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Zielony świat 

 
Pewnego dnia, gdy szłam sobie lasem, znalazłam się w zupełnie zielonym świecie. Idąc 

przez niesamowitą krainę, spotkałam sowę, która była cała zielona i przemówiła ludzkim 

głosem. Powiedziała, że niedługo będę znowu w swoim domu, a ten zielony świat ma mi 

pokazać, jak pięknie wyglądałaby każda wiosna na Ziemi, gdyby ludzie byli lepsi dla siebie 

nawzajem i dla swojej planety, i gdyby nie było tyle śmieci i zanieczyszczeń. Zdziwiłam się 

bardzo i nie chciałam w to uwierzyć. Było mi też bardzo smutno, że już nigdy nie zobaczę na 

Ziemi czegoś równie pięknego. Wykorzystałam czas na zwiedzanie tego cudownego świata. 

Było tam wiele zwierząt. Niczym się nie różniły od tych na jawie, tylko każde z nich było zielone. 

To było coś, co jeszcze bardziej wyróżniało to piękne miejsce. Kiedy już zmęczyłam się ciągłym 

spacerowaniem, położyłam się na miękkiej, zielonej trawie i zasnęłam..... 

Obudziłam się w swoim łóżku. Wszystko było tak, jak dawniej, ale nie wiedziałam, czy 

to był tylko sen... Opowiedziałam o zielonym świecie wielu osobom i wszyscy zgodnie mówili, 

że wiosna na Ziemi byłaby taka piękna, gdyby...  

Zostało nam więc tylko staranie się o lepszy i czystszy świat. 

Eliza S. 5c 

 

 

 
Rys. Weronika S. 8c 
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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

WIOSNA 2022 – CZAS POMAGANIA 

 

 

Rys. Klasa 6a 

W tym roku nasza szkoła zorganizowała Kiermasz Wielkanocny. Zaangażowało się w to 

wielu uczniów oraz rodziców. Sprzedawane były przepyszne ciasta, babeczki oraz inne 

słodkości! Wiele osób przygotowało również ozdoby wielkanocne. Zebraliśmy 13 660 zł! 

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie! 

Samorząd Uczniowski 

 

 

Rys. Klasa 6a 
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Kiermasz Wielkanocny oczami uczniów SP 68 

Coroczną tradycją naszej szkoły jest charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

Niestety, przez ostatnie lata nie odbywał się z powodu pandemii. Na szczęście wszystko powoli 

zaczęło wracać do normalności, wróciliśmy do szkoły, ściągnęliśmy maseczki i znów mogliśmy 

poczuć się jak dawniej. Wiedzieliśmy, że chcemy działać, pomagać, robić coś dobrego! Z tego 

powodu społeczność szkolna pod kierunkiem Pana Roberta Urszulaka zorganizowała 

Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Każda klasa stworzyła stoisko z przedmiotami oraz 

przekąskami na sprzedaż. Dla klas 4-8 zagospodarowane były parter i pierwsze piętro. 

Zorganizowano również kawiarenkę, do której można było przynosić wypieki własnej roboty. 

Trzecie piętro było miejscem pracy dla klas 1-3 oraz Szkolnego Koła Caritas. Na sprzedaż 

wystawiono między innymi kartki świąteczne, ozdoby wielkanocne i pyszne przekąski. Udało 

się nam zebrać naprawdę pokaźną kwotę! Dochód ze sprzedaży w całości został przeznaczony 

na cele charytatywne      . 

Szymon I., Martyna K., Hanna D. 7a 

Nasza klasa zorganizowała piękne stoisko. Przygotowaliśmy różne ozdoby i dekoracje 

oraz przepyszne łakocie. Szkoła otworzyła punkt z lodami – był to bardzo dobry pomysł! Na 

stoisku klasy 6a znajdowały się piękne pierścionki zrobione przez jedną z uczennic, a także 

sprzedawano smaczne tosty. To była świetna inicjatywa! My sprzedawaliśmy ciasta i babeczki 

– przygotowaliśmy ich aż 150! Zebraliśmy 500 złotych dla potrzebujących dzieci i sprzedaliśmy 

prawie wszystkie artykuły.  

 

Tekst i ozdoba Marysia K. i Julia P. 6b 
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WOLNOŚĆ 

 

Wolność to możliwości. 

Możliwość mówienia o swoich problemach, pomysłach... 

Trudno jest żyć bez wolności, 

Bez możliwości. 

Bez prawa do wyrażania swoich poglądów, potrzeb... 

Dbajmy o wolność. 

Nie pozwólmy, żeby ktokolwiek nam ją odebrał. 

Odebrał możliwości, które ona nam daje. 

Emilka J. 6a 

 

 

Mark P. 6a 
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Co uczniowie z Ukrainy myślą o Wrocławiu? 

Karina: W naszym życiu zaszła szybka zmiana. Przyjechałam do Wrocławia i spotkałam 

dobrych, spokojnych, życzliwych ludzi. 

