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Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. Gazetka powstaje dzięki
uczniom, naszej szkoły, którzy chcą podzielić się z Nami swoją twórczością.
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W numerze m.in.:

Kontynuacja cyklu "Nasi ulubieńcy",
Kilka wierszy o tematyce wiosenno-
świątecznej,
Recenzje książek,
Opowiadanie na podstawie kostek
Story Cubes.
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Hania z 5c napisała o swoim pupilu - kocie o imieniu
Darek, a także piękny wiersz o tematyce świątecznej

    
   Darek to kot rasy main coon. Ma 14 lat, więc jest
starszy ode mnie. O jego ,,przybyciu`` do naszej
rodziny wiem z opowiadań rodziców. Został on
zakupiony w hodowli. Dariusz był ostatni z miotu
przez co jest malutki i zestresowany, czym właśnie
urzekł moją mamę. Właścicielka powiedziała, że jest
za mały i za słaby na godnego przedstawiciela swojej
rasy i pewnie nie znajdzie domu. Gdy mama usłyszała
te słowa, postanowiła, że nie chce żadnego innego.
Wyciągnęła go spod komody i to była miłość od
pierwszego wejrzenia. 
  Mój kot ma miękką, jasną sierść z pasmami czerni 
i grafitu. Nieczesana regularnie plącze się i powstają
kołtuny, które trzeba wycinać ( czego kot bardzo nie
lubi ). Jego pyszczek wyraża spokój, mądrość i
opanowanie. Długie wąsiki (wibrysy) dotykają podłogi,
gdy Darek węszy, a oczy mają limonkowo-zielony
kolor. 
           Dariusz lubi biegać za rzuconym cukierkiem,
łapać koniec ciągniętej po podłodze nitki, wchodzić do
plastikowych toreb na zakupy i, jak chyba każdy kot,
lubi, gdy się go głaszcze. Boi się odkurzacza miksera i
balonów. Z balonami jest związana osobna historia.
Gdy Dariusz był mały, wskoczył na balon. Jego ostre
pazurki przebiły gumę, która pękając, wydała głośny
huk, a kot spadł na ziemię przestraszony. Od tego
czasu boi się dmuchanych ozdób. Mój kot jest kotem
domowym. Przez 13 lat swojego życia nie opuszczał
naszego mieszkania 
z wyjątkiem rzadkich wizyt u weterynarza, gdzie był
przenoszony w specjalnej klatce. Bardzo duże było
jego zdziwienie, gdy przeprowadziliśmy się do domu
i wypuściliśmy na ogródek! Teraz często wychodzi na
dwór. Łapie tam muchy, goni ptaki i bawi się z młoda
kotką sąsiadki. 
       Moi rodzice często żartują, że Darek to ich
pierwsze dziecko i dzięki niemu istnieję, ponieważ
uratował mi życie. Historie tę często opowiadamy.
Gdy mama mnie urodziła i wróciłyśmy ze szpitala,
zasnęłam w łóżeczku. Rodzice przymknęli drzwi 
i w ciszy pili herbatę w salonie. W pewnym momencie
Dariusz jak szalony zerwał się z kanapy i zaczął
skakać na klamkę drzwi od mojego pokoju.

Rodzice pobiegli za kotem i znaleźli mnie w łóżeczku
całkiem siną i bez oddechu. Mama szybko podjęła
akcję ratunkową i udało jej się mnie uratować. Żyję
więc dzięki intuicji kota i mamie, która potrafiła
zachować zimną krew.
  Od tego czasu Darek zawsze spał obok mojego
łóżeczka, potem mojej młodszej siostry, a teraz w
łóżku z moim 3-letnim bratem. Dariusz to
pełnoprawny kochany przez nas członek rodziny.

fot.

W oczekiwaniu.....

