Izie wrócid do ławki. Następnego dnia nauczycielka przyszła do szkoły  

w dobrym humorze. Oznajmiła, że większośd klasy dośd dobrze poradziła sobie z kartkówką  

i że klasa zasłużyła na nagrodę niespodziankę. A tą nagrodą będzie wycieczka do lasu,  

w następny wtorek. 

-Hurra! – rozległy się okrzyki uczniów. 

- Proszę do kooca tygodnia przynieśd mi podpisane przez rodziców oświadczenia, że zgadzają 

się na wycieczkę – poinstruowała uczniów Pani. 
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Po powrocie do domu Iza zapytała mamę: 

- Mamusiu, podpiszesz mi zgodę na wycieczkę do lasu? Ma byd w przyszły wtorek. 

- Izo, nie możesz pojechad na wycieczkę, ponieważ w tym dniu mamy umówioną wizytę  

u lekarza. 

- A nie moglibyśmy tego zrobid w inny dzieo? 

- Niestety, nie. Nie przewidziałam tego, że będziecie mied wtedy wycieczkę. 

- Szkoda. Tak bardzo zależy mi na tej wycieczce! 

-Przykro mi, Izo, nie uda się tego zmienid – powiedziała mama. 

  W dniu wycieczki wszystkie dzieci oprócz Izy przyszły do szkoły. Pani po sprawdzeniu 

listy obecności razem z wszystkimi zebranymi pojechała do lasu, gdzie cała klasa wspólnie 

podziwiała kwiaty, ptaki, drzewa oraz inne uroki tego miejsca. 

Następnego dnia w klasie aż wrzało od rozmów o wycieczce. Wszyscy byli szczęśliwi  

i zadowoleni. Tylko Iza siedziała w kącie i nie uczestniczyła w rozmowach. Gdy zadzwonił 

dzwonek, Pani wpuściła dzieci do klasy na lekcję. 

-Dzieo dobry. Dziś chciałabym Wam zadad nietypowe zadanie – powiedziała polonistka. 

W całej klasie rozległy się szepty dzieci, o jakim to zadaniu może mówid nauczycielka. 

-Chodzi mi o to, abyście napisali wypracowanie na temat ,,Jesieo wokół nas”.  

W wypracowaniu macie opisad wrażenia z wczorajszej wycieczki. Później wspólnie 

zdecydujemy, czyje wypracowanie będzie najlepsze. To właśnie ta osoba zostanie Klasowym 

Mistrzem Wypracowania. 

Cała klasa popatrzyła na Panią szeroko otwartymi oczami. Było jasne, że przecież każdy chciał 

dostad ten tytuł. Nauczycielka zaproponowała, aby uczniowie zaczęli pisad wypracowanie  

na lekcji, a skooczyli w domu. Wypracowanie ma byd gotowe za dwa dni. 

  Nagle w klasie zrobiło się cicho jak makiem zasiał. Wszyscy z zapałem zabrali się za 

pisanie. Wszyscy oprócz Izy, która tylko siedziała i cichutko pochlipywała w swojej ławce. 

Dziewczynka wróciła do domu bardzo smutna. Martwiła się, że nie będzie mied wypracowania. 

Wieczorem rozpłakała się. Mama zapytała ją, co jest powodem jej smutku. Iza odpowiedziała: 

- Wszyscy piszą sprawozdanie z wycieczki, tylko ja nie, bo w niej nie uczestniczyłam! 

-Nie martw się. Jutro na pocieszenie pójdziemy na wycieczkę do parku.  

- Naprawdę?! Dziękuję! 

W trakcie wędrówki po parku Iza nagle zawołała: 

- Mamo! Przecież ja mogę opisad jak wygląda jesieo w parku, a nie w lesie! 

- Wspaniały pomysł! – pochwaliła Izę mama. 

Po powrocie do domu dziewczynka dokładnie opisała park – to, co widziała, słyszała i przeżyła. 

  Park jesienią wygląda jak zaczarowany. To za sprawą drzew, które mienią się 

różnymi kolorami. Lekki wiaterek porusza gałązkami ubranymi w żółte, brązowe lub jeszcze 

zielone liście. Niektóre listki wirują w powietrzu, aby po chwili upaśd na ziemię. Tu tworzą 

różnobarwny dywan, rozjaśniony przez promienie słoneczne, które nieśmiało przenikają 

przez korony drzew. 
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Ponad drzewami, po niebie przesuwają się leniwie obłoczki. Kiedy przysłonią one słooce, 

wówczas w parku robi się chłodniej i jest mniej przyjemnie. Po chwili słooce znów wyłania 

się zza chmur i wnosi radośd, ukojenie w sercach tych, którzy spacerują po alejkach  

lub odpoczywają na ławeczkach.  

  Czasami po dróżkach przemykają zwinne, sympatyczne wiewiórki. Ostrożnie zbliżają 

się do przechodniów z nadzieją, że dostaną coś do jedzenia. Muszą zrobid na zimę zapasy.  

  W niektórych częściach parku panuje błoga cisza, przerywana od czasu do czasu 

głosami ptaków. Niekiedy świergot ptaków wydaje się jakiś żałosny, byd może tęsknią one 

za minionym latem, a może za gromadą ptaków, które już odleciały do ciepłych krajów.  

Na innym obszarze parku tętni życie. Tu biegają, jeżdżą na rowerkach, zbierają spod drzew 

liście roześmiane maluchy.  

  Park jesienią robi niesamowite wrażenie. 

  Nazajutrz Pani poprosiła, aby uczniowie oddali jej wypracowania. 

Wszyscy posłusznie oddali Pani zadania i ze zdziwieniem patrzyli na Izę, która zrobiła to samo. 

- Jutro oddam Wam prace z oceną i poprawionymi błędami. 

Następnego dnia nauczycielka powiedziała uroczyście: wybrałam trzy wypracowania z Waszej 

klasy, które moim zdaniem są najciekawsze. 

Odczytam je, a Wy zagłosujecie na jedno z nich. Nie powiem, kto jest autorem poszczególnych 

prac.  

Pani przeczytała wszystkie wypracowania. 

-Teraz proszę, żeby każdy podniósł rękę na numerek wypracowania, na które chciałby 

zagłosowad - powiedziała nauczycielka.  

Wyczytała pierwszy numerek i nikt nie podniósł ręki. Bardzo się zdziwiła, ale nie dała tego  

po sobie poznad i wyczytała numerek drugi. Gdy tym razem również nikt nie podniósł ręki, 

Pani nie wytrzymała i powiedziała: 

- Co wy, śpicie?! 

Ale cała klasa pokręciła głową.  

-Aha- podsumowała Pani. Wzruszyła ramionami i powiedziała: numerek trzeci… 

Wtedy w klasie pojawił się las rąk w górze. Wszyscy, cała klasa jednogłośnie zagłosowała  

na pracę numer trzy. Pani powiedziała wtedy klasie: praca ta należy do…  

- Do mnie!- zawołała uszczęśliwiona Iza. 

- Gratuluję! Zostajesz Klasowym Mistrzem Wypracowao i dostajesz ocenę celującą. Jeżeli 

poprawisz ortografię, to będziesz mogła się ubiegad o bardzo dobrą ocenę na semestr z języka 

polskiego - powiedziała nauczycielka. 

Wszyscy patrzyli na Izę z podziwem. 

Dziewczynka była bardzo szczęśliwa. To była jej pierwsza szóstka z języka polskiego! 

Uradowana wróciła do domu i podzieliła się z rodzicami dobrą nowiną. 

- Widzisz Izuniu- powiedziała mama - trzeba wierzyd w siebie, nigdy się nie poddawad.  

Każdy z nas może mied swoją ,,górę”. Cieszę się, że udało Ci się ją zdobyd. 

           Karolina M. 5a 
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Krótka Historyjka z Częściami Mowy 

  Miesiąc temu, w szkole, Joanna przerabiała części mowy. Zupełnie nic z nich  

nie rozumiała, ale wiedziała, że tylko jedna osoba może jej pomóc. Była to ciocia Magda, która 

zawsze opowiadała krótkie historyjki z mądrym przesłaniem. Weszła więc do autobusu  

i zamiast do domu, pojechała do cioci. Gdy dotarła na miejsce, zobaczyła cel swojej podróży. 

Pani Magda podlewała fioletowe hiacynty przed domem. Joanna szybko się przywitała  

i wytłumaczyła przyczynę przyjazdu. Ciocia po chwili zastanowienia kazała dziewczynce pójśd 

do ogródka i usiąśd w cieniu wielkiego dębu. Sama zaś poszła do domu po coś do przekąszenia, 

opaskę na oczy i koc. Następnie poprosiła dziewczynkę, aby ta usiadła na kocu i założyła 

opaskę na oczy, ponieważ, jak mówiła, to bardzo pobudza wyobraźnię. Wtedy ciocia zaczęła 

swoją opowieśd: 

- Dawno, dawno temu, w małym miasteczku, którego nazwy już nikt nie pamięta, mieszkały 

części mowy. Miasto dzieliło się na dwie dzielnice. Jedna z nich nazywała się dzielnicą 

odmiennych, a druga - nieodmiennych. W pierwszej mieszkało pięd części mowy, a byli to: Pan 

Czasownik, Pan Rzeczownik, Pan Przymiotnik, Pan Liczebnik oraz Pan Zaimek. W dzielnicy 

nieodmiennych również mieszkało pięd części mowy, czyli: Pan Przysłówek, Pan Przyimek, Pan 

Wykrzyknik, Pani Partykuła i Pan Spójnik. Pewnego razu do tego pięknego miasta przyjechał 

mały chłopczyk. Zorganizowano więc spotkanie, na którym każdy mógł się przedstawid.  