Anastazja: Wrocław to stabilne, spokojne miejsce, gdzie można planować swoje życie. 

Maksym: Mam dobrych sąsiadów, kulturalnych, uczciwych. Planuję tu zostać, czuję się 

bezpiecznie. 

Misza: Komunikacja miejsca jest niesamowita! Autobusy i tramwaje przyjeżdżają na czas. 

Karyna: Podoba mi się centrum miasta. Wybieramy się na spacer, na łono przyrody. 

Zwiedzamy zabytki. 

Timur: Bardzo nam smakuje tradycyjna kuchnia. W domu raczej gotujemy po swojemu. 

 

Dziękujemy za nasz nowy dom! 

 

 

Emilka J. 6a 
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ZIELONO NAM       

Zdrowe odżywianie (na czas egzaminów i nie tylko) 

Temat poruszany przez wiele osób, wiele razy. Jednakże chciałabym krótko 

opowiedzieć o tym z punktu widzenia biologicznego. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest 

zdrowe odżywianie. Myślę, że każdy może rozumieć pod tym pojęciem coś innego. Ja definiuję 

to tak, że spożywamy produkty bogate w substancje potrzebne dla zdrowia człowieka, takie 

jak witaminy, białka, tłuszcze, węglowodany oraz rezygnujemy z rzeczy, które uchodzą za 

niezdrowe. Wiem też, że to zdrowe odżywianie przez niektóre osoby jest rozumiane lub 

łączone z odchudzaniem. Według mnie są to jednak dwie różne rzeczy i nie należy ich łączyć, 

ale do odchudzania wrócimy później. Teraz więc trzeba zadać pytanie, czy zdrowe odżywianie 

jest rzeczywiście zdrowe? Patrząc na to, że odstawiamy rzeczy, w których zawarty jest np. 

cukier, owszem, ale należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. To, że biały cukier = biała 

śmierć, wiemy chyba wszyscy, nie ma co się nad tym zastanawiać. Jednak jeden z 

podstawowych składników budulcowych organizmu to węglowodany, czyli cukry. To więc 

oznacza, że powinniśmy spożywać cukier, tyle, że ten naturalny, zawarty w dużym stopniu np. 

w owocach. Kolejny element to tłuszcze. Tutaj też myślę, że się zgodzimy z tym, że tłuste, 

czasami jeszcze podsmażane mięso nie jest zdrowe. Zawiera ono bowiem tłuszcze nasycone – 

te niezdrowe. Dietę tłuszczową trzeba więc uzupełniać produktami zawierającymi tłuszcze 

nienasycone. Do tej grupy zaliczyć możemy m. in. ryby. Trzeba tu jednak być uważnym i 

pamiętać o dostarczaniu tłuszczów do organizmu. W przypadku wegetarian lub wegan, 

(szczególnie tych drugich) nie mamy w diecie tłuszczów zwierzęcych. Chociaż ja nie popieram 

tego rodzaju diety, to warto wspomnieć, że wtedy również nie należy zapominać o 

uzupełnianiu jej w tłuszcze. Zamiennikiem mogą być chociażby tłuszcze roślinne (te 

nienasycone). Problemem jednak jest to, że bardzo duża grupa ludzi postanawia, że będą się 

zdrowo odżywiać i nie jeść mięsa, ale nie dbają o uzupełnianie substancji odżywczych, 

potrzebnych organizmowi. No i tutaj zaczyna się tak zwane „niezdrowe zdrowe odżywianie”. 

A więc o czym należy pamiętać, aby zdrowe odżywianie było zdrowe i przynosiło organizmowi 

korzyści? Najważniejsze jest, aby uzupełniać zapotrzebowanie na substancje, które były 

zawarte w produktach, z których zrezygnowaliśmy, innymi, zdrowszymi zamiennikami. 

A wracając do tematu odchudzania – nie będę się nad tym za bardzo rozwodzić, ale 

warto wspomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze: odchudzanie absolutnie nie polega na 

niejedzeniu niczego (proszę, pamiętajcie!!!). Tak można sobie tylko zaszkodzić. Nigdy tego nie 

róbcie, a jeżeli nie musicie się odchudzać to zamiast bez sensu bez jakiejkolwiek wiedzy to 

robić, warto postawić właśnie na zdrowe odżywianie. Są jednak przypadki, gdzie utrata wagi 

jest wskazana – wtedy polecam wybrać się do dietetyka, który profesjonalnie pomoże 

dostosować zdrową i odpowiednią dietę. 

Mam nadzieję, że wyczerpałam temat i pokazałam, że odżywianie to nie jest wcale taka 

prosta sprawa. Każdy składnik trzeba zbalansować. W Internecie jest mnóstwo informacji o 

tym, jakie produkty co zawierają, wystarczy tylko chcieć sobie poszukać. 

