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Święto Niepodległości

Wielkie serca uczniów z klasy VI b

 11 listopada obchodzony
jest w naszym kraju Dzień
Niepodległości. To  bardzo
ważna data dla wszystkich
Polaków. Tego dnia w
1918 roku, po 123 latach
niewoli, Polska odzyskała
wolność.  Władza, która
dotąd była sprawowana
przez zaborców, została
wreszcie oddana w ręce
Józefa Piłsudskiego. 

              Jestem pewien,
że każdy z Was,  czytając
te słowa, pamięta o tym
 dniu.  Ciekawy jednak
jestem, czy dla każdego z
Was ten dzień jest
wyjątkowy i dlaczego.

              11 listopada jest
dniem święta
państwowego oraz dniem

wolnym od pracy, co
oznacza także - dniem
wolnym od szkoły.  To
wielki plus tego
wydarzenia, więc
wykorzystajmy go mądrze.
Nie siedźmy czasem cały
dzień przed komputerem
lub telewizorem.
Wywieśmy przed domem
flagę, wyjdźmy na ulicę,
weźmy udział w Paradzie
Niepodległości i cieszmy
się, że jesteśmy
Polakami. 

              W tym dniu, w
całym naszym kraju nie
brakuje historycznych
imprez. Ludzie wychodzą
na ulicę by oglądać
defilady, z udziałem
 aktorów w mundurach z
czasów różnych powstań

i wojen. Warszawiacy
zbierają się przed Grobem
Nieznanego Żołnierza,
gdzie co roku
organizowane są oficjalne
uroczystości z udziałem
najważniejszych osób w
państwie.

             Coraz więcej
 Polaków świętuje to
wydarzenie także  w
sposób aktywny. W tym
dniu odbywają się różne
imprezy sportowe, m.in.
Bieg Niepodległości, który
w wielu miastach
 rozpoczyna się
punktualnie  o godzinie
11:11. 

              Dzień ten
powinien być nieodłącznie
kojarzony z symboliczną

flagą w ręce, kotylionem na
piersi oraz pysznym
smakiem słodkich rogali
 Świętego Marcina,
zajadanych na cześć
narodowego zwycięstwa.
Dla mnie 11 listopada to
symbol radości  i
patriotyzmu! Mam
nadzieję, że dla Ciebie
także! 

Stanisław Kołowrocki
kl. V a

W tym roku szkolnym
uczniowie klasy VI B wraz
z wychowawcą p.
Katarzyną Ludką  
przeprowadzili już trzy
duże akcje charytatywne,
które są kontynuacją ich
wcześniejszych działań.
Uczniowie tej klasy już rok
temu postanowili, że chcą
komuś pomóc i bardzo
spodobał się im pomysł
wychowawczyni, która
zaproponowała, aby
pomagać

biednym afrykańskim
dzieciom. Uczniowie
zorganizowali swój
pierwszy kiermasz, na
którym sprzedawali
własnoręcznie upieczone
ciasta oraz zabawki.
Wtedy udało się im zebrać
około 300 złotych, które
przekazali na akcję
„Adopcja serca”. Dzięki
zebranym pieniążkom
pomogli w dofinansowaniu
nauki na cały rok dla
chłopca – Jean’a

Mactarurou z małej wioski
w Kamerunie. Akcja
pomocy afrykańskim
dzieciom trwa. Kolejną
zbiórkę, ponownie
organizując kiermasz z
łakociami, przeprowadzili
w październiku, tym razem
uzbierali 500 zł, za które
ponownie opłacą naukę dla
afrykańskiego ucznia oraz
dodatkowo będą mogli
opłacić przesyłkę do
Afryki. W kolejnych dwóch
akcjach uczniowie

VI B zebrali około 100 par
okularów (korekcyjnych i
słonecznych) oraz ponad
140 szczoteczek do mycia
zębów, które trafią do
potrzebujących w Afryce.
Pewnie jeszcze nie raz
usłyszymy o kolejnych
zbiórkach charytatywnych
tej klasy.

