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SPRAWOZDANIE 

ZIELONA SZKOŁA 2019  

PRZESIEKA 

 W dniach od szóstego  

do piątego maja tego roku 

wszystkie klasy szóste wraz z kil-

koma nauczycielami udały się  

na „zieloną szkołę” do Przesieki. 

Ta niewielka miejscowość położo-

na jest niedaleko Jeleniej Góry 

i Karpacza. Naszym miejscem do-

celowym był ośrodek wypoczyn-

kowy „Zielona Gospoda”.  

Dzień pierwszy (06.05.), ponie-

działek. Naszą przygodę zaczęli-

śmy wyjazdem spod szkoły wcze-

snym rankiem (g. 615). Podróż au-

tokarem trwała ponad sześć go-

dzin. Po przyjeździe na miejsce 

zjedliśmy obiad i pojechaliśmy  

do Karpacza. Zostaliśmy podziele-

ni na grupy i udaliśmy się na za-

planowane atrakcje: zaporę, wo-

dospad, muzeum „Karkonoskie 

tajemnice” i tor saneczkowy. 

Atrakcje zajęły nam całe popołu-

dnie. Po kolacji został zorganizo-

wany pokaz  skeczów 

i kabaretów.  

Dzień drugi (07.05), wto-

rek. Od razu po wczesnym 

śniadaniu wyruszyliśmy  

w góry. Pierwszą zaplano-

waną atrakcją była świąty-

nia Wang w Karpaczu.  

Po zwiedzeniu tego zabyt-

ku wyruszyliśmy w stronę 

Śnieżki. W trakcie marszu 

dowiedzieliśmy się, ze nie 

zdobędziemy szczytu, gdyż 

jest on cały oblodzony.  

W trakcie wędrówki za-

trzymywaliśmy się w górskich 

schroniskach: Samotni oraz Strze-

sze Akademickiej. Mogliśmy się 

napić gorącej czekolady 

lub po prostu odpocząć. 

Droga powrotna wyda-

wała się bardziej meczą-

ca niż samo podejście. 

Wróciliśmy idealnie  

na kolację. Na zakończe-

nie dnia odbyła się dys-

koteka dla wszystkich. 

Dzień trzeci (08.05), śro-

da. Po śniadaniu poje-

chaliśmy do interaktyw-

nego muzeum 

o Karkonoszach. W mu-

zeum otrzymaliśmy karty pracy 

do wypełnienia na podstawie in-

formacji znajdujących się w mu-

zeum. Osoby, które prawidłowo 

Wycieczka klas szóstych 
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wypełniły kartę zadań i zdobyły 

najwyższą ilość punktów otrzy-

mywały nagrodę. Następnymi 

atrakcjami były górskie wodospa-

dy – Szklarka (13,3 metrów wyso-

kości) i Kamieńczyk (27 metrów). 

Pod koniec dnia zorganizowano 

ognisko z kiełbaskami. 

Dzień czwarty (09.05), czwartek 

(dzień wyjazdu). Po śniadaniu 

spakowane walizki umieściliśmy 

w autokarze. W związku z brzyd-

ką pogodą nastąpiła zmiana pla-

nów, zamiast planowanej wy-

cieczki do zamku Chojnik udali-

śmy się do zamku Grodziec.  

Po zwiedzeniu zamku pojechali-

śmy do huty ceramiki w Bole-

sławcu. Mogliśmy poznać proces 

powstawania filiżanek i talerzy-

ków, gdzie każdy detal znajdują-

cy się na porcelanie 

był malowany ręcz-

nie. Po zwiedzeniu 

fabryki udaliśmy się 

prosto do Szczeci-

na.  

Pomimo brzydkiej 

pogody tegoroczna 

zielona szkoła była 

bardzo udana. Na-

pięty plan dnia 

sprawiał, że nie by-

ło czasu na nudę. 

Dzięki wieczornym 

zabawom mogliśmy 

lepiej poznać kolegów i koleżanki 

z klasy, a także nawiązać nowe 

znajomości z rówieśnikami z in-

nych klas. Z zielonej szkoły wróci-

liśmy potwornie zmęczeni, ale 

jednocześnie bardzo zadowoleni. 

