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Marcin Chrobot to znany pisarz, ojciec Tosi.
Brodaty zarośnięty okularnik. Nałogowy
pożeracz jabłek i pijacz herbaty. 

Całe dnie przesiaduje w swojej norze, pisząc
dzieła. Chrobot nie lubi miast bez tkanki.
Potrzebuje, aby w jego miejscu zamieszkania była
takowa tkanka, inaczej nici z tworzenia. 

Pisarz mieszka w strzeżonym osiedlu na Starym
Mokotowie. Marcin ma na swoim koncie nominację
do Nike za tomik ''Niepowietrzne jazdy'', posiada
także nagrodę imienia Kościelskich.

Jego nazwisko widnieje na liście ''najwybitniejszych
twórców urodzonych w drugiej połowie lat
sześćdziesiątych''. 

                              Maria Łukomska z klasy VII B

                 Wierszyk ortograficzny

Pszczoła Katarzyna w pszenicy latała,
od picia nektaru aż się w nią wplątała.
Nasza bohaterka uwolnić się chciała,
lecz pszenica za wygraną nie dawała.
Wisiała bezczynnie Katarzyna i się zastanawiała:
Co złego zrobiła? O czym zapomniała?
Dlaczego los tak ukarał mnie?
Bo chyba już gorzej nie da się?
Po chwili głodna się pszczoła 
Katarzyna robić zaczęła.
Spojrzała do swojej torby na miód,
okazało się, że ma grahamki ciut, ciut.
Nagle patrzy od Podhala strony leci kszyk, 
Bohdan wesoły.
Krzyczy do niego i o pomoc go prosi.
Podleciał Bohdan
i Katarzynę z krzaków wytarmosił.
                          Laura Gołębiewska z klasy V B

       Biogram pisarza         Wierszyk ortograficzny 
               

. .
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Przygoda Życia

Jestem Bilbo Baggins, z tym że... junior
i mieszkam z moim dziadkiem, Bilbo
Bagginsem seniorem, w przytulnej
obłej norce. Kilka lat temu dziadek
opowiedział mi o słynnej Przygodzie
Swojego Życia. Tak mnie ta historia
oczarowała, że postanowiłem ją spisać,
by się nią z Wami podzielić.

Zatem dziadziuś zaczął tak: "Gdy byłem jeszcze
bardzo młody i miałem zaledwie pięćdziesiąt lat,
przyszedł do mnie czarodziej Gandalf. Powiedział
mi, że wybiera się na dość niebezpieczną wyprawę
i potrzebuje Włamywacza".

W tej części opowieści nie wiedziałem, jeszcze
czemu to była Przygoda Życia mojego dziadka...

"Kiedyś nie cierpiałem przygód, więc od razu się
pożegnałem i schowałem w swojej norce. Lecz
później i tak wyruszyłem na tę wyprawę. Podczas
niej spotkało mnie sporo rozczarowań i bólu, ale
także bardzo wiele interesujących przygód i
nieoczekiwanych przyjaźni. Na swojej drodze, ja     
    i drużyna krasnoludów, spotkaliśmy między
innymi paskudne trolle".

A... i zapomniałem napisać, że senior hobbit
wyruszył z drużyną, która liczyła trzynastu
krasnoludów, jednego czarodzieja, czyli Gandalfa,
oraz Włamywacza, czyli mojego dziadka.

"Spotkaliśmy wspomniane trolle, globiny, elfy,
dużych ludzi oraz smoka Smauga".

W tym momencie zacząłem się trząść i cichym
głosikiem zapytałem:

- To ty dziadku widziałeś Smauga?!

- Tak, nawet z nim rozmawiałem.

- Ale z tym smoczyskiem nie dało się rozmawiać?
On tylko umiał niszczyć i zabijać.

- To prawda, lecz zastosowałem pewną metodę.

- Jaką?

- Rozmawiałem z nim, nie ujawniając się. Pomógł
mi w tym magiczny pierścień. Pierścień ten
zabrałem pewnej istocie, czyli Gollumowi.

- O Gollumie słyszałem legendy, ale żeby istniał
naprawdę...

- Gollum ten pierścień uważał za skarb, ponieważ
jego posiadacz stawał się niewidzialny.

- A może masz go gdzieś tutaj?

