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Wisło, Wisełko, rzeko kochana! - Rok Rzeki Wisły 2017
Gondolier znad Wisły

Uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Złote Pióro”, którego organizatorem było Wawerskie Centrum Kultury
filia Radość. Jury w składzie: Liliana Goc – pisarka,
Michał Wichowski - pisarz
po przeczytaniu 270 prawidłowo zgłoszonych prac
w kategorii wiekowej 10-12
lat przyznało:

I miejsce
Natalii Kosiorek

II miejsce
Agnieszce Ozdze

Żył sobie przed laty Florian Kudrejko. Żył samotnie w małej wiosce nad Wisłą. Jako że nie było
w pobliżu mostów, Florian zajmował
się przewozem różnych ładunków
swoją barką. Przewoził piach lub
drewno, czasem też swoją małą
łódką przewoził również ludzi. Florian najbardziej lubił pracować nocą, gdyż uwielbiał oglądać rozgwieżdżone niebo odbijające się
w spokojnej tafli rzeki.
Śmiał się wtedy do siebie, że jest
najbogatszym człowiekiem na ziemi, bo gdy uderzał wiosłem w wodę,
wyglądało to, jakby mieszał prawdziwe złoto z odbitych w wodzie
gwiazd. Złociste drobinki wzbogacały również piasek na barce.

Nagle jedna z gwiazd kąpiąca się
w Wiśle rzekła:
- Nazywam się Skrząca, jak mogę
ci pomóc, Florianie?
Florian aż drgnął i nie mógł uwierzyć własnym uszom i oczom.
- Pomóż mi, proszę, znaleźć sposób, bym mógł zebrać wszystkie
gwiazdy z rzeki i załadować je na
moją barkę - poprosił.
- Zarzuć sieć rybacką, a ja sprawię, że będzie pełna- odpowiedziała
Skrząca.

Pewnego dnia przypłynęła do Florka piękna Syrena, która poprosiła,
by ten zebrał dla niej barkę
gwiazd, gdyż chce pomalować sobie
nimi swoją podwodną komnatę.
Obiecała mu w zamian nową największą barkę, jaka pływała po Wiśle. Florian przystał na jej propozycję i umówili się na następny
dzień.

Florian szybko z dna barki wyszukał starą sieć rybacką swojego
ojca i zarzucił ją. Wtem sieć wraz
z nurtem rzeki zaczęła się zapełniać. Gondolier miał ogromny problem, żeby sieć pełną gwiazd przerzucić do barki. Nagle obok pojawiła się Syrena i rzekła:
- O! Widzę, że masz gwiazdy dla
mnie! O! Jak przepięknie wyglądają
w sieci. Nie kłopocz się, zaciągnę
sieć w głębiny Wisły, Ty zaś znajdziesz jutro rano na brzegu najpiękniejszą i największą barkę.

Następnego wieczora sierp księżyca pojawił się na nieboskłonie,
miliony gwiazd zawtórowały mu
i zaczęły się odbijać jedna po drugiej w wolno płynącej Wiśle. Florian
podziwiał ten widok, jednak nie
mógł znaleźć rozwiązania jak zebrać gwiazdy dla Syreny. Barka
pozostawała ciągle pusta. Wtem
zaczął śpiewać taką pieśń:

I tak się stało. Florian nazajutrz
został dumnym właścicielem największej barki i mógł przewozić
najpotężniejsze ładunki w kraju.
Spławiał je od Krakowa aż po ujście
rzeki. Jednakże nie był szczęśliwy,
gdyż gwiazd na niebie było jakby
mniej i rzeka nie błyszczała w nocy
jak przedtem. Pływał często, by
napotkać Syrenę i uwolnić gwiazdy.

"Gwiazdo płynąca po niebie,

Pewnego dnia, zanim sierp księżyca zbladł nad ranem, a świt wstawał
nad Warszawą, ukazał się mu ogon

zagość pod wiosłem mym,
Syrenka na ciebie czeka,
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nie daj już czekać jej".

