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Dodaliśmy do ulubionych 
Miesiąca Języka Polskiego

   Miesiąc Języka polskiego już za nami, ale ojczysty zawsze będzie w naszych sercach i dodamy go do ulubionych. Widać to po zaangażowaniu naszych uczniów w
organizację Miesiąca Przedmiotowego.
    Szkoła została ładnie udekorowana pracami, które promowały czytelnictwo i czystość języka polskiego. Klasy szóste zaangażowały się w grę korytarzową.
Piątoklasiści napisali cudowne baśnie, a ósmoklasiści i siódmoklasiści wzruszające wiersze o relacjach międzyludzkich. Wszyscy przeżyli lekturowy zawrót głowy i
zostali bohaterami lektury. Niektórzy zabawili się w następców Agathy Christie i napisali pasjonujące opowiadania detektywistyczne z postacią na miarę Sherlocka
Holmesa. Inni, bardziej uzdolnieni plastycznie, nie dali się zapędzić w kozi róg i zmierzyli się z polską frazeologią. Poznaliśmy znawców mitologii, “Pana Tadeusza” i
encyklopedii. Wyłoniliśmy mistrzów ortografii (i to nie tylko wśród tych świetnie piszących). Wysłuchaliśmy pięknych recytacji, na podstawie których widać, że poezja
(a nawet proza) naprawdę uskrzydla. Ci, którzy mają ogromną wiedzę polonistyczną wzięli udział w eliminacjach szkolnych Konkursu Humanistycznego
organizowanego przez XIII LO i Omnibusie Humanistycznym.
    Jak widać, miesiąc marzec obfitował w różne imprezy, konkursy, zabawy. To nie szczyt naszych możliwości. Za rok podniesiemy poprzeczkę.
    Wszystkim uczestnikom Miesiąca Języka Polskiego dziękujemy. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy.
                                                                                                                                                                              Poloniści

PRACE UCZNIÓW, KTÓRE POWSTAŁY 
W CZASIE MIESIĄCA PRZEDMIOTOWEGO I NIE TYLKO

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI
Gdy na Ukrainy ląd
Wkroczyli nieproszeni
Gdy na niewinne tereny
Wkroczyli barbarzyńską dłonią sterowani
Niczym pionki w szachach
Gdzie bezbronne rodziny
Pozostawić musiały domy swe
By uciec przed tą potęgą złowrogą
Zwaną Rosją
Gdzie mężczyźni bezbronni
Ze swą rodziną ukochaną
Siłą zostali rozdzieleni
By walczyć
Gdzie piękności i zabytki
Niedawno podziwiane
Oglądane z dumą
Leżą w ruinach.
Gdyby tak człowiek człowiekowi
Nie był wilkiem
Nie był gromem
Ani łomem
Gdyby tak
Został bliźnim
Został bratem.
                                        Jakub Dziennik

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI

Tak wielu niewinnych ludzi ginie
Bezsilność świat ogarnia
Jest im ciężko
Obce miejsce
Nie znają nikogo
Trudno się porozumieć

Warto nieść pomoc
Czasem jedno słowo
I bezpieczne miejsce
Lub żywność
Dla jednej osoby
Lub całych narodów
Bo te, gdy im się pozwoli
Potrafią się jednoczyć
Od nas zależy

jacy jesteśmy dla siebie
Jak będzie wyglądał ten świat
Innego nie mamy
Żyjmy dobrze!
                        Piotr Niemcewicz
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Droga Ukraino

Droga Ukraino,
co Ci uczynili?
Bomby, krzyki, huki,
wiele krzywd zrobili.

Droga Ukraino,
smutne dzieci w schronach,
już od dawna pusto w waszych domach.
Tyle tragedii, tyle rozpaczy.

Po co to wszystko?
Tego nie da się wybaczyć.

                                Zuzanna Kurantowicz

Człowiek człowiekowi...

