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Ach… Wakacje niestety już dawno minęły a za
nami   dwa miesiące nauki. Starsi koledzy witają
serdecznie pierwszoklasistów… Zachęcamy Was
do angażowania się w szkolne akcje.  A co czeka
nas w tym roku szkolnym?  Trzecie klasy czekają

egzaminy a szóstoklasiści już szykują się na
kwietniowy sprawdzian.  Wybraliśmy też
Samorząd, który na pewno szykuje wiele

ciekawych niespodzianek na nadchodzący rok, nie
zapominając  również o akcjach charytatywnych.

 Życzymy wszystkim, szczególnie klasom

szóstym 

 i trzecim, aby ten rok szkolny był wyjątkowy!          

                                Redakcja 

W NUMERZE: 
WYWIAD Z PANEM ŁUKASZEM KUCIŃSKIM - ZNANYM

SOCHACZEWSKIM RYSOWNIKIEM ORAZ UWAGA -
SPECJALNY PREZENT DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!
JESIENNY HOROSKOP

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ - FOTOGALERIA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z SOCHACZEWSKĄ PISARKĄ
PANIĄ ANNĄ BOJANOWSKĄ
MODA Z PRZYMRUŻENIEM OKA

ZAGADKI Z NAGRODAMI - WYKREŚLANKA I DWA

REBUSY (Dla trzech osób, które się pospieszą 
i przyniosą do biblioteki
prawidłowe rozwiązania na karteczkach - super
niespodzianki!) NIE PRZEGAPCIE!

UWAGA!!! JUŻ WKRÓTCE HALLOWEENOWE WYDANIE
SPECJALNE Z SUPER OPOWIADANIAMI I KOMIKSEM
NASZEJ RYSOWNICZKI OLI WOJCIECHOWSKIEJ!

                          Zapraszamy do współpracy!!!

Jakub Tomaszewski

Red.

Red.
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Dziś przedstawiamy wywiad z Łukaszem Kucińskim. Choć jest magistrem psychologii
w zarządzaniu, to znany również jako Bofzin - sochaczewski rysownik komiksów. Ma
na swoim koncie liczne publikacje o charakterze historycznym. Rysuje, marzy, czyta
fraszki, kontempluje piękno otaczającego nas świata...