Aleksandra D. 8c 

  



9 
 

 

 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Wiosna rozgościła się już na dobre, chwilami zagląda już do nas nawet lato, jednak nie 

wszyscy w tym czasie mogą pozwolić sobie na błogi relaks. Mam tu na myśli oczywiście 

uczniów ostatnich klas, kończących naukę w szkole i przygotowujących się do egzaminów E8. 

Poza nauką warto w tym czasie zadbać także o swoje zdrowie i odpowiednią dietę. Należy 

zadbać o swoje ciało i umysł. Możemy już odżywić nasz organizm w pełni wartościowymi, 

wiosennymi warzywami i owocami, zasilając się bogactwem tak potrzebnych w tym czasie 

witamin. O co należy więc zadbać?  

W myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”, pogimnastykuj się trochę, przed i w 

trakcie nauki. Rozruszaj w szczególności mięśnie barków, gdzie najczęściej gromadzi się 

napięcie. Pamiętaj o przerwach! Doenergetyzuj się, ale przez oddychanie przeponą, głośny 

okrzyk lub prowokowanie ziewania – to też pobudza i zapewniam, że działa. Zadbaj o 

wygodne, luźne ubranie, aby usunąć oznaki ospałości możesz wziąć też chłodny prysznic. 

Pamiętaj, aby jedną dawkę nauki starać się zmieścić w przedziale od pół do jednej godziny.  

Zadbać też powinniśmy o właściwą dla mózgu dietę. Aby poradzić sobie ze stresem zażywaj 

witaminy E dostępne w kiełkach pszenicy oraz szparagach bogatych w witaminy C, E oraz 

witaminy z grupy B. Mają pozytywny wpływ na naszą odporność i chronią wzrok. Dostępna już 

rzodkiewka wykazuje działanie zbliżone do antybiotyków, pomagając zwalczać wirusy i grzyby. 

Poprawia to naszą odporność, wspomaga układ mięśniowy i pomaga dotlenić mózg. To bogate 
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źródło wapnia, fosforu, potasu i magnezu, ważnych elementów wspomagających pracę układu 

nerwowego.  

Truskawki, oprócz zalet smakowych, to również bogactwo witaminy C - mają jej 

znacznie więcej niż np. cytryna czy pomarańcza. Wykazują pozytywny wpływ na nasz układ 

odpornościowy. To prawdziwe bomby witaminowe - zawierają witaminy A, B1, B2, B3 (PP), B6 

oraz E. Poza tym świetnie smakują i powodują wyrzut endorfin poprawiających samopoczucie.  

Świetnym uzupełnieniem zielonej wiosennej diety jest też botwinka bogata w takie substancje 

jak witamina C, witaminy z grupy B, kwas foliowy, żelazo, magnez, sód, mangan oraz fluor. 

Pozytywnie wpływa na wygląd cery, zapobiega anemii, pomaga radzić sobie ze stresem, 

wspomaga koncentrację i pobudza apetyt. Nieźle smakuje nie tylko jako zupa, lecz także w 

formie sałatek czy soków lub koktajli.  

Na koniec, na poprawę apetytu i humoru, nieco zapomniana wiosenna nowalijka - 

rabarbar, bogaty w witaminę C i przeciwutleniacze, doskonały w ciastach. Smacznego!       

 

P.S. Przy okazji witamin warto wspomnieć o polskim biochemiku Kazimierzu Funku, twórcy 

nauki o witaminach. Jako pierwszy odkrył nieznany dotąd związek, który nazwał witaminą B1, 

od łacińskich słów: „vita” – życie i „amine” – związki zawierające azot. Wzmiankę o naukowcu 

znajdziemy w naszym podręczniku biologii do klasy 7, zachęcam też do przeczytania artykułu 

w Wikipedii. 

Mateusz I. 8c 
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Zdrowe śniadanie 

Lato nadchodzi wielkimi krokami. Słońce świeci coraz mocniej, a my coraz więcej czasu 

spędzamy na świeżym powietrzu. Poza aktywnością fizyczną niezwykle ważne jest również 

zdrowe odżywianie. Szkoła co roku organizuje akcje mające na celu promować zdrowy styl 

życia. Jedną z nich jest „Zdrowe śniadanie”. Jak sama nazwa wskazuje, wydarzenie polega na 

przygotowaniu zdrowego śniadania. W kolejne dni tygodnia wybrane klasy częstowały 

kolegów przygotowanymi przez siebie przekąskami. Akcja trwała 2 dni, w pierwszy dzień na 

śniadanie zapraszały klasy 6-7, w drugi 4-5, jako ostatni zaprezentowali się ósmoklasiści. Na 

stołach pojawiały się lemoniady, owsianki, owoce, warzywa, ciasteczka pełnoziarniste i wiele 

innych pyszności. Było naprawdę pysznie, a co najważniejsze zdrowo! Pamiętajcie: 

„najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor”! 

