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Tydzień z Książką!
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Poniedziałek- czyli poczytaj mi
nauczycielu!

Wtorek- czyli Zaczytane przerwy
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        Na dobre rozpoczęcie tygodnia z książką, nauczyciele czytali swoją
ulubioną książkę na lekcji  przez 10 minut . 
      W  klasie 6 Pani Zemanek czytała fragment  ,,Kamieni Na Szaniec”. Jest
to lubiane przez uczniów urozmaicenie lekcji, ponieważ słuchając fragmentu
 możemy zdecydować się na przeczytanie polecanej nam lektury. 
    Tydzień z książką to jeden z najbardziej lubianych przez uczniów,
szczególnie ,,moli książkowych”, okresów w szkole. 
    Chociaż ulubionym momentem z pośród całego tygodnia  jest oczekiwana
z ogromnym napięciem ,,Noc z Książka” .

                                                                                          Dawid Skrbeński kl. 6

         W tym dniu uczniowie przynosili swoje ulubione książki, które potem
czytali na przerwie. 
        Na korytarzu pojawiły się książki przygodowe, akcji, autobiografie, małe
kryminały, a nawet słowniki ortograficzne! 
        Każda przerwa była poświęcona na czytanie. Niektóre osoby tak
wciągnęły się w czytanie, że po zakończeniu dnia były zawiedzione, że już
się skończył!

                                                                                                 Julia Kopocz kl.6
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Środa- Nasze Księgozbiory

Czwartek- Parada postaci 
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         To już trzeci dzień tygodnia z książką.  Można podczas niego  było
przynieść swoją ulubioną książkę, którą następnie pokazywano na
wystawie.
          Co ciekawe nawet nauczyciele postanowili zdradzić okładki swoich
ulubionych utworów. 
          Wśród książek znajdujących się na wystawie były np.: ,,Mikołajek",
,,Rasy Koni" czy psów, ,,Wrota czasu" i wiele innych. 

                                                                                        Dawid Skrbeński kl 6

          W czwartek każdy mógł wcielić się w dowolną  postać literacką. 
          Większość uczniów, a nawet paru nauczycieli, zaangażowało się w
ten dzień przychodząc w przebraniu. 
          Na drugiej lekcji przedstawiciele klas, w kolorowych strojach,  wyszli
na korytarz na drugim piętrze, by zrobić sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Wtedy mogliśmy podziwiać piękne, barwne,  i bardzo pomysłowe stroje,
czasem może nawet  zapomnianych już literackich postaci.
          Ten dzień otworzył nam drzwi do wspaniałych książkowych krain.

                                                                                             Julia Kopocz kl.6
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Noc z Książką!- w obiektywie
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Noc z Książką!

Papier jako materiał budowlany i
nasze architektoniczne perełki...
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Recenzja książki ,,Berło Serapisa i inne opowiadania”

Moja ulubiona książka - recenzja "Niezgodnej"

    Bohaterowie po raz
kolejny muszą
zmierzyć się z
mitycznymi
potworami, złośliwymi
bogami i rządnymi
władzy czarodziejami.
Na szczęście tym
razem z pomocą
ruszają ich egipscy
przyjaciele.
  Książka została
napisana przez
amerykańskiego
pisarza Ricka
Riordana i wydana w
2016 roku. Zawiera
zbiór dziewięciu
opowiadań, w których
występują
bohaterowie innych
sag Riordana - ,,Percy
Jackson i Bogowie
Olimpijscy’’,
,,Olimpijscy Herosi’’ i
,,Kroniki Rodu Kane’’.
     Pierwsze

opowiadanie, to ,,Berło
Serapisa", następnie
,,Korona
Ptolemeusza", ,,Syn
Sobka", ,,Percy
Jackson i spiżowy
smok", ,,Percy
Jackson i skradziony
rydwan", ,,Percy
Jackson i miecz
Hadesa", ,,Percy
Jackson i laska
Hermesa", ,,Leo
Valdez i pościg za
Bufordem",
,,Pamiętnik Luke’a
Castellana".
  Opowiadają one o
przygodach Percy’ego
Jacksona, Annabeth
Chase oraz
rodzeństwa – Sadie i
Cartera Kane’ów.
Percy i Annabeth są
greckimi herosami,
którzy szkolą się w
specjalnym obozie.

