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 Wiosną przyroda 

budzi się do życia. Ptaki 
przylatują z ciepłych 
krajów, a drzewa 
zaczynają wypuszczad 
pąki. Ostatki śniegu 
topnieją, a trawa 
odzyskuje swoją zieloną 
barwę. Niektóre zwierzęta 
budzą się ze snu 
zimowego. Ludzie kochają tę porę roku. W koocu, kto jej nie kocha, 
wszystko jest zielone, zwierzęta wesoło biegają po lasach, łąkach 
i polach. Rolnicy oraz ogrodnicy, którzy przez całą zimę się „nudzili” 
wreszcie będą mieli, co robid. Zwierzęta gospodarcze wreszcie zjedzą 
świeżą i pyszną (dla nich) trawę. Wiosna jest jedną z najpiękniejszych 
pór roku. Wszystko wydaje się piękniejsze i nowsze. Wiosna to dla 
przyrody cudowny czas. 

Asia Figiel kl. 5a 

 

Wielkanoc w naszych domach odbyła się 
bardzo przyjemnie. Tydzieo przed Wielkanocą 
byliśmy w kościele na mszy w Niedzielę Palmową, 
na której ksiądz święcił nasze palmy. Dzieo przed 
Wielkanocą byliśmy święcid potrawy, które 
będziemy jedli w Niedzielę Wielkanocną min. 
jajka, sól. Lecz w sobotę jeszcze 
przygotowywaliśmy potrawy na następny dzieo. 

Piekliśmy ciasto, barwiliśmy oraz 
malowaliśmy jajka, robiliśmy także 
inne pyszne potrawy.   W Niedzielę 
Wielkanocną każdy zjadł ze swoją 
rodziną miłe śniadanie, a następnie 
wybrał się do kościoła na mszę. Jajka 
oczywiście na stole nie mogło zabraknąd, ponieważ symbolizuje 
nowe życie. To były bardzo miłe święta. 

Asia Figiel kl. 5a 
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Coś o naszej szkole 

Budzik dzwoni już od rana, 

Wstaję jakaś niewyspana, 

Szybko mleko i kanapka, 

Mycie buzi, pośpiech, czkawka. 

Patrzę – stoi wciąż ta sama, 

Moja szkoła  

Widzę w niej plusy i  minusy 

Oraz buzie roześmiane. 

 

 

 

 

Jak słyszycie jedni szkołę lubią, drudzy 

nienawidzą. Wstawanie bywa trudne, ale gdy ma się 

siostrę, która zrzuca Cię z łóżka wszystko staje się 

łatwiejsze. 
 

Na podst. Internetu Paulina Mączka kl. 5b 

 
Poczta walentynkowa 

 

Walentynki! W naszej szkole, jak co roku 

działała poczta walentynkowa.  Listy można było 

oddawać do pokoju nauczycielskiego nauczycieli  

w-f lub naszym kolegom z samorządu 

uczniowskiego, którzy chodzili po klasach i zbierali 

je. W dzień Walentynek laurki i listy zostały 

rozniesione szczęśliwym osobom, do których były 

zaadresowane.  Pamiętajcie, że takich listów nie 

można się wstydzić! Zachęcam was do pisania także 

w przyszłym roku! 
 

Julia Lekston kl. 5a 
 

Bukowno wolontariuszem! 
 

Na pewno znacie organizacje 

charytatywną Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy.   

W tym roku nasze ukochane 

Bukowno uczestniczyło w niej po raz 

kolejny, uzbieraliśmy 33 590,14 zł!!!  Jak co rok 

odbyła się także aukcja charytatywna.  Było wielu 

młodych wolontariuszy (kilku z naszej szkoły), 

którzy mocno się zaangażowali.  

Suuuper tak trzymać dalej. 
 

Julia Lekston kl. 5a 
 

 

Jutro sprawdzian 

Jeśli chcecie coś dobrze umieć, to nie 

wystarczy raz się tego nauczyć. Musimy to 

powtarzać. 

A jak powtarzać szybko i przed samym 

sprawdzianem? 

Jeśli masz jutro sprawdzian, a ty właśnie  

sobie o tym przypomniałeś, cudów nie ma- 

nie nauczysz się za dużo.  

Możesz jednak sobie 

przynajmniej kilka rzeczy 

przypomnieć… 

 Przekartkuj książkę  

 Zbieraj swoje kartkówki i klasówki 

 Zrób sobie testy 

 

Na podst. czasopisma Victor Junior 

Julita Chmura kl. 5a 
 

Zastanawiasz się jak pisać? 

