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Nadeszła jesień. Nie
pozwól swoim szarym
komórkom zapaść w sen
zimowy! Jednym ze
sposobów są gry logiczne.
Polecam grę „Cut the
rope”. Głównym
bohaterem jest mały,
zielony, uroczy stworek o
imieniu Om nom.  Gra
polega na karmieniu Om
noma słodyczami. Jest
kilka części tej gry, dla
mnie najciekawsza jest
dwójka. 
Ciekawa jest też gra o

nazwie „10x10”. Gra
polega na ułożeniu linii na
10 kratek.  Za każdą zajętą
kratkę dostajesz jeden
punkt, lecz gdy nie możesz
wykonać ruchu,
automatycznie
przegrywasz.
Bardzo lubię grę
"Samorost”. Należy
przejść plansze, unikając
wrogich obiektów. Musisz
uważać, żeby nie napadli
cię kosmici ani ich gruby
szef. Uratuj pieska, gruszki,
planetę i własne życie.  
„Little Alchemy”

jest ostatnią z gier
logicznych, którą opisze.
Jest to gra, w której łączy
się przedmiot z
przedmiotem tak, aby
powstał kolejny przedmiot.
Chodzi o to, żeby uzbierać
560 rzeczy. Na początku
masz tylko cztery
przedmioty, reszta zależy
już tylko od Ciebie.
Pogłówkuj!

Te gry pobudzą Twoje
szare komórki. Polecam!

Piotr Wytykowski

                  Sposób na jesienną nudę:
                             gry logiczne

Witajcie! Oto pierwszy numer naszego pisemka w tym roku szkolnym. Mamy
nadzieję, że Wam się spodoba. Spotkania naszej redakcji odbywają się w
piątki o 13.20 w pracowni komputerowej. Masz ochotę dołączyć? 

krajobrazy jesieni

Jesień kojarzy nam się
głownie z deszczem i
żalem po straconym
lecie. Jest to również
czas zadumy, kiedy w
Święto Zmarłych
stajemy nad grobami.  

Jednak jesień może też być
piękna i tak jak kolorowe
liście radują nasze oczy, tak
11 listopada – Święto
Niepodległości – raduje
nasze serca. 11 Listopada to
także dzień świętego
Marcina, pobożnego rycerza
z Kapadocji, znanego z
wielu dobrych uczynków.

Jesień to także mikołajki,
które tak bardzo lubimy. Po
osobie świętego Mikołaja
pozostało bardzo niewiele,
nie wiadomo więc dokładnie,
jak wyglądało jego życie.
Najprawdopodobniej Mikołaj
urodził się 
w bardzo bogatej i pobożnej
rodzinie. Jako młody
człowiek Mikołaj został
biskupem stolicy Licji Miry.
Mieszkał tam do samej
śmierci, czyli około 342
roku. Jak wykazała
ekspertyza jego grobu,
Mikołaj umarł dokładnie
szóstego grudnia. 

Dynia, choć brzuchata,
należy do warzyw
niskokalorycznych warzyw,
bogatych w witaminy i
składniki mineralne.
Jedzenie dyni na pewno
wzmacnia układ
odpornościowy, pobudza
trawienie, obniża poziom
tłuszczów we krwi, pomaga
zredukować tkankę
tłuszczową, działa
uspokajająco i pomaga 
w dolegliwościach nerek.
Skuś się na potrawę z dyni!

                    DYNIA
       JESIENNE WARZYWO

.

fot. internet

fot. internet
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W jesiennej zbiórce 
zebraliśmy prawie
półtorej tony
makulatury! 
Najlepsze klasy to: 6b,
4b i 3b.
Gratulacje dla
najaktywniejszych!

  Godzilla vs King Kong  KIOSK, czyli miejsce
   ciekawych spotkań

Zapamiętaj! KIOSK,
róg Jackowskiego i
Wawrzyniaka.
Sprawdź to miejsce.

Chciałbym zaprosić
wszystkich do
odwiedzenia
niezwykłego miejsca.
Na rogu ulicy
Jackowskiego i
Wawrzyniaka znajduje
się stary kiosk, który
dzięki paniom z
Fundacji Dzielnico!
oraz  mieszkańcom
Jeżyc odżył i stał się
miejscem spotkań,
koncertów,
warsztatów. Sam
jestem tam częstym
gościem, dlatego
polecam je wszystkim

z czystym sumieniem.
Fundacja Dzielnico!
odwiedziła naszą
szkołę i zaproponowała
uczniom, by w czasie
dużej przerwy na
specjalnej mapie Jeżyc
zaznaczyli miejsca
bliskie sercu, ale też te,
które wymagają
naprawy i nie kojarzą
się zbyt dobrze. 
Zajrzyjcie do KIOSKU!
Warto. 

