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Wiosna zaczyna się 21 marca, a kończy 

22 czerwca. Wtedy świat budzi się po długiej 

zimowej drzemce, topnieje śnieg. Ptaki zaczynają 

wesoło śpiewać, co niektóre wróciły już               

z ciepłych krajów, a inne lecą do zimnych. 

Zwierzęta wychodzą ze swoich zimowych norek. 

Słońce zaczyna mocniej przygrzewać, na dworze 

robi się cieplej, a dni są coraz dłuższe. Rośliny 

WIOSNA

Zimę prędko pożegnała,

I się z nami przywitała.

Mroźne ranki już uciekły,

Mama z babcią babkę piekły.

Kwiatki główki swe wypchnęły,

tam zajączki już brzdąknęły.

Z wiosną zawsze piękny kraj,

No, bo wiosna jest naj, naj.

                Paulina Szymańska

budzą się na nowo. Świat robi się kolorowy!

Agata Szymańska

HARCERSTWO- TO MOJA PASJA!

Moją pasją jest harcerstwo. Należę do      

20 Drużyny Harcerskiej „Buki” imienia 

Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” działającej przy 

hufcu Stargard.

RYS HARCERSTWA

Założycielem Skautingu na świecie był generał Robert Baden-Powell. 

Urodził się on 22 lutego 1857 roku. Data jego urodzin jest powszechnie znana 

jako DMB (Dzień Myśli Braterskiej). Założycielem Związku Harcerstwa 

Polskiego (ZHP) był ksiądz Andrzej Juliusz Małkowski, ur. 31 października 

1888 roku.

Harcerz pomaga innym, dzieli się swoimi umiejetnościami,  a przede 

wszystkim dobrze się bawi! Uwielbiam chodzić na RAJDY, biwaki, obozy, 

ogniska itp.  

Wszystkim bardzo polecam taką aktywność spędzania wolnego czasu:) 

Paweł Maj.
2 3
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Uczniowie m.in. grają ze sobą w piłkarzyki. Przygotowują się w ten sposób 
do czerwcowego Międzyszkolnego Turnieju Piłkarzyków Stołowych. 

W okresie letnim przerwy spędzają na szkolnym boisku, bawiąc się na placu zabaw 
bądź grajac w piłkę.

Ostatnio duże zainteresowanie dzieciaków zwłaszcza tych starszych 

wzbudziła gra strategiczna,                   w którą grają na telefonach 

komurkowych.    
Clash Royale polega na tym, że wcielamy się w rolę króla (my to 

niebiescy, a przeciwnik czerwony). Władamy swoim królestwem. W tej grze 
osiągnięcia są liczone w pucharach: wygrywając (26 do 37 pucharów), 
przegrywając (-1 do -33) i remisując (0) bitwy. Kiedy zaczynasz grę znajdujesz 
się na trening camp, po 7 wygranych wchodzi się na 1 arenę Goblin Stadium. 
Wyróżniamy 4 typy kart: common (np. Elite Barbarians, Goblin Gang), rare (np. 
Wizard, Hog Rider), epic (np. Golem, Executioner), legendary (np. Magic Archer, 
Royale Ghost). 

Areny w Clash Royale to:
   1. Goblin Stadium,
   2. Bone Pit,
   3. Barbarian Bowl,
   4. P.E.K.K.A’s Playhouse,
   5. Spell Valley,
   6. Builder’s Workschop,
   7. Royale Arena,
   8. Frozen Peak,
   9.Jungle Arena,
  10. Hog Mountain,
  11. Electro Valley,

Slime
        Także dzieciaki oszalały na punkcie Slime! 