Już nie możemy się doczekać zie-

lonej szkoły 2020 : ) 

Paulina Matuszewska 
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W tym roku wszystkie pią-

te klasy wybrały się na Zieloną 

szkołę do Rewala.  Ideą Zielonych 

szkół jest nie tylko wypoczynek, 

ale także edukacja. Nie jest  to 

jednak nauka z książką w ręku, 

ale edukacja blisko natury – przez 

wycieczki i zabawy w terenie. Re-

wal to to idealne miejsce do ta-

kiego wyjazdu, jest najmniejszą 

gminą w województwie zachod-

niopomorskim, za to charaktery-

zuje się dużym bogactwem fauny 

i flory. Morski klimat, brak prze-

mysłu to doskonałe warunki  

do życia dla rzadkich gatunków 

roślin i zwierząt. 

Zakwaterowanie mieliśmy 

w ośrodku Bazylak na terenie, 

którego było wiele atrakcji, jak 

np.: boiska do piłki nożnej, siat-

kówki, koszykówki, czy poduszka 

do skakania. W trakcie pobytu 

odwiedziliśmy wiele ciekawych 

miejsc, które warte są opisania. 

Pierwszy zabytek ro ruiny 

kościoła w Trzęsaczu. Kościół  

w Trzęsaczu powstał w Xlll wieku  

tysiąc osiemset metrów od brze-

gu morskiego. Wskutek niszczy-

cielskiej siły morza, kościół z roku 

na rok przesuwał się bliżej morza. 

Obecnie kościół poza jedną ścia-

ną, która jest na klifie znajduje się 

pod wodą, dlatego potocznie na-

zywany jest kościołem na klifie. 

Kolejna atrakcja turystycz-

na to Latarnia Morska w Niecho-

rzu, która jest drugą najwyższą  

i drugą najstarszą latarnią morską 

na polskim wybrzeżu. Uważana 

jest za jedną z najpiękniejszych 

latarni morskich. Na wysokości 

35,7 m ma  taras widokowy,  

z którego roztacza się piękny wi-

dok na okolicę. 

Ostatnią rzeczą, którą 

chciałbym opisać jest Park Wielo-

ryba w Rewalu. W miejscu tym 

można się wiele dowiedzieć  

na temat morza. W czterech sek-

cjach tematycznych można spo-

tkać groźne rekiny i wielkie wielo-

ryby i poznać wiele gatunków ryb 

żyjących w Bałtyku. 

Liczymy, że wyjazd na Zie-

loną szkołę w przyszłym roku bę-

dzie dłuższy, ale równie udany  

i wesoły. 

Maciek Borkowski   

Zielona szkoła w Rewalu 

Inne spojrzenie 

 W dniach od 6 do 8 maja 

byłem ze swoją klasą 5C na Zielo-

nej Szkole w Rewalu. 

 Pojechało z nami również 

kilka innych klas piątych. To był 

nasz pierwszy wyjazd na kilkud-

niową wycieczkę z nocowaniem. 

Autokarem nie jechało się, aż tak 

długo jak się spodziewałem, czas 

podróży szybko upłynął. 

 Po przybyciu na miejsce 

rozdzielono nas do czteroosobo-

wych domków wczasowych.  

Na początek rozpakowaliśmy na-

sze bagaże, potem o koło 12:30 

poszliśmy na zbiórkę. 

 Pierwszym miejscem, któ-

re odwiedziliśmy był Park Wielory-

ba. Przewodnik opowiadał nam o 

rybach i czym poszczególne gatun-

ki się wyróżniają. Okazał się bar-

dzo wesołym człowiekiem, roz-

śmieszał nas i bardzo ciekawie 

opowiadał. Zadawał pytania i jak 

ktoś dobrze odpowiedział to był 
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 W dniach 16-17.05. 2019r. 

wraz z moją klasą miałam możli-

wość uczestnictwa w wycieczce 

do ośrodka „Natura Park” w Trze-

bawiu. Zbiórka odbyła się o godzi-

nie 8:50, a o 9:00 wyruszyliśmy. 

