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Witamy Was w nowym roku szkolnym

na łamach naszej gazetki. Nowy rok, nowe

pomysły i zupełnie nowa załoga! W tym

numerze znajdziecie m.in. porady dla osób, które

zaczynają naukę w naszej szkole, o tym jak

odnaleźć się w nowym otoczeniu. Ponadto

przeprowadziliśmy bardzo ciekawe wywiady: z

opiekunem Samorządu Uczniowskiego, który

opowiedział nam o planach na rok szkolny

2013/2014 i z jedną z uczennic naszej szkoły,

która ma bardzo rzadko spotykane, ale

niesamowicie ciekawe hobby. Znajdziecie też

kolumny o muzyce, filmach, teatrze, a także

rubrykę poświęconą uczniowskiej poezji.

Życzymy miłej lektury!

Redakcja



aktualnosci/Kartka z kalendarza

Wrzesień
• 1 września – Dzień Kombatanta,

Pierwszy Dzień Szkoły

• 3 września – Dzień Błyszczyków i

Smakowitych Ust

• 5 września – Dzień Postaci z Bajek

• 8 września – Dzień Dobrych

Wiadomości i Walki z Analfabetyzmem,

Dzień marzyciela

• 1 3 września – Dzień Kolejarza

• 16 września – Dzień Warstwy

Ozonowej

• 1 9 września – Dzień Dzikiej Flory,

Fauny i Naturalnych Siedlisk

• 24 września – Dzień Grzyba

• 29 września – Dzień Stawów i Oczek

Wodnych

• 30 września – Dzień Chłopaka

Październik
• 1 października – Międzynarodowy

Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy

Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia,

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,

Światowy Dzień Ptaków,

Międzynarodowy Dzień Muzyki,

Światowy Dzień Wegan

• 4 października – Międzynarodowy

Dzień Zwierząt

• 9–15 października – Tydzień Pisania

Listów

• 15 października – Międzynarodowy

Dzień Niewidomych

• 17 października – Międzynarodowy

Dzień Walki z Ubóstwem

• 21 października – Międzynarodowy

dzień odpoczynku od świętowania

• 22 października – Światowy Dzień

Jąkających się

• 28 października – Dzień Odpoczynku

dla Zszarganych Nerwów

• 30 października –Dzień noszenia

spódnic

• 31 października – Dzień Rozrzutności

Alicja Kozłowska

Kartka z kalendarza

Samorząd Gimnazjalny:

1 .Bernard Kawecki - Przewodniczący

2.Jan Filipp - Zastępca przewodniczącego

3.Jan Filipowicz - Sekretarz

Samorząd Szkoła Podstawowa:

1 .Michał Seidel - Przewodniczący

2.Oliwia Łukasiewicz - Zastępca przewodniczącego

3.Bartłomiej Fenicki - Sekretarz

Chcielibyśmy powiadomić Was, że 08.10.2013 odbyły się

wybory do samorządu szkolnego. Oto wyniki:
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wywiad

Początek nowego rok szkolnego mamy

już za sobą. Postanowiliśmy zadać

kilka pytań, dotyczących planów

Samorządu Uczniowskiego, panu

Robertowi Jarząbkowi - opiekunowi

samorządu.

J.K. Jakie są plany samorządu na

obecny rok szkolny ?

Po pierwsze musimy zrealizować projekt

czytania książek w klasach 1 -3. Jest to

projekt, który powstał w zeszłym roku i

znalazł sobie wielu zwolenników. Klasa

1a gimnazjum przeprowadziła już zajęcia

czytelnicze i oczywiście to się udało.

Nauczyciele i uczniowie z klas 1 -3 byli

bardzo zadowoleni. Rozszerzeniem tego

programu będzie czytanie książek w

języku angielskim przez klasę 3a

gimnazjum, która chciała włączyć się do

tego przedsięwzięcia. Kolejnym

pomysłem na ten rok będzie

uruchomienie radiowęzła szkolnego.

Musimy oczywiście przygotować jego

kosztorys. Część pieniędzy będziemy

mieć prawdopodobnie z urzędu, część z

komitetu rodzicielskiego, a część

pieniędzy zbierzemy po przeprowadzeniu

planowanej w szkole akcji wspierającej

ten pomysł. Taką akcją będzie na

przykład zbiórka złomu.

Kolejnym pomysłem, który chcemy

przeprowadzić będzie wymiana

studentów. Myślimy też o kółkach

artystycznych i gry w siatkówkę. Chcemy

uruchomić na ternie szkoły zastęp

harcerski. Przedstawione projekty

dokładnie opiszemy w planie działania

samorządu i gazetce szkolnej . Mamy

jeszcze pomysł stworzenia wolontariatu,

za udział w którym będzie można zdobyć

punkty do liceum. W Podkowie będzie

organizowany wyścig, tak zwana

,,Podkowiańska dycha", czyli bieg na 10

km, z różnymi atrakcjami. Będziemy

współorganizatorami tego biegu.

Pomagać nam będzie szkoła podstawowa,

która będzie też brała w tym udział.

J.K. Gdy mówił pan o ,,Podkowiańskiej

dysze" to zastanawia mnie jedna rzecz,

mianowicie, czy na podobnej zasadzie

(z punktami do liceum) będzie działała

akcja ze zbieraniem złomu ?

Tak, ale punkty do liceum może Wam

dać tylko taki wolontariat, który pomaga

jakiejś zewnętrznej fundacji. Poza tym

musi być to organizacja ,,no profit", czyli

Co w nowym roku szkolnym? – rozmowa z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego
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wywiad

taka, która nie przynosi zysku pie-

niężnego

Założyłem fundację, służącą krzewieniu

kultury i nauki, ,,Promotor". Udział w jej

wolontariacie umożliwi Wam zdoby-

wanie punktów do liceum.

Pamiętajcie też o tym, że działanie w

samorządzie podnosi ocenę z za-

chowania, które liczy się na świadectwie i

za to też można dostać punkty do liceum.

J.K. A co do sieci radiowęzła

szkolnego, na czym to ma polegać ?

Będzie pomieszczenie, w którym będzie

stał sprzęt do nagłośnienia na korytarzach

i sali gimnastycznej . Ogólnie w

pomieszczeniach, w których przebywają

uczniowie w czasie przerw i przed

lekcjami. Wszyscy uczniowie, którzy

mają coś konkretnego do powiedzenia na

przykład o wycieczce, dyskotece lub

innych ważnych rzeczach będą mogli

skorzystać z radiowęzła szkolnego. Przy

wejściu do szkoły będzie duży telebim,

na którym będą pojawiać się komunikaty

w wersj i pisanej . Przez radiowęzeł

będziemy puszczać również muzykę. Na

przykład będzie dzień bluesa, dzień rock

and rolla.

A.J. A czy będą puszczane bardziej

popularne gatunki muzyczne ? �a

przykład pop, rock, reggae... ?

