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"Pismo i sztuka to jedyni
świadkowie czasów."

         Oto pierwszy numer naszej gazety szkolnej po wakacyjnej przerwie.
Znajdziecie w nim aktualności dotyczące naszej redakcji. Dowiecie się, co
ciekawego słychać w mieście. Zapraszamy do lektury.

Cześć! Jestem Marko, mam
9 lat. Interesuję się sportem,
a dokładniej piłką nożną i
koszykówką.  W przyszłości
zostanę policjantem lub
strażakiem. Mam swojego
pieska, który wabi się Yogi.
Jestem wielkim miłośnikiem
zwierząt.

  W tym roku szkolnym
skład naszej redakcji
uległ zmianie, dlatego
na początek postano-
wiliśmy napisać kilka
zdań o sobie.

   Mam na imię Dominika.
Mam 10 lat i chodzę do
czwartej klasy. Bardzo lubię
czytać, pisać i opowiadać
dobre kawały. Interesuję się
plastyką i muzyką. Lubię
wspólnie z mamą układać
wiersze i rymowanki. W
przyszłości chciałabym być
nauczycielką lub pracować
w kabarecie. Mam malut-
kiego pieska o imieniu Tosia.
Bardzo kocham swoją
rodzinę i jestem z nią bardzo
szczęśliwa.

"Szkolny krytyk filmowy"
   Mam na imię Kasia, cho-
dzę do klasy VIb. Jestem
zwariowana i choć bywam
leniwa, jeśli coś robię, to
raz a porządnie. Często
mówię "O Jezu", "O Matko"
lub "O Boże"- z tego jestem
znana na kole dziennikar-
skim.
Lubię czytać i oglądać
filmy, o tym piszę w tej
gazecie. Jeśli chcecie wie-
dzieć, jakie filmy warto
obejrzeć a jakie książki
przeczytać zapraszam do
lektury. 

"Pół żartem, pół serio"
    Imię: Maja; nazwisko: po
tacie; charakter: podobno
po tacie; Wygląd: według
babci jestem śliczna po
mamie; inteligencja: bardzo
wysoka (po mamie - tak
twierdzi); zainteresowania:
muzyka rockowa oraz me-
talowa (nie wiadomo po kim
-nikt się nie przyznaje),
zakupoholiczka (stwierdze-
nie mamy), pływanie (w
poprzednim życiu delfin);
hodowle domowe: świnka
morska. Plany na przysz-

łość: zdać do szkoły akto-
rskiej, mieć szczęśliwą ro-
dzinę.
"Zbuntowany Anioł"
   Jestem Natalia, chodzę
do VI b. Uczęszczam na
za- jęcia dziennikarskie,
ponie- waż w przyszłości
chciała- bym pracować w
tym zawo- dzie. Poza
dziennikarstwem mam
jeszcze wiele za-
interesowań, jednym z nich
są zwierzęta, dlatego
myślę o tym, żeby zostać
we- terynarzem.

"Kreatywna Ola"
    Mam na imię Ola.
Interesuję się rysowaniem
postaci z bajek, tańcem hip -
hop, dziennikarstwem oraz
fryzjerstwem. 
    Mam pięć zwierząt: dwa
szynszyle - Bogusia i Zosię,
żółwia Tadzika, psa Torisa,
chomika Gacusia. Moja ma-
ma nazywa mnie "Przypa-
dek", ponieważ gdy coś na-
broję, od razu mówię: "To
było przypadkiem".

"Dobrze pisać to znaczy czynić myśl
widzialną"                             Ambrose Bierce

redakcja BO
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Z wizytą w Parku Naukowo - Technologicznym     
w Sosnowcu

Wyścig do przeszłości

28 września w naszym
mieście odbył się zlot
starych samochodów.
Można tam było spo-
tkać unikaty i perełki
motoryzacji. Stare pol-
skie i zagraniczne sa-
mochody budziły za-
chwyt odwiedzających.
Można było zobaczyć
stare fiaty, BMW, syre-
ny, moskwicze,  wołgi,
mercedesy, ferrari i ca-
dillaki. Wystawa

bardzo mi się podoba-
ła, jeśli będziecie mieli
okazję warto zobaczyć
        Dominika Wójcik, 

                    
Czy wiecie, że pier-
wsze polskie auto po-
wstało w 1927 roku?
Produkowano je w
Centralnych Warszta-
tach Samochodowych
w Warszawie. Na tę
cześć auto nazwano
CWS T-1. 

Tauronek

wystawa

To co polskie

23 września uczniowie
klas I- III uczestniczyli
w bardzo ciekawych
prelekcjach prowadzo-
nych przez naukow-
ców i studentów zwią-
zanych z energią ele-
ktryczną.   
   Podczas spotkania
dzieci dowiedziały się,
skąd bierze się

prąd, jaka jest jego
rola w życiu co-
dziennym, jak  bez-
piecznie i racjonalnie z
niego korzystać. 
Dowiedziały się rów-
nież o niebezpieczeń-
stwach związanych z
nieprawidłowym ko-
rzystaniem z u-
rządzeń.