Pierwszy zaczął Pan Czasownik: 

- Dzieo dobry, mam na imię Pan Czasownik i odpowiadam na pytania: Co robi? Co się z nim 

dzieje? Odmieniam się przez liczby, osoby, czasy, tryby oraz rodzaje.  

Następnie głos zabrał Rzeczownik: 

- Witaj, nazywam się Pan Rzeczownik i odpowiadam na pytania Kto? Co?. Odmieniam się  

przez przypadki i liczby. 

Od razu po tym zagadał Pan Przymiotnik: 

-Cześd, nazywają mnie Pan Przymiotnik i odpowiadam na pytania: Jaki? Jaka? Jakie? 

Odmieniam się przez przypadki, liczby i rodzaje. 

Później przedstawił się Pan Liczebnik: 

- Hej, nazywam się Pan Liczebnik i odpowiadam na pytania: Ile? Który z kolei? Odmieniam się 

przez przypadki, rodzaje i liczby. 

Piąty wypowiedział się Pan Zaimek:  

- Witaj, mam na imię Pan Zaimek i zastępuję rzeczownik, przymiotnik i przysłówek. 

Odmieniam się tak samo jak odmienia się wyraz, który zastępuję.  

Później Pan Przysłówek doszedł do głosu: 



37 

- A ja mam na imię Pan Przysłówek i odpowiadam na pytania: Jak? Gdzie? Kiedy?. Nie 

odmieniam się. 

Nieco później przyszedł Pan Przyimek: 

- Moje imię? Pan Przyimek. Najczęściej stoję przy rzeczowniku i mam wpływ na jego formę.  

Określam w jakich stosunkach przestrzennych i czasowych jest dany rzeczownik. Również nie 

dane mi było się odmieniad. 

Później odezwał się Pan Wykrzyknik: 

- Dzieo dobry, mam na imię Pan Wykrzyknik i pomagam w wypowiedzeniu lub napisaniu 

dźwięków i jęków. Również pojawiam się w śmiechu, podczas wyrażania uczud i podczas 

wołania. Jestem nieodmienny.  

Wreszcie przyszła Pani Partykuła: 

- Witaj. Nazywam się Pani Partykuła i jestem jedyną dziewczyną w naszym mieście. Jestem 

nieodmienna i niesamodzielna. A jednak, mam ogromne możliwości! Mogę zmieniad sens 

wypowiedzi lub wzmacniad znaczenie innego wyrazu. 

Ostatni opowiedział o sobie Pan Spójnik: 

- Cześd, nazywają mnie Pan Spójnik i łączę dwa zdania, by powstało jedno długie.  

Również jestem nieodmienny.  

Gdy chłopiec poznał już wszystkie części mowy zaczął podróżowad po świecie i wszystkich 

nauczad tej podstawowej wiedzy. Koniec! 

Joanna właśnie zdała sobie sprawę, gdzie jest i co robi. Wstała, podziękowała cioci i ruszyła  

do domu. Następnego dnia na sprawdzianie Joannie poszło znakomicie, dostała szóstkę!  

           Karolina L. 5a 

 

Moja niezwykła podróż 

 ,,Świat jest księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę” - św. Augustyn 

Myślę, że św. Augustyn miał rację, pisząc, że kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę 

księgi. Podróże kształcą, pozwalają rozwijad skrzydła, poszerzad horyzonty. Każdy z nas, 

zwiedzając różne zakątki świata, pisze swoją własną, niezwykłą opowieśd. Historie, które 

gromadzimy w pamięci, tworzą jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną księgę. Wspomnienia 

zostają z nami na całe życie. Przyjaźnie, doświadczenia, smak miejscowych potraw  

i zachowane na fotografiach widoki to wartości, których nikt nie może nam odebrad.  
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 Chciałabym opowiedzied jeden z najpiękniejszych rozdziałów mojej księgi.                                                                                                          

  Moja podróż miała miejsce dwa lat temu, kiedy wraz z rodzicami i ich przyjaciółmi 

polecieliśmy na Wyspy Zielonego Przylądka, a dokładnie na Sal. Wyspa została odkryta 3 

grudnia 1460 roku. Co ciekawe, na początku nazwano ją Llana. Dopiero kiedy odkryto duże 

ilości złóż soli, zmieniono jej nazwę. W istocie wyraz ,,Sal” oznacza właśnie sól. Ludzie 

zamieszkali wyspę dopiero po 1830 roku. Interesujące jest to, że około 350 dni świeci tam 

słooce, a brak częstych opadów powoduje problem z dostępem do wody pitnej.                                                                 

Wypoczywaliśmy w cudownym hotelu, zbudowanym nad brzegiem oceanu. Chwilę  

po zameldowaniu i rozpakowaniu walizek, wspólnie z kolegami, zwiedziliśmy plażę. Urzekła 

mnie kolorowa roślinnośd oraz serdeczni, uśmiechający się do wszystkich ludzie.                                                

Temperatura powietrza była naprawdę wysoka, dochodziła nawet do 30 stopni Celsjusza. 

Przyjemne podmuchy chłodnego wiatru sprawiały jednak, że upał nie był męczący. Wyspa Sal 

znajduje się prawie na równiku, przez co słooce stale chowa się za chmurami. Mimo że nie 

było go widad, opalało nasze europejskie skóry na czerwono. Obok hotelu, w którym 

mieszkaliśmy, błąkało się mnóstwo bezdomnych psów. Serce mi się krajało, kiedy na nie 

patrzyłam. Uwielbiam zwierzęta i trudno było mi się pogodzid z ich losem. Niestety, nie był to 

jedyny smutny widok podczas mojej podróży. Na uliczkach miasta zobaczyłam o wiele więcej 

bezdomnych zwierząt, były wśród nich nie tylko  psy, ale także koty czy krowy. 

Sal to wyspa nie tylko bezdomnych zwierząt, ale także ludzi. Dowiedziałam się o tym 

podczas jednej z wycieczek, która zdecydowanie wpłynęła na moje postrzeganie świata. 

Pewnego dnia wybraliśmy się na całodniowy objazd wyspy. Przewodnikiem był Borys 

Biedronka - tamtejszy mieszkaniec o śmiesznym, polskim pseudonimie. Trudno w to uwierzyd, 

ale chłopak prawie perfekcyjnie mówił po polsku! Wycieczka rozpoczęła się od miasta 

Murdelia, gdzie mieściła się przepiękna skalista plaża. Tam wraz z kolegą zbierałam muszelki  

i kolorowe kamienie. Podczas poszukiwania morskich skarbów znalazłam głowę kraba! Na 

początku trochę się przestraszyłam, a mój przeraźliwy krzyk prawdopodobnie słyszeli wszyscy 

turyści w okolicy.  

Kolejnym celem podróży było miasto Espargos. Główna atrakcja tego miejsca to radar 

wojskowy, który mieści się na szczycie góry. Podczas jazdy ujął mnie, zapierający dech  

w piersiach, widok. Z góry mogliśmy podziwiad piękno miasta w całej okazałości! Jestem 

pewna, że ja i moi towarzysze zapamiętamy ten moment do kooca życia.  

Następnym przystankiem była Palmeria – miasto rybaków. Już na samym początku 

rzucił mi się w oczy pomnik, upamiętniający wszystkich ludzi morza. Z niemałym zachwytem 

zwiedzaliśmy kolejne atrakcje turystyczne. Bardzo zależało nam jednak, aby zobaczyd, w jaki 

sposób żyje lokalna ludnośd. W koocu poznawanie ludzi i ich kultury to jeden  

z najpiękniejszych elementów każdej podróży. Na prośbę moich rodziców i ich przyjaciół 

przewodnik pokazał nam ubogą wioskę i szkołę. Wchodząc do budynku, przeżyłam szok. 

Szkoła mieściła się w garażu, a właściwie w przybudówce bez prądu! Uczyły się tam dzieci  

w wieku od 2 do 15 lat. Niektóre, porzucone przez rodziców, mieszkały tam cały czas, inne 

były odbierane tylko w weekendy.  
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Szybko zdałam sobie sprawę, że tamtejsze szkoły w niczym nie przypominają tych,  

do których uczęszczają dzieci w Polsce i innych krajach Europy. Miejsce, w którym się 

znaleźliśmy było odpowiednikiem domu dziecka. Widząc nasze zdziwienie, Borys wyjaśnił,  

że paostwo nie tworzy takich instytucji, ponieważ świadczyłyby o biedzie. Budynek składał się 

z dwóch pomieszczeo. W jednej z sal uczyły się starsze dzieci. W drugim pomieszczeniu bawiły 

się i spały na materacach młodsze. W tej dziwnej szkole nie było dużych okien, co 

powodowało, że w środku było ciemno i chłodno. Mimo ubóstwa wszystkie dzieci były 

radosne i serdecznie się do nas uśmiechały. Ich pokora i optymizm głęboko mnie wzruszyły.  