Wisło, Wisełko, rzeko kochana! - Rok Rzeki Wisły 2017
Syreny. Zaczął za nim płynąć i nagle spod tafli wody wyłoniła się najpiękniejsza komnata. Gwiazdy jakby przygasły i straciły swój blask,
gdyż były więzione. Florian zanurkował i uwolnił je, a one natychmiast wypłynęły na powierzchnię.
Niestety Florian zaplątał się
w zaroślach, a Syrena nie zdążyła
mu pomóc, więc Florian zatonął.
Syrena z tego powodu rzewnie zapłakała. Jej łzy poczęły zamieniać
się w gwiazdy i zaczęło ich nagle
przybywać. Cała rzeka
skrzyła
i połyskiwała.
Do tej pory podczas bezchmurnych i cichych nocy z głębi rzeki
słychać syreni płacz, a tafla rzeki
skrzy się wtedy milionem gwiazd na
cześć Gondoliera.
Natalia Kosiorek , klasa 4c

Legenda o Jaśku i diable
Mąciwodzie

W papierowym wydaniu gazetki błędnie
podaliśmy autorkę pracy Legenda o Jaśku i diable
Mąciwodzie. Informujemy, że została ona napisana
prze Agnieszkę Ozgę. Przepraszamy za pomyłkę.

Dawno temu, w czasach, gdy
w Polsce panował król Zygmunt
III Waza, żył w Warszawie
chłopiec o imieniu Jaśko. Biedny
sierota nie miał dachu nad głową,
dlatego w zamian za jedzenie i
kącik do spania, zatrudnił się u
królewskiego piekarza. Ciężko
pracował i codziennie od świtu
nosił wodę z Wisły potrzebną do
wypieku chleba oraz bułeczek.
Nigdy się nie skarżył na swój
smutny los. Kiedy nabierał wodę
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do cebrzyka, śpiewał:
- Wisło, Wisełko, rzeko kochana, czy dasz mi wodę dla mego
pana?
- Święty Władysławie, patronie
nasz drogi, pomóż nam w pracy,
bo dziś jest mróz srogi.
Wszyscy lubili słuchać pieśni
Jaśka. Jednak był ktoś, kto
wpadał w okropna furię już przy
pierwszych nutkach. To diabeł
zwany Mąciwodą, który mieszkał
w jamie nieopodal brzegu rzeki.
Pewnego dnia postanowił się zemścić na chłopcu. Gdy Jaśko odwrócił się na chwilę, zamącił mu
wodę w beczce tak, że zrobiła
się czarna i błotnista.
Tego dnia król wraz z dworem
miał zajechać do Warszawy na
ucztę. Piekarz postanowił upiec
największy i najbardziej pyszny
bochenek chleba, jaki kiedykolwiek widziano. Pośpiesznie wlał
wodę
do mąki i oniemiał ze
zdziwienia! Zamiast pachnącego
ciasta wszędzie płynęło błoto.
Rozgniewany wezwał Jaśka i nie
czekając na wytłumaczenie, wyrzucił go bez zapłaty i jedzenia.
Chłopiec nie rozumiał, co się
stało. Zawsze sumiennie pracował. Poszedł więc nad rzekę i
zapłakał. Zapytał Wisłę, dlaczego nie dała mu świeżej wody. Ale
rzeka nic nie odpowiedziała, tylko dalej płynęła w stronę morza.
Jaśko usiadł na śniegu i pewnie
by tam zamarzł, ale rybacy ulitowali się nad nim i ogrzali przy
ognisku.
W tym czasie król Zygmunt
III Waza wjechał do Warszawy
i wstąpił do kościoła św. Anny,
żeby pomodlić się przed ucztą.
Nagle ukazał się święty Władysław i rzekł do władcy:
- Panie, twój piekarz skrzywdził
biednego sierotę, a wszystkiemu

winny jest diabeł.
Król dosiadł natychmiast konia
i pojechał nad Wisłę. Zobaczył
tłum ludzi, którzy mimo swej
biedy chcieli pomóc Jaśkowi.
- Dziś ujrzałem, że w Warszawie mieszkają dobrzy ludzie, potrafiący pomagać innym powiedział król. - Dlatego w nagrodę przeniosę tutaj stolicę
Polski, a Jaśka uczynię nadwornym piekarzem.
Lud radośnie wiwatował na
cześć sprawiedliwego króla. Nikt
nie zauważył świetlistej postaci,
jaka pojawiła się obok jamy,
gdzie mieszkał złośliwy diabeł.
To święty Władysław znów
zszedł na ziemię, nabrał kropelkę wody z Wisły i skropił nią
Mąciwodę. Czart ze strachu się
skurczył i zamienił w komara. Po
dziś dzień można go spotkać latem nad Wisłą.
Agnieszka Ozga, klasa 4b