Emilia R. 7a 

 

Mateusz I., Hubert O. 8c 
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Weganizm 

 
Weganizm to styl życia, który polega na rezygnowaniu z produktów zwierzęcych. Od 

wegetarianizmu różni się tym, że wyklucza również produkty odzwierzęce, np. jajka, nabiał, 

miód. Weganie nie używają też kosmetyków i nie kupują ubrań zrobionych z odzwierzęcych 

materiałów (skóry, futra, wełny) oraz wykluczają wszelkie produkty testowane na zwierzętach. 

Ludzie decydują się na weganizm ze względów etycznych, ekologicznych, czasem zdrowotnych 

lub ekonomicznych . 

Dieta wegańska ma zalety i wady. 

Przejście na dietę wegańską może przynieść  korzyści zdrowotne: 

• obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zmniejszenie ryzyka nadciśnienia, 

• obniżenie poziomu cholesterolu,  

• regulacja lepkości krwi i lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen. 

Weganie o wiele rzadziej mają problemy z otyłością, badania pokazują, że statystycznie mają 

oni znacznie niższy wskaźnik BMI niż osoby, które regularnie jedzą mięso. 

Dieta wegańska może dobrze wpływać na nasze zdrowie i poprawić nasz styl odżywiania, 

jednak kluczowe jest jej prawidłowe zbilansowanie. Wegański jadłospis powinien być tak 

urozmaicony, by pokryć zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze.  

Weganie są mocno narażeni na niedobory: 

• witaminy B12, 

• witaminy D, 

• kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, 

• żelaza, 

• wapnia, 

• cynku, 

• jodu. 

Co jeść zamiast mięsa? 

Nie jedząc mięsa, powinniśmy spożywać produkty bogate w białko. 

- rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzyca, fasola), 

- produkty z soi (tofu, tempeh, edamame), 

-warzywa jako źródło błonnika i węglowodanów, 

- grzyby, 

- bezglutenowe zboża (komosa ryżowa, amarantus i gryka), 

- orzechy, pestki, nasiona chia. 

Obecnie w większości sklepów możemy znaleźć wiele gotowych zamienników mięsa, co 

bardzo ułatwia stosowanie wegańskiej diety. 

 

         Lena J. 8c 
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Ryż 
 

Na pewno każdy z was próbował ryżu. Jest on szybki do przygotowania, można dodać 

go do prawie każdej potrawy. Stanowi on wyżywienie połowy ludzkości i produkuje się go 

przede wszystkim w Chinach, ale także w Indiach i Indonezji. Ryż jest zbożem wiechlinowatym 

i ma ok. 40 tysięcy odmian! Najpopularniejsze z nich to: Parboiled czy długoziarnisty ryż biały, 

ryż jaśminowy, pochodzący z Tajlandii, ryż długoziarnisty o białej barwie, charakterystycznym 

kwiatowym zapachu oraz słodkim smaku, Basmati hodowany na terenach u podnóży 

Himalajów, długoziarnisty i niezwykle aromatyczny. 

A zatem znamy odmiany ryżu, ale czy wiemy, dlaczego jest taki popularny? Odpowiedź 

jest prosta! Po pierwsze: smak! Ważne są też jego korzystne dla zdrowia właściwości. Jest on 

źródłem węglowodanów, białka, tłuszczów wielonienasyconych i błonnika. Obfituje w 

magnez, cynk, fosfor, żelazo, mangan, miedź i selen. Posiada witaminy z grupy B i reguluje 

poziom cukru we krwi. 

Pewnie wielu z was interesuje także historia ryżu, a jest ona dosyć ciekawa. 

Ziarna ryżu zostały odkryte w wykopaliskach pochodzących z 7000 roku przed naszą erą. 

Według mitologii indyjskiej ryż został zesłany ludziom wprost z nieba. Jeden z indyjskich bogów 

podarował pewnemu młodzieńcowi gotowane ziarno ryżu, doceniając w ten sposób jego 

męstwo i odwagę. Chłopiec, zafascynowany jego smakiem, postanowił wykraść ziarna bogom 

i rozdać je ludziom. Niestety, jego zamiary zostały zdemaskowane przez strażników 
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pilnujących niebiańskich wrót. Młodzieniec powrócił więc na ziemię, jednak myśl o ryżu nie 

dawała mu spokoju. Pewnego dnia, medytując w pozycji lotosu, zauważył na swoich nogach 

liczne pęknięcia. Wpadł więc na genialny pomysł. Wzbił się do nieba i zaczął przechadzać się 

po rozrzuconych ziarnach ryżu. Wiele z nich utkwiło w jego piętach. W ten sposób przechytrzył 

boskich strażników i powrócił na ziemię z nasionami tej wyjątkowej rośliny. W źródłach 

historycznych można znaleźć też informację, że ryż był znany w 5000 roku przed naszą erą w 

Chinach. Mieszkańcy uprawiali go w dorzeczu rzeki Jangcy. 

