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Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami ostatni w tym roku szkolnym numer "COOL 77". 
Życzymy  udanych wakacji i aktywnego wypoczynku. 
Redakcja

REDAKTORZY M. A.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 05/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCool77

10 pytań do... Wywiad z panią Mariolą Machniak – nauczycielem języka angielskiego oraz
bibliotekarzem przeprowadził Alan Wojciechowski

1.Biblioteka szkolna to szczególne miejsce kształtujące kulturę czytelniczą dzieci i młodzieży.
Proszę powiedzieć, jakie są jej główne zadania?
Podstawowym zadaniem biblioteki, jak wspomniałeś, jest rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie
kultury czytelniczej wśród uczniów. Podejmowane są różnorodne formy pracy na rzecz
upowszechniania czytelnictwa, jak również biblioteka wspiera nauczycieli w realizacji ich programów
nauczania.
2.Jak duży jest księgozbiór biblioteki szkolnej?
Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad dziesięć tysięcy pozycji.
3.Jak często księgozbiór jest uzupełniany i odnawiany?
Staramy się, by księgozbiór naszej biblioteki był uzupełniany regularnie o nowości wydawnicze. W
poprzednim roku otrzymaliśmy fundusze na zakup nowych książek od Rady Rodziców oraz z
programów ogólnopolskich np. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki temu nasza
biblioteka wzbogaciła się o ponad 400 nowych książek dla dzieci i młodzieży, słowników oraz pozycji
naukowych dla nauczycieli. Bardzo duży wpływ na wybór literatury mają sami uczniowie, którzy bardzo
często podpowiadają nam, co warto zakupić, ponieważ jest popularne i chętnie czytane przez młodzież.
4.Kto może korzystać z zasobów szkolnej biblioteki?
Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
5.Jakie materiały edukacyjne można wypożyczyć w szkolnej bibliotece? Czy są to książki,
czasopisma czy może też audiobooki?
W bibliotece gromadzone są książki, słowniki, encyklopedie i czasopisma. Nie gromadzimy
audiobooków.
6.Jakie rodzaje książek cieszą się dużym zainteresowaniem i czy uczniowie wypożyczają tylko
lektury szkolne?
Lektury szkolne to pozycje, po które uczniowie sięgają najczęściej, ale nie jedyne! Dzieci z klas 1-3
bardzo chętnie wypożyczają książki przygodowe np. z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”
autorstwa Martina Widmarka czy „Zaopiekuj się mną” Holly Webb. Często czytają utwory z działu bajki
i wierszyki, wybierając klasyczne dzieła. Natomiast starsi uczniowie upodobali sobie fantastykę i
literaturę przygodową: Rick Riordan „Percy Jackson”, John Flanagan „Zwiadowcy”, Andrzej Maleszka
„Magiczne drzewo”, Brandon Mull „Baśniobór”, Jeff Kinney „Dziennik Cwaniaczka” czy Rafał Kosik
„Felix, Net i Nika”. Ponadto, wszyscy uczniowie lubią przeglądać komiks „GIGANT” z przygodami
Kaczora Donalda i jego przyjaciół.
7.W bibliotece szkolnej organizowanych jest wiele konkursów czytelniczych i przedsięwzięć
kulturalnych. Jakie są planowane w najbliższym czasie?
Owszem, nauczyciele bibliotekarze organizują lub są współorganizatorami wielu konkursów i imprez
kulturalnych. Ponieważ zbliża się koniec roku szkolnego, nie mamy już w planach żadnych konkursów.
8. Na stronie internetowej szkoły publikowane są miesięczne statystyki czytelnictwa, czy
planowane są nagrody dla zwycięskich klas?
Nie przewidujemy nagradzania klas, ale w czerwcu chcemy wyróżnić i nagrodzić najgorliwszych
czytelników naszej szkoły.
9.Dlaczego lubi Pani pracę w szkolnej bibliotece? Czy zdarzyło się coś szczególnego, o czym
może Pani powiedzieć czytelnikom „COLL 77”?
Bardzo lubię pracę w bibliotece szkolnej, jest ona zupełnie inna niż prowdzenie zajęć lekcyjnych.
Przede wszystkim dzieci przyjmują inną postawę w bibliotece, a inną w klasie. Tutaj stają się otwarte,
chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami, pomagają. Tworzą się wtedy zupełnie nowe relacje między
nami.
10.Książka to coś magicznego i każdy ma swoją ulubioną z dzieciństwa. Proszę powiedzieć, jaki
jest Pani ulubiony utwór?
Pierwszą książką, którą polubiłam była „Ania z Zielonego Wzgórza”, ale dopiero kilka lat później inna
powieść sprawiła, że zaczęłam czytać książki dla przyjemności. Była to seria o Harrym Potterze. Mój
gust literacki zmienił się od tamtej pory, ale nie wyobrażam sobie, abym nie czytała książek.
Dziękuję za rozmowę!