Podróż trwała około godziny.  

Po dotarciu na miejsce okazało 

się, że pogoda nie jest zbyt sprzy-

jająca, więc nasi opiekunowie dali 

nam możliwość rozpakowania 

swoich rzeczy w domkach.  

    Gdy warunki atmosferyczne ule-

gły poprawie, zostaliśmy podziele-

ni na dwie grupy. Moja grupa, któ-

rej nadano nazwę „Udacznicy’’ 

wspinała się na ściankę wspinacz-

kową oraz wieżę ze skrzynek. 

Wszystko odbyło się z odpowied-

nim zabezpieczeniem i w pozy-

tywnej, radosnej atmosferze. Na-

stępnie, doszło do zamiany mię-

dzy grupami, dzięki czemu mogli-

śmy rozegrać mecz hokeja na tra-

wie. Było naprawdę zabawnie.  

Po zakończeniu zadań, obie grupy 

udały się na obiad. Wieczorem, 

animatorzy zorganizowali dla nas 

emocjonujący turniej piłkarzyków 

oraz dyskotekę. O godzinie 22:00 

wszyscy udaliśmy się do swoich 

domków i tam kontynuowaliśmy 

naszą zabawę J. Następnego dnia, 

ZIELONA SZKOŁA  
w Trzebaniu 

nagradzany brawami. 

 Po powrocie do domków 

chwilę odpoczęliśmy i poszliśmy 

na obiad. Po obiedzie dobrano nas 

w grupy i rozwiązywaliśmy różne 

zadania. Wieczorem obejrzeliśmy 

fajny film „Dr Strange” o superbo-

haterze z komiksów Marvela.  

Po filmie poszliśmy zmęczeni spać.  

 Drugiego dnia poszliśmy 

do Trzęsacza zobaczyć ruiny ko-

ścioła gotyckiego, który jest coraz 

bardziej „zabierany” przez morze  

i pewnego dnia zniknie. Tutaj rów-

nież był pan przewodnik, ale inny  

i opowiedział nam historię tego 

kościoła. 

 Później mieliśmy czas  

na zakup pamiątek, lodów i milk 

shake'ów. Tego dnia mieliśmy 

również dyskotekę, na której faj-

nie się wszyscy bawili. 

 Trzeciego, ostatniego dnia 

odwiedziliśmy latarnię morską  

w Niechorzu. Fajnie było wejść na 

samą górę, zobaczyć jak olbrzymie 

jest morze i zrobić z góry ładne 

zdjęcia. Przy latarni kupiłem sobie 

magnes na lodówkę z grafiką tej 

właśnie latarni. 

 Do ośrodka wracaliśmy  

na piechotę. Odpoczęliśmy, zjedli-

śmy obiad i niestety czas był wra-

cać do domu, do Szczecina. 

 Na Zielonej Szkole czas 

szybko zleciał, było bardzo fajnie, 

ciekawie, jedzenie było dobre  

i mam nadzieję, że nasza pani Asia 

nie zmęczyła się nami za bardzo  

i jeszcze chętnie gdzieś z nami po-

jedzie. 

 Wszyscy w klasie czekamy 

z niecierpliwością na kolejny rok 

szkolny, żeby znów razem gdzieś 

wyjechać na wycieczkę. 

Zielona Szkoła to fajna sprawa! 

 

Tymon Kowalczyk 
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Wspomnienie najlepszej wycieczki  
w szkole podstawowej 
 Dnia 25.05.2017 r. nasza 

klasa wybrała się na trzydniową 

wycieczkę do Warszawy. Brała  

w niej udział większość moich ko-

legów i koleżanek oraz nasz wy-

chowawca. Celem podróży było 

zwiedzanie zabytków stolicy  

oraz odpoczynek od szkoły. Przed 

wyjazdem zapoznano nas z zasa-

dami bezpieczeństwa oraz z regu-

laminem panującym na wyciecz-

ce.  

