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

 

Detektyw Piórko 

zanotował: 

 

• Po długich feriach wróciliśmy do szkoły (może 
lepiej: do nauki)  

• Cieszymy się z dobrych wyników w I półroczu  

• Mamy swoich przedstawicieli w finałach 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych  

• Walczymy z cyberprzemocą  

• Pielęgnujemy gwarę poznańską – nie tylko z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  
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Chopinowi zawdzięczam tysiące godzin 

przemyśleń, refleksji podczas gry jego utworów 

– rozmowa z Maurycym Kłosem, studentem 

II roku instrumentalistyki (fortepian) 

Akademii Muzycznej w Poznaniu.  

„Szkolniaczek”: Czy można nauczyć się 

zdalnie gry na fortepianie?  Jak to wygląda?  

Maurycy Kłos: Na szczęście nie miałem okazji 

uczyć się zdalnie gry na fortepianie. Sądzę, że 

ta forma zajęć nie nadaje się do rozpoczynania 

nauki gry na instrumencie. W szczególności 

początkujące osoby potrzebują nauczyciela, 

który dopilnuje chociażby prawidłowego 

ustawienia rąk.  

„Szk.”: Od kiedy ćwiczy Pan grę na 

instrumencie?  

M. K.: Pierwszy kontakt z pianinem miałem w 

wieku niespełna 6 lat i wtedy miałem też 

pierwsze lekcje gry.  

„Szk.”: Kto zaszczepił tę miłość do muzyki?  

M. K.: Zostałem zapisany do szkoły muzycznej, 

w której moja mama uczyła gry na skrzypcach i 

altówce. Było to wbrew mojej woli, jednak 

nieuniknione, ponieważ pochodzę z 

„muzycznej” rodziny. Gdy byłem mały, często 

zabierano mnie na koncerty muzyki poważnej.  

„Szk.”: Czy trzeba mieć jakieś szczególne 

predyspozycje, żeby nauczyć się gry na 

instrumencie, np. słuch…  

M. K.: Gra na instrumencie jest bardzo 

rozwijająca dla umysłu, a co za tym idzie jest 

trudna, wymaga skupienia i świadomości. 

Wielcy pianiści twierdzą, że 2-5% umiejętności 

to talent (można powiedzieć – predyspozycje, w 

pewnym, małym stopniu te fizyczne), 1% 

szczęście, a reszta to ciężka praca.  

Niezwykle istotna jest wytrwałość w ćwiczeniu i 

wiara w swoje możliwości.   

„Szk.”: Ulubiony kompozytor to…  

M. K.: Każdy z wielkich kompozytorów wnosi 

coś pięknego w swoich utworach. Bardzo lubię 

Rachmaninowa, jednak najbliższy mi jest 

Chopin.  

„Szk.”: Dlaczego ten?  

M. K.: Utwory Chopina pisane są z głębi duszy. 

Cenię w nich to, że aby dobrze je zagrać, trzeba 

być naprawdę dobrym i szczerym człowiekiem. 

Z tego też powodu często podchodząc do 

fortepianu, mam wrażenie przystępowania do 

spowiedzi. Mam duży sentyment do Chopina 

również z tego względu, że zawdzięczam mu 

tysiące godzin przemyśleń, refleksji podczas gry 

jego utworów.  

„Szk.”: Jak się żyje studentom w czasach 

pandemii?  

M. K.: W Akademii jest niemal jak dawniej, 

ponieważ najważniejsze zajęcia praktyczne 

odbywają się w niezmienionej formie. Sądzę, że 

największym problemem dla studentów jest 

obecny brak tych bardziej i mniej formalnych 

spotkań. Dla muzyków, wszystkich artystów 

kontakt ze światem jest niezwykle potrzebny, a 

przez pandemię został znacznie ograniczony.  

„Szk.”: Dziękujemy za rozmowę.  

  

Najdziwniejsze dni w lutym  

1 lutego - Dzień Gumy do Żucia   

W 1848 roku sprzedawano gumy o nazwie The State of Maine Pure Spruce 

Gum. Początkowo robiona była z żywicy świerkowej, następnie używano 

parafiny. Około lat 60-tych XIX wieku, powstała guma, bardzo podobna do 

znanej nam dzisiaj. Z Ameryki Środkowej do USA sprowadzono wtedy 

gumę z mleczka pnia sączyńca o nazwie chicle.  
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 2 lutego - Dzień Niedźwiedzia  

 Moimi ulubionymi rasami są niedźwiedź polarny i niedźwiedź brunatny.. W 

naturze niedźwiedzie polarne rzadko żyją dłużej niż 20 lat, ale w niewoli często 

przekraczają 30. Debby została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa. Dożyła 42 

lat.    

  

3 lutego - Międzynarodowy Dzień Goldena 

Retrievera.  

Golden retriever to rasa psa, która bardzo lubi aportować.  Jest 

przyjazny, inteligentny, niezawodny, miły, godny zaufania, pewny 

siebie. Pies może żyć od 10 do 12 lat.  

 5 lutego - Światowy Dzień Nutelli  

Co jest w Nutelli? W słoiczku kryje się: cukier, olej palmowy, mleko 

odtłuszczone w proszku, orzechy laskowe, kakao w proszku o obniżonej 

zawartości tłuszczu, serwatka w proszku, emulgator lecytyny oraz 

wanilina, czyli związek chemiczny, będący jednym ze  składników 

zapachowych wanilii.    

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy   

Pizza to potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona 

na całym świecie. Jest to płaski placek z ciasta drożdżowego, z sosem 

pomidorowym, posypany tartym serem i ziołami, pieczony w bardzo 

mocno nagrzanym piecu. Pizzę podaje się na gorąco, lecz 

rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno.   

  

 14 lutego - Walentynki   

  

17 lutego - Dzień Kota  

 Najstarszy opisany kot to pochodzący z oligocenu sprzed 25 mln lat – 

Proailurus lemanensis, który został odkryty w Europie. Według badaczy 

koty pojawiły się na ziemi miliony lat wcześniej niż psy. Najlepiej znanym 

przedstawicielem prehistorycznych kotów był tygrys szablozębny.   

  

20 lutego - Światowy Dzień Wielorybów  

Największym wielorybem jest płetwal błękitny. Płetwal błękitny to gatunek ssaka z rodziny 

płetwalowatych. Największe znane zwierzę w historii Ziemi. Maksymalna zarejestrowana długość ciała 

tego ssaka jest równa 33 metry,a masa ciała to 173 tony.  
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25 lutego – Dzień Tosta  

Tost to kromka pieczywa pszennego, podpieczona w tosterze rodzaj 

grzanki. Gotowy tost powinien być lekko przyrumieniony i chrupiący. 

