* Gazetka uczniów klas 4-6 *
My ciebie, Zimo,
Prosimy ładnie,
Niech nam na Święta
Trochę śniegu spadnie.
Niech nasza szkoła
Znowu będzie biała.
Zimo! Bez deszczu
Będziesz wspaniała!
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NASI DOMOWI PUPILE
MUCHA NIE SIADA (CZ. II)
Jan Kańka
Dzisiaj poznacie kolejne zwierzaczki, za którymi
raczej nie przepadacie. Moim jednak zdaniem
są piękne i, być może, uda mi się was o tym
przekonać.

Ptasznik Czerwonokolanowy

linią na jego niektórych częściach.
Zachowanie:
Ptaszniki czerwonokolanowe są bardzo powolne,
leniwe i łagodne. Mogą ustać nawet 5 dni w bezruchu. Lubią robić sobie głodówki, np. na tydzień, co
jest pewnym utrudnieniem w ich hodowli. Podczas
zagrożenia próbują uciec, schować się lub wyczesują włoski parzące, czyli te, które znajdują się
na ich odwłoku. Są one groźnie i wypadając mogą
spowodować np. podrażnienie oczu lub nozdrzy.
Kąsają swojego agresora dopiero w ostateczności
lub gdy są mocno głodne. Samo ukąszenie bardzo
boli, a ich jad jest porównywalny z jadem osy.

Jest to pięknie ubarwiony ptasznik, który przez swoją urodę często występuje w różnych filmach i jest
prawie wytępiony w naturalnym środowisku czyli
w Meksyku. Jest jednak często spotykany w hodowlach pod łacińską nazwą Brachypelma Smithi. Jest Wymagania:
to jeden z niewielu pająków, na którego posiadanie
Ptasznik ten nie jest zbyt wymagający. Wystarczy
trzeba mieć odpowiednie dokumenty.
mu terrarium z minimalnymi wymiarami: 30x20x20cm. Musi tam się znajdować jakieś podłoże,
np. kwaśny torf kokosowy i jakaś kryjówka np. połówka kokosa. Nie jest konieczna miska z wodą,
ponieważ wszystkie ptaszniki pobierają wodę odnóżami ze swoich ofiar. Temperatura nie może spadać
poniżej 20 C. Najlepsza jednak temperatura dla tego zwierzaka to 25 C - 26 C. Wilgotność może mieć
60-65%. Oświetlanie terrarium nie jest wymagane.
Pokarm:
Małe pająki można karmić np. mączniakami, a te,
które się dopiero narodziły - muszkami owocówkami. Duże można karmić np. drewnojadami, karaczanami, świerszczami lub szarańczą. Najbardziej zalecane są jako pokarm świerszcze oraz karaczany.
Wygląd:
Pająki te osiągają dosyć duże rozmiary, np. 8 cm
nie wliczając odnóży. Młode osobniki tych zwierząt
nie mają takiego ubarwienia jak osobniki dorosłe.
Małe ptaszniki czerwonokolanowe mają czarną
plamkę na odwłoku, a reszta ich ciała jest ciemnoróżowa. Moim zdaniem dorosłe przedstawiciele tego gatunku należą do najpiękniej ubarwionych zwierząt na świecie. Mają czarne odnóża z pomarańczowymi plamkami na kolanach. Głowotułów (inaczej
karapaks) jest też czarny i otoczony pomarańczową
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O ptakach wędrownych i paru innych
Wszyscy lubimy ptaki. Wiosenny i letni poranek wypełniony ptasimi trelami daje nam taką dawkę optymizmu jak nic innego. Smutno nam się robi, gdy jesienią milkną, gdy słyszymy np. krzyk odlatujących
żurawi. Jakie ptaki możemy spotkać w Polsce? Wiele gatunków.
Ptaki, które migrują, nazywamy ptakami wędrownymi. Polska znajduje się na trasie ich
przelotów albo jest celem ich migracji. U nas możemy spotkać je wiosną i latem. Późne lato i jesień to
czas ich odlotu. Do ptaków wędrownych zaliczamy:
• Bociany białe (oraz inne ptaki brodzące
np. ślepowron, czapla ) na okres jesiennozimowy przenoszą się do Afryki. Odlatując
na przełomie sierpnia i września rozpoczynają
wędrówkę na „Czarny ląd” , a do Polski wracają
w końcówce marca i w kwietniu.

•
• Jerzyk migruje z Europy na tereny południowej Afryki. Wędruje głównie nocą. Jerzyki odlatują w przeciągu sierpnia oraz września, natomiast powracają do nas późną wiosną ( kwiecień i maj ) .

•
• Wilga nie spędza w naszym kraju zbyt wiele
czasu, bo tylko od maja do września. Te wilgi,
które mieszkają w Europie, migrują na południe
od Sahary, a te zamieszkujące Azję – do Indii.

