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DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 
    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 

 

• 1 września za nami - nowy rok szkolny rozpoczęty! 

• Dzień Chłopca i wielki wycieczkowy come back! 

• 4 klasy integrują się na rajdzie. 

• Otwieramy sezon konkursów wojewódzkich! 

• Cała szkoła czyta… nawet na przerwie. 

• Nowy gabinet dentystyczny. 

• Nadal dzielnie stawiamy czoła COVID 19. 

• W jednym z automatów zamieszkał złośliwy chochlik - 

złodziej drobniaków. 

Detektyw Piórko 

zanotował: 
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Wywiad z Jeremim Rozynkiem 
 
Drodzy Czytelnicy! Stało się - jesień przyniosła 
nowy rok szkolny, a także trochę zmian w 
naszej codzienności. Mamy nowych kolegów i 
koleżanki (szczególnie w pierwszych 
klasach!), inne sale i… nauczycieli. Dlatego 
korespondując z ostatnio świętowanym 
Dniem Edukacji Narodowej, postanowiliśmy 
w tym numerze „Szkolniaczka” przeprowadzić 
wywiad z nowym historykiem i polonistą - 
panem Jeremim Rozynkiem. Po zwyczajowym 
powitaniu od razu przeszliśmy do pytań. 
 
Red.:Co nakłoniło Pana do zostania 
nauczycielem? 
J.R.: Zawsze lubiłem dzielić się z ludźmi 
dookoła tym, co mnie fascynuje. Praca 
zawodowa często izoluje dorosłych od ich 
zainteresowań. Jako nauczyciel mogę nie 
tylko mówić o tym, co uważam za ważne, 
mam również okazję by rozwijać się w danym 
kierunku. Sam wychowałem się w budynku 
szkoły. Mieszkała w nim moja babcia (to stara 
pruska szkoła, całe jej skrzydło zajmują 
mieszkania dla nauczycieli), u której 
spędzałem dużo czasu. Szkoła nie opuszczała 
mnie nawet po zajęciach. 
 
Red.:Co według Pana jest wyjątkowego w 
zawodzie nauczyciela? 
J.R.: Nie jest to praca w korporacji czy w 
urzędzie, wymagany jest inny rodzaj 
zaangażowania. Konieczna jest troska i 
odpowiedzialność za swoich uczniów, bez 
względu na to w jakiej szkole się pracuje. 
Uczeń nie jest tylko kolejna sprawą do 
załatwienia. 
 
Red.: Czy zdradzi Pan, jakie pasje rozwija po 
lekcjach z nami? 
R.J.: Dużo czasu zabiera mi przeżywanie 
filmów. Bardzo interesuje mnie język filmu, 
historia i teoria kina. Nigdy nie rozumiałem 
jak innym mogą nie podobać się stare, 
trwająca 9 godzin japońskie produkcje… ;)  
 

Red.: A może mógłby nam Pan polecić jaką 
dobrą książkę lub film? 
R.J.: Będąc dzieckiem uwielbiałem czytać 
powieści Juliusza Verna. Napisał on bardzo 
wiele książek, których kupno wymuszałem na 
rodzicach. Polecić mogę „Dwa lata wakacji". 
Jest to literatura młodzieżowa z XIX wieku. 
Sytuacja opisana w książce gwarantuje 
jednak ponadczasowość. To historia rozbitka 

na bezludnej wyspie. Wyjątkowe jest to, że 
rozbitkami jest grupa dzieci w wieku od 8 do 
14 lat. Książka Verna zainspirowała też  
Williama Gouldinga, laureata  Nagrody Nobla, 
do napisania powieści „Władcy much". 
 
Red.: Które szkolne przedmioty sprawiały 
Panu najwięcej frajdy, a które powodowały 
trudności? 
J.R.: W szkole lubiłem biologię i historię. 
Najtrudniejsza dla mnie była chemia. 
Przerażała mnie szczególnie pracownia 
chemiczna i jej szpitalny charakter. 
 

portret pana Jeremiego Rozynka autorstwa 
Izabelli Zaporoskiej z 7b 
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Red.: Po okresie szkolnym przyszły studia, 
które też na pewno były ciekawym czasem. 
Jak zmienia się proces nauki, gdy idzie się na 
uniwersytet?  
J.R.: Największą zmianą jest konieczność 
bycia samodzielnym oraz rozwijanie 
umiejętności zdobywania wiedzy. Pojawia się 
radość i ulga na wiadomość o tym, że 
biblioteka posiada książki, które potrzebne są 
nam do pracy zaliczeniowej lub zwykłej nauki. 
Na studiach zajmujemy się tym, co nas 
naprawdę interesuje, więc w teorii zawsze 
powinno być ciekawie. Nowością jest też 
potrzeb załatwiania spraw w dziekanacie. O 
tym nie opowiem, bo nie chce nikogo straszyć 
[przyp.red.: na wydziale polonistyki dziekanat 
działa wspaniale - zapraszamy!]. ;) 
 
Red.:Wśród nas są fani seriali, więc musimy 
zapytać: jaki jest Pana ulubiony serialowy 
bohater i… dlaczego jest to Baby Yoda? 
J.R.: Już nie Baby Yoda tylko Grogu! 
Zdecydowanie uratował uniwersum 
„Gwiezdnych Wojen”. Nowa saga  całkowicie 
mnie zawiodła. Mandalorianin na szczęście 
radzi sobie znacznie lepiej. 
 
R.: Bardzo dziękujemy za rozmowę! 
J.R.: Również dziękuję. 
 
Szymon Nowak 7d wraz z Redakcją 
 
A teraz, pozostając w klimacie, zapraszamy 
do obejrzenia zwycięskich portretów 
nauczycieli  wykonanych  w ramach 
konkursu z okazji Dnia Edukacji Narodowej! 
Szkoda, że na tej stronie nie zmieścimy 
całego holu szkoły, ponieważ mieliśmy co 
oglądać i zgadywać! Każda z prac była 
wyjątkowa i każda sprawiła radość 
oglądającym.  :) 
 
 
 

Portret p.Katarzyny Polonis-
Borodynko autorstwa Hanny 

Przybyłek z 7a 

Portret p.Iwony Supińskiej 
autorstwa Nadii Skibińskiej z 7c 
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Ciekawe dni w październiku 

 

1 października - Międzynarodowy Dzień Kawy  

Święto kawy przypada na 1 października.   