Co dzień, gdy rano wstaję,
to pytanie sobie zadaję,
dlaczego słońce świeci,
dlaczego bawią się dzieci?
Gdy na ulicę wychodzę,
tłum ludzi przebiega przez mą głowę,
każdy tylko w dół serca mego, a nikt w wysoką
górę.
Chwile przemijające i już nie wracające,
modły me wznoszę, by ludzie życzliwi dla siebie
byli,
a nie po plecach innych na góry wchodzili.
By ludzkość dla miłości działała,
a nie ludzkość dla ludzkości swe prace
wykonywała.
Wojna nastaje, zło ciągle na nogi wstaje
i spać spokojnie nikomu nie daje.
Ludzie są zachłanni coraz bardziej,
władzy dzierżyć jak najwięcej,
jest to marzenie świata dzisiejszego,
tak szybko do przodu pędzącego.
Czy to jednak najważniejsze?
Czy to na świecie najpiękniejsze?
Czy warto temu poświęcić życie?
Zastanówmy się skrycie...
                                       Adam Szymaszkiewicz

MJP

Czy los człowieka jest zależny tylko od niego samego?
    Człowiek to bardzo krucha istota, której życie jest krótkie. Ludzie od dawnych czasów wierzyli w różne moce, które miały być odpowiedzialne za ich los.
W tej rozprawce postaram się udowodnić, że los człowieka jest niezależny od niego samego. 

    Po pierwsze, nie tylko my kształtujemy swój charakter, wiele osób może wpłynąć na nasz los. Przykładem do tego argumentu będzie postać
tytułowej Balladyny z dramatu Juliusza Słowackiego. Dziewczyna to starsza siostra Aliny i córka wdowy, która pochodziła z chłopskiej rodziny. Balladyna
wpłynęła na los wielu osób. Główna bohaterka zabiła Alinę, zraniła swoim postępowaniem własną matkę i przyczyniła się do śmierci jej męża Kirkora i
Pustelnika.
    Po drugie, osoby, które zachorują często nie mają wpływu na to, co się z nimi stanie. Urszula, czyli córka Jana Kochanowskiego zmarła przez swoją
chorobę w wieku 4 lat. Żal, który czuje ojciec został opisany w jego trenach. Medycyna nie była rozwinięta na takim poziomie jak obecnie, dlatego nie dało
się uratować Urszulki. Jan Kochanowski nie mógł się pogodzić ze śmiercią jego ukochanego dziecka, dlatego stworzył przepełnione rozpaczą “Treny”,
umarł wewnętrznie.
    Po trzecie, osoby, które mają władzę, mogą decydować o naszym losie. Przykładem takiej sytuacji są chrześcijanie z książki “Qua Vadis” autorstwa
Henryka Sienkiewicza. Władca Rzymu Neron skazał niewinnych chrześcijan na cierpienia i śmierć, ponieważ zarzucił im zbrodnie, których nie popełnili.
Ofiary nie mogły nawet udowodnić swojej niewinności.

     Mam nadzieję, że zdołałam przekonać was do tego, że los człowieka jest nie zależny od niego samego. Osoby ze względu na wiele rzeczy nie są
wstanie wpłynąć na swój los i muszą się pogodzić z niektórymi nieuniknionymi sprawami.

                                                                                                                                               Zuzanna Cybulska

SP 48
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Oto ja i literatura
Wielka wspaniała książka z obrazkami
na regale biblioteki stała.
Na wszystkich ludzi z pogardą spoglądała
i nikogo do swej okładki nie dopuszczała.
Od niedawna w bibliotece mieszkała,
żadnych reguł tego miejsca nie znała.
Do biblioteki się udałem,
książkę wypożyczoną oddałem
i przeczytać nową zechciałem.
Po krętych alejkach się przechadzałem
i pozycji odpowiedniej dla siebie szukałem.
Moją uwagę kolorowe okładki przykuwały,
O ich autorach nic nie wiedziałem,
wiele złych opinii w internecie przeczytałem,
Ale się nimi nie zrażałem,
tak pięknej szaty graficznej nigdy nie widziałem.
Na książkę błyszczącą spojrzałem,
długo nie myślałem i lekturę do domu zabrałem.
Wieczór już nastał, na fotelu z książką usiadłem,
pierwszą stronę przeczytałem.
„Nie! Nie! Co to jest!” - pomyślałem.
No cóż, nie ma sensu się zrażać,
druga strona się może wykazać.
Przewracam kartkę – obrazek,
obrazek – napis, napis – obrazek!
Teraz się zdenerwowałem
i czytać dalej nie chciałem.
Okładka i obrazki ładne, ale tekst – brak słów.
Niczym kodeks karny wtłaczać do głów!
Dnia następnego oddać książkę ruszyłem,
zatrzeć złe wrażenie inną lekturą postanowiłem.
Kolejną książkę z błyszczącą okładką zobaczyłem,
ale wzrok od niej szybko odwróciłem.
Obok stał mały, zniszczony tomik „Odkrywczych przygód”.
Czytać pierwszą stronę zacząłem, bohaterowie nie mieli wygód.
Czytałem, czytałem i dech w piersiach zapierało,
przerwać lektury w żaden sposób się nie chciało,
A to dopiero była strona pierwsza!
Tekst był godzien samego wieszcza.
Już więcej w bibliotece zostać nie chciałem.
Książkę wypożyczyłem i pędem do domu pognałem.
W jeden wieczór całą lekturę przeczytałem.
Z wypiekami na twarzy, wielkim zapałem.
Z rana kolejny tom wypożyczyłem
i z takim samym zapałem treścią się delektowałem.
Teraz wszystkie książki piszą w swej notatce:
„Nie oceniaj mnie po okładce!
Ważna jest treść, nie strony złociste,
czy obrazki srebrzyste!”
 
