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WRACAMY DO SZKOŁY!
17.05.21r. klasy 4 - 8 wracają do szkoły w systemie hybrydowym, a od 31.05.21r. nastąpi
powrót do nauki stacjonarnej. Mamy nadzieję, że będzie on radosny i bezpieczny. Wspólnie
dołożymy wszelkich starań, aby nauka była owocna, a utracone relacje zostały poprawnie
odbudowane.
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Fale, loki i koki, czyli Dzień Szalonej Fryzury w SP3

28 kwietnia 2021 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się w
naszej szkole pierwszy „Dzień Szalonej Fryzury”. Zaangażowanie jak
również pomysłowość uczniów i rodziców przeszyły nasze najśmielsze
oczekiwania. Uczniowie puścili wodze fantazji i mogliśmy podziwiać
kunsztowne upięcia włosów dziewcząt oraz efektowne fryzury chłopców.
Wielu uczesań nie powstydziliby się nawet najwyższej klasy fryzjerzy z
całego świata. Dominował brokat i kolory, nie zabrakło zieleni, błękitu i
różowego. Dzięki akcji Samorządu Uczniowskiego zrobiło się w naszej
szkole modnie i stylowo. Pomysł z eksperymentowaniem na głowie spodobał
się naszym najmłodszym uczniom, aż żal, że ten zwariowany dzień tak
szybko dobiegł końca. Na szczęście arcydzieła sztuki fryzjerskiej zostały
utrwalone na fotografiach. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za poświęcony
czas i udział w akcji. 
oprac. AŁ
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Podsumowanie akcji SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację
epidemiologiczną akcje i konkursy organizowane
przez bibliotekę szkolną miały trochę inny
przebieg, niż zwykle. Nie mogliśmy spotkać się w
szkole, ale zorganizowaliśmy inne
przedsięwzięcia, których celem było promowanie
czytelnictwa.
Po dużym zainteresowaniu akcją „Bookshelf
tour”, czyli wycieczce po regale z książkami, w
kwietniu 2021 r. przygotowaliśmy specjalną
formę promocji czytelnictwa - SLEEVEFACE,
CZYLI Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY. Zabawa
polegała na wykonaniu zdjęcia z okładką
wkomponowaną w pasujące do niej otoczenie
tak, by powstało złudzenie optyczne jedności z
książką. Dużą rolę odgrywało tu tło, poza, czy
pasujący strój. Liczyły się kreatywność i Wasze
oryginalne pomysły! W efekcie akcji powstały
niesamowite zdjęcia, których przesłanie mogło
być tylko jedno - CZYTAJMY KSIĄŻKI! Udział w
wydarzeniu udowodnił, że uczniowie SP 3 nie
tylko czytają książki, ale mają liczne
zainteresowania, np. fotografią. Spośród
nadesłanych zdjęć wyróżniono kilka
najciekawszych. Ich autorami są: Jakub
Michalski (kl. III a), Antoni Traczyk (kl. II b) oraz
Martyna Pietkiewicz (kl. VI a).
Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za tak
piękne promowanie czytelnictwa! Wspólnie
udowodniliśmy, że aktywnym czytelnikiem
można być nawet z dala od budynku biblioteki
szkolnej.
oprac. MG SLEEVEFACE

Martyna Pietkiewicz kl. VI a
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KONKURSY

Wyniki szkolnego konkursu online na temat netykiety i cyberprzemocy
W dniu 25 lutego 2021 r. 44 uczniów klas IV-VIII naszej szkoły zmagało się z testem w ramach
szkolnego konkursu online na temat netykiety i cyberprzemocy. Organizatorem konkursu był
nauczyciel informatyki Grzegorz Zawistowski. Wszyscy 25 lutego, o ustalonej godzinie na
szkolne skrzynki e-mail otrzymali link do formularza online. Tematyką konkursu było szeroko
rozumiane bezpieczeństwo w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci oraz
zagadnienia wynikające ze znajomości netykiety, profilaktyki przeciwdziałania
cyberprzemocy i historia Internetu. Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy!
Klasy IV – VI:
I miejsce - Łada Maciej VIa
II miejsce - Turowska Helena IVb
III miejsce - Włodkowska Maria IVc
Klasy VII – VIII:
I miejsce - Lubak Artur VIIa
II miejsce - Głębocki Damian VIIIb
III miejsce - Stypułkowska Natalia VIIa