•

Do ptaków osiadłych należy większość sów, dzięcioły, sroka, kuropatwa, cietrzew i głuszec.
Ptaki koczownicze w okresie zimy przemieszczają
się do obszarów z większą ilością
pokarmu. Koczują w danym rejonie aż do wyczerpania zapasów, a następnie odlatują w
poszukiwaniu nowego źródła pożywienia. Do najbardziej znanych koczowników należą
jemiołuszka i sikorka sosnówka.
Ptaki lęgowe przeprowadzają lęgi na terenie Polski
i często się tam pojawiają. Do
ptaków lęgowych należy wspomniany już bocian
biały oraz zięba, skowronek, kapturka,
oknówka, dymówka i inne.
Coraz częściej ciepłe zimy, a także dokarmianie
ptaków przez cały rok sprawia, że niektóre z nich
rezygnują z długich, wyczerpujących tras. Zostają
w Polsce i wtedy ich los w dużej mierze zależy
od nas, musimy je dokarmiać. I dobrze! Dokarmiajmy ptaki, ale z głową! Zaczynamy je dokarmiać dopiero wtedy, gdy pokrywa śniegu uniemożliwia im
żerowanie i kończymy wczesną wiosną, gdy . Najlepiej robić to w stałych, suchych miejscach,
np. karmnikach. W żadnym wypadku nie dokarmiamy ptaków chlebem, bułkami i innymi przetworzonymi przez człowieka produktami. Dobre dla naszych
skrzydlatych przyjaciół są kasze, zboża, płatki
owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni, orzechy,
suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion.
A zatem do dzieła, bierzcie się za budowanie karmników, by zimą wspierać wygłodniałe ptaki.

• Skowronki mieszkające w Polsce wędrują
zimą na południe, tam gdzie dominuje łagodniejszy klimat. Migrują dwa razy w roku : od lutego Hania Andrusiuk
do maja oraz od września do listopada. Zimują
w basenie Morza Śródziemnego.

•
• Rudzik zimuje w południowej i zachodniej
Europie (polska populacja głównie na Półwyspie
Iberyjskim).

•
• Czajka zimuje w wielu miejscach. Podobnie
jak skowronek, odlatuje z Polski kiedy robi się
zimniej, zazwyczaj od marca do kwietnia
lub czerwca. Do jej licznych zimowisk należą:
wyspy wschodniego Atlantyku, północna Afryka,
basen morza Śródziemnego, Europa zachodnia
oraz Indie.

•
Ptaki, które nie migrują, to ptaki osiadłe. W Polsce
możemy spotkać je o każdej porze roku.
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Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach 2016
Nasza szkoła wzięła udział w trzeciej edycji ogólno- ciej Dąbrowski, który był pomysłodawcą i koordynapolskiej akcji charytatywnej „Paczka dla Rodaka torem zbiórki wierzy, że wolontariat może być skui Bohatera na Kresach 2016”. Celem akcji była teczną formą wychowania.
zbiórka darów dla potrzebujących Polaków mieszkaRedakcja na podst relacji p. Macieja Dąbrowskiego
jących na Wileńszczyźnie. Patronat nad akcją objęła
Pierwsza Dama, pani Agata Kornhauser – Duda.
Jesteśmy pierwszą szkołą podstawową w Szczecinie, która przyłączyła się do trzeciej edycji tej akcji.
Staliśmy się także jednym z krajowych punktów
zbiórki, do którego mogły trafiać dary z całej Polski.
Finałem akcji było wielkie pakowanie w Przecławiu.
W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 150 wolontariuszy. Nie mogło przy tym zabraknąć uczniów naszej szkoły. Zebrane dary zostały przekazane przez
uczniów klasy Va, dla której była to dla dobra okazja
do głębszej refleksji nad wolontariatem. Stanowili
oni bowiem najbardziej zaangażowaną w realizację
tej akcji grupę uczniów. Wychowawca klasy p. Ma-

Wizyta w Akademii Squasha
Na początku roku szkolnego, podobnie jak przed rokiem, wszystkie klasy czwarte zostały zaproszone na pokazowe zajęcia w
Akademii Squasha. Na zajęciach
nie zabrakło oczywiście uczniów
naszej klasy - 4E. Na miejscu zjawiliśmy się punktualnie o dziewiątej rano. Dwaj trenerzy czekali już
na nas. Przebraliśmy się więc bez
ociągania i pospieszyliśmy w stronę kortów. Trenerzy podzielili nas
na dwie grupy. Po rozgrzewce
zaczęły się zajęcia. Okazało się,