Tosty podaje się na ciepło. Pieczywo przeznaczone specjalnie do 

wyrobu tostów to tzw. „chleb 

tostowy”.   

 26 lutego - Dzień Dinozaura  

Dinozaury to zróżnicowany klad zauropsydów. Pojawiły się w 

triasie, około 237 milionów lat temu. Stanowiły dominującą grupę 

kręgowców lądowych od początku jury przez 135 milionów lat, do 

końca kredy.  

  

Agnieszka Formanowicz, klasa 4b  

  

Co w 34 piszczy?  

Życie w sieci  

Przed pandemią wiele osób korzystało 

z Internetu w czasie wolnym. Teraz prawie całe 

nasze życie przeniosło się do niego. Lekcje, 

zajęcia dodatkowe, spotkania z przyjaciółmi 

czy rodziną, koncerty, wystawy, a nawet 

spektakle teatralne – wszystko to przeniosło się 

do sieci, dlatego w tym roku Dzień 

Bezpiecznego Internetu miał szczególne 

znaczenie.  

Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł 

na wtorek 9 lutego. Z tej okazji w naszej szkole 

zostały przypomniane najważniejsze zasady 

dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci. Do 

niektórych klas przyszli strażnicy miejscy i 

opowiedzieli o niebezpieczeństwach, jakie 

mogą na nas czyhać w Internecie oraz 

przedstawili sposoby, aby ich uniknąć.   

Uczniowie klas ósmych stworzyli 

ulotki oraz prezentacje, które w niezwykle 

ciekawy sposób ukazują sprawy związane z 

bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Można je 

obejrzeć na stronie internetowej naszej szkoły:  

zsp8Poznan - #DBI oczami ósmoklasistów SP 

34  

Uczniowie klas piątych również chcieli 

przypomnieć, jak ważna jest ochrona w sieci. Z 

tego powodu wykonali interesujące plakaty 

informacyjne dotyczące cyberprzemocy, 

wirusów komputerowych, ochrony przed nimi 

oraz spamu. Można je również obejrzeć na 

szkolnej stronie internetowej:   

zsp8Poznan - Dzień Bezpiecznego Internetu 

#DBI 2021  

Korzystając z Internetu, zawsze warto pamiętać:  

• Nie podawaj swoich danych 

osobowych. Ktoś może je wykorzystać i sprawić 

dużo kłopotów.  

• Zanim wrzucisz zdjęcie do sieci, nie 

zapominaj o tym, że raz wstawione do Internetu 

na zawsze w nim zostanie, nawet jeżeli po jakimś 

czasie je usuniesz, dlatego warto przemyśleć, co 

umieszcza się na swoim profilu.   

• Zakładaj tzw. silne hasła, czyli takie, 

które mają dużą ilość różnorodnych znaków. 

Uważaj, komu je zdradzasz i zmieniaj je co jakiś 

czas – w ten sposób utrudnisz pracę hakerom. Nie 

http://zsp8poznan.pl/sp/a,1111,dbi-oczami-osmoklasistow-sp-34
http://zsp8poznan.pl/sp/a,1111,dbi-oczami-osmoklasistow-sp-34
http://zsp8poznan.pl/sp/a,1110,dzien-bezpiecznego-internetu-dbi-2021
http://zsp8poznan.pl/sp/a,1110,dzien-bezpiecznego-internetu-dbi-2021
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ustawiaj również wszędzie tego samego hasła, 

może jest to wygodne, ale jeżeli haker je złamie, 

to od razu będzie miał dostęp do wszystkich 

twoich kont.  

• Stosuj zasadę ograniczonego zaufania. 

Nigdy nie ufaj w 100 % osobie poznanej w sieci, 

ponieważ może podawać się za kogoś, kim nie 

jest. Z tego samego powodu nie umawiaj się z nią 

również na spotkanie w realu.  

• Nie obrażaj innych ani nie używaj 

wulgarnych słów w komentarzach czy na czacie. 

Użytkownicy mogą to zgłosić, a konsekwencje 

takich działań mogą być bardzo poważne. Traktuj 

innych tak, jak ty chcesz, aby traktowali ciebie.  

• Nie wchodź na podejrzane strony ani 

nie klikaj w linki niewiadomego pochodzenia. 

Może się okazać, że są one zawirusowane i w ten 

sposób pobierzesz na swój komputer wirusa. 

Uważaj także na linki od twoich znajomych, 

ponieważ oni mogą mieć złośliwe 

oprogramowanie na swoim urządzeniu. Jeżeli coś 

budzi twoją wątpliwość - nie klikaj.  

• Stosuj programy antywirusowe, które 

skutecznie mogą cię ochronić przed złośliwym 

oprogramowaniem. Nie zapominaj także o 

przedłużaniu ich działania.  

• Jeżeli coś zaniepokoi ciebie w sieci lub 

ktoś obraża cię, jest niemiły, grozi ci, od razu 

powiedz o tym komuś dorosłemu zaufanemu, 

może to być rodzic lub nauczyciel. Wtedy będzie 

w stanie ci pomóc i razem na pewno łatwiej 

będzie wam rozwiązać problem. Pamiętaj, że 

cyberprzemoc jest nielegalna i karalna, a takie 

sprawy powinno zgłaszać się na policję. Zgłaszaj 

dowody cyberprzemocy - Cyfryzacja KPRM - 

Portal Gov.pl (www.gov.pl)  

  

Aleksandra Weiss, 8c  

  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

21 lutego obchodziliśmy ustanowiony 

przez UNESCO w 1999 roku 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

Święto to obchodzone jest na całym świecie już 

po raz 21. Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego przypomina o bogactwie 

różnorodności językowej i  jego wartości dla 

rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości. 

Przesłaniem święta jest ochrona języków 

ojczystych, promowanie wielojęzyczności 

i podkreślanie wartości edukacji językowej.    

W naszej szkole już po raz drugi 

obchodzimy ten dzień. Tak naprawdę 

świętujemy prawie cały rok szkolny. 

Realizujemy projekt „Polish język”, który 

rozpoczął się w październiku. Działania były 

zaplanowane stacjonarnie i niestety pandemia 

pokrzyżowała nam plany. Finał miał być w 

lutym, ale będzie w maju. Po przerwie 

wznawiamy działania związane z projektem. W 

lutym mieliście okazję spotkać się zdalnie z 

gwarą poznańską. Kolejne Dni z Językiem 

Polskim w następnych miesiącach – i tak do 

maja, do finału.  

Na „Dzień z gwarą poznańską” 

proponujemy wierszyki po naszymu. 