Instagram i YouTube wypełnione są filmikami ze  Slime'y! 
Hasztag sl ime pojawia się przy milionach postów w mediach 
społecznościowych!  Dzieci i młodzież kochają robić Slime’y i dzielić się 
efektami.
                                                 Przepis na Slime:

1. Wlej do miski płynny klej PVA (bambino, Astra).
2. Dodaj wodę oraz mydło w płynie ( mniejwięcej tyle ile 1\3 kleju).
3. Wszystko wymieszaj.
4. Stopniowo dodawaj po 1-2 kropelki Aphtin (lek na afty, znajdziesz
    w każdej aptece za 2zł).
5. Kiedy gotowy slime się kleji ponownie dodaj 1-2 kropelki aphtinu 
    (dla uzyskania odpowiedniej masy).
6.Dla lepszego efektu dodaj do swojego slime barwnik (np.farbę, kuleczki     
   styropianowe lub brokat).

Nelly Czajka-Rożek

12. Legendary Arena:
Challenger I od 4000,
Challenger II od 4300,
Challenger III od 4600,
Master I od 4900,
Master II od 5200,
Master III od 5500,
Champion od 5800,
Grand Champion od 6100,
Ultimate Champion od 6400.

Twórcą gry jest Fińska firma 
SUPERCELL.

Gorąco polecają
Samuel Samsel & Kajetan Włodarczyk

Walentynki
Walentynki to święto, które wzięliśmy z Wielkiej 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jest to coroczne 
święto zakochanych przypadające na 14 lutego. Nazwa 
ta pochodzi od św. Walentego, którego wspomina się podczas wspomnień 
liturgicznych w kościele katolickim.4 5
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Jest taki zwyczaj, że obdarowujemy się drobnymi upominkami i wysyłamy 
sobie listy miłosne. W Terni w tym dniu wręcza się również nagrodę Rok 
Miłości. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II. 
Jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego.

W naszej szkole również obchodzilismy ten dzień. Chłopcy i dziewczynki 
obdarowywali się wzajemnie laurkami oraz liścikami :)

Samuel Samsel

Skąd s ię wziął i po co 
obchodzimy Popielec?

 Popielec jest świętem chrześcijańskim. Obchodzi się go w pierwszy dzień 
Wielkiego Postu czyli 46 dni przed Wielkanocą. Przypada on co roku między     
5 lutym, a 10 marca (2017 - 1 marca, 2018 - 14 lutego, 2019 - 6 marca). 

Tego dnia na mszy świętej kapłan posypuje głowy ludzi popiołem na znak 
pokuty, zwyczaj ten wprowadził w XI wieku papież Urban II wówczas 
postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w zeszłoroczną 
niedzielę palmową. Zwyczaj ten zastępuje akt pokuty i jest umieszczony              
w czasie liturgii słowa po homilii. Obyczaj posypywania głów popiołem na znak 
rozpoczęcia Wielkiego Postu sięga również starożytności, to przypomnienie            
i wyznanie: jesteśmy słabymi ludźmi, prochem i bez Pana Boga i Jego łaski 
nasze życie jest jak unoszony wiatrem pył ziemi.

      W środę popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
(od 14 roku życia) i post ścisły (od 18 do 60 roku życia). 

Samuel Samsel

       Komar ma 47 ,,zębów" - to ostre krawędzie na ich trąbce, które pomagają    
       im przebić skórę.
                   ___________________________________________
       Średniej wielkości ołówek ma grafit pozwalający narysować linię 
       o  długości 61,2 km.

___________________________________________

                                          Pingwiny mają tylko jednego partnera przez całe  
                                          życie  i ,, oświadczają się " dając partnerce kamień.

___________________________________________

Uniwersytet Oksfordzki założony w 1096r. jest starszy od Imperium Azteków 
( 1428 - 1521).

___________________________________________ 

Odcisk psiego nosa - podobnie jak odcisk ludzkiego 
palca - jest niepowtarzalny.

Widzisz kaczkę czy królika?

