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Wakacje 

Dla większości uczniów to najlepszy czas w roku 

szkolnym, w tym roku trwają od 28 czerwca do 31 sierpnia. Jest 

to czas poświęcony na odpoczynek. Najczęściej wyjeżdżamy 

z rodzicami za granicę lub zostajemy w kraju, jedziemy wtedy 

nad morze lub w inne miejsca. Są tacy, co zostają w domu 

i świetnie się bawią. To czas na odpoczynek, a nie na naukę, 

więc wykorzystajmy te ponad 2 miesiące. Zaplanujmy sobie ten 

czas rozważnie, by naprawdę świetnie się bawić. Już tylko 

miesiąc do końca roku, więc życzę Wam miłych wakacji.  

Asia Figiel kl. 4a 

 

Do życzeń dołączają się redaktorzy 

i opiekunowie zespołu tworzącego gazetkę. 

Słońca, bezpiecznej i świetnej zabawy 

w wakacje.  

Red. 
  

XIII – wieczny Kraków 

Wielu Polakom jest on znany. Pobyt na 

krakowskim rynku wraz z Sukiennicami 

i kościołem Mariackim, spacer ulicą 

Floriańską, wizyty w uniwersytetach, zwiedzanie licznych muzeów 

na czele z Wawelem, przez wiele lat należały do obowiązkowego 

programu wycieczek szkolnych. Można, więc powiedzieć, 

że Kraków – nasza dawna stolica – jest najlepiej znany w kraju i na 

świecie. Przez pięć ostatnich lat Rynek Główny był terenem 

intensywnych prac archeologicznych rzucając nowe światło na 

dzieje miasta. Niegdyś jeszcze w XI wieku była tu osada, zmarłych 

mieszkańców grzebano właśnie tutaj, na cmentarzysku. 
 

Na podstawie: Poznaj Świat Karolina kl. 5a 
 

Dlaczego w muszlach szumi?  
  

Na pewno wiele razy słyszeliście szumiące 

muszle i zastanawialiście się, jak to się dzieje, że 

muszle pamiętają dźwięk morza. Otóż muszle pełnią 

funkcję pudła rezonansowego. Dźwięk szumu fal morskich wpada 

do środka muszli i odbija się od ścianek w taki sposób, że nie może 

się już wydostać na zewnątrz. Jednocześnie sama muszla wpada 

w rezonans (ścianki muszli drgają) i dźwięk w środku muszli jest 

wzmacniany. Dlatego cały czas po przytknięciu ucha słyszymy 

szum. 
 

Na podstawie: Victor Junior Martyna Magda kl. 4b 
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Nasz konkurs BRD 

Pewnego dnia Pani zaproponowała nam wzięcie udziału 

w konkursie o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 

Zgodziliśmy się. Było dużo chętnych i byli 

gotowi na rywalizację. Zwycięzcą została 

Wiktoria B.  

Z naszej szkoły do drugiego etapu 

dostali się: Wiktoria B., Piotr D., Kacper 

W. i Sandra Sz.  

Drugi etap odbył się w Olkuszu w szkole nr 4. Było tam 

14 drużyn ze szkół podstawowych i 7 z gimnazjów. W sali 

gimnastycznej pisaliśmy test jednokrotnego wyboru. 

Mieliśmy chwilę odpoczynku, na poczęstunek dostaliśmy 

bułkę i wodę. Potem poszliśmy do MOSiR-u. Tam był 

przygotowany tor przeszkód, przez który musieliśmy 

przejechać na rowerach. Następnie przeszliśmy kurs 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Tym razem nie przeszliśmy dalej, ale za rok, kto wie… 
 

Wiktoria Bąchór i Sandra Szymańska kl. 5b 

Jak zostać studentem? 

Czy wiesz, co oznaczają skróty 

EUD, DUD czy CUD? 

Jeżeli nie, to czytaj dalej… 

Nasi rodzice już ukończyli 

uniwersytety, nasi dziadkowie mogą 

uczęszczać do Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, a my…? Dla nas są tzw. 

Uniwersytety Dziecięce. EUD, DUD albo CUD to tylko 

niektóre skróty Uniwersytetów Dziecięcych. 

Uniwersytet Dziecięcy to oferta uczelni wyższych, 

które prowadzą zajęcia nie tylko dla studentów, ale także 

dla nas, czyli uczniów szkól podstawowych. Na Śląsku 

funkcjonuje wiele takich uniwersytetów np. Uniwersytet 

Śląski Dzieci, Uniwersytet Dziecięcy Unikids, Akademia 

Dziecięca „Geniusz”, Dąbrowski Uniwersytet 

Dziecięcy (DUD), Cieszyński Uniwersytet Dziecięcy (CUD). 

