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Jak lepiej się uczyć 

podczas nauki zdalnej?  

Oto porady naszej redakcji!  
 

 

1. Jeśli budzisz się tuż przed rozpoczęciem lekcji, przemyj twarz zimną wodą  

– ona cię rozbudzi. 

2. Przed lekcjami koniecznie zjedz śniadanie – wtedy Twój  

mózg lepiej pracuje! 

3. Codziennie przed lekcjami wietrz pokój. 

4. Aby lepiej skupić się na lekcji, wycisz sobie telefon. 

5. Jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, to napisz na karteczce samoprzylepnej,  

co i na kiedy masz wykonać, a następnie przyklej ją w widocznym miejscu. 

6. Odrywaj wzrok od komputera, aby Twoje oczy miały czas na wypoczynek. 

7. Bądź przygotowany na każdą lekcję. 

8. Rób zadania domowe zgodnie z terminem ustalonym przez nauczyciela. Nie 

odkładaj zadań na później, tyko rób je od razu. 

9. Możesz po lekcjach przynieść sobie coś smacznego, zjeść to, a potem zabrać 

się  do nauki.  

10. Możesz konsultować zadania z kolegą lub koleżanką, łącząc się na Teamsach.  

Razem raźniej! 
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11 listopada – święto  

odzyskania niepodległości 
 

W historii Polski i Europy 11 listopada 1918 roku zapisał się jako 

data zakończenia I wojny światowej. Polacy kojarzą go jako 

moment odzyskania niepodległości po okresie zaborów.  

  

Ponad 200 lat temu nasz kraj napadły i podzieliły go między siebie sąsiednie państwa: Rosja, 

Prusy i Austria. Polska zniknęła z map i jako państwo przestała istnieć na 123 lata. Stało się tak, 

ponieważ nasz kraj był osłabiony wojnami i najazdami oraz miał silnych sąsiadów. Coraz 

większe wpływy w Polsce miała Rosja.  

 

Przez czas rozbiorów na terenach polskich jednak nadal mieszkali przecież Polacy. Mieli bardzo 

trudno, bo nie mogli sami decydować o swoim losie, nie uczyli się w szkołach polskiego  

i kazano im mówić w innych językach. Nie mieli też swojego króla ani prezydenta. Polacy 

bardzo chcieli mówić po polsku, obchodzić polskie święta i nadal mieć swój kraj.  

  

11 listopada 1918 r. Niemcy przegrały I wojnę światową,  

a Marszałek Józef Piłsudski został dowódcą Wojsk Polskich 

i odtąd starał się odbudować Polskę.  

 

Wiemy, że nasz kraj ma ponad tysiąc lat i że mamy bogatą tradycję 

i historię. Wiemy też, że wielu polskich rycerzy, żołnierzy i innych 

bohaterów poświęciło swoje życie, by uratować Polskę  

w czasie wojen, gdy atakowały nas inne kraje.  Teraz cieszymy się, że 

mamy nadal swój język, swoją flagę i tożsamość.  Możemy żyć 

w wolnym kraju i mamy pokój, możemy spokojnie się uczyć, 

pracować i sami o sobie decydować, wybierając władze w wyborach i mogąc mówić i pisać 

po polsku. Aby przetrwał nasz naród, musimy o tym wszystkim pamiętać oraz szanować naszą 

historię i tradycję. Niech żyje Polska!  

Oliwia Morawska kl. 4a 
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25 listopada – Światowy Dzień  

Pluszowego Misia 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 

listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego 

dnia przypada rocznica powstania tej maskotki.  

 

Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to 

pluszowy miś świętował swoje setne urodziny. Warto przy tej okazji dodać, że z powstaniem 

pluszowego misia wiąże się legenda sięgająca 1902 roku.  

 

Historia pluszowego misia  

Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – 

Teodora Roosvelta. W 1902 roku wybrał się on z przyjaciółmi na 

polowanie. W trakcie wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. 

Prezydent stanął w obronie zwierzaka i nakazał jego uwolnienie. 

Całą historię zilustrowano komiksem w dzienniku „Washington 

Post”. Historia ta zainspirowała Morrisa Mitchoma, producenta 

zabawek i właściciela sklepu z zabawkami w Nowym Yorku. Stworzył on nową zabawkę  

dla dzieci w formie pluszowego misia. Autor nazwał go Teddy's Bear, nawiązując do imienia 

prezydenta USA.  