Leon Suchowerski 
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Rose i zaginiona 
księżniczka

Autorka tej książki to znana Holly Webb. Napisała ona ponad sto 
książek. Z serii o Rose są cztery powieści. Książka opowiada o dziewczynce, 

która z sierocińca trafiła do domu magii. Pracowała tam jako pokojówka dla 

pana Aloysiusa Fountiana i jego córek. Pewnego dnia dziewczynka odkryła, że 

ma coś po swoim rodzicu i ma odrobinę magii w sobie. Lecz pewnego dnia 

starsza pokojówka dogryza Rose, dar wymyka jej się spod kontroli i zmienia 

kolor skóry koleżance na czarny. Sarah (tak na imię miała starsza pokojówka) 

przezywa dziewczynkę od  wiedźmy i zaczyna się jej bać. Parę dni później córka 

właściciela Bella, proponuje Rose wyjazd do królewskiego pałacu na herbatkę z 

księżniczką Jane, a ona z miłą chęcią zgadza się. Gdy docierają już na miejsce 

okazuję się, że księżniczka znika. Straże odnajdują ją w ogrodzie całą 

zmarzniętą. Po pewnym czasie król prosi dziewczynkę o pomoc                          

w odnalezieniu zaginionej księżniczki, Rose zgadza się. 

Więcej dowiecie się czytając książkę…….
                                                                                                  Paulina Szymańska

CUDOWNY chłopak
Wzruszająca i jednocześnie zabawna, dająca nam wiele do myślenia 

opowieść o walce dziecka z przeciwnościami losu.
August jest mądrym, humorystycznym chłopcem, a jego życie wyglądałoby 
pewnie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, z powodu którego 
ma zdeformowaną twarz i nim ukończył dziesiąty rok życia, musiał przejść 27 
operacji. Niektóre z nich umożliwiły mu samodzielnie oddychać, inne patrzeć 
na świat, a jeszcze inne słyszeć bez aparatu słuchowego. Były też i takie, które 
nieco poprawiły wygląd jego twarzy. Do tej pory patrzył na siebie oczyma 
bezwarunkowo kochających go rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – 
od razu do piątej klasy, gdyż przedtem uczyła go w domu mama – przyjdzie mu 
się zmierzyć ze światem rówieśników i starszych uczniów z ostracyzmem, 
uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym chamstwem i podłością. Spotka się 
jednak również z dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością. 
Kontakt z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko jego?

Jest to książka nr 1 na liście bestsellerów                                        New 
York Timesa! Najlepsza książka Amazona w  2012r.
Jedna  ze  100 książek  najlepiej  sprzedających się                                                     
w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych!

W 2018 roku powstała ekranizacja książki 
z Julią Roberts, Owenem Wilsonem oraz Jacobem 
Tremblayem.

13 marca klasy 4-6 pojechały do kina, aby obejrzeć tę fascynującą historię.       
Idea tej powieści uświadomiła nam wiele ważnych rzeczy, pozwoliła 
przemyśleć nasze zachowania.

                                                                                                     Amelia Samsel

Wykaz najpopularniejszych książek dla dzieci i młodzieży.

NASZE BLOGERKI AMELKA I PAULINA POLECAJĄ:

8 9
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Wykaz najpopularniejszych książek dla dzieci i młodzieży.
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      Pewnego dnia uściskałam rodziców na pożegnanie i zarzuciłam torbę 
na plecy. Nadszedł oto ten właśnie moment, aby mała i cicha „córeczka tatusia”, 
jak mnie często nazywano wyfrunęła z gniazda. Wskoczyłam na grzbiet mojego 
wielkiego, rudego czworonoga o miaukliwym głosie i ostatni raz pomachałam   
w stronę domu. W oczach ojca pojawiła się mała łezka, mama zaś wtulona         
w ramiona taty blado się uśmiechała. Pomyślałam, że nie chodzi tylko o to, że 
będzie im mnie brakować, lecz będą martwić się, czy sobie poradzę. Ja czułam, 
że będzie wspaniale. Chciałam udowodnić, że dam sobie radę. Już za chwilę 
miała zacząć się przygoda mego życia. Dobry los rozstawił na mej drodze wiele 
rozmaitych przeszkód i niespodzianek, z czego zupełnie nie zdawałam sobie 
sprawy.

