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Jak wiecie nasza szkoła co
roku startuje w konkursie
odysei umysłu i osiąga  w
tym niemałe sukcesy. W
tym roku moja grupa
wiekowa składała się z
siedmiu chłopaków - 5 z
mojej klasy i 2 z klas
młodszych. Po długich
namysłach wybraliśmy
problem pierwszy ,,Tajne
jest fajne", który polegał na
zbudowaniu trzech
pojazdów i parkingu, nie
wspominając o rzeczach
podstawowych, czyli
scenografii i własnoręcznie
zrobionych strojach ze
śmieci. Musieliśmy
uruchomić pojazdy tak,
żeby o własnych siłach
dotarły na parking. Nie było
to łatwe, ale pojazdy nie
zawiodły. W eliminacjach
regionalnych i
ogólnopolskich  zajęliśmy
pierwsze miejsce, ale na
finałach światowych w USA
w Michigan w  naszej grupie
wiekowej startowało aż  57
drużyn, z którymi
musieliśmy się zmierzyć.
Poziom był  naprawdę
wyrównany, a mimo to
udało się nam zająć  bardzo
wysokie czwarte miejsce na
świecie. Wszyscy bardzo
się cieszyliśmy.
Dodatkowym niesamowitym
przeżyciem  było dla nas
zajęcie I miejsca

w zadaniach
spontanicznych. Na gali
zagrali specjalnie dla nas
hymn Polski. Byliśmy
naprawdę bardzo
wzruszeni. Po konkursie
mieliśmy kilka dni na
rozrywkę. Zwiedzaliśmy np.
muzeum Air and space,
gdzie podziwialiśmy
niesamowite pojazdy.
Odwiedziliśmy Botanic
Garden i muzeum Natural.
Jedliśmy fast foody, lody i
inne niezdrowe rzeczy.
Czasami bojkotowaliśmy
chodzenie, bo dużo tego
było. Niektórzy nawet mieli
odciski. Wtedy Pani Jola i
Pani Aga zaplanowały
relaks. Leżeliśmy na trawie i
podziwialiśmy niebo, albo
graliśmy w frisbee. Z USA
spędziliśmy kilka
 wspaniałych dni.
Niestety 03.06 musieliśmy
już  wracać do domu.
Jestem pewien, że kiedyś
tam wrócę.

Tymon Doan
kl. V a

Finały światowe
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Wakacje, już będą wakacje …. na pewno mam rację!

Fidget Spinner – czym jest, czym miał być

Fidget Spinner to
zabawka
spopularyzowana w
naszym kraju w tym
roku. Media
wypowiadają się
różnie na temat Fidget
Spinner’ów. Niektórzy
sądzą, iż owa
zabawka jest dziełem
szatana, jednak
kościół szatański
zaprzecza tejże teorii i
uważa, że to zwykłe
brednie. Ci którzy już
nie mają zupełnie nic
w głowach, twierdzą, a
raczej obliczyli, że
jeżeli tysiąc osób
naraz zakręci Fidget
Spinner’em w tą samą
stronę, to pole
magnetyczne ziemi
się obróci o

nieznaczną, ale
widoczną na
kompasie wartość. Co
też okazuje się być
tylko brednią, bo
według tych
prawidłowych obliczeń
wynika, że powinno
być ich około miliard,
aby pole magnetyczne
odwróciło się o 0,001
stopnia. Media
wskazują, iż twórcą
zabawki była
pierwotnie
amerykańska inżynier
Catherine Hettinger,
która w 1993 złożyła
wniosek patentowy.
Początkowo celem
tejże zabawki miała
być pomoc w
polepszeniu
koncentracji

oraz redukowaniu
lęków i niepokoju u
dzieci z ADHD i
autyzmem, jednak
sugerowanych
właściwości
terapeutycznych nie
udowodniono.
Zabawka, zyskując
znaczne
zainteresowanie
zarówno w USA jak i
na świecie, w tym w
Polsce, pierwotnie
miała być zabawką
wykonaną z gumy,
wyglądającą podobnie
do kapelusza i miało w
niej chodzić o to, aby
założyć kapelusz na
palec i kręcić nim.
Ogólnie Fidget
Spinnery zostały
stworzone do celów

terapeutycznych,
jednak obecnie wiele
osób, w tym wielu
nauczycieli skarży się
na ową zabawkę z
powodów
oczywistych,
dekoncentracji.