Ich zadaniem jest
odsyłanie potworów z
powrotem do Tartaru.
Zupełnie przypadkiem
spotykają dwójkę
tajemniczego
rodzeństwa. Okazuje
się, że Sadie i Carter
również są herosami,
tylko że egipskimi.
Znają się na magii i
doskonale posługują
się bronią. Cała
czwórka zaprzyjaźnia
się. Wzajemnie
pomagają sobie przy
unicestwianiu
egipskich potworów,
takich jak krokodyli
bóg Sobek i potężny
czarodziej Setne (przy
czym demolują jedną
dzielnicę i rozwalają
stary blok, ale
mniejsza z tym). 

       Książka

bardzo mi się
podobała. Można ją
przeczytać nie znając
innych sag Riordana,
ponieważ jeśli
występuje, na
przykład, jakieś
pojęcie, to jest ono
wytłumaczone.
Opowiadania
przepełnione są
humorem i mają
niespodziewane
zwroty akcji. Bywa
tak, że z nieba nagle
spada wielbłąd, który
wydaje bardzo dziwne
odgłosy i zgniata
wroga.  
     Polecam, książka
jest watra
przeczytania.

  Blanka Nizio, kl.6

„Jeden wybór może
zmienić twoje życie”
  Jakiś czas temu
przeczytałam 
trylogię  autorstwa
Veroniki Roth. W tej
recenzji przybliżę
wam tom 1 ,a
mianowicie
„Niezgodną” . 
  Książka ma 349
stron, a z języka
angielskiego na polski
przełożył ją Daniel
Zych. Jest to
młodzieżowa książka
fantasy. W 2014 roku
odbyła się polska
premiera jej
ekranizacji.
  Altruizm

(bezinteresowność),
Nieustraszoność
(odwaga), Erudycja
(inteligencja),
Prawość
(uczciwość),
Serdeczność
(życzliwość) . Na te 
pięć frakcji,
podzielone jest
społeczeństwo
zbudowane na
ruinach
Chicago. Każda
grupa od zawsze wie,
co ma robić i nikt się
temu nie sprzeciwia.
Ten kto nie pasuje do
żadnej frakcji staje się
bezfrakcyjnym i żyje
jak bezdomny,

natomiast ten kto
łączy cechy wielu
frakcji jest Niezgodny
i władze uważają, że 
jest niebezpieczny. 
Główna bohaterka
Beatrice Prior
wychowuje się w
Altruizmie. Cała jej
rodzina pomaga
bezfrakcyjnym. Jej
brat potrafi poświęcić
się dla innych .
Beatrice nie potrafi
choćby pomóc
staruszce. Przez to
zaczyna myśleć, że
nie pasuje do
rodzinnej frakcji.
Podczas testu
przynależności

bohaterka nie
dowiaduje się do 
jakiej frakcji pasuje .
Jej wynik  jest
niejednoznaczny.
Podczas ceremonii
musi wybrać frakcję,
w której chce spędzić
swoje życie. Jej
wybór  zaskoczył
wszystkich, nawet ją
samą.  Postanowiła
zostać 
Nieustraszoną. W
nowej frakcji chciała
zacząć wszystko od
początku. Zmieniła
imię na Tris.
  To, że jest
Niezgodną wcale jej
nie pomaga.

Cały czas musiała
starać się to ukryć.
Przeszła wiele
ciężkich treningów i
fizycznych i
psychicznych.
  Książka bardzo mi
się podobała . Jest w
niej wartka akcja,
pierwsze zauroczenia
oraz konflikty. Ja
wciągnęłam się w
czytanie
„Niezgodnej”.  Byłam
zawiedziona, że tak
szybko się
skończyła. Od razu
pojechałam do
biblioteki po kolejny
tom. Szczerze
polecam tę książkę

wszystkim, którzy
lubią pełne napięcia
przygody.

Przepis na
,,Buziaczki"

Ciekawostki
FIFA 17

-na początku sezonu w
trybie kariery piłkarzowi
stojącemu na środku
nie widać nóg od kolan
w dół
-jeżeli piłkarz ma piłkę
na lepszej nodze to
każdy strzał jest celny
-w trybie ultimate team
Cristiano Ronaldo
nigdy nie trafia na pustą
bramkę
-w szybkim meczu
obrońcy strzelają lepiej
niż napastnicy
-karty ones- to- watch
przybierają postać
informa po 30 minutach
od rozpoczęcia nowej
drużyny tygodnia

Składniki:
20 dag cukru pudru
12 dag masła
12 dag orzechów
mielonych
mała łyżeczka bułki
tartej
1 łyżeczka kakao

Sposób
przygotowania: 
Wszystkie składniki
ugnieść, formować
małe kuleczki i
wkładać na górę
kawałek migdała (bez
skórki). Piec w
temperaturze 1800C
około 7 minut.