Poniższa tabelka wyjaśni ci proste zasady: 
 

Wielką literą, czy, czy małą? 
Wielką literą napisz: Małą literą napisz: 

Przezwiska kolegów i 

koleżanek, np. Misiek 

Nazwy dni tygodnia, 

Nazwy miesięcy, np. 

poniedziałek, lipiec, 

styczeń 

Imiona bogów 

mitologicznych, np. 

Zeus  

Wszelkie rzeczowniki 

pospolite, np. kot, 

człowiek 

Nazwy państw, miast, 

rzek, mórz, jezior, gór, 

pustyń, wysp, zatok, 

kanałów, np. Japonia, 

Zakopane, Wisła, Morze 

Czerwone, Mamry, 

Tatry, Sahara, Wyspy 

Salomona, Zatoka 

Gdańska, Kanał Sueski  

Nazwy stron świata, np. 

północ, południe,  

Pojęcia geograficzne, 

np. biegun, równik, 

równoleżnik, południk  

Nazwy mieszkańców 

państw, kontynentów i 

regionów, np. Polak, 

Europejczyk, Ślązak  

Nazwy mieszkańców 

miast  

np. warszawianka, 

wrocławianin  

Nazwy świąt i dni 

świątecznych,  

np. Nowy rok, 

Wielkanoc  

Nazwy istot 

mitologicznych lub 

fantastycznych,  

Np. krasnoludki  

Imiona i nazwiska, np. 

Ania Shirley, imiona 

zwierząt, np. Azor  

Nazwy obrzędów, 

zwyczajów i nazw 

tańców,  

np. mikołajki, oberek 

 

Na podst. czasopisma „Victor Junior” 

Paulina Nawara kl 5b 

http://www.bing.com/images/search?q=wo%C5%9Bp&qs=n&form=QBIRMH&pq=wo%C5%9Bp&sc=8-4&sp=-1&sk=&undefined=undefined


 

 

 

Historia rajdu Dakar Rally 

 
Wraz z nowym  rokiem startuje  

jedna  z największych  motocyklowych  

imprez  Dakar  Rally. Uczestników  

czeka  morderczy  upał  i pustynne  bezdroża.   

W 1977  Francuz  Thierry Sabine  zgubił się podczas  

przejażdżki.  Długo błądził. Gdy się 

wydostał,  tak  mu się to spodobało, że  

wymyślił konkurs  ,,rajd  Dakar’’, 

który  współcześnie nazywa się  Dakar  

Rally. 
 

Kacper  Skubis kl. 6a 

 

Samolotem w kosmos 

Przez lata inżynierowie mogli 

jedynie marzyć o samolocie, który 

podobnie jak Xwina, myśliwiec 

Luka Skywalkera z „Gwiezdnych 

wojen”, wzniósłby się z pasa 

startowego w przestrzeń kosmiczną, 

a po misji bezpiecznie lądował. 

Problemem był brak odpowiednich silników. Odrzutowe 

potrzebują do pracy tlenu, tego zaś w górnych warstwach 

atmosfery jest dla nich za mało. W statkach kosmicznych 

montuje się, więc silniki rakietowe, do których nie tylko 

paliwo, ale i substancje niezbędne do jego spalania trzeba 

zabierać z Ziemi. Nie jest to dobre rozwiązanie – ciekły tlen 

i stały utleniacz nawet w wahadłowcach stanowią niemal 

połowę masy startowej. 

Dwustopniowe silniki podobne do opracowywanego 

przez Amerykańską armię napędu orbitalnego statku Quick 

set będą kiedyś wynosić w przestrzeń kosmiczną ludzi 

i ładunek taniej niż obecne rakiety. Ale najpierw trzeba 

opracować niezawodne naddźwiękowe silniki 

strumieniowe. 

Na podstawie czasopisma,, Świat nauki” 

Kacper  Wróblewski kl.6a 

 

 

Jak myślisz ,kto lepiej sobie poradzi 

podczas burzy? 
 

Turysta, który przez całe życie leżał 

w fotelu  pod  pokładem, czy marynarz, który 

uczył się stawiać żagle podczas  deszczu? 

W życiu jest tak  samo. 

Trudne, wymagające sytuacje,  które  

niespodziewanie w życiu się zdarzają, to nie 

złośliwość losu, tylko szansa na zdobycie  

nowych umiejętności, które przydadzą ci się 

podczas  prawdziwej życiowej burzy.  Zamiast  

narzekać,  że los cię doświadcza,  bądź  

wdzięczny! 