Z trudem przedzierając się przez gęste, leśne zarośla w oddali ujrzałam 
niewielką polanę. Była przepiękna. Trawa o cudnym kolorze świeżej zieleni, 
obsypana była kwitnącym kwieciem. Nie sposób było oprzeć się jej urodzie. 
Postanowiłam zatrzymać się tam na noc.

Namiot był już rozbity, a ja siedziałam przy żarzącym się jeszcze 
ognisku, pieszcząc czule mego przyjaciela, Rudolfa.

Nagle zza krzewu wyskoczył mały, czarny jak smoła królik. Bardzo mnie 
wystraszył, stanęłam jak słup soli, dopiero po chwili uświadomiłam sobie, że 
przecież zwierzak bał się dużo bardziej. Zwierzę przekicało polanę i skryło się   
w gąszczu paproci. Otrzepałam się i poszłam w ślady puszystego „kłębka”.    
Gdy go znalazłam, siedział skulony pod krzakiem i głośno szlochał. Tak głośno, 
że nawet nie usłyszał, jak powolutku się do niego zbliżyłam. Byłam świadkiem 
jego wielkiej rozpaczy.

-Co się stało? - łagodnie zaczęłam rozmowę.
Zwierzaczek odskoczył lekko, nie spodziewając się niczyjej obecności w jego 
cichej kryjówce.

Mały futrzak, nieustannie łkając w końcu podzielił się ze mną swą troską. 
Okazało się, że jest on bardzo samotny. Wywnioskowałam też, iż jest on trochę 
nieśmiały. Może z tego powodu trudno mu było dotychczas zawierać 
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znajomości. Do takich osób trzeba podchodzić ze spokojem i ciągle zachęcać do 
rozmowy, lecz nie zmienia to faktu, że ten króliczek był bardzo sympatyczny      
i wrażliwy.

Nie miałam serca zostawić go zupełnie samego, lecz nie miałam zamiaru 
zabierać go w swoją dalszą podróż. Zastanawiałam się, co mam począć, przez 
co ani na chwilę nie zmrużyłam tamtej nocy oka. Rankiem odpowiedź przyszła 
sama.

Gdy wyszłam z namiotu, słońce dopiero wstawało, a Rudolf i Romek – 
nasz nowy kolega, jeszcze smacznie spali. Moim zamiarem było przyrządzenie 
jako takiego śniadania. Coś jednak przykuło moją uwagę. Był to uroczy, 
śnieżnobiały króliczek beztrosko bawiący się w kępce różowych kwiatów. 
Pomyślałam, że skorzystam z sytuacji i spróbuję pomóc Romeczkowi 
zaprzyjaźnić się z nową towarzyszką. Przyrządziłam potrawę i zaprosiłam 
wszystkie zwierzęta do wspólnego posiłku. Zauważyłam wzajemne 
zainteresowanie, rosnące pomiędzy króliczą parą. Miło było obserwować radość 
malującą się na pyszczku Romka. Może nareszcie nasz przyjaciel zazna 
szczęścia – pomyślałam – i nigdy więcej nie będzie doskwierała mu samotność? 
Opuściłam to malownicze, niczym z obrazu miejsce z ogromną ulgą                    
i zadowoleniem.

Mknęłam na grzbiecie Rudolfa przez pola i łąki ciesząc się piękną, letnią 
pogodą. Nadszedł czas na odpoczynek, więc szukaliśmy odpowiedniego 
miejsca. Niebawem, zza kolejnego pagórka przywitała nas dolina porośnięta 
bujną roślinnością, pośrodku której płynęła rzeka. Zbliżyliśmy się do wody, 
czystej jakby łza. Następnie postanowiliśmy spocząć na niewielkiej ławce 
znajdującej się w cieniu wielkiego dębu. Drzewo wyglądało majestatycznie. 
Zdziwiło mnie, że na takim bezludziu znalazłam ławeczkę, dokładnie taką, jak 
w niejednym parku miejskim. Rudolf ponownie skierował swe kroki ku wodzie, 
ja natomiast przymknęłam na chwilę oczy, by wsłuchać się w śpiew ptaków. Ten 
jakże niezwykły koncert zakłóciło w pewnej chwili czyjeś głośne narzekanie. 
Rozejrzałam się wokół, ale nikogo nie ujrzałam. Narzekanie nie ustawało. 
Nawet mój kot, wierny stróż, przestał chlipać wodę z rzeczki i zaczął bacznie 
nasłuchiwać. Pomyślałam, że jeśli stanę na mostku, może zobaczę istotę, która 
tak ostentacyjnie wyraża swoje niezadowolenie, lecz i to nie pomogło. 
Odezwałam się zatem: 

