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UCZ SIĘ JĘZYKÓW
JESTEŚ OBYWATELEM ŚWIATA
W tym roku w dniach 3 – 5 kwietnia odbyła się w
naszej szkole cykliczna impreza związana z poznawaniem różnych języków i kultur—Dni Języków
Obcych w Szkole Podstawowej Nr 74. W tym roku
miała ona formę międzyklasowego konkursu
„Językowy kalejdoskop”. Uczniowie, przygotowując
prezentacje pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli języków obcych, bardzo aktywnie zaangażowali się w realizację projektu „Jesteśmy obywatelami świata”.
Wszystkie klasy wzięły udział w losowaniu
kraju, na temat którego przygotowywały później
plakat i krótką prezentację. Efekt pracy dzieci i nauczycieli przeszedł wszelkie oczekiwania. Występy
uczniów były tak barwne i różnorodne, jak odrębne
i wyjątkowe są kraje i kultury. Publiczność mogła
nie tylko podziwiać przepiękne stroje, w które poprzebierały się dzieci, ale także brać udział w krótkim „kursie japońskiego”, pokazie sztuk walki czy
prezentacji kimona. Wizyta włoskiej mafii, korrida i
gorące rytmy hiszpańskie rozbawiły publiczność, a
„Dziewczynka z zapałkami”, „Calineczka” i
„Brzydkie Kaczątko” przeniosły w magiczny świat
baśni Andersena, z których słynie Dania. Nie zabrakło również piosenek w różnych językach, pokazów tańców narodowych, takich jak grecka zorba
czy rosyjski kazaczok oraz krótkich dialogów w języku włoskim, rosyjskim, hiszpańskim czy duńskim.
Jury miało duży problem z wyłonieniem
zwycięzców. Po wnikliwej analizie prezentacji, ocenie plakatów i podliczeniu wyników z konkursu realioznawczego wyłoniono zwycięzców na każdym
poziomie. Są nimi następujące klasy: IVa, Vb
oraz VI b.
Mamy nadzieję, że taka forma pracy zainspiruje dzieci do nauki języków obcych i poznawania innych kultur. Pozwoli zrozumieć, że tak naprawdę otwarty świat zaczyna się od otwartego
umysłu, a my wszyscy jesteśmy obywatelami całego świata.
Red.
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OTWIERAMY DRZWI NASZEJ SZKOŁY
W tym
roku nasze spotkanie z przyszłymi uczniami
i ich rodzicami –
dzień
otwarty
naszej szkoły –
odbyło się 27
marca. Tak się
złożyło, że był to piękny, słoneczny dzień. Pogoda
naprawdę się udała i goście tłumnie odwiedzali naszą szkołę.
Tego dnia mieliśmy ręce pełne roboty. Jako dziennikarzy interesowało nas wszystko, a działo się dużo… Już przy drzwiach wszystkich małych
i dużych gości witali uczniowie klas IVb i IVe.
Czwartoklasiści
oprowadzali
licznie przybyłych po szkole
i odpowiadali na
wszystkie pytania.
W końcu oni
również nie tak
dawno też byli
„maluchami”.
W wielu punktach szkoły znajdowały się punkty konsultacyjne, w których „zagubieni rodzice” mogli uzyskać interesujące ich informacje. Na odwiedzających czekały drobne upominki, były to: śmieszne
pamiątkowe ołówki i balony (dla małych gości)
oraz broszurki
z informacjami
o szkole ( dla
dorosłych).
Lekcje
tego
dnia prowadzone były zgodnie
z naszą tradycją przy otwartych drzwiach
tak, aby każdy
mógł się upewnić, że zajęcia

przebiegają w miłej
i przyjaznej atmosferze. Ciekawskie
spojrzenia
umiliły
niektórym zajęcia.
Działała pracownia
eksperymentalna,
w której mali goście
mogli obejrzeć preparaty pod mikroskopem, a także
wykonać proste doświadczenia chemiczne czy fizyczne. Szachiści zachęcali do wspólnej gry, a miłośnicy nauk ścisłych
pokazywali
związki matematyki z otaczającą
nas rzeczywistością, np. architekturą.
Nie
brakowało
też „atrakcji towarzyszących”.
Odbyły się zawody sportowe, był słodki poczęstunek, spotkanie z
panią dyrektor oraz przedstawienie.
Nie tylko goście zadawali pytania. My również.
Szczególnie w pamięci pozostanie nam odpowiedź
jednego chłopca:
A znasz literki?
Znam, do tysiąca!
Do zobaczenia za rok:)