 

 

Na podst.  książki ,,Planeta dobrych myśli’’ Julia Lekston  

kl. 5a 

 

 

Grzegorz Turnau 

 

Witajcie! 
Chciałabym 
opowiedzieć wam 
o jednym z moich 
ulubionych 
piosenkarzy  czyli 
Grzegorzu Turnale. 
Reprezentuje on 
poezję śpiewaną.  
Urodził się 31 lipca 1967 roku  w Krakowie. Ma 
żonę Marynę Turnau z domu Barfuss i córkę 
Antosię Turrnau.  Wydał wiele płyt ale jego 
najbardziej znane i z resztą moje ulubione to  
,,Fabryka klamek’’, ,,To tu, to tam’’, ,,11:11’’, 
,,Historia pewnej podróży’’ oraz  jego najnowsza 
płyta  ,,7 widoków w drodze do Krakowa.  Jego 
idolami są  Jan  Kanty Pawluśkiewicz i Marek 
Grechuta na których stara się wzorować swoją 
muzykę.  Teksty i teledyski tworzy dla niego 
Michał Zabłocki. Turnau  nie jest tylko wokalistą 
ale i kompozytorem, aranżerem  i  pianistą.  
Chce także opowiedzieć o jego koncertach.  
Co rok jest organizowany koncert  imieninowy 
Grzegorza Turnaua.  Ja na ten koncert jeżdżę  
z mamą  która była na nim ok.15 razy, a ja 
dopiero dwa. W tym  roku odbył się on 13 marca 
w  jak zwykle klubie ,,studio’’ w  Krakowie.  
Atmosfera  jest  świetna! Wszyscy śpiewają  
jakby byli w chórkach , śmiechu także nie 
brakuje. Grzegorz zawsze zaprasza gości 
specjalnych  np. w tamtym roku był to Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, a w tym  Michał  Zabłocki . 

 
Julia Lekston  kl. 5a 

 
Fisz Emade 

Tworzywo 
 

Jest to zespół  hip-
hopowy  z dodatkami 
muzyki jazz, Funk 
i Downtempo.  Grupa 
powstała w Warszawie w 
2002  roku.  Jego członkowie to dwóch synów 
Wojciecha Waglewskiego czyli Piotr  ,,Emade ‘’ 
Waglewski oraz   Bartosz  ,,Fisz’’ Waglewski. 
Piotr zajmuje się instrumentami głównie 
perkusją, a  Bartek  jest wokalistą.  Ich piosenki 
są bardzo budujące  i  wprawiają  człowieka 
w dobry nastrój. Wydali cztery płyty  ,,F3’’, 
,,wielki ciężki słoń’’, ,, Na żywo w mózgu’’ oraz  
najnowsza  z  nich czyli ,,Mamut’’. Moją  
ulubioną jest ,,Mamut’’, ten album  został  nawet  
nominowany do płyty  roku  2014  w muzyce  
alternatywnej  i elektronicznej, a w 2015  roku  
piosenka  ,,ślady’’ z owej płyty  została  
piosenką  roku.  Ci którzy interesują  się polskim 
radiem  trójka  wiedzą, że ta piosenka od 
kilkunastu  tygodni podbija listę przebojów. 

 
Julia Lekston  kl. 5a 



 

 

 

Hachiko 

Hachiko - pies rasy akita, który czekał w tym samym 

miejscu nieprzerwanie prawie 10 lat na przybycie swojego 

pana przy tokijskiej stacji w Dzielnicy Shibwja. Doceniając 

wierność, lojalność i oddanie psa, mieszkańcy Tokio, 

wybudowali boki dworca jego pomnik. 

 Historia Hachiko 

W 1924 roku Hachiko został przywieziony do Tokio 

przez swojego właściciela Hidesaburo Ueno, profesora na 

wydziale rolnictwa. Pies codziennie odprowadzał swojego 

pana, gdy ten wychodzi do pracy, czekał na niego 

wieczorami na pobliskiej stacji. W maju 1925 Uneo zmarł 

nagle w miejscu pracy. Zwierzak nadal codziennie czekał na 

niego na stacji, pojawiając się tam przed przyjazdem 

wieczornego pociągu przez następne 10 lat. Dzięki oddaniu, 

jakie Hachiko okazywał swojemu zmarłemu panu nadano mu 

przydomek ‘’Wiernego psa”. 

Hachiko zmarł 8 marca 1935 z powodu robaczycy serca 

i płuc. 

Na podst. Wikipedii Alicja Świerk kl. 6a 

 

Piękno konia, ciekawostki jeździeckie 

 
Konie to piękne istoty. 