Międzynarodowy Dzień Kawy Jest wspólnie ustalony przez 77 państw 

członkowskich Międzynarodowej Organizacji  Kawy dzień dorocznego 

święta kawy. Święto służy promocji kawy jako napoju. Jest to czas,  w 

którym  na całym świecie, w jego różnych zakamarkach odbywają się 

kawowe wydarzenia konkursy, prezentacje czy targi. W dniu święta kawy, odbywa się również 

promocja wartości związanych ze sprawiedliwym handlem i zwiększaniem świadomości 

konsumentów kawy o samym procesie jej uprawy i ludziach, którzy pracują na plantacjach 

kawy. 

 

4 października -  Światowy Dzień Zwierząt 

 

W roku obchodzimy wiele dni poświęconych 

poszczególnym gatunkom zwierząt. Jest Dzień Psa i Dzień 

Kundelka, Dzień Kota, Słoni, Tygrysów, Pingwinów, Dzień 

Portret pani Karoliny Piszczek 
autorstwa Pauliny Kłosińskiej z 

7a 

Portret p. Danuty Jagiełło 
autorstwa Hanny Przybyłek z 

7a 
Portret p. Dariusza 

Kołodzieczyka autorstwa 
Jagody Żak z 6b 
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Zwierząt Laboratoryjnych, Dzień Ryby, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Pszczoły i wiele 

wiele innych, ale w powszechnej świadomości jest październikowy Światowy Dzień Zwierząt, 

obchodzony czasem cały tydzień (Światowy Tydzień Zwierząt) albo nawet miesiąc (październik 

– miesiącem zwierząt).  

 

8 października - Światowy Dzień Ośmiornicy 

Ciekawostki o ośmiornicach 

1. Ośmiornice posiadają trzy serca. Jedno z nich zajmuje 

się pompowaniem krwi przez całe ciało. Drugie 

pompuje krew przez skrzela. Trzecie przestaje działać, 

gdy pływa. Z tego powodu ośmiornice szybko się 

męczą i wolę pełzać. 

2. Głodna ośmiornica jest w stanie zjeść swoje własne ramiona. 

3. Żyją one stosunkowo krótko. Niektóre gatunki dożywają zaledwie sześciu miesięcy. Te 

największe są w stanie przeżyć pięć lat. 

4. Ośmiornica mimetyczna jest w stanie upodobnić się do piętnastu 

innych zwierząt morskich, takich jak węże czy płaszczki. Została 

odkryta w połowie lat 80. XX wieku przez fotografów. 

5. Poruszają się z elegancją, jednak w przeciwieństwie do większości 

zwierząt ich ruchy nie posiadają rytmu. 

6. Największym gatunkiem jest ośmiornica olbrzymia. Jej macki osiągają długość nawet 4 

metrów. 

7. Zwierzęta te należą do rozdzielnopłciowych. 

8. W smaku ośmiornica przypomina smak mięsa z kurczaka 

  

 

10 października - Światowy Dzień Owsianki 

Przepis na pyszną owsiankę 

Składniki /2 porcje 

• 1 i 1/2 szklanki płatków owsianych 

• gorąca woda 

• 200 g jogurtu naturalnego 
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• 2 łyżki syropu klonowego (lub więcej do smaku) 

• sezonowe owoce (np. maliny, borówki, truskawki, arbuz, brzoskwinia, banan, 

granat, mango) 

opcjonalnie 

• 2 łyżki nasion chia (warto dodać) 

• orzechy, pestki dyni, płatki migdałów itp. 

• kilka łyżek soku np. jabłkowego lub pomarańczowego 

Przygotowanie 

• Płatki owsiane wsypać do miski i zalać wrzącą wodą do przykrycia. Dodać też 

nasiona chia jeśli ich używamy. 

• Po kilku minutach, gdy płatki napęcznieją i wchłoną wodę, dodać jogurt i 

wymieszać. Przełożyć do 2 miseczek. 

• Dodać owoce (obrane i pokrojone w razie potrzeby) i polać syropem klonowym. 

• Można też dodać kilka łyżek soku, np. z wyciśniętej pomarańczy oraz orzechy lub 

pestki dyni czy płatki migdałów😊 

 

15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk 

Światowy Dzień Mycia Rąk jest świętem obchodzonym corocznie w ramach akcji edukacyjnej, 

której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa 

na problem przenoszenia chorób przez brudne dłonie. Brudne ręce zwiększają ryzyko 

zachorowania na choroby np. grypa, biegunka, infekcje oddechowe i inne choroby.  

Kiedy należy umyć ręce? 

– zaraz po przyjściu ze szkoły/pracy 

– po skorzystaniu z toalety 

– po zabawie na podwórku 

– po zabawie ze zwierzętami 

– po kontakcie z przedmiotami, których dotykały też inne osoby 

– przed każdym posiłkiem i przed przygotowaniem jedzenia 

– po wytarciu nosa, kichnięciu lub kaszlnięciu 

– po odwiedzeniu osoby chorej 

– zawsze, gdy widać, że ręce są brudne 
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 18 października - Dzień Poczty Polskiej 

Znienawidzeni przez psy, uwielbiani przez emerytów. Listonosze w 

swoje święto nie mają niestety wolnego, w dalszym ciągu są 

bowiem niezastąpieni. Mimo iż w dobie cyfryzacji listowa 

korespondencja towarzyska praktycznie umarła, ktoś przecież musi 

dostarczać listy z urzędów i instytucji, paczki, przesyłki i przekazy 

pocztowe. Dzień Listonosza ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy 

dzielnych doręczycieli i doręczycielek, którzy regularnie zmagać się 

muszą nie tylko z kaprysami pogody, ale również klientów. Każdego 

dnia listonosz w Polsce dostarcza nawet 26 kilogramów przesyłek, więc jego praca jest równie 

wymagająca fizycznie, co psychicznie. Dawniej listonosze cieszyli się wielkim szacunkiem, nie 

istniały bowiem firmy kurierskie, przez co umundurowani pracownicy poczty byli ostatecznymi 

pośrednikami między nadawcami i adresatami.  