Ze smutkiem pomyślałam o tym, że w Polsce wiele dzieci nie docenia szkoły i przywileju 

uczenia się w normalnych warunkach. To niezwykłe, że tamtejsi ludzie potrafią dostrzec 

szczęście w najmniejszych drobiazgach. Wraz z rodzicami i ich przyjaciółmi zostawiliśmy 

dzieciom mnóstwo słodyczy i przyborów szkolnych. Obiecaliśmy również, że prześlemy paczkę 

z Polski.  

Kolejnym celem podróży było miasto Buracona. Czarnoskóry przewodnik pokazał nam 

niezwykłe miejsce nazwane ,,The Blue Eye". Trudno uwierzyd, że pod tą tajemniczą nazwą 

kryje się niewielka dziura w sklepieniu jaskini. Magię tego miejsca tworzą mocne promienie 

słooca, które wpadają tam w godzinach popłudniowych. Kiedy podziwialiśmy jaskinię, błękit 

raził nas w oczy! Obok znajdowała się zatoka. Woda płynęła prosto z oceanu, a zatem łatwo 

się domyślid, że była lodowata. Mimo tego niektórzy turyści postanowili zażyd kąpieli.  

Ja jednak odmówiłam tej wątpliwej przyjemności, zdecydowanie wolałam zachwycad się 

pięknem widoku i robid zdjęcia.    

Następnym punktem podróży była wioska, w której wychował się nasz przewodnik 

Borys. Zjedliśmy tam przepyszny obiad i wyruszyliśmy do Zatoki Rekinów. To jedno  

z najbardziej fascynujących miejsc, które odwiedziliśmy. W płytkiej wodzie pływały małe 

rekiny, nieco głębiej można było natknąd się na olbrzymy. Niektóre z nich mierzyły nawet dwa 

metry długości. Pierwszy raz miałam te niesamowite zwierzęta na wyciągnięcie ręki! 

Zdecydowaliśmy się wejśd do wody tylko na głębokośd kolan. Niespodziewanie, między 

nogami, dostrzegliśmy malutkiego rekinka. Wyglądał niewinnie i uroczo, ale myślę, że jakby się 

zdenerwował, pokazałby nam swoje kiełki.  

Ostatnim celem wędrówki okazało się miasto Salinas the Piedra the Luna. Przy 

wygasłym wulkanie znajdowała się kopalnia soli. Miałam okazję zobaczyd, w jaki sposób jest 

wydobywana. W tym celu tworzone były małe zalewiska wody z oceanu. Z czasem woda 

parowała, a na brzegach osadzała się sól.  

Po pełnym przygód dniu wróciliśmy zmęczeni do hotelu. To była niesamowita podróż. 

Kolejna karta mojej księgi została zapisana. Pozostały czas ferii spędziłam pływając w basenie  

i oceanie. Chodziłam także na plażę, gdzie biegałam po piasku i podziwiałam zachody słooca... 

Ten widok był niesamowity, słooce wprost nurkowało w oceanie.  
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Wszystko, co dobre, szybko się kooczy... Ten wyjazd nauczył mnie wielu rzeczy. 

Najważniejsze jest jednak przekonanie o tym, jak wiele posiadamy. Chciałabym, aby więcej 

dzieci potrafiło docenid to, co ma, wielu naszych rówieśników może o tym jedynie pomarzyd. 

Już wiem, dlaczego to miejsce jest nazywane trzecim światem... Chciałabym tam kiedyś 

wrócid. Może kiedyś uda mi się uszczęśliwid ubogie, pozostawione przez rodziców dzieci?  

Podróż na Sal to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych rozdziałów mojej księgi. Kartka 

za kartką będę ją zapełniad nowymi opisami zakątków naszej planety. Mam nadzieję, że moje 

życie potoczy się tak, abym mogła zwiedzad świat.  

          Nikola K. 7a 

 

 

Moje Dążenie Do Szczęścia 

  

  Szczęście jest czymś nieuchwytnym i niezwykłym. Każdy z nas wyobraża je sobie 

inaczej, wszyscy jednak niewątpliwie do niego dążymy. Moja historia rozpoczęła się,  

gdy zaczęłam chodzid do szkoły. W tym czasie zauważyłam, że ze skórą na moim ciele zaczęło 

dziad się coś bardzo dziwnego. Była szorstka, a gdzieniegdzie pojawiły się plamy, które 

swędziały do tego stopnia, że rozdrapywałam je aż do krwi. Zaś po wyjściu z wanny całe ciało 

potwornie mnie piekło i swędziało. Najgorszy ból odczuwałam przy zagięciach.  

Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, z dnia na dzieo, stawałam się coraz bardziej smutna  

i wycofana. Wiedziałam, że coś mi dolega, nikt jednak nie potrafił stwierdzid, co jest przyczyną 

mojego schorzenia. 

  Z czasem choroba postępowała, na stopach pojawiło mi się mnóstwo czerwonych 

plam. Piekły tak mocno, że nie mogłam chodzid. Przerażona, pojechałam czym prędzej  

do pediatry, który stwierdził, że muszę natychmiast skonsultowad się z dermatologiem. 

Udałam się do niego tydzieo później. Był to lekarz w średnim wieku, na nosie miał małe, 

czarne okularki. Niestety, gdy opowiadałam mu o moim problemie, miałam wrażenie, że mnie 

nie słucha. Postanowił, że co dwa dni będę chodzid na naświetlanie! Diagnoza nie brzmiała 

optymistycznie. Na początku nie wiedziałam, o co chodzi, ale już niedługo miałam się 

przekonad. Kiedy dotarłam na miejsce, opadła mi szczęka – przede mną stało z trzydzieści 

osób. Wszyscy czekali do tego samego gabinetu co ja! Takim sposobem zdążyłam odrobid 

lekcje z całego dnia. Wreszcie, chyba po dwóch godzinach, przyszła moja kolej. Pani  

w krótkich, czarnych włosach otworzyła drzwi do gabinetu i głośno mnie zawołała. Pamiętam 

ten moment jak dziś, cała trzęsłam się ze strachu. Pomieszczenie, do którego weszłam, było 

najdziwniejszym pokojem, jaki w życiu widziałam. Był on przedzielony na pół wielką zasłoną, 

uczepioną wysokiego sufitu. Z jednej strony stało biurko, z drugiej natomiast – ławeczka  

i wielka, czarna tuba. Kobieta uprzejmie poprosiła, żebym zdjęła ubranie i weszła  

do wspomnianej tuby. W środku znajdowało się mnóstwo lamp, wszystkie potwornie grzały. 

Po sesji było mi tak gorąco i niedobrze, że spałam do siódmej rano następnego dnia.  
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  Minął tydzieo, miesiąc, dwa miesiące, a z moją skórą było gorzej niż na samym 

początku. Każdego dnia stawała się jeszcze bardziej szorstka i sucha, zupełnie jak piasek.  

Codziennie zastanawiałam się, z czego wynika mój problem i rozmyślałam, kto może mi 

pomóc. Niestety, nikt nie potrafił stwierdzid, co mi dolega. Tym razem, zamiast do pediatry,  

razem z rodzicami, pojechaliśmy do zwykłego lekarza. On również odesłał mnie  

do dermatologa. Niedługo później udałam się w miejsce wyznaczone przez pana doktora. 

Kolejny specjalista nie do kooca wiedział, co jest przyczyną schorzenia. Postanowił, że rodzice 

będą mumifikowad mi stopy. Brzmi przerażająco i tajemniczo? Proces polega  

na nasmarowaniu stóp oliwą lub olejem, następnie należy obwiązad je bandażami na całą noc! 

Niestety, nie pomogła mi nawet ta skomplikowana procedura. Choroba postępowała z każdym 

dniem, wiedziałam jednak, że nie mogę się poddad. Z czasem zaczęłam przyzwyczajad się  

do bólu, mimo trudności, starałam się nie tracid nadziei. Nie wiedziałam jeszcze, że moja 

sytuacja wkrótce się odmieni.  

  Pewnego dnia w odwiedziny przyjechał do nas mój daleki wujek. Kiedy poznał moją 

historię, niezwykle przejął się problemem. Po chwili namysłu oznajmił rodzicom, że zna 

lekarza, który na pewno mi pomoże. I tak, w poszukiwaniu ratunku dla mojej przesuszonej 

skóry, pojechaliśmy na drugi koniec Polski. Kolega wujka dokładnie obejrzał moje rany.  

Z niepokojem na twarzy przyznał, że moja skóra jest w naprawdę opłakanym stanie.  

