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WITAJ SZKOŁO
1 września wszyscy uczniowie powrócili do szkół. Aura była przekorna w tym dniu –
świeciło piękne słońce, na niebie żadnej chmurki, natomiast  dzieci w większości miały
minorowe miny i smutek w oczach... Szczególnie nieszczęśliwe były pierwszaki i
czwartoklasiści. Przerażała ich nowa rzeczywistość – nauka na innych niż dotychczas
zasadach, nauczyciele, ogrom obowiązków, ciężkie plecaki, zadania domowe...
  Pierwszakom nieco poprawił się humor, gdy pani dyrektor ofiarowała im piękne tarcze, a
nowe panie nauczycielki okazały wielkie, gorące serca, które przełamały wszelkie lody i
rozpaliły zapał do nauki.
  Byli też tacy, którzy z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie roku szkolnego. Dość mieli
nudy, siedzenia w domu i braku kontaktu z kolegami i koleżankami. Z niecierpliwością
oczekiwali spotkania z przyjaciółmi, by móc podzielić się wrażeniami z wakacji,
poplotkować, pożartować, umówić się na wspólną zabawę, zwłaszcza, że dopiero we
wrześniu pojawiło się prawdziwe lato i bez ograniczeń można było korzystać z rozrywek na
świeżym powietrzu – jazda na rowerze, rolkach, biwaki, podchody ....
  Dobra rada dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – znajdźcie
przysłowiowy złoty środek, który pozwoli wam pogodzić naukę z zabawą i realizacją
marzeń.

                                                                                                                  Redakcja

WCALE NIE TAKA STRASZNA 
CZWARTA KLASA

Gdy byłam w klasie trzeciej, miałam lekcje w jednej sali . Większość zajęć prowadziła pani
Beatka. Oprócz niej do mojej klasy przychodziło tylko trzech nauczycieli. O każdym z nich
wiedzieliśmy wszystko. Oni też znali nas na wylot. Zawsze było wiadomo, czego możemy
się spodziewać.
  Pod koniec roku szkolnego wszyscy zaczęli nas straszyć czwartą klasą. Mówili, że będzie
dużo nauki, każdy przedmiot z inną panią, w innej sali. Na korytarzach tłok, rozpychający się
starsi koledzy, ciągłe kartkówki i sprawdziany, mnóstwo prac domowych. Gdy słyszałam to
wszystko, włos mi jeżył się na głowie. Bałam się, zwłaszcza, że z naszej klasy kilka osób
miało przejść do klasy sportowej, a wśród moich kolegów i koleżanek pojawić się nowi.
  Minęły już trzy tygodnie nauki w czwartej klasie i muszę stwierdzić, że jest świetnie. Nowi
koledzy okazali się sympatyczni, nauczyciele- mili, życzliwi i z ogromną wiedzą, którą chcą
nam przekazać. Na lekcjach jest ciekawie, nikt się nie nudzi, ciągle dowiaduję się czegoś
nowego. W ten sposób moja wiedza cały czas wzrasta, a to jest dla mnie bardzo ważne.
Cieszę się, że jestem w czwartej klasie!