że trafienie rakietą w piłkę wcale
nie jest takie proste. Co ciekawe
piłka do squasa
nie jest bardzo
sprężysta i dlatego po odbiciu od
ściany szybko zatrzymuje się na
podłodze, co dodatkowo utrudnia
grę. Dowiedzieliśmy się jakie są
zasady tej gry i jak się zachowywać na korcie, żeby nikomu nie
przydarzył się wypadek. Pod koniec treningu wszystkim odbijanie piłki szło już
znacznie lepiej i sprawiało dużą przyjemność – zwłaszcza
kiedy udało się zdobyć punkt. Po treningu, kiedy wszyscy

byliśmy już mocno zmęczeni, dostaliśmy wodę dla orzeźwienia
i pozowaliśmy do wspólnego zdjęcia. Wcześniej wiedzieliśmy tylko,
że squash to dyscyplina sportowa
polegająca na odbijaniu rakietą
piłki o ścianę, ale nie zdawaliśmy
sobie sprawy, że może to być tak
wspaniała zabawa. Czas spędzony w centrum sportu będziemy
wspominać miło, a niektórzy z nas
już myślą, żeby tam wrócić.
Klasa IVe

Str. 5

ANDRZEJKI 2016
Tegoroczna zabawa andrzejkowa
dla klas 4-6 zaczęła się w czwartek o 17. Wszystko działo się
w obrębie małej sceny przy salach
030, 034 w budynku D. Przy schodach rozstawiono stanowisko,
przy którym można było kupić napój lub ciasto. Na samej scenie
stała ławka oraz sprzęt, który obsługiwał DJ (można było sobie
zamówić muzykę). Poszczególne
sale wabiły różnymi atrakcjami.
034 można było powróżyć z wosku albo z ręki. Gdzie nasz miejscowy Harry Potter oglądał z namysłem dłoń, zastanawiał się
i opowiadał, kim jesteś. W sali 032
stale mieszka wróżka Ryszarda,
która postanowiła przyjmować tylko osoby z magicznymi przepustkami. Niestety, ani ja, ani nikt

z mojej klasy nie miał takiej przepustki, więc nie mogę powiedzieć,
co się tam znajdowało. O dziwo
nie było osób szczególnie zainteresowanych tańcem, może dlatego, że muzyka była taka sobie.
Po
dwóch
godzinach
podpierania
ścian imprezę zakończono, a ja oraz

moich czterech kolegów zostaliśmy, aby
posprzątać. Zajęło
nam to pięć minut
i byliśmy wolni. Niestety,
podczas
sprzątania zaliczyliśmy też damską toaletę, w której nie czuliśmy się specjalnie dobrze, bo porównanie
wypadło zdecydowanie na korzyść toalety dziewczyn. W ten
sposób bogatsi o pewną wiedzę
w kwestii toalet zakończyliśmy
andrzejkowy wieczór.
Kacper i Jasiek

WYBORY DO SU

PRZERWA W SZKOLE

Jak każdego roku tak i tej jesieni wybieraliśmy
w naszej szkole przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego. Kandydaci przygotowali plakaty
wyborcze, a na nich… No właśnie, czego tam nie
było. Obietnice, o których z góry wiadomo, że nie
będzie ich można spełnić, raczej obiecanki niż
obietnice. Ale po raz kolejny uwierzyliśmy, choć
powinniśmy być uważniejsi, bo przecież w minionych latach było podobnie. No i wybraliśmy. Nasz
przewodniczący to Jasiek Król, wesoły chłopak
z głową pełną pomysłów. Co z tego, że nie zawsze
fajnych, a czasem nawet
zupełnie beznadziejnych.
Najwyraźniej ma sporą grupę kolegów, którzy poparli
jego kandydaturę. Kiedy
dodamy do nich tych
wszystkich, którzy wybory
traktują jak okazję do wygłupów, to już wiemy, że
nie będziemy mieli dobrego
reprezentanta uczniów. A
może się mylimy? Oby. W
takim razie JASIEK, WEŹ
SIĘ DO PRACY!

Przerwa w szkole to czas, na który wszyscy uczniowie czekają z utęsknieniem. Czekają, a potem nie
wiedzą, co z nim zrobić. Niektóre dzieci potrafią sobie zorganizować przerwę, a niektóre niestety nie.
Dzieci na przerwie biegają, krzyczą, biją się nawzajem, kopią i szaleją. Nauczyciele zwracają im uwagę,
ale one nie reagują. Na szczęście można postraszyć,
że wpisze mu się minus pięć punktów z zachowania.
Według mnie na przerwie można coś zjeść, iść
do toalety lub porozmawiać z przyjaciółmi. W naszej
szkole do dyspozycji jest jeszcze stół do ping-ponga i
do piłkarzyków. Można porozmawiać z kolegami, poczytać, naprawdę jest
co robić. Ale oczywiście trzeba chcieć właściwie się zachować.