Tak. W radiowęźle będzie pracował ktoś

z samorządu, kto będzie puszczał różne

piosenki.

J.K. Jaką rolę będzie mogła odgrywać

w radiowęźle gazetka szkolna?

Będzie mogła prowadzić np. audycje, ale

niestety niezbyt długie, bo to musi być w

czasie przerw, najlepiej długich.

A.J. Był jeden numer gazetki wydany

w zeszłym roku na papierze. Czy

samorząd przeznaczy pieniądze na

wydanie takiej gazetki ?

Tak, wszystko, co zostanie z aukcji,

kiermaszu i innych szkolnych akcji

przeznaczymy na gazetkę.

Rozmawiali:

Ania „Monte” Jakubiak i

Jasiek „ Cygan” Kostrzewski
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Jak odnaleźć się w

nowym miejscu?

Musisz poznać miejsce, w

którym masz się uczyć. Plan sal jest

umieszczony w gablotach. Warto

wiedzieć , gdzie jest Twoja szatnia,

szafki, toalety, świetlica, pracownie,

biblioteka, sekretariat, pokój dyrektora,

inne ważne miejsca i oczywiście Twoja

klasa! Będziesz się czuć swobodniej .

Poznaj obyczaje panujące w

szkole. Do kogo masz się zwrócić gdy

zamknięta jest szatnia, co robić, gdy się

gorzej poczujesz? Taka wiedza pomaga

czuć się bezpiecznie w nowym miejscu.

Do szkoły przychodź wcześnie.

Gdy jesteś troszkę przed dzwonkiem na

lekcję, masz czas, by spokojnie się

przebrać i przygotować do zajęć.

Będziesz mniej zdenerwowany. Poza

tym, gdy wpadasz po dzwonku, skupiasz

na sobie uwagę wszystkich. Niestety tę

niezbyt pozytywną :(

Jak się odnaleźć w

nowym towarzystwie?

1. �ie twórz w głowie nierealnych

ideałów.

Myśląc o nowym roku szkolnym

zwykle jesteśmy pełni nadziei, że będzie

lepiej albo w ogóle wspaniale. . Nie

pielęgnuj w głowie obrazu swojej

idealnej klasy i pierwszego dnia. Raczej

otwórz się na nowe kontakty, bez

stawiania poprzeczki bardzo wysoko.

Dzięki temu unikniesz rozczarowania i

znacznie łatwiej będzie nawiązać nowe

znajomości, bo w większej liczbie osób

dostrzeżesz potencjalnych kolegów i

koleżanki.

2. Bądź uważnym obserwatorem, ale

nie oceniaj ludzi zbyt krytycznie i

szybko.

Pierwsze wrażenie - to na nim

najczęściej opieramy swoją ocenę nowo

poznanych osób. Oceniamy na podstawie

wyglądu zewnętrznego (uroda, ubrania

itp,) Jest to jednak zdecydowanie za mało

Psycholog radzi
Jak odnaleźć się w nowej szkole?

Stresujesz się, bo idziesz do nowej szkoły? Boisz się, że nie będziesz mieć

przyjaciół, że nie poradzisz sobie z nauką? �a początek kilka porad:

poradnik
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by prawidłowo ocenić, czy ktoś nadaje

się na koleżankę/kolegę! Zamień

najpierw parę słów, słuchaj , co kto ma do

powiedzenia. Wnętrze jest ważniejsze niż

„opakowanie”. Pamiętaj też, że przez

pierwsze dni każdy jest zestresowany i

może zachowywać się nieco

"nienaturalnie". Po jakimś czasie może

się okazać, że niepozorna osoba, tak

naprawdę jest fajna i że macie ze sobą

wiele wspólnego np. zainteresowania,

podobny temperament, marzenia itp.

3. �ie twórz sztucznych granic

Nie traktuj osób płci przeciwnej

jedynie w kategoriach „przeciwnego

obozu”. Warto mieć dobre relacje i z

chłopakami, i dziewczynami. Otwórz się

po prostu na drugiego człowieka -

zakolegować możemy się z każdym,

wystarczy chęć obu stron.

To samo dotyczy osób z innych

klas, postaraj się nie tworzyć podziału

"my - oni".

4. Próbuj na bieżąco wyłapywać to, co

łączy Cię z innymi lub Ci się w nich

podoba

Ktoś ma fajną bluzę, uczesanie,

podobny styl ubierania, wydaje ci się, że

mieszka gdzieś blisko, że podobnie jak ty

zareagował na nowego nauczyciela?

Wszystko to jest dobrą okazją do

rozpoczęcia rozmowy, a każda następna

wypowiedziana informacja, czy uśmiech,

mogą stać się kolejnym punktem

rozmowy.

5. Wykazuj zainteresowanie tym, co

mówią inni i dziel się tym, co dla Ciebie

interesujące lub ważne.

Słuchaj aktywnie.

Rozmowa to wymiana. Polega nie tylko

na mówieniu o sobie, ale i na uważnym

słuchaniu.

6. Pomagaj, ale też szanuj siebie

Jeśli widzisz, że ktoś potrzebuje

pomocy i wiesz w jaki sposób pomóc,

zrób to. Jeśli z kolei ktoś poprosi Cię o

pomoc, a ty musisz odmówić, to podaj

jasny powód odnoszący się do tej

konkretnej sytuacji, a nie osoby

potrzebującej . Wtedy nie ranisz drugiej

osoby i nie uzna Cię za gbura.

Czego na pewno nie należy

robić?

1 .Unikaj zachowania zbyt

głośnego, „błazeńskiego”, nieadekwatne-

poradnik
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go do sytuacji - budzi to raczej

politowanie i zażenowanie niż

przyjacielskie odczucia.

Nie zwracaj na siebie uwagi za

wszelką cenę. Pamiętaj , że pierwsze

wrażenie trudno zatrzeć.

2.Unikaj „przymuszania” in-

nych do realizacji wyłącznie Twoich

pomysłów, nawet jeśli uważasz , że są

fantastyczne. To sprawia, że będą Cię

unikać.

3 .Bądź szczery i nie zachowuj

się dwulicowo. Jeśli z jednej strony

będziesz się miło uśmiechać, a z drugiej

donosić i obgadywać, szybko stracisz

zaufanie i sympatię innych. Traktuj

kolegów tak, jak chcesz ,by traktowali

Ciebie.

4.Wychodź innym naprzeciw,

zamiast chodzić nieustannie ze smutną

miną lub chować się gdzieś w kącie z

nadzieją, że ktoś się ulituje i wciągnie Cię

do swojego towarzystwa. Niestety

najczęściej tak się nie dzieje. Osoby

wiecznie niezadowolone rzadko są dla

innych atrakcyjne.

A oto kilka porad, jak dobrze

wystartować z nauką:

1 . Zdecydowanie ważny jest

start! Pamiętaj , że pierwsze wrażenie,

jakie zrobisz na nauczycielu może być

Twoim sprzymierzeńcem.