Maja Buchtyar kl IV

.

.

EA Sports

EA Sports
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,,Czego nie wypada mówić i robić’’ Teraz czas na Młode Damy!

Komiksowy luk
W tej stylizacji możecie spotkać się z
koleżankami. Nasza modelka ma na sobie
komiksową bluzę oraz czarne leginsy. Możecie
do tego ubrać sportowe buty oraz dodatki np.
bransoletkę.

      W tym tekście
doradzę wam czego
nie wypada mówić
oraz robić w różnych
sytuacjach.
      Najpierw zacznę
od sytuacji, gdy
jesteśmy gośćmi. 
Podczas jedzenia, na
przykład obiadu, ktoś
może poprosić nas o
półmisek  podajemy go
wtedy mówiąc
,,proszę”,

a nie ,,masz”. Jeśli jest
taka możliwość nie
wstajemy z miejsca
dopóki nie
dokończymy dania. 
Dobrze jest również
poczekać aż wszyscy
zjedzą. Zawsze
pomyśl nim coś
powiesz. Lepiej
pomyśleć dwa razy niż
kogoś urazić!  Ponadto
nie mów z pełną buzią.
Jeśli widzisz osobę

starszą, która stoi
ustąp jej miejsca.  
     Jeśli będziesz
kulturalny, to na pewno
każdy chętnie cię do
siebie zaprosi.

Dawid Skrbeński kl 6 

Na elegancko, czy naluzie?
Ta stylizacja może być na eleganckie spotkanie
oraz na spotkanie się z przyjaciółmi. Modelka ma
na sobie bluzę z kołnierzykiem i czarne leginsy.

Jeansowy luk
W tej ostatniej stylizacji modelka ma na sobie
czarne leginsy i T- shirt tego samego koloru z
nadrukiem. Na to włożyła koszulę, która zastępuje
kurtkę. Dodatkiem do tej stylizacji może być
czapka z daszkiem.

. .

Wiosenne stylizacje

Tym razem pokażę Wam bardzo podobne do siebie stylizacje. Mogą być na eleganckie
spotkania oraz na wyjścia z przyjaciółmi.
                                                                                Przygotowała Julia Folek         Modelka Aleksandra Konopka

      Jak zostać młodą
damą?
      Panowie po
poprzednim artykule
już wiedzą jak
zachować się, aby
zostać gentelmanem.
Teraz kolej na Was
dziewczyny!
Po pierwsze kiedy
ktoś wam coś poda,
da lub pożyczy
mówcie zawsze
DZIĘKUJĘ. Używajcie

zasad savoir-vivre.
Kiedy coś źle zrobicie,
bądź nauczyciel was
upomni powiedzcie
PRZEPRASZAM, a
nie komentujcie. Nie
pchajcie się tam gdzie
jest tłoczno,
poczekajcie. Nie
obgadujcie kogoś za
plecami, nawet jeśli
coś wam zrobił/zrobiła,
to niestosowne. Lepiej
porozmawiać

z tą osobą wprost i
powiedzieć o swoich
emocjach.
    Kierując się tymi
zasadami macie
szanse być
postrzegane jako
kulturalne osoby!

Julia Kopocz kl. 6

. .
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Seido Karate- moje hobby!

     Moim hobby jest
Seido Karate. Jest to
odmiana sztuki
walki. Jego symbolem
jest Japońska Śliwa, a
mottem „Technika nad
siłą, duch nad
techniką” oraz
„Ścieżka Prawdy”. 
      Seido stworzył
Kaicho Tadashi
Nakamura. Jest on
założycielem i
prezesem World Seido
Karate Organization. 
     Od 7lat jestem
członkiem Polskiej
Federacji Seido
Karate. Uczęszczam
do dojo (klubu) w
Czechowicach-
Dziedzicach w szkole
podstawowej nr 5.
Moim senseiem
(trenerem) jest Roman
Kruszecki (4 dan).
Obecnie posiadam

