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Piżamowe stylizacje i tiulowe spódnice
- BAL KARNAWAŁOWY 2020

prowadzone przez
Samorząd
Uczniowski pod
opieką pań Karoliny
Pawłowskiej i
Magdaleny
Straszewskiej.
Specjalne nagrody
otrzymali także
uczniowie klas z
najwyższą
frekwencją.

Podczas
tegorocznego balu
karnawałowego
klas 4-8 wśród
pomysłowych
kostiumów prym
wiodły stylizacje
piżamowe i tiulowe
spódnice.
Każdy uczestnik
chciał, aby jego
wygląd był
kreatywny i
nietuzinkowy. 

Jednak tego dnia
najważniejsza 
była dobra zabawa
przy muzyce
przygotowanej
specjalnie na to
wydarzenie przez
profesjonalnego
DJ-a. 
Oprócz
dyskotekowego
tańca odbyły się
liczne konkursy

Pląsy na parkiecie i
wspólne zabawy
wyczerpały siły
tancerzy. 
Organizatorzy
zadbali o słodki
poczęstunek i
napoje dla
najbardziej
wyczerpanych
karnawałową
zabawą.

Wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech
nie znikał z twarzy
mimo chwilowego
zmęczenia. Kiedy
czas zabawy
dobiegł końca,
wszyscy z żalem
opuszczali salę i
planowali kolejną
dyskotekę za rok.

Julka

W tym
numerze:

Myśl kreatywnie i
chroń naszą
planetę!

Opowiadanie 
z dreszczykiem
"Nawiedzony
ogród"

Pierwszy
telefon… 

Ogarnij język
polski
przydatna
odmiana. MS
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Myśl kreatywnie i chroń naszą planetę!

Ekologia to
jeden z
czołowych
tematów
poruszanych
przez ludzi na
całym świecie.
Stała się ona
ważnym
elementem 
naszego
codziennego
życia. Mało
osób zdaje
sobie sprawę z
tego, jakie to
jest proste żyć
ekologicznie. 
Każdy z nas
wielokrotnie pił
napoje za
pomocą
plastikowych
słomek.
Idealnym ich
zamiennikiem
stają się
wielokrotnego
użytku,
metalowe,
bambusowe lub
nawet słomiane
słomki. Warto
także zwrócić
uwagę na to, z
czego pijemy.
Jednorazowe
plastikowe lub
papierowe
kubki
możemy
spotkać w wielu
miejscach.
Alternatywą dla
nich stają się
kubki, naczynia
wielokrotnego
użytku,

których istnieje
wiele rodzajów,
od
bambusowych
do
metalowych. 
Ciekawą
inicjatywą na
zachęcenie
ludzi do
używania tego
typu naczyń,
jest oferowanie
przez kawiarnie
zniżek dla
klientów, którzy
przyjdą z
własnym
 kubkiem.
Nie można
zapomnieć o
plastikowych
butelkach, które
są
wszechobecne.Warto
zainwestować
w dzbanki
filtrujące, do
których wlewa
się wodę z
kranu. Możemy
także kupić
butelki filtrujące,
które da się
wszędzie ze
sobą zabrać.
 Żyć
ekologicznie
można nawet w
strefie higieny.
Zamiast używać
plastikowych
szczoteczek do
zębów i
patyczków do
uszu, 

warto zastąpić
je
bambusowymi.
Idealną
alternatywą
zwykłych,
nierecyclingowych
maszynek do
golenia, stają
się stalowe, w
których
wymienia się
żyletki. Także
jednorazowe
waciki
higieniczne bez
problemu
można
zamienić na
bawełniane,
które łatwo
można
wykonać 
samemu.
Nawet zakupy
można robić,
dbając o
środowisko.
Wystarczy nie
używać
jednorazowych
woreczków i
zastąpić je
torebkami
wielokrotnymi
lub z nich
zrezygnować.
Zabierajmy
także ze sobą
na zakupy
własne,
materiałowe 
torby.
Jeśli chodzi o
modę, warto
zwrócić uwagę
na sklepy z
odzieżą
używaną,

używaną, dzięki
którym ubrania
dostają nowe
życie. Często
są tam rzeczy
nowe lub w
bardzo dobrym
stanie, za które
zapłacimy mniej
niż galeriach
handlowych.
Zaś zamiast
wyrzucać
zmechaconą
odzież,
wystarczy użyć
tzw. golarki do
ubrań i po
problemie. 
Ostatnim
pomysłem jest
korzystanie z
transportu
publicznego.