Red.: Od kiedy Pan rysuje?
Rysuję do kiedy pamiętam. A nawet chyba dłużej, bo rodzice wspominają mi, że gdy byłem taki mały, aby tego
nie pamiętać, to rysowałem po ścianach.
Red.: Czy w dzieciństwie czytał Pan komiksy?
Oczywiście. Nawet, gdy jeszcze nie umiałem czytać, to je oglądałem. Uwielbiałem zatapiać się w kolorowym
świecie. Dopiero z czasem, gdy nauczyłem się czytać pochłaniałem komiksy pasjami. Zaczytywałem kolejne
sztuki. Pierwsze komiksy przywoził mi ojciec z NRD, były to „Mosaiki”, całe po niemiecku, ale za to bardzo
ładnie narysowane. Potem przyszedł czas oczywiście na rodzime produkcje, których nie było w tym czasie aż
tak wiele jak dziś. Pamiętam dobrze serię o legendarnej historii polski i sagę o Thorgalu – rysowane przez
naszego rodaka: Grzegorza Rosińskiego. Niezapomniane chwile spędziłem także z bohaterami serii: „Tytus,
Romek i A`Tomek” narysowanych przez Papcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego. Piękne
rysunki poznawałem także w serii: „Kajko i Kokosz”. Nieszablonowe plansze i niecodzienne rozwiązania
graficzne zapewniał z kolei Tadeusz Baranowski, w takich albumach jak: „Na co dybie w wielorybie czubek nosa
Eskimosa”, „Skąd się bierze woda sodowa”, „Podróż Smokiem Diplodokiem” i inne. Interesowało mnie wszystko
co komiksowe, także komiksy Szarloty Pawel o Jonku, Jonce i Kleksie, seria „Doman” oraz… komiksy o
amerykańskich superbohaterach.
Red.: Zaczynał Pan od tworzenia komiksów, czy zwykłych szkiców, rysunków?
Swoją przygodę z rysowaniem zacząłem od rysowania smoków, rycerzy, herbów, szkieletów i broni – czyli tych
elementów, które występowały w moich ulubionych komiksach. Na początku w ogóle nie umiałem rysować
komiksów – było to dla mnie za trudne. Starałem się za to tworzyć jakieś krótsze formy graficzne, np. pojedyncze
rysunki humorystyczne. Dopiero z czasem, w ósmej klasie szkoły podstawowej powstali moi pierwsi
bohaterowie: Fat-Boy i Bzdak. Mieli zresztą swój debiut w gazetce szkolnej. A potem poszło już z płatka. Przez 5
lat publikowałem kolorowe komiksy na ostatniej stronie w lokalnym tygodniku „Express Sochaczewski” od 10
numeru jego istnienia. Potem wyjechałem za granicę na studia, ale po powrocie nie porzuciłem mojej pasji.
Wydałem grę planszową: „Biznes Sochaczewski” oraz ilustrowany przewodnik: „Wędrówki pionkiem po Ziemi
Sochaczewskiej”. Dodatkowo gdzieś po drodze stałem się współautorem kilku książek o tematyce historycznej
naszego miasta. Otworzyłem bloga komiksowego, a z czasem fanpage na Facebooku – więc możecie być na
bierząco z moimi pracami. Dziś prowadzę serię: „Sochaczew z historią w tle”. Ukazały się już: „Miasto na
kolorowo” oraz „Bitwa nad Bzurą - 1939”. To seria o historii naszego miasta, ale podana w formie la dzieci, bo
rozgrywa się w zwykłej rodzinie w Sochaczewie, gdzie jest: Mama, Tata, córka Natalka, syn Jasio, a pewnego
dnia odwiedza ich niecodzienny gość, czyli… Wujek Lukas z USA. I wtedy całą przygoda się zaczyna. Mogę
Wam zdradzić, że już niebawem, bo 25 marca 2015 odbędzie się premiera najnowszego, trzeciego tomu serii o
wszystko mówiącym tytule: „Z Fryderykiem Chopinem przez Ziemię Sochaczewską”. Zapraszam Was na to
wydarzenie!
Red.: Jakie były początki Pana pracy?
Rysowałem wszystko co się dało. Nawet szkolny zlew w klasie, jak była luźna lekcja, albo moje ulubione
koleżanki! Podpatrywałem warsztat u innych rysowników poprzez programy telewizyjne, interesowałem się
książkami w których uczono rysowania i bazgrałem ile się dało.
Red.: Czy pamięta Pan swoje pierwsze komiksy? Jakie one były?
Oczywiście, że pamiętam. Pierwszych prac się nie zapomina, bo pokazują one, że MOŻNA przejść granice
własnych marzeń i przelać je na papier. Pierwszym komiksem był komiks o Fat-Boy-u, czyli grubym chłopaku,
który uwielbiał dużo jeść (zupełnie jak ja). Do niego po pewnym czasie dołączył Bzdak. Do dziś mam oryginały
tych prac. Tworzyłem wtedy coś w rodzaju komiksowego strumienia świadomości, bez scenariusza i nie
wiedząc co się wydarzy na następnej stronie. Absolutnie polecam każdemu, kto chciałby przeżyć wielką
przygodę – niech narysuje ją sam!
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PATRYCJA,ADA,KLAUDIA