Jakub Skwarek
kl. VI b
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A gdyby Zeus, Hades i Posejdon zamienili się
miejscami…

Razu pewnego
Hades, podczas
wizyty jego braci,
powiedział:
- A gdybyśmy się tak
zamienili miejscami?
- Ciekawy pomysł,
Hadesie – odezwał
się Posejdon – Ale to
może mieć
konsekwencje,
które...
- Nie będzie żadnych
konsekwencji!
Ustalamy! Ja biorę
posadę Zeusa, Zeus
twoją, a ty moją! Ktoś
oponuje? Nie? To
super!
    Bogowie po
przyjęciu u Hadesa,

rozeszli się do
swych nowych
siedzib. A więc
Hades zasiadł na
Olimpie, Zeus pod
wodą, a Posejdon
został w Hadesie.
Nie wiedzieli, że ta
zabawa będzie ich
sporo kosztować…
    Hera ogromnie się
zdziwiła, gdy
zobaczyła, że Zeusa
nie ma na tronie.
- Hades?! – niemal
wykrzyknęła – Co ty
tu robisz?!
- Jak się masz, moja
bratowo!
Postanowiliśmy
zamienić

się z braćmi rolami
na krótki czas.
- Dobrze...
- Świetnie! A jeżeli
nie masz nic
przeciwko, to trochę
popracuję nad tym
światem…
    Gdy Zeus wszedł
do pałacu Posejdona,
zdumiał się
ogromnie. Nie
przypuszczał, że
jego nowa,
tymczasowa
siedziba jest aż tak
piękna. Ze dwa razy
piękniejsza od jego
pałacu na Olimpie.
Nikogo nie było w
środku, więc wziął

trójząb i poszukał
najbardziej obcisłej
spódniczki
Amfitrydy.
- No dobra, teraz
mogę zrobić to, o
czym zawsze
marzyłem, czyli…
BALET Z
TRÓJZĘBEM!!!
    - Dobra… -
powiedział Posejdon,
kuląc się w rogu
ciemnej sali
tronowej. 
– Trochę tu
mroczno…
Jednak nagle go
olśniło!
- Mam pomysł! Tu
jest tak ponuro!

Trzeba tu czym
prędzej zrobić…
PODWODNE
DUCH-PARTY!!!
    Kiedy po okresie
zamiany miejsc
bogowie wrócili do
siebie, wykrzyknęli
równocześnie:
- CO SIĘ TU
DZIEJE?!
Cala Ziemia była
czarna; ludzie
wyglądający jak
dusze snuli się po
ulicach, a psy
wyglądały jak
cerbery. Pod wodą,
wszystkie zwierzęta
tańczyły w balecie w
różowych

sukienkach, a całe
morze było różowe i
szalał na nim sztorm.
W Hadesie zaś,
dusze były ubrane w
stroje bikini, kąpały
się, piły drinki przy
licznych barach, a
cały świat podziemi
znajdował się pod
wodą, pełen ryb i
korali.
A MORAŁ Z TEGO
TAKI DZIECI:
NIGDY NIE
ZOSTAWIAJCIE
BOGÓW Z NIE
SWOIMI
ZABAWKAMI!

Jan Śniadach
kl. V a

Postanowiłem zapytać
nauczycieli z naszej
szkoły, co sądzą o
jesieni. Zadałem dwa
pytania: 1. Czy
Pan/Pani lubi jesień? 2.
Jak można pokonać
„jesienne przesilenie”?
Odpowiedź na
pierwsze pytanie nie
zaskoczyła mnie. Pani
Jolanta Staszewska
oraz Pan Michał
Woźniak
zdecydowanie
twierdzą, że nie jest to
ich ulubiona pora roku.
Obydwoje źle znoszą
szare, deszczowe i
ponure dni. Natomiast
Pani Jola Jurkiewicz
wykazuje większy

optymizm, ciesząc się
każdym dniem i każdą
porą roku. Cała trójka
nauczycieli
zdecydowanie woli
cieplejsze części roku
– wiosnę i lato.
Najlepszym
lekarstwem na
„przesilenie jesienne”
według Pań
nauczycielek jest
przespanie,
przezimowanie tej pory
roku. Pani Jola
Jurkiewicz dodaje, że
dobrze jest zająć się
czymś bardzo
interesującym, co
pozwoli zapomnieć o
szarudze za oknem.
Pani Jola Staszewska

proponuje dobrą
książkę lub film z
kubkiem pysznej
herbaty w ręku. Pan
Michał najchętniej
uciekłby do ciepłych
krajów (Portofino -
Włochy albo Lizbona -
Portugalia), gdzie
przeczekałby do
wiosny.
Wydaje mi się, że
większość z nas nie
lubi zimnej, ponurej i
długiej jesieni. Jednak
każdy znajduje sposób
na przetrwanie tych
dni. Ja na przykład
robię rzeczy na które
wiosną i latem nie
mam czasu.

.