"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii
W marcu 2021 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs literacki pod hasłem: “A gdyby było
inaczej…”, czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii. Celem konkursu było zachęcenie
uczniów SP 3 do pisania i rozwijania umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność
stylistyczną i językową oraz prezentowania własnej twórczości literackiej. Zadaniem uczniów
biorących udział w rywalizacji było napisanie opowiadania – dalszego ciągu lektury szkolnej
lub alternatywnej wersji losów jej bohaterów/bohatera. Prace nadesłane na adres mailowy
biblioteki szkolnej oceniane były pod względem: poziomu literackiego utworu, pomysłowości,
samodzielności, poprawności językowej i stylistycznej oraz zgodności opowiadania z
tematem. Laureatem konkursu został uczeń klasy IV b - Maciej Rusiecki , który przedstawił
dalsze losy bohaterów książki pt. „Charlie i fabryka czekolady”. Nagroda dla zwycięscy
zostanie wręczona po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej i powrocie uczniów do
nauczania stacjonarnego. Serdecznie gratulujemy!
oprac. MG
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"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii

Dalszy ciąg książki pt. „Charlie i fabryka czekolady”.
Gdy rodzina Charliego dotarła już do fabryki, jej oczom ukazało się przepiękne miejsce.
  - Jak tutaj pięknie! – zakrzyknęli staruszkowie.
  - Jak tu cudownie! – zawołali rodzice Charliego.
Pan Willy Wonka zaprowadził ich do ogromnego, pustego pomieszczenia.
  - To będzie pokój dla twoich dziadków, Charlie. – powiedział pan Wonka.
  - A co tutaj tak ładnie pachnie? – zapytała babcia Gregornia.
   - To mój nowy odświeżacz powietrza o zapachu czekolady. – odpowiedział pan Wonka i
dodał: - Dobrze, a teraz chodźmy dalej.
Zaczęli iść, a po chwili znaleźli się w trochę mniejszym pomieszczeniu.
  - A tu będzie pokój twoich rodziców i twój Charlie. – rzekł pan Wonka.
  - Całkiem tu przyjemnie.- zauważyła mama Charliego.
  - Cieszę się, że się wam podoba. – powiedział pan Wonka. – Czujcie się jak u siebie!
  - Przepraszam, że się wtrącę, ale chętnie by coś zjadł. – oznajmił dziadek Joe.
  - Naturalnie, naturalnie proszę chodźcie za mną. – odpowiedział pan Wonka i wszyscy poszli
za nim. Zaczęli iść długim korytarzem, a po chwili naprzeciw nich ukazały się ogromne drzwi,
na których widniał napis „JADALNIA”. Pan Willy Wonka otworzył drzwi i wszystkim ukazał się
ogromny pokój. Na środku stał ogromny stół, a wokół niego znajdowało się chyba z tysiąc
krzeseł. Umapa – Lumapsi rozkładali jedzenie. Cała rodzina Charliego zasiadła do stołu.
  - Częstujcie się. – zaproponował pan Wonka.
  - Jakie pyszne jedzenie! – zawołała cała rodzina.
  - Dawno takich pyszności nie jadłem. – powiedział dziadek George.
  - To prawda, ja tak samo. – dodała babcia Josephina.
W mgnieniu oka ze stołu zniknęło wszystko. Cała rodzina była najedzona. Następnie wszyscy
poszli spać. Po paru dniach Charlie i jego bliscy zadomowili się w fabryce czekolady, a pan
Willy Wonka wiedział, że Charlie i jego rodzina będzie świetnie opiekowała się fabryką.
Maciej Rusiecki kl. IV B
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"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii

“Hobbit, czyli tam i z powrotem”
Po wykańczającej walce wszyscy odetchnęli z ulgą. Jednak po jakimś czasie zauważyli brak
jednego krasnoluda. Nie było Thorina.
  Dain przejął się najbardziej. Powtarzał w kółko:
  -To mój brat. On musi żyć!-
Fili i Kili zorganizowali poszukiwania Dębowej Tarczy. Wyruszyli wszyscy oprócz Bilba, który
opatrywał rannych. Podczas przeszukiwań najgłębszych jaskiń znaleźli wiele ciał, ale żadnym
z poległych nie był Thorin. Nagle rozległ się krzyk Oina:
  -Tu jest jajo smoka!!!-
  -To jest niemożliwe i nieprawdopodobne.- powiedział Balin.
  -A jednak- odpowiedział mu Oin.
  -Musimy je stąd zabrać!- krzyknął Dain.
  -Oszalałeś?- zapytał Fili.
  -Bierzemy jajo i koniec kropka!- powiedział stanowczym głosem Dain.
Nikt nie miał ochoty na dalszą dyskusję.
  Gdy wrócili byli zaskoczeni. Zobaczyli Gandalfa trzymającego na rękach ledwie żywego
Thorina. Dain był zrozpaczony. Od razu odłożył jajo. Zostało zapomniane. Bilbo opowiedział
im jak znaleźli kompana. Okazało się, że leżał z innymi rannymi na sali. Gdy hobbit zobaczył
przyjaciela natychmiast wziął go na ręcę i zaniósł do czarodzieja.
  Po opowieści Bilba cała kompania wróciła do Gandalfa. Mag próbował wszelkich sposobów
aby uratować przyjaciela. W tamtym momencie wszyscy byli przekonani, że Thorin umrze.
Nagle jajo o sobie przypomniało. Wykluł się smok. Nikt tego nie zauważył, ponieważ wszyscy
byli przejęci stanem Thorina. Zwierze, gdy zauważyło rannego od razu do niego podbiegło i
polizało go po twarzy. Każdy starał się odgonić smoka. W tamtym momencie odezwał się
Thorin:
  -Czemu jestem ranny?-
Wszyscy byli w szoku. Krasnolud, który był na łożu śmierci odezwał się i wstał. Krasnoludy,
czarodziej i hobbit dowiedzieli się o uzdrawiającej mocy smoka. Nikt nie przypuszczał, że
odnalezienie tego jajka będzie, aż tak ważne.
Po pewnym czasie ranny doszedł do siebie. Następnie wraz z bratem i krasnoludami odnowili
salę główną. Thorin Dębowa Tarcza oraz jego brat Dain objęli władzę. Panujący z
wdzięczności mianowali Bilba swoją Prawą Ręką.
  Smok wychowywał się wśród nich. Wyrósł na kompletne przeciwieństwo Smauga. Zwierze
nie raz jeszcze uratowało krasnoludy.
Nikt nie zapomni tej przygody.
Zuzanna Śliwicka kl. VI a
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"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii

Ciąg dalszy przygód Felixa, Neta i Niki – praca w ministerstwie.

Był słoneczny, piękny poranek, gdy Felix, Net oraz Nika odpoczywali w ogrodzie przy domu
młodego wynalazcy i popijali lemoniadę zrobioną przez babcię Lusię. Leżąc na rozłożonych
leżakach trójka przyjaciół wspominała swoje niedawne przygody i rozmyślała czym mogą się
zająć dalej.
Ich czas relaksu przerwał dźwięk telefonu:
- Wnusiu to do ciebie – po chwili powiedziała staruszka i Felix podszedł do aparatu.
- Dzień dobry! Z tej strony Jakub Rozner…- usłyszał chłopiec głos w słuchawce.
- Dzień dobry, w czym mogę pomóc? – bez wahania odpowiedział Felix.
- Chciałbym zaprosić ciebie oraz twoich przyjaciół do ministerstwa. Proszę przyjdźcie jeszcze
dzisiaj. Mam dla was pewną propozycję – oznajmił mężczyzna.
- Dobrze, zjawimy się nie długo – odpowiedział zaciekawiony chłopiec i pobiegł do przyjaciół
opowiedzieć im o rozmowie.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i przejęciem udali się do budynku ministerstwa. Całą
drogę rozmyślali po co są tam zaproszeni. Gdy dotarli na miejsce przywitał ich sam minister
mówiąc:
- Witam naszych bohaterów! Mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Chciałbym, abyście
zaczęli pracę w naszym ministerstwie do spraw specjalnych jako tajni agenci. Czy jesteście
zainteresowani?
- My? Ale my przecież nie jesteśmy pełnoletni… Co mielibyśmy robić? – pełni emocji i
niedowierzania niepewnym głosem odpowiadali przyjaciele.
- Już wam wszystko tłumaczę. Po wręczeniu wam orderów oraz stypendiów rozmawiałem z
waszymi opiekunami i zgodzili się, abyście pomagali nam w rozwiązywaniu różnych, tajnych
spraw w kraju. Wykazaliście się ogromną odwagą i pomysłowością. Nasze ministerstwo
potrzebuje właśnie takich osób jak wy! – rozwinął temat pan Rozner.
Dzieci z wielkim podekscytowaniem wyraziły chęć współpracy. Po omówieniu szczegółów
udali się do pobliskiej lodziarni, aby uczcić ten sukces i ich pierwszą w życiu pracę i to jak
ważną!
Maciej Łada kl. VI a
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"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii

Opowiadanie pt. ,, Czarodziejska spinka”
  Działo się to w Gimnazjum im. Prof. Stefana Kuszmińskiego w Warszawie. Był to czwartek,
ósma lekcja i moje pierwsze kółko z biologii.
Kiedy zadzwonił dzwonek biegłam korytarzem. Nieoczekiwanie zderzyłam się z dwójką
chłopców i jedną dziewczyną. Jednemu z nich wypadły pendrive’y. Zmieszana przeprosiłam
za zajście i podniosłam z podłogi urządzenia. Po chwili okazało się, że idziemy na te same
zajęcia. Na przerwie po wyjściu z klasy, podszedł do mnie właściciel pendrievów. Był wysoki,
chudy miał niebieskie oczy i nosił okulary. Jego rozczochrane kasztanowe włosy świadczyły
o tym że nie przywiązywał zbytniej uwagi  do wyglądu:
- Hej, jestem Net – powiedział.
-A, ja jestem Nika – powiedziała uśmiechnięta dziewczynka.
- A ja jestem Felix – wtrącił się i dodał – A Ty jak się nazywasz?
- Witajcie! Jestem Martyna – powiedziałam i dodałam – jeszcze raz przepraszam za sytuację
przed kołem.
- Spoko i dzięki za pendrive to co się na nim znajduje jest ściśle tajne – dodał zagadkowo Net.
- A może nam pomożesz? – zaproponowała Nika i dodała. - W szkole zaginęła tablica
interaktywna z naszej klasy. Jak zobaczyłaś taki mały pendrive to tablice na pewno
znajdziesz. Zgadzasz się?
- Wchodzę w to – odpowiedziałam.
Wieczorem spotkaliśmy się u Niki. Felix przedstawił plan działania. W trakcie spotkania
okazało się że ja i Nika mamy takie same spinki do włosów. Jej jest srebrna z zielonym
oczkiem, a moja srebrna z fioletowym. Nawet chłopcy zwrócili na to uwagę i zaproponowali,
aby akcja nazywała się ,,Czarodziejska spinka”.
Akcja poszukiwania tablicy rozpoczęła się następnego dnia punktualnie o godzinie 17.00,
kiedy wszyscy uczniowie skończyli lekcje. Pan Stanisław nasz woźny zawsze o tej porze
przygotowywał herbatę. Poszedł do łazienki z czajnikiem po wodę. W tym czasie Felix
zamknął za nim drzwi na klucz, który wyjął wcześniej. 
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Ja obserwowałam korytarz na dole,  a Nika na górze. Chłopcy brali klucze z pokoju woźnego.
Felix otwierał drzwi na dolnym korytarzu, a Net na górnym. Sprawdzali wszystkie klasy i
szukali tablicy interaktywnej. Kiedy Felix zamykał ostatnia salę, drzwi zacięły się. Net i Nika
schodzili z góry. Nagle woźny wywarzył drzwi. Bez zastanowienia padłam na podłogę i
udawałam, że boli mnie noga. Wtedy oni niezauważeni wybiegli ze szkoły. W tym samym
czasie woźny pomógł mi wstać. Zapytał czy wszystko w porządku. Podziękowałam i udając,
że kuleje wyszłam ze szkoły. Byłam z siebie dumna, jednak czułam smutek ponieważ
zgubiłam spinkę.
Następnego dnia spotkaliśmy się w szkole. Byliśmy zawiedzeni, że nie znaleźliśmy tablicy.
Pan Stanisław poprosił Felixa i Neta do siebie. Bardzo z Niką się wystraszyłyśmy.
Wymieniłyśmy się spojrzeniem i myślałyśmy co teraz będzie. Okazało się, że woźny poprosił
chłopców o pomoc w przeniesieniu tablicy, która była w naprawie. Na naszych twarzach
pojawił się uśmiech. Czuliśmy radość, że wszystko skończyło się dobrze. Chwilę potem Felix
podszedł do mnie. Wyciągnął rękę, otworzył dłoń na której była moja spinka. Byłam bardzo
szczęśliwa. Podziękowałam mu i wpięłam spinkę we włosy. Net i Nika przyglądali się nam i
stwierdzili jednogłośnie, że od teraz nasza paczka będzie nazywać się ,,Czarodziejska
spinka”.
Martyna Pietkiewicz kl. VI a
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Wyniki konkursu plastycznego „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”
Spośród 38 pięknych i bardzo pomysłowych prac plastycznych komisja konkursowa wyłoniła
następujących zwycięzców:
I miejsce – Olaf Śleszyński, klasa I b
II miejsce – Jan Ciecierski, klasa II a
III miejsce – Aleksandra Klimek, klasa III a, Jakub Michalski, klasa III a
Wyróżnienie otrzymali:
1. Oliwia Pawluczuk, klasa I b
2. Zuzanna Klimowicz, klasa I a
3. Kinga Stańczuk, klasa III a
4. Nicole Dąbrowska, klasa I b
5. Jan Grodzicki, klasa I b
6. Szymon Klimek, klasa I b
7. Michał Grądzki, klasa II b
 Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy im dalszych sukcesów.
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	Podsumowanie akcji SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę
	W tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną miały trochę inny przebieg, niż zwykle. Nie mogliśmy spotkać się w szkole, ale zorganizowaliśmy inne przedsięwzięcia, których celem było promowanie czytelnictwa. Po dużym zainteresowaniu akcją „Bookshelf tour”, czyli wycieczce po regale z książkami, w kwietniu 2021 r. przygotowaliśmy specjalną formę promocji czytelnictwa - SLEEVEFACE, CZYLI Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY. Zabawa polegała na wykonaniu zdjęcia z okładką wkomponowaną w pasujące do niej otoczenie tak, by powstało złudzenie optyczne jedności z książką. Dużą rolę odgrywało tu tło, poza, czy pasujący strój. Liczyły się kreatywność i Wasze oryginalne pomysły! W efekcie akcji powstały niesamowite zdjęcia, których przesłanie mogło być tylko jedno - CZYTAJMY KSIĄŻKI! Udział w wydarzeniu udowodnił, że uczniowie SP 3 nie tylko czytają książki, ale mają liczne zainteresowania, np. fotografią. Spośród nadesłanych zdjęć wyróżniono kilka najciekawszych. Ich autorami są: Jakub Michalski (kl. III a), Antoni Traczyk (kl. II b) oraz Martyna Pietkiewicz (kl. VI a). Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za tak piękne promowanie czytelnictwa! Wspólnie udowodniliśmy, że aktywnym czytelnikiem można być nawet z dala od budynku biblioteki szkolnej. oprac. MG