Wiadomo, że
autem jest
często
wygodniej, 
ale polecam
przekonać się
do jazdy
pociągiem,
tramwajem,
autobusem 
czy metrem,
ponieważ
często
dojedziemy
szybciej 
i taniej w dane
miejsce. 
Warto także
jeździć 
rowerem.

Istnieje wiele
rozwiązań,
które
przybliżają
nasze życie 
do natury.
Wystarczy
 być nieco
kreatywnym i
zmienić 
swoje 
przyzwy-
czajenia, 
dzięki 
czemu 
możemy
przyczynić się
do ochrony
naszej planety.

Tomek

. .
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Opowiadanie z dreszczykiem

"Nawiedzony ogród"

Było to w 1886
roku w mieście
Lovely, a ja
jestem Franky.
Urodziłam się 
w tym mieście
w 1881 roku i
mieszkałam
razem z moimi
rodzicami Dianą
i Jackobem
Bellburg. Moi
rodzice zmarli z
powodu
wybuchu
bomby. Miałam
wtedy pięć lat, a
w moim życiu
zdarzyło się
bardzo dużo
rzeczy. Kiedy
tata kazał mi jak
najszybciej
uciekać,
pobiegłam  szybko
do małego
lasku za
domem.
Ściemniało się,
a mi było
bardzo zimno.
Głód ściskał
mnie w żołądku
i bardzo się
bałam.
Zaczęłam
głośno płakać.
Nagle w oddali
zobaczyłam
starszą kobietę.
Okazało się,  że
była to moja
babcia Molly.
Ujrzała mnie i
od razu zabrała 
do
bezpiecznego
miejsca.

      Gdy
dowiedziałam
się, że rodzice
zmarli,
wybiegłam z
domu z
rozpaczy 
i przypadkiem
znalazłam się w
tym samym
lasku co
wczoraj. Nagle
zobaczyłam
małego królika.
Tak naprawdę
miał swoje lata,
ale wydawał się
młody. 
. Pobiegłam za
nim, a kiedy
stanął i
spojrzałam
przed siebie to
ujrzałam
piękną,
pozłacaną
furtkę.
Otworzyłam ją i
nagle
zobaczyłam
cudowny i
tajemniczy
ogród. Była w
nim stara
huśtawka,
pełno
zeschniętych
kwiatów i stara
lalka. 
Oniemiałam ze
zdziwienia. Było
tak cicho i
ciemno,że na
początku trochę
się
przestraszyłam. 

Najbardziej
przyciągnęła
mój wzrok lalka.
Była
uśmiechnięta,
miała długie,
lokowane,
rozpuszczone
blond włosy i
blado różową
sukienkę z
falbankami.
Spowita była
gęstą
pajęczyną, więc
ją strzepnęłam,
a potem
posadziłam ją
na huśtawce i
wyszłam z
ogrodu.
Jeszcze przez
jakiś czas
myślałam, że to
po prostu
realistyczny
sen, ale gdy się 
uszczypnęłam,
aż
podskoczyłam z
bólu i zdałam
sobie sprawę,
że to jawa.
Kolejnego dnia
babcia bawiła
się ze mną
przed domem. 
Nic nie
mówiłam jej o
ogrodzie, a
jedynie to, że
wyszłam, by się
wypłakać i
uspokoić. 