redakcja

Ola Lang

Foto archiwum.
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Jak krew ratuje życie…
Ostatniego dnia października w naszej szkole odbyły się
niezwykłe warsztaty. Uczniowie
klas piątych mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji.
Przedstawicielka stacji krwiodawstwa w przystępny sposób przybliżyła nam, dlaczego tak ważne jest
stałe oddawanie krwi. Opowiedziała nam o honorowych krwiodawcach. Mówiła o mitach i faktach związanych z oddawaniem
krwi. Zachęcała żebyśmy – gdy
dorośniemy – również oddawali
krew. A oto czego się dowiedzieliśmy:
Mit: Oddając krew można się zarazić.
Jest to całkowicie niemożliwe.
Do pobierania krwi i próbek
do badań stosuje się wyłącznie
sprzęt jednorazowego użytku.
Mit: Oddawanie krwi uzależnia.
Oddawanie krwi nie powoduje
żadnych efektów ubocznych ani
uzależnienia.

Mit: Aby oddać krew, trzeba
znać swoją grupę.
Nie jest to wymagane. Potencjalny dawca krwi jest poddawany
kontroli medycznej, a grupa krwi
jest ustalana po pobraniu.

do wykorzystania nie tylko w różn yc h n a g ł yc h s yt u a c j a c h ,
a przede wszystkim do systematycznego realizowania leczenia
najcięższych chorób przewlekłych.
Mit: Oddawanie krwi powoduje
zmianę wagi ciała.
Oddawanie krwi nie powoduje
obserwowalnego spadku
ani wzrostu masy ciała.
Fakty:

Mit: Za oddanie krwi dostaje się
pieniądze.
W Polsce krew oddaje się nieodpłatnie. Z punktu widzenia biorcy
wartość krwi jest nieprzeliczalna
na pieniądze. Krew oddaje się
Jednorazowo pobierana jest najbezinteresownie.
częściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml. Do oddania krwi
Mit: Krew należy oddawać jedynależy zgłosić się wypoczętym,
nie na apel.
po lekkim niskotłuszczowym posiłKrew naleku. Unikać potraw tłustych, które
ży
oddamogą spowodować, że krew bęwać regudzie „przetłuszczona” i nie będzie
larnie, ponadawała się do celów leczniniewa ż
czych. Przed oddaniem należy pić
w ten spodużo wody lub soków owocowych.
sób tworzy
Pół godziny przed oddaniem krwi
się jej zanie należy palić papierosów ani
pasy, niespożywać
alkoholu.
zbędne
Uczniowie 5e

NIETYPOWE MIKOŁAJKI
Mikołajki były okazją do udziału w warsztatach bębniarskich, w których uczestniczyliśmy razem z klasą ( 4a). Było wspaniale! Było
dużo zabawy i mało nauki (zamiast normalnych lekcji była nauka rytmów). Pan, który
prowadził te zajęcia, był bardzo miły i cierpliwy. Zaprezentował nam piosenkę, którą sam
wymyślił. Chyba całej klasie podobały się te
zajęcia. Mamy nadzieję, że jeszcze w podobnych weźmiemy udział,

Ola Lang

O NOWOROCZNYCH POSTANOWIENIACH
Wiadomo, że nowy rok sprzyja zamykaniu starych spraw i
rozpoczynaniu nowych, sprzyja składaniu obietnic (sobie i
innym), postanowień. Czy jesteśmy w stanie ich dotrzymać? Okazuje się, że tak, ale bardzo niewielu. Czy w takim razie warto obiecywać sobie, że np. zaczniemy się
systematycznie uczyć, ćwiczyć, aktywnie spędzać wolny
czas, sprzątać swój pokój, pomagać rodzicom, nie kłócić
się z bratem czy siostrą? Pewnie warto, bo przecież zanim stracimy chęć do realizowania naszych postanowień,
to jednak przez chwilę, czasem nawet dość długą, jesteśmy cudowną, pełną dobrych chęci córką, siostrą, uczennicą (lub synem, bratem, uczniem). Jest nam głupio, gdy
coraz rzadziej przypominamy sobie o tym, co miało tworzyć nasze nowe ja, ale nawał obowiązków, nowych pomysłów, pasji… No cóż, w tym roku na pewno nam się
uda, więc nie rezygnujcie z noworocznych postanowień.
Red.
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SZKOLNE DNI INTEGRACJI
W dniach 21-24 listopada
2016 roku w naszej szkole odbyły
się Szkolne Dni Integracji. Cała
społeczność szkolna zaangażowała się w przygotowanie niezwykle ciekawej wystawy
pt. „Niemożliwe jest możliwe”.
Każda z klas miała za zadanie
przygotowanie plakatu poświęconego sławnej osobie niepełno-

sprawnej. Znalazły się tam postaci
ze świata nauki, kultury, sztuki
i sportu. Drugim, ważnym wydarzeniem były warsztaty integracyjne. Uczniowie naszej szkoły
mieli okazję na własnej skórze
przekonać się, jak trudno zmagać
się z niepełnosprawnością i ogra-