	KONKURSY
	Wyniki szkolnego konkursu online na temat netykiety i cyberprzemocy
	W dniu 25 lutego 2021 r. 44 uczniów klas IV-VIII naszej szkoły zmagało się z testem w ramach szkolnego konkursu online na temat netykiety i cyberprzemocy. Organizatorem konkursu był nauczyciel informatyki Grzegorz Zawistowski. Wszyscy 25 lutego, o ustalonej godzinie na szkolne skrzynki e-mail otrzymali link do formularza online. Tematyką konkursu było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci oraz zagadnienia wynikające ze znajomości netykiety, profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy i historia Internetu. Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy! Klasy IV – VI: I miejsce - Łada Maciej VIa II miejsce - Turowska Helena IVb III miejsce - Włodkowska Maria IVc Klasy VII – VIII: I miejsce - Lubak Artur VIIa II miejsce - Głębocki Damian VIIIb III miejsce - Stypułkowska Natalia VIIa

	"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii
	W marcu 2021 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs literacki pod hasłem: “A gdyby było inaczej…”, czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii. Celem konkursu było zachęcenie uczniów SP 3 do pisania i rozwijania umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową oraz prezentowania własnej twórczości literackiej. Zadaniem uczniów biorących udział w rywalizacji było napisanie opowiadania – dalszego ciągu lektury szkolnej lub alternatywnej wersji losów jej bohaterów/bohatera. Prace nadesłane na adres mailowy biblioteki szkolnej oceniane były pod względem: poziomu literackiego utworu, pomysłowości, samodzielności, poprawności językowej i stylistycznej oraz zgodności opowiadania z tematem. Laureatem konkursu został uczeń klasy IV b - Maciej Rusiecki , który przedstawił dalsze losy bohaterów książki pt. „Charlie i fabryka czekolady”. Nagroda dla zwycięscy zostanie wręczona po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej i powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego. Serdecznie gratulujemy! oprac. MG