- Halo, czy ktoś mnie słyszy?
Wtem obcy głos zamilkł. 
- Czy jest ktoś ze mną? Nie bój się, porozmawiajmy – zachęcałam dalej. 

W tym momencie zauważyłam mały, czerwony punkcik przemieszczający się   
w moją stronę wśród wysokich traw. Zza nich wyłoniła się niewielka postać 
przypominająca karła z niezadowoloną miną. Był to skrzat. Patrzył na mnie 
pochmurnie i cały czas mamrotał coś pod nosem. Miałam wrażenie, że gdyby 
mógł, ciskałby z oczu piorunami, podobnie jak burzowa chmura. 
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- Czy coś się stało? Śmiało, usiądź obok mnie, nie zrobię Ci krzywdy – 
rzekłam. Skrzat dalej patrzył na mnie nieufnie. Jednakże jego wrogi wyraz 
twarzy zniknął, a zastąpił go smutek i zrezygnowanie. Po chwili zastanowienia 
wszedł na mostek i usiadł nieopodal mnie ze spuszczoną głową. 

- Jeśli mogę Ci w czymś pomóc, powiedz – oznajmiłam. 
- Nie możesz – odrzekł – Moja sytuacja jest beznadziejna. Nikt nie 

pomoże skrzatowi. Powiedziawszy to, głośno westchnął. 
- Więc powiedz chociaż, w czym nie można Ci pomóc. Rozmowa także 

przynosi ulgę – odparłam.

Skrzat długo się zastanawiał, aż w końcu wybuchnął ze złością:
- Oj, jakiż ja jestem głupi! Biada mi, biada! Moja biedna rodzina! Cóż ja 

teraz pocznę?! Jak wykarmię dziatwę?! – narzekał tak w kółko jeszcze kilka 
minut, nim zdradził swój mroczny sekret.

- …i wtedy właśnie zorientowałem się, że zgubiłem sakwę – dokończył. 

Po wysłuchaniu tej historii zrobiło mi się bardzo smutno,. Pożałowałam 
biednego skrzata. Pracuje on ciężko w kopalni, a napotkane od czasu do czasu 
drobinki złota skrzętnie gromadzi do sakwy. Co jakiś czas udaje mu się uzbierać 
drogocennego kruszca, który oddaje swej gospodarnej żonie. W ten sposób 
utrzymuje wielodzietną rodzinę, a dziś spotkało go ogromne nieszczęście –          
w drodze powrotnej do domu zgubił sakiewkę.

- Jeśli chcesz chętnie pomogę Ci szukać twojej zguby – 
zaproponowałam.

- To na nic – odezwał się skrzat załamany – bo do kopalni i z powrotem 
to cały dzień marszu, a mi zostało tylko kilka godzin do zmroku. Muszę wrócić 
dziś do domu.

-Ależ, to żaden problem – odpowiedziałam radośnie - Na moim Rudolfie 
pokonamy tę odległość na tyle szybko, że zdążysz wrócić do bliskich na kolację.

Skrzat spojrzał na mnie oczyma pełnymi nadziei. Po chwili mknęliśmy leśną 
drogą, przypominającą tunel, rozglądając się uważnie. W pewnym momencie na 
skraju zagajnika, pod krzewem dzikiej róży coś błysnęło, odbijając promienie 
zachodzącego słońca. Kociak skierował się w stronę krzaku i obwąchał worek,     
z którego wysypały się migocące kamyczki.