Mateusz Ujazdowski
6b

.

Przedstawiam Wam
moich ulubionych
bohaterów filmowych.
Godzilla: wielki,
ciemnoszary potwór 
z fioletowymi kolcami.
Ma duży ogon i bardzo
głośny ryk.
Godzilla jest wysoka
jak trzy wieżowce.
Wyszła z morza. Zabił
ją Doktora Daisuke za
pomocą broni
masowego rażenia (tak
było w filmie ”Godzilla -
król potworów”.
Ale potwór powrócił w
filmie "Godzilla
kontratakuje".  

King Kong: goryl
wielkich rozmiarów .
Ma czarnoszary kolor
sierści, na jego ciele
znajduje się też dużo
ran i udrapnięć. King
Kong uciekł z
laboratorium. Ma taką
siłę, że jest w stanie
pokonać od jednego do
trzech dinozaurów.
I kto Twoim zdaniem
wygrywa w tej walce?

Mikołaj Machelski 5a

.

.

Kto rozszyfrował kod niemieckiej
maszyny szyfrującej Enigma?
Pogromcy Enigmy to poznańscy
matematycy: Henryk Zygalski, Marian
Rejewski i Jerzy Różycki. Musisz
wiedzieć o nich coś więcej, bo zna ich
cały świat. 

Enigma to niemiecka
maszyna szyfrująca z
czasów II wojny
światowej. Była
dziełem Centrum
Łączności III Rzeszy,
ale prace nad nią
Niemcy rozpoczęli już
w końcu lat 20. Za
pomocą Enigmy
niemieckie dowództwo
przekazywało swoje
największe tajemnice,
których nikt nie potrafił
odczytać. Do czasu.  
Polscy kryptolodzy, a
dokładnie poznańscy, 
złamali szyfr na
przełomie lat 1932/33.
Zbudowali

też maszynę na wzór
enigmy. Anglicy mogli
dzięki niej poznać
plany militarne
Niemiec. 
Tego wszystkiego
dowiedzieliśmy się
podczas wycieczki do
"Szyfrokontenera",
który stanął przed
Centrum Kultury
Zamek. Próbowaliśmy 
szyfrować,
odszyfrowywać i łamać
proste szyfrogramy.
Wszystko to po to, by
poczuć się jak
bohaterowie wystawy
Pogromcy Enigmy 

Rafał Sobczak zajął
trzecie miejsce, 
a Julka Szukała
czwarte w
Wojewódzkim
Konkursie
Krasomówczym
zorganizowanym
przez PTTK. 
Gratulujemy!

Jesteśmy SMART!
Umiemy świadomie
wykorzystać internet i
urządzenia mobilne.
Filmy stworzone przez
Łucję, Dominikę, i
Dobrochnę z 6b oraz
Manię z 5b do
obejrzenia na stronie
szkoły. Zachęcamy!

"Ważne jest, aby nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie
istnieje bez przyczyny."                                  Albert Einstein

fot. Mateusz

fot. Weronika Kępska

fot. D. Boryczko
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Bars And Melody
własna historia

***
Kropka to mały
znaczek,
Stawia ją nawet
przedszkolaczek.
Pierwszoklasista już
dobrze o tym wie,
Że zdanie kropką
kończy się.
 Wiktoria Wysocka 6a
***
Kropka miała raz
zadanie, by się
wstawić w jakieś
zdanie. Patrzy
wszędzie kropki są,
może wezmę autek
100.W końcu kropka
się poddaje, nie ma
miejsca na straganie.
Patrzy w zdanie: „pusto
tu.
Tak to tuuu”.
Sebastian Szmatuła 6a

***
Kropka jest mała i
czarna. Jak u
biedronki.
Pewnie zadacie
pytanie, dlaczego jest
czarna. Odpowiem tak:
Ze smutku.
Kropka, gdy jest
szczęśliwa. skacze.
A gdy smutna,
nieruchomo stoi.
Kiedy jest zła, to się
troi.
      Olga Kulawiak 6a
Kropka jest dość
znana,wielka i
uwielbiana.Bo
gdyby kropki nie było,
to by się zdanie nie
kończyło.

Oliwia Jarzębska 6a

.

.