  

Miś – dziecięcy bohater 

Tym samym pierwszy miś jako maskotka powstał 117 lat temu  

i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek 

na świecie. Pluszowy miś przez lata był także bohaterem wielu bajek 

i filmów dla dzieci. Zdecydowanie do najpopularniejszych należy 

Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Colargol czy zwariowany miś z filmu 

„Ted”. W każdym przypadku pluszowa postać jest pozytywna 

i dostarcza oglądającemu wiele radości.  

 Oliwia Morawska, kl. 4a 

https://warszawa.naszemiasto.pl/tag/rocznica-powstania.html
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NASZE RECENZJE 

Nadsyłajcie do tego działu swoje recenzje filmów, 

książek, gier, przedstawień, wystaw, płyt, koncertów – 

wszelkich dziedzin sztuki artystycznej, której własnym 

odbiorem chcecie się podzielić z innymi. Czekamy! 

 

Recenzja filmu „Dylemat społeczny” (2020)

Ostatnio na lekcji języka polskiego miałam 

okazję obejrzeć film dokumentalny 

w    reżyserii Jeffa Orlowskiego „Dylemat 

Społeczny”. Wyprodukowany niedawno,  

bo w tym roku, dostępny na platformie 

Netflix.  Na początku myślałam, że będzie 

nudny i bezużyteczny. Ku mojemu 

zaskoczeniu okazał się bardzo ciekawy.  

Film na pewno odwołuje się do życia wielu  

z nas. Niesie za sobą bardzo ważne informacje 

o rzeczach, o których nie mamy pojęcia,  

a które mogą diametralnie zmienić nasze 

losy. Dokładniej mowa o najpopularniejszych 

aplikacjach, serwisach społecznościowych  

i o tym, jak wiele danych pobierają one  

od użytkowników, uzależniając ich od 

technologii. Uważam, że problematyka filmu 

dotyczy wielu ludzi, a w szczególności 

nastolatków.   

W filmie przedstawione są losy fikcyjnej 

rodziny. Na samoocenę jej członków niemały 

wpływ mają między innymi Snapchat, 

Instagram i Facebook. Twórcy pokazują,  

że wiele obrazów w mediach 

społecznościowych jest przerysowanych,  

a dzieci, nie zdające sobie z tego sprawy, 

za wszelką cenę upodabniają się do swoich 

internetowych idoli.  
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Produkcja ukazuje, że media społeczno-

ściowe mogą powodować problemy ze zdro-

wiem psychicznym, a nawet zniszczyć życie. 

Sama podczas kwarantanny spędzałam 

mnóstwo czasu w Internecie, czasem ponad  

8 godzin, zanim zorientowałam się, jaki ma to 

na mnie wpływ. Wielu ludzi myśli, że przez 

social media połączą się z innymi, lecz tak 

naprawdę zamykamy się w sobie i świecie 

Internetu i zapominamy o tym realnym! 

Tworzymy relacje elektroniczne, a pomijamy 

te prawdziwe. Jest to przerażające, jak 

największe aplikacje mogą kierować naszym 

życiem.  

Media społecznościowe utrwalają w nas 

nieprawdziwe, szkodliwe dla nas samych i 

dla innych przekonania. Zawsze powinniśmy 

weryfikować je, badać i zastanawiać się, czy 

rzeczywiście są efektem naszych własnych 

przemyśleń. 

 

 

 

Uważam, iż każdy użytkownik sieci powinien 

obejrzeć tę produkcję, aby uświadomić 

sobie, jak wiele danych posiadają 

najpopularniejsze media społecznościowe 

oraz jak wpływają na ludzką psychikę. Obraz 

przedstawia zasadzki, których najwięksi 

gracze na rynku social mediów nie mają 

odwagi przedstawić użytkownikom. Poprzez 

historię wyszukiwań i z pozoru prywatne 

wiadomości w portalach społecznościowych 

algorytmy dowiadują się o nas więcej, niż 

nam się wydaje, aby sprzeda-wać nam 

kolejne fake newsy, w które potencjalnie 

uwierzymy.   

Warto się zapoznać z problematyką tego 

filmu, spojrzeć na źródła swoich poglądów 

i nawyków. Film jest dla mnie bardzo 

wartościowy i polecam go zobaczyć. 