2. Wykazuj się aktywnością.

Nauczyciel zapamięta Cię z dobrej

strony.

3 . Na początku roku szkolnego

jest mniej materiału do opanowania.

Wykorzystaj to i łap dobre oceny.

4.Jeśli coś zawaliłeś- aś to się

każdemu przytrafia, uczciwie przyznaj się

do „wpadki” i nie oszukuj . Nikt nie lubi

być okłamywany. Kłamiąc i kręcąc

narażasz się na utratę zaufania.

5. Dotrzymuj obietnic. Nau-

czyciel, tak jak i Ty, chce być traktowany

serio.

6. Okazuj nauczycielowi zau-

fanie. Jeśli masz jakiś problem to poproś

go o pomoc.

7. Nie odkładaj prac na ostatnią

chwilę.

I NAJWAŻNIEJSZE! - MYŚL

POZYTYWNIE O SOBIE, KOLEGACH

I SZKOLE :)

Porad udzieliła: pani Anna Gajewska

( psycholog w naszej szkole)

poradnik
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„ W życiu nie wystarczy sam talent, potrzebna jest jeszcze
cierpliwość i wytrwałość, żeby osiągnąć cel postawiony

przed sobą” -

- wywiad z pisarzem
Łukaszem Wierzbickim
Łukasz Wierzbicki jest człowie-

kiem o wielu zainteresowaniach i pasjach

życiowych. Największą sławę zdobył

jako autor książek dla dzieci m.in. o

„Dziadku i niedźwiadku”. Tematyka po-

ruszana w książkach jest różnorodna i

wynika z bogatych inspiracj i zaczer-

pniętych z wielu wypraw i podróży, a w

szczególności obserwacji ludzi, świata

zwierzęcego i praw w nim rządzących.

Opracował i napisał książkę

zatytułowana „Rowerem i pieszo przez

Czarny Ląd”, w której przybliżył postać

polskiego podróżnika Kazimierza

Nowaka. Książka ta zyskała miano

„klasycznego reportażu”.

Jakie miał Pan zainteresowania jako

dziecko?

Odkąd pamiętam zawsze uwiel-

białem książki, pasjonowały mnie zwie-

rzęta i przyroda. Potrafiłem siedzieć

przed telewizorem, oglądając film przy-

rodniczy, notując na kartce nazwy ptaków

i innych zwierząt, a także informacje o

ich zwyczajach i zachowaniu. Potem te

karteczki się gubiły, ale zawsze mnie to

pasjonowało.

W jakim stopniu Pańskie wykształcenie

jest wykorzystywane w uprawianej

pracy?

Prawie w ogóle, ponieważ

skończyłem akademię ekonomiczną, a

teraz jestem autorem książek. Ale jestem

przekonany, że to czego się nauczymy

przyda nam się w życiu. Wykształcenie

ekonomiczne jest mi pomoce między

innymi w byciu własnym menadżerem.

Co Pana motywuje do pisania książek?

Motywują mnie historie, które

poznaję oraz ludzi, których spotykam. W

bohaterach opowieści się zakochuję, a

później często także czytelnicy. Moje

książki nie powstałyby, gdyby nie

wywiad
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czytelnicy, którzy chcą czytać o losach

moich bohaterów. To jest dla mnie

największa motywacja.

Dużo Pan podróżuje. W jakim

momencie życia narodziła się pasja do

podróżowania?

Zawsze lubiłem podróże. Kiedy

byłem małym dzieckiem, dziadek

zabierał mnie samochodem (małym

Fiatem) i jeździliśmy razem po Słowacji i

Czechach. Ale moja taka „choroba” w

pozytywnym tego słowa znaczeniu

narodziła się, gdy czytałem reportaże

Kazimierza Nowaka z Afryki. Pomy-

ślałem wtedy, że skoro on mógł zobaczyć

na własne oczy jak wygląda Afryka, to ja

też chyba mogę.

Jaki rejon świata szczególnie Pana

interesuje?

Bardzo trudno mi jest wybrać

taki rejon. Jest wiele miejsc, które

ponownie chciałbym zobaczyć. Staram

się jednak planować podróże w te

miejsca, których jeszcze nie miałem

okazji zobaczyć.

W czasie podróży interesuje Pana

bardziej podziwianie przyrody, dzieł

architektury czy też zwyczajów ludzi

zamieszkałych w danym rejonie?

Najbardziej fascynuje mnie

przyroda. Zawsze wyjeżdżając z żoną i

synkami szukamy parków przyrodni-

czych. Architektura i zwyczaje ludowe

też mnie interesują, ale w drugiej

wywiad



kolejności.

Jakie podróże szczególnie Pan

zapamiętał?

Z pewnością moją pierwszą

podróż do Afryki, również drugą

wyprawę, gdy pojechałem pociągiem do

Mongolii. Spędziłem wtedy w podróży

trzy miesiące i wróciłem w dziurawych

butach i podartych spodnich, lecz

szczęśliwy. Te dwie podróże był pierwsze

i można je uznać za najważniejsze.

Czy kierunek Pańskich podróży jest

efektem długich poszukiwań i

rozmyślań czy też decyzja jest

podejmowana spontanicznie?

Różnie. Teraz gdy podróżujemy

z dwójką małych dzieci, to staranie

dobieramy cele podróży. Ale bywało też,

że podróżowałem bardzo spontanicznie.

Pamiętam jak kiedyś pojawił się

nieoczekiwany urlop i poszedłem do

biura podróży, kupiłem pierwszy lepszy

bilet bardzo daleko. Wtedy wybór padł na

Indonezję, ale jestem zadowolony z tej

wyprawy.

W którym ze znanych krajów

kosztował Pan najdziwniejszych

potraw?

Wspominam czasem kurczaka

tado w Peru, jest to w rzeczywistości

świnka morska. Byłem zaskoczony, gdy

dostałem ją na talerzu opieczoną, miałem

opory, aby ją zjeść. To była jedna z takich

dziwniejszych potraw jakie jadłem.

Czy podróże wpłynęły na Pana sposób

życia?

Na pewno podróże pomagają mi

w życiu codziennym i odkładają się w

pamięci. Zawsze wspominając podróże,

jestem szczęśliwy i przypomina mi się jak

sprawy takie jak polityka są mało

interesujące za granicą.

Jak wygląda Pana powszedni dzień, a

jak wypoczynek?

Powszedni dzień pisarza nie

wygląda tak jak niektórzy sobie

wyobrażają, że w szlafroku z kubkiem

kawy siada przy komputerze i

postanawia, że napisze trzy strony. Mój

dzień wygląda inaczej . Zaczyna się od

dzwonienia budzika, który ostatnio budzi

mnie o 5:50. Wsiadam do samochodu i

jadę zazwyczaj do biblioteki bądź innych

miejsc, aby spotkać się z czytelnikami.

