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POWRÓT DO SZKOŁY

WRZEŚNIOWE ROZMYŚLANIA

Już wakacje się skończyły,
W każdym uczniu nowe siły,
By nauki podjąć trud
I szóstek w dzienniku mieć w bród.

W głowach ciągle jeszcze szał,
Ale nikt nie chce dostawać pał,
Więc do szkoły pilnie chodzimy,
Choć w domu cicho zrzędzimy.

Nauczyciele nam pomagają,
Ale czasem też narzekają,
Że za mało czytamy
I wszystkich regułek nie znamy.

Wkrótce wszystko się zmieni,
Bo wiedzę każdy ceni.
Do pracy się weźmiemy,
Egzaminy najlepiej pozdajemy.

O wakacjach jednak nie zapomnimy,
Myśląc o nich mamy wesołe miny.
Wakacyjne słońce ogrzeje nas,
Nawet gdy przyjdzie najgorszy czas.

Wakacyjne przyjaźnie podtrzymamy,
Ich wartość bowiem znamy.
Wiemy, że to uczucie najważniejsze,
A to z wakacji najserdeczniejsze.

                                                                   Lena

   3 września 2018r. usłyszeliśmy pierwszy dzwonek roku szkolnego 20182019. Jak dzień
słonecznie nas przywitał, tak i szkoła z nauczycielami słonecznie powitała swoich uczniów.
Pani Dyrektor przedstawiła plany na nowy rok szkolny, priorytety nad którymi będziemy
pracować. Każdy zauważył, że nasza szkoła zmienia się...ruszyła rozbudowa i czekamy na
nową salę gimnastyczną. Najbardziej chyba przejęci byli nasi Pierwszoklasiści i nowi
nauczyciele, których Pani Dyrektor szczególnie przywitała. Wiele przed nami...bo "(...)kiedy
jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze. Kiedy jesteśmy razem, najmniejsi są silniejsi.
Kiedy jesteśmy razem, przyjaciel z przyjacielem, bo sam niewiele możesz,a razem można
wiele (...)"

   Po raz pierwszy pokazaliśmy na co nas stać, gdy pracujemy razem,  w czasie szkolnego
jubileuszu. 21.09.2018r. szkoła świętowała 60-lecie. Kto by pomyślał, że nasza placówka
jest taka stara! Duchem na pewno młoda. Kadra wygląda kwitnąco. Pod jej skrzydłami
rozwijają się uczniowie, którzy maja marzenia niczym Ikar, ale absolutnie nie grozi im
upadek. Wręcz przeciwnie wznoszą się pod niebiosa i sięgają gwiazd.
   Obszerną relację z jubileuszu przedstawimy Wam w następnym numerze.

                                                                                                                  Redakcja
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Wakacje

Noc z historią

Góry

Wakacje

                                    Wakacyjna niespodzianka

   Dziesięcioletni Kubuś pojechał nad egzotyczne morze.Bardzo się cieszył,
nigdy tak daleko nie był! Pływał, nurkował, budował zamki z piasku. Bawił się
bez końca. Jak się ściemniło, cała rodzina pojechała do hotelu, gdzie miała
nocować. Kubuś nie mógł zasnąć. Ciągle myślał o jutrzejszym dniu. Gdy się
obudził, szybko się ubrał i umył. Uwijał się jak w ukropie. Nigdy też tak się
nie cieszył. Z rodzicami pojechali ponownie nad morze. Kubuś, tradycyjnie,
zanurkował. Nagle pojawił się na powierzchni z bardzo zaskoczoną miną.
Krzyczał, machał rękami i popędził co sił w nogach do mamy. Ta pomknęła
za synem do wody. Założyła gogle i zanurkowała. Gdy pojawiła się nad
wodą, miała równie zaskoczoną minę jak Kubuś. Okazało się, że pod wodą
był krab! Kuba te stworzenia znał tylko z filmów przyrodniczych i zdjęć.
Nigdy nie widział ich na żywo!. To było niesamowite przeżycie.
    Kubuś przez całą drogę do domu myślał o zwierzątku.
                                                                                          Zuzia kl. 4f

                       Sarenka ciągnie Wikinga do lasu
   Gdy jechałam do cioci nad morze, rodzice postanowili po drodze
zatrzymać się na wyspie Wolin, aby obejrzeć festiwal Wikingów. Mogliśmy
podziwiać piękne stroje pradawnych mieszkańców Pomorza Zachodniego.
Przyglądaliśmy się, jak przed laty wyrabiano monety, broń, ubrania i inne
rzeczy. Spróbowaliśmy potraw popularnych wśród Wikingów. W pewnym
momencie usłyszeliśmy, że za parę minut odbędzie się rekonstrukcja bitwy.
Udaliśmy się we wskazane miejsce. Naprzeciw siebie stały dwa orszaki
wojów. Gotowe były ruszyć do walki. Wikingowie mięśnie mieli napięte jak
struny. Każdy zaczynał w myślach odliczanie... Wtem... na środek pola walki
wskoczyła mała sarenka. Nastąpiła konsternacja. Biedne zwierzę zamarło i
stało w bezruchu. Wówczas dwaj panowie wyszli z szeregu Wikingów i
odnieśli sparaliżowane zwierzę do lasu, po czym wrócili i jak gdyby nigdy nic
ruszyli do ataku. Bitwa była wspaniała.
                                                                                            Ania kl. 5c