 

Michalina Kotyza, kl. 7e 
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Recenzja filmu „W 80 dni dookoła świata” (2004) 

Ostatnio oglądałam film wyreżyserowany 

przez Franka Coraciego pt. „W 80 dni dookoła 

świata”. Film ten powstał na podstawie 

książki Juliusza Verne’a o tym samym tytule. 

Głównymi bohaterami filmu są angielski 

dżentelmen Phileas Fogg i jego asystent 

Passepartout. Początkowo Pan Fogg wiedzie 

bardzo uporządkowane życie. Pewnego dnia 

zakłada się z prezesem Królewskiej Akademii 

Nauk, że zdoła w 80 dni okrążyć cały świat. 

Razem ze swoim asystentem wyruszają w 

podróż, podczas której przeżywają ciekawe 

przygody. 

Film ten należy do kina familijnego. Można go 

oglądać razem z całą rodziną. Każdy, zarówno 

młody, jak i starszy, znajdzie w nim coś 

interesującego. Film momentami bawi do łez, 

czasem bywa zaskakujący. Polecam go 

wszystkim, którzy są ciekawi, czy Fogg da 

radę wygrać zakład na czas! 

Nadia Hymczak, kl. 5b

Recenzja filmu Mój przyjaciel Hachiko (2009) 

Film szwedzkiego reżysera Lassego Hallstro-

ma opowiadający historię pieska rasy akita 

o imieniu Hachiko. 

Zwierzak zostaje znaleziony na stacji 

kolejowej przez profesora muzyki Parkera 

Wilsona (Richard Gere). Pies szybko 

przywiązuje się do właściciela i nie przestaje 

na niego czekać nawet po śmierci Parkera. 

Scenariusz oparty jest 

na prawdziwej historii 

psa o tym samym 

imieniu.  

Film ten jest niezwykle 

wzruszający i bardzo mi 

się podobał. Polecam go osobom, które są 

wrażliwe na nieszczęścia innych i kochają psy. 

Julia Kurdziel, kl. 5a



 

FILMOWE POLECANKI,  
czyli krótki przewodnik po filmach  

dla uczniów w różnym wieku! 

 

FILMY DLA KLAS 1–3 

Jak zostać kotem (2016, reż. Barry 

Sonnenfeld) – pewien biznesmen ma 

wypadek, w którego wyniku staje się kotem, 

przez co zaczyna spoglądać na świat dużo 

inaczej. 

Benji (2018, remake filmu z 1974 r., reż. 

Brandon Camp) – film przygodowy, który 

opowiada o chłopcu, który znalazł psa. To 

bardzo śmieszna komedia. 

FILMY DLA KLAS 4–6 

Matylda (1996, reż. Danny DeVito) – Matylda 

jest, można by pomyśleć, przeciętną 

dziewczyną. Kiedy jednak była mała, nauczyła 

się czytać, pisać i bardzo płynnie mówić. To 

nie wszystko, ma także nadprzyrodzone 

moce. Jakie? Żeby się dowiedzieć, obejrzyjcie 

film. Warto wspomnieć, że scenariusz jest 

oparty na powieści Richarda Dahla. 

Cudowny chłopak (2017, reż. Stephen 

Chbosky) – opowieść o chłopcu, który po 

przejściu wielu operacji plastycznych idzie 

pierwszy raz do szkoły. Na początku nikt go 

nie lubi, ale w końcu znajduje przyjaciół i ma 

wspaniałe przygody. 

FILMY DLA KLAS 7–8 

Szatan z siódmej klasy (2006, reż. Kazimierz 

Tarnas) – opowiada o przygodach Adasia, 

chłopca z żyłką detektywistyczną, który wraz 

z rodziną musi rozwiązać tajemniczą sprawę. 

Film na podstawie powieści Kornela 

Makuszyńskiego. 

Więzień labiryntu (2014, reż. Wes Ball) – 

nastolatek o imieniu Thomas budzi się 

w ciemnej windzie. Nie pamięta jednak 

niczego. To bardzo ciekawa i wciągająca 

historia fantastyczna. 

Joanna Ostasz, Anna Olejak, kl. 6f 



 

CIEKAWOSTKI 

Jesteś wielbicielem zwierząt? 