http://www.edukator.pl/stolicapolskiwa
rszawa,4468.html

Ludzie z pasją… nigdy się nie nudzą!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
(obchodzony jest 29
kwietnia) klasę 3c odwiedził Pan Łukasz
Grabowski – tancerz
i instruktor wielu programów
fitnessowotanecznych.
Podczas
wizyty Gość udzielił
Dzieciom wywiadu,
A także przeprowadził
po kaz o we
za jęcia
Zumby®, w których wzięli
udział Uczniowie.

.
Co zainspirowało Pana do tańczenia Zumby?
Hmm… i to nie jest najłatwiejsze
pytanie, tak na sam początek. Nim
zacząłem swoją przygodę z Zumbą® bardzo długo ćwiczyłem taką
sztukę walki, która się nazywa caStr. 4

poeira. Łączy ona elementy walki

Tak naprawdę nie ma takiego sza-

i akrobatykę oraz ma dużo wspól-

blonu czy schematu. Czasami to

nego z muzyką i instrumentami.

piosenka determinuje, jakie kroki

W tym samym klubie, którym mia-

się w niej tańczy, czasami mam

łem treningi, w sali obok była Zum-

kroki i szukam piosenki, w której

ba® i któregoś razu koleżanka za-

mógłbym ich użyć. Jest to dosyć

brała mnie na te zajęcia. Bardzo mi

skomplikowane, bo czasami zajmuje

się na nich spodobało i tak już zo-

pół godziny, a czasami może zająć

stałem.

kilka dni.

Kiedy Pan zaczął karierę jako

Czy trudny jest Pana zawód?

instruktor Zumby?

To zależy… Składa się na niego wie-

W lipcu 2012 r.

le aspektów, niektóre są łatwiejsze

Czy tańczy Pan inne tańce niż

i przyjemniejsze, niektóre trud-

Zumba?

niejsze. Do przyjemniejszych nale-

Teraz bardziej z braku czasu niż

ży m.in. kontakt z bardzo wieloma

z braku chęci nie chodzę na regu-

osobami, dużo razem żartujemy,

larne zajęcia taneczne. Wcześniej

dobrze się bawimy, fajnie spędza-

bardzo długo chodziłem na salsę,

my czas. Ale są też trudniejsze

bachatę, kizombę i zouka. Jeśli

momenty, kiedy czasami trzeba

tylko będę mógł, to będę uczęsz-

pojechać gdzieś bardzo daleko,

czał na takie zajęcia.

żeby poprowadzić zajęcia i wtedy

Jak Pan tworzy nowe choreogra-

na przykład bardzo mało śpię. I to

fie?

jest taki cięższy moment.

T a n i e c ł ą c z y...
ciepło, przyjechałem na rolkach do
Lubi Pan czytać książki?

szkoły. Nie chciało mi się zmieniać

Wszystko zależy od tematyki. Ja

butów w szatni, więc wjechałem do

najbardziej lubię książki kryminal-

klasy na rolkach i dopiero tam za-

ne, z zagadkami.

cząłem się przebierać.

Czy był Pan dobrym uczniem?
Co to znaczy dobry uczeń? (Dobry

Kto jest Pana idolem?

uczeń

szóstki).

Moja Babcia jest moim idolem

A czwórki to nie dobre oceny?

i wzorem do naśladowania. Podzi-

(Dobre). No to byłem dobrym

wiam także Andreę Bocelli, który

Jaka jest Pana największa zale-

uczniem.

wbrew

ta?

ma

piątki

i

przeciwnościom

losu

nie

Nie lubię mówić o swoich zaletach…
Gdy ktoś mnie prosi, żebym powiedział coś dobrego o sobie, to raczej nie wygłaszam długiego wywodu. Nawet mam problem by powiedzieć jedno pełne zdanie, bo nie
mnie oceniać. Raczej bym wolał,
żebyście zapytali Panią Żanetę…