stopień 4 kyu, czyli
zielony pas. Co roku
startuję w
ogólnopolskich
zawodach w Suchej
Beskidzkiej. Są one
dla juniorów
młodszych do 15 roku
życia. Można na nich
wyróżnić dwie
konkurencje. Kata
(czyli pokaz wielu
technik) i kumite (czyli
walki). W kumite
można brać udział po
skończeniu dziesięciu
lat. Trzeba również
posiadać stopień
szóstego kyu. W kata
nie udało mi się do tej
pory zdobyć żadnej
nagrody, za to w
kumite dałem radę
zająć pierwsze
miejsce cztery razy z
rzędu. Zawsze jestem
zadowolony,

kiedy udaje mi się z
kimś wygrać, bo
przeciwnicy nie są
łatwi do
pokonania.                
Jestem z siebie
dumny, kiedy
zdobywam kolejny
stopień. 
      Myślę, że za kilka
lat będę nosił czarny
pas.

Szymon Neter kl. 6

.

Fotografia-czyli jak ciekawie
spędzić wolne chwile!

        Chciałabym
przedstawić i pokazać
moje hobby. Mam
nadzieję, że kogoś z
was zachęcę do
takiego spędzania
czasu.
        Fotografia
wzbudziła moje
zainteresowanie kilka
lat temu, jednak
robieniem zdjęć
zajęłam się około 2 lat
temu. Jak można się
domyślić nie były one
najlepsze, każdy
początkujący fotograf
jakoś musi zacząć.
Przede wszystkim
uwielbiam
fotografować przyrodę.
       Dlaczego moim
zdaniem warto w ten
sposób spędzać
czas?

      Przede wszystkim

fotografując różne
rzeczy pobudzamy
naszą wyobraźnię.
Kiedy nie mam co
robić, to wychodzę na
podwórko i zaczynam
robić zdjęcia rzeczom,
które mi się spodobają.
Każdy przedmiot ma
swój urok i nadaje się
na zdjęcie. Ja
zwracam szczególną
uwagę na
perspektywę.
Fotografując np. dom
nie robię tego prosto
tylko przykładam
aparat do podłoża, a
zdjęcie od razu staje
się ciekawsze.
Kolejnym przykładem
są kwiaty. Jeśli mamy
możliwość włożenia
aparatu w głąb krzaka
kwiatów, to zróbmy to!
Zdjęcie staje się od
razu ciekawsze

i oryginalne, a
pojedyncze kwiaty z
bliska są bardziej
interesujące niż
stworzony przez nie w
oddali klomb.

Justyna Mąka kl 6
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Tradycje Wielkanocne okiem
naszego specjalisty

          W polskich
domach znajduje się
wiele tradycji
Wielkanocnych.
Niektóre z nich są
bardzo stare, a
niektóre młode i
jeszcze mało znane. 
  Jedną z tradycji jest
Niedziela Palmowa jak
sama nazwa wskazuje
w niedziele do kościoła
przynosi się palmy. Są
one zrobione
własnoręcznie z
kwiatów lub gałązek
drzew. 
        Drugą tradycją
jest dekorowanie
pisanek. Według mnie

jest to
najpopularniejsza
tradycja Wielkanocna.
Wtedy wspólnie z
rodziną ozdabia się
pisanki w różne
wzory.     
     Kolejną tradycją jest
zanoszenie koszyka
wielkanocnego do
kościoła podczas
Wielkiej Soboty. Do
koszyka daje się m.in.
jajka, chleb, chrzan,
sól, masło, wędliny,
baranka, który jest
symbolem Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Oczywiście w święta
nie mogłoby
zabraknąć  Śmigusa

Dyngusa. Każdy w
tym dniu może oblać
wszystkich dookoła,
ale należy pamiętać,
że inni zapewne nie
będą nam dłużni.  W
tym dniu trzeba być
naprawdę ostrożnym
m.in. żeby nie
zniszczyć czyjegoś
mienia lub nie zrobić
komuś krzywdy.
      Jest jeszcze wiele
innych tradycji, ale
powyżej starałam się
przytoczyć te, które są
najważniejsze.

Anetka Kocur kl. 6

Gdzie na rower?