Przeczytaj ciekawostki i sprawdź,  

jaką masz wiedzę na ich temat. 

 

Czy wiesz, że... 

✓ istnieje gatunek meduz, które uznawane są za nieśmiertelne, ponieważ ich 

komórki bardzo dobrze się regenerują, zmieniając się na inny typ? 

✓ kozy były pierwszymi zwierzętami, którymi opiekowali się ludzie? Hodowla 

tych zwierząt trwa od ponad 9000 lat! 

✓ psy i koty można zidentyfikować po niepowtarzalnym odcisku nosa? 

✓ niektóre ze zwierząt, np.: szympansy, kanarki czy łyski, potrafią liczyć?  

✓ wydry w czasie snu najczęściej trzymają się za łapki? Robią to, aby się nie 

rozdzielić. 

✓ pingwiny oświadczają się w podobny sposób do ludzi, ale zamiast 

pierścionka dają samiczce kamyk i od tego, czy go przyjmie, zależy, czy 

zostaną parą? 

✓ kolibry są jedynymi znanymi ptakami, które potrafią latać do tyłu? 

✓ karaluchy potrafią żyć bez głowy nawet parę tygodni? 

✓ serce krewetek znajduje się w ich głowie? 

✓ u piesków preriowych pocałunek jest zwyczajnym powitaniem? 

 

                                                                         Joanna Ostasz, kl. 6f 
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Ciekawostki ze świata 

Harry’ego Pottera 

 

Witajcie młodzi czarodzieje i czarownice! Tutaj możecie 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących 

bardzo popularnej serii książek i filmów o Harrym 

Potterze. Jesteście gotowi? Zaczynamy! 

• Książki o Harrym Potterze zostały 

przetłumaczone na blisko 70 języków. 

• Aktor odgrywający rolę Harry’ego Pottera, 

Daniel Radcliffe, podczas nagrywania serii  

o młodym czarodzieju używał 160 par okularów! 

• Wszystkie eliksiry, które pili aktorzy w filmie,  

to głównie zupa. 

• W filmie „Harry Potter i Zakon Feniksa” gabinet 

Dolores Umbridge zdobiły talerze z wizerunkami 

kotów. Do sesji zdjęciowej zwierzątek użyto 40 

kotów ze schroniska. Co ciekawe, po tym 

wydarzeniu wszystkie koty znalazły dom i żaden  

z nich nie wrócił do schroniska. 

• Potter, czyli nazwisko głównego bohatera. 

należało do sąsiadów autorki, którzy mieszkali 

niedaleko jej domu rodzinnego, kiedy była jeszcze 

dzieckiem. 

• Puszek, czyli trójgłowy pies pilnujący klapy  

w podłodze (w pierwszej części serii),  

jest nawiązaniem do Cerbera, który w mitologii 

greckiej również był trójgłowym psem, tylko 

strzegł wejścia do świata zmarłych. 

• Harry Potter ma urodziny 31 lipca, czyli tego 

samego dnia, w którym urodziny świętuje J. K. 

Rowling. 

• Autorka popularnej serii przyznała, że pierwszy 

rozdział pierwszej części cyklu napisała aż 17 razy. 

• W 2015 roku okazało się, że źle wymawiamy 

imię czarnego charakteru powieści – Voldemorta! 

Autorka powiedziała, że Voldemort wymawia się 

z niemym „t”. 

• Imię Sami-Wiecie-Kogo, czyli Voldemort, 

pochodzi z języka francuskiego. Głównie składa się 

ze słów „eVOLo” – uciekać, „DE” – od – i „MORTis” 

– śmierć, 

• Zaklęcie uśmiercające, czyli Avada Kedavra, 

pochodzi od armeńskich słów Ahadda Kedhabrha. 

Te słowa oznaczają dokładnie „zniknąć jak ten 

świat”. 

• W filmie sowę śnieżną Harry’ego, Hedwigę, 

zagrały łącznie trzy różne ptaki tego gatunku. 

• Minerva, czyli imię nauczycielki transmutacji, 

opiekunki Gryffindoru i zastępczyni dyrektora, 

zostało wzięte z mitologii rzymskiej, w której 

Minerva, była boginią mądrości, czyli 

odpowiednikiem greckiej Ateny. 