- Jest! Udało się! To moje złoto! Jakże jestem szczęśliwy! – zawołał 
skrzat.

W podzięce za pomoc nieznajomy zaproponował mi i mojemu 
czworonożnemu przyjacielowi gościnę w swej chacie. Spędziliśmy miły wieczór 
w wesołej i pełnej domowego ciepła atmosferze.

Nazajutrz skrzacia rodzina pożegnała nas gorąco i tkliwie. Do dziś nie 
znam imienia tego poczciwego skrzata, lecz on na zawsze pozostanie w moim 
sercu. Spragnieni przygód, ja i Rudolf udaliśmy się w dalszą drogę. 

- Znalazłam jakąś łódkę! – krzyknęłam do mojego wiernego druha, drzemiącego 
po drugiej stronie plaży. Był zmęczony ciągłą wędrówką, więc poprzedniego 
dnia, wczesnym wieczorem zatrzymaliśmy się na odpoczynek. Lecz czy można 
leniuchować wiecznie? Leżąc na miałkim piasku doskonale zdawałam sobie 
sprawę, że dzielące nas od dalszych przygód morze trzeba w jakiś sposób 
pokonać. Nie chciałam kończyć naszej przygody na jego brzegu. 

Z samego rana zatem wyruszyłam na poszukiwanie transportu                    
i szczęśliwym trafem nareszcie mi się udało. Mój kotek strzygnął najpierw 
jednym, potem drugim uszkiem, dźwignął się ospale z piachu i przeciągnął. 
Zanim się obejrzałam, siedział przede mną, wpatrując się we mnie swoimi 
błyszczącymi jak gwiazdy ślepiami. Wsiedliśmy do łodzi. Niespodziewanie 
zmorzył mnie sen. Po jakimś czasie niebo spochmurniało. Towarzyszące nam 
dotychczas słoneczko schowało się za ciemnymi niczym kotarą chmurami. 
Rudolf był bardzo niespokojny i miałczał alarmując o nadchodzącym 
niebezpieczeństwie. Gdy się odwróciłam, zrozumiałam, dlaczego. W naszym 
kierunku zmierzała olbrzymia spieniona fala morska. Serce mi zakołatało ze 
strachu. Objęłam mojego futrzaka i wnet łódź się wywróciła, a my znaleźliśmy 
się pod powierzchnią wody. Pomyślałam, że wszystko będzie dobrze. To samo 
przekazałam kotkowi spojrzeniem. Czując brak powietrza, spokojnie zamknęłam 
oczy, ciesząc się, że mój ukochany pupil był w takiej chwili ze mną.

Ocknęłam się na plaży, oszołomiona tym, co nas spotkało. Morze znów 
było spokojne i wyglądało niewinnie. Rudolf czuwał obok. Delikatnie trącił mnie 
łapą, jakby chciał powiedzieć: „Hej, udało nam się! Mieliśmy ogromne 
szczęście”! Musiałam pozbierać rozbiegane myśli, dojść do siebie. To zdarzenie 
uświadomiło mi, że przygoda to nie tylko radość z odkrywania nieznanego, ale 
zdobywanie doświadczenia, nauka. Moja żądza przygód nie osłabła w obliczu 
niebezpieczeństwa, ale dzięki niemu poczułam się nieco bardziej dojrzała. 

- Przygodo trwaj!!! – krzyknęłam z całych sił, a echo mi odpowiedziało. 
Po chwili znów gnaliśmy hen, przed siebie…