                                               Adam Szymaszkiewicz

Życie” Z-types [czytaj; ziitajps]
Słuchajcie, słuchajcie
uszu nadstawiajcie,
a co usłyszycie to zapamiętajcie.
Mieszkam w Szczecinie,
gdzie czas szybko płynie.
To Województwo Zachodniopomorskie,
piękne miejsce nadmorskie.
Unosi się tu zapach woni,
podobny do tego z Placu Broni.
W mojej klasie
są nie tylko same Basie.
Ale drużyna jak u Mikołajka,
i to nie jest wcale bajka.
Jesteśmy zorganizowani niczym bohaterzy „Zaczarowanej zagrody”,
więc zgarniamy niemal wszystkie nagrody.
Joanna Papuzińska kształtuje moje wybory,
bo chciałbym być jak Stefan Batory.
Jak Kajko i Kokosz chętny do przygód
i nie potrzeba mi przy tym tyle wygód.
Jak dzieci z Bullerbyn rodzinny,
niczym sklep dwudziestoczterogodzinny.
Jak zając Filip odważny,
chodź nie do końca poważny.
Jak Pinokio wytrwały,
opowiadając przy tym kawały.
Jak Pan Kuleczka mądry,
nie to co w morzu flądry.
Jak Pipi przebojowy
i zawsze gotowy.
Być jak Nemeczek
i nie płakać w stos chusteczek
By pozostać w sercu bohaterem
i odznaczonym zostać kawalerem
W losie mym ma pomóc mi logika,
a do tego najlepsza jest matematyka.
Chcę potężny być do potęgi, większej niż skala,
nie bać się niczego nawet samego Pascala.
Bo niegroźne mi są całki i wszelkie rymowanki.
A wiadomo przecie, że kto umie ułamki i ekonomiczne wzmianki,
ten nie boi się matematycznej układanki.
A gdy czasem spotkam dryblasa,
to mam na niego asa

