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Historia wakacyjnej pamiątki

W tegoroczne wakacje pojechałam z rodzicami nad
morze do Jastrzębiej Góry. Każdego ranka, po
śniadaniu chodziliśmy na spacery wzdłuż brzegu
morza. Trzeciego dnia, podczas spaceru,
nadepnęłam na coś twardego, co było pod piaskiem.
Zaczęłam go odsypywać. Bardzo byłam ciekawa tego,
co znajdę. Okazało się, że jest to piękna zamknięta
muszla. Warto było wstać rano, żeby odnaleźć taki
skarb!
                             Magda Makowiecka  z klasy IV

W wakacje wraz z rodzicami pojechałem nad morze.
Kąpałem się w morzu, a na plaży robiłem zamek z
piasku i zbierałem muszelki. Rano chodziliśmy na
molo i długie spacery. A wieczorem razem z rodzicami
mogłem oglądać zachód słońca.
                                    Kacper Antczak z klasy IV

W czasie tegorocznych wakacji odwiedziłam wiele
miejscowości. Byłam w Szczyrku, Bielsku-Białej, w
Żywcu i na słowackiej wsi Skalite. W Szczyrku
wjechałam na szczyt Zbójnickiej Kopy i Skrzycznego.
W Bielsku-Białej zwiedziłam muzeum i widziałam
rzeźby Reksia, Bolka i Lolka. W Żywcu byłam nad
zalewem, gdzie było bardzo dużo małży. Wakacje
miałam udane i ciekawe.
                                   Maria Kumiszczo z klasy IV

Z wakacji przywiozłem muszelkę, którą kupiłem u
pewnego starszego pana. W muszelce słychać szum
fal. Jest koloru brązowo-białego. W przyszłym roku
chciałbym znaleźć podobną sam.
                                           Maciek Laska z klasy IV

Siema jestem ołówek. Z wakacji przywiózł mnie
Mateusz. Bardzo lubię pisać i rysować. Gdy dzieci
trzymają mnie w ręku, robi się ciepło i przyjemnie.
Lubię towarzystwo kredek i długopisu.
                               Mateusz Zdanowski z klasy IV
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Krótko o innych i o sobie

.

Cześć, jestem Magda i jestem bardzo zakręconą
osobą. Mam dziewięć lat i mnóstwo ciekawych
pomysłów na zabawę. Uwielbiam jazdę konną, ale
sporo czasu poświęcam na jazdę na rowerze.
Kocham wymyślać ciekawe historie. Niestety, często
gubię różne rzeczy i zapominam o ważnych
sprawach. Ćwiczę pamięć, czytając dużo książek.
Bardzo łatwo nawiązuję przyjaźnie.
                                 Magda Makowiecka z klasy IV

Nazywam się Mateusz Zdanowski. Lubię, gdy ludzie
mówią na mnie Mati. Interesuję się sportem, a
najbardziej piłką nożną. W czasie wolnym wychodzę
na dwór i gram w piłkę.
                                Mateusz Zdanowski z klasy IV

Nazywam się Liliana Kowalska. Rodzina i znajomi
mówią do mnie Lila lub Lili. Interesuję się
rękodziełem, śpiewem i sportem. W wolnym czasie
maluję i słucham muzyki.
                                Liliana Kowalska z klasy IV

Moja koleżanka ma na imię Marysia. Ma dziewięć lat,
włosy jasny blond. Jest średniego wzrostu. Jej cechą
charakterystyczną jest piękny uśmiech. Lubi malować
i gotować. Marysia jest miła i koleżeńska.
                                               Przyjaciółka

Moja koleżanka ma włosy koloru blond, do szyi.
Smukłą twarz, mały nos. Ma ładny uśmiech, białe
zęby oraz szczupłą sylwetkę.
                              Maciek Laska z klasy IV

Mieć olej w głowie oznacza: być rozumnym, posiadać
zdolności myślenia. 
Mieć otwartą głowę znaczy: bardzo chętnie wchłaniać
nową wiedzę, być otwartym na nowości.
                            Mateusz Zdanowski z klasy IV

.
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Sprawozdanie ze Współczesnego Raju

W Współczesnym Raju dzień zaczyna się
od godzinie dwunastej, a kończy o
trzynastej czasu ziemskiego. Wszyscy
jego mieszkańcy mają przywilej
całodziennego korzystania z urządzeń
elektronicznych wynalezionych przez
ludzi, na Ziemi. Praca jest tylko dla
chętnych i ci którzy pracują, są karani
zanikiem szarych komórek, które zostały
im jeszcze z ziemskiego ciała. Bóg
postanowił stworzyć Raj ostateczny,
który będzie zupełnie wolny od ziemskich
spraw. Jednak w wyniku złej ewolucji
ducha, na chwilę obecną, jest to kolejna
Ziemia, przez którą trzeba przejść. Jest to
zatem, jak sama nazwa wskazuje, Raj
Przejściowy.