Bez namysłu odrzekł, że zna tylko jednego dermatologa, który jest w stanie mi pomóc. Pełna 

nadziei zapytałam, gdzie mieszka wspomniany lekarz. Okazało się, że we Wrocławiu! Byłam 

bardzo szczęśliwa! Gdy tylko wróciłam do miasta, umówiłam się na wizytę. Ku mojemu 

zdziwieniu, w drzwiach gabinetu nie zastałam mężczyzny z surowym wyrazem twarzy, ale 

przemiłą Panią dermatolog. Kobieta z zainteresowaniem wysłuchała historii mojej choroby,  

a następnie zadała mi kilka pytao. Po krótkim wywiadzie potrafiła zdiagnozowad, w czym tkwi 

problem. Powiedziała, że jestem chora na niewyleczalną chorobę AZS (atopowe zapalenie 

skóry). Ze spokojem wytłumaczyła mi, na czym polega choroba, uspokoiła moje obawy  

i wypisała tabletki, maści oraz krople, które powinnam stosowad. Okazało się również, że mam 

duże uczulenie na pyłki, niektóre pokarmy oraz zwierzęta, co powodowało zaostrzenie 

objawów. 

  Od tego czasu moje życie zdecydowanie się zmieniło. Zapomniałam o bólu  

i ograniczeniach wynikających z choroby. W tamtym czasie nie potrzebowałam do szczęścia 

wiele, moim celem było normalne funkcjonowanie. Na pewno nie udałoby mi się to bez 

wsparcia mojej rodziny. Chociaż przeżyłam niemało trudnych chwil, to walka z chorobą 

nauczyła mnie wiele. Zrozumiałam, że nie ma problemów, których nie da się rozwiązad. Stałam 

się silniejsza, odważniejsza i bardziej pewna siebie. Potrafię cieszyd się z małych rzeczy i wiem, 

że nic nie dzieje się przypadkiem. Cóż mogę więcej powiedzied – udało mi się wygrad  

z chorobą!  

           Karolina L. 5a 
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„Każdy ma swoją górę” – wywiad z wytrwałym sportowcem 

Gościem naszej gazety będzie młoda, ale niezwykle uparta dziewczyna. Od najmłodszych lat 

jest związana ze sportem, ale niech sama wam o tym opowie. 

- Cieszę się, że mam możliwośd udzielenia wywiadu o moich pasjach. Od najmłodszych lat 

uczęszczam na profesjonalne treningi sportowe (o czym wspomniał już wcześniej redaktor). 

Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzied historię moich sukcesów, porażek, gorszych momentów  

i o tym, jak sobie z nimi poradziłam. Sport jest dla mnie całym życiem, którym pragnę się  

z Wami podzielid.  

- Na co dzieo trenujesz, czyli sport to Twoja pasja? 

- Tak, zgadza się, jest to moja pasja, są to marzenia, z których nie potrafiłabym zrezygnowad, 

chod czasami ze sobą mocno kolidują i nawzajem się wykluczają. Trenuję tenis ziemny, taoce 

towarzyskie, a także lekkoatletykę – dokładniej bieganie. Robię wszystko co w mojej mocy, 

aby za każdym razem osiągnąd swój cel, a nie zawsze jest to proste. 

- Skoro już wiemy, czym się zajmujesz, może przejdźmy do tego, jak to wszystko się zaczęło? 

Jak wyglądały twoje pierwsze kroki, co wywołało taką miłośd do sportu? 

- W takim razie zacznę od początku. Od czasu, gdy potrafiłam już samodzielnie chodzid, 

rodzice angażowali mnie w różne sporty rekreacyjne. Narty - to pierwszy sport, który 

samodzielnie uprawiałam. Miałam zaledwie trzy latka, gdy pokonywałam pierwsze stoki. 

Rower - na początku był trzykołowy i bardzo mały, jednak znakomity do nauki. Pierwsze 

odległości pokonywałam w swoim ogrodzie, gdzie upadki nie były tak niebezpieczne. Nauka 

jazdy na trzy czy czterokołowym rowerze nie sprawiała mi trudności i szybko potrafiłam 

dobrze jeździd. Gorzej było na dwukołowym, gdyż długo nie mogłam przełamad strachu, ale  

w koocu, po wielu próbach, dobrnęłam do celu. Obecnie, w wolnym czasie, uwielbiam jeździd 

na rowerze po lesie, mieście, a nawet po górach. Jeszcze nie potrafiłam dobrze jeździd,  

a rodzice i tak zabierali mnie ze sobą na wszystkie trasy. Pewnie zastanawiacie się, jak to 

wyglądało? Otóż do roweru mojego taty był doczepiony specjalny fotelik, w którym 

siedziałam. Mogłam wówczas brad udział w wycieczce. Co prawda w dosyd nietypowy sposób, 

ale taki, który umożliwiał mi obserwowanie. W podobny sposób, gdy byłam jeszcze młodsza, 

odbywały się nasze wycieczki górskie, zamiast fotelika było nosidełko. Często również 

wspólnie chodziliśmy na mecze koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej. 

- Jakie znaczenie miały wspomniane przez Ciebie momenty? 

- Znacznie wpłynęły one na moją miłośd do sportu, która zaczęła się rozwijad, jeszcze kiedy 

byłam małym dzieckiem. 

-  Jak dalej się rozwijałaś? 
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- Kolejnym kluczowym etapem było przedszkole, gdzie codziennie mieliśmy gimnastykę czy 

inne zajęcia sportowe oraz dwa razy w tygodniu taoce. W tym okresie rozpoczęłam moją 

przygodę z tenisem. Treningi zaczęłam, gdy miałam zaledwie 4 latka. 

- Taka młoda tenisistka! Jestem bardzo ciekawy, jaka była reakcja innych? 

- Wiele osób z mojego otoczenia uważało, że ten sport mi się nie spodoba i bardzo szybko mi 

się znudzi. Jednak już wtedy byłam uparta w dążeniu do celów. Nie poddawałam się, chciałam 

pokazad innym, na co mnie stad i udowodnid, że dam radę. Do dnia dzisiejszego tenis jest moją 

pasją. Ponod osoby, które od najmłodszych lat stykają się z aktywnością fizyczną mają lepszą 

koncentrację, szybciej odbierają trafiające do nich informacje, łatwiej się uczą, szybciej 

dojrzewają psychicznie oraz są bardziej otwarte. Chyba coś w tym jest, bo oprócz sukcesów  

i wielu osiągnięd w sporcie, mam także dobre wyniki w nauce i szybko nawiązuję kontakty. 

- To się nazywa mied potencjał i talent – naprawdę jestem pełen podziwu. Opowiadaj dalej. 

- Na początku nauki w szkole podstawowej ze sportem połączyła mnie jeszcze mocniejsza 

więź. Mieliśmy organizowane zajęcia z jazdy na rolkach, łyżwach, zumby, taoca nowoczesnego 

oraz towarzyskiego. Na wszystkich czułam się jak w raju – myślę, że każdy sportowiec tak ma. 

Jednak moje serce skradł taniec towarzyski. Od samego początku tych zajęd wiedziałam, że 

chcę rozwijad się w tym sporcie. 

- Taniec i tenis, cóż za spektakularne połączenie! Co Cię do tego skłoniło? 

- Ten rodzaj taoca jest naprawdę niesamowity i jedyny w swoim rodzaju. Uczęszczając  

na treningi, mam wrażenie, jakbym znajdowała się w świecie, który jest stworzony specjalnie 

dla mnie. Taniec i tenis to rzeczywiście nietypowe połączenie i niestety często ze sobą 

niewspółgrające. Nie potrafiłabym jednak zrezygnowad z żadnego z tych sportów. Moja pasja 

rozwinęła się dzięki trenerowi, który sprawiał, że jako młodsze dzieci w taocu widzieliśmy 

również zabawę. 

- Zabawa przerodziła się w coś poważnego i bardziej profesjonalnego. Czy jesteś z tego 

dumna? 

- Oczywiście, że tak! Bardzo cieszę się z tego, że wszystko potoczyło się w ten sposób i los 

poprowadził mnie w tym kierunku. 

- Na początku naszej rozmowy wspomniałaś jeszcze o lekkoatletyce. Kiedy zaczęłaś ją 

uprawiad? 

- Jest to dosyd ciekawa historia, więc chętnie o niej opowiem. Jak można się domyślid, jestem 

bardzo wysportowana, co wpływa na to, że nauczyciele WF-u zabierają mnie na wszystkie 

szkolne zawody. Tak naprawdę od zawsze lubiłam biegad. Na jednych ze szkolnych zawodów 

biegłam na dystansie 600 m. Cały bieg prowadziłam i pierwsza przybiegłam na metę. Chciałam 

wrócid do moich przyjaciółek, które były na trybunach, gdy nagle zobaczyłam biegnącego  
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w moja stronę, obcego mężczyznę. Okazało się, że jest to trener lekkoatletyczny, który był 

zachwycony moim biegiem i techniką. Zaproponował mi, abym dołączyła do klubu i rozpoczęła 

treningi. Bardzo się ucieszyłam i po rozmowie z rodzicami zdecydowałam się na przyjęcie 

propozycji. 

- Rzeczywiście, musiało byd to bardzo miłe uczucie, gdy wśród tylu uczestników trener 

zauważył akurat Ciebie i stwierdził, że chciałby, abyś należała do jego klubu. 