Ja brałem udział w zajęciach EUD, czyli 

Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego 

w Katowicach. Jest to projekt skierowany 

do uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych, 

którzy od najmłodszych lat lubią 

i interesują się ekonomią. Organizatorem 

EUD jest Fundacja Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych, a patronem honorowym Minister 

Edukacji Narodowej. W ramach EUD uczestniczyłem 

w ciekawych wykładach oraz konkursach. Otrzymałem 

prawdziwy indeks, a na zakończenie dyplom. Taki 

Uniwersytet Dziecięcy to zarazem nauka i świetna zabawa 

podczas warsztatów praktycznych z nowymi znajomymi 

z innych szkół. 

Piotr Abramek  kl. 5b 

 

Zawsze przy sobie 

Ceny przenośnych dysków twardych spadają, 

a ich pojemność stale rośnie. Dziś za kwotę 600 zł 

możemy zabrać ze sobą do kieszeni zawartość 

całego dysku twardego naszego stacjonarnego 

komputera. 

Na podstawie czasopisma „Komputer Świat” 

Bartosz Sutyła kl. 5a 

Czy można samemu zrobić dysk 

zewnętrzny? 

Oczywiście. Możemy osobno kupić dysk 

twardy (od 350 złotych za 40 GB) i obudowę 

(od 40 zł do 200 zł) do jego zamontowania. Na 

kupionym w sklepie wewnętrznym dysku twardym 

będziemy mogli sami założyć nową partycję 

oraz przeprowadzić formatowanie. Na szczęście nie 

jest to zbyt trudne. 

Na podstawie czasopisma „Komputer Świat” 

Bartosz Sutyła kl. 5a 

Liczydła na prąd 

Podłączenie klawiatury i myszy do 

liczydła nie sprawi, że wykonamy 

za jego pomocą skomplikowane 

działania matematyczne. Lepiej 

zainstalujmy solidny arkusz 

kalkulacyjny.  

Na podstawie czasopisma „Komputer Świat” 

Bartosz Sutyła kl. 5a 

Jak ukryć folder na pulpicie 

 
1. Klikamy prawym przyciskiem na katalog, 

który chcemy ukryć. Następnie wybieramy 

polecenie Zmień nazwę, nazwa folderu zostaje 

zaznaczona. Wciskamy 

i przytrzymujemy wciśnięty lewy 

klawisz ALT i wpisujemy (na 

klawiaturze numerycznej) liczbę 

0160, zwalniamy klawisz i wciskamy ENTER.  

Uwaga! Od momentu kliknięcia na Zmień 

nazwę, aż do wciśnięcia ALT nie możemy wykonać 

żadnej innej czynności nawet myszą. 
 

2. Zauważymy, że folder nie ma nazwy, została 

tylko ikona. 

3. Teraz usuniemy ikonę, dzięki czemu folder 

całkowicie zniknie z ekranu. Klikamy prawym 

przyciskiem na ikonę i wybieramy Właściwości. 

Przechodzimy na zakładkę Dostosowywanie 

i klikamy zmień ikonę. W wywołanym oknie 

klikamy na puste pole i OK. 

 

Na podstawie czasopisma 

„Komputer Świat” Tomasz Mrożek kl. 5a 



 

 

 

Praca twórcza 

Tajemnicze znalezisko 

 
Działo się to tydzień temu. W moim 

domu rozgrywały się dziwne rzeczy. 

Poszłam na strych sprawdzić, czy 

tam nic nie ma. 

Gdy wracałam, to schody się pode 

mną zarwały i wpadłam do małego 

pomieszczenia. 

Zauważyłam tam wielką skrzynię, w której były lalki. 

Miały one metki z imionami. Pierwsza zabawka miała na 

imię Ania, druga to Małgosia, trzecia – Łukasz i czwarta 

Piotr. 

Rozmawiały w swoim języku. Same chodziły. 

Postanowiłam je zabrać do swojego pokoju i się nimi 

pobawić. 

Nigdy nie powiem o lalkach nikomu. 

  
Klaudia Porębska kl. 4a 

 

 

Tajemnicze znalezisko                                 

Działo się to w lipcu 2012roku w ogrodzie zoologicznym. 

Była piękna pogoda, słońce świeciło i ja razem z Anią, 

Małgosią, Łukaszem i Piotrem wybraliśmy się do ogrodu 

zoologicznego. Zabraliśmy ze sobą plecaki z wodą 

i jedzeniem. I wyruszyliśmy w drogę. Najpierw w kasie 

kupiliśmy bilety i weszliśmy na teren zoo. Anię 

najbardziej zainteresowały papugi, które 

powtarzały to, co się mówiło. Obeszliśmy cale 

zoo, wszystkie zwierzęta. Wycieczka wszystkim 

się podobała. Już mieliśmy iść w kierunku 

wyjścia, aż tu nagle zobaczyliśmy w krzakach małego kotka. 

Postanowiliśmy go wziąć ze sobą i się nim zaopiekować. 

Piotrek zabrał go do swojego domu i nadał mu imię 

Miauczek. Było to tajemnicze znalezisko. 