Jan Kańka, Kacper Niemcewicz
Fot. M. Lewandowska, B. Gąsiorek
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Błękitny smok
Błękitny smok nie jest wcale – znanym wam z opowieści – fikcyjnym potworem . Wręcz przeciwnie!
To zwierzę jest prawdziwe, małe, powolne i żyje w
wodzie. A właściwie dryfuje sobie po oceanach.
Lecz to nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. Jest
nawet groźniejsze od smoków. Ta istota ma bardzo
tajemniczy wygląd i naprawdę jest błękitna.
Przypomina kształtem smoka wielkości dwóch paznokci. Tyle, że zamiast skrzydeł ma coś w rodzaju
kolców.Należy on do grupy zwierząt, która wprawdzie niezionie ogniem z paszczy, jak bajkowe smoki, ale posiada za to chitynowe ostre zęby zwane –
ze względu na wygląd i swoją ostrość – tarką. A
jego małe odnóża, zakończone trującymi kolcami,
są równie niebezpieczne jak niszczycielskie szpony
baśniowych potworów. Błękitny smok jest niezwykły
– mały, ale straszny. Tak naprawdę …jest ślimakiem morskim.
Ślimaki morskie to jedne z najbardziej jadowitych
stworzeń na całym świecie.
Ich ulubionym przysmakiem są zabójczo niebezpieczne parzydełkowce o nazwie żeglarz portugalski, którego jad sprawia tylko to, że błękitny smok
po takim posiłku, przechowując jad swej ofiary, staje
się jeszcze bardziej toksyczny.
Węże, pająki, skorpiony itp. są również jadowite, ale
zazwyczaj mniej.
Oto wygląd błękitnego smoka…

…i prawdziwy błękitny
smok.

...w bajce…

Wojciech Flajszer
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25 RAZ NA DESKACH SZKOLNEGO TEATRU
Na początku maja po raz 25.
miłośnicy teatru w naszej szkole
mieli okazję
uczestniczyć w
Szkolnym Przeglądzie Małych
Form Scenicznych. Uczestniczyć
prezentując przygotowane przez
siebie przedstawienia lub podziwiając dokonania innych. 16 zespołów przygotowało i pokazało
inscenizacje baśni, fragmentów
klasyki literackiej, a także parodie
znanych i lubianych utworów.
Poczynaniom młodych aktorów
przez trzy wiosenne dni bacznie
przyglądało się jury, oceniając
talent i pomysły dzieci wspomaganych przez nauczycieli oraz
rodziców. W poniedziałek, 15.05.
podczas uroczystego zakończenia Przeglądu przewodnicząca
jury, pani Liliana Majchrzak ogłos i ł a
w e r d y k t .
W grupie wiekowej klas I-III najwyżej oceniono przedstawienie
klasy III e, która wraz z panią Katarzyną Kaszą przygotowała inscenizację pt. „Legenda o wawelskim smoku”. drugie miejsce przyznano klasie klasa III d
przygotowanej przez panią
Agnieszkę Domogałę za inscenizację pt.„Jak dobrze, że jesteś”
i klasie II c przygotowanej przez
Małgorzatę Błędkowską - Matias
za spektakl pt.„Szewczyk Dratewka” .
Trzecie miejsce zajęła klasa klasa III h , która wraz z panią Anną
Leszczyńską przyg otowała
przedstawienie w języku niemieckim „Alex bei der Schneekonigin”
W kategorii klas IV-VI pierwsze
miejsce zajęła klasa IV a przygotowana przez panią Monikę Górską- Matysiak i Bożenę Gąsiorek,