niczeniami. Jednym z zadań było
wykonanie precyzyjnego ćwiczenia w specjalnie przygotowanych goglach albo rękawicach narciarskich. Uczniowie poznali także elementy
komunikacji alternatywnej.
Budowali wypowiedzi używając do tego piktogramów
albo alfabetu Braille'a.
Dnia 23 listopada odbyła
się XIII Szczecińska
Olimpiada Integracyjna. Zaproszenie przyjęło
10 szkół i ośrodków
z naszego województwa.
Dzieci zmagały się
w ośmiu konkurencjach,
m.in. serso, szalony unihok, wyścig kelnerów, czy poranne ubieranie. Najwięcej radości
przysporzył spacer z
Reksiem, w czasie
którego dzieci ścigały
się ciągnąc na smyczy pluszowe psiaki.
Komisja pod kierownictwem pani
vice dyrektor
Anny Trojanowskiej doceniła starania wszystkich zawodników. Każdy z nich
za ogromne zaangażowanie i sportowego ducha
walki został nagrodzony
złotym medal.
W tym roku szczególnych.
wzruszeń dostarczyło
ósme już spotkanie z cyklu „Człowiek bez barier”. Gościem spotkania

był pan Krzysztof Lechniak
z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Pan Krzysztof opowiedział
uczniom uczestniczącym w spotkaniu o okolicznościach, w jakich
stał się osobą niepełnosprawną.
Niefortunny skok do płytkiego jeziora w wieku 14 lat zupełnie odmienił jego życie. Po trudnej i bolesnej rehabilitacji odzyskał władzę w kończynach górnych. Dziś
pan Krzysztof jest pełnomocnikiem Fundacji Aktywnej Rehabili-

tacji. Sam pomaga ludziom z niepełnosprawnością ruchową.
Tegoroczne Szkolne Dni Integracji
na długo pozostaną w pamięci
uczniów naszej szkoły.
Paulina Matysiak
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MIĘDZY NAMI TWÓRCAMI
Moja wesoła RODZINKA. Machina Czasowa
Tylko mała część pomieszczenia była oświetlona,
dzięki słońcu. Nie można było zapalić żarówki
w piwnicy, bo gdy się ten niewybaczalny błąd popełniało, od razu w całym domu padała wszelka elektryczność, podłączana do gniazdek, których
w mieszkaniu było pełno. Nie było okien, ponieważ
tata Mateusz zawsze wolał pracować przy świetle
żarówki, a że od dawna już zaistniał problem z korkami, postanowił dodać do piwnicy okno. Ciągle
z tym zwleka, jak to powinien robić prawdziwy facet.
Rozpocząłem żmudne poszukiwania piłki do tenisa.
Po kilku minutach męczącego poszukiwania wśród
mroku, dałem sobie spokój i już miałem wychodzić
z piwnicy, gdy coś usłyszałem. To była moja piłka.
Widocznie ją kopnąłem i uderzyła w tą zniszczoną
szafę.
Podbiegłem po piłeczkę.
Dwa razy odbiłem ją od ziemi, by sprawdzić, czy
wszystko jest w porządku. Na szczęście tak. Odwróciłem się i już miałem znowu wyjść z piwnicy,
ale nagle poczułem dziwne szarpnięcie w okolicach
pępka. Odwróciłem się i zobaczyłem, że rozbite lustro, które tata włożył do środka szafy zaczęły się
mienić różnymi kolorami.
Kilka razy zamrugałem.
To na pewno nie przewidzenie. Szybko wybiegłem
z piwnicy i dołączyłem do Kamila, który czekał
na mnie przy kamiennym stole do ping-ponga. Gdy
dotarłem do przyjaciela, ten rzucał właśnie wielkim
kamieniem w piękne miasteczko z małych kamyczków.
- Kamil!- zawołałem, podniecony i jednocześnie
wystraszony.
- Co?!- wrzasnął Kamil.
- Po co tak krzyczysz!?
- Bo ty też krzyczysz!
Uśmiechnąłem się.
Mimo wszystko niecodzienny humor Kamila mógł
rozweselić każdego.
- Nie uwierzysz co mnie przed chwilą spotkało
w piwnicy.- zacząłem opowiadać przyjacielowi moją
co dopiero przeżytą przygodę.- I potem poczułem
taki dziwny ból brzucha, odwróciłem się i patrzę:
a tam zbite lustro mieni się wszystkimi kolorami!
- Też tak mam po grochowej dziadka.- wypalił

bez namysłu.
- Kamil! To nie żarty!- ostrzegłem go, chodź już
sobie wyobrażałem wyjątkowo ohydnie wyglądający
wywar, gotowany przez dziadka Kamila w każdy
wtorek.
Tym razem Kamil pomyślał chwilę.
- Może powiedzmy o tym twoim starszym?- zasugerował. Przez chwilę ciszy ja i on zastanawialiśmy
się nad tym pomysłem.- Ale jesteś pewien, że ja ci
tej grochowej dziadka nie przyniosłem do domu?
Rozdział 2