 Po dojechaniu na miejsce 

udaliśmy się od razu do Pałacu  

w Wilanowie, po którym oprowa-

dzała nas przewodniczka. Pałac 

był bardzo piękny, obszerny i bo-

gato zdobiony. Dowiedzieliśmy 

się wielu ciekawych rzeczy, kto 

kiedyś mieszkał w nim i co znaczą 

poszczególne symbole. Zadowole-

ni opuściliśmy budynek i udaliśmy 

się do pensjonatu. Następnego 

dnia z rana od razu zaczęliśmy 

zwiedzanie. Udaliśmy się do Sej-

mu Rzeczpospolitej Polskiej. Prze-

wodniczka opowiadała nam 

wszystko o systemie władzy  

w Polsce. Pokazano nam również 

sale obrad oraz salę plenarną.  

Po zwiedzeniu całości udaliśmy 

się na Stare Miasto, gdzie zwie-

dzaliśmy Pałac Królewski, Pałac 

Prezydencki i wiele innych zabyt-

ków. 

 Na starym mieście mieli-

śmy również czas wolny i mogli-

śmy zakupić pamiątki dla rodziny. 

 Następnie udaliśmy się  

do Centrum Nauki Kopernik,  

w którym spędziliśmy najwięcej 

czasu. Czekały tam na nas różne 

atrakcje ,np. można było poczuć 

się jak na tonącym statku lub zo-

baczyć jak będzie wyglądać się  

za kilka lat. Uważam, że jest to 

jedno z ciekawszych miejsc War-

szawy.  

zostaliśmy obudzeni o godzinie 

8:30. Zjedliśmy śniadanie i rozpo-

częliśmy kolejny dzień pełen 

atrakcji. W towarzystwie naszych 

animatorów stawiliśmy czoła sta-

cjom integracyjnym i zadaniom, 

które były z nimi związane. Mu-

sieliśmy m.in. ścigać się na drew-

nianych nartach wokół boiska, czy 

ułożyć sobie drogę ze skrzynek.  

W każdej z konkurencji liczył się 

czas i praca zespołowa. Później, 

dobraliśmy się w pary i pod czuj-

nym okiem opiekunów pływali-

śmy kajakami po pobliskim jezio-

rze. Następnie zjedliśmy obiad, 

po czym oddaliliśmy się do swo-

ich domków, aby posprzątać  

i spakować swoje rzeczy. Na za-

kończenie naszego pobytu  

w ośrodku, wszyscy zostaliśmy 

przewiezieni quadem po okolicy. 

Około godziny 17:00 byliśmy  

z powrotem w Szczecinie .  

    Jeśli chodzi o moją osobistą 

opinię, po wycieczce czuję się 

bardzo zintegrowana z klasą. 

Wspaniale spędziłam czas i liczę 

na to, że w przyszłości będę mo-

gła pojechać na podobną wyciecz-

kę .  

Marta Woźniak 
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 Po paru godzinach zwie-

dzania udaliśmy się do pensjona-

tu na obiadokolację. Po niej cze-

kała nas niespodzianka. Jechali-

śmy zobaczyć Stadion Narodowy 

Reprezentacji Polski. Można było 

zobaczyć szatnie piłkarzy oraz ich 

stroje, w których zawsze grają 

podczas meczów.  

 Ostatniego dnia udaliśmy 

się do Telewizji Polskiej. Mogli-

śmy tam zobaczyć jak powstają 

filmy, seriale lub wiadomości. 

Mogliśmy nawet zobaczyć jak wy-

gląda studio nagrań do programu 

„Pytanie na Śniadanie". Można 

było zadawać wiele pytań.  

 Na koniec wycieczki udali-

śmy się do Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Było tam bardzo 

dużo atrakcji, np. tunele, po któ-

rych można się poruszać w taki 

sposób jak podczas wojny. Dodat-

kowo przy każdej atrakcji były 

kartki z datami, na których napi-

sane jest, co wydarzyło się dane-

go dnia.  

     Po południu wyruszyliśmy  

do Szczecina. Nikt nie chciał wra-

cać, gdyż w Warszawie jest bar-

dzo dużo atrakcji. Zadowoleni 

wróciliśmy wieczorem do domu.  