                                Sposób na jesienne przesilenie
                                          Jan Górecki kl. V a

.
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Pogorzelisko

   Była zima. Jak co
czwartek jechałam z
mamą na zajęcia
jazdy konnej. Trasa
prowadziła drogą
przez las. Wszystko
było pokryte białym
puchem.  Śnieg
utrudniał nam
przejazd. Nagle na
jezdnię wyskoczyła
mała dziewczynka.
Mama gwałtownie
zahamowała.
Dziecko płakało
wielkimi jak groch
łzami. Palcem
wskazywało na las.
Wysiadłyśmy z auta,
żeby zapytać co się
stało, ale
dziewczynka
zniknęła.
 - Co to było? -
zapytałam.
 - Nie wiem -
odpowiedziała
mama.
Po  dłuższej chwili,
kiedy otrząsnęłyśmy
się, pojechałyśmy
dalej. Byłam bardzo
ciekawa, skąd wzięło

się to dziecko i jak
ono tak szybko
zniknęło. Przecież
duchy nie istnieją.
    Tydzień później
znowu jechałyśmy tę
samą drogą.
Dziewczynka
czekała już na nas
dokładnie w tym
samym miejscu.
Małą rączką
wskazywała las.
Dopiero teraz
zwróciłam uwagę na
jej wygląd. Miała
czarne włosy i
czarną sukienkę.
Była niska i na oko
miała pięć lat. Tym
razem uciekła do
lasu. Bez wahania
pobiegłyśmy za nią .
Zaczęło się
ściemniać. Z
każdym krokiem las
stawał się coraz
bardziej
przerażający.
      Nagle dziecko
zatrzymało się.
Stanęło po środku
jakichś spalonych

ruin i smutno na nas
patrzyło. Chwilę
potem zniknęło.
Zostałyśmy same w
ciemnym lesie.
Zaczęłyśmy wołać
dziewczynkę, ale nikt
nie odpowiadał.
Postanowiłyśmy się
rozejrzeć i
włączyłyśmy latarki
w telefonach.
Naszym oczom
ukazał się
makabryczny widok.
Ujrzałyśmy trzy
zwęglone ciała.
Prawdopodobnie
dwojga dorosłych i
jednego dziecka.
Podeszłam do
najmniejszych zwłok.
Tuż obok nich nagle
pojawiła się
dziewczynka. Stała
tak smutna i
zapłakana.
 - Co tu się
wydarzyło? -
zapytałam.
Nic mi nie
odpowiedziała, tylko
wskazała zakurzony

przedmiot. Wzięłam
go do  ręki i delikatnie
otarłam. Była to
metalowa tabliczka z
napisem "A.B.
Black". Mama w tym
czasie próbowała
zadzwonić po
pomoc. Powiedziała,
że musimy szybko
wrócić do
samochodu, bo
zmarzniemy na
kość. Wybiegłyśmy
przecież z
samochodu bez
kurtek. Udało jej się
w końcu dodzwonić
na posterunek i po
około dwudziestu
minutach przyjechała
policja. Zrobiło się
wielkie zamieszanie.
Przestraszyłam się i
schowałam tabliczkę
do kieszeni. 
   Gdy było już po
wszystkim,
pojechałyśmy do
domu.
   Dwa dni później
odbył się pogrzeb
całej rodziny

ze spalonego domu.
Było mi bardzo żal
dziewczynki. Ciągle
zastanawiałam się,
dlaczego dała mi tę
tabliczkę. Dokładnie
obejrzałam ją z
każdej strony. Na
odwrocie
dostrzegłam
niewyraźny napis.
Przypominał
angielski adres.
Wzięłam do ręki lupę
i odczytałam:"35
Rose Road Lon...
E142QB”. Byłam
zaskoczona.
Postanowiłam o
tabliczce powiedzieć
mamie.
 - Hmm..., warto
przyjrzeć się tej
sprawie - rzekła
mama.
    Tydzień później
wybrałyśmy się na
cmentarz odwiedzić
grób państwa Black.
Naszym oczom
ukazał się
przerażający widok.
Krzyż na grobie

był złamany, a na
płycie widniał napis
zrobiony czerwoną
farbą: "Zostawcie tę
sprawę!".
 - To dopiero
początek -
powiedziała mama.