Red.: Jak powstaje komiks?
Wszystko zaczyna się w głowie od pomysłu. A potem jest już tylko ciężka praca. Pomysł należy rozorać
na potrzebną nam ilość kadrów czy stron. Naturalnie im więcej stron – tym więcej pracy należy w to
włożyć. Potem następują procesy całkiem od siebie różne. Należy przeprowadzić casting – tak samo jak
do filmu należy wybrać, wymyślić, narysować wszystkie postacie, które mają wystąpić w komiksie. Należy
dokładnie rozrysować jak każda z nich ma wyglądać i w co dokładnie ma być ubrana przez cały komiks.
Nie możemy przecież przystać, by główny bohater występował w różnych bluzkach, bo byłoby to zbyt
rażące. No chyba, że wpadł do wody i bluzę niebieską zmienił na zieloną. Jeśli akcja komiksu ma dziać się
w jakichś określonych realiach historycznych – np. w średniowieczu, albo za czasów Chopina – należy
bardzo uważnie przejrzeć stroje z epoki, ówczesną architekturę (jak wyglądały budynki, ulice itp.), jak
mogły wreszcie wyglądać wnętrza pomieszczeń w których docelowo umieścimy naszych bohaterów.
Mając już w ręku z jednej strony wiedzę historyczną, z drugiej strony wygląd naszych postaci
przystępujemy do rozpisania kompozycji strony. Powstaje wtedy pierwsza szkicowana wersja komiksu –
dość niedbała, która ma pokazać w jakim ułożeniu, gdzie i co mają robić bohaterowie. Następnie
wszystko to na specjalnym papierze (zwykle o dużo większej gramaturze) powstaje szkic właściwy
komiksu. To lwia część pracy nad komiksem, w której bardzo dokładnie ustalamy co ma znajdować się na
stronie. Następnie całość narysowanego ołówkiem komiksu poprawiam tuszem za pomocą stalówki
maczanej w tuszu. To mozolna praca na dziesiątki godzin, gdzie każda linia narysowana ołówkiem zostaje
sprecyzowana przez nałożenie nań czarnego tuszu. Po wyschnięciu tuszu, cały szkic ołówkiem trzeba
wytrzeć gumką do ścierania. Potem otrzymane strony skanuję do komputera i w programie graficznym
nakładam kolory oraz wprowadzam tekst w dymki.
Red.: Jakie są Pana zainteresowania?
Zainteresowania mam generalnie: RÓŻNE. Do najważniejszych mogę zaliczyć: heraldykę (naukę o
herbach), komiksy (o których dziś mówię), ale także historię (można w niej znaleźć całkiem sporo
interesujących rzeczy), psychologię, zarządzanie i marketing (z racji moich ukończonych studiów),
szeroko pojętą plastykę oraz nowoczesne techniki wykorzystywane w grafice, uwielbiam też fraszki
Sztaudyngera. Tak naprawdę mam wiele zainteresowań, ale nie zawsze mogę je ująć w sztywne ramy –
lubię np. programy przyrodnicze albo dobre filmy i muzykę. Ogólnie jestem człowiekiem o szerokich
zainteresowaniach – a  jedyne co nie interesuje mnie prawie w ogólnie to sport. Zamiast sportu wolę
zdobywać wiedzę! 