Potem wracam do domu, rozpakowuję się

i przygotowuję rzeczy na następne spo-

tkania, sprawdzam pocztę i nagle robi się

północ. To mój dzień pracy. A wypoczy-

nek to praca w ogrodzie i czytanie, staram

wywiad
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się spędzać swój wolny czas aktywnie.

Co Pan czyta w wolnej chwili? Może

poleci nam Pan coś godnego

przeczytania?

W tej chwili czytam biografię

japońskiego pisarza, który opisuje swoją

karierę pisarską, a jednocześnie karierę

biegacza. Ogólnie czytam biografie.

Niedawno skończyłem czytać książkę

„Bohater o tysiącu twarzach” i chciałbym

do niej jeszcze powrócić. Czytam wiele o

mitologii Słowian i innych krajów.

Polecam też książkę „Powiedział mi

wróżbita”.

Jaki gatunek muzyki Pan lubi?

Słucham dużo muzyki, zdecydo-

wanie lubię słuchać rocka. Kiedy byłem

młody zakochałem się w tym gatunku

muzyki. Ale lubię tez muzykę świata, po-

chodzącą z różnych rejonów kuli

ziemskiej .

Czy lubi Pan zwierzęta?

Tak, kocham zwierzęta. Mam

kota. Myślę, że nie powstałby książka

„Dziadek i Niedźwiadek”, gdyby nie

moja miłość do zwierząt.

Kto jest dla Pana największym

autorytetem i wzorem do

naśladowania?

Wymieniłbym bardzo wiele

osób. Są to pisarze, artyści, muzycy,

którzy pracują ciężko i ta praca daje im

radość. Ale chyba moimi największymi

autorytetami są: Gustaw Herling-

Grudziński, Ryszard Kapuściński i

Tiziano Tarzani.

�a co zwraca Pan uwagę rozmawiając

z ludźmi?

Staram się ich słuchać, ale na

spotkania jestem zapraszany przede

wszystkim po to, aby opowiadać. Staram

się być ciekawy nowych ludzi, ponieważ

to dla nas lekcja, gdyż nie wiadomo kto

przez nas spotkany „da nam” coś

wartościowego, opowie nam jakąś

historię, która nas zafascynuje. Dlatego

staram się z uwagą słuchać i przyglądać

ludziom.

Jakie ma Pan marzenia, co chciałby

Pan osiągnąć w przyszłości?

Na pewno marzę, aby moja

rodzina była zdrowa, a synowie

dojrzewali. Jeśli zaś chodzi o takie

marzenia, które chciałbym osiągnąć, to

nie stawiam sobie takiego celu. Bałbym

się, że ten cel będzie mnie ograniczać, bo

skupię się na nim i stracę z pola widzenia

wywiad
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inne możliwości rozwoju. Moim celem

jest spróbowanie czegoś nowego, nie

chciałbym do końca na przykład pisać

książek przygodowych dla dzieci, tylko

spróbować jeszcze czegoś nowego.

Oceniając młodych ludzi z

perspektywy czasu – w Pańskim

odczuciu, jakie są największe walory

współczesnej młodzieży, a jakie wady?

Dzieci, jak i młodzież, potrafią

mnie pozytywnie zaskoczyć, czasem

wiedzą o rzeczach o których nie myślą

dorośli. Dzieci dają mi świeżość

myślenia, potrafią zadać różne pytania,

takie których nie zadadzą dorośli. Czasem

po pewnej opowieści mogę przewidzieć,

jakie pytania zada dorosły, ale jakie

pytanie zada dziecko nie umiem

przewidzieć. Według mnie wadami jest

to, że dzieciom coraz trudniej jest

skoncentrować się na czymś,

przeprowadzić coś od początku do końca

i odrobiny cierpliwości. W życiu nie

wystarczy sam talent, potrzebna jest

jeszcze cierpliwość i wytrwałość, żeby

osiągnąć cel postawiony przed sobą.

Jakie przesłanie wynikające z Pańskich

doświadczeń skierowałby Pan do nas,

przed czym przestrzegałby Pan nas, a

do czego zachęcał?

Moje książki są takimi

wskazówkami, każda z nich jest o czymś.

Jestem przekonany, że opowieść musi

być o czymś, nigdy nie napiszę książki,

która nie będzie pewnym przesłaniem.

„Afryka Kazika” jest o tym, aby ruszać

przed siebie i nie ograniczać się. Książka

„Dziadek i niedźwiadek” pokazuje, że

życiowe historie są ciekawsze niż fikcja. I

trzecia książka „Niezwykła wyprawa

Benedykta i Jana” to lekcja odwagi, żeby

się nie wycofywać i podejmować

wyzwania. Bo nawet jeśli jak nam się nie

uda, to zdobędziemy wiedzę i

doświadczenie. Wielokrotnie było w

moim życiu, że mówiłem sobie, że to mi

się nie uda. Udawało się jednak uciszyć

ten wewnętrzny głos i spróbować.

Zawsze to kończyło się sukcesem.

Rozmawiała: Karolina Michalak

wywiad

szkolny rock 13



Wokół nas jest dużo ludzi,

którzy mają różnorodne pasje. Warto

jest o nich porozmawiać z nimi,

dowiedzieć się jak rodziło się ich

hobby, jak się rozwija. Kto wie, może

swoją pasję zaszczepią u innych? Tym

razem przeprowadziłam rozmowę z

Zuzią Pękalą, uczennicą klasy 3

gimnazjum. Moją uwagę zwróciło jej

nietypowe hobby.

A.S. Skąd wzięło się Twoje zaintere-

sowanie rekonstrukcjami history-

cznymi?

Z.P. Wzięło się ono stąd, iż moi rodzice

zajmują się tym o wielu lat i odkąd mamy

auto jeździmy po kraju i Europie.

A.S. Jak długo trwa Twoje hobby?

Z.P. Robię to od czwartego roku życia.

Niektóre osoby starsze ode mnie śmieją

się, że mam lepszy staż od nich.

A.S. Co Cię zainteresowało w

rekonstrukcjach?

Z.P. Jest to coś, co robię od dawna. Bez

tego nie wyobrażam sobie mojego życia.

Jest to część mojego życia . Podczas

takich rekonstrukcji poznaję ciekawych

ludzi o dużej wiedzy historycznej .

A.S. �a czym polegają rekonstrukcje

historyczne?

Z.P. Polegają one na przedstawieniu

poszczególnych wieków i epok. Np. mój

tata z innymi mężczyznami strzela z

muszkietu, a ja z mamą rekonstruujemy

kuchnię.

A.S. Czy często wyjeżdżacie za

granice?

Z.P. Tak, ostatnio często jeździmy na

Węgry .

A.S. Kto organizuje takie zjazdy?

Z.P. Są to grupy rozsypane po całej

Europie.