 

 

Paulina Morzy, kl. 5a 

 



12 
 

 

NASZA  

TWÓRCZOŚĆ 

Zachęcamy Was do prób literackich, przesyłajcie 
do tego działu swoje teksty. Czekamy! 

 

Trzynasta praca Heraklesa 

Po wykonaniu dwunastego zadania szedł 

Herakles wraz z Cerberem (trzygłowym psem 

porwanym przez niego z Hadesu) i rozmyślał  

o spokojnym życiu bez niebezpieczeństw. 

Nagle, w oddali, zauważył jakąś dziwną skałę, 

pozłacaną pręgami zachodzącego słońca. 

Szybko przywiązał Cerbera do drzewa  

i pomknął ku tajemniczej skale. Gdy do niej 

dobiegł, ujrzał dziwne płaskorzeźby 

przedstawiające różne jego prace. Dotknął 

więc ścianki, a ta nagle odezwała się, 

przyciszonym głosem. 

– Heraklesie, aby odkryć tajemnice 

magicznego, odległego świata, znajdującego 

się za mną, musisz stuknąć maczugą kolejno  

w przedstawienia prac, które wykonałeś.  

– Głos dość dźwięcznie wypowiedział to 

zdanie, ale później zamilkł.  

Herakles bez słowa zaczął uderzać lekko każdą 

scenę wyrzeźbioną na ścianie. Nie musiał sobie 

długo przypominać kolejności swoich prac. 

Kiedy skończył, ściana poruszyła się i ukazało 

mu się wejście. Heros wszedł do środka,  

ale tam ujrzał tylko ciemność, podświetlaną 

jedynie słabym blaskiem gwiazd i księżyca.  

Nie było tam zbyt wielu ludzi, lecz ci, którzy 

byli, bardzo smutne wiedli życie. W pewnym 

momencie podeszła do niego dwójka dzieci, 

chłopiec i dziewczynka. Chłopiec był bardzo 

wysoki, miał czarne oczy, a jego włosy świeciły 

brązowym blaskiem. Dziewczynka zaś cerę 

miała rumianą, włosy długie i czarne, a oczy 

koloru orzechowego. Obydwoje ubrani byli  

w stare, wyświechtane ubrania.  

– Mam na imię Amon – powiedział chłopiec,  

po czym ciągnął dalej. – A to moja siostra, 

Idalia. 

– Ja jestem Herakles – przedstawił się 

uroczyście bohater. 

–  Panie Heraklesie, mamy do pana pytanie – 

powiedziała dziewczynka, lekko sepleniąc. 

– Zatem słucham – odpowiedział jej Herakles. 

– Czy mógłby pan przywrócić tutaj światło  

i dzień? – zapytała Idalia, a jej duże oczka 

miotały iskierki świecące niczym małe 

gwiazdeczki. 

– Spróbuję! Ale opowiedzcie mi, jak to się stało, 

że nie macie tu dnia?  
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– Słońce ukradł stąd księżycowy potwór, który 

mieszka w wielkiej pieczarze. Zrobił to, 

ponieważ nie lubił szczęścia ludzi, a kochał 

jedynie smutek i cierpienie. Zsyłał na nasz ród 

wielkie nieszczęścia, tak jakby otworzył puszkę 

Pandory. Składaliśmy już wiele ofiar Zeusowi, 

aby pomógł sprowadzić tu dobro i szczęście – 

odpowiedział przyciszonym i tajemniczym 

głosem Amon. 

 

Herakles bez słowa odszedł w stronę gór, które 

okrywała wielka fala dziwnej mgły. Dzieci 

patrzyły z podziwem, jak Herakles rusza  

do wielkiej pieczary księżycowego potwora,  

a kiedy zniknął im z oczu w gęstej mgle, poszły 

opowiedzieć o wszystkim rodzicom. 

Tymczasem Herakles szedł wzdłuż pasma 

magicznej rzeki, rozciągającej się aż do pieczary 

potwora. Gdy doszedł na miejsce, ujrzał wijące 

się wielkie cielsko bestii, której oczy wyrażały 

swym strasznym spojrzeniem zło i nienawiść. 

Herakles natychmiast napiął łuk i wypuścił 

strzałę prosto w głowę potwora. Miejsce 

skaleczenia zaczęło krwawić, jednak potwór 

nie zginął. Była to bardzo dziwna sprawa.  