Wyruszając na wyprawę, nie myślałam o tym, że wrócę bogatsza o tyle 
wspaniałych przeżyć i cennych refleksji. W głowie rozbrzmiewało wciąż słowo 
SZCZĘŚCIE. Doszłam do wniosku, że nie ma jednej definicji tego pojęcia.         
Dla każdego szczęście oznacza coś innego. Dla skrzata było nim dobro 
najbliższych, ich utrzymanie. Dla królika – znalezienie bratniej duszy i położenie 
kresu przykrej samotności. Dla mnie natomiast – ocalenie życia. 
Każda z wymienionych wartości jest równie cenna. Poczucie szczęścia to 
subiektywne odczucie, według którego staramy się kierować nasze drogi, 
podejmujemy określone decyzje. Skrzat nadal będzie pracować w kopalni, by 
zbierać życiodajne drobinki złota, dzięki którym ze spokojem w sercu zapewni 
byt rodzinie. Królik będzie dzielił każdy swój dzień z ukochaną króliczką, ja 
natomiast będę podróżować...  
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SZCZĘŚCIE. Doszłam do wniosku, że nie ma jednej definicji tego pojęcia.         
Dla każdego szczęście oznacza coś innego. Dla skrzata było nim dobro 
najbliższych, ich utrzymanie. Dla królika – znalezienie bratniej duszy i położenie 
kresu przykrej samotności. Dla mnie natomiast – ocalenie życia. 
Każda z wymienionych wartości jest równie cenna. Poczucie szczęścia to 
subiektywne odczucie, według którego staramy się kierować nasze drogi, 
podejmujemy określone decyzje. Skrzat nadal będzie pracować w kopalni, by 
zbierać życiodajne drobinki złota, dzięki którym ze spokojem w sercu zapewni 
byt rodzinie. Królik będzie dzielił każdy swój dzień z ukochaną króliczką, ja 
natomiast będę podróżować...  
                                                                                                          Amelia Samsel12 13



W tym numerze robiłam ankietę dotyczącą CZEKOLADY:)

W głosowaniu brało udział 30 osób.  Według Was najlepszą marką 
czekolady okazała się Milka.

Ulubiona marka czekolady. 

-Milka (22 głosy)

-Wawel (2 głosy)

-Wedel (3 głosy)

-Schogetten (0 głosów)

-inne (3 głosy)

Paulina Szymańska

Redakcja: Ma pani zwierzę,        
jeśli tak to jakie i jak się wabi?

Pani B.Eiding: Mam psa   
kundelka, wabi się Radek.

Redakcja: Jaką pani lubi 
książkę?

Pani B.Eiding: W dzieciństwie 
moją ulubioną książką była 
 ,,Mała księżniczka”. 
A teraz moją ulubioną    
książką jest sześciotomowy 
cykl autobiograficzny 
norweskiego pisarza Karla Ove 
Knausgarda pt. ,,Moja walka”.

Redakcja: Jaki ma pani rozmiar buta?

Pani B.Eiding: Niestety, 35.

Redakcja: Jaki jest pani ulubiony kolor?

Pani B.Eiding: Co kilka miesięcy zmieniam ulubiony kolor. 
Obecny to szary.

Redakcja: Od ilu lat pani pracuje w tej szkole?

Pani B.Eiding: Pracuję 37 rok.

Paweł Maj& Zuzanna Góralska
14 15
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Drzewo jest jak rodzina,
Co nas gałęziami, jak ramionami trzyma.
Korzenie drzewa to ślady naszej przeszłości,
I zawsze mają wpływ na nasze losy w teraźniejszości. 

Rozrastało się lata całe,
By otoczyć nas opieką na stałe.
Chroniło naszą rodzinę zawsze,
Dlatego moje życie był o wiele ciekawsze.

Uwielbiałem spędzać czas z rodziną w jego cieniu,
Miło nam wtedy leciał czas na bawieniu.
Dookoła rozbrzmiewał nasz śmiech,
Gdy łaskotał nas u jego korzeni cudny mech.

Gdyby drzew nie było,
Życie by zniknęło.
One pełnią rolę ważną,
Wycinanie ich jest rzeczą poważną.

Tlen nam wszystkim dają,
W życiu nam pomagają.

Ptakom schronienie
Oraz jedzenie.

Piękne liście mają,
Smaczne owoce nam dają.

Paulina Szymańska

Choć wokoło pełno innych drzew,
To nasze jest najpiękniejsze, bo to okazał się starodrzew.
Nawet gdy dorosnę i wyjadę daleko od niego,
Nie zapomnę mojego stróża wieloletniego.