 

Ciekawostki: 

- z jednego ziarenka ryżu można wyhodować nawet 3000 kolejnych ziaren; 

- w Chinach słowa „ryż” i „jedzenie” określane są jednakowym zwrotem; 

- w Japonii moczenie ryżu przed każdym jego przygotowaniem pozwala zachować spokój 

pomieszczeniom, w których jest przyrządzany; 

- na weselach obrzuca się młode pary ryżem, co niegdyś symbolizowało błogosławieństwo 

płodności, a obecnie ewoluował i symbolizuje obfitość i dobrobyt; 

- jedzenie ryżu czyni nas szczęśliwszymi i poprawia nastrój pobudzając wydzielanie serotoniny 

w naszym mózgu; 

- aby otrzymać 1 kg ziaren ryżu, trzeba zużyć aż 5 tys. litrów wody; 

- popularne powitanie w Chinach brzmi: „Czy jadłeś już dzisiaj ryż?”; 

- w Tajlandii słowa „jedz ryż” są powszechnym zaproszeniem na posiłek. 

 

I to by było na tyle! Mam nadzieję, że dowiedziałeś/aś się czegoś nowego i ciekawego na temat 

tego wspaniałego zboża. 

Wiktoria L. 7d 

 
źródła: 

https://biokurier.pl/jedzenie/niezwykly-ryz-i-5-malo-znanych-faktow-na-jego-temat/ 

https://www.miod-malina.pl/ryz-historia-wartosci-odzywcze-rodzaje-ryzu-i-ich-wlasciwosci.html 

https://www.nawolnymogniu.pl/5-rzeczy-ktore-warto-wiedziec-o-ryzu/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rice 
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DBAMY O ŚRODOWISKO  

 

Rowerowy maj 

W maju w naszej szkole odbywa się kampania Rowerowy Maj. Jej głównym celem jest 

zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z ekologicznego środka transportu, jakim jest 

rower. Za każdy przyjazd do szkoły jednośladem dostaje się jedną naklejkę. Z tego, co 

zauważyłem zainteresowanie tą akcją jest bardzo duże. Codziennie stojaki pod szkołą są zajęte 

po brzegi rowerami i hulajnogami. Cieszę się, że tyle osób zamiast jeździć samochodem, 

wybiera ten aktywny sposób dotarcia do szkoły.  

Uważam, że rower to środek transportu, którym szybko można dojechać prawie 

wszędzie. Jest wolniejszy od auta, ale za to bardziej ekologiczny. Na rowerze można ćwiczyć 

również swoją sprawność fizyczną. Ja jednośladem jeżdżę często. Do szkoły, na zajęcia 

dodatkowe i na przejażdżki. Mogę go polecić każdemu. 

Michał G. 6b 

 

Wyprzedaż garażowa 

Nadeszła wiosna, a zatem czas zrobić wiosenne porządki! 10.05 między godziną 14.40 

a 16.40 w naszej szkole odbyła się wyprzedaż garażowa. Wszyscy Ci, którym zdarzyło się 

oglądać amerykańskie filmy familijne, z pewnością wiedzą, o co chodzi.  

Akcja polegała na tym, że osoby, które miały w swoich szafach, komodach czy biurkach 

niepotrzebne rzeczy, mogły je sprzedać. Sprzedawać mogli zarówno uczniowie szkoły, jak i 

osoby z zewnątrz. Wystawienie stoiska nie było jednak takie proste. Należało zgłosić się do 

przedstawicielki Rady Rodziców, a następnie uiścić opłatę w wysokości 5zł. Cały parter szkoły 

przepełniony był stoiskami. Prawie każdemu udało się sprzedać większość swoich towarów. 

Najczęściej na stoiskach pojawiały się książki, gry, ubrania oraz zabawki. Jednak również fani 

unikatowych gadżetów mogli znaleźć coś dla siebie. Wyprzedaż garażowa to świetna zabawa!  

Emilia R., Martyna C. 7a 
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ERASMUS – SPORT@TRAVEL       

Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki jest hiszpański stosunek do sportu? Mogłoby się 

wydawać, że ze względu na wysokie temperatury, sport w Hiszpanii ma marginalne znaczenie. 

Nic bardziej mylnego! Hiszpanie przykładają ogromną wagę do kultury fizycznej. Rozgrywki i 

zabawy na świeżym powietrzu są czymś, bez czego żadna rodzina nie wyobraża sobie 

weekendu. Jednymi z najczęściej uprawianych sportów są piłka nożna i koszykówka. 