„Tajemnicza szafa”
Razem z Kamilem udaliśmy się do mojego pokoju, w celach typowo wojskowych, a mianowicie- narady. Po kilku chwilach ciszy postanowiliśmy wspólnie postrzelać trochę w „Wilkołaki-Mutanty 15”, żeby
po kilku partyjkach móc spojrzeć na sytuację okiem
nieustraszonego niszczyciela wilkołaków.
Gdy tak sobie godzinę pograliśmy, wyłączyłem
nagle komputer.
- Kamil, myślę, że to nie jest zwykły przypadek.oznajmiłem.
- Wiem, wiem, grochowa dziadka to wyjątkowo
ciężki przypadek.- przytaknął chłopak, kiwając ze
zrozumieniem głową.- Ale ciesz się, że nie wysiorbałeś sekretnej zupy z cebuli.
- Twojego dziadka?- automatycznie spytałem.
- Żebyś wiedział!- zaśmiał się Kamil.- Podaje ją
gdy tylko odmówisz grochowej. Według niego ten
sekretny cud natury pomaga na trawienie.
- Na szczęście nie mam z tymi sprawami problemów.- odpowiedziałem.- Ale, powracając do naszej
sprawy… Co ty na to, by znowu tam pójść, ale tym
razem z tobą?
- Niezły pomysł, przynajmniej teraz mamy pewność, że nie przeżywasz gorączki po grochowej.zgodził się Kami.
- Dobrze, że nie wiem co to jest.- powiedziałem
szczerze.
Wkroczyliśmy do piwnicy. Teraz już nie było tego
cudownego zapachu stęchlizny, więc zamknęliśmy
drzwi. To był błąd. Było ciemno jak nie wiem. Po
chwili jęków moich i Kamila udało mi się namacać
klamkę i otworzyłem drzwi. Dzięki tej operacji, przy-
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najmniej coś widzieliśmy.
- Tam jest ta szafa.- powiedziałem, wskazując palcem kąt pomieszczenia.
Kamil patrzył na nią przez chwilę, po czym powiedział:
-No to chodź.
-Niech będzie.
Zeszliśmy po kamiennych schodach. Kamil szedł
z przodu, ja z tyłu, w pełni przygotowany do ucieczki. Gdy dotarliśmy do rozbitego lustra, moje mięśnie
były maksymalnie napięte.
Po chwili narastającej ciszy, odezwał się Kamil.
- Chyba jednak musiałem ci dać tej grochowej
dziadka.
- To niemożliwe!- wypaliłem, mimo woli podchodząc do szafy.- Jestem pewien, że z tych luster błyskało jakieś dziwne światło!
- Wydawało ci się.- odparł Kamil, kręcąc głową.Przecież widzisz, że tu jest tylko to zbite lustro i nic
więcej!
Do piwnicy wleciała mała plastikowa piłeczka,
a za nią, niczym piorun, przygalopowała rozpędzona Fela. Nie mogąc się zatrzymać, kotka z wyduszonym mimo woli miauknięciem walnęła główką w
szafę. Mebel zatrząsł się od siły uderzenia i nagle
z rozbitych kawałków lustra zaczęły świecić różno
kolorowe promienie światła.
Kamil westchnął ze zdziwienia, a ja odskoczyłem
do tyłu.
- Mówiłem ci!- krzyknąłem.
- No chyba masz racje!- odkrzyknął mój przyjaciel.
- Zajrzałeś wtedy do środka?
- Nie!- odpowiedziałem.- Byłem zbyt wystraszony,
żeby do tej przeklętej szafy zaglądać!
Kamil zdecydowanym ruchem podbiegł do mieniącej się wszystkimi kolorami szafy. Nachylił się,
po czym wykrzyknął zdumionym głosem:
- Michał! Tu są schody!
Otworzyłem szerzej oczy ze zdziwienia. Moja niepohamowana ciekawość popchnęła mnie do przodu. Podszedłem do przyjaciela. Zajrzałem w głąb
szafy. Kamil miał rację. W tym meblu rzeczywiście
były schody.
Jednocześnie na siebie spojrzeliśmy.
- Co robimy?- spytał Kamil.
- Schodzimy?- też zapytałem.
- No to chodź.
I Kamil pierwszy włożył prawą nogę do szafy. Po-