***
Kropka tu, kropka tam,
ja te wszystkie kropki
znam. Jedna wesoło
tańcuje,druga
rytmicznie podskakuje.
O trzeciej kropce tyle
wiem,że lubi śmiać się
głośno przed snem.
Kolejna kropka kręci
się wkoło i wtedy jest
jej bardzo wesoło.
Gdy wszystkie kropki
chcą się pobawić,
można się przy nich
"kręćka" nabawić.
Chociaż jest z nimi
bardzo radośnie,

cieszę się, gdy już
ostatnia zaśnie.

Ola Ignaszak 6b
***

Moja kropko kochana!
Gdy skończę zdanie,
to pod koniec
zostaniesz dodana.
A gdy po tobie zacznę
pisać,
muszę sobie ciągle
przypominać,
żeby od wielkiej litery
zaczynać. 

Aleks Borowicz 6b

Święto Kropki

                  Światowy Dzień Kropki
          Wiersze, które powstały tego dnia...

Hej!
Serdecznie zapraszam Was do czytania mojego bloga.
Opowiada on o dziewczynie, zwykłej dziewczynie, która przenosi się do
innej szkoły, a w niej poznaje swojego idola.
Reszty dowiecie się, czytając go;)

http://baarsanndmelody.blogspot.com/ <- adres bloga.

Zuzia Kruszona 6b

Pokemon go to gra XXI wieku, która podbiła cały świat. Polega na łapaniu
pokemonów w rzeczywistym świecie za pomocą telefonu. Od wakacji
wszyscy łapią pokemony. A można je znaleźć wszędzie, nawet w takich
miejscach jak ubikacja czy kościół.W przeciwieństwie do innych gier z serii
gracz nie musi walczyć z pokémonem, aby go złapać. Żeby tego dokonać,
należy rzucić pokéball w odpowiednie miejsce i z odpowiednią siłą. Po
złapaniu pokémona gracz otrzymuje pył i cukierki, które służą do
podnoszenia siły bojowej pokémonów, cukierki dodatkowo służą do ewolucji
w kolejne stadium rozwoju. Jest to jednak gra trochę niebezpieczna. Może
się zdarzyć, że ktoś jest tak wpatrzony w ekran telefonu, że nie zauważy
nadjeżdżającego samochodu. Ja sama dałam wciągnąć się tę grę. Jest ona
fajna, ale uważam, jak gram, żeby nie stało mi się nic złego.
                                                                             Karolina Frąckowiak 5b

NIE NUDŹ SIĘ JESIENIĄ
Wiem, że czasami trudno jest sobie znaleźć ciekawe zajęcie w domu.
Opowiem wam o tym, co ja robię, gdy się nudzę. Zazwyczaj w trakcie
wakacji nie mamy czasu na czytanie wielu książek, dlatego jesienią można
to nadrobić. Kolejnym fajnym rozwiązaniem są też ostatnio bardzo popularne
kolorowanki antystresowe. Można je dostać w wielu sklepach, a czasami
nawet w kioskach albo po prostu je wydrukować. Jak dla mnie – czyli osoby
wiecznie zdenerwowanej, jest to bardzo fajny sposób, aby chociaż na chwilę
odetchnąć i się zrelaksować. Można też wykorzystać czas po południu na
jazdę na rolkach czy wrotkach, rowerze albo deskorolce. Mój ostatni sposób
to gotowanie. Jeśli chcecie, umówcie się z przyjaciółką i razem pieczcie
ciasteczka albo babeczki. Ja kilka razy gotowałam z przyjaciółkami
babeczki i uwierzcie mi, jest przy tym masa
zabawy!                                                    Dominika Biernacka klasa 6B

.

fot. red.

.
.

fot. internet

http://baarsanndmelody.blogspot.com/
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Kotuś

                                     "KOTUŚ I STRAŻNICY COLI"
                     POWIEŚĆ W ODCINKACH PIOTRA WYTYKOWSKIEGO

Chciałbym Wam
zaprezentować
książkę, którą
wymyśliłem w wieku
dziewięciu lat.
Nazwałem ją „Kotuś
i strażnicy coli”.
Moja młodsza
siostra wymyśliła
takie imię dla kotka.
Gdy wyjawiłem,  że
chcę o tym zrobić
książkę, to Antek
(mój młodszy brat)
wymyślił tytuł, który

brzmi: „Kotuś i
strażnicy coli”.
Spodobał mi się i tak
nazwałem swoją
pierwszą książkę. 
  
Dawno temu żył sobie
chłopiec o imieniu
Piter. W jego
wyobraźni pojawił się
kotek, który był
pomarańczowy w
czarne kropki, miał na
imię Kotuś. Kot miał
moc wszystkiego. 