               Jakub Adamczyk z klasy VIII a

W Współczesnym Raju dzień zaczyna
się... 
W Współczesnym Raju dzień
zaczyna się...
W Współczesnym Raju dzień
zaczyna się...
W Współczesnym Raju dzień
zaczyna się...
W Współczesnym Raju dzień
zaczyna się...
W Współczesnym Raju dzień
zaczyna się...
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                                                    Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
                                                                   Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.

Te słowa pochodzą z epilogu, czyli końcowej części "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, wielkiego poematu,
a dla nas Polaków eposu narodowego. Były one inspiracją dla uczniów klasy VIII a. Zobaczcie, jakie rajskie
wizje stworzyli Wasi utalentowani Koledzy. A może rozpoznacie, do której z Ksiąg Naszej Epopei nawiązują te
przedstawienia plastyczne? 

.

Wizje Raju lat dziecinnych inspirowane poematem
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza...

.
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Sprzątanie Świata - POLSKA 2019

20 września, jak co roku, wzięliśmy udział
w Akcji "Sprzątanie Świata". Zresztą sami
zobaczcie!!!

.

.

.
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Co mnie z nimi łączy?

Czy współczesna młodzież może utożsamiać się z
bohaterami szkolnych lektur? Moim zdaniem tak,
ponieważ mimo różnicy wieku czy pewnych zachowań
w wielu kwestiach emocje i odczucia ludzi pozostają
niezmienne. Przykładem bohatera szkolnej lektury, z
którym mogłaby, a nawet powinna, utożsamiać się
młodzież jest Santiago z książki Ernesta Hemingwaya
pt. "Stary człowiek i morze".
Santiago napotkał w swym życiu wiele przeciwności
losu, na przykład przez osiemdziesiąt cztery dni nie
mógł nic złowić. Gdy w końcu wypłynął w morze, by
spróbować coś złowić, stoczył walkę z marlinem –
dużą i silną rybą, która przez trzy dni ciągnęła łódkę
starca. Santiago nie poddał się i walczył z rybą do
końca, mimo skurczów lewej ręki i wyczerpania.

Co prawda współczesna młodzież na co dzień nie
musi walczyć z ogromnymi rybami, ale każdego z nas
spotyka jakiś życiowy problem. Walka starca z Kuby
może symbolizować trudności napotkane na naszej
drodze, a sam bohater może być wzorem wytrwałości
i determinacji, który powinniśmy naśladować i starać
się pokonać każdą przeszkodę napotkaną w życiu, tak
jak robił to on.

Podsumowując, współczesna młodzież może
utożsamiać się bohaterami szkolnych lektur.
Omawiane w szkole postacie literacki mają różne
problem i rozterki, które są ponadczasowe.
Omawiając lektury szkolne wśród bohaterów możemy
odnaleźć nie tylko siebie, ale i autorytety. Ważne
tylko, by się wzorować na tych wartościowych
postaciach.

                       Zuzanna Gołębiewska z klasy VIII a
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Reportaż z wycieczki po porcie rybackim

                  
                  *
Wielu rybaków siedziało na tarasie i piło rum. Była tam
bardzo miła atmosfera, każdy był dla mnie uprzejmy.
Ale zdziwiło mnie bardzo to, dlaczego inni rybacy kpili
ze starszego kolegi. Nazywał się on Santiago.
Słyszałem o nim wiele legend od innych mieszkańców
wioski. Opowiadali oni o tym, że kiedyś siłował się na
rękę z wielkim Murzynem i wygrał, a i też, że przez
osiemdziesiąt cztery dni nie mógł złowić żadnej ryby,
a potem przez trzy tygodnie łowił codziennie
wyłącznie olbrzymie sztuki. 

                 * *
Natomiast jedną ze smutnych historii jaką mi
powiedzieli było to, że nie mogąc od ponad
osiemdziesięciu dni złapać żadnej ryby pływał sam,
ponieważ jego dawny uczeń , chłopiec o imieniu
Manolin nie mógł przeciwstawić się zakazowi
wydanemu przez własnego ojca. Zakaz dotyczył
oczywiście wsiadania do łodzi starca i udawania się z
nim na połów. W związku z tym, w tym okresie,
wyruszał on na samotne połowy.

                * * *
Niestety, nie spotkałem go podczas mojego pobytu w
hawańskim porcie. I to już wszystko, co widziałem.
Polecam każdemu przeżyć coś takiego, i
zasmakować morskiego życia, ponieważ jest ono
niesamowite i fascynujące. Jeśli dobrze nastawisz
ucho w porcie możesz usłyszeć wiele wspaniałych
historii.