A.S. Czy jest tam dużo osób w Twoim

wieku?

Z.P. Na pewno jest dużo dzieci

młodszych ode mnie, które same się sobą

zajmują, lecz niewiele jest osób w moim

wieku.

Rozmawiała: Ania Samoraj

Nasze hobby – rozmowy z uczniami o ich pasjach

„Jest to część mojego życia”
rozmowa z Zuzią Pękalą

nasze hobby

szkolny rock 14



Na terenie Podkowy Leśnej

można spotkać harcerzy i harcerki z

Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) i

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

(ZHR).

Ja opiszę Wam 32 Mazowiecką

Drużynę Hrcerek „Korona“ im. Świętej

Jadwigi Królowej Polski, zrzeszoną w

Mazowieckim Hufcu „Wianek“,

należącym do Mazowieckiej Chorągwi

Harcerek ZHR. Nasza drużyna obecnie

liczy około 20 harcerek. Harcerką można

zostać w 5 klasie, ale przygodę z

harcerstwem wiele z nas zaczyna

wcześniej – przystępując do 32

Mazowieckiej Gromady Zuchenek

„Driady z Szepczącego Lasu“. Po

zuchowych początkach jest się dobrze

przygotowanym do harcerskiego stylu

życia, którego uczą nas starsze

doświadczone koleżanki. Najbliższe

kontakty ma się w gronie zastępu .

Zbiórki staramy się w roku szkolnym

organizować co tydzień. Spotykamy się

również na harcerskich mszach,

zbiórkach drużyny i wydarzeniach całego

hufca. Od czasu do czasu jeździmy

drużynowo na biwaki, a najważniejszym

wydarzeniem w roku jest wakacyjny

obóz.

Na zbiórkach poprzez gry i

rozmaite rytułały staramy się ćwiczyć

swoje charaktery i uczyć zaradności,

zdobywamy kolejne sprwności, a także

przyswajamy podstawowe życiowe

wartości – uczciwość, honor, dobroć.

Harcerstwo uczy nas samodzielności,

odpowiedzialności za siebie i za innych

oraz dzielności. Z doświadczenia

starszych wiemy, że harcerzem pozostaje

zycie w koronie

Harcerka – to brzmi dumnie



Australijskie kangury
– zdobywcy stepów.

się przez całe życie. Przyjaźnie teraz

zawarte będą trwały. W wielu rodzinach

oboje rodzice wywodzą się z harcerstwa.

Zastęp, do którgo należę, liczy 6

osób. Nazywamy się „Szafir“. W całej

drużynie zastepy są 3. Na czele każdego

zastępu stoi zastępowa. Każdy zastęp ma

proporzec.

Cała drużyna też ma swój

proporzec oraz dodatkowo maskotkę.

Nasza to druhna Gertruda – pluszowa

żaba.

Przynalezność do harcerek wiąże

się dla mnie z dodatkowymi

obowiązkami i zajęciami, ale daje mi

grono sprawdzonych przyjaciół i wiele

nowych praktycznych umiejętności.

Łatwiej jest mi wypełniać obowiązki

szkolne, bo w harcerstwie wyrabiamy w

sobie solidność, punktualność i

samodzielność. Uczymy się odróżniać

sprawy ważne od mniej istotnych.

Nastepnym razem opiszę Wam

nasz tegoroczny obóz.

Czuwaj!

Marysia Wolska

Australia – kraina gajów euka-

liptusowych, pustyń, sawann, lasów i

stepów. Otoczona Wielką Rafą Kora-

lową. W środku kontynent nie skalany

ręką człowieka zachował swą dziewiczą

naturę. Jest to raj dla podróżników i

odkrywców, jednak zbadanie tej krai-

ny wiąże się z wielkim niebezpieczeń-

stwem. Australia zamieszkała przez

setki gatunków zwierząt niespotyka-

nych w innych częściach świata. Mię-

dzy innymi: diabły tasmańskie, dzioba-

ki, kolczatki, misie koala, dzikie psy

dingo i charakterystyczne dla tej części

świata kangury.

Kangury to druga pod względem

wielkości rodzina torbaczy, licząca sobie

około pięćdziesięciu gatunków. Zamiesz-

kują wyłącznie Australię, Nową Zelandię,

Nową Gwineę, Tasmanię i okoliczne

wyspy. Zwierzęta te poruszają się za

pomocą skoków, odpychając się nogami i

mocnym ogonem. Na wolności żyją od

sześciu do ośmiu lat, w niewoli dużo

dłużej . Kangurowate są ssakami. Samica

rodzi zazwyczaj jedno-dwa młode wiel-

zycie w koronie/swiat wokół nas
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kości mniej więcej 25mm, które przeby-

wają w torbie matki do jedenastu mie-

sięcy. Kangury są obiektem polowań. W

związku z czym ich liczba maleje z roku

na rok. Ponad połowa gatunków owych

torbaczy jest umieszczona w Czerwonej

Księdze Gatunków Zagrożonych, obej-

mującej ochroną wymierające gatunki

zwierząt. Kłusownicy chwytają te tor-

bacze ze względu na ich mięso i futro.

Kangury mają przeróżne wielkości. Mogą

ważyć od 0,5 do 90 kilogramów. Należą

do nich największe spośród dzisiejszych

torbaczy: kangur szary, rudy i olbrzymi.

Zwierzęta te prowadzą głównie nocny

tryb życia, z rzadka wypuszczając się na

polowania w dzień. Mieszkają na ziemi,

w legowiskach z trawy lub w jamach,

niektóre jednak przystosowały się

również do życia na drzewach. Co

ciekawe kangury umieją pływać. O ile na

lądzie ich nogi poruszają się jedno-

cześnie, to w wodzie każda może

pracować we własnym rytmie. Kanguro-

wate żywią się trawą, liśćmi, korą drzew i

korzonkami. Żyją w stadach, lecz zda-

rzają się także wśród nich samotniki.

Nazwa „kangur” wywodzi się od

aborygeńskiego słowa „gang-oo-ro”,

które oznacza kangura szarego. Pierwsza

wersja tego słowa w języku angielskim

powstała w 1770 roku i brzmiała

„kangooroo”. Wymyślił ją kapitan James

Cook w Australii nad rzeką Endeavour.

Przyczyną tego, że zwierzęta

zamieszkujące ów kontynent są

niespotykane w reszcie świata, jest to, iż

około 140 milionów lat temu odłączył się

on od innych kontynentów wraz z

okazami fauny i flory żyjącymi na jego

powierzchni. Wraz z biegiem lat

zwierzęta ewoluowały aż powstały znane

nam dzisiaj istoty. Australia to niezwykłe

miejsce, jadąc tam cofamy się w czasie o

miliony lat.