Ogromną popularno-
ścią cieszyło się sto-
isko TAURON, a
także miejsce Pana
Korka, w którym
specjalnie dla naj-
młodszych  widzów
przygotowano
widowisko związane
 z ciekłym azotem.
  Dzieci na własnej

skórze mogły poczuć
jego działanie -
oczywiście z zacho-
waniem wszelkich
zasad bezpieczeń-
stwa.

Dominika Wójcik

"Miłośniczka zwierząt"

    Jestem Roksana.
Mam 10 lat, chodzę do
klasy czwartej. Przede
wszystkim interesuję
się zwierzętami. Mam
dwa koty - Łatka i
Rudego oraz dwa psy -
Miśka i Nera.  
   W przyszłości chcia-
łabym zostać wetery-
narzem lub pracować
w ZOO. 
  Lubię bawić się z
moimi zwierzakami,
chętnie z nimi spę-
dzam swój wolny czas.

  Jestem koleżeńska
lubię wyzwania i przy-
gody, dlatego wstąpi-
łam w szeregi drużyny
harcerskiej, która
działa w naszej szkole.
Ciekawi mnie także
praca dziennikarska.
  Mam nadzieję, że
zainteresuję Was mo-
imi artykułami.
  

c.d.
  Byczek Tauronek
wręczył wszystkim u-
czestnikom pamiątko-
we wiatraczki  symboli-
zujące energię elektry-
czną uzyskaną z wia-
tru, jako „odnawialne
źródło energii”. 
  Na zakończenie tego
miłego i pełnego wra-
żeń spotkania było
kolorowe malowanie
twarzy. Każde  dziecko
otrzymało  również tor-
bę z  prezentami.
  Wszyscy byli bardzo,
bardzo zadowoleni. 
  Uczniowie  naszej
szkoły z pewnością

zapamiętają jak bez-
piecznie i ekonomicz-
nie korzystać z prądu.

Dominika Wójcik

"Na nic zda się nasza
wiedza teoretyczna,
jeśli nie potrafimy
przekształcić jej w
czyn."

  Mikołaj Gogol

AJW

AJW

AJW
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Spotkania z literaturą

Czy znacie już
pudełkowe trolle?

Na jesienne wieczory...  
             Dominika poleca

   Do piątego października trwał tydzień

literacki w Poznaniu, którego organi-

zatorem był portal lubimyczytać.pl. Jest

to największy w Polsce portal o książ-

kach. 

Były spotkania z pisa-
rzami, spektakl o lite-
raturze, konkursy, fe-
stiwal, warsztaty dla
dzieci i dla dorosłych
oraz nocna wymiana
książek.

A czy wiecie, że w
naszej szkole odbę-
dzie się Tydzień Że-
romskiego? 
Stefan Żeromski jest
patronem naszej szko-
ły. Urodził się 14 pa-
ździernika 1864 roku, a
więc w tym roku
obchodzimy 150 rocz-
nicę jego urodzin. Był
polskim pisarzem.

Napisał między in-
nymi: "Popioły", "Prze-
dwiośnie", "Ludzi bez-
domnych". Więcej o
tym wybitnym człowie-
ku dowiecie się pod-
czas "Tygodnia Żerom-
skiego".

Ola Biała,

"Człowiek - jest to
rzecz święta, której
krzywdzić nikomu nie
wolno"

S. Żeromski

 ,,Migotnik", to książka
autorstwa Roberto Pi-
umini. Opowiada ona o
słynnym w całej Turcji
malarzu Sakumacie.
Malarz dostaje niezwy-
kłe zlecenie. Jego
zadaniem jest udekoro-
wanie malowidłami ko- 
mnaty synka  władcy,
który ma na imię
Madurer. Tajemnicza 
choroba  odbiera sy-
nowi władcy  moż-
liwość kontaktu  ze 
światem zewnętrz-
nym. 
   Dla Sakumata

i Madurera to początek
niezwykłej przyjaźni 
oraz podróży ,,w głąb
siebie".
    To naprawdę piękna 
opowieść o potędze
wyobraźni  i wielkiej
sile przyjaźni.

  Dominika Wójcik
 

   "Pudłaki"" to historia
chłopca o imieniu Egg,
którego wychowują pu-
dełkowe trolle, czyli
potwory żyjące w mia-
steczku Cheesebridge.
Pudełkowe trolle żywią
się robakami i bardzo
lubią ser, który czasem
podkradają ludziom,
poza tym w żaden
sposób nie przeszka-
dzają nikomu. Pewne-
go dnia do miasta
przyjeżdża człowiek,
który chce zniszczyć
pudełkowe trolle.

Egg nie chce do tego
dopuścić. Z pomocą
przychodzi mu pewna
zbuntowana dziewczy-
nka. Egg musi nauczyć
się żyć wśród ludzi
oraz nie dopuścić do
wyginięcia pudełko-
wych trolli. Czy mu się
to uda, zobaczcie
sami. Warto też dodać,
że twórcy filmu Pu-
dłaki, to także twórcy
Koraliny i Paranorma-
na. Film  w kinach od
17 października. 