 
Jakub Skowron kl. 4a 

 

Tajemnicze znalezisko 

Działo się to w maju dwa lata temu. W Barcelonie było 

bardzo ciepło. Pewien chłopiec o imieniu Piotr poszedł do 

parku nad rzekę. 

Spotkał tam swoich przyjaciół: Anię, Małgosię oraz 

Łukasza. Postanowili pojeździć na rowerach po parku. 

Wtem Ania wpadła do krzaków, znalazła tam tajemniczy 

sekretnik. Otworzyli go, by go przeczytać sekrety, które kryje 

pamiętnik. 

Znaleźli tam informacje o osobie, która zgubiła 

pamiętnik. Pojechali do nieznajomej, była to staruszka. 

Kobieta podziękowała im i zaprosiła na herbatę oraz 

ciasteczka. 

Kto by pomyślał, że w krzakach można odkryć takie 

znalezisko! 

Dominika Boyakhchyan kl. 4a 

Tajemnicze znalezisko 

Pewnego dnia W pewnym miasteczku żyła sobie 

czwórka przyjaciół: Ania, Małgosia, Łukasz i Piotrek. 

Postanowili, że wybiorą się na spacer do parku, aby 

pojeździć tam na rowerach. Przyjaciele nie zwlekali ani 

chwili, szybko zabrali swoje rowery i ruszyli w drogę. 

Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli, że coś rusza się 

w krzakach. Powoli odgarnęli jena bok i zobaczyli tam 

malutkie szczeniątko. Postanowili, że poszukają jego 

właściciela, ale nikogo nie znaleźli. Nakarmili go, 

położyli go na kołderce i piesek natychmiast zasnął. 

Dzieci postanowiły, że rozwieszą ulotki, może 

właściciel zgłosi się po niego. Czas mijał, ale nikt się 

nie zgłaszał. Dzieci straciły już nadzieję, że właściciel 

psa się zjawi. Pewnego dnia jednak przyszedł. 

Przyjaciele byli bardzo szczęśliwi, że piesek odnalazł 

właściciela. Dzieci szybko wzięły na rączki i przekazały 

opiekunowi. To było niesamowite znalezisko.  

Martyna  Dobiech  kl. 4a 

Tajemnicze znalezisko 

Ta historia zaczęła się w parku nad rzeką około 

południa. Małgosia wyruszyła z Anią w poszukiwania 

Łukasza. Niestety go nie odnalazły. Zadzwoniły, więc 

po Piotrka, aby sprawdzić, czy może wie, gdzie jest 

Łukasz. Piotr wiedzą, że  jego przyjaciółki go 

potrzebują, wyruszył im na pomoc. Dziewczynki 

widząc biegnącego w ich stronę Piotra, zaczęły skakać 

ze szczęścia. Łukasz zdał sobie sprawę, że jest 

potrzebny. Ania nie mogąc się doczekać, wreszcie miała 

okazję poszukać czegoś innego. Znalazła w krzakach 

bardzo ciekawy kamień. Wreszcie, kiedy Łukasz 

przyszedł, Ania podarowała mu kamień. Kto by 

pomyślał, że Łukasz zbiera kamienie? 

Izabela Paszek  kl. 4a 

Tajemnicze znalezisko 
 

Zdarzyło się to latem ubiegłego roku, gdy spotkali 

się Ania, Łukasz, Piotrek i Małgosia. Postanowili, że 

pójdą do ruin zamku. Gdy weszli do jednej z komnat, 

zobaczyli kufer. Ledwo go otworzyli, a ze skrzyni 

wyskoczył Diabeł Boruta. Stali nieruchomi ze strachu 

i zdziwienia. Diabeł powiedział, że zabierze ich do 

piekła. Po tych słowach wyczarował ogromny 

teleporter. Weszli do niego, lecz zamiast w piekle, 

znaleźli się w świecie Disneya. Gdy obejrzeli się, nie 

było ani diabła, ani telepoteru. Nagle zobaczyli 

w kielichu tulipana, trzy zielone perły, a obok niej 

leżała teczka z instrukcją. Użyli pereł 

i przeteleportowali się na ulicę, na której zawsze się 

spotykali. Po tej przygodzie każdy z nich wybrał sobie 

nazwę: Małgosia – Zielona Perła, Piotrek –Biały Diabeł 

Boruta, Ania – Odkrywca Skarbów, Łukasz – Kufer 

Diabła. A grupę nazwali: Niezwykli Odkrywcy. Kufer 

oddali do muzeum i do dziś nie wiadomo, czy skrzynia 

jest pusta, czy diabeł tam wciąż siedzi. 