która zaprezentowała inscenizację pt. „Romeo i Julia” , drugie miejsce zajęła klasa - klasa
V e , która pod kierunkiem pana
Macieja Dąbrowskiego, przygotowała zabawne przedstawienie pt.
„Smerfy”, a pan Maciej brawurowo zagrał rolę Papy Smerfa.
Trzecie miejsce przypadło klasie
VI d przygotowanej przez pana
Ryszarda
Markowicza
za inscenizację pt. „Szczęście
tak łatwo odchodzi”
Za najlepsze przedstawienie tegorocznego przeglądu jury uznało inscenizację pt. „Pręcik” w
wykonaniu Koła Teatralnego klas
IV-VI , przygotowanego przez Pręcik
panią Magdalenę Bajon. Widzowie w pełni się z werdyktem zgodzili.
Wśród młodych aktorów znalazły
się wybitne indywidualności.
Swoją grą zachwyciła Żabkiewicz
z klasy VI a, Małgorzata Tomczyk z klasy VI e, Zuzanna SobJak dobrze że jesteś
kowiak z klasy VI a , Wiktoria
Dąbrowska z klasy VI d - Jakub
Dobrzycki z klasy IV a oraz
Przemysław Korkuć z klasy V a
Dziękujemy wszystkim naszym
kolegom zaangażowanym w
przygotowanie przedstawień i
czekamy na następny, XXII Przegląd.:)
Red.
Smerfy

Romeo i Julia

Legenda o wawelskim smoku
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KWIETNIOWE POZNAWANIE SZCZECINA
NAD JELENIM STAWEM
W piątek 21.04.17r. wszystkie
klasy wyszły w plener. Piąte klasy, w tym moja, poszły nad Jeleni Staw. Szliśmy pół godziny i
zrobiliśmy sobie krótką przerwę
na jedzenie. Po przerwie
p o s z l i ś m y
d a l e j
i po kolejnym półgodzinnym marszu dotarliśmy nad jezioro.

Mieliśmy do wyboru tyrolkę, plac
zabaw i plac sportowy.

Spod szkoły rozeszliśmy się do
domów.

Na zabawę mieliśmy niestety
tylko 30 minut, więc szybko rzuciliśmy się do zabawy. Było super, ale czas szybko mijał i
w k r ó t c e
r u s z y liśmy inną ścieżką i wróciliśmy
pod szkołę. Zajęło to nam 20
minut.

Mimo że było zimno i od czasu
do czasu padał deszcz świetnie
się bawiliśmy. Koniecznie musimy tam wrócić w czerwcu, gdy
będzie gorąco.

PODZIEMIA
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W tym roku klasy czwarte miały okazję zwiedzić
podziemia Urzędu Wojewódzkiego. Moja klasa wyruszyła jako ostatnia. Najpierw przewodnik wyjaśnił
nam, jak mamy się zachowywać podczas zwiedzania, potem przedstawił nam krótko historię Wałów
Chrobrego i budynków znajdujących się w tym
miejscu, potem zeszliśmy schodami w dół do
schronu, do grubych pancernych drzwi. Obok nich
znajdują się specjalne wentylatory, które w każdej
chwili można było zamknąć. W pierwszym pomieszczeniu znajdują się wszystkie informacje,
które zwykły obywatel może wykorzystać do obrony
w czasie wojny. Z tego pomieszczenia przechodzi
się do pokoju łączności. Zachowane tam wyposażenie jest autentyczne.
Oglądaliśmy
centrale telefoniczne, radiostacje, końcowe
stacje rozdzielnicze ze starymi oznaczeniami, mobilne telefony. W kolejnym pomieszczeniu obejrzeliśmy wystawę poświęconą ochronie chemicznej. Oglądaliśmy tam maski
przeciwgazowe, kombinezony, czynniki chemiczne
i apteczki. Schron był przygotowany na to, że wojewoda i jego urzędnicy będą tam przebywać nawet
kilkanaście dni, dlatego są w nim toalety z umywalkami i natryskami. W schronie znajdują się też:

Dawid Piedo

pompa wody, agregat prądotwórczy i urządzenie
do filtrowania powietrza. Najbardziej zdziwiło nas
to, że
wszystkie te urządzenia są sprawne do
dziś.
Podobało nam się miejsce najniżej położone pod
Urzędem skąd wąski, stromy tunel prowadzi
wprost do Odry!
To była udana i pouczająca wycieczka.
Redaktorzy z 4e
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Święta 1-3 maja,
czyli majówka
Maj to czas świętowania, a zaczyna się już na samym
początku
tego
miesiąca.
I tak:
1 maja - Święto Pracy