Kajetan Bieliński
kl. V a
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Wszyscy już myślimy
o wakacjach… Każdy
z nas ma własne
plany. Jedni spędzą
czas nad morzem, w
górach, nad jeziorem,
inni na obozach i
koloniach, a jeszcze
inni wyruszą w podróż
po Świecie.
Stwierdziłem, że
zapytam gdzie jeździli
nasi nauczyciele jak
byli w naszym wieku.
Pani Jola Jurkiewicz
miała mamę
nauczycielkę,
opiekunkę na
koloniach, która
zawsze zabierała ją i
jej braci ze sobą na

kolonie. Już trochę
starsi jeździli do
Kamienia na wczasy.
Pan Michał Woźniak
pamięta, że bardzo
dużo czasu spędzał na
świeżym powietrzu,
całymi dniami jeździł
na rowerze albo grał z
chłopakami w piłkę, a
kiedy padał deszcz
czytał książki lub
oglądał filmy na
kasetach VHS. Pan
Michał nigdy nie jeździł
na obozy i kolonie, ale
za to często wyjeżdżał
z rodzicami. Spytałem
również jakie plany
mają nasi nauczyciele
na tegoroczne

wakacje. Pani Jola
Jurkiewicz niestety ma
remont mieszkania i
część wakacji spędzi
w domu, ale będzie się
również spotykała się
z rodziną. Jej
marzeniem jak i Pana
Michała Woźniaka jest
podróż do Włoch. Pani
Jola chciałaby
odwiedzić Pompeje.
Pan Michał będzie
również nadrabiał
zaległości lekturowe.
Wszystkim życzę
super wakacji bez
względu na to gdzie
jedziecie! 

Jan Górecki
kl. V a
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Trupa z
Białowieży

W pobliskim lesie
(jakiś tydzień temu)
zawisło ogłoszenie
na wielkim kamieniu.
Zwierzęta się
zebrały, wnet
powstał tłumik spory,
bo takich wydarzeń
nie widziano do tej
pory. Wiadomość
była krótka, a także
skąpa w treści,
jednak niesamowite
niosła wieści:
„Obywatele lasu!
Naprawdę nie ma
czasu! Musimy się tu
streścić, tak można
to określić, z
calutkim tym
występem, co w
niedzielę pod dębem,
zachwyci wasze
oczy, zaskoczy,
zauroczy. A więc,
oto plany: z początku
żubry pójdą w tany,
potem po krótkim
wstępie rozerwiecie
się na występie.
Następnie pawie,
lisy, żubry, wilki, a
także sarny i motylki,
popisy będą miały
swe lub
przedstawienia, kto
to wie? I jeden żołądź
jest za wstęp.
Podpisał prezes Żabi
Stęk.”
To wywołało wir
emocji, każdy się
dziwił coraz mocniej.
„Cyrk? Tutaj?”-
spytał zając. „A jak!”-
huknął puchacz
wstając. „To chyba
nie są żadne żarty?”-
zapytał misiek
„Nienażarty”
(nazywał go tak jego
kolega, ponieważ
ciągle głodny
siedział). „Po co to
całe poruszenie?” –
takie było sarny

zdziwienie. „Po co?
Słuchajcie, ja wam
powiem!” –
powiedział stary wilk
bez powiek. „Okazja
będzie do rozrywki!
Różne cyrkowe gry,
rozgrywki,
cyrkowych mistrzów
wszelkie sztuczki,
więc niech
dziadkowie wezmą
wnuczki, rodzice
dzieci i niech się
udadzą – na
przedstawienie. Wilki
radzą!
Zdanie to
potwierdziła wataha,
kryjąca się opodal w
krzakach. Po chwili
ciszy tak pokornej,
zwierzęta powróciły
z wolna, do swoich
domów i/bądź nor.
Lecz czego się tak
przestraszyły? No
przecież wilków! Bo
ich czyny,
chwalebne, jednak
także mroczne,
budziły myśli niezbyt
skoczne, po prostu
pełne przerażenia,
jednak kto wilki źle
ocenia, po prostu
zbytnio racji nie ma.
Nadeszła wreszcie
ta niedziela. Pod
dębem grała już
kapela, a zwierzęta
duże, małe siedziały
szczęśliwe całe, na
cyrkowych fotelach.
Za kulisami się
prezes ubiera. Gdy
jednak daje znak
swa trąbą, wbiegają
żubry dwa na scenę,
od razu patrzą na
kapelę, by ta zaczęła
grać inaczej. Kiedy
zaczęła, jeden
skacze, drugi się
plącze tu i tam, i tak
się zaczął żubrzy
tan. Tańczyły żubry
przez pięć minut i
naraz wchodzi
prezes w smokingu.
Daje on sygnał, by
przestały, wchodzi

na podest, dumny
cały i tam wygłasza
swe orędzie:
„Słuchajcie!
Jesteśmy znani w
Polsce wszędzie,
jednak regiony są
nieliczne, gdzie nie
jest znane nasze
oblicze.
Postanowiliśmy więc
to zmienić i wasze
postrzeganie cyrku
odmienić. Nie będę
się tu rozgadywał,
jednak poproszę: nie
nagrywać! Nie
włączać żadnych
stroboskopów! To
strasznie szkodzi
memu oku, ale dość
już tego, teraz wejdą
„Pawie Maski” Panie
i panowie! Proszę o
oklaski!
I rozklaskała się
publiczność, a jej
ogromna aż tak
liczność hałas
stworzyła
niesłychany. Wnet
wszedł na scenę
paw skąpany w
kolorach oraz… mały
batalion, też w
kolorze. Przy pawiu
występować może,
ponieważ ma swą
pawią maskę, gdy ją
zakłada, swoim
blaskiem
publiczność wręcz
oślepia, zaraz…
Gdzieś batalion
zniknął naraz!
Jednak teraz tu, na
scenie, widać wielkie
wydarzenie! Są dwa
pawie! Bo batalion,
ten batalion, ma tę
maskę swą
specjalną. Potem
niemą sceną swoją,
gdzie na nowo wciąż
się stroją, rozbawiły
wnet publiczność i
skończyły salsą
śliczną. Potem swą
kolej miały liski, a ich
czerwono rude pyski,
przybrały miny tak
dziwaczne, że każdy