 

 

 Dzieś na hubach pod Swarzyndzym 

wuja Czechu smażył plyndze , 

przyloz kejter - klubrym niuchoł, 

spucnoł plyndza a zaś wiukoł. 

 

Jod kaszoka jedyn bamber, 

a tu przyloz se kociamber. 

Na kaszoka ón mioł smake, 

ale dostoł ino flakiem. 

 

Jedzie bana do Kónina, 

ale w planie bany ni ma, 

kumuś mojtły sie kierunki, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zglaszaj-dowody-cyberprzemocy
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zglaszaj-dowody-cyberprzemocy
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zglaszaj-dowody-cyberprzemocy
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bo w rozkładzie były Wrónki. 

  

Tekst pochodzi 

z https://www.tekstowo.pl/piosenka,wuja_czec

hu,gwara_poznanska.html  

Godomy po naszymu,  

 czyli o gwarze   

Na lekcji języka polskiego Pani opowiedziała 

nam wiele ciekawostek o różnych gwarach. Na 

przykład kaszubskie ,, ùbëtk’’ to tak naprawdę 

znaczy ,,spokój’’! Lub góralski ,, ceper’’ 

oznacza ,,przyjezdny’’. Podhalańskie  zdanie ,, 

Baca bechnąć dzwierz’’ oznacza ,, Pasterz 

uderzył zwierzę’’. Następnym zadaniem było 

przetłumaczenie kilku zdań z ,,Blubr Starego 

Marycha’’. Oto one:  

„We wsobote wieczorem mielimy iść na 

minięte imieniny do somsiada. Co wprawdzie 

ma na imię Ludwig, ale wszyscy pozywają go 

,,Eda Katana’’, bo nosi ino szerokie jaki, a we 

wnerwach cięgiem podciąga pory i wiewa 

kataną.”  

Tłumaczenie:  

W sobotę wieczorem mamy iść na minione 

imieniny do sąsiada. Co prawda ma na imię 

Ludwig, ale nazywają go ,,Eda Katana’’, bo 

nosi tylko szerokie kurtki, a w nerwach ciągle 

podciąga spodnie i powiewa kataną.  

Mam nadzieję, że się wam spodobało. 

Julia Marek, 6a  

  

 

Sukcesy w konkursach historycznych  

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim 

Konkursie Historycznym Krąg nasi 

uczniowie:  

 

1. Jakub Piasny  

2. Antoni Tomaszewski  

3. Marcin Padusiński  

 

uzyskali bardzo dobre wyniki i dyplomy 

imienne (powyżej 30 punktów).  

  

Nadto pozostali uczestnicy uzyskali wyniki na 

dobrym poziomie. 

Kolejnym sukcesem historycznym w naszej 

szkole jest osiągnięcie uczennicy Marty 

Bernat, która zajęła I miejsce w Konkursie 

Historycznym Królewski Poznań. 725 Rocznica 

koronacji Przemysła II na króla Polski 

zorganizowanego w roku szkolnym 2019/2020 

po patronatem Towarzystwa Miłośników 

Miasta Poznania.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!  

  

W imieniu zespołu nauczycieli historii,  

lic. D. Szulc  

  

 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,wuja_czechu,gwara_poznanska.html
https://www.tekstowo.pl/piosenka,wuja_czechu,gwara_poznanska.html
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Kuźnia talentów  

Te recenzje warto przeczytać 

Przyjaźń i walka w czasach wojny 

Recenzja książki „Kaktusy z Zielonej 

Ulicy”.  

 „Kaktusy z Zielonej ulicy” to pierwsza część 

trylogii autorstwa Wiktora Zawady, wydana 

pierwszy raz w 1967 roku i wznowiona w 2018. 

Książka należy do klasyki polskiej literatury 

dziecięcej i młodzieżowej. Od wielu lat cieszy 

się dużą popularnością.   

Akcja powieści rozgrywa się w 

Zamościu w 1939 roku. Głównych bohaterów, 

czyli Jaśka, Dzidka, Byśka, Milkę i jej brata – 

Szybkiego Jędrka, poznajemy podczas 

wakacyjnych zabaw, krótko przed wybuchem II 

wojny światowej. Dzieci z Zielonej ulicy 

postanawiają założyć drużynę 

wojskową o nazwie „Kaktusy”, 

której dowódcą zostaje Jasiek od 

Pawła – najstarszy z podwórkowej 

gromady. Początkowo „żołnierze z 

Zielonej ulicy” płatają figle Niemcom 

okupującym Zamość. Zabawa w wojsko 

szybko zamienia się w uliczną wojnę z Czarną 

Flagą, czyli dziecięcym oddziałem 

Hitlerjugend. Grupa zaprzyjaźnionych dzieci 

uczy się wspólnego działania, walki i 

poświęcenia dla Ojczyzny, która znalazła się 

pod okupacją. Chociaż bohaterowie są bardzo 

młodzi, to ich zachowanie pokazuje, że są 

prawdziwymi patriotami.  

Autor kreuje postaci młodych 

bohaterów w bardzo ciekawy sposób. Każde z 

dzieci jest różne. Milka, jedyna dziewczyna w 

drużynie Kaktusów, jest odważna i ładna. 

Nawiązuje dobre relacje z chłopcami, próbuje 

rozwiązywać konflikty. Jasiek, dowódca 

oddziału, jest bardzo odważny i ma ciekawe 

pomysły. Działa rozważnie i skutecznie. Dla 

reszty podwórkowej bandy stanowi wzór do 

naśladowania. Dzidek to najmłodszy 

szeregowiec. Reszta drużyny traktuje go 

podobnie jak Nemeczka w książce “Chłopcy z 

Placu Broni”. Najczęściej pełni rolę 

zwiadowcy. Dzidek nie jest przebojowy, ale jest 

bardzo lubiany.   

Moim ulubionym bohaterem jest 

Szybki Jędrek, ponieważ jest bardzo zabawny. 

Podobnie jak pozostali jest również bardzo 

odważny, ale najpierw robi, a potem dopiero 

myśli. Dlatego zbyt często pakuje się w kłopoty, 

z których muszą ratować go przyjaciele. Jest 

zaczepny, lubi się bić, dlatego ciągle szuka 

guza.  

Bohaterem negatywnym powieści są 

Niemcy okupujący Zamość. Wiktor Zawada 

opisuje ich dwuznacznie. Z jednej strony jako 

groźnych tyranów, z drugiej natomiast jako 

nieogarniętych, których w pole wyprowadzić 

mogą nawet dzieci.  