                             Jakub Adamczyk z klasy VIII a
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Wywiad z Manolinem

Jakub Adamczyk: Witaj Manolinie, przyszedłem do
portu, aby porozmawiać z tobą o twoim starym
przyjacielu Santiagu. Poświęcisz mi chwilkę?

Manolin: Oczywiście Jakubie, pytaj, o co chcesz.

J.A.: Jak oceniasz rybackie umiejętności Santiaga?
M.: Nie wątpię i nigdy nie wątpiłem w jego
umiejętności, ponieważ ma on za sobą lata
doświadczenia. Trzeba jednak uzupełnić, że starzec
to nie tylko wyśmienity rybak, to także genialny
nawigator. Jakiś szósty zmysł zawsze mu podpowie,
w której części Morza Karaibskiego się znajduje, choć
przecież otacza go zewsząd woda.
J.A.: Jeśli ma takie umiejętności i taką wiedzę, to
dlaczego nie może złapać on żadnej ryby od tak
długiego czasu?
M.:Według mnie nie jest to kwestia doświadczenia.
Po prostu prześladuje go pech. Pech i nic więcej.
J.A.: A masz chłopcze jakieś dowody na to, że
Santiago jest najlepszym rybakiem na zachód od
Hawany?
M.: Tak. Jednym z dowodów na to jest fakt, że dzięki
swoim zdolnościom przeżył samotnie kilka dni na
oceanie.
J.A.: Jaki masz do niego stosunek? Odnoszę
wrażenie, że traktujesz go jak wielki autorytet w
dziedzinie rybołówstwa. Jest dla ciebie kimś w rodzaju
mistrza, przewodnika, ojca?
M.: Szczerze mówiąc jest on moim najlepszym
przyjacielem i mentorem. To bardzo mądry starzec i
uczciwy człowiek. A odnoszę wrażenie, że wartości
takie jak doświadczenie, mądrość, dobro są mało
cenione przez współczesnych ludzi, a starzy ludzie
bardzo rzadko są otaczani należnym im szacunkiem.
Powtórzę zatem jeszcze raz – Santiago to mądry,
dobry, silny, pod każdym względem, i uczciwy
człowiek.

J.A.: Bardzo dziękuję za wywiad. Liczę na to, że
kiedyś jeszcze się zobaczymy.

                          Jakub Adamczyk  z klasy VIII a
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Kleksy i pomysł na lekcję w Akademii

                   *
Mój kleks kryje aż pięć różnych przedstawień. To
robot, bokser o imieniu Bambobli. On nie ma nóg,
tylko rakietę i rękawice bokserskie. Mój kleks to, jeśli
użyję wyobraźni, miś płynący łódką. A zaraz potem
samolot, który leci wysoko, gdzieś w kosmos.
Człowiek ze sztucznymi skrzydłami. Rakieta która lata
po niebie. Zaraz, zaraz... Tych przedstawień jest
chyba więcej niż pięć?  
                              Mateusz Zdanowski  z klasy IV

                  * *
Mój kleks przedstawia dobrego duszka. Jest on mały i
posiada czapeczkę. Ma trzy nogi i pięć rąk.
Wyróżniają go długie uszy i taki sam długi nos.
Kształtem przypomina ząb.
                              Szymon Pietrzak z klasy IV

                 * * *
Kleks, którego zrobiłam na kartce, przypomina mi
jednorożca ze skrzydłami. W tej chwili jednorożec
szykuje się do lotu. Gdy spojrzałam na kleksa z innej
strony, przypomniał mi wyspę z drzewem bez pnia,
które jest odbite w wodzie, a zgięcie kartki to
horyzont. Kiedy odwróciłam kartkę do góry nogami,
zobaczyłam płuca i serce. Bardzo podoba mi się ten
kleks.
                          Magda Makowiecka z klasy IV

                * * * *
Mój kleks przypomina wilka w słuchawkach w
kształcie uszu kota. Plamy z tyłu przypominają
gwiazdy i księżyce. Kreski na pyszczku wyglądają jak
wąsy. Kreska na prawej słuchawce przypomina
wodospad. Niektóre plamki przypominają latające
wokoło motyle.
                                 Paulina Proch  z klasy IV

. .
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           Pomysł na lekcję w Akademii

Poniżej opiszę mój pomysł na kolejną lekcję
prowadzoną przez Pana Kleksa. Profesor
Ambroży Kleks mógłby prowadzić lekcję
gotowania z jadalnych farb. Uczniowie
przyrządzaliby potrawy, mieszając różne
kolory. Pozostali mogliby smakować to
jedzenie i zgadywaliby, co to może być,
kierując się zarówno smakiem jak i barwą
przyszłego jedzenia, któremu za chwilę
Mistrz Ambroży nada kształt. Pan Kleks
pomagałby uczniom w przyrządzaniu potraw.
Każde danie zmieniałoby smak i kształt na
taki, jaki rozpoznali uczniowie.