                                            Paweł Puchała
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Ja i literatura, czyli skutki czytania.
-Piotrek! Skończ czytać lekturę! Masz ją do jutra przeczytać! - powiedziała mama. - Czytam, czytam! -
zawołałem i westchnąłem. Właśnie czytałem ,,Balladynę". Strasznie zachciało mi się spać, oczy mi
się zamknęły. Zasnąłem.
    Kiedy się obudziłem, ku mojemu zdziwieniu nie znajdowałem się w domu, lecz nad chmurami. Co
więcej, nie byłem już człowiekiem, tylko ptakiem. Pode mną, jak okiem sięgnąć, rozpościerały się
miedziane chmury. Czułem na błyszczących piórach promienie słońca i pęd powietrza unoszącego
mnie w górę. Fantastyczne uczucie! Rozumiałem co do mnie mówią inne ptaki, lecące obok.
Zapytałem je, gdzie jesteśmy i dokąd lecimy. Ptak lecący na czele klucza odpowiedział mi, że
przelatujemy nad Afryką i zmierzamy w stronę Stanów Zjednoczonych. Przez chwilę zastanawiałem
się skąd on wie, gdzie jesteśmy. Przecież ptaki nie uczą się w szkole geografii. W końcu nie
wytrzymałem i spytałem go o to.
- Jak możesz tego nie wiedzieć? - odparł zdumiony. -Kiedy ludzie uczą się w szkole wielu
niepotrzebnych przedmiotów, ptaki w tym czasie uczą się nawigować i wyznaczać odpowiedni
kierunek lotu-dodał po chwili.
   W dalszej drodze o nic więcej go już nie pytałem. Sam dokładnie wiedziałem, w którą stronę lecieć.
Przecież to proste jak drut! Zatrzymaliśmy się w Los Angeles. Lecieliśmy przez całą noc i nie czułem
do tej pory zmęczenia. Pomyślałem, że przydało by się wziąć kąpiel. Kiedy dotarłem nad Ocean
stwierdziłem, że do tej czynności łatwiej by było być np. delfinem. Kiedy o tym pomyślałem, nagle
zmieniłem się w delfina. Przestraszyłem się do tego stopnia, że prawie zemdlałem. Chwilę po tym jak
doszło do mnie, że nie jestem już ptakiem, wpadłem do wody i zacząłem pływać pośród ryb. Przy
okazji odkryłem na dnie na pozór stary zardzewiały statek, który okazał się w środku nowym jachtem.
Takie ogląda się tylko w telewizji lub czyta się o nich w gazetach. Na powierzchni ścigałem się z
przepływającymi motorówkami. Kiedy nieco zmęczyłem się tą czynnością postanowiłem, że dostanę
się na ląd. Jednak patrząc na to, że dalej miałem płetwy i nie posiadałem nóg ani rąk, ciężko by mi
było przemieszczać się po lądzie. Postanowiłem, że może jeśli pomyślę o jakimś zwierzęciu lądowym,
zmienię się w nie. Niestety pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy, był leniwiec. Poszedłem na
dno.
    Stwierdziłem, że nigdzie nie dojdę, jeżeli będę taki wolny. Jeszcze chwila i bym się utopił
Rozpaczliwie myślałem, żeby zmienić się w coś, co pływa i może chodzić po lądzie. Nic mi nie
przyszło do głowy. Rozejrzałem się wokół i w mętnej wodzie zobaczyłem dużą skorupę. Chwilę
później odkrywałem, jak to jest być żółwiem. Nie spodziewałem się, że w wodzie są takie szybkie.
Zważając na to, że byłem w dużym mieście nie mogłem tak się poruszać na lądzie, gdyż byłbym za
duży i za wolny. Nie wchodziło to w grę. Nie chciałbym przecież zostać uśpiony przez jakiegoś
weterynarza i obudzić się za kratami w zoo. Kiedy z wysiłkiem szurając brzuchem wyszedłem na
plażę, pomyślałem o psie, żeby nie zwracano tak na mnie uwagi. Pobiegłem do centrum. Zobaczyłem,
że jest to ogromne miasto, w którym jest pełno ludzi. Ilość i różnorodność zapachów była
oszałamiająca. Część z nich kazała natychmiast skręcić i sprawdzić co to jest, choć smród spalin był
okropny. Kręcił w nosie i dusił w gardle. Przejeżdżająca ciężarówka sprawiła, że ze strachu
przywarłem do ziemi. Poderwałem się, gdy w łapę wbił mi się kolec. Czułem się strasznie zagubiony i
samotny. Zacząłem się zastanawiać, czy mogę odzyskać swoją dawną chłopięcą postać. Pragnąłem
znowu usłyszeć głos Mamy, zachęcający mnie do czytania tej nudnej lektury... 
   Obudziłem się w domu. Pokój wyglądał jak zwykle. Co więcej, znowu byłem nastolatkiem. Wokół
roznosił się piękny zapach świeżo pieczonego ciasta. Na biurku stała mała figurka sowy. Wpatrywała
się we mnie. Nie wiedziałem, czy to był sen, czy działo się to naprawdę. Ale wiem, że czytanie
książek rozwija moją wrażliwość i wyobraźnię, która nie ma granic. Ciekawy byłem, czy jeszcze
kiedyś spotka mnie taka przygoda.
   Nagle zamarłem. Z kciuka wystawał mi kolec...