Kubuś, góral i owce
   Kubuś pojechał na wakacje w góry. Pogoda
dopisywała, więc codziennie chodził z rodzicami
na szlak. 
   Gdy zdobywał kolejny szczyt, zobaczył owce.
Nigdy nie widział ich w naturze. Za stadem
kroczył stary góral. Był ubrany w tradycyjny strój
góralski. W ręku trzymał ciupagę. Śpiewał śliczne
piosenki. Gdy zobaczył chłopca, podszedł do
niego i się z nim przywitał. Następnie rozpoczęli
pogawędkę. Kuba przyznał się, że niewiele wie o
górach i owcach. Jan, bo tak nazywał się baca,
opowiedział mu wiele ciekawostek o zwierzętach,
roślinach Tatr oraz kulturze górali. Przypomniał
także znaną legendę o śpiących rycerzach.
Pozwolił chłopcu paść owce. Potem zaprosił do
swojej chatki, gdzie pokazał jak się doi i strzyże
owce, a przede wszystkim, jak się robi
przepyszne oscypki, z których słynie
Podhale.Czas szybko mijał, trzeba było
szykować się do powrotu. Jan i Kuba wymienili
się numerami telefonów. Chłopiec otrzymał od
górala największego oscypka świata.
   Przyjaźń Kuby i Jana trwa do dziś.
                                                              Adam kl. 4f

Latający talerz

   Pewnego dnia, gdy szłam z rodzicami na
spacer, zobaczyłam grupę ludzi, którzy patrzyli w
niebo. Zapytałam:
- Co się dzieje?
- Zobaczyliśmy coś latającego na niebie-
odpowiedział pan stojący najbliżej mnie.     
Zaczęliśmy także bacznie przyglądać się
firmamentowi. Ujrzeliśmy jakiś świecący punkt,
który z dość dużą prędkością poruszał się po linii
prostej. Nie przypominał lecącego samolotu. Był
większy, bardziej płaski - prawdziwy latający
talerz. Podejrzewaliśmy, że to statek kosmiczny.
Wszyscy robili zdjęcia, więc i my także
pstryknęliśmy kilka fotek. W pewnym momencie
latający talerz zniknął. Tak samo nagle, jak się
pojawił. Wróciliśmy do domu. Tam chcieliśmy
obejrzeć zdjęcia statku kosmitów. Niestety, nic
poza chmurami nie było widać.
  Może to wszystko się nam tylko zdawało? Być
może w przyszłości naukowcy odkryją jakieś inne
galaktyki i cywilizacje w kosmosie. Szkoda, że
udało się to mnie i mojej rodzinie.
                                                           Honia kl. 5c
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Na koloniach z siostrą Margaretą
   Nasza ulubiona pani od religii zorganizowała świetny wyjazd do Karpacza.
   Wiadomo, góry, codzienne piesze wycieczki i poznawanie szlaków
turystycznych. Niektórzy trochę marudzili, ale po wyprawie zawsze była
jakaś nagroda. Często siostra zabierała nas na lody. Organizowała wspólne
wysyłanie kartek do rodziców. Raz nawet odbył się kolonijny festiwal
talentów na wzór hitu telewizyjnego "Mam talent". Najciekawiej było, gdy
siostra obchodziła urodziny. Wszyscy zrobili  jej laurki. Było ich tyle, że
siostra nie mogła ich utrzymać. Miała łzy w oczach, gdy czytała życzenia.
Nam zaś leciała ślinka na widok przygotowanych słodkości. Jedzonko na
koloniach było wyśmienite, gdyż pnie kucharki potrafiły wyczarować
najlepsze posiłki.
  Najwspanialsze jest to, że poznałam tam wiele kolegów i koleżanek.

Julka kl. 4b

Moja pierwsza kolonia
   W tym roku po raz pierwszy wyjechałam sama na kolonie do Mrzeżyna.
   Podróż trwała prawie cztery godziny i była dość męcząca. Gdy dotarliśmy
na miejsce, wzięliśmy walizki i ruszyliśmy do ośrodka. Następnie
przydzielono nam pokoje. Trafiłam wspaniale, ponieważ mieszkały ze mną
moje koleżanki z klasy. Pierwsza noc była koszmarna. Żadna z nas nie
mogła spać.Może dlatego następny dzień minął spokojnie. Potem ze
spaniem nie miałyśmy już problemu. Rozpoczęło się więc szaleństwo.
Aktywnie uczestniczyłyśmy we wszystkich zabawach. Plażowałyśmy,
kąpały się w morzu. Poznawały Mrzeżyno i okolice. Jedyną chwilą
wytchnienia była codzienna cisza popołudniowa.
                                                                             Misia kl. 4b