- Nie mylisz się. To było absolutnie niezwykłe! 

- Porażki i sukcesy to bardzo ważna sprawa, o której warto dowiedzied się więcej. Opowiedz, 

jak to wygląda z Twojej perspektywy. 

- Lata mijały, a ja brałam udział w wielu turniejach. W niektórych odnosiłam sukcesy, w innych 

ponosiłam porażki. Momenty załamao, chęci skooczenia z tym wszystkim – to nieunikniona 

częśd życia sportowca. Nie myślcie, że to wygląda tylko w ten sposób. Są oczywiście sukcesy, 

ogromna radośd i duma. 

- Jak wiele trudnych  momentów przeszłaś i jak sobie z nimi poradziłaś? 

- Oj, nie jest to łatwe. Potrzeba wiele cierpliwości i wytrwałości. Niestety, nie wszystko 

przychodzi tak łatwo i szybko, jakbyśmy chcieli. Czasami potrzeba więcej czasu, aby lepiej 

sobie poradzid i wybrnąd z trudnej sytuacji. Osobiście trzymam się własnych zasad, które 

uważam za pomocne i skuteczne. Zanim je wprowadziłam na stałe, nieraz miałam do czynienia 

z momentami kryzysów. Było to dla mnie bardzo trudne. Nie wiedziałam, co mam ze sobą 

zrobid i jak sobie poradzid. Kolejny nieudany turniej, spadek formy. Przeżywałam to głównie  

w tenisie. Bywały momenty, gdy wracałam z treningu do domu, zaczynałam płakad i nie raz 

mówiłam, że nigdy nie wezmę już rakiety do ręki 

- Na pewno musiało byd to niezmiernie trudne. Jak sobie z tym poradziłaś? 

- Potrzebowałam wtedy się wyciszyd i wszystko przemyśled. Należało uspokoid myśli, aby nie 

podjąd pochopnych i złych decyzji. Czas był również bardzo ważny. Zbyt wiele od siebie 

wymagałam w tak krótkim czasie – musiałam to zrozumied i podjąd odpowiednie działania. 

Przede wszystkim nauka cierpliwości. Po drugie - niepoddawanie się , nie możemy pozwolid, 

aby takie momenty nas pokonały, musimy stawid im czoła i się z nimi mierzyd. To, że coś nie 

wyszło od razu, nie oznacza, że to koniec i że zawsze tak będzie. Należy dad sobie czas 

- Coś jeszcze ci pomaga? 

- Potrzebujemy wsparcia! Konieczne jest wsparcie ze strony rodziny, ale nie tylko. Mnie bardzo 

pomagają przyjaciele. Oprócz wsparcia ważna jest motywacja. Zarówno ta wewnętrzna, jak  

i zewnętrzna. Oznacza to, że potrzebujemy motywacji ze strony trenera, który jest ogromną 

częścią sukcesu, ale także wspomnianych wcześniej przyjaciół i rodziny. Motywacja 

wewnętrzna polega na motywowaniu samych siebie – bez tego nie uda nam się pokonad 
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przeszkód i zdobyd szczytu. Tym szczytem jest nasz cel. Myślę, że wiele osób wyznacza sobie  

w życiu cel, do którego dąży. Tak robię i ja – wyznaczam cel i skupiam się na nim. Czasem 

małymi krokami i bardzo powoli, a czasem niespodziewanie szybko go osiągam. Jest to 

moment zachwytu, dumy i zadowolenia, że znajdujemy się na szczycie naszej góry. 

- Mądre słowa. Na pewno można brad z nich przykład. Czy jest coś jeszcze, co uważasz za 

ważne i chciałabyś nam o tym opowiedzied? 

- Tak, jest jeszcze jeden bardzo ważny temat. Chodzi mi o opinie otoczenia i rówieśników. 

Wielu moich kolegów z zazdrości dogryza mi, komentuje to, co robię, narzeka na mój sukces. 

Nie raz spotykam się z komentarzami: „Znowu ona!”, „Znowu coś wygrała!”, „Kolejny raz jej 

się coś udało!”, „Ileż można!”, „Nie może w koocu ktoś inny wygrad?!”. Spytacie mnie pewnie, 

czy się tym przejmuję? Moja odpowiedź brzmi: NIE. Robię to, co kocham. Sama decyduję  

i wyznaczam sobie góry do pokonania i przejścia. W takim momencie musicie uwierzyd  

w siebie, w swoje umiejętności. Niezależnie czy chodzi o sport, szkołę czy coś zupełnie innego. 

Nie pozwólcie, aby ktoś podejmował za Was decyzje i kierował Waszymi marzeniami! Bądźcie 

uparci i wytrwali, a wejdziecie na szczyt! 

           Kinga B., 7a 

 

POEZJA 

Każdy ma swoją górę 

 

Ma ją tancerz, ma ją nurek, 

ludzie sportu w swym wysiłku rozmyślają o posiłku, 

biegnąc do celu wytrwale pod górę, jak po stromej skale. 

 

Lecz nie tylko sportowiec zmaga się z przeszkodą. 

Każdy z nas płynie swoją mętną wodą…. zwykle pod górę.... 

 

Gdy kompleks, niesprawnośd, trauma i strach 

pod nogami czud w biegu grząski, śliski piach: 

hamulec! 

 

Góra to igraszka największego wroga: naszych słabości. 

Bez trudu ją pokonamy, gdy przepędzimy nasze wątpliwości. 
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I otoczymy sami siebie wiarą, że góra to tylko wyzwanie - 

nie parol zarzucony, by zatrzymad nas. 

Góra to kolejny wobec nas nieznany plan i czas 

 

Więc podejmij wyzwanie! 

Spróbuj zdobyd ten szczyt! 

 

Pokonując siebie, 

usłyszysz swój radości krzyk. 

 

     Emilia R. 5a 

 

Praca nagrodzona w Wojewódzkim Konkursie „Wędrówka szlakiem wartości” 

 

Podróż 

 

Od tysięcy lat na Ziemi żyją najróżniejsi ludzie, 

ciągle toczą ze sobą wojny i od lat kochają podróże. 

 

Te podróże są jak skrzydła kolibra, jak latawca wstęgi rumiane, 

żeby wznieśd się nad pola wojny, żeby poczud wreszcie jakąś zmianę. 

 

Chodzi o to, by dotknąd nieba, uciec jak najdalej od zmartwieo, 

znaleźd chociaż małą nutę szczęścia oraz sięgnąd po kolejną gwiazdę. 

 

I spokojnie przeczytad stronę naszej wielkiej, życiowej księgi, 

o radosnym obliczu człowieka lub o losach ludzkiej mitręgi. 

 

Amazooskim lesie deszczowym albo skrzydłach maleokiej biedronki. 

O wielbłądach, gdzieś na Saharze i podróżach, o jakich marzę. 

 

A kiedyś, na stare lata, powrócisz w te rejony świata. 

Spotkasz znowu ludzi tych samych, lecz dziewczynki już jako damy. 

 

Popatrzysz na to zjawisko i właściwie to będzie wszystko. 

Pojmiesz wtedy, co w życiu jest ważne, co puste, a co nierozważne. 

 

         Wojtek I., 5a 
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Praca wyróżniona w Międzyszkolnym Konkursie „Każdy ma swoją górę” 

SZCZYTY ŻYCIA 

Rodzimy się na nizinach, na szczytach gór umieramy, 

a wszystko się dzieje dlatego, że bardzo się w życiu staramy. 

 

Na górę trzeba wejśd pieszo, nie wlecied helikopterem, 

bo jeśli się właśnie tak zrobi, to cel nasz nie będzie celem. 

 

Rosną przed nami góry, a my się na nie wspinamy 

na grubej linie, utkanej i z wytrwałości, i z wiary. 

 

Wchodzimy na szczyty niskie i te spowite chmurami, 

lecz ważne, abyśmy w wędrówce nigdy nie byli sami. 

 

Żeby w podróży na górę, w podróży po swoje cele, 

pamiętad, jak w życiu ważni są bliscy i przyjaciele. 

 

A kiedy staniemy na szczycie, jesteśmy szczęśliwi, wzruszeni, 

chod widad, jak wiele jest wyzwao - w naszej wielkiej, ludzkiej przestrzeni. 

 

         Wojtek I., 5a 

 

 

Praca wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wędrówka szlakiem wartości” 

Wakacje we Włoszech 

 

Rok temu, z rodziną, byłam w Eraclea Mare. 

To miejsce niewielkie oraz trochę stare. 

Dla niewtajemniczonych włoskie to miasto, 

W którym, podobno, jest trochę ciasno. 

 

Podróżowaliśmy wiele, 

A najwięcej w niedzielę, 

Ponieważ pojechaliśmy do Wenecji. 

Moim zdaniem trochę ładniejszej od Szwecji. 
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Było bardzo gorąco, gdy chodziliśmy po placu św. Marka, 

A ja tylko marzyłam, żeby podjechała tam zamrażarka. 

Parę dni później byliśmy nad jeziorem Garda, 

Położonym w Sirmonie, co prawda. 

 

Trochę w nim popływałam 

I prawie w ogóle się nie bałam. 