„Spróbuję jeszcze raz” – pomyślał Herakles  

i nagle kolejna strzała poszybowała ku sercu 

potwora. Trafiła go i bestia rozleciała się  

na kawałki. Wtem na niebo wleciało wesołe 

słońce i pozłociło całą krainę. Herakles zdał 

sobie sprawę, że chyba powinien już wracać, 

bo jeszcze mu Cerber ucieknie. Wrócił więc  

do skalnego wejścia, ale nie zdążył jeszcze 

przejść, gdy Idalia i Amon wraz z rodzicami 

podeszli do niego. 

– Dziękujemy, Heraklesie! – wykrzyknęły 

chórem dzieci i ruszyły, by go uściskać. 

Oczy rodziców chłopca i dziewczynki patrzyły 

na Heraklesa z wyrazami wdzięczności. To był 

dla niego bardzo szczęśliwy dzień. Zmierzał  

ku wyjściu, ale się zatrzymał. 

– Idalio, Amonie, proszę Was, abyście wraz  

z rodzicami, poszli ze mną ujrzeć cuda Grecji  

i zamieszkać na zamku. Moja matka na pewno 

was przyjmie – powiedział do nich Herakles. 

Natychmiast rozległy się gromkie brawa, 

okrzyki i wiwaty. Wszyscy ludzie cieszyli się  

z powodu dwóch odważnych dzieci, które 

postanowiły powierzyć los krainy bohaterowi 

najsłynniejszej opowieści, jaką znali. Idalia  

i Amon cali rozpromienieni pobiegli  

do Heraklesa i wraz ze swoimi rodzicami, 

ruszyli ku przejściu ukrytemu w skale. Kiedy 

wyszli, słyszeli za sobą jeszcze kilka donośnych 

wiwatów. Herakles odwiązał Cerbera  

od drzewa, po czym wszyscy razem skierowali 

się w stronę pałacu. 

Odtąd Idalia, Amon, Herakles i rodzice dzieci 

żyli bardzo spokojnie, a mieszkańcy 

tajemniczej krainy już na zawsze mieli słońce.  

 

Paulina Morzy, kl. 5a 
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Niesamowite przygody z pamiętnika Wiktorii 

 

23 listopada 2020, Zakopane  

 

Cześć! Mam na imię Wiktoria, ale wszyscy 

mówią na mnie Wiki. Piszę ten pamiętnik, bo 

mam wiele przygód, a nikt mi nie wierzy, 

więc tutaj się muszę zwierzać. 20 czerwca 2020 

roku razem z moją rodziną przeprowadziliśmy 

się z Warszawy do Zakopanego i zamieszka-

liśmy w stojącym na uboczu wielkim  

i staroświeckim domu. Mój pokój jest duży, 

stoi w nim łóżko z baldachimem i wielka 

szafa (na suknie, jest taka wysoka).  

 

Mam dwóch braci i siostrę. Mają na imię Kamil, 

Adam i Marta. Ja mam 11 lat, Marta 13, Adam 

15, a Kamil 17. Jestem najmłodsza. Poszłam we 

wrześniu do nowej szkoły, a potem przyszło 

nauczanie zdalne. Nikogo prawie nie 

znam. Tylko Laurę, która od razu była dla mnie 

miła. Laura opowiadała mi, że w moim domu 

mieści się zaczarowane lustro. To lustro 

należało kiedyś do wielkiej czarodziejki, która 

przed wielu, wielu laty umarła. Podobno 

jego tafla skrywa rozmaite tajemnice.  

 

Pewnego dnia mama poprosiła mnie, abym 

przyniosła ze spiżarni dżem jabłkowy. Nie 

dziwcie się, że w moim domu od razu jest 

dżem, bo w naszym ogrodzie mieści się sad. 

Gdy weszłam do spiżarni, niechcą-

cy kopnęłam dywan tak, że uchylił się róg. 

Zobaczyłam jakąś klapę i zamek. Wzięłam 

dżem i uciekłam. Przez kilka dni o niczym innym 

nie myślałam poza tą tajemniczą 

klapą. Ciekawa byłam, co pod nią jest. Innego 

dnia wieczorem oparłam się o ramę łóżka  

i nagle coś małego i złotego wyskoczyło  

i zawirowało na podłodze. Był to mały złoty 

kluczyk! Miał bardzo dziwny zamek, taki sam 

jak w klapie. 