Najnowsze wydanie ma bardzo ładną 

okładkę z wbudowaną zakładką - tasiemką, 

która okazuje się bardzo przydatna w trakcie 

czytania. Chociaż pierwsza część trylogii 

posiada około 400 stron, to czyta się ją bardzo 

szybko. W książce jest dużo dialogów, napisana 

jest lekkim językiem, czytelnik poznaje wiele 

śmiesznych, dziecięcych powiedzonek. 

Niektóre sceny są również bardzo wzruszające. 
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Opowieści towarzyszą zabawne czarno - białe 

ilustracje autorstwa Ludwika Paczyńskiego.    

Powieść Wiktora Zawady polecam 

każdemu, kto interesuje się wydarzeniami z 

czasów II wojny światowej. Podoba mi się 

sposób odwzorowania przyjaźni dzieci w 

trudnych czasach i ich miłości do Ojczyzny. 

Wątek patriotyczny jest przedstawiony bardzo 

przekonująco. Autor w sposób realistyczny 

opisuje wojenne wydarzenia. Książka 

wzbudziła we mnie dużą refleksję nad 

okropnym czasem wojny i nad tym, że nawet 

młody człowiek jest w stanie walczyć w obronie 

ojczyzny, gdy zajdzie taka konieczność. 

Książka uczy tego, że warto kierować się w 

życiu najwyższymi wartościami. Zachęcam 

wszystkich do przeczytania “Kaktusów z 

Zielonej Ulicy” oraz kolejnych tomów tej 

trylogii.  

  Eryk Nieszczerzewski, klasa 7d  

  

Dlaczego warto sięgnąć po tę mangę? 

Ponieważ nie pozwala się nudzić.  

 Recenzja „Hanako Duch ze szkolnej 

toalety”   

  Słyszałeś tę plotkę? Nie? To zaraz Ci 

ją opowiem! Jest to plotka o Siedmiu Szkolnych 

Tajemnicach, a największą z nich jest duch 

zamieszkujący w trzeciej kabinie damskiej 

toalety. Ale od początku.   

W 2015 r. w Japonii miała miejsce 

premiera mangi „Jibaku shonen Hanako-Kun”. 

Mangę wydało wydawnictwo Sqaure Enix CO., 

LTD. Autorem publikacji jest    

Iro Aida, który zarówno narysował ilustracje, 

jak i stworzył fabułę oraz napisał tekst. Manga 

jak do tej pory składa się z 14 tomów (tyle 

zostało wydanych  w Japonii), przy czym na 

rynku polskim czekamy właśnie na premierę 

tomu trzeciego. W naszym kraju mangę można 

kupić pod tytułem „Hanako Duch ze szkolnej 

toalety”. Polska premiera pierwszego tomu 

miała miejsce w październiku 2020 r. Tekst 

tłumaczyła Justyna Harasimiuk-Latoś. Mangę 

wydało Wydawnictwo Studio JG. Warto 

zaznaczyć, że  ma ona zasięg międzynarodowy 

i jest tłumaczona na wiele języków 

m.in. angielski czy włoski. Tytuł stał się na tyle 

popularny, że na jego podstawie 

powstało anime dokładnie pod takim samym 

tytułem.   

Szata graficzna jest moim zdaniem 

rewelacyjna. Bardzo dobra kreska, subtelne 

cieniowanie, w charakterystyczny sposób 

narysowane postacie – wszystko to daje spójny 

obraz świata przedstawionego. Autor 

fantastycznie odwzorował uczucia    

i emocje rysując twarze bohaterów. Kreska jest 

delikatna, a czarno-białe rysunki wprowadzają 

w klimat vintage. Mocno też kontrastują    

z wielobarwną obwolutą, z której czytelnikowi 

kłania się główny bohater    

z łobuzerskim uśmiechem i wyzywającym 

spojrzeniem.    

Jako gatunek mangi „Hanako Duch ze 

szkolnej toalety” jest klasyfikowany 

jako komedia, romans i shonen (manga dla 

młodego czytelnika –    

w szczególności chłopca). Klasyfikacja ta 

wynika z fabuły oraz podejmowanej tematyki. 

Miejscem akcji jest japońska 

Akademia Kamome. Wśród uczniów szkoły    

od wielu lat krążą najróżniejsze plotki o 

Siedmiu Tajemnicach. Otóż te tajemnice    

to nadprzyrodzone zjawiska, jakie można 

spotkać na terenie szkoły. Wywodzą się one z 

legend, opowieści i kultury japońskiej. 

Najsłynniejszą plotką jest legenda o Hanako-

San – duchu dziewczyny, która zamieszkuje 

damską łazienkę na trzecim piętrze starego 

budynku akademii. Krąży plotka, że każdy, kto 

odważy się ją wywołać, dostąpi zaszczytu 

spełnienia jednego dowolnego życzenia – czego 

dusza zapragnie. Jednak trzeba być 

niemalże superbohaterem, aby zdecydować się 

na taki krok, ponieważ cena, 

jaką trzeba zapłacić za spełnienie życzenia, jest 

przerażająca.   

Jest jednak jedna uczennica na tyle 

zdeterminowana, że nie przeraża jej wizja 

horrendalnej ceny spełnienia jej skrytego 

marzenia. Nene Yashiro postanawia udać się do 

wspomnianej szkolnej toalety i odprawić rytuał 

przywołania z niej ducha. Marzy o tym, aby 

duch Hanako pomógł jej rozwiązać problemy 

miłosne. Ale o zgrozo, okazuje się, 

że Hanako to nie żadna dziewczyna, tylko 

chłopak! I to w damskiej toalecie! Mało tego, w 
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niczym nie przypomina potężnego ducha… Ani 

nie zachowuje się jak siła nadprzyrodzona… 

Dziewczyna zbiera się mimo wszystko na 

odwagę i prosi ducha  o spełnienie 

życzenia. Hanako zgadza się spełnić 

prośbę Yashiro, ale bardzo szybko dziewczyna 

zaczyna żałować, że zwróciła się do ducha o 

pomoc. Ale tutaj cicho sza… - nie 

będę spoilerować wydarzeń, aby nie odebrać 

przyszłym czytelnikom przyjemności czytania. 

Powiem tylko, że z biegiem akcji 

pomiędzy Yashiro i Hanako nawiązuje się 

specyficzna więź, która z upływem czasu 

przekształca się  w nieoczekiwaną relację.   

Akcja jest bardzo szybka, dynamiczna, 

pełna nieoczekiwanych zwrotów oraz żartów i 

humorystycznych scen przeplatanych 

wydarzeniami dramatycznymi    

z elementami grozy. Bawi czytelnika od 

samego początku i utrzymuje w napięciu    

i niepewności: Co teraz się wydarzy? Jakie 

kolejne nadprzyrodzone siły wkroczą do akcji i 

przewrócą wszystko do góry nogami? 