2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospo- że ludzie łączą te święta z urlolitej Polski
pem, przedłużając weekend. Spę3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja dzają ten czas w gronie rodzinnym, bawiąc się i świętując. PodoOprócz uroczystości patriotyczba mi się taki częściowo uroczynych uczestniczymy wtedy w apesty, poważny, a częściowo rozlach, piknikach, spotkaniach
rywkowy, rodzinny sposób
z kombatantami, a także zawoczczenia ważnych dla Polski wydach sportowych upamiętniajądarzeń.
cych te ważne dla naszej ojczyzny
Kacper Turkiewicz
daty. Tradycją stało się ostatnio,

FESTIWAL NAUKI
W tym roku po raz trzeci w naszej szkole został
zorganizowany Festiwal Nauki. To lubiane przez
nas, uczniów, wydarzenie popularnonaukowe odbyło się w dniach 16 – 19.05.2017r. Tegoroczny festiwal był wyjątkowy, bo miłośnicy nauki mieli okazję
wysłuchać inauguracyjnego wykładu pana Mario
Musmecciego – starszego konsultanta do spraw
zastosowania i serwisu nawigacji satelitarnych Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Wykład został
przeprowadzony poprzez łącza internetowe w języku angielskim, a jego treść pomagało nam zrozumieć tłumaczenie pana Ryszarda Markowicza i pani
Lucyny Rogozy.. Potem na szkolnych korytarzach
pojawiły się wystawy, które prezentowały
do-

świadczenia z różnych dziedzin.
Mogliśmy nie tylko oglądać, ale
i czynnie uczestniczyć w eksperymentach pozwalających lepiej poznać prawa rządzące otaczającym nas światem, zbliżyć się i zrozumieć zjawiska z różnych dziedzin nauki. Doświadczenia przeprowadzane pod uważnym spojrzeniem
naszych nauczycieli, pani Agaty Pajer, Sylwii Gwardys-Szczęsnej, Magdaleny Skraby i pana Ryszrda
Markowicza były bezpieczne i sprawiły nam sporo
frajdy. W ramach festiwalu odbyły się również

warsztaty naukowe na różne tematy: Matematyka na Marsie, W
poszukiwaniu
życia na innych
planetach, Nauka
wysokich
lotów,
Inteligentne miasto
na
pierścieniach Saturna oraz Podróż przez Układ Słoneczny. Oprócz nas w zajęciach tych uczestniczyli goście z Zespołu Szkół nr 1 oraz kilku przedszkoli.
Festiwal bardzo nam się podoba i mamy nadzieję,
że na stałe zagości w kalendarzu imprez. Zastanawiam się tylko… Po ostatnim festiwalu kilku
uczniów naszej szkoły (np. Jasiek

z mojej klasy) zaczęło hodować egzotyczne owady. Jaki może być efekt tegorocznego, którego hasło brzmiało: „IN
SPACE”? Pewnie wkrótce się o tym dowiem i nie omieszkam was o tym poinformować.
Kacper Niemcewicz
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MIĘDZY NAMI TWÓRCAMI
Jakub Ptaszyński
Moja wesoła RODZINKA. Machina Czasowa (cd)
Nie mogąc się zatrzymać, wleciał jak długi do środka. Szybko wziąłem z mamą Talią pokrywę, lecz
zanim jeszcze zdążyliśmy zamknąć jedno z przejść,
dał się słyszeć kolejny grzmot, świadczący że faraon nie miał szczęścia do podłóg.
Pomogłem Kamilowi wstać, a później wtaszczyliśmy złoty sarkofag na jego dawne miejsce. Potem
przez kilka chwil siedzieliśmy na schodach wiodących do wyjścia z szafy, wciąż przeżywając zaledwie przeżytą przygodę.
- Nieźle skaczesz.- powiedziałem rozbawionym
głosem.
Kamil zaśmiał się i odparł:
- To zasługa dziadkowego barszczu! A ty nieźle
dźwigasz.- dodał po chwili namysłu, po czym obaj
zaczęliśmy się tarzać ze śmiechu.
Po chwili powróciliśmy do swej dawnej, opanowanej formy i zrozumiałem, że będę miał szlaban aż
do trzydziestki. Musiałem jakoś wyjaśnić mamie, jak
to wszystko się stało i wybłagać ją o wyjątkowe złagodzenie kary.
- Dobra, chodź, rozliczymy się z moją… matką.powiedziałem poważnym tonem.
Kamilowi zrzedła mina.
- Tylko nie to.
- Komandorowie w „Wilkołakach-Mutantach 15”
też ponosili odpowiedzialność za te wszystkie wybuchy, tak?- podniosłem go na duchu.
- W czternastce nie.- jęknął Kamil.
- Bo w czternastce nie mieli ładunków wybuchowych, tylko metalowe kije i pistolety domowej roboty
- wyjaśniłem mu, choć wiedziałem, że on znał
wszystkie części sagi na wylot.
Wyzuci z emocji zaczęliśmy mozolną wspinaczkę
do piwnicy, a z piwnicy do salonu. Na podartej kanapie czekała na nas mama Talia, z wściekłą miną.
W myślach przeżegnałem się. To będzie mój koniec.
- Młodzieńcy!- zawołała, głosem drżącym ze złości.- Macie mi to teraz wszystko wyjaśnić, zrozumiano!?
Z rezygnacją usiedliśmy na fotelach, naprzeciwko
mamy.
- Pozwól, że zacznę wszystko od początku.- za-