                                                                                                              Marysia kl. 4b
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

MOJE WSPANIAŁE GRECKIE WAKACJE
W tym roku razem z rodzicami i moją młodszą siostrą pojechaliśmy na wakacje do Grecji. Celem naszej wyprawy była jedna z wysp greckich
Zakynthos.
  Zakynthos to wyspa na Morzu Jońskim trzecia co do wielkości w archipelagu Wysp Jońskich Południowo-wschodnia część wyspy ma charakter
nizinny, zachodnia – górzysty. Długość wyspy wynosi ok. 40 km, szerokość 20 km. Wyspa Zakynthos, uważana za jedną z bardziej urokliwych w
tym regionie Grecji, nazywana jest często „Kwiatem Wschodu". O jej malowniczości stanowią przede wszystkim długie, piaszczyste plaże, małe
zatoczki oraz turkusowe, krystalicznie czyste morze. Krajobraz wyspy zdominowały wzgórza, na których rozciągają się gaje oliwne i winnice.
  Podczas wakacji odwiedziłam od strony morza jak i z punktu widokowego plażę Navagio znaną również jako Zatoka Wraku.  To jedno z
najpopularniejszych miejsc wyspy stanowiące jej symbol. W zatoczce, w kształcie podkowy otoczonej z jednej strony stromymi klifami znajduje
się wrak statku, który osiadł tu na mieliźnie.
  Jednak prawdziwą wizytówką Zakynthos są żółwie caretta caretta, które znajdują się tutaj pod ścisłą ochroną. Jest to gatunek gada z rodziny
żółwi morskich Głowa pokryta regularnie rozmieszczonymi tarczkami. Szczęki podobne do ptasiego dzioba. Żółw ten ma 5 par rogowych tarcz
żebrowych (czym różni się od innych gatunków żółwi mających 4 pary). Kończyny przekształcone w płaskie i szerokie wiosła na przednich
krawędziach mają po 2 pazury. Ma on 120 cm długości, masa ciała to ok. 100 km,  ale znane są osobniki o wadze 500 kg. Jego pożywienie to
głównie ryby i inne małe zwierzęta morskie jak gąbki, meduzy, kraby, małże,  kałamarnice i ostrygi. Dzięki potężnym szczękom radzą sobie z
twardymi skorupami swoich ofiar. Sporadycznie jedzą glony i inne rośliny
  Żółw morski caretta caretta to gatunek zagrożony. Dziś można go spotkać jedynie w obrębie basenu Morza Śródziemnego.
  Miałam ogromne szczęście zobaczyć te olbrzymie stworzenia podczas wycieczki łodzią. Widok wypływających z morza tych wspaniałych
zwierząt sprawił, że nie mogłam powstrzymać radości. Widziałam również miejsca lęgowe żółwi.
  Ostatnią z moich wycieczek na Zakynthos, była wycieczka autokarowa dookoła wyspy. W trakcie tej wyprawy widziałam  winnicę, w której
produkuje się miejscowe wino. Najciekawszym dla mnie miejscem i najsmaczniejszym, była przetwórnia oliwy. Produkuje się tam oliwę z oliwek,
których drzewa porastają całą wyspę.
  Miałam okazję spróbować oliwę o smakach: pomarańczowym, cytrynowym i czosnkowym. Najbardziej smakował mi chleb maczany w oliwie o
smaku czosnku. Do dziś wspominam ten wspaniały smak.
  Były to jedne z najwspanialszych moich wakacji. Chciałabym tam kiedyś powrócić aby znów ujrzeć gaje oliwne, morze pełne różnokolorowych
ryb i krabów, a przede wszystkim zobaczyć żółwie caretta caretta nadal żyjące w ich naturalnym środowisku.
Dziękuję kochani rodzice za te cudowne greckie wakacje.

                                                                                                                                                                                             Kamila Mikołajuk klasa 5b
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MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
  Pewnego letniego, słonecznego dnia wraz z rodzicami postanowiliśmy skorzystać z pięknej pogody i
wybrać się na wycieczkę nad morze. Szybko spakowaliśmy niezbędne rzeczy, wsiedliśmy do
samochodu i ruszyliśmy w drogę. Podróż przebiegała spokojnie, nic ciekawego się nie działo.
  Gdy dotarliśmy na miejsce, tata zaparkował samochód tuż przy plaży. Wypakowaliśmy rzeczy i
ruszyliśmy nad morze. Trudno było znaleźć miejsce, żeby rozłożyć koce i leżaki. Wszędzie roiło się od
plażowiczów, jak widać nie tylko my wpadliśmy na pomysł skorzystania z uroków lata nad wodą. Po
kilkunastu minutach błądzenia wreszcie udało nam się znaleźć skrawek wolnego piasku. Szybko
rozłożyliśmy koce, leżaki i parawany. Mama zaczęła się opalać, a ja, brat i tata pobiegliśmy popływać.
Woda była wspaniała, przyjemnie chłodna, ale nie lodowata. Pluskaliśmy się, gdy nagle Jarek zaczął
wrzeszczeć w niebogłosy. Myślałem, że się topi albo porywa go rekin. Tata natychmiast rzucił mu się
na ratunek. Na szczęście nie musiał wyrywać go z paszczy rekina, tylko uwolnić od meduzy.
Poparzenie nie było duże, ale Jarek bardzo cierpiał. Tata musiał z nim iść do lekarza.  Postanowiłem
popływać na materacu. Położyłem się na wodzie, zamknąłem oczy i.... otworzyłem je. Wydawało się,
że upłynęła zaledwie chwila. Niestety usnąłem i straciłem poczucie czasu. Znajdowałem się na środku
morza. W pobliżu nie było nikogo. Myślałem, że już po mnie. Zginę w morzu. Gdy straciłem nadzieję na
ratunek, nagle pojawił się tata na łódce. Mój wybawca zabrał mnie na pokład i powiosłował w stronę
brzegu. Tam czekała na mnie mama, która wyglądała jak Indianka ( chyba przesadziła z opalaniem)
oraz zapłakany Jarek. Szybko zebraliśmy rzeczy i popędziliśmy do samochodu. W lusterku
zobaczyłem nie sienie, tylko jakiegoś czerwonoskórego. Od razu poczułem, że wszystko mnie piecze.
To były dopiero początki moich cierpień. Z mamą i Jarkiem  stworzyliśmy w domu mały szpital.
Dobrze, że tacie nic nie było i mógł się mani opiekować.
  Tę przygodę zapamiętam do końca życia. Kto by przypuszczał, że tak pięknie zapowiadający się
dzień, tak źle się skończy.
  