	"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii
	Dalszy ciąg książki pt. „Charlie i fabryka czekolady”.
	Gdy rodzina Charliego dotarła już do fabryki, jej oczom ukazało się przepiękne miejsce.   - Jak tutaj pięknie! – zakrzyknęli staruszkowie.   - Jak tu cudownie! – zawołali rodzice Charliego. Pan Willy Wonka zaprowadził ich do ogromnego, pustego pomieszczenia.   - To będzie pokój dla twoich dziadków, Charlie. – powiedział pan Wonka.   - A co tutaj tak ładnie pachnie? – zapytała babcia Gregornia.    - To mój nowy odświeżacz powietrza o zapachu czekolady. – odpowiedział pan Wonka i dodał: - Dobrze, a teraz chodźmy dalej. Zaczęli iść, a po chwili znaleźli się w trochę mniejszym pomieszczeniu.   - A tu będzie pokój twoich rodziców i twój Charlie. – rzekł pan Wonka.   - Całkiem tu przyjemnie.- zauważyła mama Charliego.   - Cieszę się, że się wam podoba. – powiedział pan Wonka. – Czujcie się jak u siebie!   - Przepraszam, że się wtrącę, ale chętnie by coś zjadł. – oznajmił dziadek Joe.   - Naturalnie, naturalnie proszę chodźcie za mną. – odpowiedział pan Wonka i wszyscy poszli za nim. Zaczęli iść długim korytarzem, a po chwili naprzeciw nich ukazały się ogromne drzwi, na których widniał napis „JADALNIA”. Pan Willy Wonka otworzył drzwi i wszystkim ukazał się ogromny pokój. Na środku stał ogromny stół, a wokół niego znajdowało się chyba z tysiąc krzeseł. Umapa – Lumapsi rozkładali jedzenie. Cała rodzina Charliego zasiadła do stołu.   - Częstujcie się. – zaproponował pan Wonka.   - Jakie pyszne jedzenie! – zawołała cała rodzina.   - Dawno takich pyszności nie jadłem. – powiedział dziadek George.   - To prawda, ja tak samo. – dodała babcia Josephina. W mgnieniu oka ze stołu zniknęło wszystko. Cała rodzina była najedzona. Następnie wszyscy poszli spać. Po paru dniach Charlie i jego bliscy zadomowili się w fabryce czekolady, a pan Willy Wonka wiedział, że Charlie i jego rodzina będzie świetnie opiekowała się fabryką. Maciej Rusiecki kl. IV B

	"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii
	“Hobbit, czyli tam i z powrotem” Po wykańczającej walce wszyscy odetchnęli z ulgą. Jednak po jakimś czasie zauważyli brak jednego krasnoluda. Nie było Thorina.   Dain przejął się najbardziej. Powtarzał w kółko:   -To mój brat. On musi żyć!- Fili i Kili zorganizowali poszukiwania Dębowej Tarczy. Wyruszyli wszyscy oprócz Bilba, który opatrywał rannych. Podczas przeszukiwań najgłębszych jaskiń znaleźli wiele ciał, ale żadnym z poległych nie był Thorin. Nagle rozległ się krzyk Oina:   -Tu jest jajo smoka!!!-   -To jest niemożliwe i nieprawdopodobne.- powiedział Balin.   -A jednak- odpowiedział mu Oin.   -Musimy je stąd zabrać!- krzyknął Dain.   -Oszalałeś?- zapytał Fili.   -Bierzemy jajo i koniec kropka!- powiedział stanowczym głosem Dain. Nikt nie miał ochoty na dalszą dyskusję.   Gdy wrócili byli zaskoczeni. Zobaczyli Gandalfa trzymającego na rękach ledwie żywego Thorina. Dain był zrozpaczony. Od razu odłożył jajo. Zostało zapomniane. Bilbo opowiedział im jak znaleźli kompana. Okazało się, że leżał z innymi rannymi na sali. Gdy hobbit zobaczył przyjaciela natychmiast wziął go na ręcę i zaniósł do czarodzieja.   Po opowieści Bilba cała kompania wróciła do Gandalfa. Mag próbował wszelkich sposobów aby uratować przyjaciela. W tamtym momencie wszyscy byli przekonani, że Thorin umrze. Nagle jajo o sobie przypomniało. Wykluł się smok. Nikt tego nie zauważył, ponieważ wszyscy byli przejęci stanem Thorina. Zwierze, gdy zauważyło rannego od razu do niego podbiegło i polizało go po twarzy. Każdy starał się odgonić smoka. W tamtym momencie odezwał się Thorin:   -Czemu jestem ranny?- Wszyscy byli w szoku. Krasnolud, który był na łożu śmierci odezwał się i wstał. Krasnoludy, czarodziej i hobbit dowiedzieli się o uzdrawiającej mocy smoka. Nikt nie przypuszczał, że odnalezienie tego jajka będzie, aż tak ważne. Po pewnym czasie ranny doszedł do siebie. Następnie wraz z bratem i krasnoludami odnowili salę główną. Thorin Dębowa Tarcza oraz jego brat Dain objęli władzę. Panujący z wdzięczności mianowali Bilba swoją Prawą Ręką.   Smok wychowywał się wśród nich. Wyrósł na kompletne przeciwieństwo Smauga. Zwierze nie raz jeszcze uratowało krasnoludy. Nikt nie zapomni tej przygody. Zuzanna Śliwicka kl. VI a