Drewniany stół kryję się nieśmiało 
pod białym obrusem
Dzieci wokoło biegają
Kolorowe pisanki urodą swoją się przechwalają.
Cukrowy baranek z koszyka spogląda.
Za oknem już słychać śpiew skowronka.
Przepełniony koszyczek do kościoła ludzie dźwigają.
Takie święta, dzieci po prostu kochają!
Grób Boży już stoi otworem.
Niech męka Pańska będzie dla nas wzorem.
Przyroda wokół budzi się do życia.
Wielkanocne śniadanie już gotowe do spożycia.
Każdy z nas na nie czeka.
Raduje się tym czasem dusza człowieka.
 Zając, kurczak, żonkila kwiat.
 Polskimi tradycjami zaraźmy cały świat.

Hania
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"Wiosenne święta"

Idzie wiosna, choć nieśmiało,
jednak ciągle jest jej mało.
Czekamy aż nadejdzie
i szukamy znaków wszędzie.
Już krokusy rosną śliczne,
a na drzewach bazie liczne.
Czas najwyższy, bo niedługo,
piękne Święta, istne cudo!
Pisanki są gotowe,
na nich wzory kolorowe.
Wielkanocny zając szary
Już obwieścił swe zamiary.
Moc prezentów przygotuje
i dzieciaki obdaruje.
Baba piękna, lukrowana
wypieczona już od rana.
I mięsiwo... ślinka leci,
Ale stop! To Post jest dzieci.
A w sobotę, jak należy
kosze święcić tłum pobieży.
Zaś w niedzielę na śniadanie
biały barszcz przed nami stanie.
No i w końcu dzień dyngusa,
każdy zrobi dziś psikusa.
Polać wodą wszystkich trzeba,
bo to jest tradycja z nieba.
Takie Święta są na wiosnę,
piękne, ciepłe i radosne,
więc czekamy niecierpliwie.
Święta przyjdą niewątpliwie.

Wanda Biedroń 5c

                        
                          Kolejne wiersze
            "Wiosenne święta" i "Tchnienie"
                        i trochę frazeologii
                        

"Tchnienie"

Rzecze w lesie dąb do dębu:
- Nie widziałeś miłorzębu?
- Wczoraj rano go widziałem,
lecz dokładnie nie spojrzałem.
Nie wiem, czy to lipa była,
a może tylko mi się przyśniła.
Piękna pani w żółtej szacie
nawet sobie nie wyobrażacie.
Dzisiaj nie ma już niczego,
lepiej nie pytaj. Dlaczego?
Wszystko człowiek zabiera,
a przyroda powoli umiera.
-Teraz przyjacielu drogi,
świat będzie bardzo ubogi,
bez naszego istnienia,
nie będzie ludzkiego tchnienia.

Michał Kumanowski 5c

            
                Frazeologię wypada znać! 
Poszukajcie w tekście związków frazeologicznych
  
Mam na imię Asia, chodzę do 5 klasy i mam 12 lat.
  Jestem wysoka jak tyczka i chuda jak patyk, nie
wyglądam jak pączek w maśle. Włosy wiążę w koński
ogon, ale mam delikatne, więc jest to raczej mysi
ogonek. Jestem sprytna jak lis, ponieważ potrafię
znaleźć wyjście z każdej sytuacji, wierna jak pies, bo
jak komuś zaufam, wobec niego jestem lojalna.
Jestem uparta jak osioł, gdyż zawsze walczę o swoje,
aż ktoś przyzna mi rację. Gdy rysuję, czuję się jak
ryba w wodzie, jednak piszę jak kura pazurem. Cieszę
się tym, co posiadam, ponieważ nie mam pieskiego
życia. Nigdy nie wieszam na nikim psów ani nie
zabieram się do czegoś jak pies do jeża, bo jestem
pracowita jak mrówka i stanowcza. Zaliczam się do
dobrych uczniów i wszyscy  mi mówią, że należy mi
się stypendium jak psu zupa. Może tego po mnie nie
widać, ale mam gołębie serce. Mimo to potrafię być
odważna jak lew, a także dokuczliwa jak osa, nigdy
nie siedzę jak mysz pod miotłą, lecz walczę o swoje.
  Podsumowując moje cechy charakteru, można
jednak stwierdzić, że jestem łagodna jak baranek.