 

Pobiegłam do spiżarni, odsunęłam dywan,  

po czym otworzyłam klapę. Zobaczyłam tam 

piękne lustro w złotej oprawie, ale jego tafla 

była dziwna – całkiem matowa. Po chwili 

domyśliłam się, że to lustro, o którym 

opowiadała mi Laura.  Rano opowiedziałam  

o nim mamie i zapytałam, czy może ono 

zawisnąć w moim pokoju. Mama zgodziła się 

bez przeszkód.  

 

Tej nocy słyszałam dziwne wywoływanie 

mojego imienia. Wstałam i podeszłam  

do lustra. Zobaczyłam w nim jakiś papier,  

a na nim napisane było:   

 

W mej tafli matowej wielka moc się kryję,  

Wybranki zachodu głos to odkryje.  

Lecz strzeż się przed władcą ciemności,  

Bo on w swym sercu nie ma litości.  

By przygotować się na wielki bój,  

Przygoda życia ubierze cię w odpowiedni strój.  

 

Wiki rozumiała ten przekaz aż za dobrze. 

Wiedziała, że czas wyruszyć w drogę.  

 

Ciąg dalszy nastąpi...        

 

Aleksandra Charewicz, Oliwia Morawska, kl. 4a 
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Dojrzała decyzja nastolatka, czyli jak zostać superbohaterem 

 

Właśnie wybiła godzina 21.00. Do sklepu  

w pośpiechu wchodzi pewien chłopiec, który 

przyszedł po sznur do związania plandeki, którą 

przykrywa Defendera na zimę. Minutę później 

wbiega dwóch facetów, którzy krzyczą do 

kasjera: „Dawaj pieniądze!”. Chłopiec 

uświadamia sobie, że to jest napad.  

  

Marcel ma 14 lat i lubi komiksy o superboha-

terach. Lubi udawać, że jest jednym z nich. 

Najbardziej chciałby mieć moce Spidermana. 

Ma ciemne włosy jak on, ale nosi za duże 

ubrania po bracie.    

  

Chłopiec usłyszał otwieranie kasy i wtedy 

pomyślał: „Jakbym wziął rurkę i zaczął bić 

bandytów, może by uciekli, ale z drugiej strony, 

powinna załatwić to policja!”. Zapomniał,  

że nie wziął telefonu i nie mógł zadzwonić  

pod 112. Wziął więc rurkę pex z półki, krzyknął 

i rzucił nią w jednego bandytę. Ten zaczął  

go gonić, ale Marcel przewidział jego ruch.   

  

Wcześniej wziął taśmę i owinął ją wokół 

jednego i drugiego regału tak, żeby bandyta, 

biegnąc za nim, potknął się i przewrócił. 

Następnie położył na drodze grabie kolcami  

do góry, żeby drugi bandyta na nie stanął  

i oberwał rączką w twarz. Marcel bardzo się 

zdziwił, że bandyci nabrali się na sztuczki  

z kreskówki.  

Po chwili napastnicy ocknęli się i zobaczyli,  

że są związani. Jednak jednemu napastnikowi 

przypomniało się, że ma nóż w tylnej kieszeni 

spodni. Wykorzystał go, aby rozciąć sznur, 

którym miał związane ręce. Następnie uwolnił 

przytomnego już kolegę bandytę i razem 

wrócili do pogoni za Marcelem. A wtedy, nagle, 

z trzaskiem otworzyły się drzwi i wpadli 

policjanci, których wezwał kasjer. Ku ich 

zdziwieniu bandyci wjechali im prosto w ręce. 

Natychmiast zostali zakuci w kajdanki  

i odprowadzeni do radiowozu.   

 

Marcel chwilę wcześniej uciekł w alejkę  

z olejami do traktorów. Chwycił jedno 

opakowanie i wylał jego zawartość przed 

wejściem do sklepu, żeby bandyci się 

poślizgnęli.  Następnego dnia do domu 

nastolatka zadzwonił komendant policji  

i powiadomił go, że otrzymał dyplom  

za odwagę i obywatelską postawę.  