Wakacje na Węgrzech
   
   W tym roku rodzice postanowili, że wakacje
spędzimy na Węgrzech.
  Spakowaliśmy walizki i ruszyliśmy. Po drodze
zatrzymaliśmy się na Słowacji, aby wrzucić coś
na ząb. Dopiero wieczorem dojechaliśmy do celu.
Mama źle się czuła, więc została w apartamencie,
a my z tatą poszliśmy na kolację. Były same
pyszności. Wziąłem jajecznicę, a tata coś
dziwnego z mnóstwem papryki i bardzo ostre.
Musiał ciągle popijać wodą, ponieważ paliło go w
gardle. Następnego dnia już w komplecie
ruszyliśmy nad Balaton, najsłynniejsze węgierskie
jezioro, zwane przez niektórych morzem. Woda
była w nim błękitna, czyściutka, tak samo jak
plaża. Kąpałem się, nurkowałem, opalałem.
Potem wróciłem do hotelu, gdzie bawiłem się w
basenie. Mogłem też podziwiać okolice,
zwłaszcza piękne winnice.
  Potem jeszcze odbyliśmy wycieczkę do
Budapesztu, stolicy Węgier. Podziwialiśmy
wspaniałe pamiątki przeszłości.
   Nigdy nie zapomnę tych wakacji.

Filip kl. 5c

Cudze chwalicie, swego nie znacie
   
   Na wakacjach byłam w Holandii, piękny kraj,
prześliczne widoki, kultura, rośliny i zwierzęta.
Widziałam nawet kraba i dwie meduzy. 
   Nie było tam tak wspaniale jak u babci na wsi.
Malutka miejscowość, w której przeżyłam
mnóstwo przygód, znajduje się pod Łodzią,
wielkim miastem wojewódzkim. Położona jest
wśród lasów i łąk. Nic dziwnego, że codziennie
chodziłam na grzyby, a potem pomagałam babci
wyprowadzać krowy i karmić kury. W lesie byłoby
całkiem przyjemnie, gdyby nie te robaki! Bardzo
nie lubię owadów i pająków, a tam na każdym
kroku albo jakaś pajęczyna, albo mrówki, alko
komary, muchy i inne fruwające stworzonka. Istny
koszmar. Na łące było trochę lepiej, choć i tam
komary dawały się we znaki. Największym
jednak przeżyciem na wsi była kąpiel w komórce!
Naprawdę, uwierzcie mi. Czułam się jak za
dawnych czasów. 
   Każdy mieszczuch choć raz powinien odbyć
podróż na wieś i poznać życie bliżej natury.

Maja kl. 4b
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DZIEŃ CHŁOPAKA
Nasi chłopcy są wspaniali,
w grach niezwykle wytrzymali.

W piłkę nożna świetnie grają,
w szkole także laury zbierają.

Czasem trochę łobuzują,
swe pazurki pokazują.

My się na nich nie gniewamy,
bo też swoje humory mamy.

Chłopcy, życzymy Wam sto lat!
Nie dla Was jest świąteczny kwiat,
ale niech stoi przed Wami otworem świat!
Na Waszą cześć krzyczymy: "Wiwat!"

Dziewczyny 

Chłopaki

Maciek, chłopak na medal

   Pewnego dnia pojechałam z rodzicami i bratem do Berlina. Odwiedziliśmy
tamtejsze zoo. Nie należy ono do największych na świecie, ale ma swój urok
i zawsze, odwiedzając zachodnich sąsiadów,  do niego wstępujemy.
  Bardzo lubimy z moim bratem karmić zwierzęta, oczywiście nie wszystkie
można, ale czasem opiekunowie pozwalają podać jakąś mieszankę
sarenkom lub kozom. Zakupiliśmy karmę, choć nie było  to takie proste, i
ruszyliśmy z torebkami w ręku na wybieg jakiś czworonożnych zwierzątek,
dokładnie nie pamiętam jak się nazywały, ale jedno z nich przypominało
sarenkę. Karmienie okazało się trudne, ponieważ zwierzęta były najedzone i
nic nie chciały od nas wziąć. Biegaliśmy z bratem jak szaleni,
podstawialiśmy jedzonko pod nosy, ale nikt nie zdecydował się cokolwiek
wziąć. Powoli traciliśmy nadzieję. Nagle do Maćka podeszła sarenka i....
ugryzła kawałek torebki, w której znajdowała się karma. Nie ruszyła
specjalnej mieszanki, ale ze smakiem pałaszowała torebkę. Wszyscy
zaczęliśmy się śmiać, ale mama w porę zauważyła, że takie jedzonko na
pewno nie jest zdrowe dla sarenek.
  To była niesamowita przygoda. Z moim bratem zawsze coś ciekawego 
musi się wydarzyć. Maciek, choć czasem jest niegrzeczny, zasługuje na
miano chłopaka na medal.

Monia kl. 5c
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