 Na początku
myślała, że to
żart, ale później
mi uwierzyła.
Wymknęłyśmy
się po cichu i
pobiegłyśmy do
tajemniczego
ogrodu. Lilly
bardzo się tam
spodobało.
Wróciłyśmy do
domu po
narzędzia do
pielenia, a
gdy wróciłyśmy 

Po upływie
ponad trzech
latach,
poznałam moją
najlepszą
przyjaciółkę
Lilly.
Spędzałyśmy
razem dużo
czasu. Kiedy
już wiedziałam,
że mogę jej
zaufać, opowiedziałam
jej historię 
o starym
ogrodzie.

furtka była
otwarta. Lilly
zadała mi
pytanie. 
- Franky, chyba
czegoś tu
brakuje? –
powiedziała ze
strachem Lilly.
- To nie
możliwe
przecież go
zamykałam! –
wykrzyknęłam
ze zdziwienia.

- Chwileczkę…
- z
zakłopotaniem
dwie
rozejrzałyśmy
się po ogrodzie.
- Gdzie jest
lalka!? – dwie 
krzyknęłyśmy w
tym samym
czasie.
Gdy
powiadomiłyśmy
o całym
zdarzeniu
babcię,

ta opowiedziała
historię o tym,
że lalka
należała do jej
przyjaciółki.
Zabawki, którą
tam
widziałyśmy nikt
od dawna nie
widział, tak
samo jak
babcia swojej
koleżanki. To
już prawie
pięćdziesiąt lat. 

Wówczas
obiecałyśmy, że
już nigdy tam
nie wejdziemy,
by historia o
tragicznym
zaginięciu się
nie powtórzyła.
Wejście do
ogrodu zarosło
gęstymi różami
i mam nadzieję,
że już żadne
dziecko go nie
odnajdzie. 
          Hania



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 22 02/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

Pierwszy telefon…    

Ogarnij język polski
przydatna odmiana

porozumiewać
na znaczną
odległość. Nie
było go jednak
stać na
opłacenie
patentu.
Podobnych
prób 
dokonywał
także Niemiec
Philipp Reis. 

Opatentowany
w 1877 przez
Thomasa Alvę
Edisona
mikrofon
węglowy
wkrótce jednak
na ponad sto lat
wyparł mikrofon
elektromagne-
tyczny, 

natomiast
słuchawka
używana w
aparatach
nadal działała w
oparciu o efekt
elektromagnetyczny
i stalową
membranę.
  

KUBA 

przesyłania
głosu za
pośrednictwem
metalowego
przewodu. 
Można tego
dowieść w
prosty sposób,
za pomocą
dwóch
metalowych
naczyń
połączonych
drutem. Za
wynalazcę
telefonu uważa
się Aleksandra
Bella, lecz
koncepcja
narodziła się
wcześniej.

został
wyprodukowany
w 1876 przez
Elisha Gray 
i Aleksandra
Bela, którzy
samodzielnie
zaprojektowali
swoje aparaty.
Obaj mężczyźni
szybko udali się
do urzędu
patentowego. 
Dzieliła ich
różnica kilku
godzin. Bell
jako pierwszy
opatentował
swój telefon. 
Już w XVII w.
ludzie zaczęli
zdawać sobie
sprawę z
możliwości 

Jedno z
pierwszych
urządzeń
skonstruował
Antonio Meucci.
Kiedy jego żona
zachorowała.
Meucci
skonstruował
telefon, dzięki
któremu kobieta
mogła z domu
porozumiewać
się z
warsztatem.
Później
Włoch zmodernizował
wynalazek tak,
by można było
się nim

.

M.  iPhone                                 iPhone'y
D.  iPhone'a                               iPhone'ów
C.  iPhone' owi                          iPhone'om
B.  iPhone lub  iPhone'a           iPhone'y
N.  iPhone'em                            iPhone'ami
Ms.  iPhonie                               iPhone'ach             
W.  iPhonie                                 iPhone'y

M. pendrive                           pendrive'y
D. pendrive'a                         pendrive'ów
C. pendrive'owi                     pendrive'om
B. pendrive                            pendrive'y
N. pendrive'em                      pendrive'ami
Ms. pendrivie                         pendrive'ach
W. pendrivie                           pendrive'y

REDAKCJA WYDANIA:  Julka, Hania, Tomek. Kuba
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek
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