cząłem, zmęczonym głosem.
Rozdział IV
„Pierwsza bohaterka w naszej ekipie”

Wszystko zaczęło się od Lee-Tonga.- rozpocząłem historię. Później opowiadałem przez jakieś
osiem minut o naszych rozterkach podczas odkrywania naszej machiny czasowej i inne takie pierdółki.
Kiedy skończyłem, mama Talia ciężko westchnęła.
- Oto wykaz szkód wyrządzonych przez waszego
gościa.- zaczęła.- Po pierwsze: dziura w schodach
w piwnicy. Druga: dziura w salonie. Po trzecie: wyrzucone w siną w dal: telewizor i mikrofalówka. Mogłabym znaleźć jeszcze z kilka setek przekroczeń
tego dziwnego pana. Jest jeszcze jedna rzecz…
lubię przygody, a ta była wyjątkowo dramatyczna,
więc fajna, a co się z tym wiąże… będziesz miał
mniejszą karę, młody człowieku.- zwróciła się do
mnie.- Co do Kamila… Nie mogę nic ci zrobić, więc
nie martw się. Ale… ale… musicie mi przyrzec, że
nie będziecie zaglądać do machiny czasowej bez
mojego pozwolenia.
Kamil spojrzał się na mnie, a ja na niego. Mama
Talia uśmiechnęła się chytrze.
- Niestety, ale te wasze „przygody” są trochę zbyt
kosztowne jak na wasze plany… Jeśli już macie odkrywać dalsze możliwości machiny czasowej, to tylko pod moim nadzorem, bo to, co się dziś stało, było co najmniej złe dla domu i było niebezpieczne
- dalej mówiła.- Wiem, że czasem po prostu trzeba
zaznać przygody, ale nie zawsze jest to odpowiednie posunięcie, gdy wpuści się do domu pradawnego faraona, który nie potrafi mówić, tylko wydaje
z siebie nieartykułowane odgłosy.
- To nie my go wpuściliśmy, tylko on sam się…
wpuścił.- wtrąciłem swoje trzy grosze.
- Tak, tak… to jest możliwe.- zgodziła się mama.Jeśli możecie, to radzę wam nie dzielić się tymi informacjami z waszymi kolegami ani nawet z dorosłymi. Dla bezpieczeństwa.
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- Czyli jest pani w naszej drużynie poszukiwaczy
przygód?- zapytał rozweselony Kamil.
- Drużyny JAKIEJ?- spytaliśmy jednocześnie ja i
mama.
- Nieważne - odparł zgaszony Kamil.
- Taak…- westchnęła jeszcze raz mama Talia.Będę musiała wymyślić jakąś sensową wymówkę
dla tego zjawiska. Posprzątajcie to co możecie.
- poprosiła.- Ja zajmę się tą wymówką, bo nie może
być byle jaka, wierzcie mi.
I opuściła nas, wchodząc na piętro.
Spojrzałem na Kamila.
- Tak!- szepnąłem machając maniakalnie rękami.Nie mam kary! Nie mam kary! O tak!- nuciłem, pląsając w rozwalonym salonie.
Kamil chyba mimo wszystko chciał zepsuć mój
dobry humor.
- Ciekawe co powie twój tata na ten salon, piwnicę
i brak telewizora i mikrofalówki.- powiedział, wskazując palcem zaparkowane auto mojego taty.
- Oj…- jęknąłem, siadając na podłodze.- Módlmy
się, by mama wymyśliła dobrą wymówkę.
Usiadłem zrezygnowany obok Kamila, który oglądał się w swoich paznokciach i nucił jakąś szybką
melodię. Czemu on jest prawie zawsze taki nieobecny? I zawsze kiedy ja jestem w tarapatach.
Do domu wszedł tata, cały w skowronkach. Gdy
tylko zobaczył cały ten bałagan, stanął jak wryty
w progu.
-C-co to jest?!- krzyknął wystraszony.
W tym momencie z piętra zeszła nieco nerwowa
mama Talia. Jeszcze raz omiotła wzrokiem zdemolowany salon i podeszła do taty Mateusza. Spojrzała
się na niego nieco zakłopotanym wzrokiem i wyjaśniła:
- Miałam nieco problemów z tą zabytkową kulą
do kręgli. Chciałam przenieść ją na tę szafkę w sypialni, ale wyśliznęła mi się z rąk i spadła po schodach, robiąc tę dziurę w salonie i piwnicy. A z piwnicą to było tak, że kula odbiła się od ściany naprzeciwko, nabrała prędkości i jakoś zrobiła, że drzwi
wyleciały do tyłu.
- Te drzwi od piwnicy?- wyszeptał sparaliżowany
tata Mateusz.
- Tak, właśnie te- przytaknęła gorliwie mama.
- Najgorsze było to, że to nie był koniec naszego
pecha. Biedny Michałek chciał naprawić szkody
i ledwie wyniósł tę przeklętą kulę z powrotem do salonu, a ta znowu się wyśliznęła i zniszczyła telewi-