tem włożył nogę drugą, a jeszcze później znikł zupełnie z mojego pola widzenia.
- I jak?!- krzyknąłem, ponieważ mimo wszystko
bałem się tam wejść.
- Właź!- usłyszałem z głębi szafy i uspokoiłem się.
Zdecydowanym ruchem wszedłem do środka szafy. Schody były wąskie i strome. Musiałem się nieźle
wysilić, by z nich nie spaść. Gdy wreszcie dotarłem
na dno, zobaczyłem Kamila, który uważnie przyglądał się… dziwnemu, pozłacanemu sarkofagowi.
- Co to jest?- spytałem, zafascynowany tym dziwnym znaleziskiem. Rozejrzałem się dookoła. Byliśmy w prostokątnym, szerokim i długim pokoju.
W odległości metra, albo mniej, były różne… drzwi.
Pierwszy z lewego rzędu był właśnie egipski sarkofag. Potem, stały obok niego weneckie, elegancko
zdobione zawijasami drzwi z żelazną tabliczką
u góry „Wenecja, 1603”. Obok nich były prymitywne
wrota, wyrzeźbione niewprawną ręką, stworzone
z drewnianych bali, połączonych sznurkiem. Miała
kamienne, ledwie wymodelowane framugi. Kamienna tabliczka, wisząca nad tymi drzwiami była inna,
niż ta nad weneckimi drzwiami. Ledwie czytelne litery były wyrzeźbione na tabliczce dłutem, a głosiły:
„Prehistoria”. Następne były wyjątkowo nowoczesne, metalowe drzwi, jakby od windy z wyjątkowo
jaskrawym neonem „Metropolia Nowego Jorku, 2050”.
To mnie ogłuszyło.
Jeśli to nie był jakiś wyjątkowo głupi żart rodziców,
to właśnie odkryłem z Kamilem prawdziwą machinę
czasową.
M a c h i n ę c z a s o w ą.
Jakie to dawało ogromne możliwości!
- Kurka wodna, Kamil, czy widzisz to samo,
co ja?!- zawołałem do przyjaciela, gdy doszedłem
już do drzwi z tabliczką „Wioska pod Grunwaldem,
1410”.
- Albo mi się zdaję, albo dziś przyniosłem nam
obu na obiad zabójczą mieszankę grochowej i wywaru z cebuli.- odparł również zbity z tropu Kamil.
Gdy zauważył, że patrzę się na niego morderczym
wzrokiem, to szybko dodał:- To oczywiście taki żart,
tak?
(Ciąg dalszy nastąpi)
Kuba Ptaszyński
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Z PÓŁKI MOLA KSIĄŻKOWEGO
jaźń, a przygody trójki przyjaciół są wciąż aktualne.
Zuzia Witkowska,

TYTUS,
ROMEK
I A`TOMEK
Moja przygoda z „Tytusem,
Romkiem i A`Tomkiem” zaczęła się na strychu mojej babci. W czasie poszukiwań
natknęłam się na karton ze starymi książkami mojego taty. Na samym wierzchu leżały komiksy. Muszę
się przyznać, ze bardzo mnie zaciekawiły i pierwszy
z nich przeczytałam już na miejscu. Niestety, były to
tylko 3 księgi, więc postanowiłam kupić resztę komiksów. Seria powstaje od 1957 do dziś. Początki
miała w dwutygodniku „Świat Młodych”, w którym
Henryk Jerzy Chmielewski (autor serii) zamieszczał
pierwsze komiksy pod nazwą „Romek i A`Tomek”.
Głównymi bohaterami komiksów są Tytus, Romek,
A`Tomek oraz prof. T.Alent i Papcio Chmiel. Komiksy opowiadają o dwójce przyjaciół – Romku i A’Tomku, którzy próbują uczłowieczyć człekokształtną
małpę Tytusa de Zoo. Poszczególne księgi serii zabierają nas w rozmaite dziedziny wiedzy np. historii,
geografii, muzyki i przyrody. Podróże te odbywają w
pojazdach wymyślonych przez prof. T.Alenta
lub A’Tomka. Chłopcy i szympans zawsze pakują
się w jakieś kłopoty, ale umieją łatwo z nich wybrnąć. Dlaczego warto przeczytać te komiksy?
Ze względu na duże poczucie humoru, możemy też
dowiedzieć się z nich, co to jest prawdziwa przy-

Humor szkolny

*

Rozmawia dwóch przedszkolaNa boisku szkolnym rozmawia ków:
dwóch kolegów:
- Gdzie się urodziłeś?
- Wiesz, wczoraj rzucałem mone- - Na wsi. A ty?
tą z postanowieniem, że jeśli wy- - W szpitalu?
padnie reszka, to wezmę się do - A co ci było?
nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
-I co, wypadł ci orzeł?
-Tak, ale dopiero za piątym razem.

*
Podczas długiej przerwy Krzyś
przestępuje z nogi na nogę.
- Co ci się stało? - pyta kolega.