Czułe i miłe. Sama jeżdżę konno 

i wiem, że do jazdy konnej 

potrzebne są: odpowiednie buty, 

toczek, bryczesy, ale 

najważniejszy jest zapał nie 

można się poddawać. Na 

początku jest trudno, ale 

wszystko się wyprostuje. No, ale dość już trzeba pamiętać, że 

konie to żywe i bardzo piękne istoty niestety czasami ludzie 

w dawnych czasach używali ich do bardzo trudnych 

i ciężkich zadań na przykład: konie pociągowe nawet 

w trudnych warunkach musiały 

wozić rzeczy, którymi były 

przyczepiane do wozów. Wcale 

nie były wygodne a konie nie 

chciały tego wozić. Za próżność 

albo zbyt wolną pracę dostawały 

batem.  W końcu złe czasy 

minęły. 

Teraz konie są szczęśliwe 

przynajmniej tak mi się wydaje. 

 

Paulina Mączka  kl. 5b 
 

Dowcipy z lasu 

 
- Jak nazywa się zwierzę na 2 litery? 

- Qń 

 

Mężczyzna rozmawia  przez  telefon: 

- Halo! Towarzystwo ochrony zwierząt? 

- Tak. Co się stało? 

- Listonosz siedzi na drzewie i drażni 

mojego psa…

 

Psy rasy ratlerek 
 

Psy rasy ratlerek nazywanych również pinczerem 

miniaturowym została wyhodowana w Niemczech. Ta rasa 

wykorzystywana jest, jako pies stróżujący 

lub pies towarzyszący. Umaszczenie mają 

czarne z rudymi i zaznaczeniami 

(podpalaniami) lub jednolicie rude 

w różnych odcieniach. 

Włos krótki, gęsty lśniący i liniejący. Są 

to psy o żywym temperamencie, 

odważny, bystry i spostrzegawczy. Lubi 

spacery. Zazwyczaj przejawia nieufność u stosunku do 

obcych i bywa szczekliwy. Ratlerki przywiązują się do 

jednego ewentualnie dwóch członków rodziny. Ratlerek jest 

ściśle spokrewniony z Dobermanem. Różnią się wielkością 

i charakterem. Szczerze, to jest moja ulubiona rasa psa. 
 

Asia Figiel kl.5a 

 

O książce 

 
Jedną z moich ulubionych 

książek jest ,,Małe akwarium’’ 

autorstwa Jorga Vierke. 

W książce wyjaśnia tajniki 

powstawania i działania miniaturowego ekosystemu wodnego 

i przedstawia sposoby jego tworzenia. Znajdują się tam 

praktyczne porady dotyczące wyposarzenia i utrzymania 

akwarium i sprzętu technicznego (np. jaki filtr wybrać) oraz 

roślin odpowiednich do małego akwarium.  W tym poradniku 

znajdują się wskazówki na temat dobierania odpowiednich do 

akwarium gatunków ryb, krewetek i ślimaków, a także jak 

dbać o te zwierzątka, aby dobrze się czuły w małym 

zbiorniku wodnym.  W książce znajduje się mnóstwo 

ciekawych ilustracji, dzięki którym lepiej rozumiemy tę 

tematykę.  Zachęcam do przeczytania książki pt. „Małe 

akwarium’’, ponieważ znajdują się tam praktyczne porady 

jak założyć swoje pierwsze akwarium, jak je ogrzewać, jak 

oświetlać, jak filtrować wodę oraz jak 

najprawdopodobniejsze do akwarium gatunki ryb i roślin. 
 

Mateusz  Stasiurka  kl. 6a 

 
Ciekawostki o lamie glamie 

Lama glama to ssak parzystokopytny 

z rodziny wielbłądowatych, który jest 

spokrewniony z alpaką i wikunią. 

Występuje w Ameryce Południowej. Długość jej ciała 

wynosi około 120 cm, a jej ogon 15 cm. Masa jej ciała 

wynosi 113-250 kg (waga przy urodzeniu 8-18 kg). Kształt 

i  barwienie ciała są różne od smukłych i długonogich po 

bardziej zaokrąglone, z krótszymi nogami. Ubarwione są od 

czarnego, niebieskiego, żółtego po białe często nie jednolicie. 

Na pewno ciekawi was to skąd się wzięła nazwa lama glama, 

już tłumacze: Lama glama została wprowadzona przez 

Lineusza w 1758 roku. Polskie słowo „lama” pochodzi od 

hiszpańskiego „llama”, które z kolei jest zapożyczeniem 

z  języka keucza – Hiszpanie tłumaczyli keuczańskie „llama”, 

jako owca. 