Atrakcyjności tej niezwykłej historii 

przydają wydarzenia związane z 

fantastycznymi siłami nadnaturalnymi, takimi 

jak milutkie króliczki Mokke albo 

tajemnicza kitsune, które wcale od początku nie 

są takie miłe i łagodne, jak byśmy tego 

oczekiwali.   

Dlaczego warto sięgnąć po tę mangę? 

Ponieważ nie pozwala się nudzić. Postaci są 

wyraziste, mają charakter, ich uczucia są 

prawdziwe, ich motywy działań są szczere, a 

czytelnik od samego początku może się 

utożsamiać z bohaterami – i to nie 

tylko z głównymi. Poza tym dialogi są 

przepełnione humorem, a przedstawione 

wydarzenia w dużej mierze można odnieść do 

każdej szkolnej rzeczywistości. Kto z nas na co 

dzień nie zmaga się z trudami związanymi z 

chodzeniem do szkoły? Albo cierpi z powodu 

miłości? Manga przybliża też kulturę i 

zwyczaje Japonii, więc pozwala poszerzyć 

naszą wiedzę. Ja daję pięć gwiazdek na pięć 

możliwych i polecam tę serię każdemu 

młodemu czytelnikowi, bo każdy znajdzie w 

niej coś dla siebie.   

  Julia Wieczorkiewicz, 7 d  

  

Siostrzane służebnice króla Anglii    

Film oparty na książce Philippy Gregory 

pt. Siostra Królowej - Kochanice 

króla Justina Chadwicka miał swoją światową 

premierę 19 lutego 2008 roku.    

 Historia opowiada o dwóch 

siostrach Boleyn, które za namową ojca i wujka 

mają uwieść odwiedzającego dwór króla Anglii 

– Henryka VIII - i zapewnić rodzinie 

wpływy oraz wysoką pozycję. Z początku król 

interesuje się Anną, jednak potem w oko wpada 

mu skromna Mary. Zostają one zaproszone 

na dwór królewski, gdzie Anna próbuje za 

wszelką cenę odzyskać względy władcy.   

Dramat ten porusza duży 

problem patriarchalnych stosunków w XVI-

wiecznej Anglii i masowej dyskryminacji 

kobiet w całym kraju. 

Problem dotykał wszystkie kobiety, poczynając 

od prostych chłopek i dworskich córek, po samą 

królową. Jeśli zaczęłaby ona w 

jakiś sposób przeszkadzać, wchodzić w 

plany mężczyzny, czy stawiać siebie za 

wysoko w stosunku do 

niego, zostałaby posądzona o czary i zgładzona 

lub spalona na stosie. Film pokazuje też 

problem wszechmocnej władzy króla i jego 

możnowładców, który dotyczy nie tylko kobiet, 

ale i mężczyzn.    

Sceneria stwarza wrażenie żywcem wziętej 

z epoki renesansu, a starannie wykonane 

kreacje są zgodne 

z wzorcami owych czasów. Dzięki 
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aktorom: Natalie Portman grającej Annę, Scarle

tt Johansson - odtwórczyni Mary i Erica Bana 

wcielającego się w rolę króla Henryka, podczas 

seansu odczuwałam emocje bohaterów i 

wczuwałam się w historię. Targała mną 

huśtawka emocji - raz 

oburzenie, potem złość albo smutek, a 

następnie szczęście, które  nagle umykało 

przed powracającym znowu oburzeniem. Sam 

film ciekawi i trzyma w napięciu.    

Osobiście uważam, że relacje wuja z rodziną 

powinny być bardziej określone, 

ponieważ główna informacja, jaką 

otrzymujemy, jest taka, że należy on do 

możnowładców króla i najprawdopodobniej 

zależy mu wyłącznie na 

utrzymaniu nazwiska Boleyn oraz powiększani

u bogactw.   

Według mojej opinii film zasługuje na 

obejrzenie. Sprawdzi się idealnie dla fanów 

poruszających dramatów, a także 

dla osób interesujących się 

historią, preferujących płynną, wzbudzającą 

emocje akcję bardziej niż zwykłe historyczno-

faktograficzne filmy.   

Kamila Małecka, 7 d  

  

  

  

  

  

  

(Nie) znane kobiety 

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 

kobiecie, o której na pewno wielu z Was już 

kiedyś słyszało. Tą kobietą jest Gabrielle 

(Coco) Chanel. Wielu z Was kojarzy ją 

zapewne z modą i perfumami i są to trafne 

spostrzeżenia. Jednak ja chciałabym Wam 

powiedzieć o tej niezwykłej kobiecie coś 

więcej…  

Zacznijmy od tego, że Gabrielle Chanel 

urodziła się 19 sierpnia 1883 roku w przytułku 

dla ubogich w Saumur we Francji. Matką 

Gabrielle była Jeanne Devolle, a ojcem – 

Alberta. Coco miała dwie siostry i trzech braci. 

W roku 1895 roku osierociła ją matka, a ojciec 

zostawił rodzinę w krótkim czasie po tym 

zdarzeniu. 6 lat spędziła wraz z siostrami w 

sierocińcu w Aubazine, prowadzonym przez 

siostry Najświętszego Serca Marii, gdzie 

nauczono ją szyć. Później przygarnęła ją ciotka, 

która doskonaliła jej umiejętności 

krawieckie.                   

W latach 1905–1908 występowała pod 

pseudonimem Coco jako piosenkarka w 

kawiarniach Moulins i Vichy, mimo iż nie 

potrafiła śpiewać, nadrabiała tańcem i 

temperamentem.  

W roku 1913 założyła w Paryżu swój pierwszy 

sklep z kapeluszami i damskimi ubiorami. Od 

1915 roku zaczęła sprzedawać w nim odzież o 

charakterze sportowym jako ubranie do pracy. 

W 1919 roku była już popularna i założyła dom 

mody pod marką Chanel. Proponowany przez 
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nią styl à la „skromna panienka”, propagujący 

ubrania wygodne na bazie dzianin, przyniósł 

szybko zainteresowanie bogatych i 

wpływowych klientek, zmęczonych 

obowiązującym gorsetem.   

Finansowy sukces 

odniosła dzięki 

perfumom Chanel No. 

5, które od początku 

promocji w 1922 roku 

zdobyły wielką 

popularność. W 

następnych 30 latach 

jej projekty 

modniarskie, podkreślające 

funkcjonalność i prostotę, 

zrewolucjonizowały 

przemysł odzieżowy. 

Przedsiębiorstwa Chanel 

zatrudniały na przełomie 

lat 20. i 30. około 3500 osób!  