                                                                                          Autor: Piotr Niemcewicz

Oto ja i literatura 
 Zawsze rankiem i wieczorem 
 do czytania książkę biorę. 
 Kiedy bawię się z siostrzyczką,
 czytam jej wierszyki szybko.
 Są z księgarni, z Internetu zakupione, 
 od znajomych pożyczone. 
 Kocham książki pełne akcji 
 i komiksy ze zwrotem akcji.
 Prozę, wiersze i nowele
 czytam chętnie no i wiele. 
 Piękna jest polska literatura, 
 nie tylko wtedy, gdy pogoda jest ponura!

                                        Hanna Żukowska

LITERATURA i JA
  Lubiłem, gdy mama czytała wiersze
  i bajki, kiedy byłem bardzo mały.
  Teraz czytam sam, nie tylko lektury i
  encyklopedie. Wybieram
  raczej powieści przygodowe różnych
  autorów. Moja ulubiona książka
  to “Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego.
  Uwielbiam historie o magii i średniowieczu.
  Rozwijam wyobraźnię i słownictwo.
  A może kiedyś i JA napiszę książkę?

                                     Staś Milta
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Drogi Pamiętniczku!
   Dawno się do Ciebie nie odzywałam, ale byłam trochę zajęta. Nie od dziś wiadomo, że ja i nieład
artystyczny pasujemy do siebie idealnie, ale zaraz będą święta. Babcia rozpoczęła już wielkie
bożonarodzeniowe wyjmowanie, mycie, polerowanie, szorowanie i chowanie wszystkiego, co wpadnie
jej w ręce. Do mojego pokoju jeszcze na szczęście nie dotarła, ale jest już blisko. Czuję już jej oddech
na plecach. Postanowiłam więc, że czas się za siebie wziąć i ogarnąć pokój nim babcia i jej ścierki,
szczotki i polerki wejdą do mojego królestwa. 
   Trudno było zacząć. Przecież pokój wyglądał całkiem porządnie (choć babcia na pewno byłaby
innego zdania). Najpierw otworzyłam drzwi szafy, potem szuflady w komodzie, rzuciłam okiem na
biurko. Wszystko wydawało się okay. Siadłam w fotelu i zajrzałam do mojej biblioteczki. Ku mojemu
zaskoczeniu okazało się, że mam tam koszmarny bałagan. Tak, bałagan. Już widzę, jak otwierasz
oczy i buzię zszokowany tym, co tu wypisuję. Jakoś wcześniej nie zwróciłam uwagi, że mam tak dużo
książek. 
   Zaczęłam wyjmować je jedna po drugiej i przypomniałam sobie, jakie cudowne chwile z nimi
spędziłam. Znalazłam Psotnego pieska, pierwszą książkę, jaką dostałam. Od babci oczywiście.
Miałam wtedy chyba kilka miesięcy. Do tej pory znam ją na pamięć. Pięciopsiaczki to pierwsza
lektura, którą przeczytałam sama od początku do końca. Cudaczek wyśmiewaczek rozśmieszył
wszystkich w domu. Ciocia mówiła później, że u  nas też chyba taki zamieszkał. Magicznych baletek,
mam całe 3 serie z Helą, Różą i Delfiną. Ja w balecie nie tańczę, wolę Waacking, ale też chciałam
mieć takie buty, które zmieniać mnie będą w bohaterkę takich opowieści jak np. Dziadek do orzechów
czy Jezioro łabędzie. Moją miłość do wróżek potwierdza 10 części Pewnego razu w Nibylandii.
Niestety babcia w ogródku nie miała dziury w płocie, która zabrałaby mnie do tej magicznej krainy.
Mam na półce sporo lektur kupionych przez ciocię. Ze wszystkich najbardziej podobał mi się Ten
obcy. To jedna z najciekawszych książek, jakie czytałam. Nikt nie musiał mnie zmuszać do czytania
jej. Chętnie zgłaszałam się na lekcjach do odpowiedzi. Byłam zachwycona tym, że dla Uli Zenek
zmienił swoje postępowanie wobec ludzi. Jak Nika z powieści R. Kosika lepiej dogaduję się z
chłopcami niż z dziewczynami. Hobbit był dla mnie bardzo trudny i nie przeczytałam całego.
Opowieści z Narni (wszystkie 7 części) przeczytała mi ciocia. Ona jest fanką. Często mam problem ze
zrozumieniem tego, co czytam, więc mi pomaga czytając na głos. Łucja to nasza ulubiona bohaterka.
Jest odważna, wrażliwa, uczynna, godna zaufania - prawdziwa przyjaciółka. Stała tam też Ania z
Zielonego Wzgórza pożyczona od cioci (strasznie stara książka – ciocia dostała ją jako nagrodę za świadectwo z
paskiem w 4 klasie). Nadal zazdroszczę jej niesamowitej wyobraźni i tego, że tak świetnie rozumiała i
interpretowała wiersze. Ja zupełnie sobie z tym nie radzę. 
   Pamiętam, jak ciocia czytała mi Mademoiselle Oiseau. Opowieść o pięknej, eleganckiej i tajemniczej
kobiecie, która zaprzyjaźnia się z dziewięcioletnią Isabellą. Taką zwykłą dziewczynką, której nikt nie
zauważa. Poleciła też Skrzydła ognia o smokach. To wcale nie jest książka tylko dla chłopców. Były
tam też dwie, których jeszcze nie czytałam. Jakieś Nad Niemnem i Chłopi. Ciocia mi je wcisnęła,
mówiąc, że jeszcze kiedyś je przeczytam i się zachwycę, jak ona. Bardzo lubię O czym szumią
wierzby. Jak Tyciek (mój braciszek) będzie większy, to mu ją przeczytam. Tam są takie piękne
ilustracje.
   Myślę, że bez tych wszystkich książek nie miałabym takiej wyobraźni i nie byłabym sobą.
Większość postaci nauczyła mnie wielu rzeczy, np. tego, żeby się nie poddawać, mieć marzenia i
dbać o przyjaciół. Ciekawe, co będzie, jak wezmę się za półkę z filmami…