.

"Wakacje tuż, tuż"

Wakacje tuż, tuż,
Zbliżają się
I na wczasy 
Pojechać już chcę.

Cieplutko się robi,
Dzień dłuższy jest,
A na podwórku,
Bawimy się.

Już pierwszego lipca
Wolne zacznie się,
I szczęście ogarnie
Cały świat ten.

Nad morze czy w góry,
Na czas ten spokojny,
Wyjadę z rodziną,
Też na Mazury.

Nie myślę o końcu
Tej wspaniałej wycieczki,
Bo wiem, że początek,
Jest niedaleki.

Ala Grochowska

.
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Nauczycielka czarodziejka odc. 5 „Koniec”
Piątek, godzina 16:30. Słoneczny, letni dzień. Po czarodziejskim pojedynku stoczonym kilka chwil wcześniej zdecydowałem się spędzić trochę czasu w
Starbucksie. Zamówiłem jakąś herbatę i muffinkę. Jedząc, słyszałem, że ktoś do mnie idzie. Próbuje mnie przestraszyć. W jednej chwili człowiek, który
szedł w moją stronę, przyłożył mi różdżkę do gardła.
-Puść mnie! - wykrzyczałem.
-Nie ma mowy! Skoro uważasz, że jesteś takim świetnym czarodziejem, to spróbuj pokonać mnie. - powiedział szyderczo czarnoksiężnik, zamykając
wszystkie drzwi magią.
-Czarodziej?! O co chodzi?! - w tłumie rozpoczęły się pytania.
Rzuciłem parę zaklęć na przeciwnika i odesłałem go do Azkabanu. Następnie postanowiłem zatrzymać czas. To bardzo trudne zaklęcie. Jednak nie było
chwili na przemyślenia, ponieważ ludzie zaniepokoili się i musiałem wymazać im pamięć. W takiej sytuacji nie zamrażają się tylko czarodzieje i magiczne
stworzenia. Jest to niebezpieczne, jednak tak były toczone wojny w średniowieczu. Kiedy już sobie poradziłem, znów wprawiłem w ruch zegary i poszedłem
do Hogwartu.
W szkole o wszystkim już wiedzieli. Na wielkiej sali dostałem ogromne brawa i opowiedziałem o całym wydarzeniu. Gryffindor zyskał 1000 punktów!
Niesamowite! To rekordowa liczba! Jeszcze dwa dni i koniec roku szkolnego w Hogwarcie. Nazajutrz mieliśmy zajęcia o bezpieczeństwie podczas użycia
magii w poważnych sytuacjach w czasie wakacji, a dzień później oficjalnie ogłoszono wyniki wszelkich rywalizacji uczniowskich. W większości zwyciężył
mój dom. Następnie wszyscy się pożegnaliśmy i wróciliśmy do świata mugoli. W szkole magii nie mam stresu, bo nigdzie się nie przenoszę. Natomiast
teraz kończę podstawówkę i muszę wybrać sobie nowe gimnazjum. Mam już mało czasu, lecz jedno wiem, dokonam dobrego wyboru i myślę, że wy też.
Mam nadzieję, iż wrócicie do swojej szkoły lub pójdziecie do nowej bez uprzedzenia i z radością.
Powodzenia!
Tomasz Gregorczyk