Katarzyna Mularczyk

W klasie VI uczniowie
tworzyli limeryki. Oto
co powstało:
"Raz mysz znad
Mławy
znalazła ser dziurawy.
Zjadła go z apetytem,
bo ten ser był jej
marzeń szczytem,
choć kolor miał
zielonkawy."

"Pewien starszy pan z
Radomia
chciał koniecznie kupić
słonia.
W końcu nabył małego
słonia porcelanowego.
Teraz ze słoniem cho -
dzi pan z Radomia."

"W stolicy Grecji
żył raz sprzedawca
lukrecji.
Kiedyś powiedział
cicho:
"A niech to licho.
Interes mi się nie kręci.
Chyba się wyniosę do
Szwecji."

   Jeśli lubicie czytać,
ta książka pochłonie
Was bez reszty.
Polecam wszystkim
tym, którzy lubią
przygodę i wierzą

w to, że prawdziwa
przyjaźń może
zdziałać cuda. 
   Doskonała na długie,
jesienne wieczory.
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Na pomoc zwierzętom...

Zwierzęta ukryte w
przysłowiach polskich

Hotel dla
pszczół

"Żeby kózka nie
skakała, to by nóżki nie
złamała"
"Dzielić skórę na
niedźwiedziu"
"Siedzieć cicho jak
mysz pod miotłą"
"Żyją jak pies z kotem"
"Jak spaść to z
wysokiego konia"
 "Jak kota nie ma to
myszy harcują"
"Pierwsze koty za
płoty"
"Przyjdzie koza do
woza"
"I wilk syty i owca całą"
"Delikatny jak francuski
piesek"

"Indyk myślał o
niedzieli, a w sobotę
mu łeb ucięli"
"Pokazać komuś,
gdzie raki zimują"
"Lepszy wróbel w
garści, niż gołąb na
dachu"
"Nosił wilk razy kilka,
ponieśli i wilka"
 "Jedna jaskółka nie
czyni jeszcze wiosny"
"nie kupuj kota w
worku."
                redakcja

4 października na całym świecie
obchodzony jest Światowy Dzień
Zwierząt. Święto to obchodzimy od
1931 roku. Celem tego dnia jest
zwrócenie uwagi na problem
krzywdzenia zwierząt.

WWF informuje: o
połowę mniej dzikich
zwierząt na świecie.
W ciągu 40 lat o ponad
połowę zmniejszyła się
liczba gatunków ryb,
ptaków, ssaków, pła-
zów i gadów - ogłosił
Światowy Fundusz na
rzecz przyrody WWF.

Do spadku populacji
przyczyniliśmy się my,
ludzie i nasza destru-
kcyjna działalność, to
jest globalne ocie-
plenie, myślistwo, wy-
lesienie itp.

Maja Madejowska

     W  ramach akcji
Greenpeace w sie-
demnastu polskich
miastach powstaje sto
hoteli dla dziko-
żyjących pszczół. W
nich owady znajdą
schronienie przed
deszczem, miejsce do
życia, rozmnażania i
przezimowania. Akcja
ma służyć ochronie tak
pożytecznego gatunku
jakim jest pszczoła.

Maja Madejowska

Nasza
redakcja
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 Obecnie tygrysy
zajmują już  mniej niż
7% ich pierwotnego
terytorium. W XX w.
populacja tych zwie-
rząt zmniejszyła się aż
o 95%! Niestety za
sprawą człowieka

redakcja

A oto kilka wskazówek
jak być sojusznikiem
zwierząt.
Po pierwsze zacznijmy
od siebie. Szanujmy
wszystkie zwierzaki,
nie róbmy im krzywdy,
nie straszmy ich i nie
dokuczajmy. Jeśli wi-
dzimy, że ktoś dręczy
zwierzęta powiedzmy o
tym dorosłej osobie.
Na pewno znacie
powiedzenie "zagłas-
kać kota na śmierć".
Pamiętajmy więc, że to
co dla nas jest zabawą
nie musi podobać się
naszemu pupilowi. 

Zamiast kupować psa,
czy kota, zabierzmy je
ze schroniska.
Zanim kupisz zwierza-
ka pamiętaj żeby prze-
czytać o nim poradni-
ki. Dzięki temu nie
podejmiesz pochopnej
decyzji i lepiej sie nim
zaopiekujesz
Zimą pamiętajmy o
dokarmianiu zwierząt. 
Zadbajmy o środowis-
ko, nie niszczmy na-
turalnych domów zwie-
rząt.

redakcja
Zwierzaki

Pamiętajcie! Pszczoła
to wyjątek ortograficz-
ny a także wyjątkowy
owad. Według szacun-
ków ekspertów w Pol-
sce co sekundę

umiera około 105
pszczół miodnych. Po-
wyżej projekt hotelu dla
pszczół autorstwa na-
szej koleżanki Do-
miniki Wójcik

BO