  

W 1939 roku Coco 

Chanel wycofała 

się ze swej 

aktywności w 

świecie mody, 

zamykając swoją 

działalność na 

czas wojny. W 

1940 roku uciekła 

przed niemiecką 

inwazją do Vichy, 

a następnie 

powróciła do Paryża, 

gdzie spędziła resztę wojny w hotelu Ritz, w 

towarzystwie wysoko postawionych Niemców. 

Po wyzwoleniu Francji przez aliantów, we 

wrześniu 1944 roku, została na krótko 

aresztowana, ale wypuszczono ją na wolność. 

Wówczas wyemigrowała do Szwajcarii.   

Powróciła w 1954 roku, proponując kostium 

składający się z prostego żakietu bez 

kołnierzyka, wykończonego plecionką, w 

zestawieniu ze spódniczką do kolan. Strój ten 

zdobył ogromną popularność.  

 Pomimo tego, że Coco miał wielu kochanków, 

pozostała do końca życia niezamężna. Zmarła w 

wieku 87 lat, 10 stycznia 1971 roku w Paryżu 

we Francji.   

A teraz kilka ciekawostek o tej niezwykłej 

kobiecie.  

1. Projektantka mieszkała ponad 30 lat w hotelu 

Ritz, w którym zmarła w 1971 roku. Do dziś 

istnieje tam 188-metrowy apartament, z 

wieloma przedmiotami należącymi do Coco. 

Wynajęcie pokoju na jeden dzień kosztuje 25 

tysięcy euro!   

2. Chanel kłamała w kwestii swojej metryki. W 

licznych rozmowach podkreślała, że jest o 

dziesięć lat starsza. Dzięki temu mogła ukryć 

swoją przeszłość, w której doświadczyła biedy 

i samotności.  

3. Projektantka spopularyzowała modę na 

„małą czarną” sukienkę. Na ten pomysł wpadła 

w 1926 roku pokazując, że czerń nie musi być 

kojarzona wyłącznie z pogrzebem. Ten 

wszechstronny kolor jej zdaniem pasował na 

wiele okazji.  

4.Chanel uwielbiała sport, szczególnie jazdę 

konną. Te typowo męskie aktywności 

zainspirowały projektantkę do zmiany damskiej 

garderoby na wygodną i praktyczną.  

A więc podsumowując mogę powiedzieć, że nie 

trzeba być wysoko urodzonym, aby osiągnąć 

jakiś sukces w zawodzie i stać się sławnym, a 

dobry przykładem, aby to udowodnić, jest Coco 

Chanel, która stała się sławna, a jej ubrania 

poznał cały świat!  

                                                                            

                                   Ania Formanowicz, 7b 
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Co w dalekich krajach ? 

 

Fenek (lis pustynny)   

Witam was serdecznie po długiej przerwie! 

Dziś opowiem o czymś rozgrzewającym. 

Chodzi mi o pewne zwierzę, które nazywa się 

fenek. Jego naukowa nazwa to  Vulpes zerda. 

Jest to  gatunek drapieżnego ssaka z rodziny 

psowatych. Ma wielkie uszy, które pomagają 

mu się ochłodzić. Występuje na suchych i 

pustynnych terenach Półwyspu Arabskiego i 

północnej Afryki. A teraz przedstawię wam 

kilka ciekawostek:  

1. Fenek to najmniejszy przedstawiciel rodziny 

psowatych – osiąga długość zaledwie 30-40 

centymetrów.  

2. Ten ssak występuje powszechnie na suchych 

terenach Półwyspu Arabskiego oraz w 

północnej części Afryki.  

3. Uszy fenka mogą osiągać długość 15cm – to 

niemal połowa długości jego całego ciała! Tak 

duże uszy pozwalają fenkom na usłyszenie 

potencjalnego zagrożenia nawet z bardzo dużej 

odległości.  

4. Fenki stanowią również zwierzę hodowlane: 

ich łagodne, przyjazne usposobienie sprawia, że 

można je wytresować. Szczenięta szybko 

przyzwyczajają się do ludzi, chętnie bawią się  z 

nimi i spędzają czas.  

5. W warunkach hodowlanych zwierzę to może 

dożywać nawet 12 lat, co zbliżone jest do 

długości życia wielu ras psów domowych.  

  

Julia Marek, kl. 6 a  

 

 

Baby Yoda  

To postać z oryginalnego serialu telewizyjnego 

Star Wars Disney + The Mandalorian. Jest 

małym dzieckiem tego samego nienazwanego 

obcego gatunku, co postacie z Gwiezdnych 

Wojen Yoda i Yaddle, z którymi dzieli silną 

umiejętność Mocy. Jest on podopiecznym 

Mandalorianina o imieniu Mando. Pochodzi z 

planety Mandalore i jest łowcą nagród. 

Złoczyńców wymienia na szlachetną stal - 

Beskar. Mandalorianie wykorzystują Beskar do 

kucia swoich kuloodpornych zbroi. Mando 

używa do poruszani się pomiędzy planetami 

statku o nazwie Brzeszczot.   

 

Pewnego dnia Mandalorianin dostał 

zlecenie, by dostarczyć naukowcom Baby 

Yodę. Jednak Mando pokochał małego stworka 

i zabrał go ze sobą w daleką podróż. Baby Yoda 

już w pierwszych odcinkach wykazywał 

ogromne pokłady mocy. Potrafił poruszać 

przedmiotami. Mały stworek okazał się bardzo 

śmieszny i wiernie towarzyszył łowcy nagród. 

Podczas licznych podróży wpadał również w 

wiele kłopotów. Uciekając przed Gildią, 

Mandalorianin udaje się na słabo zaludnioną 

planetę Sorgan. Tam spotyka najemniczkę, byłą 

członkinię Rebelii – Carę Dune, która ukrywa 

się przed łowcami nagród. Cara 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sojusz_Rebeliant%C3%B3w
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zauroczona  stworkiem postanawia pomóc 

Mandalorianinowi ochronić malca.   