Gosia Ryter kl. 4a 



 

 

 

Yorkshire Terier  
Wygląd:  

Szata i umaszczenie 

Umaszczenie jest ciemne, stalowo złote lub srebrno- 

złote. Włos jest jedwabisty, długi. Włos kręcony 

i karbowany uznawany jest za wadę. Strzyżenie 

yorka nie zagraża odrostom, jednak może to 

powodować dyskwalifikację z wystawy. Brak pod 

szorstka oraz niewypadające, stale rosnące włosy 

obniżają ekspozycje właściciela na psie alergeny. 

Julia Mrożek kl. 4a 

 

Dudek 

Dudek pochodzi z rodziny dudków. Jego rozpiętość 

skrzydeł wynosi 45cm. Waży zaledwie tylko 50-80 g. Żyje 

w środowisku obrzeży starych liściastych lasów, a także 

otwartych łąk i pól prawie całej Europy. Środkowej 

i południowej Azji oraz północnej Afryki. Dudka nie sposób 

pomylić, z jakimkolwiek innym ptakiem. Samiec i samica 

tego gatunku mają na głowie charakterystyczny czubek, który 

rozkłada się jak wachlarz. Małym, sterczącym czubkiem 

mogą się pochwalić nawet kilkudniowe pisklaki. U dorosłych 

dudków ta pierzasta ozdoba jest bardzo okazała, sięga 

od dzioba aż po szyję.  Dudki są bardzo ruchliwe. Jeśli 

są niespokojne, całymi dniami uwijają się po ziemi 

w poszukiwaniu owadów i larw. Biegają szybko z miejsca 

na miejsce, kiwając głową i strasząc czubek. 

Na podstawie czasopisma Zwierzaki Martyna Dobiech kl. 4a 

Lisek i borsuk 

Czyż nie wyglądają zabawnie? Łaszą się do siebie, 

przytulają, jak by były dziećmi tej samej matki. A przecież 

należą do całkiem różnych gatunków. W naturalnych 

warunkach lis i borsuk są śmiertelnymi wrogami. Te urocze 

maleństwa po prostu nic jeszcze nie wiedzą okrutnej walce 

istniejącej w przyrodzie. Obydwa miały zaledwie po kilka 

dni, gdy znaleziono w lesie w Anglii. Prawdopodobnie 

zostało pożyczone przez swoich rodziców i trzymały się 

razem, jedno za drugim, żeby nie zginąć z zimna. Ciekawe, 

czy zapamiętają wspólnie spędzone chwile, i czy nie będą 

patrzeć na siebie wiekiem, jeśli znów się przypadkiem 

spotkają? 

Na podstawie czasopisma Zwierzaki 

Julia Mrożek kl. 4a 
 

Gęś 

Cześć, mam na imię Mateusz, jestem ornitologiem,  

ale jestem jeszcze niedorosły, bo mam 10 lat. Dużo wiem 

o gęsiach. Pokonują tysiące kilometrów żeby przetrwać zimę. 

Potem wracają. Musi to być wyczerpujące, ale zarazem fajne. 

Najbardziej lubię pisklęta, bo 

same po wykluciu pływają po 

głębokich wodach, ciekawe czy 

niemowlaki, też tak pływają.  

Na podstawie czasopisma 

Zwierzaki M. Bernacki kl. 4a 

   

 

Orengey - kotka gwiazda filmowa 

Orengey to najbardziej znana kotka w historii kina. 

Grywała w filmach realizowanych w latach 50 i 60, 

a do najbardziej znanych należy 

„Śniadanie u Tiffany’ ego”. Kotka 

miała, rude, pręgowate futro i biały 

krawat, ponadto zachwycono się jej 

smukłością i zwinnością.  

Trenerem kotki Był Frank Inn, znany z tego, że aż 

40 razy udało się jego podopiecznym zdobyć nagrodę 

Patsy, czyli odpowiednik Oscara dla zwierząt. Orengey 

została uhonorowana tą nagrodą dwukrotnie - pierwszy 

raz doceniono kotkę za rolę w filmie ,,Rhubarb” z 1951 

roku. Kariera kotki trwała 15 lat. 

Na podstawie Internetu 

Dominika Maroszek kl. 5a 
 

Pływanie z delfinami 
 

Na Florydzie nie brakuje rozmaitych atrakcji, ale 

największą stała się ostatnio nowa wodna zabawa- 

pływanie z delfinami. Aż w czterech ośrodkach 

wypoczynkowych na południowo- wschodnim 

wybrzeżu Stanów Zjednoczonych przygotowano 

specjalne baseny, w których turyści mogą spotykać się 

oko w oko z tymi fantastycznymi ssakami. Największy 

taki ośrodek znajduje się w centrum badania delfinów 

na rafie Grassy. Ludzie mogą tam swobodnie bawić się 

z delfinami, które aż piszczą z uciechy na sam ich 

widok. 