Wanda Biedroń 5c
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  Przedstawiamy kolejnego zwierzęcego ulubieńca.     
       Tym razem wybór trochę mniej typowy ;)

fot.

           ,,Karaczan madagaskarski"

Pies, kot, a może rybki? Nic z tych rzeczy, chciałbym
mieć karaczana madagaskarskiego. Został on odkryty
w 1853 r, przez H.R. Shauma.
 Karaczan jest krępej budowy, dużym, bezskrzydłym
owadem. Brak skrzydeł rekompensuje inną
,,zdolnością ". Nie ma do zaoferowania zniewalającej
palety barw, choć są hodowane odmiany ubarwione
inaczej. Głowa oraz tzw. przedplecze są niemal całe
czarne. Dalej ciało karaczana dzieli się na segmenty,
a im segment bliżej odwłoka, tym fragment ciała
jaśniejszy. U tego zwierzęcia występuje wyraźny
dymorfizm płciowy ( różnice wizualne bądź
wewnętrzne w zależności od płci), mianowicie na
grzbiecie samca występują charakterystyczne
wypustki, zwane przetchlinkami. Jest to reakcja
obronna, gdy karaczan jest w zagrożeniu stroszy się
i zaczyna wypuszczać powietrze z owych wypustek,
wydając dźwięk przypominający syczenie węża, by
odstraszyć napastnika oraz przegonić innego samca
ze swego terenu. 
Karaczan niestety nie dożywa pełnego cyklu pór roku.
Larwy karaczana są jednolicie brunatne i w zależności
od nasłonecznienia, temperatury oraz pożywienia
dorastają od 6 do 8 miesięcy. Dorosły osobnik może
mierzyć nawet 10 cm (!), co czyni go jednym z
największych karaczanów na kuli ziemskiej.
Miejsca występowania karaczana nie trzeba
zdradzać, nawet nazwa sygnalizuje nam, gdzie można
spotkać tego owada giganta. 

Karaczan żyje w niskich partiach lasów tej  wyspy.
Aktywny nocą bądź wieczorami przy słabym
natężeniu światła, gdy temperatura spada do 20 ºC,
jednak w hodowli przez całą dobę powinno
utrzymywać się ok 27 ºC.
Hodowcy z całego świata doceniają karaczany
madagaskarskie za prostotę w hodowli, na co składa
się parę czynników, ale najbardziej przekonującym
jest to, iż owad ten zje wszystko, byleby było świeże,
mogą to być resztki z obiadu, niedojedzona kanapka,
zwykły liść, czy surowe mięso. Znany jest też jako
bardzo dobry posiłek dla większych pupili np.
jaszczurek.
Większość ludzi bezpodstawnie brzydzi się tych
owadów, argumentując, że  ich ugryzie, że  ma jakieś
zarazki, jednak prawda jest inna. Karaczan nie
przenosi żadnych groźnych bakterii ani wirusów,
również  nie ugryzie, a w ostateczności zasyczy i
odejdzie. Oczywiście są też ludzie, którzy nie
ograniczają się do wyboru ,, pies czy kot" i nie
brzydzą się takich egzotycznych pupili, nawet więcej,
niektórzy traktują takie owady jak część rodziny i nie
mają z tym większego problemu. Zaliczam się do
drugiego grona osób i szczerze polecam tego
stawonoga jako pierwszego zwierzaka do terrarium
lub jako karmę dla tych zwierząt, którym potrzebna
jest żywa karma.

Jakub Skarżyński 5c

Wbrew powszechnym opiniom w naszej szkole
uczniowie lubią czytać, a swoimi opiniami na
temat przeczytanych książek, chętnie dzielą się 
z innymi.