 

24 października - Światowy Dzień Origami 

Czy tworzyliście kiedykolwiek samoloty, stateczki czapeczki czy 

żabki z papieru? To są elementy japońskiej sztuki składania 

papieru origami. Tradycyjne origami polega na tworzeniu figur z 

kwadratowego arkuszu papieru poprzez zaginanie, bez użycia 

kleju i nożyczek. Obecnie istnieje wiele odmian origami, między 

innymi origami modułowe, które umożliwia wykonanie 

przestrzennych figur z wielu, połączonych ze sobą, małych 

elementów. 

Ten rodzaj sztuki został tak popularny w Japonii, że jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. 

Podobno, aby dostać się na jakąkolwiek japońską uczelnię artystyczną, należy wykazać się 

znajomością origami. Japończycy, uważają, że sztuka ta pomaga w nauce matematyki, 

geometrii. Ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań 

według ściśle określonej kolejności. Najbardziej rozpowszechnioną formą z papieru w Japonii 

jest żuraw, który symbolizuje szczęście i życie.  

 

28 października - - Dzień Miłośników Pluszaków 

Historia tego święta nie jest jednoznaczna, można podejrzewać, 

że zostało zapoczątkowane w latach 80 XX wieku. Zaczęło się od 

ogłoszenia dnia pluszowego misia, który będziemy świętować 

już 25 listopada. Uznano wtedy, że inne pluszowe zwierzaki 

mogą być zazdrosne, że tylko miś ma swoje oficjalne święto, w 

związku z czym uchwalono dzień miłośników wszystkich 

pluszaków, który obchodzimy właśnie dziś!  
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31 października -  - Halloween  

Zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w 

wielu krajach w wieczór 31 października. 

Odniesienia do Halloween są często widoczne 

w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w 

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii 

i Wielkiej Brytanii. 

Delikatny krem z dyni 

1. Dynię pokrój w grubą kostkę i ugotuj w 

wywarze do miękkości. Cebulę pokrój 

w drobną kostkę, podsmaż na oleju.  

2. Cebulę dodaj do wywaru z dynią i zmiksuj 

wszystko blenderem, zagotuj.   

3. Dodaj śmietanę lub mleko kokosowe oraz przyprawy. Wymieszaj i krótko podgrzej. 

wybrała Agnieszka Formanowicz  

 

Co w 34 piszczy? 

 

Trudny powrót do szkoły 

Każdy z nas myślał sobie przez chwilę: dlaczego ja muszę 

chodzić do szkoły? Przecież mogę sam się tego nauczyć. 

Doskonale rozumiem taki tok myślenia, bo sam czasami 

denerwuję się na szkołę, ale nie zapominajmy, ile szkoła daje 

nam dobrego. Dzięki niej możemy spotkać się z kolegami czy 

obejrzeć ciekawe wydarzenie. Niektórzy z was na pewno 

zauważą, że można zrobić to zdalnie, jednak powiedzcie mi 

- w jakim komputerze przeprowadzimy chemiczne 

doświadczenie albo będziemy prowadzić obserwacje przez 

mikroskop? I właśnie tu pojawia się przewaga szkoły 

tradycyjnej. Poza tym, chyba trochę jednak tęskniliście? 

 

Przerwa na czytanie 

W ostatni piątek (22 

października) na przerwie 

między lekcjami 

obserwowaliśmy ciekawe 
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zjawisko - wszyscy, którzy byli 

w szkole (nie wyłączając 

nauczycieli) czytali. Dlaczego? 

Ponieważ odbyła się 

międzynarodowa akcja 

"Przerwa na czytanie". W jej 

ramach każdy przynosił lub 

wypożyczał książkę czytał ją na 

przerwie, a nauczyciele koordynowali całe wydarzenie 

i wpisywali czytającym „plusy". Kto wie, może książkami 

zainteresuje się ktoś nowy?  

Nowy gabinet stomatologiczny 

Czy ci z was, którzy 

korzystają ze usług 

szkolnego gabinetu 

dentystycznego, zauważyli 

jakąś zmianę? Mam 

nadzieję, że tak, ponieważ 

został on całkowicie wyremontowany. Teraz mamy nowiutki 

fotel dentystyczny i jeszcze bardziej specjalistyczne sprzęty, 

co sprawi, że nasze zęby będą jeszcze piękniejsze.  

Rajd integracyjny klas czwartych 

To znane większości wydarzenie 

odbyło się ponownie w tym roku. 

Wzięły w nim udział 4a, 4b i 4c. 

Klasy wyruszyły spod szkoły i 

skierowały się do Żurawińca. 

Tam czekały na nich różne gry i 

zadania. Wszyscy uczniowie 

spisali się znakomicie i świetnie 

się bawili. 

przygotował Adam Szykuła 
 

 

Sprzątanie świata 
 

Czy wiecie, że wspólne 
sprzątanie świata to część 
międzynarodowej kampanii 
Clean up the World? 
Akcja została 
zapoczątkowana w 1989 r. 
w Australii. W Polsce 
odbywa się od 1994 r., a jej 
inicjatorką była Mira 
Stanisławska – 
Meysztowicz, założycielka 
Fundacji Nasza Ziemia. 
 
Tegoroczna, 28. edycja akcji 
proekologicznej „Sprzątanie 
Świata - Polska 2021" 
odbyła  się pod hasłem 
„Myślę, więc nie śmiecę." To 
parafraza słynnego 
powiedzenia Kartezjusza 
„Cogito ergo sum". 
Sprzątanie to jedno - ważne 

Hania Myszka, 1c 
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jest jednak także, aby nie śmiecić oraz poprawnie 
segregować odpady.  
 
W tym roku, z uwagi na niestabilną sytuację 
epidemiczną,  uczniom zaproponowano udział w 
konkursie edukacyjnym „Myślę, więc nie śmiecę. Cały 
rok". Jego organizatorem było Miasto Poznań, Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. 
 
Celem konkursu było promowanie idei nieśmiecenia 
i poszerzanie wiedzy o konieczności zachowania 
porządku i czystości nie tylko przy akcji Sprzątanie 
Świata, ale przez cały rok. 
 
Cieszymy się, że wielu naszych uczniów  przystąpiło do  
konkursu. 

Szkolna komisja 
konkursowa, zgodnie z 
regulaminem, wybrała 
cztery prace, które 
reprezentują teraz naszą 
szkołę w kolejnym, 
międzyszkolnym etapie 
konkursu. Autorkom tych 
prac gratulujemy i życzymy 
zwycięstwa! 