Dominika Maroszek kl. 5a 

 

Zagrożeni w przyrodzie 
 

Jak to się dzieje, że przyroda jest 
zagrożona?  Na pewno to, że w dużych 
miastach są fabryki, które emitują 
mnóstwo pyłów, które wznoszą się w 
powietrze. To zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek 

siarki lub azotu. Rzeki zatruwane są przez 
odpady. Wysypiska śmieci powiększają się 
z roku na rok. W Polsce z ssaków 
zagrożone są: nietoperze, zające bielaki, 
kozice, świstaki, 
niedźwiedzie brunatne, 

wilki, wydra i żbiki. Z ptaków: bocian 
biały, bocian czarny, dudek, głuszec, 
jastrząb, dzięcioł czarny, rudzik, słowik szary, kukułka, 
lelek, perkoz. W Polsce są chronione wszystkie gadów  

np. żmija zygzakowata. Płazy są całkowicie 
chronione, lecz uwaga! Niektóre gatunki, 
takie jak żaba jeziorkowa, wodna 
i śmieszka tylko w okresie od 1 marca do 

31 maja. Chronione gatunki ryb: ciosa, strzelba i kiełb.  
Trzeba chronić te gatunki! 

Na podstawie: Victor Junior Asia Figiel kl. 4a 



 

 

 

Łamacze gałęzi 

 

W Ameryce Południowej są lasy 

tak gęste, że wędrownicy 

z trudem wyrąbują sobie przejścia 

siekierami i maczetami. Dziwią 

się, więc niezmiernie, gdy nagle w środku gęstwiny 

pojawi się ścieżka. Zgubieni podróżnicy pójdą nią 

chętnie w nadziei, że doprowadzi ich do jakiejś osady. 

Miejscowi Indianie wiedzą, że wybierając takie ścieżki 

łatwo można zabłądzić, gdyż wiodą one w głąb 

przepastnej dżungli. Kto zatem wydeptał to przejście 

i po co? 

Na podstawie książki pt: „Zwierzaki” 

Oliwia Litwińczuk kl. 4a 

 

Border collie 

 

Border collie pochodzi z pogranicza 

Szkocji i Anglii. Jest czarny, lecz łapy, 

szyję i pyszczek ma białe. Są także inne 

umaszczenia, lecz ta podoba mi się 

najbardziej Są one uznawane za psy 

grupy pasterskiej i zaganiającej. Uznane 

przez psychologa Stanleya Lorena za 

najbardziej inteligentną rasę psów. Uważny i podatny 

na szkolenie, pies uwielbia biegać i wykonywać 

zadania powierzane mu przez przewodnika. Border 

collie to pies szczerze oddany swojemu właścicielowi.  

Na podstawie Internetu 

Asia Figiel kl. 4a 

 

O książce 
 

Książkę pt. „Sam wychowasz 

swego psa” napisał Bogusław Górny 

i Zofia Mrzewińska.  

Książka ta pomaga w wychowywaniu swojego psa 

szczeniaka bądź dorosłego. 

Można w niej wyczytać wiele ciekawych 

informacji na temat wychowania psów. 

Autorzy opisali w niej, jak nauczyć psa 

podstawowych komend np.: „ daj”, „bierz” i „do nogi”. 

Najbardziej podoba mi się temat, w którym 

napisane jest, jakie testy należy zrobić, by wybrać 

odpowiedniego szczeniaka. 

Ciekawym tematem jest też to, jakim głosem 

należy mówić do psa. Głos, którym należy zwracać się 

do psa oraz nagradzać go powinien być spokojny 

i niezbyt głośny, a głos którym należy ganić psa, 

powinien być stanowczy i głośny, ale nie wolno 

krzyczeć. 

Według mnie, ta książka jest idealna dla ludzi, 

którzy chcą kupić szczeniaka. 

Ania Kocjan kl. 5a 

 

 

W kosmosie 

4 października 1955 roku rozpoczęła się era podróży 

kosmicznych. Związek Radziecki umieścił wtedy na orbicie 

okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelitę, Sputnik 1. Od 

tego czasu na orbitę okołoziemską wysyłano tysiące 

obiektów. W tej chwili wokół ziemi krąży przeszło 700 

czynnych sztucznych satelitów, szczątków rakiet 

kosmicznych, a nawet produktów zderzeń satelitów. 

W kosmosie zrobiło się tak tłoczno, że do takich wypadków 

dochodzi. 

Na podstawie: Młody Technik Kacper Dąbek kl. 4a 

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 Quickset 

będą kiedyś wynosić w przestrzeń kosmiczną ludzi i ładunek 

taniej niż obecne rakiety. Ale najpierw trzeba opracować 

niezawodne naddźwiękowe silniki strumieniowe. 

Na podstawie: Świata Nauki Kacper Wróblewski kl. 5a 

Największy kosz świata 

Okolice Nowego Tomyśla w Wielkopolsce są w Polsce 

jednym z zagłębi wikliniarskich. Każdego roku na początku 

września, w tym powiatowym mieście, organizowany jest 

Jarmark Chmielowo-Wikliniarski, a jego inauguracja zawsze 

odbywa się przy największym wiklinowym koszu świata, 

wpisanym do księgi Guinnessa. Turystów może zachwycić 

w Nowym Tomyślu spacer po wiklinowym deptaku, który 

prowadzi do wiklinowej muszli koncertowej. 