Nie tak dawno mieliśmy okazję doświadczyć tego na własnej skórze. W ramach 

projektu Erasmus odwiedziliśmy słoneczną Hiszpanię. Mieszkaliśmy w domach hiszpańskich 

rodzin, które pokazały nam, jak naprawdę wygląda sport w Hiszpanii. Zabrali nas na swoje 

treningi oraz pokazali, jak wyglądają rozgrywki w hiszpańskiej lidze międzyszkolnej. Było to 

niezwykle ciekawe i rozwijające doświadczenie.  

Z Hiszpanii, oprócz pięknych wspomnień oraz przyjaźni, przywieźliśmy także sportową pasję. 

Gdybyście kiedyś byli w tym pięknym kraju, koniecznie spróbujcie colpbolu, czyli valenckiej 

piłki ręcznej! 

Tymon D., Wojtek I., Filip W., Michał B. 7a 
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Drugi semestr był bardzo owocny pod względem współpracy międzynarodowej. 

Przyjmowaliśmy w naszej szkole zagranicznych gości, ale sami także uczestniczyliśmy w 

wyjazdach. W ramach projektu „POWER – Miło Cię poznać” odbyły się dwa wyjazdy.  

W dniach 27.04 - 04.05 odbyliśmy niezapomnianą podróż do San Bartolome w Hiszpanii. 

Dużym atutem, ale także wyzwaniem tego wyjazdu był fakt, że nie mieszkaliśmy w hotelu, ale 

u hiszpańskich rodzin. Dzięki temu mieliśmy szansę lepiej poznać kulturę gospodarzy, ich 

zwyczaje i potrawy. Znacznie częściej używaliśmy także angielskiego, co pozwoliło nam 

udoskonalić kompetencje językowe. Razem z gospodarzami codziennie rano jeździliśmy do 

szkoły, gdzie odbywały się zajęcia integracyjne, przygotowaliśmy mini-projekty oraz gry w 

Scratchu. Uczyliśmy się wzajemnie najprostszych słów w swoich językach. Graliśmy także w 

tradycyjną walencką piłkę ręczną. W sobotę razem z rodzinami naszych gospodarzy i 

Dyrektorem hiszpańskiej szkoły zwiedzaliśmy przepiękną Orihuele. W niedzielę odbyła się 

kolejna wycieczka, tym razem do Guardamar, gdzie zaliczyliśmy pierwszą w tym roku kąpiel w 

morzu. Pod koniec naszego pobytu pojechaliśmy do parku trampolin w Elche, wieczorem 

odbyła się pożegnalna kolacja, podczas której otrzymaliśmy certyfikaty i upominki od 

organizatorów.  

Podróż ta nauczyła nas wiele o hiszpańskiej kulturze, kuchni, dowiedzieliśmy się także 

sporo o Walencji, regionie, w którym byliśmy. Największą wartością wyjazdu pozostają jednak 

przyjaźnie, które nawiązaliśmy w Hiszpanii i wspomnienia, które stamtąd przywieźliśmy. 

 

Tymon D., Wojtek I. 7a 

 

W zeszłym tygodniu w ramach 

projektu „Miło Cię poznać” 

kilkanaścioro uczniów z naszej 

szkoły pojechało na tydzień do 

Hiszpanii. Nie myślcie sobie, że 

ot tak. Na ten wyjazd trzeba 

było zasłużyć. Braliśmy udział w 

cotygodniowych projektach 

przygotowujących nas do tej 

wycieczki. Troszkę czasu nas to 

kosztowało, ale wiecie co? Nie 

żałujemy ani minuty, bo…. było 

bosko! Jedynym marzeniem 

dzisiaj jest to, aby tam wrócić . 
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 Podróż zaczęła się w niedzielny wieczór od lotu do Alicante. Na miejscu busem 

udaliśmy się do naszego hotelu w miejscowości Torrvieja na zasłużony odpoczynek, krótki 

niestety , ponieważ już rano mieliśmy wizytę w pobliskiej szkole w miasteczku San Miquel. 

Przywitali nas uczniowie z wychowawcami oraz Dyrekcją szkoły. Przywitano nas muzyką na 

żywo, regionalnym tańcem oraz lokalnymi przekąskami. Potem zwiedziliśmy szkołę.  

 

 
 
Uczniowie w Hiszpanii uczą się przy pomocy tabletów, nie dźwigają takich ciężkich tornistrów 

jak my. Ale to nie były wakacje, każdego dnia pracowaliśmy nad wspólnymi projektami. 

Hiszpanie uczyli się od nas, a my od nich. Zwiedzaliśmy też okolicę, dziennie robiliśmy prawie 

20 000 kroków. Wieczorami chodziliśmy do restauracji na kolacje. Każdego dnia do innej. 

Nawiązaliśmy przyjaźnie, które, mamy nadzieję, przetrwają oraz czekamy na przyjazd naszych 

hiszpańskich kolegów do Polski, aby pokazać im, jak my się uczymy .  

Na koniec pobytu otrzymaliśmy upominki, certyfikaty oraz mnóstwo pozytywnych emocji . 