się przyglądał
bacznie, co teraz
będzie to za twarz.
Dalej znów żubry
miały partię, na
głowach stojąc grały
w karty. Nie było
końca ochom,
achom, niektórym
nawet tchu zabrakło,
z wrażenia trzeba
było ich cucić; gdy
już przestali ich
hołubić, pora była na
występ wilków.
Wlazło więc na
scenę kilku i
normalnie, jak to w
cyrku, zaczęły swoje
akrobacje. Więc
jeden skakał, drugi
fikał, trzeci się
turlając przemykał
pod brzuchami
reszty i tutaj muszę
trochę streścić, bo to
była długa część,
jednak te wilki
zasługują na cześć!
Ale na zakończenie,
zrobiły coś
niebezpiecznego
szalenie. Otóż
stworzyły piramidę,
na jej szczycie – no
cóż – szaleniec! Tam
jakieś salta
wykonywał, na
artystyce ich nie
zbywał, na koniec
mocno skoczył w
górę i… W cyrku
dachu wybił dziurę.
Jednakże nic mu się
nie stało, ocalał
gładko z dachu
spadając i wchodząc
przez cyrkowe drzwi,
zawołał dumnie „Oto
wilk!”.
Wybuchła fala
(meksykańska), a
hałas dotarł aż do
Gdańska. I ludzie się
tam tak głowili „Co to
za hałas? Coś tam
kwili!” Potem po
pewnej krótkiej
chwili, weszły sarny.
Zaś motylki, tuż po
nich weszły na
scenę. Dalej tańczyły

gołębie makarenę. A
potem żółw. Żabi
kabaret. Lecz kiedy
wszedł na salę lew,
kiedy tak ryknął, że
spadły liście z drzew,
towarzystwo wnet
ucichło. Patrzysz na
prawo – wszyscy
milczą. Patrzysz na
lewo – cisza, tylko
matka wilcza próbuje
uciszyć małe
szczenię. I wtedy lew
chodzi po scenie. I
opowiada. Jak to
uciekł, z cyrku, gdzie
pewni źli ludzie
okropnie wręcz go
traktowali. Gdy
odkrył cyrk
zwierzęcy, zerwał
wiążące go pęta, i
choć ranna była tylko
pięta, duma zdrowa i
nietknięta. Teraz tutaj
występuje, różne
historie serwuje. A
potem grzecznie
podziękował i się za
kurtynę schował.
Owację dostał na
stojąco. „Ach, było
tak wzruszająco!” –
zachwycały się
sarenki „To lepsze
od tej makarenki, co
ją tańczyły tu
gołębie!” – uznał
puchacz - wyszedł
na krytyczną głębię,
ponieważ gołębie
zadufane w sobie,
powiedziały: „Myślisz
jak skończony
człowiek!” „Oj tam, oj
tam” – huknął
puchacz – „Było
przynajmniej czego
słuchać!”.
Lecz nim wybuchła
tam dyskusja,
wszedł prezes – ten
entuzjazm! Cały
radosny i beztroski,
zapytał bez
najmniejszej zwłoki: „
I jak? Czy się
państwu podobało?”
„Jasne!” – krzyknął
pełen tłum. „Więc
szykujcie się na

wielkie BUM!” –
wykrzyknął prezes, a
jego asystent z
fezem odpalił
wyrzutnię
fajerwerków.
Pojawiła się feeria
kolorków, a tłum
wyroił się na
zewnątrz, a tam…
Odczuli szok
wewnątrz. Na
zewnątrz festyn był
ogromny, nawet był
tam balon skromny,
który latał nad tym
wszystkim. Mnóstwo
tam było wręcz
atrakcji, strzelanie do
ludków z akacji,
wyścigi na małych
gokartach, sprawdzić
jak dobrym jest się w
kartach, stragany z
watą, kukurydzą…
Ech, szkoda, że
wasze oczy tego nie
widzą.

Było już bardzo
późno. Zwierzęta
wracały luźno do
swoich domów
i/bądź nor. A cyrk?
Wrócił na swej trasy
tor. Tam w kolejnym
lesie niedługo już
swój namiot wzniesie
i ku zwierząt uciesze
wystawi pełne treści
swe „ Leśne
opowieści”.

Jan Śniadach
kl. V a
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