Olga Tałasiewicz

swiat wokół nas



szlakami podkowy

Willa Małgosia znajduje się

przy ulicy Słowiczej 28. Jest jednym z

najstarszych domów w Podkowie

Leśnej . Budynek powstał według

projektu inżyniera Mieczysława

Szydłowskiego, a jego budowę,

trwającą dwa lata, rozpoczęto w 1926.

Na szczycie wypisano

drukowanymi literami jego nazwę –

Małgosia. To imię upamiętnia córkę

małżeństwa Mroczkowskich - Jolantę

Alinę - w domu nazywaną Małgosią.

Dom jest skromny, choć piękny

w swojej prostocie. Ma czerwony

dwuspadowy dach i białe ściany, które z

nim kontrastują. Swoim wyglądem nie

nawiązuje do żadnego z panujących w

Podkowie stylów architektonicznych, ale

swoją bryłą zręcznie wkomponowuje się

w otaczający krajobraz. Budynek ma

dwie kondygnacje nadziemne – parter i

poddasze. Cechuje się dobrymi

proporcjami długości, szerokości i

wysokości.

W 1959 roku dom został

sprzedany Kazimierzowi Sławińskiemu, a

obecnie mieszka w nim jego córka

Barbara Jałowiecka z rodziną.

Willa jest położona w pięknym,

dużym ogrodzie z ogromnymi krzewami

rododendronów i różnymi kwiatami

kwitnącymi od wiosny po jesień. Wiosnę

"Małgosia"



witają przebiśniegi i wyrastające z trawy

krokusy, potem rozpoczyna się

kwitnienie konwalii i tulipanów, a na

pożegnanie tej pory roku, cieszą oczy

wszystkich spacerujących – kwiaty

białych, różowych i fioletowych

rododendronów. Kolejne miesiące

pozwalają również nacieszyć wzrok

pięknem podkowiańskiej zieleni i

emanującym spokojem.

Podkowa Leśna jest ciekawym

miastem, który zamieszkują wyjątkowi

ludzie – ceniący bezpośrednie obcowanie

z przyrodą, bliskość zieleni i możliwość

lepszego wypoczynku po trudach dnia

codziennego. Cieszę się, że mogę

przebywać i żyć w tak miłym miejscu.

Karolina Michalak

Zachęcam wszystkich do zwiedzania

stolic krajów europejskich, a w

szczególności Paryża, którego symbolem

i wizytówką jest wieża Eiffla.

Wieża Eiffla jest obiektem budowlanym

wzniesionym w Paryżu w 1889 roku na

Wystawę Światową. Podstawowym

celem wprowadzenia tego rodzaju

wydarzeń była demonstracja bieżących

osiągnięć techniki i budownictwa.

Pomysłodawcami konstrukcji

wieży byli dwaj pracownicy w biurze

Gustawa Eiffela - Maurice Koechlin i

Émile Nouguier. Eiffel odkupił prawa

autorskie od swoich pracowników.

Wieża Eiffla ma (wraz z

zamontowany obecnie antenami)

wysokość 324 m, sytuującą ją jako

najwyższą budowlę w Paryżu i piątą pod

względem wysokości we Francji.

Wysokość wieży odpowiada budynkowi

o 81 piętrach. Określana jako „Żelazna

dama” została wzniesiona w zachodniej

części centrum miasta w bliskości rzeki

Sekwany w północno-zachodniej części

Pól Marsowych. Konstrukcja wieży była

nowatorska jak na XIX wiek – bardzo

lekka, ażurowa kratownicowa, wykonana

z kutego żelaza.

Ciekawostką jest fakt, iż jej

wysokość może się zmieniać w

zależności od temperatury otoczenia aż o

18 cm, a wynika to z rozszerzalności

termicznej materiału konstrukcji wieży.

Konstrukcja żelazna wieży jest

złożona z 18 038 metalowych prętów po-

Wieża Eiffla

szlakami podkowy/na walizkach
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łączonych ze sobą znaczącą liczbą około

2,5 mln nitów. Całkowita masa wieży

wraz z betonowymi filarami wynosi

około 10 000 ton. Obciążenie wieży

rozłożone równomiernie na podłoże

wynosi 4,5 ton/m². Rzut podstawy wieży

jest kwadratowy o boku 125 m.

Na wieżę można dostać się po

schodach, które liczą 1665 stopni bądź

korzystając z szybów windowych. Są

dostępne trzy poziomy widokowe na

wysokościach 57 m, 1 15 m i 275 m.

Pierwszy i drugi są dostępne schodami i

windami, trzeci poziom jest dostępny

tylko windą.

W latach 1980–1985 została

przeprowadzona renowacja, w wyniku

której budowla straciła na wadze 34 tony,

a zyskała nowe oświetlenie, składające

się z 352 reflektorów. Iluminacja wieży

umożliwia zmianę jej wizerunku po

zmroku w zależności od sytuacji, np.

świąt państwowych, Nowego Roku.

Wieża bywa ozdabiana małymi lampkami

lub podświetlana w kolorystyce fran-

cuskich barw państwowych. W roku 2000

na szczycie wieży zainstalowano na stałe

2 reflektory widoczne z odległości 80 km,

które każdej nocy obracają się podobnie

jak światła latarni morskiej .

Estetykę i „urodę” wieży różnie

oceniano w czasie jej istnienia. Począt-

kowo – jako dzieło oryginalne i nowato-

rskie – budziła sprzeciw środowisk artys-

tycznych. Malarze, pisarze i inni twórcy

organizowali akcje protestacyjne prze-

ciwko jej wznoszeniu.

Obecnie wieża wzbudza przede

wszystkim podziw. Jest stałym miejscem

na trasie wszystkich wycieczek turysty-

cznych. Na jej tle są nagrywane filmy i

teledyski. Stanowi również kanwę dzieł

literackich.

Karolina Michalak

na walizkach



Mona Lisa jest jednym z

największych i najsłynniejszych dzieł

Leonarda da Vinci. Obraz został

namalowany techniką olejną polegającą

na mieszaniu kolorów tak, aby powstał

efekt mgły zwanej sfumato. Patrząc na

obraz mamy wrażenie głębi, która

charakteryzuje się tym, że kolory blakną

im bliżej są linii horyzontu. Gdy

popatrzymy na oczy Mona Lisy - jej

uśmiech staje się wyraźniejszy, a gdy

obserwujemy usta -jej uśmiech zanika. Ta

iluzja powstaje z uwagi na fakt, że gdy

patrzymy bezpośrednio na obraz czyli na

oczy, światło pada na centralną część

siatkówki, umożliwiając lepsze widzenie

jasnych obiektów, natomiast gdy

spojrzymy na obraz kątem oka, światło

pada na zewnętrzną część siatkówki,

przez to lepiej widzimy półcienie.