Serdecznie gratulujemy  
wszystkim uczestnikom 
konkursu i zapraszamy do 
obejrzenia prac! 

Alicja Stefańska,  
Elżbieta Matuszak, Karolina 

Piszczek,  
Danuta Jagiełło 

 

 

 

Alicja Onichimiuk, 7e Anna Formanowicz, 8b 

Agnieszka Formanowicz, 5b 
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Kuźnia talentów  

*** 

Zapowiadał się zwyczajny, słoneczny dzień. 

Wracałam ze szkoły i poszłam przed mój blok 

przywitać się z dwoma osiedlowymi kotami. 

Gdy dotarłam na miejsce, odruchowo 

spojrzałam na zegarek. 

 - 8:34? - powiedziałam sama do siebie. Nigdy 

wcześniej nie kończyłam lekcji o tak wczesnej 

porze... Znowu spojrzałam na koty, które już 

podeszły do mnie i zaczęły łasić się do moich 

nóg, prosząc o wygłaskanie. Przykucnęłam, 

aby podnieść Krawacika, ale nagle 

zobaczyłam kolejną dziwną rzecz.  

- A! - krzyknęłam. To nie był Krawacik! Jego 

futro było prawie całkiem czarne, białe 

miał tylko pantofelki i krawat rozchodzący 

się od szyi po całym brzuszku. Ten 

natomiast kot z postury wyglądał 

identycznie jak Krawat, lecz sierść miał w 

kolorach odwrotnych do umaszczenia 

Krawacika. Upuściłam kota i pobiegłam do 

domu.  

- Mamo! Mamo! - krzyczałam - Mamo, coś 

stało się z Krawacikiem... - krzyczałam 

biegając po mieszkaniu, jednocześnie 

szukając mamy. Na próżno. „No  tak, mama 

od 8:00 jest w pracy i nawet gdybym 

kończyła lekcje normalnie, to i tak jeszcze 

by jej nie było w domu” - pomyślałam. „Ale 

tata przecież pracuje w trybie home 

office!” - wpadło mi do głowy i natychmiast 

zaczęłam szukać taty. Po tym jak 

przeszłam całe mieszkanie pięć razy i nie 

znalazłam taty, rzuciłam się na kanapę. 

Przecież tata pracuje w trybie home office, 

więc dlaczego nie ma go w domu?! - 

zastanawiałam się. Miałam wrażenie, że 

zaraz pęknę od przypływu dziwnych 

informacji, w końcu ten dzień nie mógł być 

dziwniejszy! Jednak to był dopiero 

początek tego zwariowanego dnia, bo 

przecież była dopiero 8:51… 

 
Jaśmina Apolinarska 6b 

 
 

,,Czarna Maska” 

 

    Była burzliwa noc, choć właściwie jak 

zwykle, w końcu jest jesień. Razem z 

przyjaciółkami umówiłyśmy się na nockę. 

Kiedy każda z nas przyjechała do Jolki, zaczęła 

się zabawa. 

    Najpierw nie byłyśmy pewne, co robić. 

Rodzice Jolki byli na wyjeździe firmowym, 

więc dom miałyśmy pusty. Zrobiłyśmy sobie 

jedzenie (czyli nasze ulubione zupki chińskie), 

a później to już tylko się wygłupiałyśmy. 

Podczas naszych zabaw Ania wpadła na 

pomysł przejścia się po okolicy. Osiedle Jolki 

było małe, więc postanowiłyśmy pójść dalej. 

Było już ciemno, Jolka i ja szłyśmy z 

telefonami i włączonymi w nich latarkami, a 

Ania i Wiktoria trzymały lampiony wzięte z 



Nr 1 (205) 1 listopada 2021 
 

S t r o n a  12 | 20 

 

ogródka Jolki. Zosia szła na samym przodzie, 

prowadząc nas w ciemnościach. Po dłuższym 

chodzeniu postanowiłyśmy wrócić do domu 

Jolki. Do teraz nie wiem, czy skręciłyśmy w złą 

uliczkę, czy totalnie się zgubiłyśmy, lecz idąc z 

powrotem (tam gdzie powinien być dom 

Jolki) zobaczyłyśmy stary, zniszczony, dziwny 

dom. Zosia wpadła na pomysł, żeby 

sprawdzić, czy ktoś tam mieszka. Wszystkie 

się zgodziłyśmy oprócz Wiktorii, która 

próbowała nas jeszcze odciągnąć od tego 

pomysłu, ale niestety nie udało jej się. Gdy 

zapukałyśmy do drzwi, nikt nie otworzył. 

Kiedy już miałyśmy odchodzić, to przez 

przypadek popchnęłam drzwi i okazało się, że 

były otwarte! Wtedy Jolka odparła, żebyśmy 

weszły do środka i zwiedziły tajemniczy dom. 

Nie spodobał nam się pomysł narażania się na 

takie ryzyko, więc od razu 

zaprotestowałyśmy. Jolka stwierdziła, iż jeżeli 

nie chcemy z nią iść, to ona pójdzie sama. 

Niestety nie miałyśmy innego wyboru niż 

pójście z nią, ponieważ razem z resztą 

ustanowiłyśmy, że zawsze trzymamy się 

razem. Pierwsza do domu - o dziwo! - weszła 

Ania, która w ciemnościach dostrzegła 

wyblakłe ściany porysowane różnymi 

kolorowymi kredkami, osiem okien z szarymi 

długimi zasłonami, schody, oraz leżącą przed 

drzwiami lalkę. Lalka ubrana była w czerwoną 

sukienkę z żółto-niebieskim wzorem na miarę 

cukierków.  

Kiedy wszystkie weszłyśmy do domu, 

podniosłyśmy lalkę, co poskutkowało 

automatycznym zamknięciem się drzwi. 

Jedynym sensownym wytłumaczeniem był 

przeciąg, gdyż na dworze dalej szalała burza. 

Na początku wpadłyśmy w panikę, lecz 

dziewczyny szybko znalazły włącznik światła. 

Uruchomiłyśmy lampę i szybko udałyśmy się 

w stronę pierwszego pokoju na parterze. 