zor. Ten się przewrócił i kabel pociągnął za sobą
mikrofalówkę. Pamiętasz chyba, że kable od telewizora i mikrofali były zaplątane? Jedyne szczęście
polegało na tym, że obok przejeżdżała śmieciarka,
a więc wyrzuciłam tam z pomocą Michała i Kamila
telewizor i mikrofalówkę.
Gdy tata Mateusz zrobił się zielony na twarzy, mama szybko dodała:
- Nie martw się kochanie, telewizor i tak miał tylko
kilkumiesięczną gwarancję, a pyza tym użalałeś się,
że ci ten telewizor szwankuje, więc problemem pozostała tylko podłoga w salonie, rozwalony schodek
w piwnicy i drzwi od właśnie tego oto pomieszczenia.
Byłem zdziwiony, że na razie tata chyba wszystko
tak szybko kupił. Kamil powoli podnosił brwi i trwał
tak, z rozwartą szeroko buzią.
- Ale z drugiej strony… Drzwi się zatrzaskiwały, a ty
narzekałeś, że panel w salonie wygląda źle. Chciałeś remontu i jakoś sam sobie przyszedł… Na schodek w piwnicy niestety haka nie mam, ale można
uznać, że tym schodom przydało by się porządne
odnowienie, nieprawdaż?- zakończyła wyluzowanym tonem mama Talia. Była moją bohaterką.
Tata Mateusz wziął dwa głębokie oddechy i rozejrzał się jeszcze raz.
- W sumie to masz rację, kotku.- uznał po chwili
namysłu.- Akurat dostałem wypłatę, więc chyba
starczy nam na to wszystko…- dodał cichszym głosem.- Najważniejsze, że wam nic nie jest, kochani…
i tobie, Kamil.- rzekł głośniej, zerkając na nas.- Coś
przekąszę i wezmę się do roboty.
Byliśmy uratowani.
Istny cud.
Mama jest czarodziejką.
To były moje pierwsze myśli po tej akcji. Mama
rozluźniła się i usiadła obok mnie, czochrając moje
długie włosy. Szybko je poprawiłem, ponieważ nie
lubiłem, gdy moje włosy wyglądały jak z jakiegoś
horroru. Spojrzałem na mamę z podziwem.
- I ty to wszystko wymyśliłaś?- spytałem się z podziwem.
- Nie.- odparła szybko mama, lekko się uśmiechając.- Improwizowałam.
Zacząłem się śmiać, po mnie mama,
a po mojej mamie nawet Kamil wybuchł
śmiechem. Tę przygodę zapamiętamy
na długo.
(ciąg dalszy nastąpi)
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Z PÓŁKI MOLA KSIĄŻKOWEGO
Dzisiaj zamiast recenzji chciałbym opowiedzieć o spotkaniu z Wojtkiem
Drewniakiem, autorem moich ulubionych książek i kanału na YouTube
2. Q&A
W kolejnej części spotkania Wojtek pozwalał fanom
zadać pytanie, na które chętnie odpowiadał. Całość
trwała prawie godzinę, ale niektóre pytania były ciekawe. Co drugie było z serii "Czy będzie odcinek
o..." Proszono o m.in.: M. Kopernika, Grom i Bitwę
pod Waterloo. Ale były też inne pytania np. "Czy
kiedyś miałeś wypadek na planie?" Dowiedzieliśmy
się, że m.in. wpadł do studni i mało co nie stracił
ręki podczas wybuchu armaty. Wojtek opowiedział
także o swoich ulubionych władcach Polski. Powiedział, że gdyby Sienkiewicz żył w naszych czasach,
byłby aktywny na YT. Przyznał także, że w lecie
będzie miał okazję pobiegać w todze.