. .
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- Tak, innym razem ci pokażę. Wracając do tematu,
gdy już porozmawiałem ze Smaugiem, na kilka dni
ukryliśmy się w tunelu obok jego domu, w Samotnej
Górze. Po długim okresie głodowania, przyleciał
Kruk Roak z dobrą nowiną. Usłyszeliśmy od niego,
że Smaug nie żyje! Zabił go, dzięki cennej
informacji ode mnie, Bard, ponieważ już wcześniej
zauważyłem słaby punkt w łusce smoka.  Było to
podczas kłótni Thorina Dębowej Tarczy i Barda o
skarby. 

Potem zaczęła się słynna Bitwa Pięciu Armii.
Niestety, nie wszyscy ją przeżyli. 

Zginął nieodżałowany Thorin, został pochowany
pod Samotną Górą... z Arcyklejnotem na piersi. A
wraz z nim ten padół łez opuścili dzielni Kili i Fili.

Cztery lata po moim powrocie do domu umarł też
Balin, Dwalin, Bombur i Dori. Balin podobno umarł
na nieuleczalna chorobę, Dwalin i Dori we śnie, z
niewiadomych przyczyn, a Bombur z otyłości,
ponieważ źle się odżywiał... 

W tym momencie dziadziuś skończył swoją
opowieść i zamyślony długo patrzył w ogień
płonący w kominku, w ciepłej obłej norce, w
naszym ukochanym Hobbitonie, w naszym
ukochanym Shire. 

Jak powszechnie wiadomo hobbici żyją bardzo
długo, ale nie są wieczni. Dzisiaj nie ma już z nami
dziadka Bilba, zostało mi po nim to wspomnienie,
słynny pierścień i... imię, które również mam zamiar
przekazać swoim potomnym. 

                      Katarzyna Grzegorzak z klasy VI 

.

.

.

.
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A zaczęło się od uczty 

Bolesław I

W Gnieźnie od kilu dni panuje
wielkie zamieszanie. Powodem
tego jest wizyta Ottona III,
który po półrocznej podróży po
Cesarstwie, w tym pielgrzymce
do Rzymu, pojawił się w naszej
stolicy na zaproszenie
Bolesława Chrobrego. Na jego
cześć urządzono wystawną
ucztę, podczas której
serwowano wykwintne
potrawy, a cesarz i nasz
władca pili z naczyń
uczynionych z porfiru. 

Otton okazał się miłym i otwartym
człowiekiem. W podziękowaniu za
wszystko podarował Bolesławowi
Włócznię Świętego Maurycego. 

W czasie gdy uczta dobiegała końca,
Bolesław zwrócił się do Ottona:

- Panie mój, czy wyraziłbyś zgodę,
abyśmy w Gnieźnie utworzyli
arcybiskupstwo, które jeszcze bardziej
zjednoczy nas chrześcijan?

Po wypowiedzeniu tych słów
przyklęknął.

- Masz moją zgodę! - odparł Otton z
powagą.

Wśród orszaku cesarza, głównie
biskupów i kardynałów, pojawiły się
gniewne pohukiwania, a na twarzach
dostojników cesarskich zdziwienie i
grymasy niezadowolenia. Kilku z nich
natychmiast opuściło salę. 

Otton, ignorując te reakcje, wzniósł
toast kielichem z porfiru.
           

                     Kacper Antczak z klasy VI

Chrobry
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Pierwszy Dzień Wiosny

.

.

21 marca miał miejsce Pierwszy Dzień
Wiosny. W tym roku mogliśmy
swobodnie go obchodzić i na przykład
wziąć udział w sprzątaniu ulic Paprotni
czy uczestniczyć w tradycyjnym
wielkim szkolnym grillowaniu.

W tym roku towarzyszyli nam nasi
przyjaciele z Ukrainy Maxym i Dimitro,   
    z którymi całkiem nieźle szło nam
porozumiewanie się podczas
wspólnego działania, choć zdarzały się
zabawne pomyłki.

Niestety, język ukraiński kryje w sobie
wiele pułapek czyhających na Polaka     
    i nawet potoczna rozmowa może
prowadzić do zabawnych
nieporozumień.