„SPOTKANIE ZE WSPÓŁCZESNYMI ROBINSONAMI”
Był piękny, wakacyjny ranek. Leżałam jeszcze na łóżku i słuchałam muzyki, kiedy nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Byli to moi rodzice. Zaprowadzili mnie
do salonu i pokazali trzy kolorowe kartki. Wyjaśnili mi, że to są bilety z biura podróży na Wyspy Kanaryjskie. Mamy tam spędzić dwa tygodnie w jednym z
luksusowych hoteli. Gdy się zbliżał dzień wyjazdu, w całym domu panował bałagan. Nikt nie mógł znaleźć swoich rzeczy. Pakowaliśmy tylko
najpotrzebniejsze ubrania, ale moja mama nie mogła ich pomieścić w walizce. Jak zwykle miała ich za dużo. Wieczorem położyliśmy się wcześniej spać,
aby z samego rana udać się na lotnisko.Wypoczęci i pełni emocji weszliśmy na pokład samolotu. Lot przebiegł nam spokojnie.W końcu dotarliśmy na
miejsce. Gdy rozejrzałam się wokół, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Krajobraz był piękny! Palmy, plaże, ocean. Wszystko
to pierwszy raz zobaczyłam na żywo. Rodzicom też się tu bardzo spodobało. W hotelu mieliśmy zarezerwowane dwa pokoje. Po krótkim odpoczynku i
pierwszym posiłku, udaliśmy się na plażę. Było tam wielu ludzi, ale naszą uwagę przykuł tłum stojący przy wraku samolotu. Podeszliśmy bliżej. Niestety, nie
rozumieliśmy, o czym rozmawiają, ale na pewno było to coś bardzo interesującego. Po chwili usłyszeliśmy głos mówiący w języku polskim. Rozglądaliśmy
się i zauważyliśmy młode małżeństwo. Mój tata zebrał się na odwagę i podszedł do niego. Zapytał, co się tu stało, że wszyscy ludzie są tacy
podekscytowani. Kobieta wytłumaczyła, że cztery osoby stojące koło samolotu właśnie wróciły po trzech tygodniach pobytu na bezludnej wyspie. Znalazły
się tam w wyniku katastrofy samolotu. Na szczęście wszyscy przeżyli. Dzięki sporym zapasom jedzenia i umiejętności jego zdobycia nie umarli z głodu.
Znaleźli także źródło wody nadającej się do picia. Po dwutygodniowych poszukiwaniach odnalazła ich grupa ratowników. Była to głośna historia, opisana w
wielu gazetach. Nie dawano tym osobom szans na przeżycie. Dlatego wszyscy są tacy zdziwieni ich powrotem. Tata nam to opowiedział, ale nie mogłyśmy
w to z mamą uwierzyć. W końcu wróciliśmy do hotelu i położyliśmy się spać. Byliśmy bardzo zmęczeni. Dwa tygodnie pobytu na wakacjach minęły szybko i
były naprawdę udane. Miło je wspominam. Żal było odjeżdżać, ale tęskniłam za rodzinką. Jednak z tego wyjazdu najbardziej zapamiętałam historię o
katastrofie samolotu i przekonała mnie ona, że cuda się jednak zdarzają.
Oliwia Paplińska

Wakacje
Zbliża się ciepłe lato
a wraz z latem wakacje,
a wakacje są po to,
by dobrze wypocząć.
Można zwiedzać Polskę
lub odległe kraje,
ale niektórzy mówią:
,,Ja w domu zostaję!"
Wszyscy uczniowie lubią wakacje,
bawią się i odpoczywają,
lecz wszyscy pamiętają,
że we wrześniu do szkoły wracają.
Stanisław Kwiecień

,,Żegnaj szkoło!"
Jak szybko minęło sześć wspólnych lat,
Teraz wyruszamy w nieznany nam świat,
Żegnamy naszej drogiej szkoły progi,
Wybieramy sobie nowe życia drogi. 

Idziemy już sami w krainę tajemniczą,
Myśli układają się w mozaikę malowniczą,
Nieustanni wędrowcy po nowe przygody,
Żądamy od życia szerokiej wiedzy nagrody.

Przyjdzie dziś pora na bolesne rozstanie,
Lecz nie będzie to ostatnie spotkanie.
Pęknie wkrótce nasza wspólna nić,
A każdy z nas osobno zacznie żyć. 