Na podstawie: Poznaj Swój Kraj Klaudia kl. 4b 

Najdłuższą linią kolejową 

 … jest położona w Rosji kolej 

transsyberyjska. Jej długość wynosi 

prawie 9300 km. Koleją można 

przejechać z Moskwy do 

Władywostoku. Pierwszy odcinek tej kolei otwarto pod 

koniec XIX w. Podróż średnio zajmuje tydzień, przekracza 

się siedem stref czasowych i m.in. dziewięć tuneli. 

Na podstawie: Victor Junior Edyta kl. 6c 



 

 

 

  Tajemnicze znalezisko 
 

Działo się to we wrześniu ubiegłego 

roku, w ruinach zamku w Ogrodzieńcu. Był 

słoneczny i piękny dzień, postanowiłam 

pojechać z przyjaciółmi pozwiedzać ruiny zamku. Kiedy 

już odjechaliśmy, poszliśmy zwiedzać. Gdy byliśmy 

w środku, Gosia zauważyła jakiś przedmiot, który, się 

błyszczał. Gdy go wyjęliśmy, okazało się, że to jest kufer 

z brylantami i biżuterią. Bardzo się cieszyliśmy. Kto by 

pomyślał, że przy zwiedzaniu można znaleźć skarb. 

Oliwia Litwińczuk kl. 4a 

 

Tajemnicze  znalezisko 

 
Działo się to na początku lipca.  Siedziałam na 

huśtawce w parku nad rzeką z moimi przyjaciółmi : 

Anią, Małgosią, Łukaszem i Piotrem. 

Gawędziliśmy, gdy usłyszałam 

pisk za krzakiem, zerwałam się 

z huśtawki i to samo zrobili moi 

przyjaciele. Zajrzałam tam, a to 

znalezisko! Szczeniak rotlera! Nie wiedziałam, że on jest 

magiczny, więc wzięłam go do domu. Zajęłam się nim, 

dowiedziałam się, że to suczka i nazwałam  ją Lilii. 

Położyłam się spać. Rano wstałam, zobaczyłam, że Lilii 

nie ma. Szukałam, ale nigdzie jej nie było. Zadzwoniłam 

do Ani, Małgosi,  Łukasza i Piotra. Wyciągałam już 

z szafy kurtkę, chcieliśmy poszukać jej na dworze, a tam 

ją zobaczyłam… Lilii! Byłam taka szczęśliwa! Suczka 

miała moc, umiała się teleportować. Wszystko dobrze się 

skończyło. 

Asia Figiel kl. 4a 

 

Dziwna wyprawa 

Pewnego dnia ja i Julia przyszłyśmy na dodatkową 

lekcje polskiego. 

Ja miałam pisać artykuły do gazetki internetowej, 

a Jula miała pisać zadanie klasowe z lektury „W pustyni 

i w puszczy”.  

Pogoda była piękna, a ja cieszyłam się, że będę 

wracać do domu w ładną pogodę.  

Po lekcji wyszliśmy na dwór przebrane w kurtki 

i było nam gorąco, bo to już kwiecień. Nagle 

zobaczyliśmy przed szkołą jakiś portal. Z ciekawości 

weszliśmy do środka. Portal się za nami zamknął.  

Panikowała tylko Jula. Ja ją pocieszałam 

i mówiłam, że gdzieś musi być wyjście.  

W tym świecie było ciemno. Z daleka zobaczyłam 

światło i postanowiłam to sprawdzić. ale światło było 

daleko. Szłam jakąś godzinę, a Jula tylko za mną 

dreptała.  Kiedy byłam przed tym światłem, to był drugi 

portal. Weszłam do niego. Okazało się, że weszłyśmy do 

długiego autobusu, a na końcu byłyśmy w pizzerii 

„Ambrozja” na przyjęciu urodzinowym Wiktorii. 

Klaudia Machera kl. 5b

 

 

 

 Bóg stworzył człowieka ”Stać mnie 

na coś lepszego” - powiedział i 

stworzył kobietę.  

Adela Rogerst John 

 

 Pesymista widzi tylko trudności w każdej 

nadarzającej się okazji , a optymista widzi dla 

siebie szansę w trudnościach , które napotyka. 

Winston Churchill 

 

 Tylko ludzie wykształceni są wolni.  

Epiktet 

 

 Mów mądrze do głupca, a nazwie cię idiotą.  

Eurypides 
   

Wybrała:  Martyna Matyla  kl. 5b 

„Życie zna tylko jeden cud – 

miłość” 

Bolesław Szczęsny 

Herbaczewski 

„Do miłości są potrzebne 

dwie osoby,  nie jedna i nie trzy” 

Maria Kuncewiczowa. 