	"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii
	Ciąg dalszy przygód Felixa, Neta i Niki – praca w ministerstwie.
	Był słoneczny, piękny poranek, gdy Felix, Net oraz Nika odpoczywali w ogrodzie przy domu młodego wynalazcy i popijali lemoniadę zrobioną przez babcię Lusię. Leżąc na rozłożonych leżakach trójka przyjaciół wspominała swoje niedawne przygody i rozmyślała czym mogą się zająć dalej. Ich czas relaksu przerwał dźwięk telefonu: - Wnusiu to do ciebie – po chwili powiedziała staruszka i Felix podszedł do aparatu. - Dzień dobry! Z tej strony Jakub Rozner…- usłyszał chłopiec głos w słuchawce. - Dzień dobry, w czym mogę pomóc? – bez wahania odpowiedział Felix. - Chciałbym zaprosić ciebie oraz twoich przyjaciół do ministerstwa. Proszę przyjdźcie jeszcze dzisiaj. Mam dla was pewną propozycję – oznajmił mężczyzna. - Dobrze, zjawimy się nie długo – odpowiedział zaciekawiony chłopiec i pobiegł do przyjaciół opowiedzieć im o rozmowie. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i przejęciem udali się do budynku ministerstwa. Całą drogę rozmyślali po co są tam zaproszeni. Gdy dotarli na miejsce przywitał ich sam minister mówiąc: - Witam naszych bohaterów! Mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Chciałbym, abyście zaczęli pracę w naszym ministerstwie do spraw specjalnych jako tajni agenci. Czy jesteście zainteresowani? - My? Ale my przecież nie jesteśmy pełnoletni… Co mielibyśmy robić? – pełni emocji i niedowierzania niepewnym głosem odpowiadali przyjaciele. - Już wam wszystko tłumaczę. Po wręczeniu wam orderów oraz stypendiów rozmawiałem z waszymi opiekunami i zgodzili się, abyście pomagali nam w rozwiązywaniu różnych, tajnych spraw w kraju. Wykazaliście się ogromną odwagą i pomysłowością. Nasze ministerstwo potrzebuje właśnie takich osób jak wy! – rozwinął temat pan Rozner. Dzieci z wielkim podekscytowaniem wyraziły chęć współpracy. Po omówieniu szczegółów udali się do pobliskiej lodziarni, aby uczcić ten sukces i ich pierwszą w życiu pracę i to jak ważną! Maciej Łada kl. VI a