Red. Ł. KUCIŃSKI
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 Red.: Czy zdarza się Panu szkicować coś nieco poza komiksami.
Oczywiście. Uwielbiam rysować ludzi w skupiskach, np. podczas imprez, w restauracjach, podczas koncertów.
Każdy ma wtedy inną twarz, inną minę, inaczej łożoną sylwetkę. Każdy człowiek to osobny mikro-kosmos i to
jest fascynujące! Poza tym uwielbiam rysować plakaty do swoich wydarzeń. Zauważcie, że każda impreza,
którą robię, każda lekcja komiksu w innym miejscu, ma inny plakat. Swojego czasu ilustrowałem bardzo dużo
fraszek Sztaudyngera (ponad 470), zrobiłem też chyba najwięcej w naszym kraju fanartów, około 241 fanowskich
okładek, głównie do serii: „Kajko i Kokosz”.
Red.: Łatwiej stworzyć dobry komiks, czy dobry rysunek?
Zdecydowanie łatwiej jest stworzyć pojedynczy rysunek, niż cały komiks. Bo komiks w istocie to zbiór rysunków
- każdy w osobnej ramce, nierzadko z dymkami i tekstem w środku. Aby stworzyć pojedynczy rysunek nie są
potrzebne wielkie umiejętności – inaczej się  ma już sprawa z całym komiksem, gdzie trzeba pracować nad
spójnością wszystkich rysunków.
Red.: Jakie ma Pan rady dla początkujących?
Rysować, rysować i jeszcze raz rysować. A do tego czytać komiksy. Dobre komiksy! Obserwować rysowników
przeglądać Internet w którego zasobach jest dziś naprawdę wiele prac (ja w Waszym wieku nie miałem takiej
możliwości). A więc: praca, praca i jeszcze raz praca. Innej recepty nie ma.
Red.: Jaki jest przepis na dobry komiks?
Dory komiks to dwa składniki: dobry scenariusz i dobre rysunki. Dobry scenariusz składa się z dobrego
rozpoczęcia, dobrego rozwinięcia i dobrego zakończenia. A dobre rysunki, to rysunki, które są przystosowane do
charakteru opowieści i dobre warsztatowo i muszą zawierać dobrze skonstruowany układ postaci, tła i dymków,
odpowiednie kolory, odpowiednią czcionkę. Dla ciekawostki powiem, że komiksy dla dzieci utrzymane są w
jasnych i kolorowych barwach, natomiast np.. komiksy kryminalne dla dorosłych są pomalowane szarymi
odcieniami. Wszystko zaczyna się od pomysłu, a kończy na   postawieniu ostatniej litery w każdym dymku już narysowanych plansz. Tworzenie komiksów to etap
składający się z bardzo wielu różnych procesów: bo czym innym jest spisanie pomysłu, czym innym np. wertowanie po książkach w poszukiwaniu tła historycznego i ubiorów,
w jakie trzeba ubrać bohaterów, jeśli komiks nie rozgrywa się dziś, a np. w epoce średniowiecznej. Wtedy o każdy drobiazg trzeba zadbać!

komiks

Red.: Co uważa Pan za swoje

największe osiągnięcie?
To, że mogę tworzyć rzeczy, historie i inicjatywy na
jakie mam chęć, które mi się podobają i do niczego nie
jestem zmuszany.

Zapraszamy na jego stronę:
https://www.facebook.com/bofzin

Oraz fanpage serii:
https://www.facebook.com/sochaczewskiekomiksy

 
Specjalnie dla uczniów naszej

Szkoły Pan Kuciński
przygotował KOMIKS Wywiad

przeprowadziły: Klaudia,
Patrycja i Ada 

Ł. Kuciński

https://www.facebook.com/bofzin
https://www.facebook.com/sochaczewskiekomiksy
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komiks

komiks

komiks wykreślanka

                   Dowcipy:
-Dlaczego jesień to najgorsza pora roku?
-Bo można dostać z liścia.
                                      ***
-Co łyżka ma wspólnego z jesienią?
- JE-SIE-NIĄ                                               ADA