Aleksandra Filińska kl. 5b 

http://www.google.pl/url?url=http://zapytaj.onet.pl/Category/010,008/2,6590853,Jak_urzadzic_ladne_i_przyjazne_rybom_akwarium.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZjGQVPuCO8fvUPTZg8gF&ved=0CBsQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNGtYqzHgXSAxS-mcga3hhEYrDZq9A
http://www.google.pl/url?url=http://2009sara46.blox.pl/2010/01/GORSZY-NIZ-KORNIKI.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QCQIVaffKoTuyQPR74DABg&ved=0CCcQ9QEwCA&usg=AFQjCNHR7XfP2F-HaM-P6sU44GOHG_zu2g
http://www.google.pl/url?url=http://da.wikipedia.org/wiki/Lama_(pattedyr)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dyUIVf_qOKK-ygOCpIHQAw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHEaDePnbfvXunUjT4SDh_bqtPDQQ
http://www.google.pl/url?url=http://koniekonikithebest11.blogspot.com/2014_02_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YiYIVZ2YOeO5ygOA64C4Ag&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNG5GXvsN_-skpkDZBEy4feJaer7fQ
https://www.google.pl/url?q=http://wiernypies.blogspot.com/2011/02/ratlerek-i-zapoznanie-z-bloogiem-xd.html&sa=U&ei=BrpwU5nAF8ar7AaOwYDIAQ&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNFAHnxDFnVv1TcSNCaIaS2SQjIxNQ


 

 

 

Recenzja gry pt. Mirror `s edge 

  

 Mirror `s edge jest grą stworzoną przez firmę DEICF 

i dystrybuowana przez firmę Electronics Arts (EA). Została 

wydana na X Box 

`a 360, Play 

Station 3 i PC. 

W grze sterujemy 

bohaterką 

o imieniu Foith 

w czasach totalnej 

kontroli 

informacji. Foith 

jest w grze sprinterów, którzy przenoszą ważną informacje 

biegając popisowo po dachu budynków. Ktoś 

niespodziewanie zabiją Paula, przyjaciela szefa Foith. 

Uwalniają w to jej siostrę, która pracuje w policji. Naszym 

zadaniem jest oczyszczenie naszej siostry z zarzutów 

i znalezienie mordercy Paula. Gra robi niesamowite 

wrażenie. Mimo to, że popisowo skaczemy z budynku na 

budynek, sterowanie jest 

naprawdę proste. Historię 

o życiu Foith opowiadają 

animowane przerywniki. 

Teraz czas na błędy, jakie 

zawiera gra. Jest ich 

naprawdę sporo. W grze 

sporo jest błędów, np. W tutorialu nasza koleżanka Celestie 

nie rusza ustami w trakcie mowy. Wszystkie postacie też są 

bardzo przewidywalne. Również gra w polskiej wersji 

językowej na polski dubbing. No dobra, czas na ocenę tej 

gry. 

Plusy:  
- łatwe sterowanie 

- przyjemny styl grania 

- przyjemne przerywniki 

Minusy: 

- łatwo widoczne błędy 

- zbyt przewidywalne postacie 
 

Ogólna ocena: 8/10 

Bruno Florkowski kl. 5a 

 

The Sims 4 przy pierwszym kontakcie jest 

niezwykle efektowna. Na pewno pamiętacie, że 

W The Sims 3 był otwarty świat, a w The Sims 4 niema 

otwartego świata, lecz jest moim zdaniem bardzo ciekawa 

i wciągająca. Jak pierwszy raz zagrałam w tą grę to mnie 

bardzo wciągnęła. 

Powiem coś o tworzeniu sima. 

Tworzenie sima jest teraz bardzo 

proste. Wystarczy kliknąć na jakąś 

część ciała i ruszyć myszką do przodu 

i do tyłu i dana część ciała się 

pomniejsza lub powiększa. Jest duży 

wybór ubrań. 

Do wyboru jest chód z nowości.   

Teraz o trybie budowania. 

Tryb budowania też jest prosty, jak coś się nie uda to można 

przenieś pokój gdzie indziej. Są też gotowe pokoje, które 

można stawiać.  
Teraz o nowościach w trybie życia.  
Są emocje takie jak; 

 Spięty 

 Skupiony 

 Pewny siebie 

Przy jakiejś emocji są odblokowane 

czynności. 

Są aktualizacje, które dodają różne 

rzeczy. 

Dla mnie tę grę opłaca się kupić. 

Julita Chmura kl. 5b 

                           
Gra Don`t Starve 

 

Don`t Starve to gra przygodowa z rysunkową grafiką. 