Istnieją różne tezy dotyczące

tożsamości osoby na obrazie. Jedna z

nich głosi, że osobą na obrazie jest sam

Leonardo da Vinci, ponieważ obie osoby

mają identyczne usytuowanie i wielkość:

nosa, ust, czoła i podbródka. Druga teza,

najbardziej prawdopodobna, głosi, że jest

to Lisa di Antonmaria Gherardini żona

florenckiego kupca Francesca Giocondo.

Prawdopodobnie kupiec po wykonaniu

obrazu nie chciał go kupić. Kobieta na

obrazie jest w ciąży, ma suknię okrytą

woalem, jaki wówczas nosiły kobiety w

ciąży.

W sierpniu 191 1 roku obraz

został skradziony z paryskiego muzeum -

Luwru przez pracownika Vincenzo

Leonardo da Vinci - Mona Lisa

moja pasja: malarstwo
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Perrugia. Swoją kradzież tłumaczył tym,

że chce oddać obraz ojczyźnie Leonarda

da Vinci. Dla Włochów stał się

bohaterem i z tego powodu jego wyczyn

został potraktowany łagodnie. Sąd skazał

go na siedem miesięcy więzienia. Obraz

został zwrócony Francji dwa lata później .

Wartość obrazu jest szacowana

na około sto milionów dolarów, czyli

około trzysta dwadzieścia osiem

milionów złotych.

W hiszpańskim muzeum Prado

w Madrycie znajduje się kopia Mona

Lisy, pochodząca z tego samego okresu

co oryginał, namalowana przez ucznia

Leonarda.

Karolina Michalak

Parę miesięcy temu byłam w

Warszawskim Teatrze Muzycznym

„Roma” na spektaklu pt. „Deszczowa

piosenka”.

Akcja rozgrywa się pod koniec

lat dwudziestych w Hollywood, czyli

podczas przemiany z filmów niemych na

dźwiękowe. Główny bohater, Don

Lockwood to wielka gwiazda i ogromny

młody amant, który zakochuje się w

początkującej aktorce Kathy Selden. Na

drodze do miłości staje Donowi piękna,

ale mało inteligentna Lina Lamont.

Jedyną osobą, która może go wesprzeć

jest najlepszy kolega aktora, Cosmo

Brown.

Niestety oprócz problemów

miłosnych nowej parze towarzyszą

ogromne problemy w pracy. Ich źródłem

jest Lina.

Spektakl przedstawiony przez

Wojciecha Kępczyńskiego był bardzo

podobny do filmu, co dla Teatru „Roma”

jest dość nietypowe. Osobiście uważam,

że była to jedna ze słabszych sztuk

granych w „Romie”. Gra aktorska, śpiew

i taniec były naprawdę świetne, ale nie

można porównywać tego np. do

moja pasja: malarstwo / okiem widza

Deszczowy spektakl
Kolejny musical Teatru „Roma”



„Nędzników”. Co prawda aktorzy musieli

włożyć dużo pracy, jeżeli chodzi o kroki

taneczne, ponieważ choreografia była

trudna, a muzyka szybka. Stroje jak na

„Romę” przystało - genialne. Dekoracji

spodziewałam się lepszych, chociaż jak

na lata dwudzieste bardzo ładne. Ogólnie

spektakl uważam za bardzo dobry i

polecam!

Ocena:

Natalia Fabisiak

okiem widza
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Bardzo lubię twórczość

Woody’ego Allena. Dlatego kiedy

zobaczyłam, że wchodzi do kin jego

nowy film ,,Blue Jasmine’ ’ ,

postanowiłam koniecznie na niego pójść.

Stwierdziłam wtedy, że w swoich filmach

dodaje bardzo dużo motywów z

codziennego życia, dzięki czemu jego

postacie są realne. Ten film jednak

bardzo mnie zaskoczył. Opowiada on o

przechodzącej kryzys gospodyni

domowej, którą gra Cate Blanchett.

Bohaterka przeprowadza się z Nowego

Jorku do San Francisco i ponownie

nawiązuje kontakt ze swoją siostrą.

Główna bohaterka jest kobietą, która z

dnia na dzień zostaje bez środków do

życia, przyjaciół, znajomych. Po śmierci

męża jedyną osobą, która może jej pomóc

jest jej siostra.

Film jest przyczynkiem do

rozważań nad tematami takimi jak:

samotność, zaufanie, śmierć bliskiej

osoby, potrzeba bliskości. Jeśli ktoś lubi

komedie o zabarwieniu dramatycznym,

opowiadające o życiu, to może wybrać

się na ten film.

Karolina Średzińska

swiat filmów

,,Woody Allen - liczy się
nazwisko czy człowiek ?’ ’



�awet nie wiemy, kiedy

lubimy jej słuchać, ale wszystko zależy

od nastroju. �ie wiemy też, dlaczego się

tak rozwinęła. Wszystko zaczęło się

około 50 lat temu, a do jej rozwoju

przyczynił się m.in. niejaki Micheal

Jackson.

Jak wiadomo gusta są różne i nie

wszyscy musimy lubić dane rodzaje

muzyki. Dziś istnieje już tyle różnych

gatunków muzycznych, zespołów, że

wybór jest niesamowicie szeroki. Nie ma

gatunków, które nie miałyby wielbicieli i

słuchaczy. Ale w tym momencie skupiam

się na muzyce, która pojawiła się około

50 lat temu. Jak każdy inny rodzaj

zmieniała się wraz z upływem czasu i

słuchających jej osób. Chodzi mi

konkretnie o Pop, o muzykę wokalną,

która ma najwięcej zwolenników na

świecie i coraz więcej grup muzycznych

idzie w jej kierunku, by zrobić karierę i

podbić serca młodszych i starszych

słuchaczy. Osobą, która zasłużyła się

bardzo dla tego gatunku jest na przykład

Micheal Jackson, który na początku

nagrywał muzykę popową wraz ze

swoimi czterema braćmi w zespole

„Jackson’s Five”, a następnie, pod koniec

lat 70, zaczął nagrywać solowe płyty i

niemalże od razu podbił serca słuchaczy.

Muzyka popowa ma wielu miłośników,

dostęp do utworów ma prawie każdy, ale

mimo tego, nie zawsze chcemy jej

słuchać. A dlaczego? Czemu jednego

dnia jej słuchamy, a następnego nie? Otóż

dlatego, że duże znaczenie ma nasz

nastrój i chwilowe nastawienie do świata.

Muzyka ta nie wyzwala jakiś

większych emocji, bo jest relatywnie

spokojna, ale bardzo wpada w ucho i to

nas przy niej trzyma. Sięgamy po nią

raczej , gdy jesteśmy weseli, chociaż

kiedy jesteśmy smutni to również

możemy jej nie opuszczać, tylko siedzieć

w smutniejszych tonacjach. Bardzo

rzadko zdarza się, że w chwilach złości

odpalamy zestawy grające z muzyką

popularną. Dlaczego? Bo nie

odwzorowuje naszych emocji.