Recenzja książki Grażyny Bąkiewicz "Jadwiga kontra
Jagiełło".

Grażyna Bąkiewicz jest autorką serii książek “Ale
historia...”. Bohaterami poszczególnych części jest
grupa dwunastolatków oraz ich niezwykły nauczyciel
historii - pan Cebula. Opowieść o lekcjach ma być
interesująca i zabawna? Przeczytawszy moją
recenzję sami będziecie mogli odpowiedzieć na to
pytanie.
“Ale historia… Jadwiga kontra Jagiełło” jest
opowiedziana z perspektywy chłopca o przezwisku
Gruby. Na lekcji historii pan Cebula daje swoim
uczniom zadanie, aby  dowiedzieli się więcej 
o Jadwidze i Jagielle oraz by później wskazali, które 
z nich bardziej przysłużyło się Polsce. 

                                               cd. na kolejnej stronie

J. S.
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Chłopiec przenosi się do czternastego wieku, gdzie
spotyka Jadwigę, która niedawno została królem. 
Jest pod wrażeniem jej energiczności i charyzmy. Ma
jednak jeden poważny problem. Uczniowie podróżują
w czasie za pomocą specjalnych szkolnych ławek, 
a ławka Grubego nie działa poprawnie. Czy bohater
da radę wrócić z powrotem do swoich czasów? Czy
źle pracujący maszyna sprawi duże kłopoty? Tego
dowiecie się czytając tę pozycję czytelniczą.

Atutem książki, którego w żadnym wypadku nie należy
pomijać, jest interesująca szata graficzna. Właściwie
każda ze stron opatrzona jest rysunkiem, często też
mini komiksem. Autorem obrazków jest Artur Nowicki.
Ilustracje są czarno-białe, ale nie odejmuje im to ani
odrobiny uroku, a wręcz go dodaje. Rysunki pomagają
w wizualizacji przeczytanego fragmentu, co może być
szczególnie pomocne dla młodszych czytelników.
Zawierają one również wiele ciekawostek i
przypominają najważniejsze fakty, a ich żartobliwy
charakter sprawia, że jeszcze łatwiejsze jest
zapamiętanie zawartej w nich wiedzy.

Oceniam tę książkę bardzo pozytywnie.
Zdecydowanie przeznaczona jest dla młodszych
czytelników, ale tym starszym także może zapewnić
przyjemność z czytania. Uważam, że świetnie
wypełnia swoje zadanie, którym jest, jak mi się zdaje,
zachęcenie dzieci do czytania oraz poznawania
historii.Napisana jest bardzo prostym wręcz
kolokwialnym językiem, w którym nie brakuje
komizmu, co przyciągnie małych odbiorców. Mnogość
obrazków dodatkowo uatrakcyjni tę pozycję. 
Uważam, że można dopisać książkę Grażyny
Bąckiewicz pt. “Ale historia… Jadwiga kontra Jagiełło”
na listę lektur obowiązkowych. Humor oraz ważna
nauka płynące z każdej strony sprawiają, że warto ją
przeczytać. Uczenie historii dzieci już od
najmłodszych lat jest bardzo ważne, a dzięki tej
książce łatwiejsze i przyjemniejsze niż dotychczas. 
Z chęcią sięgnę po kolejne części “Ale historii...” 
i z czystym sercem polecam je wszystkim. 