Ł. Kuciński

Ł. Kuciński

Ł. kuciński Ada
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ZODIAK

                      JESIENNY HOROSKOP
Koziorożec
Miłość - Dowiesz się od jednego, że kocha Cię ktoś
drugi.
Przyjaźń - Nie wierz w każde jego słowo.
Szkoła - Po tak długiej labie ciężko jest wrócić do
nauki, trochę włożysz więcej wysiłku i będzie dobrze.
Pamiętaj -  Nie zawsze to co widzisz na pierwszy rzut
oka jest prawdą.
Wodnik
Miłość –  Ktoś Cię zaskoczy.
Przyjaźń –  Jest między Wami nieufność, warto
zastanowić się skąd ona wynika i szczerze
porozmawiać.
Szkoła - Trochę więcej wysiłku i efekt murowany.
Pamiętaj -  To co się popsuło, ciężko naprawić bez
chęci porozumienia.
Ryby
Miłość - Może dojść do kłótni o inną osobę, zazdrość
nie jest dobrym   doradcą.
Przyjaźń - W przyjaźni równie ważne są kompromisy
jak i zrozumienie obustronne.
Szkoła - Sama dobrze wiesz, że od początku należy
się przykładać, by wyniki było widać.
Pamiętaj -  Nie wracaj do przeszłości już jej nie
naprawisz!
Baran
Miłość - Głośniejsze wyrażenie swoich odczuć się
przydaje, bardziej niż tłumienie ich w sobie.
Przyjaźń - Zważ na swoje zachowanie, byś go od
siebie nie odpychała.
Szkoła - Zacznij się przykładać, a  będzie dobrze.
Pamiętaj - Nie wszystkim można ufać.
Byk
Miłość - Może dojść do kłótni o inną osobę, zazdrość
nie jest dobrym   doradcą.
Przyjaźń - Więcej kompromisów.
Szkoła - Nauczyciele to też ludzie idzie z nimi załatwić
sprawy, trzeba tylko podejść do nich.
Pamiętaj - Nie wszystkim można ufać.
Bliźnięta
Miłość - Temu   o zielonych oczach spokojnie możesz
zaufać. 
Przyjaźń - Czeka na większe zainteresowanie.
Szkoła - Śmiało możesz ze swoim problem iść do
nauczyciela. Zostaniesz wysłuchana.
Pamiętaj - Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy,
ale potem idzie już dobrze!
Rak
Miłość - Złapie Cię   jakieś nieufność, niedowierzanie
do końca.
Przyjaźń - Każdy ma jakieś słabości, więcej
zrozumienia z Twojej strony.
Szkoła - Więcej się przykładaj, a będzie szło po Twej  
myśli.
Pamiętaj -  Popatrz inaczej na świat i ludzi Cię
otaczających.

Lew Miłość - Sprzyjający czas na decyzje.

Przyjaźń - Nie wierz innym, gdyż chcą zniszczyć
Waszą przyjaźń.
Szkoła - Trochę więcej wysiłku i efekt murowany.
Pamiętaj - Nie daj się kłopotom!
Panna Miłość - Przez plotki, może dojść do kłótni

Przyjaźń - Nie pozwól, by trzecia osoba rozbiła
Waszą przyjaźń.
Szkoła - To dobry czas na polepszenie wyników w
nauce, pozaliczanie korzystnie materiału.
Pamiętaj - Zostaw przeszłość za sobą, nie ma co ją
wciąż rozpamiętywać.
Waga Miłość - Dylemat, którego wybrać? Nie wybieraj żadnego.

Przyjaźń - Nie pozwól, by trzecia osoba rozbiła
Waszą przyjaźń.
Szkoła - Przykładaj się a będzie ok.
Pamiętaj -  Bądź bardziej wyrozumiała dla innych!
Skorpion Miłość - Nienajlepsza sytuacja, warto wyciągnąć wnioski.

Przyjaźń - Nie dajcie swojej przyjaźni wystawiać na
próby, nie ważne co mówią inni.
Szkoła - Trzeba będzie zakasać rękawy.

Pamiętaj - Popatrz inaczej na świat i ludzi...
Strzelec Miłość - Nienajlepsza sytuacja, warto zastanowić się czym jest
spowodowana i wyciągnąć wnioski.