Zdrowe Odżywianie

            Na terenie
Czechowic, obecnie
znajdują się 3 trasy
rowerowe,
zielona, niebieska i
pomarańczowa.                                                                      
Pomarańczowa
prowadzi
przez Podkępie
Burzej, Ligotę, Bagno,
Bronów-Zarzeczna i
Woźniacka, Kopaniny
w strone lasu, do
Miliardowic, na Burzej
itd. 
       Następną trasą,
jest  zielona. Ta trasa

prowadzi przez
Ochodzę i
Zabrzeg.                             
Kolejna to Niebieska.
Prowadzi przez
górki Podkępia i
Podraj. Wszystkie te
trasy zaczynają się, i
kończą
na MOSiRze. 
       Jest jeszcze jedna
trasa dla chętnych,
mianowicie
,,Greenways".
Prowadzi ona przez
las w Zabrzegu-
Czarnolesiu,

do Zabrzega, od stacji
PKP koło stadionu w
stronę jeziora.
       Sam miałem
przyjemność gdy
byłem młodszy jechać
trasą "Greenways" i
polecam to wszystkim
amatorom jazdy na
rowerze!

Konrad Kóskakl 6

.

.

 
         W tym tekście
opowiem trochę o
zdrowym odżywianiu.
        Na początek
przedstawie wam listę
produktów i ich
zdrowszych
odpowiedników: 
-ziemniaki zastąp
kaszą lub ryżem;
-soki z kartonów i
smakowe wody
zamień na zwykłą
mineralną wodę;
-mięso od czasu do
czasu wymień na
warzywa strączkowe 
(np.: soczewica,
fasola);
-makaron  jedz tylko
pełnoziarnisty tak
samo chleb;
-batoniki zastąp musli;
-pizzę z restauracji na
stałe zamień na
pyszną, domową z
dużą ilością warzyw.

       Powinieneś jeść
dużo owoców i
warzyw, ponieważ są
one źródłem wielu
witamin. Możesz
przygotowywać
samemu różnego
rodzaju soki np.: z
grejpfrutów i
pomarańczy. Zalecane
jest też spożywanie
dużej ilości wody.
Używaj jak najmniej
soli i cukru. Najlepiej
by twoje drugie
śniadanie do szkoły
było wzbogacone o
np.: jabłko. 
        Teraz podam
przykładowy jadłospis
zgodnie z zasadami 
zdrowego żywienia:
 Śniadanie : mleko z
płatkami owsianymi.
Drugie Śniadanie :
kanapka( z chleba
żytniego)  z masłem,
sałatą, twarożkiem,

pomidorem i
ogórkiem.
Obiad : kasza
jaglana, bukiet
warzyw, duszona
pierś z kurczaka.
Podwieczorek :
sałatka owocowa z:
jabłek, mandarynek,
gruszek i bananów.
Dodatkowo sok z
cytrusów.
Kolacja:  omlet z
małą ilością cukru z
owocami.
       Pamiętajcie, żeby
jeść zdrowo!

 Dawid Skrbeński kl 6 

.
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Warsztaty ,,Eugeniusz"!

Jak wykorzystać ładną pogodę?

    Są to bardzo
niezwykłe warsztaty,
w których można było
brać udział w Starej
Kablowni od 13 lutego
do 14 kwietnia. 
    Klasa 4a i 4b
wybrały się tam  3
kwietnia, a klasy 5 i 6 -
6 kwietnia.
Na warsztatach
zostaliśmy podzieleni
na chłopców i
dziewczyny (osobno z
każdej klasy). W
sumie były 4 drużyny.
Każda z tych grup
miała super
przewodnika, który
ujawniał nam niektóre
tajemnice. 

       Każda strefa miała
swoją nazwę i ciekawe
przykłady np. w strefie
iluzji było pokazane jak
magik znika i zostaje
tylko jego głowa. 
Niestety nie
odwiedziliśmy
wszystkich atrakcji, bo
zabrakło by na to
czasu. Przewodnicy
mówili, że na 
zwiedzenie
wszystkiego potrzeba
przynajmniej 3 godzin.
Na końcu mieliśmy
okazję zobaczyć jak
przez ciało przechodzi
prąd i jak reaguje na
niego ciało i włosy. 
Kilka koleżanek

i i kolegów odważyło
się na takie wyzwanie.
Podłączono ich do
prądu, a na nasz widok
wprost jeżyły im się
włosy!
    Moim zdaniem to
były bardzo ciekawe i
uczące zajęcia.
Przewodnicy byli
bardzo mili i
sympatyczni, a 
atrakcje zniewalające!