                                                  Anna Waszyńska 8d

Tym razem w fantastyczny świat zabiera nas
Hania, zachęcając do przeczytania serii książek
„Baśniobór”

Moją ulubioną serią książek jest pięciotomowa
powieść ,, Baśniobór’’ autorstwa amerykańskiego
pisarza Brandona Mulla. Opowiada ona o przygodach
dwójki rodzeństwa Kendry  i Setha w fantastycznym
świecie magicznego lasu.
 Dziś napiszę recenzję części pierwszej „Baśnioboru”.
Książka zaczyna się tajemniczo. Już na pierwszych jej
stronach autor maluje przed nami magiczny świat
pełen niespodzianek i niespodziewanych zwrotów
akcji. Dokładne opisy miejsc, magicznych zwierząt,
bohaterów i ich wrogów, zdrajców i emocji
odczuwanych przez postaci, powodują, że czytelnik
ma wrażenie przejścia do fantastycznego świata. W
głównych bohaterach dostrzegamy cechy samych
siebie: są w podobnym wieku, mają podobne rozterki.
Dokładnie pamiętam dzień, w którym dostałam w
prezencie I tom ,,Baśnioboru’’. Z okładki spoglądała
na mnie wiedźma zamknięta w mrocznym domku
porośniętym bluszczem. Ilustracje wewnątrz książki
też były mroczne i tajemnicze. Zawahałam się chwilę i
zaczęłam czytać. Po kilku stronach nie widziałam
mojego pokoju. Siedziałam w ciemnym lesie i czułam
na sobie wzrok dziwnych istot. Czułam czyjś oddech
na plecach. Każdy drobny dźwięk i ruch wydawał mi
się wywołany przez ogra, goblina, smoka i innych
magicznych mieszkańców lasu. Nie odważyłam się
nawet drgnąć, bojąc się ataku: ugryzienia, ciosu,
dotyku ożywionego zmarłego. Innym razem
kibicowałam bohaterom, którzy przeżywali
niesamowite przygody. Drżałam o ich życie, śmiałam
się razem z nimi, a czasem podpowiadałam
rozwiązanie problemu.
  Pierwszą część ,,Baśnioboru’’ przeczytałam bardzo
szybko. Pokochałam ją i to właśnie dzięki niej
polubiłam fantastykę. Już następnego dnia stałam się
posiadaczką II tomu, który też mnie nie zawiódł i
rozpalił ciekawość na następne III tomy.
  Poleciłam tę powieść wielu znajomym. Rekomenduję
ją także każdemu, kto przeczyta tę recenzję. Ciągle
czekam na kolejne części , ponieważ autor obiecał, że
napisze kontynuację bestsellerowej serii, która będzie
nosić tytuł ,,Smocza Straż’’. Przeczytałam także inne
utwory Brandona Mulla np. ,, Pięć królestw’’, ,,
Pozaświatowcy”, ,,Wojna cukierkowa’’. Są one bardzo
ciekawe, jednak mój wzrok najchętniej wraca do
ulubionej półki w biblioteczce, na której dumnie stoi,
przeczytana parę razy, pięknie wydana seria V tomów
,,Baśnioboru’’. 
                                                 

Hania Kozłowska 5c
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Kolejna seria zdjęć pokazujących piękno naszego
miasta, tym razem w wiosennej odsłonie.

fot.

fot.

K.W.