Wyobraźnia Pitera
była tak bujna, że
pewnego dnia 
wymyślił historię
o Kotusiu i coca-coli.
Złota cola miała wielką
moc. Gdy się ją
wylało, mogła
zniszczyć świat!!!
A było to tak: Kot
Kotuś znalazł dziwny
portal.
- Co to? - zdziwił się
Kotuś, wskoczył do
niego i wleciał na

sam dół. Nie mógł
uwierzyć własnym
oczom!!!
- Świątynia coli!!! -
powiedział uradowany
kotek. Przed wrotami
było dwóch
strażników. Wyglądali
jak kilka puszek od
coli. 

Co zdarzyło się dalej,
przeczytacie w
kolejnym numerze! 

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś
zdanie w trybie
oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz
przekształć to zdanie
tak, aby było zdaniem
rozkazującym.
- Wio!

Co jest napisane na
grobie maniaka
komputerowego?
- GAME OVER!

- Tato już nigdy nie
pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj, tylko
ciągnij!

Wyszukał: Piotr W.

Zupa z kamienia
Myślisz, że to niemożliwe? Spójrz. Przepis jest
bardzo prosty.
Bierzemy duży garnek. Nalewamy gorącej wody
tak, aby zostały co najmniej 3 cm wolnego
miejsca. Wkładamy do garnka umyty kamień.
Dorzucamy wszystkie składniki niezbędne do
ugotowania rosołu. Następnie ukradkiem, kiedy
nikt nie patrzy, wyjmujemy kamień. Nalewamy do
misek i... GOTOWE!

                                               SMACZNEGO!
 
                                           Piotr Wytykowski 4a .

                      10 najlepszych piosenek 2016 roku:
1."Królowa Łez" Agnieszka Chylińska
2."Ty i ja" Monika Lewczuk
3."This One’s For You" Zara Larsson i David Guetta
4."Closer" The Chainsmokers
5."Please Tell Rosie" Alle Farben
6."Sucker for Pain" Lil Wayne, Wiz Khalifa, i Imagine Dragons
7."Let Me Love the Lonely" James Arthur
8. "Let Me Love You" DJ Snake i Justin Biber
9."Still Falling For You" Ellie Goulding
10. "The Greatest" Sia

Posłuchaj i oceń, czy znalazłby się te utwory w Twoim 
prywatnym rankingu najlepszych piosenek.                  

Julia Pięta 5b

SEKRETNE ŻYCIE
DOMOWYCH
ZWIERZAKÓW
Jeżeli ktoś myśli, że
kiedy zostawia swoje
ukochane zwierzaki
w domu, one zajmują
się wyłącznie
tęsknotą za nim, cóż,
jest w błędzie.
Zwierzaki prowadzą
swoje własne,
osobiste życie, pełne
przygód, intryg i
zabawy. A ich główne
zmartwienie polega
na tym, aby ludzie nie

dowiedzieli się o ich
sekretnych
poczytaniach.
GDZIE JEST DORY
W najnowszej
animacji Disnay/Pixar
‘’Gdzie jest Dory’’
tytułowa bohaterka
wraz z przyjaciółmi-
Nemo i  Marlinem-
postanawia odkryć
tajemnice swojej
przeszłości.
KUNG FU PANDA 3
Po spotyka swego
dawnego zaginionego
ojca i obaj wyruszają

do sekretnej krainy
pand, gdzie poznają
nowych,
przezabawnych
bohaterów. Gdy
nadprzyrodzony
złoczyńca Kai
zaczyna pustoszyć
całe Chiny, pokonując
wszystkich mistrzów
kung fu, Po musi
dokonać
niemożliwego-
wytrenować całą
wioskę swych
rozbrykanych,

niezdarnych
współbraci, by
utworzyli drużynę
niepokonanych Kung
Fu Pand! 
JAK ZOSTAĆ
KOTEM
Uzależniony od pracy
biznesmen prowadzi
bardzo stresujące
życie. Pewnego dnia,
w wyniku
zaskakującego
wypadku, zostaje
uwięziony…w ciele
domowego kota,
należącego do jego

własnej rodziny.
Niezwykła przemiana
doprowadzi do serii
zdumiewających
wydarzeń, a bohater
na własnej skórze
sprawdzi trafność
powodzenia
mówiącego, że…
koty mają dziewięć
żyć. 

POLECAMY!
                  Julia Pięta
          Amanda
Żurczak
            Marysia
Białas

                                            NA CO DO KINA?
                    MOŻE SKUSISZ SIĘ NA NASZE PROPOZYCJE

P. Wytykowski

.
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