Czuliśmy się wśród nich cudnie i naprawdę żal było wyjeżdżać. Już w samolocie powrotnym 

do domu wzięło nas na wspominki i usłyszeć można było takie mniej więcej dialogi: :) 

 

-Blanka, a co ty tak przez to okno wyglądasz? Nie zobaczysz tam fal hiszpańskiego morza. 

-Bardzo śmieszne, pośmieję się z ciebie na stołówce, jak zamiast paluszków rybnych 

dostaniesz mielonego. 

-Myślisz, że dziewczyny z Hiszpanii do nas przyjadą? 

-Myślę, że tak, ale co my im pokażemy? 

-Blanka, może pokażemy im Rynek? 

-Nelka, może lepiej pojedziemy do Biskupina? :D 

-Cudownie było wieczorami w lokalnych restauracjach śmiać się z nauki Hiszpanów języka 

polskiego. 
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-Szkoda, że nie zabrałam tych wszystkich kotów z plaży, były takie słodkie. 

-A ja żałuję, że nie zabrałam ze sobą Mileny, podszkoliłaby nas z języka angielskiego      . 

-Blanka, a może sprawdzimy dziś, czy są jeszcze loty w dłuższy weekend do Alicante? 

-To jest plan! Chyba trzeba tam wrócić. 

 

Ech… mamy nadzieję, że w przyszłym roku też gdzieś pojedziemy. Zachęcamy Was bardzo do 

odwiedzania i poznawania innych kultur. 

Nel i Blanka 6a 
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ZIELONE OPOWIADANIA 

Przygoda Szczęśliwka 

 
Nieoficjalną, popisową potrawą naszej szkoły jest Wiosenna Sałatka Szczęśliwka. 

Dlaczego? Istnieje pewna legenda… 

Dawno temu, w naszej szkole, żył sobie krasnal Szczęśliwek. Był to, jak jego imię 

wskazuje, bardzo radosny krasnal. Zawsze chodził uśmiechnięty i pomagał uczniom, nie było 

dziecka, które by go nie uwielbiało. 

Pewnego dnia, gdy chodził po szkolnym gmachu, usłyszał niemiłosiernie głośne dźwięki 

ze stołówki. Zaciekawiony postanowił sprawdzić, co jest ich przyczyną. Wszedł do kuchni i jego 

oczom ukazał się czarny kot, penetrujący pomieszczenie. Skakał po wszystkich stołach i 

półkach, zrzucając przy tym wszystko na swojej drodze. Gdy zobaczył Szczęśliwka, zastygł, po 

czym spłoszony gdzieś się schował. Krasnal, po chwili zastanowienia, postanowił go odnaleźć. 

Po kilkuminutowych poszukiwaniach, dostrzegł go pod zlewem. Wejście było dla niego za 

małe, ale zwierzę wyglądało na przestraszone i nie chciało wyjść. Jednak po powąchaniu ręki 

Szczęśliwka, kot postanowił mu zaufać i wyszedł z kryjówki. Wtedy nasz bohater zauważył jego 

bardzo wychudzone ciało. 

- Więc to dlatego buszowałeś w kuchni! Wszystko jasne. Szukałeś czegoś do jedzenia. Nie 

przejmuj się, zaraz ci coś przygotuję. 

Jak powiedział, tak zrobił. Złapał składniki, sztućce oraz miskę i raz-dwa przygotował mu 

zdrową sałatkę. Kot na początku tylko nieufnie wąchał jedzenie, lecz niedługo później 

przekonał się i złapał łapczywie wielki kęs sałaty. 

Dokładnie wtedy do kuchni weszła Pani Dyrektor. Wyglądała na bardzo zdziwioną, i 

pewnie tak było, bo ten widok był jednak niecodzienny... Szczęśliwek pośpieszył jednak z 

wyjaśnieniami.  

Pani Dyrektor pochyliła się i z uśmiechem pogłaskała kotka... Szczęśliwek nieśmiało 

zaproponował Pani Dyrektor, aby skosztowała jego sałatki. Była przecież zrobiona ze 

składników znalezionych w stołówce, czyli jadalnych dla ludzi. Sałatka bardzo jej smakowała, 

więc Pani Dyrektor zachęciła Szczęśliwka, by i on spróbował. Ten również zachwycił się 

wyśmienitym smakiem. Siedzieli więc we trójkę - Pani Dyrektor, kot oraz Szczęśliwek. 

Przyznacie, dość niecodzienny widok, prawda? Tak właśnie, wiosenna sałatka Szczęśliwka stała 

się nieoficjalną potrawą naszej szkoły. 

Antonina S., Martyna O., Hanna B., Jagna O. 7a 

 

Zielono mi! 

 
Pewnego słonecznego dnia pani Małgorzata wybrała się na spacer do lasu, aby zebrać 

grzyby na obiad. Spacerując, zobaczyła małego ptaszka, który wypadł z gniazda. Postanowiła 

zabrać go do domu, zaopiekować się nim. 
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Kiedy dotarli do domu, pani postanowiła nakarmić ptaka. Niestety, nie wiedziała czym. 