Premiera wyszła 23 kwietnia 2013 roku na platformach 

Windows, Linux i OSX oraz 7 stycznia 2014 roku na 

PlayStation 4. Akcja toczy się w fikcyjnym świecie pełnym 

zagrożeń, nauki i magii. Celem jest żeby najdłużej przetrwać 

unikając cienia i potworów, które się kryją. Można 

wytwarzać przedmioty z rzeczy, które się znalazło. Do gry 

wydano dodatek Reign Of Gigants z DLC. Po włączeniu gry, 

ukazuje się stylizowane menu główne z kilkoma opcjami. 

W najnowszej wersji są do wyboru: panel modyfikacji, opcje, 

wyjście z gry, link do forum gry, newsletter i przycisk 

rozpoczęcia gry. Postacie: 

- Wilson – jest to pierwsza odblokowana postać, która może 

mieć brodę chroniącą od zimna.  
- Willow – Ma zapalniczkę, którą może podpalać 

wszystko, wokół kiedy ma niskie zdrowie psychiczne. 

- Wolfgang – Boi się ciemności i potworów. Zadaje więcej 

obrażeń i ma zwiększony poziom życia i głodu. 

- Wendy - Zadaje mało obrażeń, ale za to może przywołać 

swoją zmarłą siostrę Abigail. Poza tym mniej się boi 

potworów i ciemności.                           
- WX-78 –J est androidem. Może zjeść zgniłe jedzenie bez 

obawy o szkody. 

- Wickerbottom - Nie może spać w namiocie, ani 

w śpiworze. Odnosi większe kary za zjedzenie zepsutego 

jedzenia. 

- Woodie - Jest drwalem, który kiedy zetnie za dużo drzew 

zamieni się w bobra. Teraz będzie ostatnia postać choć jest 

ich więcej. 

- Maxwell - Na początku ma miecz i zbroję nocy.  

Zachęcam do gry . 

                                                Aleksandra Filińska kl.5b 



 

 

 

 

 

TRENDY NA WIOSNĘ 

Dla dziewczyny 

Po szkole:  

Błękitne rurki i biały top będą świetnie wyglądać 

z tenisówkami 

Na dwór: 

Czerwony płaszcz, nie za cienkie leginsy i botki 

Dla chłopaka 

Po szkole: 

Koniecznie jasne szare dresy, bluza dresowa i buty 

sportowe  

Na dwór: 

Nie za gruba kurtka będzie pasować do czarnych 

spodni, koniecznie adidasy 

 

Klaudia Klimas kl.5b 

 

To, co nosimy najczęściej! 
Obuwie: 

Botki na koturnie, baleriny, półbuty, adidasy, botki 

skórzane itp. 

Ubrania: 

Leginsy, rurki, topy, płaszczyk, dresy, bluzy np. 

dresowe itp. 

 

 

 

 

Klaudia Klimas kl.5b 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Pamiętnik modowej blogerki” to książka 

Joanny Szczepaniak oparta na faktach. Powieść 

opowiada historię dziewczyny, która od kilku lat 

prowadzi bloga o modzie i pracuje w agencji 

modowej, studiuje projektowanie ubioru.  

Jej życie kręci się wokół świata fashion. 

Bohaterka pamiętnika stała się prawdziwą “fashion 

victim”.  

 

 Klaudia Klimas kl.5b 

 

 

Modelki mówią: STOP! 
 

To nie jest zły świat. Ale zdarzają się w nim źli 

ludzie. Moda to fabryka snów. Budzi marzenia 

dziewczyn, zwodzi łatwą karierą. Szybko 

przekonują, że ten zawód oznacza harówkę, stres, 

częste porażki. 

Ale tak już w tym biznesie jest i nie tu tkwi 

problem. Gorzej, że na poboczach mody działają 

przestępcy. Obiecują wyjazdy, kontrakty 

reklamowe i wykorzystują naiwność nastolatek. 

Przed nimi trzeba bronić! 

 „Twój STYL” i Fundacja La Strada rzucają 

hasło „Modelki mówią: STOP!”. Jest z nimi Anja 

Rubik i eksperci z najlepszych agencji. Mówią, jak 

powinna wyglądać praca w świecie mody, jakie 

prawa ma modelka, co wolno agentom i jak 

rozpoznać oszusta. 