                                                                        Paulina Marcyniuk

Oto ja i literatura
Poranek jak każdy,
budzik zrywa zasłonę wyobraźni, tak odmiennej
od mdłej rzeczywistości.
Snuję się po pokojach,
obowiązki, zadania, terminy, plany, wszystkie
wyczekują działania.
Zbieram skrawki w zadumie,
z zamyślenia wyrywa mnie bolesny dźwięk
powiadomienia.
Patrzę w mały ekran,
w głowie mam szereg nowych danych, od
których aż wiruje salon.
Idę przed siebie,
widzę ludzi wpatrzonych w małe urządzenia, z
karkami zgiętymi pod dziwnym kątem.
Szukają czegoś zahipnotyzowani. Korytarze,
chodniki, klasa pełna zombi,
światełko ekranu. Dźwięk powiadomień. SMS,
MMS, aktualizacja.
Dzień gna do przodu. Nie nadążam. Brakuje mi
tchu. Brakuje mi sensu,
wracam do domu.
Zmęczona nie mogę zebrać myśli, rzucam
bezładnie plecak,
siadam na łóżku,
Patrzę pustym wzrokiem w sufit nade mną,
rozglądam się powoli,
dostrzegam ją.
Sięgam po książkę wciśniętą pomiędzy
przedwczoraj a nigdy,
Otwieram…
Stoję na ulicy, wokół pomięte gazety i śmieci.
Ludzie z szarymi, martwymi twarzami.
W oczach mają strach, którego nawet nie próbują
kryć.
Podchodzę do jednej sylwetki.
Huk! Odwracam się!
Ktoś pędzi prosto na mnie, ludzie się rozbiegają,
żołnierze maszerują.
Wokół opary dymu. Jest mi niedobrze.
Kulę się. Zasłaniam głowę rękami.
                               Gosia 8d
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Oto ja i literatura
    Mam trzynaście lat i chodzę do ósmej klasy. Jakim chłopcem byłbym, gdyby od dzieciństwa nie towarzyszyłyby mi książki? Kiedy byłem mały, cudowne
baśnie czytała mi mama i babcia. Przeżywałem z bohaterami ich przygody, cieszyłem się, gdy zwyciężało dobro. Te książki do dziś stoją na jednej z
moich półek: baśnie Andersena, utwory Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima. 
    Kiedy poszedłem do szkoły, czytałem lektury, które omawialiśmy w klasie. Ale sięgałem też po książki, które mnie szczególnie interesowały: te
dotyczące wszechświata i mitologii. Lubię obserwować niebo pełne gwiazd. Patrzę na Księżyc, który zmienia swój kształt. Kiedyś wydawało mi się, że
poza ziemią nie ma życia. Książki o kosmosie poszerzyły moją wiedzę na ten temat. Dziwne dla mnie było, kiedy uświadomiłem sobie, że nasza planeta
jest jak ziarnko maku we wszechświecie. Moje ulubione lektury to: ‘’Planetarium’’ Ramana Prinja, ,,Jak to wyjaśnić?’’ Kacpra Pitali. Pierwsza z nich
opowiada o całym wszechświecie.  Od układu słonecznego aż po krańce widocznego dla nas świata. Ukazuje jak wielki jest wszechświat, a jak maleńka
ziemia. Znajdujemy też tutaj informacje  o teoriach stworzenia świata oraz o coraz doskonalszych urządzeniach pozwalających na badania wszechświata:
teleskopy, satelity, rakiety, które są wystrzeliwane w kosmos. Znajdują się tam ciekawe ilustracje Chrisa Bornella, które pomagają zrozumieć wygląd
opisywanych planet, gwiazd czy galaktyk. 
    Druga z książek ,,Jak to wyjaśnić?’’ ma podtytuł ,,W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które pozornie nie mają odpowiedzi’’. Omawia ona ważne
elementy wszechświata, od malutkich atomów aż po grupy galaktyk. Występuje w niej trudne naukowe słownictwo, co zmusza mnie czasem do sięgania
po słownik. 
   Ale co ma wspólnego kosmos i mitologia? Okazuje się, że jednak ma. Planety zostały nazwane imionami rzymskich bogów. Mars to grecki Ares, bóg
wojny; Jowisz to Zeus, największy  z bogów na Olimpie; Pluton to Hades, który rządzi światem podziemnym. Kolejna planeta Wenus, to odpowiednik
greckiej bogini piękności Afrodyty. Mitologia wyjaśnia też, jak powstała Droga Mleczna. Naukowcy omawiają przyczynę, ale mity przedstawiają swoją
wersję. Pewnego razu Zeus, zabrał na Olimp swego małego synka, Heraklesa, którego matką była królowa Alkmena – aby possał pierś Hery i stał się
nieśmiertelny. Bogini jednak zorientowała się, odtrąciła obce dziecko, a krople mleka spadły i utworzyły Drogę Mleczną. 
    Literatura, różnorodne książki, wzbogacają nasze życie, są jak przyjaciele, doradzą, wyjaśnią wiele spraw, nie zawiodą w żadnej sytuacji. Kiedy czujemy
się samotni, są zawsze obok nas. Nie wyobrażam sobie życia bez nich. Może sam kiedyś zostanę pisarzem...
                                                                                                                                                                                         Jakub Dziennik