W sezonie 2. odcinku 13. Mando 

odnajduje Aschokę Tano, która nawiązuje 

kontakt telepatyczny z Malcem i poznajemy 

jego prawdziwe imię – Grogu! Grogu pojawił 

się w każdym odcinku pierwszych dwóch 

sezonów, z wyjątkiem „ Rozdziału 15: 

Wierzący ”. Został stworzony przez twórcę 

i showrunnera The Mandalorian, Jona Favreau, 

w oparciu o jego pragnienie zbadania tajemnicy 

wokół Yody i jego gatunku. Postać była dalej 

rozwijana we wczesnych rozmowach między 

Favreau i producentem 

wykonawczym Dave'em Filonim , a wizerunek 

postaci został zdefiniowany przez artystę 

koncepcyjnego Christiana Alzmanna. Grogu to 

głównie dzieło animatroniki i lalkarstwa , choć 

akcentowane przez obrazy generowane 

komputerowo .  Fizycznie Grogu bardzo 

przypomina Yodę, dzieląc jego 

charakterystyczną zieloną skórę i długie, 

spiczaste uszy.  Grogu jest niewielkich 

rozmiarów, ma szerokie oczy, krótkie włosy i 

pomarszczoną skórę.  Grogu potrafi siedzieć, 

czołgać się, chodzić i jeść. Wydaje się, że jest w 

stanie rozumieć jakiś język, który się wokół 

niego mówi, ale nie może mówić, z wyjątkiem 

dziecięcego bełkotu.   

Julia Marek, 6a 

  

Tajemnice świata 

Była nim Gloria z filmu animowanego 

“Madagaskar”, zwykle można spotkać go w 

zoo, a w środowisku naturalnym w Afryce. Czy 

wiedzieliście, że na 15 lutego przypada 

Światowy Dzień Hipopotama? Z tej okazji 

przedstawię Wam parę ciekawostek o tym 

parzystokopytnym ssaku.  

Skąd wzięła się nazwa hipopotama?  

Słowo “hipopotam” (gr. “hippopotamos” ) 

wzięło się od greckich słów “hippos”, czyli koń 

oraz “potamos” - rzeka, więc hipopotam to po 

grecku “rzeczny koń”.  

Jakie są gatunki hipopotama i gdzie one żyją 

w środowisku naturalnym?  

Na świecie są dwa gatunki hipopotamów - 

pospolity zwany też nilowym oraz karłowaty. 

Hipopotamy pospolite żyją w rzekach i 

jeziorach w Afryce na południe od Sahary do 

nawet 2000 m n.p.m. Natomiast hipopotamki 

karłowate mieszkają w lasach deszczowych i 

bagnach zachodniej Afryki, głównie w Liberii.  

Co jedzą hipopotamy i ilu lat mogą dożyć?  

Hipopotamy mogą zjeść 68 kg trawy każdej 

nocy. Biorąc pod uwagę ich ogromne rozmiary, 

spożycie pokarmu przez nie jest stosunkowo 

niskie. Badanie z 2015 roku wykazało, że od 

czasu do czasu jedzą także tusze innych 

zwierząt. Hipopotamy żyją do 40 lat.  

Czy hipopotamy umieją pływać?  

Wbrew pozorom hipopotamy nie potrafią 

pływać, mimo że przebywają w wodzie przez 

większą część życia. Chodzą lub stoją na 

powierzchniach pod wodą. Robią to, aby 

chronić swoją skórę przed słońcem.  

Co oznacza otwarty pysk u hipopotama?  

Otwarty pysk u hipopotama często jest uważany 

za ziewnięcie, jednak tak naprawdę hipopotamy 

w ten sposób oznaczają swoje terytorium i 

ostrzegają innych przed wtargnięciem na ich 

teren. Sygnalizują tym również, że czują się 

zagrożone i mogą zaatakować.  

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zerknij na:  

Źródła:  

Hipopotam nilowy – Wikipedia, wolna 

encyklopedia  

Hipopotamek karłowaty – Wikipedia, wolna 

encyklopedia  

20 Wybranych Ciekawostek o hipopotamach - 

Fajne Podróże (fajnepodroze.pl)  

Aleksandra Weiss, 8 c  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_15:_The_Believer
https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_15:_The_Believer
https://en.wikipedia.org/wiki/Showrunner
https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Favreau
https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Favreau
https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Filoni%22%20/o%20%22Dave%20Filoni
https://en.wikipedia.org/wiki/Animatronics%22%20/o%20%22Animatronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Puppetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-generated_imagery
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-generated_imagery
https://en.wikipedia.org/wiki/Vellus_hair
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotam_nilowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotam_nilowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotamek_kar%C5%82owaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotamek_kar%C5%82owaty
https://fajnepodroze.pl/hipopotamy-ciekawostki-informacje-fakty/
https://fajnepodroze.pl/hipopotamy-ciekawostki-informacje-fakty/
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Walentynki 

Walentynki to święto zakochanych obchodzone 

14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św. 

Walentego, którego w Europie Zachodniej i w 

Ameryce Północnej uważa się za patrona 

zakochanych. W Polsce walentynki obchodzi 

się od lat dziewięćdziesiątych XX w. Zwyczaje 

walentynkowe w naszym kraju są podobne jak 

w innych częściach świata. Jednym z 

najważniejszych z nich jest wysyłanie 

ozdobnych kartek z życzeniami do ukochanej 

osoby, ale również do innych bliskich osób. 

Kartki te, podobnie jak święto, noszą nazwę 

walentynek. Poza tym często obdarowuje się też 

najbliższych drobnymi upominkami. No i jest to 

okazja, by miło spędzić czas z bliskimi 

osobami. To bardzo przyjemne święto         

Andrzej Formanowicz, 6 a  

  

  

OKRĄGŁE ROCZNICE – LUTY 

1 lutego 1411 roku (610 lat temu) - zawarto I pokój 

toruński kończący Wielką Wojnę z Zakonem 

Krzyżackim.  

5 lutego 1831 roku (190 lat temu) – armia rosyjska 

pod wodzą feldmarszałka Iwana Dybicza wkroczyła 

na teren Królestwa Polskiego w celu 

stłumienia powstania listopadowego.  

7 lutego 1831 roku (190 lat temu) -  Sejm Królestwa 

Polskiego powziął uchwałę o kokardzie narodowej, 

czyli o polskich barwach narodowych.   

14 lutego 1831 roku (190 lat temu) - pierwsze 

polskie zwycięstwo w  powstaniu listopadowym - 

pod Stoczkiem.  

25 lutego 1831 roku (190 lat temu) - stoczono 

największą bitwę w powstaniu listopadowym - bitwę pod Grochowem.  

                                                                        Wyboru dokonał Dariusz Kołodziejczyk                 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Dybicz_Zabałkański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Polskie_(kongresowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_(powstanie_listopadowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Polskie_(1830–1831)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Polskie_(1830–1831)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski
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Das Brauchtum, den Valentinstag als Tag der Liebenden zu begehen, weil im  Februar die Paarungszeit 

der Vögel beginnt, geht zurück auf den Festtag für die römische Göttin Juno. Der Valentinstag gewann 

in Deutschland erst nach dem 2. Weltkrieg an Bedeutung, wurde er doch von den Amerikanern 

abgeguckt. 