Okazał się kuchnią. Gdy weszłyśmy do środka 

pokoju, zauważyłyśmy poniszczone szafki, 

nieduży stolik oraz tackę cukierków. O dziwo 

nie wyglądały na stare, więc Zosia stwierdziła, 

że je sprawdzi. Gdy tylko otworzyła papierek, 

wysypał się z nich dziwny, czarny proszek. Nie 

zastanawiając się nad nim poszłyśmy do 

następnego pokoju. Był to salon. 

Stwierdziłyśmy to poprzez miękki materiał z 

wystającymi srebrnymi, metalowymi 

drutami, co z jakiejś strony przypominało 

kanapę. Wychodząc, podeszłyśmy do 

ostatnich drzwi na parterze, lecz niestety 

okazały się zamknięte. Kiedy wchodziłyśmy 

po schodach usłyszałyśmy dziwny dźwięk. 

Wiktoria szepnęła do nas, że brzmi to jak 

rąbanie drewna. Szybko podbiegłyśmy do 

drzwi, z których dobiegał hałas oraz 

sprawdziłyśmy dziurkę od klucza. Patrząc tak, 

zorientowałyśmy się, że skąd bierze się hałas. 

Chłopak w czarnej masce, obszernym 

czarnym stroju oraz niebieskiej czapce rąbał 

drewno wielkim toporem. Kiedy 

zobaczyłyśmy, że przerwał tę czynność i 

ruszył w stronę drzwi, szybko zbiegłyśmy po 

schodach i schowałyśmy się pod nimi za 

starymi gratami. W pewnym momencie 

Wiktoria lekko szturchnęła Zosię ramieniem i 

dziewczynie spadły okulary.  

Próbując je odszukać po omacku znalazła 

klucz! Postanowiłyśmy poczekać, aż 
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mężczyzna wróci do dawnej czynności i 

spróbować otworzyć zamknięte drzwi, na 

które trafiłyśmy podczas oglądania domu. Na 

szczęście klucz pasował idealnie. Zeszłyśmy 

po schodach i pod naszymi nogami znalazła 

się mapka podziemi. Nie zdążyłyśmy nawet 

się dokładnie w nią wgłębić, a usłyszałyśmy 

schodzenie po schodach. Nie były to schody z 

piętra na parter tylko… do podziemi! Kiedy 

usłyszałyśmy głośny krzyk w języku rosyjskim, 

ruszyłyśmy biegiem w głąb piwniczki, a głos 

wydawał się być głośniejszy i głośniejszy. 

Właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że 

odseparowałam się od reszty i znalazłam się 

w białym pokoju. Wtedy właśnie się 

obudziłam…. 

 

 

Martyna Józefczyk 6b

 

Tajemnice Świata 
 

Japoński system Oświatowy 
 

W Japonii obowiązkiem szkolnym 

objęte są dzieci w wieku od 6 do 15 

lat. Rok szkolny trwa tu 210 dni i 

rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 

31 marca następnego roku. Jest to 

bardzo widowiskowe, ponieważ 

wtedy zakwitają drzewa wiśni.  

Rok szkolny dzieli się na trymestry: od 1 kwietnia do 30 

lipca, od 1 września do 26 grudnia i od 7 stycznia do 25 

marca.  

Szkoły w Japonii dzielą się na państwowe i prywatne, z 

czego sektor prywatny stanowi bardzo dużą ich część 

(ponad 80% przedszkoli, 30% 

szkół średnich wyższego 

stopnia oraz 75% 

uniwersytetów). 

Składa  się z trzech 

semestrów dzielonych 

dwutygodniowymi feriami; 

-ferie zimowe 

-ferie wiosenne 

-wakacje. 

System oceniania - jedynym 

narzędziem do sprawdzania 

wiedzy są testy 

wielokrotnego wyboru.  

Strój – istniej obowiązek 

noszenia mundurków:  

- dziewczynki – białe 

bluzki, plisowane 

spódnice 

i podkolanówki  
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- chłopcy – ozdobne zapinane marynarki oraz spodnie w 

kant. 

Zwyczaje - uczniowie w ławkach siadają na wyznaczonych 

na początku roku szkolnego miejscach, a gdy do klasy 

wchodzi nauczyciel, przewodniczący/ca klasy wydaje klasie 

polecenia: "wstać" oraz "ukłon". Każda klasa ma własną 

salę, więc to nauczyciele wędrują pomiędzy klasami, a nie 

uczniowie. Po zakończonych lekcjach około godz. 15.00 lub 

16.00 uczniowie muszą posprzątać salę. Zostają oni 

podzieleni są na grupy zadaniowe - jedni sprzątają klasy, 

inni korytarze, jeszcze inni toalety i teren szkoły. Do 2002 

r. lekcje odbywały się od poniedziałku do soboty (!). 

 

Etapy nauki: 

przedszkole-nieobowiązkowe (wiek 3 do 6 lat); do 

prestiżowych przedszkoli zapisywane są dzieci od zaraz po 

urodzeniu, ponieważ renomowane przedszkola chcą 

przyjmować tylko najzdolniejszych i wymagany jest 

egzamin, ale aby taki egzamin w ogóle miało okazję 

dziecko zdać, rodzice muszą zapisać je zaraz po 

narodzeniu.. Czesne płacone  jest przez rodziców. 

szkoła podstawowa - wiek 6 do 12 lat. Wszystkie zajęcia są 

prowadzone przez 6 lat przez jedną osobę. Do 

renomowanych szkół są egzaminy wstępne. Przedmioty: 

japoński, matematyka, przyroda, etyka, nauki ścisłe 

muzyka, obsługa komputera, gimnastyka prowadzenie 

domu. Niezależnie od wyników wszyscy przechodzą do 

dalszych klas. Słaby uczeń traci szansę na naukę w 

prestiżowym liceum. Lekcje w szkole trwają od 

poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.30–15.30, z 

przerwą obiadową między 

12.30 a 13.25. 

szkoła średnia - etap niższy – 

jest obowiązkowy i obejmuję 

klasę 7, 8 i 9. Przedmioty, 

japoński obcy, geografia, 

chemia, fizyka, biologia, 

muzyka, matematyka. 

Uczniowie aby dostać się do 

prestiżowych szkół, na naukę 

poświęcają ferie i wakacje.  

szkoła średnia wyższego 

stopnia - nieobowiązkowa i 

płatna, nie ma matury, ale 

uczniowie zdają 

obowiązkowe testy. Na ten 

etap decyduje się ponad 80% 

uczniów. Mają on do wyboru 

szkołę o profilu 

ogólnokształcącym (ok. 75% 

wszystkich placówek) oraz 

szkołę zawodową.  

szkoły wyższe (uniwersytety): 

- studia czteroletnie - 

licencjat 

- studia sześcioletnie 

–magisterskie 

Na każdym etapie kończącym 

się egzaminem konieczne są 

korepetycje. 

