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Alicja Mielczarek 
                       
                       "Świat marzeń"

Gdy o nich myślę, raduję się
aż ponad ziemię unoszę się.

Słuchać muzyki, śpiewać i grać,
To moja pasja, mych marzeń czar.
Patrzę przez okno – deszczowy świat,
Lecz widzę - tęcza - z mych marzeń szal .

Marzenia moje to wielki skarb !
Moje bogactwo, chcę o nie dbać !
Muszą być silne, rozkwitać wciąż !
By przetrwać wszystko, do głosu dojść ! 

By zwyciężyły !
By się spełniły !
Wierzę w nie mocno,
Z całej swej siły !

Antoni Araszkiewicz 
                    „Zagubione marzenia”

Ja zawsze miałem marzeń sporo!
I tak zimową porą
lubiłem z klocków lego,
budować sobie przyszłość i tego,
który byłby moim przyjacielem.
A wiosną rankiem chciałbym wyfrunąć
wolny jak ptak
wysoko i daleko w świat.
Latem leżąc na piasku
w słońca gorącym blasku
lubiłem myśleć, że mam zaczarowany ołówek, tak!
Mógłbym sobie w mig wyczarować świat!
Zawsze marzyłem wśród jesiennej słoty,
że te spadające liście są jak samoloty…
Aż miałem tych marzeń tak wiele, że wszystkie mi
gdzieś pouciekały…
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Odkrywamy talenty
Nasze odkrycie - Marta Heldt z kl. Vb

Dziennikarz: Marto,Twój talent to śpiew?
Marta: Tak.
Dz.: Czy bierzesz lekcje śpiewu?
M.: Tak biorę raz w tygodniu, są to zajęcia indywidualne w Domu Kultury w
Suchym Lesie.
Dz.: Od kiedy uczęszczasz na lekcje śpiewu?
M.: Od dwóch lat.
Dz.: Czy zajęłaś jakieś szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie muzyki ?
M.: Brałam udział w konkursie organizowanym na terenie galerii Plaza. Na
konkurs zgłosiło się 50 osób, wybrano tylko 10. Ja dostałam wyróżnienie.
Dz.: To był konkurs dla dzieci?
M.: Nie, brały w nim udział osoby mające 20 lat, byłam najmłodsza miałam 9
lat!
Dz.: Gratulacje! Czy Twoja przyszłość będzie związana z muzyką?
M.: Mam nadzieję, że tak. Chcę zostać reżyserem i tworzyć musicale takie
,,Step Up”.
Dz.: Dziękuję za wywiad. Wierzymy, że kiedyś zobaczymy Cię na wielkiej
scenie.

Wywiad prowadziły: Julia Koszela VB, Fatima Tubacka VA

Dziennikarze "Byle do Piątku" mają dobrą wiadomość dla wszystkich
obdarzonych niezwykłymi talentami. Już w maju w naszej szkole
odbędzie się I edycja Szkolnego Festiwalu "Mam talent" . Imprezę
poprowadzą najlepsi dziennikarze, czyli nasz zespół redakcyjny!

Marzy mi się…
Z Kubą z IVa rozmawia Antek Pokora z Va

Dziennikarz: Jaki sport uprawiasz?
Kuba: Najbardziej lubię bieganie. To moja ulubiona dyscyplina.
Dz.: Czy czytasz czasopisma sportowe?
K.: Tak, systematycznie „Przegląd Sportowy”.
Dz.: Masz jakieś osiągnięcia związane ze sportem?
K.: Nie mam specjalnych osiągnięć, co nie przeszkadza kibicować innym.
Dz.: Twój ulubiony sportowiec?
K.: Podziwiam wszystkich najlepszych, zwłaszcza medalistów.
Dz.: Chciałbyś zostać w przyszłości sportowcem?
K.: Nie, moim marzeniem jest pracować w mediach jako redaktor sportowy.
Dz.: To fascynujące zajęcie! Życzymy Ci, by spełniło się Twoje marzenie…