 

 

 

Połącz obrazek z właściwym podpisem. 

das Herz 

der Ring 

 

 
 

 

die Pralinen 

die Liebe 

der Baum 

die Blumen 

 
 

 

der Liebesbrief 

die Zeitung 
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Życzenia  walentynkowe <3  

 
Wszystkim uczniom, w szczególności uczniom klas 7 i 8, dużo miłości i serdeczności.  

Życzy pan od fizyki  (Maciej Gielnik)  

 ********************************************************************************* 

Cześć  

Chciałam Ci powiedzieć, Aleks, że Cię lubię.  

Wiem, że chodzisz do klasy 3b.   

Lubię Cię, można powiedzieć, że się w Tobie zakochałam.  

W Tobie zakochana dziewczyna  

*********************************************************************************  

 Serdeczne życzenia walentynkowe dla Mateusza z 2b, Maksa z 3a oraz dla  dwóch Natasz  z 2b  

składa  

 anonimowa Walentynka  

  

Ze sportu  

13 lutego odbyły się Mistrzostwa Miasta Poznania IX Memoriału Bogdana Brody. W mistrzostwach 

uczestniczyło 197 zapaśników z 29 klubów.  Maksymilian Ostrowski, uczeń klasy 3a stanął na 

najwyższym podium, zdobywając I miejsce w swojej kategorii wagowej.    
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MAŁY SZKOLNIACZEK 

  

Opowiadanie o Broni  

Rozpoczęliśmy szukanie psa w intrenecie. Po 

przeszukaniu stron znaleźliśmy odpowiednie 

ogłoszenie. Wtedy babcia zadzwoniła do 

schroniska. Kiedy pani opowiedziała historię o 

piesku, babcia zdecydowała się go adoptować. 

Pani przywiozła psa z Konina do Poznania. 

Wspólnie daliśmy jej imię Bronka. Od tej pory 

Bronka mieszka z babcią we Wronkach.  

Marcin Stróżyk   

  

  

MARSJANIN ŁOWCA  

Część 1  

PIERWSZE POJAWIENIE  

Marsjanin właśnie jadł śniadanie, gdy 

nagle portal pochłonął go na Ziemię i 

przeteleportował na stację benzynową. Poszedł 

do lasu na poszukiwanie jedzenia. Z drewna 

zrobił ognisko 

i zasnął. 

Następnego 

ranka poszedł 

na 

poszukiwanie 

kogoś, kto mu 

pomoże, tylko 

że nie wiedział, 

czy ktoś tu jest, 

więc ruszył 

przed siebie. 

Po długiej 

drodze zmęczył się, usiał na ławce i poczekał 5 

minut. Rozglądał się niespokojnie, jakby coś 

miało go uderzyć.    

W końcu zszedł z ławki i wyruszył w 

podróż. Ponieważ było już ciemno, postanowił 

pójść spać, tylko że nie wiedział, gdzie się 

położyć. Znalazł ubranie, ubrał się w nie, ale 

było za duże, więc je poobgryzał.  

 “A może zostanę superbohaterem” - 

pomyślał Marsjanin. “Tylko przed kim i kogo 

będę ratować? Może kogoś tu spotkam. 

Hmmm, tylko kogo? A może tu żyją takie 

stworzenia, o 

których czytałem 

w komiksach, czyli 

ludzie”?   

     Marsjanin 

spotkał człowieka.  

  

  

Marsjanin i człowiek poszli dalej. 

Marsjanin pomyślał: “Dlaczego on się mnie nie 

boi? Może mu to powiem... Dobra, powiem mu 

to”.  

- Ej, dlaczego Ty się mnie nie boisz? - zapytał 

Marsjanin człowieka.  

- Dlatego, że jestem już duży - powiedział 

człowiek.   

- A co to znaczy być dużym? - zapytał 

Marsjanin.  
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- To znaczy, że mam już dużo lat.  

- Ile ty masz lat?  

-  Mam 10lat.  

-  Gdzie mieszkasz?  

-  Tam... - dziesięciolatek pokazał mały blok.  

-  Jak to się nazywa?  

-  Blok.  

c.d.n.  Oliwier Drewa, I b  

  

 ********************************************************************* 

  

  

Walentynka Wojtka Sadowskiego z I c                                 Walentynka Oskara Dziedzica z Ic 

  

Walentynki - dzień wspaniały, każdy czeka dziś na kwiaty  

Czekoladki albo misia, co by dzień osłodził dzisiaj.  

Natalia Gniatczyk, I c  

   

W czwartek mieliśmy balik karnawałowy. Chłopacy byli przebrani za górali i szeryfów, a dziewczynki 

za księżniczki i czarownice, a Pani założyła irokeza. Było fajnie.   

We wtorek robiliśmy na lekcji pracę na konkurs „Mój kot”. W klasie wygrali: Jacek, Oskar, Karolina. 

Gratulujemy.  

Natalia Gniatczyk, I c  
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                 redakcyjne:  

Ania Formanowicz, Andrzej Formanowicz, Agnieszka Formanowicz, Ola Weiss, 

Julia Marek,  Małgorzata Tomczak, Marcel Wacławek. 

                                                           

pod                                           Ewy Wacławik, Iwony Małłek , Marzeny Gęsickiej  - „MAŁY SZKOLNIACZEK”                      

                                                  

oprawa graficzna:  pod okiem  Gabrieli  Wołosz               

skład komputerowy: Julia Hybiak 

                                                

Dzień Kota w świetlicy szkolnej  

W związku z obchodzonym 17 lutego Międzynarodowym Dniem 

Kota dzieci wykonywały szereg prac plastycznych, w których 

głównym bohaterem był KOT. Bawiły się również w gry i zabawy 

ruchowe, naśladując koty.  

  

  

  

 

 

 

Dzień Myśli Braterskiej 2021  

Poniedziałkowa zbiórka 22 lutego br. była wyjątkowa. Przypadał wtedy Dzień Myśli 

Braterskiej, który jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu wszystkich gromad zuchowych i drużyn 

harcerskich na całym świecie. 22 lutego 1857 roku urodził się twórca scoutingu światowego, lord Robert 

Baden- Powell. Z tej okazji zuchy, na majsterce wykonały pamiątki z drewna, plasteliny, sznurka i 

cukierków, i wręczyły je pracownikom naszej szkoły, którzy pracowali tego dnia po południu. Wszyscy 

dorośli ucieszyli się z upominków, a Zuchy Niepokonane były szczęśliwe, że mogły je rozdawać 

i wędrować po całej szkole. A  potem czekało na zuchy moc niespodzianek, przygotowanych przez 

kadrę gromady, których nie powstydziłby się sam Robert Baden- Powell.   

 