5 maja 2017 r. - na kanale
YouTube Historia Bez Cenzury
został opublikowany film informujący widzów o drugiej książce
autorstwa Wojtka Drewniaka.
Następnego dnia pojawił się film
informujący o trasie promującej nową książkę...
Z przystankiem w Szczecinie.
To dla mnie prawdziwa gratka, więc zachwycony
natychmiast pobiegłem do mamy i powiedziałem
o książce. Podobno miałem minę jakbym właśnie
wygrał w Totka. Dla mnie był to jednak jeszcze tydzień czekania. Gdy ten dzień, przyjechałem
do Galerii Kaskada 2 minuty przed planowanym
rozpoczęciem spotkania, a w Empiku byłem idealnie o godz. 16, kiedy wszystko miało się zacząć.
Oprócz mnie było tam około 100 fanów Historii Bez
Cenzury. Wojtek wbiegł na scee witany oklaskami
i przywitał się radośnie. Spotkanie można podzielić
na 3 części:
1.
Czarniecki
W tej części Wojtek opowiadał o Stefanie Czarnieckim, czyli o bohaterze jednego z rozdziałów książki.
Opowiedział kilka anegdotek i podsumował Czarnieckiego jako „ faceta, który jest w hymnie i który
lubił sobie czasem spalić jakąś wioskę, albo dać
komuś w gębę”. To była najkrótsza część występu,
ale niezmiernie ciekawa.

Humor szkolny

3. Pamiątki
W trzeciej, a zarazem ostatniej części Wojtek podpisywał książki i robił zdjęcia z fanami. Zebrałem
autografy do książek oraz zrobiliśmy sobie zdjęcie.
Wykorzystałem tą chwilę na zadanie dodatkowego
pytania dotyczącego odcinka o Assasynach.
Całość bardzo mi się podobała – szczerze polecam
tego typu spotkania z autorami. Jeżeli nadarzy się
okazja na kolejne spotkanie z moimi ulubieńcami,
na pewno skorzystam.
Kacper Niemcewicz

kłady?!
*

Rozmowa dwóch chłopców na
kolonii:
- Skąd masz tyle pieniędzy?
- Z pisania.
- A co piszesz?
- Listy do rodziców z prośbą o pieniądze.

Mama pyta się Jasia:
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole
najbardziej lubisz?
- Dzwonek, mamo.

*
Nowak czyta fragment artykułu z
*
- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - gazety: „Lekarze twierdzą, książki
mówi ojciec do syna. –Na pewno ludzie przenoszą dużą chorobowiesz, że dwa razy dwa jest czte- twórczych”.
ry, a ile to będzie sześć razy sie- - Widzisz mamo? - podchwytuje
syn Nowaka, odrabiający właśnie
dem?
- Tato, dlaczego ty zawsze rezer- lekcje. - A ty zawsze się dziwisz,
wujesz dla siebie łatwiejsze przy- że choruję przed klasówkami!