Czas nas nieubłaganie gonił, 

A jednocześnie od głodu uchronił. 

 

Później pojechaliśmy do miasta Verony, 

A zachód na niebie robił się coraz bardziej czerwony. 

Zobaczyliśmy prawdziwy Julii balkonik, 

Po którym skakał wesoły pasikonik. 

 

Jednak miasto, które najbardziej mi się podobało, 

Chyba Caorle się stało. 

Do tego malowniczego i pięknego miejsca powracad się chciało 

I zwykle wiele okazji się do tego miało. 

 

Ja powróciłam dwa razy, 

A za każdym razem malowałam obrazy. 

Może nie tak piękne jak malarze, 

Ale ładniejsze niż na Madagaskarze. 

 

Ach, to już chyba koniec mojej wakacyjnej opowieści, 

Której słoneczna jest zawartośd treści. 

 

       Karolina L. 5a 
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OGLĄDALIŚMY CIEKAWE FILMY… 

 

CO WARTO OGLĄDAD Z MŁODSZYM RODZEOSTWEM? 

 

Masz młodsze rodzeostwo? Ten artykuł jest dla Ciebie! Masz dosyd bawienia się z nim 

lalkami i autkami? Mam dla Ciebie radę. Myślisz, że bajki są tylko dla dzieciaków? Udowodnię 

Ci, że nie. 

Poznaj anime! To rodzaj bajki animowanej, czyli rysowanej ręcznie. Te, o których chcę 

Ci opowiedzied, pochodzą ze Studia Ghibli. Ludzie z Japonii rysują je scenka po scence. 

Najbardziej popularnym twórcą jest Pan Hayao Myiazaki, który swoją pierwszą bajkę stworzył 

w dniu urodzin mojej mamy, to był 1984 rok. Ale historia, prawda? Chcę Ci napisad, że to było 

strasznie bardzo dawno temuuuu ;) Ten Pan ma teraz 79 lat. Przez całe swoje życie 

reżyserował wiele bajek. Najpierw szkicował bohaterów, malował ich farbami akwarelowymi, 

a detale uzupełniał suchymi pastelami. Przyklejał wszystkie rysunki na ścianie w Studiu. 

Budował z tego scenki, po kolei opracowywał, co się wydarzy. Nie robił tego sam, miał swoich 

przyjaciół, z którymi omawiał każdy szczegół. Zwracał uwagę na kolory rysunków  

i obserwował, czy wszyscy, którzy przenosili 

narysowany przez niego szkic na komputer, robią to 

tak, jak sobie wyobraził. Może dlatego w Japonii 

nazywają go amerykaoskim Waltem Disneyem? 

Chciałabym napisad o tym, jakie bajki najlepiej 

obejrzed z młodszym rodzeostwem. Jest wiele 

rodzajów animacji, są takie, które lepiej obejrzed 

samemu, np. Spirited Away czy Nausicaa z Doliny 

Wiatru. Dzieci mogą się wystraszyd niektórych scen. 

Jeżeli masz rodzeostwo, w wieku przedszkolnym, 

mogę polecid Ci takie filmy jak: 

● Ruchomy zamek Hauru - opowiada o prawdziwej miłości, która może pokonad wszystko, 

nawet złe czary. Historia pokazuje, że nie jest ważne, jak się wygląda, ale jakim się jest 

człowiekiem. 

  

● Ponyo - to kolejna opowieśd o miłości i przyjaźni. Są to wartości, które zwyciężają wszystko. 

Losy bohaterów uświadamiają nam, że niezależnie kim się jest - rybką, kotem, koniem - można 

byd kochanym. Pokaż tę bajkę swojemu bratu lub siostrze szczególnie wtedy, jeśli uważasz,  

że mają bujną wyobraźnię. Z pewnością przekonasz się, dlaczego tak uważam. 

 

● Tajemniczy świat Arrietty - główną bohaterką jest miniaturowa Arrietta mieszkająca w szafie 

normalnego człowieka. Innym bohaterem tej historii jest Shao – chory chłopiec, który poznaje 
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Ariettę. Bohaterowie znajdują się w trudnych sytuacjach. Film uczy, że warto sobie wzajemnie 

ufad i pomagad. 

 

● Podniebna poczta Kiki - to radosna opowieśd o dziewczynce, która jest czarownicą. Bajka uczy 

dzieci wiary w siebie i swoje umiejętności. Moja młodsza siostra po obejrzeniu od razu 

postanowiła, że zostanie czarownicą i nauczy się latad na miotle ;) 

 

● Narzeczona dla Kota to kolejna propozycja na liście idealnych bajek dla dzieci. Ta animacja 

jest intrygującą opowieścią o świecie kotów, które żyją podobnie jak ludzie. Bajka uczy, że 

warto robid coś dla innych, pomagad im lub po prostu byd miłym. Pokazuje też, że niektórzy  

w zamian za okazaną dobrod będą chcieli się odwdzięczyd. Czy zastanawiałeś się, czy Twój kot 

odwdzięczy Ci się za opiekę nad nim? 

 

● Mój sąsiad Totoro to wspaniała bajka! Polecam Ci ją szczególnie, jeśli masz młodszą siostrę. 

Bohaterkami są dziewczynki, które mieszkają blisko lasu. Żyje w nim m.in. Totoro. Młodsze 

dzieci dowiadują się z tej bajki, że nie można samemu oddalad się od rodziców i zawsze trzeba 

im mówid, gdzie się idzie. Tak przynajmniej twierdzi moja dużo młodsza siostra. 

 

To tylko moje subiektywne odczucia na temat różnych animacji, ciekawe jak Ty je oceniasz? 

Może znasz więcej pełnometrażowych produkcji studia Ghibli ode mnie? 

 

            Ameśka  

 

 

 

Harry Potter. Insygnia Śmierci cz. 2 

 

  Film, który chciałabym opisad to ostatnia częśd Harry’ego Pottera czyli Insygnia 

Śmierci cz.2  w reżyserii Davida Yates'a. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego wybrałam tę częśd. 

Niesamowite wrażenie wywarł na mnie mroczny i zimny Hogwart za rządów profesora Snape’a. 

Krążący nad nim dementorzy oraz uczniowie, maszerujący jak żołnierze, budowali atmosferę 

grozy i tajemniczości.  

  To nie jedyny powód, dla którego tak bardzo lubię Insygnia śmierci! Z niecierpliwością 

czekałam na ostateczną walkę Harry’ego z Lordem Voldemortem. Miała się ona okazad bardziej 

dramatyczna niż przypuszczałam. Jeżeli jej nie widzieliście, koniecznie obejrzyjcie film. 

Zapewniam Was, akcja toczy się wartko, a film zaskakuje niespodziewanymi zwrotami akcji. 
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 Harry Potter razem ze swoimi przyjaciółmi, 

Hermioną  

i Ronem, szukają pozostałych horkruksów. Zniszczenie ich 

wszystkich miało zabid Voldemorta. Horkruks to przedmiot, 

w którym ukryty jest kawałek duszy. Czarny Pan rozszczepił 

swoją duszę na 7 kawałków i każdy schował w innym 

horkruksie. Niestety, zniszczenie przedmiotu nie było 

łatwe. Można było tego dokonad tylko kłem bazyliszka, 

albo mieczem Gryfindoru. Komu i kiedy to się udało? 

Musicie zobaczyd sami! 

 Warto przypomnied sobie głównych aktorów: 

Daniel Radcliffe - Harry Potter, Emma Watson - Hermiona 

Granger, Rupert Grint - Ronald Weasley. W tej części mają 

już po 16 lat. Co więcej, dzięki temu, że trzymają się razem, 

są w stanie przezwyciężyd wszelkie zło. 

 W mojej opinii najlepszą grę aktorską 

zaprezentował Alan Rickman, który wcielił się w postad 

Severusa Snape'a. Przez wszystkie części sądziłam, że jest 

on czarnym charakterem. Na koniec jednak okazuje się, że można go uznad za postad 

pozytywną. Wgląd w jego wspomnienia zmienił mój pogląd na temat bohatera. Aktorem, który 

najbardziej mi się podobał w filmie jest Tom Felton. Zagrał rolę Draco Malfoy'a – odwiecznego 

przeciwnika Harry’ego. Był on synem Luciusa Malfoy'a i Narcyzy Malfoy, czyli podwładnych 

Lorda Voldemorta. Ten fakt stał się powodem, dla którego Draco wybrał stronę Czarnego Pana. 

  Jest mi bardzo smutno, że to już koniec sagi cieszę się, że lektura Harrego jeszcze 

przede mną. 

          Wiktoria L. 5d 
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GOTOWALIŚMY… ;) 

 

 
           Basia N. 5a 
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Babeczki czekoladowe 

 Podczas kwarantanny jest wiele czasu wolnego. Każdy gospodaruje go na swój sposób. 

Niektórzy się uczą, inni oglądają Netflixa. My na nudę polecamy pieczenie. Poniżej znajdziecie 

przepis na przepyszne babeczki czekoladowe. 