K.W.
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Dawno, dawno temu za pagórkami, rzekami i morzami
żył sobie chłopiec o imieniu Adrian, który ukrywał
pewną tajemnicę. Rodzice chłopca byli bardzo
ubodzy. Adrian wstydził się swojej biedy. Czuł się
przez to gorszy od swoich rówieśników, więc na co
dzień zakładał maskę, pod którą ukrywał wszystkie
swoje kompleksy.
  Ojciec Adriana był rybakiem i większość czasu
spędzał na morzu.
Matka zajmowała się domem, dorabiając jako
szwaczka. Wszystkie zamożne panny z okolicy
ustawiały się w kolejce do utalentowanej krawcowej.
  Chłopiec posiadał nadprzyrodzone zdolności. Potrafił
rozmawiać ze zwierzętami w ich magicznym języku.
Codziennie chodził do studni, przy której wielkimi
literami było napisane:
 ,,NIE PRZEGLĄDAJ  SIĘ W ZWIERCIADLE WODY’’.
Chłopiec był bardzo rozważny i nigdy nie kusiło go, by
złamać zasadę ujrzenia swojego oblicza.
Bardzo lubił wszystkie zwierzęta. Tuż obok chaty 
w kurniku stała stara kołyska usłana sianem. Było to
ulubione legowisko kota Cezarego. Adrian wieczorem
wymykał się do lasu do swoich leśnych przyjaciół. To
od nich dowiedział się, że przy zielonym świerku stała
wielka wieża, a tuż obok niej stała fontanna, która
spełniała jedno życzenie wypowiedziane raz w życiu.
W zamian za poznaną tajemnicę Adrian nauczył
żółwika Samiego i borsuka  Kimi,  jak posługiwać się
liczydłem.
  Tak mijały kolejne dni, jeden podobny do drugiego.
Pewnej nocy w świetle księżyca Adrian postanowił
wypowiedzieć życzenie przy czarodziejskiej fontannie.
Marzeniem chłopca było wzniesienie się nad
chmurami wielkim, żółtym samolotem w kształcie
żarówki. Jak zapragnął tak się stało. Przed oczyma
Adriana ukazała się wielka latająca maszyna, a za jej
sterami siedział ojciec chłopca. Gestem ręki zaprosił
całą rodzinę na pokład samolotu, aby wyruszyć w
podróż do najdalszych zakątków nieznanego świata.
  Nie było tam miejsca na smutki i samotności. Nie
doskwierała bieda. Rodzina zaczęła prowadzić nowe
życie pełne dostatku.

Kacper Kacza 5c

Story Cubes to gra, która dostarcza masę radości, 
a jednocześnie to doskonały trening pomysłowości i
wyobraźni. Poniżej opowiadanie, które powstało przy
użyciu kostek Story Cubes.

Wrażenia po spotkaniu autorskim...

Tydzień zaczął się ciekawie, gdyż w poniedziałek, 20
maja 2019r. klasa 5c udała się  do Mediateki na
spotkanie autorskie . Gościem był  Kazimierz
Szymeczko,pisarz książek dla dzieci i młodzieży
pochodzący ze Śląska.
Autor rozpoczął prelekcję od opowiadania o historii
powstania papieru, następnie mówił o swojej pasji – 
o pisaniu, które sprawia mu wielką przyjemność.
Opowiedział o tym, jak to się stało, że został
pisarzem, o swoich książkach, o warsztacie pisarskim.
Nie chcąc  zanudzać historiami o sobie, zachęcał do
zadawania pytań, na które z entuzjazmem i
wyczerpująco odpowiadał. Pytania były różne,
dotyczyły oczywiście  twórczości, zainteresowań
pozapisarskich, a nawet osobiste. Słuchacze
dowiedzieli się, że jest kolekcjonerem , zbiera kubki,
lampy naftowe ,  relaksuje się przy szachach i lubi
grać w koszykówkę. Kazimierz Szymeczko swoją
opowieścią udowodnił, że nawet najzwyklejszy
przedmiot może mieć swoją wartość. Najwięcej pytań
zadawała nasza klasowa koleżanka, Karolina, która 
w nagrodę otrzymała książkę „ Fałszerze w sieci” 
z dedykacją od autora.
Na zakończenie można było zakupić książki i poprosić
o autograf. Spotkanie przebiegło w bardzo
sympatycznej atmosferze i bardzo się podobało, gdyż
dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, a książki  „Historia
Polski w opowieściach”, „ Pościg za czerwoną hondą”
są bardzo ciekawe.

Hania, Wanda, Oliwia, Oliwia z 5c

To ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym. Jeśli
chcielibyście jej kontynuacji, zapraszamy do
współpracy. Dziękujemy wszystkim autorom wierszy,
opowiadań, recenzji itp. Szczególnie dziękujemy
klasie 5c i nauczycielowi Pani Krystynie Ptasińskiej.
Jesteście SUPER!!!
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