Julia Kopocz kl VI

  Moi drodzy!
Lato zbliża się wielkimi
krokami, robi się coraz
cieplej, a pogoda
zachęca do większej
aktywności.
Oczywiście nie mam
na myśli aktywności
przed komputerem
czy TV. Poniżej
przedstawiam Wam
kilka pomysłów na
aktywne spędzenie
wolnego czasu.
·  Każda szkoła
posiada swoje piękne
boisko. Możecie się
wybrać na nie i pograć
w piłkę nożną lub
koszykówkę.Niech
będzie to gra
zespołowa, dzięki
której możecie się
spotkać w więcej
osób, wtedy na pewno
będzie zabawniej!
·  Pojeździjcie

na rowerze i
popodziwiajcie
najbliższe okolice.
·  W zimie łyżwy, teraz
rolki! Na nich również
można się świetnie
pościgać
·  Jeśli uważasz, że
powyższe propozycje
są zbyt trudne, to
wybierz się po prostu
na spacer, który
później możesz
zamienić na biegi.
·  Bardzo fajną zabawą
są podchody, które
dostarczają dużo
ruchu i wymagają
sprytu,aby inni nie
mogli cię zbyt szybko
odnaleźć.
·  A gdy pada? Cóż,
też mam na to pomysł
- wybierz się na
basen-oczywiście
zakryty. Wtedy deszcz
ci nie będzie

przeszkadzać, choć i
tak będziesz cały
mokry.
    Jak sami widzicie,
możliwości jest dużo,
trzeba tylko chcieć.

Wojtek Dudzik kl V
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Recenzja ,,Księgi Dżungli"
Psy, które szukają przyjaciela...

Nasze zwierzaki!

    Oto pies naszego
kolegi z klasy szóstej
Konrada Kóski. 
     Piesek ten to
Yorkshire terrier, który
wabi się Lucky .
Konrad dostał swojego
pupila około sześć lat
temu od hodowcy.
Według opiekuna ten
pies nie ma wad, a
zaletami jest to,

że  jest ruchliwy i
bardzo lubi się bawić.
Co do kontaktów
Lucky’ego z innymi
psami, to boi się
większych od siebie, a
nieustannie szczeka
na psy swojego
wzrostu.    
     Piesek dobrze
pilnuje domu Konrada i
kiedy poczuje

się zagrożony może
nawet ugryźć. Nasz
kolega nie zamieniłby
Lucky’ego na żadnego
innego psa.

ŁOBUZ został do
schroniska oddany.
Ma około 4 lat.
Jest wesołym,
pogodnym psiakiem,
który potrzebuje
obecności człowieka.
Ma  skłonności do 
ucieczek, dlatego
należy z nim
popracować nad jego
podróżniczymi
zapędami.

MAMBA,spokojna,
nieco nieśmiała-idealna
towarzyszka
dla osoby starszej na
długie wiosenne
spacery.
Mieszka w boksie nr
14.

Suczka znaleziona w
Czechowicach-
Dziedzicach przy ulicy
Sienkiewicza w dniu
03.05.2017r.

Nr telefonu: 
33 814 18 18
Adres e-mail:
schronisko@
schronisko.bielsko.
biala.pl

Kamila Świąder kl 6
.
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.
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     Opiszę wam dziś
,,Księgę Dżungli". Film
przypadł
mi do gustu.
     Do tworców należy
Rudyard Kipling,
świetny
pisarz i Noblista.
Reżyserem jest Jon
Favreau.

 Film opowiada o
chłopcu imieniem
Mowgli,
chłopca wychowywały
wilki. Myślał, że jest
jednym z nich,
lecz Shere Khan chciał
go dopaść. Po długiej
ucieczce dowiedział
się,

że dowódca wilków nie
żyje... Bohater pobiegł
szybko do wioski,
gdzie Shere Khan
chciał go zabić,
lecz wszyscy stanęli
po stronie Mowgliego i
udało się pokonać
Shere Khana.
      Według mnie film

jest zabawny i każdy
powinien go
zobaczyć. 

Konrad Kóska kl VI
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Przygody Owoców
Gdzie jest Mastek?!

ROZDZIAŁ 3
Czy zawsze było tak pięknie?