Składniki/12 muffinek: 

– 250g mąki 

– 1/2 szklanki ksylitolu/cukru 

– łyżeczka proszku do pieczenia 

– 3 łyżki kakao 

– 1 szklanka mleka 

– 1/2 szklanki oleju 

– 2 jajka 

W jednej misce mieszamy suche składniki (mąka, proszek, ksylitol, kakao), a w drugiej misce łączymy pozostałe, 

mokre składniki (mleko, olej i jajka). Następnie suche składniki mieszamy niezbyt dokładnie z mokrymi. 

Ewentualnie dodajemy kawałki owoców lub czekolady. 

Masę wylewamy do foremek na muffinki i wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Pieczemy ok. 18-20 

minut, do czasu aż muffinki będą upieczone (sprawdzamy wykałaczką). 

Smacznego   

Kinga i Róża S. 6c i 5a 
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#wyzwanierogalikowe 

  

  Ostatnie miesiące niewątpliwie były trudnym czasem dla nas wszystkich. Nasz świat 

niespodziewanie stanął w miejscu, z dnia na dzieo zostały zamknięte szkoły. Na kilka miesięcy 

straciliśmy kontakt z przyjaciółmi, a nawet rodzinami.  Mimo strachu o to, co przyniesie 

następnym dzieo, postanowiłam wymyślid coś, co chod troszkę mogłoby oderwad myśli od 

tematu, który nam wszystkim zajmował głowy. W pewne piątkowe popołudnie wpadłam na 

pomysł, który stal się dla mnie odskocznią od trudnej sytuacji. Razem z moją rodzinką 

postanowiliśmy, że spędzimy trochę czasu w kuchni na pieczeniu przepysznych, drożdżowych 

rogalików. Uwierzcie mi, zabawa była znakomita! W swoim pomyśle chciałam iśd jednak dalej. 

Skoro my bawiliśmy się tak dobrze, dlaczego nie zachęcid do takiej aktywności innych? 

Wspólnie z mamą zorganizowałyśmy wyzwania na jednym z portali społecznościowych dla 

Ciod i Wujków. Wiedziałyśmy, że, tak jak my, stresowali się sytuacją na świecie. I udało się! 

Członkowie naszej rodziny piekli przez weekend rogaliki, a do naszego wyzwania nominowali 

kolejnych znajomych. Moim marzeniem było, aby  do akcji włączyło się jak najwięcej osób.  

 Chociaż możemy już wychodzid z domów i widywad się ze swoimi bliskimi, wyzwanie 

rogalikowe nadal może byd aktualne. Postarajcie się przygotowad drożdżowe wypieki  

i obdarujcie nimi tych, za którymi tęskniliście podczas kwarantanny. Wyzwanie rogalikowe 

przypomina mi o tym, jak bardzo należy doceniad małe rzeczy. Możliwośd spędzenia czasu  

z rodziną i przyjaciółmi jest najcenniejszym darem, postarajmy się go docenid, zróbmy naszym 

bliskim słodką niespodziankę! A może nasze rogaliki mogłyby sprawid radośd samotnej, 

starszej Pani, której od kilku miesięcy nie mogą odwiedzid wnukowie?  

 Zachęcam Was zatem do pieczenia rogalików i wystawiania zdjęd na swoich portalach 

społecznościowych z dopiskiem #wyzwanierogalikowe, dołączcie się do mojej zabawy  

i nominujcie do działania kolejne osoby! 

Poniżej załączam przepis na rogaliki, smacznego! 

 

           Nikola T., 5a 
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Drożdżowe rogaliki z twarożkiem 

Na idealne drugie śniadanie lub podwieczorek. Najlepsze, puchate, drożdżowe mini rogaliki – 

na dwa kęsy! 

Składniki na około 50 małych rogalików: 

• 560 g mąki pszennej tortowej 

• 10 g drożdży suchych lub 20 g drożdży świeżych 

• 300 ml mleka 

• 2 jajka 

• 80 g masła, roztopionego 

• 75 g cukru 

• pół łyżeczki soli 

Masa serowa: 

• 400 g twarogu półtłustego lub tłustego 

• 2 żółtka 

• 4 – 5 łyżek drobnego cukru do wypieków z wanilią (zamiast wanilii można dodad 1 

małe opakowanie cukru wanilinowego) 

Dodatkowo: 

• 1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka, do posmarowania przed pieczeniem 

• cukier puder do oprószenia 

Mąkę pszenną wymieszaj z suchymi drożdżami (ze świeżymi najpierw zrób rozczyn ), 

dodaj  resztę składników i wyrób, pod koniec dodając rozpuszczony tłuszcz. Wyrób  ciasto, 

odpowiednio długo, by było miękkie i elastyczne. Uformuj  z niego kulę, włożyd do oprószonej 

mąką miski, odstaw w ciepłe miejsce, przykryte ściereczką, do podwojenia objętości (około 1,5 

godziny). Przygotuj 2 – 3 płaskie blachy – wyłóż papierem do pieczenia (można pominąd, jeśli 

forma jest nieprzywieralna ). Wyrośnięcie ciasto krótko zagnieśd, podziel na 4 części. Każdą 

częśd rozwałkowad na długi prostokąt o bokach około 18 x 35 cm. Kółkiem do krojenia pizzy 

lub ostrym nożem wytnij naprzemiennie trójkąty o krótkiej podstawie i długich bokach. U 

podstawy każdego trójkąta nałóż  1 łyżeczkę nadzienia serowego. Zwijad od podstawy w 

kierunku wierzchołka w taki sposób, by koniec wierzchołka znalazł się pod spodem rogalika (w 

przeciwnym wypadku rogaliki będą rozwijały się podczas pieczenia). Przed samym pieczeniem 

posmaruj jajkiem roztrzepanym z 1 łyżką mleka. Piec w temperaturze 190ºC przez około 13 – 

15 minut lub do złotego koloru. Wyjąd, wystudzid na kratce. Po lekkim przestudzeniu oprószyd 

cukrem pudrem. 

Metoda dla maszynistów: wszystkie składniki na ciasto umieścid w maszynie do chleba w 

kolejności: płynne, sypkie, na koocu drożdże. Nastawid program do wyrabiania i wyrastania 

ciasta ‚dough’ (około 1,5 h), po czym ciasto wyjąd, krótko wyrobid i dalej postępowad wg 

powyższego przepisu. 

* Składniki do rozczynu odejmujemy ze składników na ciasto drożdżowe w przepisie. 

Smacznego :-). 
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        Filip W. 5a 
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          Róża S. 5a 
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           Wiktoria L. 5d 
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          Martyna C. 5a 
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           Szymon I. 5a 
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MARZYLIŚMY O WAKACJACH… 

Gdzie warto je spędzid? Co warto zobaczyd? 

Jakie skarby możemy odkryd w czasie wakacyjnych wędrówek 

po Polsce i innych krajach? 

 

 

          Maks B. 4b 
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Polskimi skarbami mogą byd zabytki, 
krajobrazy, sławni Polacy, mój dom. 
Dla niektórych mogą byd to inne rzeczy, a dla 
mnie są to miejsca i krajobrazy,  
w szczególności Góry Sowie. Podobają mi się 
dlatego, że często tam jeżdżę latem i zimą  
z rodzicami. Jest to pasmo górskie na 
południe od Wrocławia. Najwyższy szczyt to 

Wielka Sowa (1015 m n.p.m.). Pozostałe szczyty 
Gór Sowich mają wysokośd od 600–980 m 
n.p.m. Bardzo przyjemnie się po nich chodzi, 
ponieważ jest tam pięknie. Jest to też park 
krajobrazowy. Najpiękniejsze jednak są widoki 
na pasma górskie i na sam Wrocław. Zimą jest 
tam bardzo pięknie, ponieważ gdy śnieg 
przykryje trawę i drzewa, to czuje się jakby to 
było daleko za granicą lub w jakimś bajkowym 
świecie. Miłośnicy sportu też mają czym się 
zadowolid, ponieważ blisko są różnorodne stoki 

narciarskie. Niedawno była tam jedna z najpiękniejszych inwersji jaką widziałem. Inwersja jest 
to zjawisko pogodowe polegające na tym, że chmury leżą poniżej szczytów gór. Gdy  
pod chmurami było zielono, a nad chmurami było dużo śniegu. Widocznośd-dobre 50 km.  
Z Wielkiej Sowy można było podziwiad Śnieżkę, najwyższy szczyt polskich Karkonoszy.  
Góry Sowie są dla mnie bardzo ważne. Często, kiedy gdzieś jeżdżę w góry, porównuję je  
do Gór Sowich. Myślę, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Dolnym Śląsku.  
            Hubert O. 6c 

  

rys. Michał G. 4b 

  

Styczeo 2020, Widok na Śnieżkę z Wielkiej Sowy 

Styczeo 2020Schronisko Orzeł, przełęcz Sokolec 
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          Michał G. 4b 
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  Dla mnie skarbem jest moje rodzinne miasto Wrocław, to moja mała ojczyzna, którą 

zacząłem poznawad już jako małe dziecko, biegając z mapą razem z rodzicami i poznając jego 

historię. Dziś wiem już całkiem sporo i mogę się z Wami podzielid niektórymi ciekawostkami 

na temat naszego pięknego miasta.  