Darek 

MARZENIA SIĘ
SPEŁNIAJĄ

  Kiedy rozpoczęły się wakacje, miałem nadzieję,
że będę robił coś ciekawego przez te dwa
miesiące. Moje oczekiwania się spełniły.
  W pierwszym dniu wakacji pomyślałem sobie,
że wielu moich kolegów posiada jakieś zwierzę.
Uzmysłowiłem sobie swoje marzenia o psie.
Spytałem rodziców, czy mogliby mi kupić mopsa
( taka rasa najbardziej przypadła mi do gustu).
Mama i tata zgodzili się, ale postawili warunek –
muszę udowodnić, że jestem odpowiedzialny i
umiem opiekować się swoim pupilem. Przez
tydzień miałem wstawać wcześnie rano, brać
smycz i wychodzić na spacer. Po obiedzie i
kolacji także. Ponadto raz dziennie chodziłem na
dwór z psem sąsiadki i sprzątać po nim, aby
pokazać , że nie brzydzę się takiej czynności.
Okres próby przeszedłem pomyślnie. Po tygodniu
pojechałem z rodzicami po pieska. Podróż była
długa i męcząca, ale hodowla mopsów
znajdowała się aż w Krakowie. Gdy dotarliśmy na
miejsce, od razu wypatrzyłem swojego pieska,
wiedziałem, że to właśnie ten! W drodze powrotnej
maleństwo zrobiło nam niespodziankę –
pozostawiło małe co nieco na fotelu samochodu.
Początkowo mój piesek był przestraszony i
spanikowany, tęsknił za mamusią. Po tygodniu
jednak jego smutek minął.
  Jesteśmy przyjaciółmi. To były niesamowite
wakacje, pełne wrażeń.

Kuba kl. 5c

Polskie morze

Mops
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30 WRZEŚNIA - DZIEŃ CHŁOPAKA

Dzień Chłopaka

5 POMYSŁÓW Oli i Natalki na...
           DZIEŃ CHŁOPAKA
1.  Każdy chłopak marzy o fajnym prezencie. Najlepiej kupić śmieszne
gadżety, np. zabawne skarpety, bluzę z napisem” Dziś mój dzień”. Jeśli nie
będziecie miały gdzie kupić tych rzeczy, pozostają kubki, czekoladki lub...
kwiatki.

2.  W klasie można przygotować super zabawy, np. malowanie paznokci,
odgadywanie nazw owoców na podstawie zmysłów, wyłączając wzrok,
zabawa w ciuciu- babkę.

3.  Prywatnie można zabrać chłopaka do kina lub na kręgle ( wybór zależy
od zainteresowań i upodobań chłopaka. W przypadku kina odradzamy
romanse- żaden chłopak nie zniesie łzawych historii).

4.  Łasuchom ( a to prawie każdy) można upiec domowe ciasto ( może być
nawet w proszku, my obstawiamy muffiny).

5.  Romantykom ( tych niestety niewielu) można zorganizować miły wieczór
i spędzić go wspólnie (odradzamy kolację przy świecach, aby nie wypaliło
się wasze uczucie- chłopcy jeszcze nie dorośli do tego typu spotkań).

O CZYM MARZĄ CHŁOPCY?
     Moja mama zawsze powtarza: "Jeszcze się taki nie urodził, co by
każdemu dogodził". Przypomniałem sobie to powiedzenie, pytając moich
kolegów, co chcieliby dostać na Dzień Chłopaka.  Każdy z nich miał inny
pomysł, a marzenia niektórych były bardzo zabawne. Jeden chciał dostać
1000 piłek, drugi ciężarówkę z pepsi, kolejny skrzynię z 7m cukierkami. Były
też mniej szalone propozycje, jak na przykład zestawy star wars lub pistolety
nerf.  Gdy słuchałem szalonych i zwariowanych pomysłów moich
kolegów,pomyślałem,że najlepiej by było ,gdyby każdy chłopak dostał taki
sam malutk,i skromny upominek, ponieważ Dzień Chłopaka to nie koncert
życzeń. Najważniejsze, aby dziewczyny o nas pamiętały. Wystarczy, że  30
września będą dla nas miłe i słodkie jak cukierki.

Oskar

Dzień Chłopaka
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