Patrycja Tabuła
kl. IV a

. .
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Encyklopedia niebezpiecznych 
zwierząt 
miejskich

W mieście czyha na
nas  wiele różnych
zwierząt. Choć nie
dostrzegamy Ich
codziennie, żyją w
mieście i mogą być
groźne. Oto lista
najbardziej znanych
gatunków:

Kibolus Arkus -
Odmiana gatunku
Kibolus. Jest
zwierzęciem
stadnym i bardzo
głośnym. Można go
spotkać w miastach
sąsiadujących z
Gdynią i oczywiście
w Gdyni. Okres
wzmożonej
aktywności u tych
zwierząt pojawia się
głównie przed
meczami klubu Arka
Gdynia, w trakcie i
po nim(oczywiście
jeżeli mecz był
wygrany). Zwierzęta
te są wrogo
nastawione do
innych odmian
swego gatunku,

np.: Kibolus Lechius
czy Kibolus Legius.
Używają rac i pałek,
a także wymachują
plakatami
wychwalającymi ich
klub, bądź
życzącymi śmierci
członkom drugiego
klubu. Jeśli
zobaczysz - uciekaj
gdzie pieprz rośnie.

ONR-us
Narodowus - Jest
zwierzęciem
stadnym. Pojawia się
podczas świąt
narodowych, idąc po
ulicach, zależnie od
święta głośnymi lub
cichymi korowodami.
Pod wierzchnią
warstwą pancerza
noszą szkielety z
napisami typu:
„Śmierć wrogom
narodu!!!”, a także z
napisami
gloryfikującymi
Żołnierzy Wyklętych.
Chwalenie
Wyklętych nie jest

niczym złym, ale nie
wolno z ich powodu
niszczyć ulic i
wykrzykiwać
nieprzyzwoitych
haseł. Jeżeli są w
pobliżu, radzę się
oddalić - można się
zarazić tzw.
Zespołem ONR-usa,
czyli poważną
chorobą, która
objawia się
dołączaniem do tego
typu marszów i
wieców. 

- Obijus Dresus - To
zwierzę jest
samotnikiem.
Pojawia się
ewentualnie w
grupach 2-3
osobowych.
Charakteryzuje się
pancerzem z
lekkiego materiału, a
jego
charakterystyczną
cechą są trzy paski
biegnące mu wzdłuż
ciała. Naukowcy nie
dociekli się jeszcze

czemu mogą służyć,
bo badanie dresików
(potoczna nazwa
Obijus Dresus) jest
wielce
niebezpieczne.
Pożywieniem
dresików jest alkohol,
którego spożywają
one w nadmiarze.
Dresiki najczęściej
nie posiadają
narzędzi,
ewentualnie, ale
rzadko, pałki, trochę
częściej opróżnione
przez siebie butelki.
Nie polecam ci
uciekać, jeżeli go
 zobaczysz. Lepiej
się schować, jednak
dresiki to stworzenia
nocne, więc w dzień
nic ci raczej nie
grozi.

- Osiłkus Szkolnus -
To zwierzę najłatwiej
spotkać po szkole.
Potrafi być bardzo
różnorodne, jednak
najczęściej ma silnie
rozbudowana tkankę

tłuszczową, jest
niechlujne i bije
słabsze osoby.
Najczęściej
występuje w wieku
11-13 lat. Jego
starszą odmianą jest
Dryblus Wandalus,
który występuje
wieku 14-16 lat. Oba
gatunki mogą
formować grupy lub
bandy. Grupy
najczęściej skupiają
się na pojedynczej
osobie, okradają ją
lub biją, a najczęściej
to i to razem.
Natomiast bandy
szaleją po ulicach,
krzyczą, odpychają
przechodniów i
niszczą wszystko na
swej drodze.
Postępowanie wobec
grup jest
następujące: należy
je omijać i ignorować,
ale jeżeli cię
zaczepią, udawać
twardziela i nie dać
się. Osiłkus
Szkolnus

ma zazwyczaj 1%
mózgu, więc można
go łatwo spławić.
Jeżeli jednak
nawiedzają cię
częściej, szukaj
pomocy u rodziców.
Natomiast w sprawie
band… to niełatwy
orzech do zgryzienia.
Naprawdę trudno się
przed nimi obronić.
Na szczęście
występują nocami,
więc nie musisz się
martwić.

Ufff…, ale się tych
zwierząt narobiło! A
to tylko niektóre z
naprawdę wielu!
Mam jednak
nadzieję, że po
przeczytaniu tego
artykułu będziecie
uważać na ulicach.
Jednak ja się już
żegnam i życzę
 wam bezpiecznych
spacerów.

Jan Śniadach
kl. V a
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