  Czy wiedzieliście, że wszystkie kamienice na wrocławskim Rynku są tak naprawdę  

o piętro wyższe niż się wydaje? Brakujące piętro po prostu znajduje się… pod ziemią!  

Może trudno w to uwierzyd, ale warstwy pyłu i brudu przez wieki podniosły płytę Rynku o całe 

piętro. Ci, co nie wierzą, mogą się o tym przekonad na własne oczy, bo w wielu kamienicach 

widad bardzo wyraźnie, że piwnice kawiarni i restauracji to tak naprawdę dawne partery,  

a dziś wchodzi się przez pierwsze piętro. 

  Kolejna ciekawostka naszego miasta to Piwnica Świdnicka, najsłynniejsza restauracja 

we  Wrocławiu i najdłużej nieprzerwanie działająca restauracja w Europie, powstała w 1273 

roku. We Wrocławiu jest też jeden z niewielu w Polsce pręgierzy. Kiedyś były prawie każdym 

mieście, ale nasz wrocławski to jeden z niewielu zachowanych. Obecnie to rzeźba odtworzona 

w 1988 roku. W naszym wyjątkowym mieście znajdziemy też oryginalną windę - jedyną tego 

typu we Wrocławiu. Można ją znaleźd w budynku banku WBK. Jest to winda, która jeździ bez 

przerwy. Pasażerowie muszą się spieszyd, żeby zdążyd do niej wsiąśd i wysiąśd  

na wybranym piętrze.  

  Nie tylko Kraków ma Sukiennice, nasz Wrocław też je posiada! Mieszczą się na środku 

Rynku, a od XIII do XIX w. znajdował się w tym miejscu Dom Kupców. 

Bezpośrednio przy sukiennicach jest też ratusz zwany Starym Ratuszem. Powstawał 

wieloetapowo już od schyłku XIII wieku. Najciekawsze w ratuszu są przepiękne zdobienia 

fasady, zegar, a także Piwnica Świdnicka. Przyjrzyjcie się, najlepiej przez lornetkę, scenkom 

wyrzeźbionym nad wejściem do Piwnicy Świdnickiej. Niektóre są bardzo zabawne. Zwrócid 

należy też uwagę na fasadę budynku, która odnowiona z nierównościami elewacji  

i w ceglastym kolorze odtwarza możliwy wygląd 

budynku z początku jego istnienia.  

  Na koniec dodam coś osobistego, 

mianowicie co roku w czasie majówki na Rynku  

we Wrocławiu bity jest Gitarowy Rekord Guinnessa.  

1 maja 2019 roku na wrocławskim rynku Hey Joe 

Jimiego Hendrix’a zagrały 7423 osoby. W tym roku  

ze względu na sytuację epidemii rekord bity był  

w Internecie, a ja pomogłem w ustanowieniu 

kolejnego rekordu Guinnesa. W 2020 roku Hey Joe 

zagrało 8051 gitarzystów! 

      Mateusz I. 6c 
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Jedźcie do Grecji! 

 

Paostwem, które według mnie warto zwiedzid jest Grecja. Jest to 

paostwo łączące w sobie starożytnośd i współczesnośd, bogów olimpijskich, 

igrzyska, wspaniałą przyrodę, krajobraz i pogodę. Byłem w Grecji już sześd 

razy i mógłbym tam jeździd co roku. Zwykle wybieramy się na Peloponez  

w Grecji Zachodniej. Peloponez jest to półwysep oddzielony od Grecji lądowej 

Kanałem Korynckim. Gdy przejeżdża się przez Grecję można podziwiad piękne 

szczyty i morze jednocześnie. 

 

  Miasto, które mi się podoba i które chciałbym 

polecid to Napflio. Była to pierwsza stolica Grecji  

przed Atenami. Napflio jest położone nad morzem.  

Nad miastem rozciąga się twierdza Palamidi, na którą 

prowadzi 1000 schodów. Najlepiej wchodzid na nią  

z rana, wtedy wejście jest zacienione i wspinaczka nie 

męczy tak bardzo. Mnie udało się wejśd dwa razy.  

Po drodze mija się tablice z informacjami o tej budowli, 

komu służyła i przed kim broniła. Trzeba wziąd wodę, bo na górze nie ma sklepików ani 

kawiarni. Ale widoki są przepiękne. Widad całą okolicę!  

  Będąc w Napflio można wybrad się stateczkiem na wyspę twierdzę Bourtzi. Kiedyś 

było to więzienie, później hotel a teraz jest to atrakcja turystyczna. Chodząc po rynku można 

kupid różne pamiątki w małych sklepikach lub na straganach. W pierwszej stolicy Grecji jest też 

co zwiedzad: Muzeum Folkloru, gdzie można zobaczyd jak kiedyś żyli Grecy, Muzeum Dziecka, 

które mieści się w tym samym budynku co Muzeum Folkloru, Muzeum Archeologiczne  

przy głównym placu Konstytucji, Muzeum Komboli czyli koralików na sznurku, 

przypominających różaniec. Warto wspomnied że bilety dla dzieci i młodzieży, która się uczy, 

są za darmo, więc można sporo zwiedzid.  

  Niedaleko Napflio są Mykeny z grobowcem 

Agamemnona i Lwią Bramą, Tiryns z murami cyklopowymi czy 

Epidauros z teatrem antycznym. Do tego wszystkiego jest też 

morze z ciepłą wodą, piaszczyste plaże i piękna pogoda.   

        

           Paweł B. 4a 
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Zwiedzajcie Muzeum Historii Naturalnej w Londynie! 

   

  Chciałbym zaprosid Was na wycieczkę po Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.  

Muzeum to jest położone przy ulicy Cromwell Rd, a budynek, w którym się mieści, powstał już  

w 1880 roku. Od tego czasu muzeum nieustannie się rozwija. Dziś jego kolekcja liczy ponad 70 

milionów eksponatów, a całośd dzieli się na 5 głównych działów: botanika, entomologia, 

mineralogia, paleontologia i zoologia. Muzeum to miałam okazję odwiedzid podczas ferii 

zimowych, a jego zwiedzenie zajęło mi ponad cztery godziny, a i tak nie zobaczyłam 

wszystkiego! Jest po prostu ogromne!  

  Moje ulubione działy to: zoologia, mineralogia i oczywiście paleontologia! W dziale 

paleontologii znajdziemy szkielety dinozaurów, zwierząt prehistorycznych, a także tych, które 

żyją nadal! Można się dowiedzied wielu ciekawych rzeczy: co jadły dinozaury, jak duże były  

i jakie wydawały dźwięki. Tym, co wyróżnia muzeum londyoskie jest to, że wielu rzeczy można 

dotknąd. Jest tam sala, w której można się poczud jak bohater filmu Jurassic Park! Nie chodzi 

mi o to, że zjedzą was dinozaury, ale o tom że jest tam tyranozaur reks naturalnej wielkości, 

 a na dodatek rusza się i wydaje dźwięki!  

  Poza działem o dinozaurach znajdziemy też inne, równie ciekawe i tajemnicze. 

Miejscem w muzeum, którego nie da się zapomnied, jest dział o żywiołach i katastrofach 

naturalnych. Można tam doświadczyd trzęsienia ziemi w zniszczonym japooskim sklepie  

i zobaczyd, jak ono powstaje. Jest też wystawa o minerałach, na której są najpiękniejsze  

i najciekawsze kryształy oraz kamienie szlachetne. Wystawa ta opowiada też o powstaniu 

Ziemi, a najciekawsze jest to, że na tę wystawę wjeżdża się po schodach ruchomych. I nie 

byłoby w tym nic ciekawego, gdyby te schody nie wjeżdżały do gigantycznej kuli Ziemskiej 

wypełnionej lawą! (oczywiście nie tą prawdziwą). 

  Zaciekawiła mnie również wystawa poświęcona Charlesowi Darwinowi. Wystawa ta 

jest w kształcie wielkiego kokonu! Niestety, nie mogłam jej odwiedzid, gdyż była zamknięta. 

Szybko przestałam się smucid, bo zobaczyłam przekrój pnia sekwoi. Sekwoja to gigantyczne 

drzewo, którego pnia nie mogła przewieźd nawet największa ciężarówka i trzeba było go 

pociąd na równe kawałki. Zobaczyłam też kamieo przywieziony z Księżyca. Nie różnił się 

niczym od tych ziemskich kamieni. Najstraszniejsze zostawiłam na koniec. Była tam wystawa  

o … ROBAKACH! Były tam nie tylko zasuszone owady, ale prawdziwy dom, w którego 

zakamarkach ukryły się z różne owady. Wystawa ta uczy nas, że jak się nie sprząta, to w 

naszych domach zalęgają się przerażające robaki! 

  Zachęcam Was do odwiedzenia Londynu i zobaczenia Muzeum Historii Naturalnej. 

Jest to piękne miejsce, z którego wychodzi się z wieloma wspaniałymi wspomnieniami.  

           Kasia P. 4a 
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Wakacyjną rozrywkę intelektualną zapewnią Wam Michał G. z 4b… 
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oraz Nikola T. z 5a 

 

 

 

WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!  