ODKRYWAMY TALENTY
Nasze odkrycie - Oriana Wiśniewska z kl. 4a

                                                 Wróżka i liliputy

         Dawno, dawno temu żyły sobie liliputy. Były bardzo, bardzo małe. W
ich zaczarowanym lesie zawsze świeciło słońce, ale pewnego dnia nagle
zaczął padać deszcz. Liliputy były bardzo rozczarowane, zastanawiały się,
gdzie się schować. Nagle jeden z liliputów powiedział: „Przecież możemy
zrobić domki z grzybów!” . 
- Ale jak, grzyby są większe od nas – powiedział inny z liliputów.
Wtem, nie wiadomo skąd, pojawiła się piękna istota, miała na sobie sukienkę
z płatków róży i śliczne buciki z kwiatu paproci.  
- Jestem wróżką – powiedziała i wytłumaczyła maluchom, że wróżka to jest
taki elf, który ma skrzydła i umie unosić się w powietrzu. 
A deszcz padał i padał… 
Wróżka zauważyła chlipiącego w kącie liliputa. „Co się stało mały?”–
zapytała. 
- Bo, bo – wydukał przez łzy – bo my nie mamy gdzie się schować, zawsze
spaliśmy na trawie i przykrywaliśmy się liśćmi, a teraz jesteśmy bezradni. 
A deszcz padał i padał... 
- Proszę, to są narzędzia, które pomogą wam zrobić domki z grzybów,
bierzmy się do pracy! – powiedziała wróżka. 
        Wkrótce wszystkie liliputy zasypiały w swoich domkach, a wróżka
zniknęła. Słońce świeciło w krainie liliputów tak jak zawsze, wróciły nawet
liliputy, które odeszły z deszczowej krainy.

Tak oto dobra wróżka  pomogła liliputom.
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Prezent na Dzień Chłopca
                                    Marysia Soloch o Davidzie...

David jest bardzo wesołym chłopcem, zawsze śmieje się od ucha do ucha.
Potrafi dogadać się z kolegami, z którymi często gra w swoją ulubioną grę,
czyli piłkę nożną. Mimo wszystko wyróżnia się wśród innych rówieśników,
ponieważ jest koleżeński, kulturalny i dobrze wychowany. Zawsze z
szacunkiem traktuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dawid jest bardzo
kreatywny, jego pasją jest układanie klocków lego. Z radością podchodzi do
każdego zadania, ale nigdy nie zapomina o innych, zawsze służy pomocą.
Według mnie David to bardzo pogodny chłopiec, dzięki niemu świat wydaje
się piękniejszy i weselszy.
A Wy jak spędziliście ten dzień?
Na wieści od Was czeka SKRZYNKA DZIENNIKARSKA.

PYRY NA START,
czyli Dzień Ziemniaka w naszej szkole!

Maria Małkowska z IIIb rozmawia z Bartkiem Mikulskim z IIIb

Marysia: Bartku, jaka konkurencja podobała ci się najbardziej?
Bartek: Skoki w workach.
M.: Na ile oceniasz Dzień Ziemniaka w skali od jeden do dziesięciu?
B: Na dziewięć punktów.
M.: To wysoko. Chciałbyś przeżyć to jeszcze raz?
B.: Tak. Nie mogę się już doczekać!
M.: Czy udało Ci się wygrać w jakiejś konkurencji?
B.: Niestety nie, może za rok...

NASI SĄSIEDZI z osiedla W.Jagiełły
Jacy są? Co o nas myślą?

Panią Małgorzatę Stobniak, mieszkankę bloku nr 12 odwiedziła Wiktoria
Kasperek z klasy 5a.

Pani Małgorzata słyszała tylko dobre opinie o naszej szkole, ale nigdy 
u nas nie była. Pielęgnowanie marzeń uważa za optymistyczny sposób na
życie. Nasza sąsiadka chciałaby być zdrowa, szczęśliwa i pomagać innym.

Wiktoria: Czy podoba się pani pomysł, żeby naszą gazetkę szkolną
dostawali mieszkańcy osiedla ?
P. Małgosia: Widziałam gazetkę tylko raz, ale spodobała mi się i uważam, że
to byłaby dobra okazja, żeby lepiej poznać waszą szkołę.To świetny pomysł!

               CHWILA WYTCHNIENIA  -  CZAS NA MARZENIA

Me sny są kolorowe
jak marzenia. Już gdy zamykam oczy to widzę
siebie i tęczę. Jest pięknie !
Ale niestety, gdy się budzę to
mi przykro, że to koniec już tych
pięknych snów. I wtedy znów zaczynam
marzyć… I pogrążam się w snach…
                                      Natalia Kalinowska 
Gdy tak sobie leżę
to oczom nie wierzę,
jakie fajne z tej chmury
jest zwierzę. 
Ni to kot, ni to smok
z długim ogonem...
A z tej drugiej chmury
wyrastają długie pazury
jak u lemura...

I gdy tak sobie leżę
to marzę o wielkiej karierze.
Będę wielkim youtuberem, który kręci
najlepsze filmy w tej erze !

I będę najlepszym narciarzem
TAK, TAK!
O tym marzę. 
                                        Tymek Wieczorek 
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