 

Na podstawie gazety „Twój STYL” 

Klaudia Klimas kl.5b 
 

 

Cześd! Jestem Kacper, 
opowiem wam o kotach. 
Wszyscy wiedzą, że małe 
i wielkie bardzo lubią ciepło. 
Nasz domowy kiciuś 
z przyjemnością wygrzewa się 
w słoocu, na piecu lub na kaloryferze. Potężny lew 

chętnie drzemie na 
nagrzanych skałach, 
a lampart na 
drzewie. Ale jest też 
kot, który z miłą 
chęcią baraszkuje… 
w śniegu i nie 
straszny mu nawet 

mróz. Kto to taki? To irbis zwany panterą śnieżną. 
Wyglądem przypomina on afrykaoskiego lamparta. 
Jego futro jest jednak znacznie jaśniejsze czaro-
białe, nakrapiane czarnymi cętkami. To barwy 
ochronne, które sprawiają, że irbisa trudno 
zauważyd na tle ośnieżonych skał.  

Kacper Dąbek kl. 5a  
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Adam Mickiewicz 

Urodzony 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub 

Nowogródek. Napisał utwory: Pan Tadeusz, 

Dziady ,Oda do miłości, Romantyczność, Sonety 

krymskie, Reduta Ordona. 

Adam Mickiewicz był 

synem Mikołaja 

Mickiewicza herbu Poraj, 

adwokata sądowego w 

Nowogródku i komornika 

mińskiego oraz Barbary z 

Majewskich, córki ekonoma 

z pobliskiego Czombrowa. 

Adam Mickiewicz debiutował Zimą miejską 

na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1818 roku. 

Ten najwcześniejszy okres twórczości zwykło się 

określać mianem okresu wileńsko-kowieńskiego, 

trwającego do roku 1824. Pozostawał wówczas 

pod znacznym wpływem Woltera, którego dzieła 

tłumaczył na język polski; młody poeta głosił 

sceptycyzm poznawczy, 

zakłamanie historii i wolę 

racjonalnego poznania. 

Wynika z tego, że 

osobowość i światopogląd 

młodego Mickiewicza, 

podobnie jak zresztą 

młodego Słowackiego, 

dorastały w uwielbieniu 

literatury klasycznej. 

Prócz tego znaczna 

większość jego 

twórczości z lat 1818 –

1821 była w gruncie rzeczy poetyckim 

manifestem wciąż na nowo określanego 

stowarzyszenia Filomatów. 

Na podst. Internetu Paulina 

Mączka kl.5 b 
 

Humor szkolny 
 

• Gdyby każdy człowiek miał taki charakter jak Zosia, to 

 cała kula ziemska by z tego skorzystała. 
 
• Mickiewicz przestawił dwie skrajne części kobiecej  
natury. I chociaż przepaść pomiędzy charakterem jednej 
jak i drugiej była ogromna nie da się ukryć, że obie  
pragnęły kochać. Jak każdy z nas. Jak każdy Polak. 

 
• Była zdesperowana, gdyż szybkim krokiem zbliżał się  
czas staropanieństwa, co było jej największym  
koszmarem. 
 

 
 

 

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA. 
 

Podróże w czasie. 
 

Stało się to bardzo dawno temu. Za górami za 
lasami w niedużej chatce mieszkali 
chłopiec i dziewczynka. Nie mieli 
oni rodziców. Chłopiec nazywał się 
Jacek, a dziewczynka Natalia. 
Dziewczynka gotowała obiady, 

a chłopiec próbował skonstruować wehikuł czasu. Już 
od roku go budował. Aż pewnego dnia skończył 
i bardzo ucieszony popędził do siostry ze szczęśliwą 
wiadomością. Gdy zjedli obiad spakowali się, aby 
wyruszyć w podróż w czasie. Wylądowali w erze 
dinozaurów. Ujrzeli dinozaura. Mama Tirex zaczęła ich 
lizać myśląc, że to jej dzieci. Byli bardzo wystraszeni. 
Myśleli, że chce ich zjeść. Po kilku minutach 
zrozumieli, że to było z czułości. Lecz gdy chcieli 
opuścić tą erę okazało się, że wehikuł nie działa. 
Brakowało tam specjalnej części, która zasilała całe 
wehikuł. Chcąc czy nie chcąc musieli zostać. Jedli tam 
trawę, owoce i liście, aż dotąd, gdy mama Tirex 
zabrała ich na polowanie. Upolowali tam tyranozaura. 
Gdy mieli to mięso zjeść, natychmiast uciekli. Marzyli 
o tym, by wrócić do domu i iść 
zjeść normalne jedzenie. 
Wrócili do wehikułu i próbowali 
go naprawić. Jacek próbował 
znaleźć części, a Natalia 
poszukiwała Dino mamy. 
Jacek nie odnalazł tej części. 
Po dwóch miesiącach udało 
mu się skonstruować tą część. 
Pożegnali się z Dino mamą. 
Wyruszyli w następną podróż w czasie. Wylądowali 
w roku 1410 p.n.e. gdy trwała Bitwa pod Grunwaldem. 
Król podarował im pieniądze za to, że zrobili tak piękny 
wynalazek, (czyli wehikuł). Znowu przenieśli się 
w czasie. Znajdowali się teraz w Chinach dostali tam 
od księżniczki wspaniałe herbaty i owoce. Tym razem 
nie wylądowali w ani w erze dinozaurów, ani w tedy, 
kiedy trwała wojna również nie wylądowali w Chinach. 
Po krótkim czasie dowiedzieli się, że znajdują się 
w bajce o Jasiu i Małgosi. Lecz zamiast bajki o Jasiu 
i Małgosi była Jacek i Natalia. Zamiast baby Jagi był 
sklep, w który dzieci wygrał las. Bajka ta brzmi 
następująco: 