Wybrała: Klaudia Machera kl. 5b 

Śpiew 

Śpiewanie na wysokim aktorskim 

bądź profesjonalnym poziomie wymaga 

wielu regularnych ćwiczeń i zawsze 

nauczyciela, który obiektywnie ocenia 

zarówno głos, jak i wskazuje błędy 

techniczne i brzmieniowe, których 

śpiewający nie jest w stanie obiektywnie ocenić. 

Śpiewający subiektywnie może błędnie ocenić barwę, 

brzmienia, sposób emisji, co wynika z czysto fizycznej 

i akustycznej kwestii słyszenia samego siebie, podobnej 

do np.: efektu Dopplera (dźwięk oddalony/odbity, 

wydaje się niższy lub wyższy). Śpiewak ze słuchem 

absolutnym jest w stanie śpiewać pod dźwiękiem lub nad 

dźwiękiem (nieczysto) z powodu błędnego punktu 

odniesienia, jakim jest bliskość aparatu słuchowego 

i emisyjnego strun głosowych. Dopiero ustawienie czyli 

impostacja głosu – techniczna, mechaniczna korekcja 

odruchów i wpojenie sobie techniki, daje efekt czystego 

dźwięku o prawidłowej wysokości.  

Na postawie Internetu: Julia Mrożek i Oliwia 

Litwińczuk kl.4a 

 

 



 

 

 

Jadą wozy kolorowe 
 

Tinkery nie ciągną już cygańskich wozów, ale nadal 

są pogodnymi i uległymi końmi, które chętnie służą 

człowiekowi. Choć jest ich w Polsce niewiele, to warto 

je poznać. 

Historia tinkerów jest równie barwna jak cygańskie 

stroje. Zaczęła się ona w XIX wieku, kiedy angielscy 

i irlandzcy druciarze (czyli „tinkerzy”), potomkowie 

wschodnioeuropejskich Cyganów zmienili w swoich 

zaprzęgach osły na konie. Były to zwykłe srokacze 

(konie w łaty) różnych ras clydesdale fryzy, kuce 

dales, fell, caby, kłusaki. 

W żyłach tinkerów płynie prawdopodobnie krew 

bardzo wielu ras. Przez lata ciągnęły 

wozy i rardo, czyli wozy na 

kółkach, i żyły tak blisko 

człowieka, jak to tylko możliwe, 

aż stały się jego prawdziwymi 

przyjaciółmi. 

 

Nie gorszy od fryza 

 

Sekcja tych koni, jako rasy (czyli wybieranie koni, 

które mają określone, pożądanie cechy) zaczęła się po 

II wojnie światowej. Tinkery to konie średnie 

wielkości o mocnej szyi, dużej głowie  i garbonośnym 

profilu. Charakterystyczny nocny i szeroki zad 

wygląda trochę, jak u koni zimnokrwistych, oprócz 

tego tinkery mają szerokie łopatki, masywne nogi 

i duże kopyta. Urody daje piękne, obfite owłosienie. 

Z powodu bujnych grzyw, wspaniałych ogonów 

i okazałych szczotek pęcinowych przypominają konie 

fryzyjskie. Obecnie rozróżnia się dwa typy tinkerów: 

cięższe, pociągowe coby i nieco lżejsze wierzchowe 

graie. 

 

Cierpliwy nauczyciel 

 

Mimo stosunkowo masywnej sylwetki tinkery to 

wprost wymarzone wierzchowce do nauki jazdy. 

Poruszają się niespodziewanie lekko, miękko 

i z gracją. Chętnie skaczą, a ich falujące grzywy 

i ogony wyglądają bardzo malowniczo. Są też mało 

wymagające w hodowli, ale tego można się 

spodziewać po koniach, których przodkowie 

wędrujący z ludźmi z niejednej łąki trawę 

jedli…Zwierzętami w cygańskich 

taborach głównie zajmowały się 

dzieci, dlatego tak dużą wagę 

przywiązywano w hodowli do 

łagodnego usposobienia koni. 

Również dzisiaj tinkery przyglądają 

się bardzo młodym jeźdźcom 

z pobłażaniem i pogodnym spokojem. 

 

 

Cygańska wyprawa 

 
Nie ma, już u nas cygańskich taborów, ale ciągle 

można się przejechać na wozie zaprzężonym w tinkery, 

a nawet zorganizować piknik lub ognisko w cygańskim 

klimacie. Wystarczy tylko trochę wyobraźni, odpowiedni 

strój i już możesz nucić „Jadą wozy kolorowe taborami. Hej, 

Cyganie, tak bym chciała jechać z wami!”. Rodzice Ci na 

pewno pomogą, bo dobrze znają tę piosenkę. A ty możesz 

im wyjaśnić, że wozy z piosenki Maryli Rodowicz ciągnęli 

przodkowie tinkerów… 

 

Charakterystyka tinkerów 

 

Wysokość w kłębie: 

ok 130 - 150cm 

Długość życia:  

ok. 30 lat 

Rodzaj maści: 

srokata, brązowa, tricolor. 
 