Przyjaźń - Rozczaruje Cię swoim zachowaniem.
Szkoła - Tak 3maj! Twoje pozytywne nastawienie
przyniesie owoce.
Pamiętaj - To czas sprzyjający nowemu! PATRYCJA

P. Włodarska
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Pierwsze klasy już oficjalnie gimnazjalistami! Cześć wszystkim! Szczególnie witam klasy pierwsze, które w piątek, 30 X miały pasowanie. Muszę
Wam przyznać, zrobiliście kawał naprawdę dobrej roboty, takiego pasowania nie widzieliśmy od lat! Gratulujemy Wam odwagi wystąpienia przed całym gimnazjum ze swoim
programem artystycznym, czyli piosenkami i oryginalnymi strojami. Brawa także dla reprezentantów klasy pierwszej „a” i pierwszej „b” za wzięcie udziału w quizie wiedzy o
naszej szkole, który naprawdę  nie był łatwy. Zrobiliście duże wrażenie i przełamaliście sztywne ramy tejże uroczystości. Podziękowania także dla wychowawczyń waszych
klas, czyli Pań: Tartanus i Milczarek, które dopilnowały, by wszystko było zapięte na ostatni guzik. Pierwszakom życzę jeszcze więcej pomysłów  na szkolne uroczystości!!!
KLAUDIA CIEŚLAK

Pasowanie Pasowanie

Pasowanie Pasowanie

Pasowanie Pasowanie

K. Cieślak K. Cieślak

K. Cieślak K. Cieślak

K. Cieślak K. Cieślak
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Pasowanie Pasowanie

Pasowanie Pasowanie

Pasowanie Pasowania

K. Cieślak K. Cieślak

K.Cieślak K. Cieślak

K. Cieślak K. Cieślak
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MAGICZNE SPOTKANIE Z PANIĄ ANIĄ I PANEM BARTOSZEM

Pani Anna Bojanowska jest absolwentką naszej Szkoły a przede wszystkim autorką
książek dla dużych i małych… Pisze wiersze, opowiadania a nawet teksty piosenek 

a także wspaniale rysuje. Na spotkaniu z drugimi klasami wystąpiła wraz z iluzjonistą
– panem Bartoszem Madejem. Dzieci po zapoznaniu się z magicznymi przygodami

bohaterów książeczki pt: „Bajeczki ze zwierzęcej teczki”, wzięły udział w magicznym
pokazie iluzjonistycznym. 
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Obraz olejnyOko

                                               Dać radę jesieni…
   Początek jesieni to czas zmian w przyrodzie, ale i w naszym
ogólnym samopoczuciu. Czujemy się zmęczeni, apatyczni, ospali,
często dopada nas grypa, męczy nieustanny katar i kaszel. Jednak
zamiast biec do apteki po leki, warto zaufać naturze i postawić na
odpowiednią profilaktykę.
v Pamiętaj o odpowiednim ubiorze stosownym do warunków
atmosferycznych.
v Jedz owoce i warzywa, które mają dużo witamin.
v Unikaj gwałtownych zmian temperatur i ciągłego przemieszczania
się z zimnego w ciepłe i na odwrót.
v Jesienią dobrze jest znaleźć chwilę na ruch, bowiem wysiłek
fizyczny jest niezbędny dla naszego zdrowia.          NATALKA

Julia RychlewskaOla
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Absolwent

Moja papuga Friko - Z gatunku Falista
Amazonka 
·  Samczyk. Wiek -  2 lata ( tyle czasu jest
u mnie) 
·  Skąd ją mam? Dostałem na urodziny 
·  Gdzie mieszka? Żyje sobie w klatce przy
oknie w moim pokoju. 
·  Co lubi jeść? Dostaje ziarnka do
jedzenia, które kupuje jej w
sklepie zoologicznym (gorczyca,
słonecznik)
·  Zbieram pieniądze na samiczkę tego
gatunku (aby było raźniej)
·  Problemem jaki mam z papugą jest to,
że najczęściej śpi w dzień i rozrabia w
nocy i czasami nie daje mi spać.
·  Co potrafi? Friko nauczyłem  śpiewać.
Reaguje na gwizd. W nocy otwieram jej
klatkę i fruwa po całym pomieszczeniu. A
gdy wychodzę do szkoły to przybijam z
Friko żółwika - ja zginam palec a on
uderza o niego dziobem.                  Przyg.
S. M.