 

Jacek i Natalia  
 

Jacek i Natalia byli rodzeństwem. Mieszkali w ubogim 
zamku pod wzgórzem. Kiedy zmarła ich matka, ojciec 
ożenił się z królową zwaną też macochą. Obok zamku 
rósł ogromny las… 

cdn. 
 

Jeśli ciekawią was dalsze losy bohaterów, to 
zapraszamy do letniego wydania naszej gazetki. 

Autorka: Daria Niedziela kl. 5b 
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Dwie blondynki idą przez pustynię . Jedna mówi do drugiej: 

- Ale tu musiało być ślisko, że tak piaskiem posypali.  

Justyna Curyło kl.5b 

 

Pani na lekcji języka polskiego pyta Jasia: 

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 

- Koń ciągnie wóz. 

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem 

rozkazującym. 

- Wio ! 

Justyna Curyło kl.5b 

 

Jaś w nocy zaczyna płakać. Mama wstaje przychodzi do jego 

pokoju i pyta: 

- Dlaczego płaczesz? 

- Bo śniło mi się, że szkoła się pali- odpowiada Jaś 

jednocześnie płacząc. 

- Jasiu nie płacz to tylko sen- pociesza go mama 

 

Justyna Curyło kl. 5b 

 

Co robi piłkarz na drodze? 

- Stoi w korkach.  

 

 

Jak się nazywa się przesolona firanka? 

- Zasłona . 

Justyna Curyło kl. 5b 

 

SZKOŁA JAK TELEWIZJA 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła Przetrwania 

Religia - Dotyk Anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka - E=mc2 

Historia - Sensacje XX wieku 

J. polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 

Ostatnia ławka - Róbta co chceta 

Pan konserwator - McGyver 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami -Familiada 

Woźny -Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki -Wejście smoka 

Szkoła - Świat według Kiepskich 

Justyna Curyło kl. 5b 

  

 
 

 

Wywiadówka w szkole: 

- Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

- Dlaczego?- pyta się mama Bartka. 

- Ciągle grają mi na nerwach! 
Justyna Curyło kl. 5b 

 
Jedna blondynka stoi na przystanku. Podchodzi do 

niej pan i pyta: 

- Na jaki autobus pani czeka? 

- 22 

- Ale on kursuje tylko w święta! 

- O, ale mam szczęście. Dzisiaj są moje urodziny. 

Justyna Curyło kl. 5b 

 
Humor z zeszytów szkolnych 

 

 Zostawiam to na los pastwy. 
 

 Było ich tysiące, a nawet setki. 

 

 A do kotletów była sałata, którą mamusia przyprawiła 

potem. 

 

 Pot spływał po nim od stóp do głów. 

 

Warzywniak 

Przychodzi kobieta do warzywniaka i pyta się sprzedawczyni: 
- Przepraszam,  a co to jest takie duże i czerwone? 

- To papryka, proszę pani.  

- A więc niech mi pani zapakuje kilogram każda sztuka w 

oddzielnej reklamówce. 

Sprzedawczyni zgodnie z wolą klientki zapakowała jej 

paprykę. 

- A to małe i zielone, co to jest? 

- To jest groszek, proszę pani. 

- Proszę mi zapakować kilogram każda sztuka w oddzielnej 

reklamówce.  

Zmęczona sprzedawczyni spełniła wymagania klientki. 

- A to malutkie i czarne, co to jest? 

- To jest mak, ale tego nie sprzedajemy! - odpowiada 

sprzedawczyni. 

Justyna Curyło kl. 5b 
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