Na przykład nasze buty mają homonim 
    w języku ukraińskim, co znaczy, że
jest tam wyraz, który brzmi identyczne,
ale znaczy 'być'. Z kolei buty, to w
języku naszych sąsiadów <wzuttja>. 

Inne zabawne przykłady to dziwić się
<dywytysja>, co po ukraińsku znaczy
'patrzeć'; pochodzące z francuskiego
słowo menu <meni>, po ukraińsku
znaczy 'mnie' zaś zawartość telefonu
czy karty dań Ukraińcy nazwą <meniu>
lub <strawopys>. 

I na koniec słynny 'korzeń' - <kożen>,
po ukraińsku 'każdy', bo korzeń to
'korin'.

.

.
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A oto zestawienie słynnych
polsko-ukraińskich pomyłek:

bilet/kwiat
kwytok, kwytky - bilet, bilety
kwitka, kwitky - kwiat, kwiaty

chóry/góry/chory
chory - chóry
hory - góry
chworyj - chory

iść/jeść
jty - iść
jisty - jeść

Do zabawnych pomyłek
dochodzi w naszych
rozmowach dość często,
jednak prawdziwi przyjaciele
zawsze dojdą do
porozumienia, mówiąc po
prostu, dogadają się.  
Brawa dla naszych
Przyjaciół i Sava Ukraini!

                                   Redakcja

.

.

.

.
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Ciężkie chwile właściciela kota 

Ostatnio zauważyłem, że mój ulubiony kot,
Bodzimierz, nie ma apetytu. Był smutny, nie chciał
się bawić i żałośnie miauczał. Postanowiłem pójść z
nim do weterynarza. Pojechaliśmy całą rodziną, bo
po prostu się o niego martwiliśmy. Kiedy dotarliśmy
na miejsce, okazało się, że jest bardzo długa
kolejka pacjentów. Byliśmy zniecierpliwieni, ale
posłusznie czekaliśmy na swoją kolej. W końcu
weszliśmy do gabinetu.

- Dzień dobry, co dolega kotkowi? - spytała pani
doktor.
- Nie ma apetytu i jest bardzo smutny -
odpowiedziałem.
- Jak ma na imię?
- Bodzimierz.
Pani doktor roześmiała się.
- Chodź Bodziu, zbadam cię - powiedziała,               
a Bodzimierz zgodził się, mruknąwszy:
- Miau!

Doktor wyjęła Bodzimierza z kontenerka, postawiła
na stole i zaczęła badanie. Byłem zestresowany,
ale   i ciekawy, co się wydarzy. Bodzimierz wyrywał
się, więc myślałem, że coś go boli i przestraszyłem
się. Zaczął warczeć i groźnie prychać, więc
zdenerwowałem się jeszcze bardziej, ale
wiedziałem, ze to dla jego dobra. Ze
zniecierpliwieniem oczekiwałem na to, co powie
weterynarz.

- To nic groźnego. - powiedziała w końcu pani
doktor. - Jest po prostu zarobaczony. Trzeba mu
podać specjalne tabletki i będzie dobrze.
W chwili gdy to powiedziała, całe moje
zdenerwowanie minęło i poczułem olbrzymia ulgę. 
 To była bardzo dobra wiadomość.
- Będziesz zdrowy! - rodzice również się ucieszyli.
Uspokojeni i szczęśliwi wróciliśmy do domu, a po
drodze wstąpiliśmy na lody.

                       Szymon Witkowski z klasy VII B
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Papkin, Klara i krokodyl w tle
SCENA VII

(Papkin, Klara)

Papkin:
Witaj.. o piękna Klaro!

Klara:
Witaj, cóż cię sprowadza w me
progi?

Papkin:
Otóż, Papkin “Lew Północy”,
wrócił z wielkiej wyprawy         
  z południa.
Na twe żądanie poskromiłem
potwora i oddaję ci w twe ręce
tę bestię!

.

Klara:
Przepraszam, lecz nie takiego żądałam.
Chciałam, by był zdrowy i silny!
A tyś mi przyprowadził starego i ślepego.
Na co mi taki?
Aż się dziwię, że z nim się tak trudziłeś!
Odejdźże z tym czymś i bywaj zdrów.

Papkin:
(Kłania się, po krótkiej chwili)
Kurczę, ciężko jej dogodzić!

 Szymon Głowacki z klasy VII B

.
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