Na podstawie: W siodle Julia Lekston kl. 4a  
 

Najjaśniejszy koń 

Koń – albinos, pracujący dla brytyjskiej policji 

w Londynie. Nazywał się Sunny ( z ang. Słonecznej), ale 

musiał niestety unikać słońca. Aby uchronić delikatną sierść 

białego konia od poparzenia, smarowano go kremem 

przeciwsłonecznym z faktorem ochronnym 50! 

 

Najdłuższy ogon 

 

Ogier rasy Palomino imieniem Chinocek. Jego dumny 

ogon mierzył 6,7 metra i musiał być zaplątany i wiązany, 

aby ogier się o niego nie potknął. 

 

Na podstawie: Jessy Julia Lekston kl. 4a  
 

Ciekawostki 

Konie mogą być duże i małe. Istnieje bardzo wiele 

ras koni, od ciężkich koni zimnokrwistych, poprzez smukłe 

konie wierchowe, aż po małe kucyki. Największy jest koń 

Shire, który może urosnąć na prawie dwa metry! Jego 

kopyta są wielkie jak talerze, a głowa ciężka i duża. 

Najmniejszy na świecie to konik Falabella. Ma tylko 70 – 80 

cm w kłębie. 

Aby określić wzrost konia, należy zmierzyć jego 

wysokość w kłębie te, które maja mniej niż 148 cm to 

kucyki lub małe koniki, wyższe nazywa się po prostu 

koniami. 

Klaudia Machera kl. 5b 



 

 

 

Trochę humoru, to nic strasznego… 
 

Rozmowa dwóch przyjaciółek: 

- Czy wiesz, kto mieszkał obok 

nas, kiedy byłam mała? 

- Nie, kto? 

- Mój sąsiad. 
 

Jasio: Co jest szczytem lenistwa?  

Mikołaj: Nie wiem. 

Jasio: Nie otworzyć oczu z rana. W ten 

sposób nie trzeba ich zamykać 

 wieczorem! 
 

Brat: Dlaczego zakładasz rajtuzy na lewą 

stronę? 

Siostra: Bo z prawej mam dziurę. 
 

Lucek: Co to jest? Ma dwie ręce, plecy i cztery nogi?  

Olek: Nie wiem 

Lucek: Fotel! 
 

- Do kogo piszesz list? 

- Do siebie! 

- I co jest tam napisane?  

- Nie wiem. List przyjdzie za dwa, trzy dni! 
 

Syn: Mamo, skąd wiadomo, że marchewki są dobre na 

wzrok? 

Mama: A czy widziałeś kiedyś królika w okularach? 

 

Na podstawie: „Ale kawał! 200 najnowszych dowcipów 

dla dzieci” Beata Habryka kl. 6c 

 

*** 

Jaki okrzyk potrafi obudzić rekina z poobiedniej 

drzemki? 

- Człowiek za burtą 

 

Krokodyl jest bardziej długi, czy zielony? 

- Bardziej zielony, bo taki sam jak długi, ale jeszcze po 

bokach. 

 

Dlaczego Ala ma kota? 

- Bo Sierotka Marysia 

 

Co to jest ,,różniczka”? 

- Wynik z odejmowania 

Olga kl. 6c 

Katechetka pyta dzieci: 

- Kto chciał by  iść do nieba ? 

Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia. Pani pyta: 

- Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba? 

- Bo mama po szkole kazała mi iść do domu. 
 

Wiktoria Kulig kl. 5b 

*** 
Jasiu idzie spać mokry. Mama się pyta: 

„Dlaczego idziesz spać mokry?”, a Jasiu na 

to: „Bo całowałem rybki na dobranoc”. 

Jasiu przychodzi do domu i krzyczy: 

- Tato, tato pani w szkole zadała pytanie 

i tylko ja się zgłosiłem. 

Tata odpowiada: 

- Super, a jakie to było pytanie? 

- Kto nie odrobił zadania domowego? 

Brunetka przychodzi do blondynki. Widzi pusty pokój 

i pyta się: 

- Dlaczego ten pokój jest pusty. 

- Bo urządziłam go według własnej głowy. 

Szymon Urbański kl.5b 

*** 

Dlaczego orkiestra nie gra na moście? 

- A od kiedy most jest instrumentem? 

 

Jak długo żyje mysz? 

- Zależy od kota. 

 

Dlaczego niedźwiedź chodzi w futrze? 

- A widziałeś kiedyś niedźwiedzia w płaszczu 

przeciwdeszczowym? 

 

Czym się różni słoń od parawanu? 

- Parawanem się zasłonisz, a słoniem się zaparawanisz. 

Olga kl. 6c 
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