Drodzy Czytelnicy
    Ostatnio przeczytałem książkę Agathy Christie pt. ,,Morderstwo w Orient Expressie”. Książka mi się
bardzo spodobała, dlatego chciałbym ją Wam krótko zrecenzować.
    Książka jest opowieścią detektywistyczną, jej akcja rozgrywa się w latach 30-tych  XX wieku w
pociągu Simplon Orient Express, który utknął w zaspach śnieżnych między Vinkovci a Brodem (teren
dawnej Jugosławii). 
   W pociągu zostało popełnione morderstwo, które próbuje rozwiązać znany detektyw Hercules
Poirot. Tak się składa, że też podróżuje tym pociągiem. Podejrzanych jest 13 osób, każda z nich to
inna osobowość i charakter. Zbrodnia jest bardzo tajemnicza, a jej rozwiązanie trudne. Bohater książki
może się posłużyć niewielką ilością dowodów i zeznaniami 13 pasażerów. W tej zawiłej sprawie
towarzyszami detektywa będą przyjaciel MonsieurBouc oraz podróżujący z nim doktor Constantine,
którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Opowieść ma niespodziewane zwroty akcji, a koniec
historii jest bardzo zaskakujący. Detektyw Poirot prowadzi wnikliwe przesłuchania wszystkich
podejrzanych. Rozmowy z podróżnymi są bardzo emocjonujące. Część zeznań jest zgodna z innymi,
natomiast niektóre zaprzeczą przesłuchaniom innych osób. Bohater książki ma za zadanie rozwiązać
zagadkę tajemniczego morderstwa, ale my jako czytelnicy, również uczestniczymy w tym śledztwie.
   Według mnie książkę warto przeczytać, tym bardziej jak jest się fanem opowieści
detektywistycznych. Książkę można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                     Jacek (klasa VII F)
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