 Uważam, że była to naj-

 Squash to dyscyplina spor-

towa polegająca na odbijaniu ra-

kietą piłki o ścianę w sposób, któ-

ry w maksymalnym stopniu 

utrudni ponowne odbicie piłki 

przez przeciwnika. Nie jest on 

dyscypliną olimpijską, chociaż 

światowe władze czynią starania, 

by tego dokonać. 

 Historia tego sportu ma 

swoje początki w Anglii, i niektó-

rzy gracze z tego kraju nadal są  

w światowej czołówce.  

 W Polsce squash pojawił 

się w 1997 roku i szybko zyskuje 

dużą popularność. 

 Aby grać w squasha trzeba 

posiadać rakietę, okulary i piłkę,  

a także wypożyczyć stworzony 

specjalnie do tej dyscypliny spor-

towej kort. Musi on mieć cztery 

boczne ściany, z czego tylna jest 

najczęściej szklana, a podłoga jest 

przeważnie parkietem. 

 28 lutego 2019r. dziesięć 

osób z mojej klasy, łącznie  

ze mną, wybrało się do specjalne-

go kortu squasha na godzinę.  

Po aktywnie spędzonym czasie 

wszyscy byli bardzo zadowoleni, 

dostali od trenera zaproszenia  

na darmowe zajęcia i z uśmie-

chem opuścili kort. 

 Moim zdaniem squash to 

wspaniała dyscyplina sportowa  

i warto, aby każdy mógł chociaż 

spróbować. 

 

SQUASH: 

NIE GRASZ—NIE ŻYJESZ! 

Kornelia Łączyńska 

S Q U A S H 
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„Tylko w mojej głowie” 

 Książka pt. „Tylko w mojej 

głowie” opowiada o prawie jede-

nastoletniej Melody Brooks przy-

piętej do wózka inwalidzkiego 

przez porażenie mózgowe. Nie 

potrafi samodzielnie się poruszać. 

Nie potrafi samodzielnie jeść,  

a najgorsze jest to, że nie potrafi 

mówić. 

 Nigdy nie wypowiedziała 

słowa, jednak jej mózg zapamię-

tywał każde usłyszane słowo. Każ-

de. Jednak los nigdy nie pozwolił 

jej powiedzieć tego, co wiedziała. 

Jedyna niesparaliżowana część jej 

ciała to 

kciuki. 

Miała je  

w pełni 

sprawne, 

więc jej 

rodzice 

zrobili dla 

niej spe-

cjalną ta-

blicę ze 

słowami. 

Były one 

jednak tak 

podstawo-

we, że nie 

dało się 

układać 

nimi naj-

prostszych zdań. Były tam tylko 

zwroty takie jak: mama, tata, pić, 

jeść itp. 

 Jednak po jakimś czasie 

pojawił się ktoś, a raczej coś, co 

pomogło jej się wypowiedzieć. 

Nikt, poza jej rodzicami, nie był 

na to gotowy. 

 Sharon M. Draper to oko-

ło siedemdziesięcioletnia pisarka, 

zdobywczyni nagrody 

„nauczyciela roku”. Jej inne książ-

ki to: „Tears of a Tiger”, „Stella by 

Starlight” i „Copper Sun”. 

 Według mnie ta książka 

jest warta przeczytania, aby zro-

zumieć myśli i samopoczucie oso-

by niepełnosprawnej. Bardzo mi 

się ona podoba i naprawdę radzę 

przeczytać. :) 

Kornelia Łączyńska 

 

Z półki mola książkowego 
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Dzień otwarty w naszej szkole! 
Siódmego marca 2019 roku 

w naszej szkole witaliśmy 

wyjątkowych gości, naszych 

przyszłorocznych uczniów. 

Wśród nich byli przyszli stra-

żacy, policjanci, nauczyciele, 

lekarze… 

Wszyscy z dużym zainteresowa-

niem przyglądali się stoiskom 

prezentowanym przez uczniów.  