 

Marcel zachował się odpowiedzialnie, 

pomysłowo i bohatersko i za to został 

odznaczony. Koledzy w klasie gratulowali mu 

odwagi, a jego historia znalazła się na pierwszej 

stronie gazetki szkolnej. Defender został 

przykryty plandeką na zimę, a sznur, którym ją 

z tatą obwiązał, Marcel otrzymał jako nagrodę 

od sklepu budowlanego.

Jan Nadwyczawski, kl. 6d 
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KĄCIK KULINARNY  
 

Omlet mistrzów 

Składniki: 

• 4 duże jajka, 

• klika plasterków mozzarelli, 

• kilka plasterków szynki, 

• 4 suszone pomidory, 

• łyżka posiekanej natki 

pietruszki, 

• 1 łyżka masła. 

 

Sposób wykonania  

1. Jajka wbij do miseczki i rozbełtaj widelcem. 

2. Dodaj szczyptę soli, szczyptę pieprzu i posiekaną pietruszkę. 

Wymieszaj. 

3. Roztop 1 łyżkę masła na patelni, a gdy będzie rozgrzane, wlej 

zawartość miseczki. 

4. Smaż na małym ogniu, aż jajka zetną się od spodu. 

5. Poukładaj mozzarellę, szynkę i pokrojone suszone pomidory. 

6. Przykryj patelnię pokrywką i smaż jeszcze ok. 2 minuty. 

7. Gorący omlet przełóż na talerz. 

 

Twój omlet jest już gotowy! 

SMACZNEGO! 

Rady 

• Omlet możesz posypać orzechami, pestkami dyni lub dodać pomidora i 

kilka listków sałaty. Możesz też zrobić omlet na słodko i zmienić słone 

dodatki i warzywa na czekoladę, miód i świeże owoce! 

• Nie mieszaj jajek podczas smażenia – tak robi się tylko z jajecznicą. 

Oliwia Morawska, kl. 4a 
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KĄCIK JĘZYKOWY 

Ciekawi Cię, jak powiedzieć kilka słów w innym języku? 

Zapraszamy na zapoznanie się z podstawowymi zwrotami po niemiecku! 
 

NIEMIECKIE SŁÓWKA JAK JE WYMAWIAĆ? CO OZNACZAJĄ? 

Hallo  halo Cześć 

Guten Morgen  gutn morgen  Dzień dobry  

Wie gehts wie gejts  Jak się masz? 

Wie alt bist du?  wi alt byst du  Ile masz lat? 

Wie heißt du? Wi hajst du Jak się nazywasz?  

Bitte bite  Proszę  

Ich bin aus Bibice  iś bin aus Bibice Ja jestem z Bibic. 

Warschau  warszał  Warszawa 

Danzig  dancyś  Gdańsk  

Breslau breslał  Wrocław 

Kattowitz  katowic  Katowice  

Tymon Michalik, kl. 5b 

 

POŚMIEJMY SIĘ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Julia Kurdziel, kl. 5a 

W szkole pyta pani Jasia:  

 – Przyznaj się, kto za ciebie 

odrabiał lekcje: mama czy tata?  

 – Nie wiem, proszę pani, bo już 

spałem!  

 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta 

uczniów:  

 – Jak brzmi liczba mnoga 

rzeczownika „niedziela”?  

 – Wakacje, proszę pani!   

 

 

Pani pyta na lekcji dzieci:  

 – Jaki jest Wasz ulubiony kwiat?  

 Jasiu podniósł rękę i powiedział, że 

jego ulubionym kwiatem jest róża.  

 – A więc napisz to słowo na tablicy.  

 – Aaaa, to ja już wolę maki.   
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KRZYŻÓWKA NA CZAS PANDEMII...        

 

 

1. Program, w którym zapisujemy pliki. Zwany chmurą. 

2. Przez tę aplikacją mamy lekcje online. 

3. Poczta w Office 365. 

4. Urządzenie, za pomocą którego teraz się uczymy. 

5. Może być w szkole lub online. 

6. Jest w Teams, należysz do niego, do każdego przedmiotu jest inny. 

7. Miejsce, w którym się teraz uczysz. 

8. W nim tworzysz rysunki na komputerze. 

9. Są w nim arkusze kalkulacyjne. 

10. Program do tworzenia prezentacji. 

11. Elektroniczny dziennik. 

 

Aleksandra Charewicz i Oliwia Morawska, kl. 4a 
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