- Muszę iść do toalety, ale przecież nie będę sobie na to psuł
przerwy!
*
Młodszy syn państwa chwali się
przed kolegami:
- Moja mam jeździ samochodem
jak piorun.!
- Tak szybko?
- No nie, tak często wali w drzewo.
Źródło : „Nowiny”
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PRZEGLĄD PRASY
herbatę, siedzi na sofie i ogląda
telewizję. Bardzo lubi też grać
w piłkę w ogrodzie, oglądać obPapież Franciszek idący z
razki w książkach i przytulać się
duchem czasu, założył konto na
do swojego pana. Ma bardzo doInstagramie. Już po dwunastu gobre maniery, bo nie kradnie jedzenia, choć potrzebuje go bardzo
dużo. Jego dzienna dieta to 25 kg
ryb z warzywami i jajkami.

Papież nowym rekordzistą
Instagrama

Na

dzinach godzinach obserwowało
je ponad milion internautów. To
nowy rekord – poprzedni należał
do brytyjskiego piłkarza Davida
Beckhama, któremu zdobycie miliona użytkowników zajęło 24 godziny. Pierwsze zdjęcie umieszczone w serwisie społecznościowym przedstawiało modlącego się
Ojca Świętego. Fotografia była
podpisana słowami: „Módlcie się
za mnie” w dziewięciu językach,
w tym po polsku. W ciągu pierwszych kilkunastu godzin fotkę polubiło ponad 200tys. osób.
Na

podst.

informacji prasowych
Fot. East News

Niedźwiedź domowym pupilem
23
letni
niedźwiedź
o
imieniu
Stiepan
to
zwierzątko
domowe małżeństwa Pantelienków, którzy mieszkają w Moskwie.
Zwierzę straciło matkę, gdy miało
3 miesiące. Błąkającego się
po lesie, wygłodniałego malucha
odnaleźli myśliwi. Pantelienkowie
postanowili się nim zaopiekować.
Niedźwiadek szybko przystosował
się do życia wśród ludzi i nie jest
dla nich groźny. Jada ze swoimi
opiekunami przy stole, pije z nimi

podst.

informacji

prasowych
fot. FORUM

Wielki mały skoczek
Tymoteusz Cienciała (8 l.) wygrał
wszystkie
konkursy
Turnieju
Czterech
Sk o c z n i
dla Dzieci.. Mały sportowiec z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego Wisła zwyciężył po raz
drugi w tej ważnej imprezie. Zawody Turnieju Czterech Skoczni
dla Dzieci to nieoficjalne mistrzostwa najmłodszych. Tymoteusz
był jedynym Polakiem, który wystartował w tegorocznej edycji imprezy. Jego kariera trwa już cztery
lata. W tym roku kategorii wiekowej ośmiolatek pobił także rekord
w długości skoku. Na mistrzostwach Brandenburgii w Bad Freienwalde wykonał skok na odległość 54,5metra.
Na podst. informacji prasowych
Fot. beskidzka24.pl

Szkoła na barce
W powstanie pierwsza szkoła na
barce. Chce ją zbudować Lesław
Juszczyszyn, dyrektor Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Uczeń”. Plan powstał,
kiedy okazało się, że ze znalezie-

niem lokalu na tego typu placówkę. Na pomysł wpadł jeden z rodziców dzieci. Okazało się, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Barka
ma mieć powierzchnię 1,2 tys. m
kw. i składać się z trzech kondygnacji. Pomieści 200 uczniów.
Na pokładzie znajdą się m.in.. klasy, pokój do rehabilitacji, stołówka
i pełnowymiarowe boisko do siatkówki. Szkoła ma być wyposażona w panele słoneczne, generatory prądu i oczyszczalnię wody.
Źródło: .inpoland.pl

Gry poprawiają refleks
Gry komputerowe, choć wydają
się stratą czasu
i zwiększają
szybkość reakcji - odkryli psychologowie z brytyjskiego Nottingham
Trent Uniwersity. Ludzie grającyod godziny do pięciu tygodniowo
są w stanie przetwarzać bodźce i
informacje wizualne o 5% szybciej
niż ci, którzy nie robią tego w ogóle. Gracze są szybsi i skuteczniej
reagują na przelatujące przed
oczami obrazy. Pokazały to dwa
testy na refleks i bystrość spostrzeżeń, przeprowadzone na 43
ochotnikach. Uczeni przepytali ich
przy okazji o nawyki i czas spędzany z konsolą. Okazało się,
że lepsze wyniki miały nawet te
osoby, które przed monitorem zasiadają na krótko i robią to nieregularnie. Co ciekawe, na zdolności postrzegania i reakcji na bodźce nie ma wpływu nie wykluczają,
że umiejętności zdobyte przed
komputerem mogą przydać się
w codziennym życiu, przy uprawianiu sportu lub w pracy.
Na podst.www.dailymail.co.uk

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)

FOTOREPORTAŻ
Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach 2016
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