A było na co popatrzeć! Stanowi-

sko chemiczne, gier logicznych, 

koła teatralnego czy dziennikar-

skiego przyciągało wielu chęt-

nych. Dzieci zadawały setki py-

tań, ale same także były przepy-

tywane przez dziennikarzy naszej 

gazety. A interesowało nas 

wszystko! Dowiedzieliśmy się,  

że niektóre z dzieci znają już lite-

ry, a nawet potrafią składać sło-

wa, liczą, śpiewają piosenki i re-

cytują. Dziewczynki uwielbiają 

tańczyć, ale marzą również o ka-

rierach filmowych. Chłopcy ko-

chają swoje hulajnogi i rowery. 

Niejeden marzy o wyprawie do-

okoła świata, a nawet odkrywa-

niu nieznanych lądów. 

Rodzice pytani o swoje 

pociechy odpowiadali, że 

to żywe srebra, przylepki 

a nawet królowie mura-

wy. 

Opinie na temat szkoły 

zarówno dzieci, jak i doro-

słych były bardzo pozytyw-

ne. Wszystkim podobała 

się zwłaszcza dobrze zago-

spodarowana przestrzeń, 

zadbane klasy, wyremon-

towane toalety. Zwracano 

również uwagę na nowy 

plac zabaw, który powstał 

przy boiskach szkolnych. 

Na wszystkich strudzonych 

czekał poczęstunek, a oko  

i ucho można było nacie-

szyć pięknymi występami 

uczniów naszej szkoły. 

Uwielbiamy takie dni, kie-

dy możemy się bliżej po-

znać. Cieszymy się, że za 

rok znowu będzie nas 

więcej! 

Redakcja Super Budy 
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- Weź leki – szepnęła Annie. 

- Przepraszam, to już się więcej 

nie powtórzy – Sue wyjęła pudeł-

ko z tabletkami. 

- Kosmos tak działa na ludzi. Już 

za kilka dni będziemy w kolejnej 

galaktyce, zbieramy próbki i wra-

camy – ciemnowłosa kapitan mó-

wiła kojącym głosem. 

- Chcę odejść – Sue usłyszała swój 

głos. Nie wiedziała, czy mówiła to 

świadomie, czy pod wpływem 

histerii. 

- Znasz procedury. Najbliższa sta-

cja jest za daleko, będziesz mu-

siała po prostu wyjść w prze-

strzeń. Tlenu wystarczy ci może 

na kilka godzin, później umrzesz. 

- Wiem. To będzie najlepsze kilka 

godzin w moim życiu. Chcę wyjść 

od razu. 

- Musisz podpisać kilka formula-

rzy i jesteś wolna.  

 Hoye Hong, młody Kore-

ańczyk otworzył drzwi statku ko-

smicznego, Wróżebnika. Sue uj-

rzała czarne niebo i świecące 

punkty – gwiazdy. 

- Musisz zrobić krok w przód. Że-

gnaj – powiedział bez emocji.  

 Sue podniosła nogę, za-

chwiała się i wpadła w otchłań. 

Hełm trochę ją uwierał, strój był 

za ciasny. Postanowiła zamknąć 

oczy i zapomnieć o wszystkim. 

Minęło kilka godzin. Poziom tle-

nu: 3%. Sue wiedziała, że za chwi-

lę umrze. Postanowiła zrobić coś, 

co zawsze chciała zrobić – zdjąć 

hełm. W kosmosie. Ściągnęła coś, 

co teoretycznie powinno utrzy-

mywać ją przy życiu. Wzięła 

wdech. Myślała, że zacznie się 

dusić, ale ona mogła oddychać. 

Oddychać! Niczego nie rozumiała. 

Astronautka wzięła drugi oddech. 

Nie miała z tym żadnego proble-

mu. Zamknęła oczy. Nagle usły-

szała: 

- Król Karol kupił królowej Karoli-

nie korale koloru koralowego. 

Mamusia miała rację, już mi le-

piej. 

- Ach! - wydała z siebie okrzyk 

zdziwienia. Bowiem po otworze-

niu oczu ujrzała małego chłopca | 

z rudą czupryną i niebieskimi 

oczami. Wystraszyła się jak jesz-

cze nigdy w życiu. 

- Ty, ty jesteś w kosmosie... bez 

hełmu.  

- Ty też. 

- Z jakiej 

planety 

pocho-

dzisz? 

- A ty? 

- Z E-xcnz, a ty? 