*
.– Jasiu, jaka to część mowy
„małpa”
- Jest to czas przeszły od rzeczownika „człowiek”
Źródło :
„Angora”
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PRZEGLĄD PRASY
Jedenastoletni Jacek
w Realu Madryt

w Łomży- ma szansę przejść do
historii polskiego internetu. Nie
tylko cieszy popularnością, ale
jest też dowodem na ogromną
pokolenia. Film w sposób dobitny
zwraca uwagę na to, że na świecie jest jeszcze wielu cierpiących
ludzi. Jest dedykowany poszkodowanym w wojnie toczącej się na
terenie Syrii.
- Bardzo spodobał mi się przekaz
tego utworu.
Miałem , że
słuchałem
go nawet
dziesięć razy dziennie. Zapragnąłem cover. Potem porozmawiałem o tym z moją dziewczyną,
a następnie z kolegami. W końcu
postanowiliśmy plan - mówi nastolatek. Dzieło powstało w szkolnej auli za pomocą telefonu komórkowego, młodzież użyła jedynie profesjonalnego oświetlenia. Trzeba przyznać, lepiej, niż się
spodziewaliśmy - mówi Mariusz. Chciałem, żeby ludzie zastanowili
się nad przekazem filmy- dodaje.
W realizacji przedsięwzięcia brali
udział zarówno uczniowie jak
i nauczyciele.

1 1 - l e t n i J a c e k C za p l i ń s k i
ze Szczecina jest tak dobrym piłkarzem,
specjaliści z hiszpańskiego klubu Real Madryt. Młody
gracz Pogoni Szczecin w maju
będzie trenował na legendarnym
stadionie Santiago Bernabeu.
W walce o tę szansę pokonał tysiące rówieśników z kraju i zagranicy. Podczas ostatnich wiele testów. Udowodnił, rówieśników nie
ma sobie równych. Ta przygoda
to dla niego szansa na podpisanie
kontraktu z jedną z największych
szkółek w Europie.– Jacek nie jest
zbyt dużym chłopcem, to sprytem, zadziornością, umiejętnościami technicznymi i zwinnością.
Wierzyłem w niego. Mam nadzieję, że pojedzie tam i udowodni,
że to mu się należało- mówi treNa podst. www.m.deon.pl
Fot. Głos Wielkopolski
ner nastolatka. Jacek zaczął ćwiczyć w wieku czterech lat. Kibicuje
Królowa Elżbieta
największemu rywalowi Realu Madryt - FC Barcelonie. Jego ulubio- odpisała polskim uczniom
nym zawodnikiem jest Brazylijczyk
Wielkopolska Gmina Rychwał zaNeymar.
mieściła na Facebooku niezwykłą
Na podst. inf. prasowych informację: „Naszą gminę spotkał
w ostatnich dniach ogromny zaŚwietny cover licealisty
szczyt. Otrzymaliśmy bowiem list
od królowej Wielkiej Brytanii
Cover piosenki ”Where is The
Elżbiety II” Była to odpowiedź
Love” zespołu Black Eyed Peas
na list uczniów z miejscowej szkonakręcony przez Mariusza Hołowły. Napisali oni o tym, że uczą się
nię - ucznia trzeciej klasy I LO
języka angielskiego i poznają fak-

ty na temat rodziny królewskiej
oraz Zjednoczonego Królestwa.
Napisali o swoich zainteresowaniach i mieście. Dołączyli też wykonane przez siebie kartki bożonarodzeniowe. Na odpowiedź
czekano tylko miesiąc. Oczywiście
ze względu na stosy korespondencji, które docierają do pałacu,
monarchini nie jest w stanie nie
sama, jednak pismo w jej imieniu
podpisała pani Richenda Elton
ciesząca się największym zaufaniem dama dworu.
Na

podst.

wp.pl

Dom z gazet

W amerykańskim miasteczku
Rockport (stan Massachusetts)
znajduje się bardzo ciekawa i unikalna budowla. To Dom z gazet
(“Paper House”) wybudowany
w 1922 roku. przez Ellisa Stenmana. Jego ściany składają się
ze sklejonych ze sobą ok..100 tys.
starych gazet, które następnie zostały pomalowane specjalną farbą. Wnętrze domu zostało wyposażone w meble wykonane z tego
samego materiału Jedynie fortepian wykonany jest z drewna,
z cegły. Teraz zewnętrzne zaczynają odchodzić. Widać stare reklamy i artykuły, które odwiedzający chętnie czytają.
Na podst. zalajkowane.pl

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)
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