Drogeria

               SKOJARZENIA ZE SŁOWEM    
 DROGERIA,MUSZKIETER,INAUGURACJA

DROGERIA:
perfumy,szampon,bransoletka,szminka,spinki,lakier,pierścionek,klienci,zakupy,
sklep,lada,wystawy,higiena,zapachy,pieniądze,portfel,buty,ciuchy,budynek,logo,cena,kolekcja

MUSZKIETER:
Atos, Portos, Aramis,  Artagnan,trzej
muszkieterowie, walka,szabla,wojna,specyficzny
strój,trylogia,powieść
szpada,książka,film,Francja,historia,hrabia,szlachcic,kawaler,waleczność,styl,gracja,zniszczenie

INAUGURACJA:
otwarcie,debiut,start,początek,pierwszy
krok,utworzenie,zapoczątkowanie,
narodziny,ewolucja,ranek,poranek,wschód
świt,wstęp,pierwsza myśl,
pierwszy raz,wielki szał,wrzawa
                                                      Przyg. P.C.

Friko

Ola
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Fryzura Czapka

Nauszniki Modny przedziałek

                       Moda jesienna 2015
Fryzury - Boho - przedziałek jest na czubku głowy
Grzywka - może mieć  różną długość, może być
zaokrąglona prosta, obcięta na skos aby tylko
pasowała do twarzy
Przedziałek na boku - idealna dla osób  mających
proste włosy oraz wysokie czoło o okrągłej twarzy i
dużym nosem.
Modne są też warkocze - Warkocz klasyczny oraz
warkocz francuski
Tegoroczny hit to czapki oraz nauszniki!  NATALKA

Kamil Rokicki Kamil Rokicki

Ola Wojciechowska Ola Wojciechowska
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Moda Wróżkowa moda

Moda i elegancja Moda na chłodniejsze dni...

Modne dodatki Modne buty

Natalka Augustyniak Ola

Natalka Augustyniak Natalka Augustyniak

Natalka Augustyniak Natalka Augustyniak
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RECENZJA KSIĄŻKI
Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu.
Ostatnio z radością przeczytałam tę książkę.
Chciałabym zachęcić Was do jej przeczytania. To
trzeci tom z cyklu Opowieści z Narnii . Opowiada o
przygodach Łucji, Edmunda i ich nieznośnego kuzyna
Eustachego. Za pomocą magicznego obrazu
przenoszą się na pokład "Wędrowca do Świtu".
Spotykają tam króla Narnii - Kaspiana. Pomagają mu
w próbie odnalezienia dawno zaginionych przyjaciół
ojca- baronów narnijskich: Reviliana, Berna, Argoza,
Mavramorna, Oktezjana, Restimara i Rupa, których
uzurpator Miraz wysłał za morze. Rozpoczynają pełną
przygód podróż na "ostateczny wschód". Po drodze
odwiedzają Samotne Wyspy i wiele innych miejsc.
Powieść jest bardzo interesująca i na pewno Wam się
spodoba.                                  Natalia Książka - Martwa natura

Jesień

Mrówka

Rebusy

  "Mrówka”
Choć droga nie zawsze jest jej bliska,

zapasy znosi do swego mrowiska
żadna nie zmęczy ją wędrówka,
bo pracowita jest z niej mrówka.
Nie mówiąc nikomu ani słówka,

zmęczona napiła się rosy dla zdrówka.
Każdej z mróweczek przydała by się

stówka,
bo na wyprzedaży jest altówka.

Altówka dla mrówki dobra rzecz,
bo gdy jest smutna, pograć może też.

  ADA

P. C.

Julia

Ola

Igor