 

Warto podkreślić, że na etapie 

przed-uniwersyteckim, klasy w 

szkołach liczą średnio ok. 40–

45 osób i są dobierane według 

szczególnego klucza tak, aby w 
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każdej klasie było trochę uczniów bardzo zdolnych, trochę 

niezdolnych oraz większość przeciętnych. Dzięki tej 

promującej przeciętność metodzie program nauczania 

dostosowywany jest do tzw. średniego poziomu, 

a  dodatkową wiedzę uczniowie zdobywają na zajęciach 

dodatkowych w juku. 

Juku – czyli popołudniowe szkoły prywatne, to druga istotna 

część systemu edukacji, szkoły te są traktowane jako kursy 

przygotowujące do egzaminów wstępnych. Podczas tych 

zajęć uczniowie uzupełniają materiał szkolny oraz uczą się 

strategii rozwiązywania testów. Juku są traktowane jako 

warunek zdanego egzaminu, uczęszcza więc do nich prawie 

90% Japończyków. To powoduje, że dzieci regularnie 

wracają do domów około godziny 20–21. W ostatnich 

latach, wiele juku wprowadziło zajęcia wieczorowe, które 

odbywają się pomiędzy 21 a 1 w nocy w dniu powszednim! 

Wyobrażacie to sobie? A przecież po powrocie do domu 

trzeba jeszcze odrobić lekcje! 

W przeciwieństwie do Polaków, japońscy uczniowie mają 

zadawane zadania domowe na wakacje. Pierwsze trzy dni 

nowego trymestru (w większości szkół japońskich rok 

szkolny dzieli się na trzy trymestry) to seria testów 

obejmujących cały materiał z poprzedniego okresu. Z tego 

powodu japońscy uczniowie 

zwykle poświęcają wakacje na 

powtórkę materiału 

szkolnego. 

Nad edukacją dziecka czuwają 

ambitni rodzice, dla których 

kwestia sukcesu dziecka to 

kwestia honoru rodziny. 

Powszechnym zjawiskiem są 

kyōiku mama („mama 

edukacji”), czyli mamy, które 

potrafią zdobyć się na takie 

poświęcenia, jak chodzenie do 

szkoły podczas choroby 

dziecka i robienie notatek. 

System edukacyjny w Japonii 

posiada opinię wyjątkowo 

restrykcyjnego i 

wymagającego. Ciekawe co 

Wy o tym sądzicie? 

 

Opracowała Anna 

Formanowicz klasa 8b

Kogo i czego słuchamy ? 

Ed Sheeran 

Ed Sheeran, właśc. Edward Christopher Sheeran urodzony  

17 lutego 1991 w Halifaksie  . Syn kustosza artystycznego i 

wykładowcy Johna oraz projektantki biżuterii Imogen. 

Często podróżował z rodzicami po londynie gdzie pracowali 

we własnej firmie Sheeran Locks zajmującej się doradztwem 

artystycznym. W roku 2005 nagrał swoje pierwsze utwory. 

Jego rekord czyli 312 koncertów zagrał w roku 2009. W 

czerwcu 2011 wydał swój pierwszy singiel ,, The A Team’’, w 

2013 roku zadebiutowała piosenka ,,I See Fire’’. We 

https://pl.wikipedia.org/wiki/17_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1991
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halifax_(Wielka_Brytania)
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wrześniu Sheeran wystąpił podczas ekologicznego Festiwalu 

Globalnych Obywateli organizowanego w Nowym Jorku. 

Pod koniec października został jednym z prowadzących 22. 

galę wręczenia Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV 

odbywającej się w Mediolanie. Podczas ceremonii odebrał 

statuetki za wygraną w kategoriach: Najlepszy występ na 

żywo oraz Najlepsza prezentacja sceniczna. 13 grudnia 2015 

opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym ogłosił 

przerwę od mediów społecznościowych. Zapowiedział przy 

okazji pracę nad trzecim albumem studyjnym. 24 grudnia 

2019 roku opublikował oświadczenie, w którym oznajmił, iż 

robi kolejną przerwę w karierze. W 2021 roku Ed Sheeran 

powrócił z nowym utworem ,,Bad Habits’’.  

 

Ciekawostki 

Od 2015 związany jest z Cherry 

Seaborn, z którą zaręczył się 

pod koniec 2017 r. W styczniu 

2019 r. Ed i Cherry wzięli ślub. 

W 2021 Ed Sheeran został 

sponsorem i honorowym 

piłkarzem brytyjskiego klubu 

Ipswich Town. 

źródło: wikipedia.pl 

Opracowała Julia Marek 7a

 

OKRĄGŁE ROCZNICE 

 
10 września 1721 roku (300 lat  temu) - podpisano Pokój w 
Nystad w Finlandii,został on podpisany 
przez Szwecję i Carstwo Rosyjski.e Zakończył on Wielką 
Wojnę Północną (1700-1721). Wojna ta zakończyła się 
zwycięstwem armii rosyjskiej. Na mocy postanowień 
pokoju, Szwecja utraciła na rzecz Rosji: Ingrię, Karelię z 
miastem Wyborg, Estonię i Inflanty. Szwecja zobowiązana 
była również do wypłaty reparacji wojennych.Wojna 
zakończyła mocarstwowość Szwecji -a rozpoczęła budowę 
imperium przez Rosję. 
 
11 września 2021 roku - (20 lat temu) - blisko 3 tys. osób 
zginęło w serii największych w historii ataków 
terrorystycznych na World Trade Center w Nowym 
Jorku oraz Pentagon i Kapitol (udaremniony) 
w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy 
użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich-początek 
światowej wojny z terroryzmem.                                
 