   Kiedy Arim i Miriam
wrócili ze stajni, ich
matka zamiatała
podwórko.
- Mogę ci w czymś
pomóc? - zapytał
Arim.
- Tak, pojedź do
miasta i kup na targu
trochę chleba.
Potem... Będziesz
miał czas wolny. -
powiedziała Rishin.
    Arim wrócił się do
stajni. Wszedł do
boksu Fariama i
zaczął go siodłać. Koń
ucieszył się, że
pojedzie ze swoim
panem na małą
wycieczkę. Kiedy był
gotowy, Arim
wyprowadził go ze
stajni i wsiadł na
niego. Ruszyli
szybkim stępem
drogą do miasta.

odszukali stoisko ze
świeżym, pachnącym
chlebem. Sprzedawcą
był pewien miły
staruszek ze sporym
brzuchem i długą,
siwą brodą, którą
wtykał sobie za pas.
Wyglądał jak zabawny
krasnoludek i był
przez wszystkich
lubiany. Nazywał się
Roan.
- Witaj Arimie! W
czym mogę pomóc? -
zapytał.
- Witaj Roanie.
Chciałbym dwa
bochenki chleba. -
powiedział Arim.
Kiedy załatwili
sprawunki pożegnali
się i chłopak pojechał
do domu. Gdy dotarł
na miejsce zeskoczył
z Fariama i pobiegł do
kuchni. Nikogo nie

położył chleb na stole i
szczęśliwy wrócił do
konia. Wsiadł na niego
i pojechał do swojego
ulubionego miejsca w
całym mieście, do
biblioteki.
     Arim uwielbiał
książki. Kiedyś czytać
uczył go jego dziadek,
ale niestety ciężko
zachorował i umarł.
Potem tę umiejętność
kształtował ze swoim
ojcem, ponieważ
jeszcze tylko on
potrafił czytać z całej
rodziny. Teraz umie i
Arim.
Chłopak przywiązał
Fariama do płotka
obok innych koni.
Potem wszedł do
budynku. Biblioteka
była zbudowana z
kamienia i była bardzo
duża. Miała wielkie,

w środku zdobiły ją
kolorowe witraże.
Arim podszedł do
działu, gdzie
znajdowały się dzieje i
historia miasta. W
oczy rzucała się
wielka księga
oprawiona w czarną
skórę. Chłopak zdjął
tom z półki i przyjrzał
się tytułowi. Napisane
było ,,Legendy
Caracan”. Arim znał
wiele legend, ale
sądząc po grubości
książki, chyba nie
wszystkie. Wziął
książkę i usiadł przy
pobliskim stoliku.
Otworzył lekturę na
pierwszej stronie i
zaczął kartkować.
    Zatrzymał się, kiedy
zobaczył tytuł ,,Wielka
bitwa’’. Spochmurniał.

      Pod wieczór gdy
wszyscy wrócili do
domu zaczęliśmy
szukać Mastka.
Nigdzie go nie było,
przeszukiwaliśmy
strych, cały dom,
chodziliśmy po
sąsiadach, ale i tak
nigdzie go nie było
widać.
     Zaczęliśmy
rozwieszać
ogłoszenia na
drzewach. Minęły
dwie godziny i nikt nie
dzwonił...

      Powoli zacząłem
się przyzwyczajać do
życia bez Mastka.
Minęły już cztery dni
od zgubienia go,
bardzo było mi
smutno. Raz gdy
wracałem ze szkoły
przechodziłem obok
dużego domu z
ogrodem. Przy bramie
wejściowej
zobaczyłem bardzo
smutnego psa. Od
razu wiedziałem kto to
był, właściciel

i pies zawsze się
rozpoznają. To był mój
kochany Mastek, od
razu się ucieszyliśmy
na swój widok! Dzieliła
nas od siebie tylko
jedna brama!
Skakałem z radości.
    Wiedziałem, że
głupim pomysłem
będzie zadzwonienie
na dzwonek i
poproszenie o psa,
gdyby ktoś
mieszkający tu miał
dobre zamiary,

to już dawno by  go
oddał (przed jego
bramą było ogłoszenie
o tej psiej zgubie).
Zacząłem się
zastanawiać jak sobie
poradzić i zabrać ze
sobą Mastka, ale o
tym już w następnym
rozdziale...

Mateusz Sermak kl VI
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Po chwili byli na targu i było, więc po prostu mosiężne drzwi, a Blanka Nizio kl VI
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