Pomimo że wkrótce się pożegnamy,
Wiele przygód jeszcze razem doznamy.
Żegnamy wszystkich nauczycieli,
Którzy tyle trudu dla nas podjęli.
Zuzia Suska
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Recenzja książki
Di Toft „Wilken. Bracia Krwi”
Po tę niezwykłą książkę sięgnąłem niedawno, ale od razu się w niej
zakochałem i zakupiłem jej drugą część. Autorką tego dzieła jest Di Toft,
która dzięki niemu stała się sławna. Ta lektura jest przeznaczona dla
odważnej młodzieży, a akcja w niej przebiega dynamicznie i płynnie. Nat
wraz z dziadkiem i mamą odwiedzają farmera Tate’a, w celu kupienia
szczeniaka. Ku rozczarowaniu wszystkich, farmer oferuje chłopcu
ogromnego, prawie w całości wygolonego i w dodatku straszliwie
śmierdzącego kundla, Woody’ego. Nat nie zdaje sobie jednak sprawy z tego,
że tak naprawdę przygarnął wilkena – mitycznego stwora przypominającego
wilka, mającego zdolność transformacji w człowieka. Właśnie ta nietypowa
zdolność Woddy’ego stanie się problemem i przyczyną straszliwych
wydarzeń, którym Nat wraz z rodziną będzie musiał stawić czoła.
Dla każdej postaci autorka postarała się o wyjątkowe  cechy .„Wilken. Bracia
Krwi” w świetny sposób pokazuje świat nastolatka oraz sposób jego
myślenia. Zachęciła mnie do zastanowienia się nad sobą i swoimi czynami.
Bardzo polecam tę lekturę do czytania na leżaku podczas naszych
wymarzonych wakacji.
Wielki fan i czytelnik książek -
Jan Sobiecki

DIETA NA LATO
Zdrowa, letnia dieta powinna składać się z białka, węglowodanów i
nienasyconych tłuszczów, a także witamin i minerałów. Odchudzanie latem
jest łatwiejsze, bo organizm sam broni się przed zbędnymi kaloriami. Dieta
nie wymaga wielu poświęceń - mniej chce się jeść, a jak już dopada cię głód,
częściej sięgasz po owoce i warzywa. Do tego zdecydowanie więcej się
ruszasz. Letnia dieta jest bardzo przyjemna - świeże owoce i warzywa są na
wyciągnięcie ręki, a panujące upały sprawiają, że łatwiej jest zapanować nad
apetytem.

Najważniejsze – nie zapomnij o aktywności fizycznej. To najlepsza dieta nie
tylko w okresie letnim, ale i przez cały rok. Powodzenia!
Anna Kratiuk

SPORTY EKSTREMALNE – CANYONING
Canyoning polega na pokonywaniu koryta rzeki lub potoku, używając
technik, które wykorzystywane są m.in. w:nurkowaniu, wspinaczce,
speleologii. Wodospady pokonuje się w różny sposób. Z mniejszych można
skakać, większe pokonuje się przy użyciu liny. Część rzeki przepływamy,
jak trzeba to nurkujemy. Canyoning uprawia się często na terenach
odludnych, wymaga,oprócz umiejętności wspinaczkowych, zjazdowych czy
pływackich także znajomości nawigacji. Mimo iż kaniony mogą być proste
do pokonania, a w canyoningu ważna jest przede wszystkim ekstremalna
zabawa, nie czysta trudność, to potencjalni kanionierzy (canyoners) nie
powinni lekceważyć niebezpieczeństw takich jak nagłe wezbranie wody czy
otarcia o skały i nie ryzykować tego rodzaju wypraw bez specjalistycznego
szkolenia i opieki doświadczonych instruktorów canyoningu.
Kacper Pessel

NADSZEDŁ NASZ CZAS
Jak bardzo zmienił się nasz świat.
Przybyło nam tu siedem lat.
Wspomnienia przywiał wiatr.
Człowiek do młodszych znów powraca lat.
W plecaku książek mamy już mniej,
koniec szkoły zbliża się.
Żegnamy już dzisiaj Was.
Duszę ściska żal,
że odchodzi już ten piękny czas.
Przez siedem lat tu się  szło.
Co będzie dalej? Kto wie, co?
Dziś wszyscy żegnamy się.
Wszystko urywa się jak sen.
Łzy wyzwalają w nas uczuć szał.
Powoli wszystko kończy się.
Były piękne chwile w naszym życiu.
Chociaż ulotne
to nie zapomnimy nigdy ich.
Zostaną nam bezcenne wspomnienia,
których zabrać nie może nam nikt.
My musimy iść dalej w nieznane.
Długą krętą drogą,która
w dorosłe życie nas poprowadzi.
TRWAJ NAM CHWILO, TRWAJ !!!
Dominik Keczmer

Jan Iłowski