7 października 2001 roku (20 lat temu) - wojska USA i 
Wielkiej Brytanii, zaatakowały Afganistan, którego 
przywódcy nie chcieli wydać ukrywającego się tam lidera Al-
Kaidy - Osamy bin-Ladena 

 
16 października 2011 roku (10 
lat temu) - otwarto Termy 
Poznańskie 
                                        
21 października 1831 roku 
(190 lat temu) - kapitulacja 
twierdzy Zamość przed 
Rosjanami kończy walki 
powstania listopadowego. 
                                                                           
 

Wyboru dokonał Dariusz 
Kołodziejczyk

https://pl.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Nagrody_Muzyczne_MTV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediolan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ipswich_Town_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Era_wolno%25C5%259Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carstwo_Rosyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ingria_(Rosja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karelia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyborg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reparacje_wojenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_z_11_wrze%25C5%259Bnia_2001_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_z_11_wrze%25C5%259Bnia_2001_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pentagon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitol_Stan%25F3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Ka%25E2%2580%2599ida
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Kącik Pasjonata 
 
 

Moto-szkolniaczek 
Witam serdecznie w pierwszym numerze Moto-

szkolniaczka. Będę tu opisywał wszelkie zagadnienia 

związane z motoryzacją. Mam nadzieję, że treść będzie 

interesująca ;) 

Auta dla młodszych miłośników motoryzacji 

Zapewne każdy chłopak miał w życiu taki okres, w 

którym ciągnęło go do samochodów. To naturalne. Ja 

pozostaję w tej pasji od 5 lat, byłem już na targach 

motoryzacyjnych, prowadziłem VW Golfa kombi, Skodę 

Fabię i Suzuki Grand Vitara XL7. W tym numerze opowiem, 

jak można rozwinąć swoją motoryzacyjną pasję, nie mając 

18 lat. Pierwszą propozycją są gokarty. 

Pewnie właśnie stwierdzacie, że żartuję. Co 

wspólnego z autami mogą mieć napędzane pedałami 

gokarty dostępne zwykle nad morzem? Otóż nie mówię o 

tych gokartach (chociaż moje odczucia wobec nich są 

pozytywne). W Skórzewie, tuż pod Poznaniem, znajduje się 

wielki tor dla gokartów spalinowych „E1-GOKART” (podobny 

tor znajduje się w Kinepolis, ale nie testowałem go).  

Mamy tam możliwość ścigania się wyjątkowo szybką 

maszyną o mocy 6 koni mechanicznych. Wydaje się mało, ale 

jeśli przypomnimy sobie, że dawniej zwykłe samochody 

miały słabsze silniki, tak lekki pojazd może rozwinąć 

prędkość nawet do 50 km/h. Warto dodać, że tor jest 

dwupoziomowy i na jedno okrążenie przypada ponad pół 

kilometra. Opłata za 8 minut - 

50 zł. Niestety, z maszyn mogą 

korzystać osoby tylko powyżej 

135 cm wzrostu. 

Dla młodszych 

znakomitą atrakcją będzie 

„Szkółka małego kierowcy - 

Malta Ski”. Na specjalnie 

przygotowanych do tego 

ulicach możemy jeździć 

małymi „Garbusami”. I choć 

może je wyprzedzić nawet 

rower, na torze nie trzeba 

rozwijać zawrotnych 

prędkości. Częściowo za 

sprawą znaków, których mamy 

przestrzegać, a także 

działającej, elektrycznej 

sygnalizacji świetlnej. Można 

przejechać między innymi 

przez rondo lub 

skomplikowane skrzyżowanie, 

a w razie potrzeby złapać 

pirata drogowego ;) 10 minut 

kosztuje 10 zł. 

Szczerze polecam obie 

atrakcje! 

Adam Szykuła 7a 

 

W NASTĘPNYM NUMERZE: 
OFF ROAD. CO TO ZNACZY? 
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Serialowe Słodziaki 

Baby Yoda (Grogu) 

Grogu, potocznie określany jako Baby Yoda, to postać z 

oryginalnego serialu telewizyjnego Star Wars Disney+ pt. 

„The Mandalorian”. Jest małym członkiem tego samego 

nienazwanego gatunku obcego, co postacie z „Gwiezdnych 

Wojen”, Yoda i Yaddle, z którymi dzieli silną zdolność Mocy. 

Z początku wydaje się małym i dość nieporadnym 

stworzonkiem, jednak podczas przygód które przeżywa z 

Mandalorianinem, okazuje się, że jest inaczej. Mały 

nieporadny Grogu zamienia się w najlepszego przyjaciela i  

obrońcę łowcy nagród. 

Ulubionym pokarmem Baby 

Yody są rosół oraz żabi skrzek. 

Nie pogardzi również 

niebieskimi herbatnikami czy 

rybnym koktajlem. Malec jest 

również bohateremwielu 

memów, editów czy fan 

artów. Podsumowujac Baby 

Yoda jest słynniejszy nawet od 

dorosłego Yody! 

Julia Marek 7a 

 

 

Gry 

Dzisiaj chciałbym Wam 

przedstawić grę „Naruto 

Shippuden Ultimate Ninja 

Storm 4”. W tej grze możesz 

przeżyć historię Naruto i 

Sasuke w czasach Naruto 

Shippudena. W czasie gry 

można odblokować nowe 

postacie, dzięki którym gra 

staje się jeszcze bardziej 

emocjonująca. Moimi 

ulubionymi postaciami są 

Naruto w trybie pustelnika i 

Kakashi z podwójnym 

sharinganem (to oko, które 

zwiąksza możliwości postaci). 

W grze są bardzo 

rozbudowane i spektakularne 

walki. Szczególnie interesujące 

są ataki. Gdy skończy się 

fabuła, to nic straconego, 

ponieważ w grze są też walki 

online. Można wtedy grać z 

innymi graczami z całego 

świata. Jest tu także sklep, w 

którym można kupić nowe 

kostiumy do postaci oraz wiele 

różnych wirtualnych 

akcesoriów do gry. Kosztuje 

ona około 120 zł i można 

dokupić do niej wiele różnych 

dodatków. Bardzo polecam 

Wam tę grę, ponieważ jest 

emocjonująca i bardzo 

wciągająca. 

Andrzej Formanowicz 7A 
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WYDARZENIA NA FYRTLU 
 

1. Magiczny las 
„Magiczny las" powstał w Ogrodzie Dendrologicznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Warmińskiej. Parki 
iluminacji to coraz popularniejsze zimowe atrakcje tworzone 
na przykład na terenie ogrodów dendrologicznych i 
botanicznych. Zimą ruch turystyczny w takich miejscach 
zamiera. Iluminacje są więc szansą na przyciągnięcie gości. 
Za pomysłem stworzenia parku iluminacji w Poznaniu stoi 
firma Topacz Investments z Wrocławia, która w ubiegłym 
roku zorganizowała Park Iluminacji na Zamku Topacz.  
 