	"A gdyby było inaczej…", czyli jak zmienić bieg dobrze znanej historii
	Opowiadanie pt. ,, Czarodziejska spinka”
	Działo się to w Gimnazjum im. Prof. Stefana Kuszmińskiego w Warszawie. Był to czwartek, ósma lekcja i moje pierwsze kółko z biologii. Kiedy zadzwonił dzwonek biegłam korytarzem. Nieoczekiwanie zderzyłam się z dwójką chłopców i jedną dziewczyną. Jednemu z nich wypadły pendrive’y. Zmieszana przeprosiłam za zajście i podniosłam z podłogi urządzenia. Po chwili okazało się, że idziemy na te same zajęcia. Na przerwie po wyjściu z klasy, podszedł do mnie właściciel pendrievów. Był wysoki, chudy miał niebieskie oczy i nosił okulary. Jego rozczochrane kasztanowe włosy świadczyły o tym że nie przywiązywał zbytniej uwagi  do wyglądu: - Hej, jestem Net – powiedział. -A, ja jestem Nika – powiedziała uśmiechnięta dziewczynka. - A ja jestem Felix – wtrącił się i dodał – A Ty jak się nazywasz? - Witajcie! Jestem Martyna – powiedziałam i dodałam – jeszcze raz przepraszam za sytuację przed kołem. - Spoko i dzięki za pendrive to co się na nim znajduje jest ściśle tajne – dodał zagadkowo Net. - A może nam pomożesz? – zaproponowała Nika i dodała. - W szkole zaginęła tablica interaktywna z naszej klasy. Jak zobaczyłaś taki mały pendrive to tablice na pewno znajdziesz. Zgadzasz się? - Wchodzę w to – odpowiedziałam. Wieczorem spotkaliśmy się u Niki. Felix przedstawił plan działania. W trakcie spotkania okazało się że ja i Nika mamy takie same spinki do włosów. Jej jest srebrna z zielonym oczkiem, a moja srebrna z fioletowym. Nawet chłopcy zwrócili na to uwagę i zaproponowali, aby akcja nazywała się ,,Czarodziejska spinka”. Akcja poszukiwania tablicy rozpoczęła się następnego dnia punktualnie o godzinie 17.00, kiedy wszyscy uczniowie skończyli lekcje. Pan Stanisław nasz woźny zawsze o tej porze przygotowywał herbatę. Poszedł do łazienki z czajnikiem po wodę. W tym czasie Felix zamknął za nim drzwi na klucz, który wyjął wcześniej.
	Ja obserwowałam korytarz na dole,  a Nika na górze. Chłopcy brali klucze z pokoju woźnego. Felix otwierał drzwi na dolnym korytarzu, a Net na górnym. Sprawdzali wszystkie klasy i szukali tablicy interaktywnej. Kiedy Felix zamykał ostatnia salę, drzwi zacięły się. Net i Nika schodzili z góry. Nagle woźny wywarzył drzwi. Bez zastanowienia padłam na podłogę i udawałam, że boli mnie noga. Wtedy oni niezauważeni wybiegli ze szkoły. W tym samym czasie woźny pomógł mi wstać. Zapytał czy wszystko w porządku. Podziękowałam i udając, że kuleje wyszłam ze szkoły. Byłam z siebie dumna, jednak czułam smutek ponieważ zgubiłam spinkę. Następnego dnia spotkaliśmy się w szkole. Byliśmy zawiedzeni, że nie znaleźliśmy tablicy. Pan Stanisław poprosił Felixa i Neta do siebie. Bardzo z Niką się wystraszyłyśmy. Wymieniłyśmy się spojrzeniem i myślałyśmy co teraz będzie. Okazało się, że woźny poprosił chłopców o pomoc w przeniesieniu tablicy, która była w naprawie. Na naszych twarzach pojawił się uśmiech. Czuliśmy radość, że wszystko skończyło się dobrze. Chwilę potem Felix podszedł do mnie. Wyciągnął rękę, otworzył dłoń na której była moja spinka. Byłam bardzo szczęśliwa. Podziękowałam mu i wpięłam spinkę we włosy. Net i Nika przyglądali się nam i stwierdzili jednogłośnie, że od teraz nasza paczka będzie nazywać się ,,Czarodziejska spinka”. Martyna Pietkiewicz kl. VI a
	Wyniki konkursu plastycznego „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” Spośród 38 pięknych i bardzo pomysłowych prac plastycznych komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców: I miejsce – Olaf Śleszyński, klasa I b II miejsce – Jan Ciecierski, klasa II a III miejsce – Aleksandra Klimek, klasa III a, Jakub Michalski, klasa III a Wyróżnienie otrzymali: 1. Oliwia Pawluczuk, klasa I b 2. Zuzanna Klimowicz, klasa I a 3. Kinga Stańczuk, klasa III a 4. Nicole Dąbrowska, klasa I b 5. Jan Grodzicki, klasa I b 6. Szymon Klimek, klasa I b 7. Michał Grądzki, klasa II b  Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy im dalszych sukcesów.
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