Przypomniała sobie, że niedaleko jest sklep „U mrówki”. Kiedy trafiła na miejsce, zobaczyła 

szeroki wybór suszonych robaków. Kupiła różne rodzaje suszonych mrówek. Z dania na dzień 

przyglądała się, jak ptak rośnie. Ptak spędził u pani Małgorzaty cały rok. Przez ten czas nauczył 

się latać, polować oraz być samodzielny. 

Pewnego dnia pani spostrzegła, że ptak jest już na tyle duży, aby zacząć samodzielne życie. 

Zaniosła go do lasu, a tam wypuściła. Odwiedzała go często, chciała wiedzieć, jak sobie radzi. 

Stali się najbliższymi przyjaciółmi. 

Maura M.-C., Piotr Ch., Jakub B., Jagoda N. 5c 

 

Wojtuś i zielona przygoda 
 

Pewnego razu Wojtuś przegrał na loterii wszystkie swoje pieniądze i zrozpaczony 

wybrał się do lasu. W lesie znalazł zielonego, grubego Skrzata. Skrzat powiedział: „Jeśli 

wykonasz 5 zadań i dotrzesz do jeziora, to na jego dnie znajdziesz wszystkie oszczędności”. 

Wojtuś był podekscytowany, ponieważ wiedział, że znajdzie tam to, co stracił. Chłopak zaczął 

wykonywać pierwsze zadanie, którym było skoszenie trawnika przed błotnistym domem 

Skrzata. Później od razu ruszył szybkim krokiem, żeby zgrabić liście z chodników. I tak 

realizował kolejne zadania, aż w końcu bohater musiał wykonać finalną pracę, którą było 

czyszczenie stajni Skrzata. Chłopiec był tak nieuważny, że wpadł do wielkiej zielonej dziury. Po 

jakiejś chwili zaczął wołać na pomoc. Niestety, skrzat nie zdążył przybiec, a Wojtuś obudził się 

w swoim łóżku. Obok niego była wielka góra pieniędzy.  

Chłopiec był szczęśliwy, żałował jednak, że nie zdążył pożegnać się ze swoim przyjacielem. 

Postanowił ponownie udać się do lasu, aby poszukać zielonego portalu... 

 

Maja M., Milena M.,  Łukasz M., Bartek T., Roman K. 5c 

 

Niezwykła przygoda 

 
Pewnego dnia Lena obudziła się z samego rana, wstała z łóżka, wyjrzała przez okno i 

zobaczyła coś naprawdę niesamowitego. Zza krzaków wyłaniał się zajączek. Dziewczynka 

szybko zbiegła na dół, założyła kurtkę i wybiegła do ogrodu, aby zobaczyć zwierzątko z bliska.  

Niezwykły gość nie zauważył jednak Leny. Po kilku minutach zorientował się, że ktoś go 

obserwuje i uciekł do lasu. Dziewczynka pobiegła za nim. Lena biegła długo i szybko, zmęczyła 

się i zatrzymała, żeby odpocząć. W tym czasie zając zniknął w oddali. Dziewczynka poczuła się 

smutna. Zrozumiała, że prawdopodobnie nie uda się jej poznać tajemniczego zwierzątka. 

Zrezygnowana udała się do domu.  

Kiedy weszła do swojego pokoju, zauważyła, że wszędzie są słodycze i jajka 

wielkanocne, które prowadziły do wielkiej lustrzanej szafy. Lena dotknęła lustra i zauważyła, 

że jej ręka przez nie przenika. ,,Króliczek wielkanocny nie pojawił się w moim ogrodzie 

przypadkiem” - pomyślała Lena i przeszła na drugą stronę lustra. 

Martyna P., Natalia N., Hanna Sz. 4b 
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Wiosna 
 

Gdy nadeszła wiosna, 

trawka wysoko urosła . 

Tak wysoko urosła , 

że aż sosnę przerosła. 

 

W telewizji głośno o tym słychać, 

przez tę trawę ciężko oddychać. 

Kwiatki szybko urosły, 

by przywitać pierwszy znak wiosny. 

 

Ptaki lecą tak wysoko 

i przyjaźnie świergoczą. 

Wszyscy wiosnę miło witają, 

a zimę serdecznie żegnają. 

 

Na drzewkach liście się pojawiają 

i krety z norek się wynurzają. 
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Niedźwiadki się już obudziły 

i pozjadały wszystkie maliny. 

 

Wszystkie dzieci w krótkie spodnie wskoczyły 

i w podskokach do szkoły ruszyły. 

 

 

Iga G., Julia P., Fabian M., Tomek W., Kacper O. 5c 

 

 

 

 

 

 
Rys. Jagoda O. 8c 

 

 

 