                  Liliana Kowalska z klasy IV

.

.

.
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Fonoholizm? A może smartfoza? 

Na podstawie przeprowadzonego testu oraz
jego wyników stwierdzam, że nie grozi mi
fonoholizm czy, jak kto woli, smartfoza.
Telefon służy mi przede wszystkim do
kontaktu z rodzicami i koleżankami oraz
innymi ludźmi. Smartfon bardzo ułatwia
życie, ale trzeba umieć z niego korzystać w
sposób racjonalny, abyśmy mieli czas na
inne czynności, o choćby czytanie!

                      Anna Jaszczołt z klasy V b

.

.

.
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Zdrada, to straszne słowo...

Był piękny letni wieczór. Zakochałam się z
wzajemnością w przystojnym Strzelcu. Kochałam go
mocno, lecz nie powiedziałam mu, kim jestem.
Tamtego wieczoru, jak zwykle, spotkałam się z
ukochanym. Zebrałam świeże owoce, a on mi
przyniósł kwiaty. Spacerowaliśmy brzegiem Świtezi w
blasku księżyca. To był jeden z dni, których nie
chciałam zapomnieć.

Nadszedł czas pożegnania. Ogarnął nas smutek.
Nagle Strzelec zatrzymał się i prosił, abym mu
powiedziała, kim jestem. Prosił, abym z nim
zamieszkała.

Pamiętając słowa ojca, że mężczyźni mają „lisie
zamiary”, nie ufałam mu. Nagle uklęknął przede mną i
powiedział, że nigdy mnie nie opuści. Przytuliłam się
do niego, ostrzegłam go, żeby nigdy nie złamał tej
przysięgi... Uciekłam w las. Jego zapewnienia
wydawały się szczere, lecz nie potrafiłam mu zaufać.
Postanowiłam wystawić go na próbę. Ukryłam się pod
powierzchnią Świtezi i wypłynęłam pod postacią
pięknej kobiety. Młodzieniec stanął jak wryty.
Zaczęłam go kusić sobą. Miałam nadzieję, że
odejdzie, że nie da się znęcić. Jednak nie mogłam mu
ułatwiać sprawy. Podszedł go wody, zapomniał o
złożonej mi przysiędze. Wbiegł do wody, chciał mnie
pocałować, lecz się odsunęłam. Wtedy mnie poznał i
odskoczył.

Niedawno przysięgał mi miłość, by teraz o tym
zapomnieć. Czułam w sercu ból, choć wiedziałam, że
tak może się stać. Pochłonęła nas razem otchłań
jeziora. Duch Strzelca błądzi teraz co wieczór po lesie,
a ja pląsam obok niego po jeziorze.

                   Weronika Skrzypczuk z klasy VIII a

.
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	Wizje Raju lat dziecinnych inspirowane poematem "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza...
	Sprzątanie Świata - POLSKA 2019
	20 września, jak co roku, wzięliśmy udział w Akcji "Sprzątanie Świata". Zresztą sami zobaczcie!!!

	Co mnie z nimi łączy?
	Reportaż z wycieczki po porcie rybackim
	*
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	Wywiad z Manolinem
	Kleksy i pomysł na lekcję w Akademii
	*
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	Pomysł na lekcję w Akademii
	Poniżej opiszę mój pomysł na kolejną lekcję prowadzoną przez Pana Kleksa. Profesor Ambroży Kleks mógłby prowadzić lekcję gotowania z jadalnych farb. Uczniowie przyrządzaliby potrawy, mieszając różne kolory. Pozostali mogliby smakować to jedzenie i zgadywaliby, co to może być, kierując się zarówno smakiem jak i barwą przyszłego jedzenia, któremu za chwilę Mistrz Ambroży nada kształt. Pan Kleks pomagałby uczniom w przyrządzaniu potraw. Każde danie zmieniałoby smak i kształt na taki, jaki rozpoznali uczniowie.
	Liliana Kowalska z klasy IV

	Fonoholizm? A może smartfoza?
	Na podstawie przeprowadzonego testu oraz jego wyników stwierdzam, że nie grozi mi fonoholizm czy, jak kto woli, smartfoza. Telefon służy mi przede wszystkim do kontaktu z rodzicami i koleżankami oraz innymi ludźmi. Smartfon bardzo ułatwia życie, ale trzeba umieć z niego korzystać w sposób racjonalny, abyśmy mieli czas na inne czynności, o choćby czytanie!
	Anna Jaszczołt z klasy V b

	Zdrada, to straszne słowo...