Zachęcam wszystkich opty-

mistów, i nie tylko, do słuchania tej

muzyki, bo ona także czasem pobudza do

myślenia i inspiruje do nowych

pomysłów.

Jan Filipp

motywy muzyczne

Czy Ona gra dla mnie?

szkolny rock 25



Drodzy czytelnicy!

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Jakub i jestem uczniem

III klasy gimnazjum. Moją pasją jest fotografia. Jest to bardzo ciekawe zajęcie,

pozwalające spędzić czas zarówno na świeżym powietrzu, jak i w przytulnym studiu

fotograficznym.

Fotografią zajmuję się od niedawna, mianowicie od kilku miesięcy.

Uczęszczam na kółko fotograficzne w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Zajmuję się zarówno fotografią analogową, jak i cyfrową. Najchętniej robię zdjęcia

ludziom i naturze.

Na łamach tej gazetki chciałbym podzielić się z Wami moją pasją, pokazać

piękno otaczającego nas świata widzianego przez obiektyw aparatu. Myślę, że fotografie te

będą miłym przerywnikiem podczas czytania ciekawych artykułów w tej gazetce.

Jakub Piotrowski

szkolna galeria



Wyliterowani to nowy dział, w którym ukazywać się będzie uczniowska

poezja, ale nie tylko. Od czasu do czasu znajdziecie w tej kolumnie opowiadania ,

felietony i inne podobne gatunki.

Dlaczego zebra jest w paski?

Och te wszystkie historyjki , historie i opowieści
Że ktoś ją pomalował , przebarwił to w głowie się nie mieści

No bo ja wiem najlepiej i chociaż wszyscy twierdzą inaczej

Ja się będę trzymać tego co sama zebra mi powiedziała

Ona mówi że jedna z zebr ściągnęła to od ludzi

Tych dziwnych istot które zupę i kisiel mają w proszku

No bo oni namalowali jakieś dziwne paski na drogach

A ta zebra to zobaczyła i pomyślała że to będzie nowy krzyk mody.

Pamiętnik sardynki w puszce

22 listopada

To dzisiaj zamknęli mnie do tego więzienia

Całą noc płakałam i wracać do mojego jeziora chciałam

Lecz nie mogłam

Kazali mi zostać

Kontakt z innymi sardynkami nawiązałam

Lecz dalej do domu płynąć chciałam

Jakaś tragedia, co ze mną będzie?

Cały dzień tak myślałam

Lecz nadal tego nie rozumiałam

Czy ci ludzie , potwory nie mają litości

Wszystkich sardynek pozbawiają ości

Naprawdę nie wiem już co mam myśleć

Już nawet nie wiem czy ja chcę istnieć

Minęły miesiące, tygodnie ,dni, godziny minuty i…

W końcu , w końcu mnie uwolnili i z powrotem do jeziorka wpuścili

wyliterowani
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Słownik rzeczy nieistniejących

- KORESPARETUNIA : roślina ,połączenie : petunii,kory i stokrotki .Pachnie jak tusz

do drukarki. Jeżeli ją spożyjemy będziemy odczuwać , że musimy natychmiast zacząć

pływać. Wynalazła ją P. Spartukores .

-LOKKODŻETTI : pomieszczenie gdzie przebywała arystokracja XXX w. W tym

pokoju prowadzili dyskusje o mamutach.

-WOLAKESTENION : zawód który wykonuje mężczyzna . Kwestionuje on decyzje o

wyborze mebli do mieszkań na ulicy Wólczyńskiej .

Moje najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa

Mam około czterech lat

Jeszcze nie wiem jak zły może być świat

Siedzę jak co dzień w swoim pokoju

Przeglądając książeczki w chwilach spokoju

Zaczynam przeglądać ubrania …

Nagle wpadam w stan zdenerwowania !

Gdzie moja ukochana bluzeczka ?

Tu leży tylko mamy czapeczka.

Aaaaaaaa ! ! ! ! !

Mamo ! ! !

Co ty z nią zrobiłaś ?!

Chyba jej nie wyrzuciłaś ?

… ona była taka piękna z kotkami – fioletowo -białymi puszkami

Nikt nie może zrozumieć jakie to dla mnie ważne to przecież jest takie straszne

A więc co ma począć taka mała dziewczynka w takim wielkim świecie ?

Karolina Godziejewska

wyliterowani
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Śniadanie
w 5 minut
Zauważyłam, że duże grono

moich rówieśników ( i nie tylko) nie ma

czasu na śniadanie. Mam dla nich

propozycję - śniadanie w 5 minut.

Przygotuj :

1 jogurt naturalny

½ szklanki owoców

½ szklanki musli

kawałki czekolady itp.

Do dużego kubka nałóż jogurt

naturalny, następnie dołóż ½ szklanki

wybranych przez ciebie owoców i ½

szklanki płatków musli. Jeżeli chcesz

możesz dołożyć kawałki czekolady lub

orzechy.

Żeby nie tracić rano czasu

możesz nałożyć jogurt naturalny do

kubka i na noc schować do lodówki, rano

dołóż tylko dodatki.

Takie śniadanie można zabrać

do szkoły. Wystarczy tylko przygotować

je w zamykanym kubku.

Smacznego!

know-how



Wywiadówka w szkole:

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.

-Dlaczego? - pyta się mama Filipa.

-Ciągle grają mi na nerwach!

Matka miała 3 córki : Akację, Jabłonkę i

Cegiełkę.

Pewnego dnia przychodzi do niej jedna

córka i się pyta:

- Mamo! Mamo! A dlaczego mam na

imię Akacja?

- Bo gdy byłaś mała spadł ci na czoło liść

Akacji.

Po chwili przybiega druga córa i zadaje

podobne pytanie.

- Mamo! Mamo! A dlaczego mam na

imię Jabłonka?

- Bo gdy byłaś mała spadł ci na czoło liść

Jabłoni.

Na końcu przybiega trzecia córa i się

pyta:

- Łebełebełebe?

Policjant zatrzymuje samochód, którym

jadą trzy osoby.

- Gratuluję - mówi policjant - jest pan

tysięcznym kierowcą, który przejechał

nową szosą.

Oto nagroda pieniężna od firmy

budującej drogi!

Obok pojawia się reporter i pyta:

- Na co wyda pan te pieniądze?

- No cóż - odpowiada po namyśle

kierowca - chyba w końcu zrobię prawo

jazdy.. .

Żona kierowcy z przerażeniem:

- Nie słuchajcie go panowie.. . On zawsze

lubi żartować!

W tym momencie z drzemki budzi się,

siedzący z tyłu dziadek i widząc

policjanta zauważa:

- A nie mówiłem, że skradzionym

samochodem daleko nie zajedziemy! . .

Mama pyta Jasia:

- Co dziś robiłeś na podwórku?

- Udawałem ptaka.

- A co robiłeś - śpiewałeś czy ćwierkałeś?

- Jadłem robaki.

humor
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