2. Przy ulicy Święty Marcin w budynku z napisem 
Amica powstało Muzeum Szyfru Enigma.  

Główną misją Centrum Szyfrów ENIGMA jest budowanie 
powszechnej świadomości, że historia złamania kodu 
Enigmy zaczęła się właśnie w Poznaniu, a za złamanie kodu 
odpowiadają genialni, polscy matematycy. Jak mówią 
twórcy Muzeum: Nawiązujemy do istoty Enigmy – tajemnicy 
szyfrowania, kodowania. Podkreślamy potęgę umysłu, wagę 
matematyki i informatyki, także we współczesnym świecie 
akcentując tym samym szczególny charakter Centrum 
Szyfrów ENIGMA. Chcemy, aby wizyta w Centrum Szyfrów 
ENIGMA była ekscytującą rozrywką dla umysłu. Wierzymy, 
że będzie wyjątkowym, odkrywczym i wartościowym 
doświadczeniem dla wszystkich.  Odwiedzający będą mogli 
podjąć „wyzwanie dla umysłu” i wziąć udział w kursie 
szyfrowania i łamania zakodowanych wiadomości. Poznają 
najciekawsze metody stosowane od starożytności aż po XX 

wiek. Każdy, kto odwiedzi 
Centrum Szyfrów Enigma 
będzie mógł zmierzyć się z 
łamigłówkami, zagadkami i 
szyframi. Będzie to niezwykła, 
intelektualna i angażująca 
zabawa o różnym stopniu 
trudności.  
 

3. Zbliżają się targi 
samochodowe w 
Poznaniu! 

Retro Motor Show odbędzie 
się 5-7 listopada 2021 roku na 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. Wszystkich 
fanów, znawców i wielbicieli 
samochodów retro 
zapraszam.  
źródła:  
 

 https://pcd.poznan.pl/centrum-
szyfrow-enigma, www.epoznan.pl, 

www.mpt.pl/kalendarium 
 

Informacje zebrał Tymoteusz 
Borek 7e 

 

MAŁY SZKOLNIACZEK 
 

Jedna wycieczka, różne spojrzenia - czyli relacja z 
wyjścia 2c! 

W środę byliśmy w Ogrodzie Dendrologicznym. Widzieliśmy 
tam drzewo z kolcami na pniu, też widzieliśmy drzewo 
z miękką korą i liście o zapachu ciastek. Co chwilę były 
dekoracje na pokaz świateł. A na końcu moja ulubiona ze 
wszystkich atrakcji: robienie z zebranych wcześniej rzeczy 
instrumentów. A jeszcze wcześniej widzieliśmy jadalne 

kasztany. Niestety tylko Julka 
zabrała jednego do domu. Ale 
i tak było fajnie. 

Ogród Dendrologiczny, Ania 
Krysiak, 2c 

https://pcd.poznan.pl/centrum-szyfrow-enigma
https://pcd.poznan.pl/centrum-szyfrow-enigma
http://www.epoznan.pl/
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W dniu 20 października mieliśmy wyjście klasowe do Ogrodu 
Dendrologicznego. Najpierw zostaliśmy poinformowani 

o zasadach bezpiecznego poruszania się po terenie Ogrodu, 
a potem przewodnik oprowadzał nas i opowiadał 
o rosnących drzewach. Na zakończenie robiliśmy 
instrumenty muzyczne z pozbieranych liści, szyszek, 
kasztanów i gałęzi. 

Oskar Dziedzic, 2c. 

 
Wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego przy Uniwersytecie 
Przyrodniczym. W środę 20.10.2021 roku byliśmy w Ogrodzie 
Dendrologicznym. Mama była ze mną jako opiekun. Poznałem 
nowe gatunki drzew. Zbieraliśmy kasztany i żołędzie, a także 
szyszki i liście oraz patyki. Robiliśmy z nich instrumenty. Pani, 
która nas oprowadzała, zaśpiewała piosenkę. Bardzo mi się 
podobały te zajęcia.  

                                                                                                                                         
Tymon Tomicki kl.2c 

 
W środę 20 października byłam z całą klasą w Ogrodzie 
Dendrologicznym należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Oglądaliśmy tam drzewa i krzewy. Zbieraliśmy dary natury. Na 
koniec robiliśmy instrumenty ze znalezionych skarbów jesieni i 

zagraliśmy na nich. Podobała mi 
się również przejażdżka 
autobusem. 

                                                                                                                                     
Michalina Górska kl.2c 

 
W dniu 20 października byliśmy z 
klasą w Ogrodzie 
Dendrologicznym. Nasz spacer 
rozpoczęliśmy od oglądania 
drzew. Była z nami pani, która 
opowiadała ciekawe informacje o 
drzewach. Pokazała dąb, drzewa 
iglaste, sosny i kasztanowiec, a na 
dole leżały kasztany, które 
mogliśmy zebrać. Pani pokazała 
nam najstarsze drzewo w tym 
ogrodzie, miało ok 90-100 lat. 
Mogliśmy zebrać odczepiające się 
kawałki drewna. Widzieliśmy 
jadalne kasztany, ale ich nie 
zjedliśmy. Pani nam mówiła o 
bardzo, bardzo starym drzewie, 
które leżało w wodzie 3000 lat i je 
wyłowiono. Na końcu robiliśmy 
instrumenty z takich materiałów: 
szyszki, kasztany, nici, taśmy, 
liście i patyki. Następnie 
wróciliśmy do szkoły. Wycieczka 
bardzo mi się podobała.  

                                                                                                                                             
Michał Jeżyk kl.2c 

 
W dniu 20 października byliśmy w 
Ogrodzie Dendrologicznym. 

Oglądaliśmy różne 
drzewa z całego świata. 
Później mieliśmy 
pozbierać przedmioty 
pochodzące z drzew i 
zrobić z nich 
instrument. Następnie 
razem zagraliśmy 
koncert. Później 
wróciliśmy do szkoły 
zadowoleni i szczęśliwi. 

                                                                                                                                            
Wojtek Surdyk kl.2c
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