- Z Aersome. Zgubiłem się. Nazy-

wam się Eryk. Znasz drogę  

do mojej planety? 

- Głowy nie dam, ale wydaję mi 

się, że Aersome jest gdzieś nieda-

leko. Tylko nie wiem jak się tam 

dostać. 

- Mam przenośny pojazd – rzekł 

chłopiec, wyjmując guzik. - Wy-

starczy nacisnąć. 

 Po kilku próbach zagubio-

nym udało się zmontować po-

jazd.  

- Lecimy? - spytała Sue.  

- Lecimy. - zatwierdził Eryk. 

 Podróżowali tak trochę, 

zbliżając się do Aersome. 

- Za chwilę widać będzie moją 

planetę! - wykrzyknął z radością 

chłopiec.  

 Napięcie wzrastało z każ-

dą chwilą. Wtem zobaczyli cel 

Niezwykła przygoda 
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podróży. Palneta była jednak sza-

ra i podziurawiona. 

- Czy ona zawsze tak wygląda? - 

zapytała astronautka. 

- N-nie. Ona jest... ona jest... ona 

jest... 

- Zniszczona – dokończyła zdanie 

dziewczyna. 

- Mama! Tata! - krzyczał żałośnie 

chłopiec, łzy ściekały mu z policz-

ków. 

- Już dobrze... Przecież oni... Zo-

bacz! Tam obok jest zdrowa pla-

neta. Może oni tam są! - Sue wie-

działa, że Eryk jest zbyt roztrzę-

siony, by pokierować statkiem.  

- Zabrała stery i wyruszyli  

w kierunku tajemniczej planety.  

Po jakimś czasie wylądowali. Owa 

planeta była piękna. Trawa wręcz 

prosiła o dotyk, a niebo było ide-

alnie niebieskie. Jednak rodziców 

Eryka nie było. Nagle usłyszała 

dźwięk wiadomości: 

Witaj Sue, 

gratulujemy przejścia testu. Eryk 

to hologram. Zdałaś test na zie-

mianina. Obudzisz się jako czło-

wiek i będziesz myśleć, że to sen. 

 

Sue obudziła się. 

- To był sen. To był sen. To nie 

było prawdziwe. 

Wstała z łóżka, żeby zrobić sobie 

ziemską jajecznicę. 

Julia Lisak 

 28 marca 2019r. na lekcji 

historii u pani Joanny Król mieli-

śmy okazję przenieść się w czasie 

do epoki naszych rodziców  

i dziadków, PRL-u. Do tych zajęć 

przygotowywaliśmy się długo, 

zostaliśmy podzieleni na grupy,  

z których każda miała zadanie 

zaprezentować wybraną dziedzi-

nę życia. 

 Grupka dziewczyn pokaza-

ła nam jak kobiety ubierały i ma-

lowały się w tamtym okresie. Każ-

da z nich pomalowała i ubrała się 

tak jak to robiono w tamtych cza-

sach. Były to żywe kolory jak, np. 

czerwony, pomarańczowy jak  

i również fioletowy, ale także były 

też bardziej stonowane kolory 

takie jak szary, niebieski czy biały. 

Makijaż noszono mocny i widocz-

ny, były to: czarne kreski, różno-

kolorowe cienie do powiek i ja-

skrawe pomadki.  

 Grupa chłopców zapre-

zentowała nam jakimi samocho-

dami wtedy jeżdżono. Były to 

m.in. SYRENKA, TRABANT  

oraz FIAT 126p. czyli tzw. 

,,maluch” najbardziej popularny 

samochód tamtych czasów. Mu-

zyki słuchano na magnetofonach 

z kasetami. Jednymi z najpopular-

niejszych wykonawców byli: Ma-

ryla Rodowicz, Zdzisława Sośnic-

ka, Zbigniew Wodecki i Urszula. 

 Lekcja ta była bardzo inte-

resująca. Wraz z klasą dowiedzie-

liśmy się dużo ciekawych rzeczy 

na temat życia w PRL-u. Chciała-

bym, żeby taka lekcja się powtó-

rzyła. 

Agata Olejnik 

Życie w PRL-u 
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