I tak samo w dorosłym życiu,
Zasadzę kolejne drzewo, by rosło w ukryciu,
By chroniło moje dzieci gałęziami,
Tak jak ja je będę chronił swoimi ramionami.

Paweł Maj  

Drzewo mądre jest niesłychanie, bardzo ważne ma zadanie!
A tu liście produkować,
A tu powietrze filtrować,
A tu drewno produkować,
A tu owoce tworzyć.

Ach, to drzewo ma chyba spraw ze sto!
Drzewo nie lubi złamanych gałęzi ani ognia.
A to co najbardziej lubi to woda i swoja praca.
Pewnego dnia dzięcioł zawitał do lasu, 
Szukał i szukał, a czego? Drzewa na dom! 
Wypatrzył największe drzewo w calutkim lesie,
Znalazł dziuplę i zamieszkał tam.

Ptak mówi: ,,Drzewo jest oazą dla ptaka”.
Bez drzew nie byłoby dużo ważnych rzeczy:
Świeżego powietrza,
Pięknych lasów i krajobrazów,
Domów dla ptaków,
Schronień dla zwierząt,
Owoców z drzew.

Pewnie już wiecie, że drzewa są bardzo mądre i ważne.
                                                                                       Leon Suchowerski

16 17
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TORUŃ- POLECAM!
Dnia 9 lutego wraz z rodziną wybrałem 

się na wycieczkę do Torunia. Po paru godzinach 

jazdy zatrzymaliśmy się, by zwiedzić muzeum 

księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie 

pojechaliśmy zameldować się w hotelu.

N a s t ę p n e g o d n i a z w i e d z i l i śm y 

Planetarium, Muzeum Piernika, Rynek Miejski, 

na którym stoi pomnik Mikołaja Kopernika. Po 

południu mieliśmy czas na zabawę w wielkim 

Centrum Zabaw. Wieczorem mieliśmy okazję 

zobaczyć Toruń nocą. Trzeciego dnia w drodze 

powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium NMP 

Tegoroczne ferie zimowe 
spędziłem z rodzicami na Wyspach 
Kanaryjskich. Już sam lot samolotem 
był dla mnie i dla mojej mamy sporym 
przeżyciem, gdyż lecieliśmy po raz 
pierwszy.

Na wyspie Gran Canaria temperatura 
sięgała około 22℃-25℃, codziennie 
świeciło słońce i było naprawdę bardzo ciepło. Do południa zwiedzałem             
z rodzicami okolice miasta Maspalomas, a popołudniu spędziłem czas na 
zabawach i pływaniu przy hotelowych basenach otoczonych pięknymi, 
wysokimi palmami. Nawet wykąpałem się w Oceanie Atlantyckim mimo, że 
woda była zimna jak w Bałtyku.

Największą atrakcją wyjazdu był niewątpliwie rejs katamaranem               
i wypatrywanie delfinów w oceanie. Udało mi się zobaczyć ich naprawdę sporo, 
podpływały pod samą burtę i wesoło podskakiwały ponad powierzchnię wody. 
Na wszystkich zrobiły naprawdę duże wrażenie.

Taki wyjazd w środku zimy to dobry pomysł dla wszystkich, którzy 
chcieliby się trochę oderwać od tej naszej szarej zimowej aury. 

Adaś Daszkiewicz

Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II oraz miejsce skąd 

porwano ks. Jerzego Popiełuszkę.

Ten wyjazd bardzo mi się podobał i mile będę go wspominał. Bardzo 

polecam wszystkim odwiedzić to miasto.

Paweł Maj

18 19
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Zwalniający z odpowiedzi, niezapowiedzianej 
kartkówki lub usprawiedliwiający brak 
zadania domowego z wybranego przedmiotu.
Do wykorzystania w ciągu dwóch miesięcy.
Uczeń może mieć tylko jeden kupon.
Ważny do ……………………………………..

Dyrektor Szkoły:
p. Mariusz Nosal

(Zdjęcia oraz niektóre informacje zaczerpnięte z Internetu)