Pan Łukasz jest świetnym tancerzem,

fantastycznym

instrukto-

rem, bardzo dobrym kolegą… i ma
Czy lubił Pan chodzić do szkoły?
Nie ma co okłamywać, bywało róż-

poddał się i robi to, co kocha.

naprawdę wiele zalet.
Czy ma Pan jakieś wady?

nie. Czasami bywały dni, gdy w pla-

Pewnie że mam. Każdy

nie wypadały trudniejsze przed-

ma wady. Ale trzeba nad

mioty i wtedy mniej chętnie szło

nimi pracować jeszcze

się do szkoły. Ale

bardziej niż nad zaleta-

ogólnie rzecz

biorąc - lubiłem szkołę.

mi.

Czy dostał Pan kiedyś uwagę? Za

Dziękujemy za spotka-

co?

nie i miłą rozmowę.

Chyba dostałem tylko dwie uwagi...
Jedną za to, że kiedyś, gdy było
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Fotografowanie ciekawe hobby
większaniem kolekcji piłeczek,
a zamieniło się w wielką przyjemność. Fotografia stała się moją naj-

dla mnie ważne, lecz jestem osobą,
która lubi widzieć szybko efekt
swojej pracy. W przypadku zdjęć
to się sprawdza. Zwykle robię
zdjęcia telefonem, który
zawsze mam przy sobie.
Gdy tylko zobaczę coś,
co przyciąga moją uwagę,
wyciągam telefon, wykonuję kilka kadrów i gotowe. Następnie już obrobione publikuję w sieci.
Milena Rzeczkowska, kl. 6 d

Moja przygoda z fotografią zaczęła się już, gdy miałam pięć lat.
Rodzice prosili mnie na wakacjach,
bym zrobiła im zdjęcie. W zamian
za to dostawałam złotówkę, którą
od razu wydawałam na kauczukowe
piłeczki w automatach przy plaży.
Z biegiem czasu robienie zdjęć
przestało być dla mnie tylko po-

większą pasją dopiero trzy lata
temu. Wtedy na wakacjach zaczęłam robić zdjęcia dla przyjemności
i - co za tym idzie - wyrażać w nich
siebie. Odkąd pamiętam, lubiłam
tworzyć. Na początku dużo rysowałam i malowałam, nadal jest to

Moje zdjęcia wstawiam na mój profil na Instagramie. Zanim
to jednak zrobię, edytuję je w specjalnych programach. Zwykle rozjaśniam je trochę i dodaję im głębię kolorów.
Zdjęcie przed edycją

Zdjęcie po edycji

Moje zdjęcia można zobaczyć na
moim profilu na instagramie.
Znajdziesz go, wpisując nick:
milena_rzeczkowska
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Pomaganie jest ważne

Zastanawiałeś się
Jak co dzień budzi cię dźwięk
budzika. Wstajesz. Przechodząc
obok okna, padają na ciebie promyki słońca. Jednak nie możesz ich
dostrzec. Krocząc po dziwnie nowych drogach, zahaczasz o nieznajome Ci przedmioty. Docierasz do
łazienki. Patrzysz w lustro, ale nic
nie widzisz. Starasz się doprowadzić się do porządku. Z trudem

kończysz. Nieporadnie doczłapujesz się do garderoby. Przeglądasz
swoje ubrania. Każde wydaje ci się
takie samo. Szukasz swojego ulubionego T-shirtu. Przypominasz
sobie, że niedawno został uprany.
Przyciągasz każdą parę do nosa,
aby wyczuć nutkę lawendowego
zapachu
płynu do prania. Jest!
Znalazłeś. Labiryntem dostajesz
się do kuchni. Nastawiasz wodę na
herbatę. Robisz kanapki. Kaleczysz
palec, parzysz rękę. Ustawiasz na
stoliku swój posiłek. Zaczynasz
kosztować. Twoje kanapki różnią
się od tego, czego oczekiwałeś.
Zniechęca cię brak soli, dlatego
sięgasz po słoiczki z przyprawami.
Przez przypadek dodajesz cynamonu.
Ze świata harmidru wyrwał cię
dźwięk przychodzącego SMS-a.
Starasz się znaleźć telefon. EureRok 2016/2017 nr 2

kiedyś, jak to jest
nie widzieć?
ka! Nie zdążyłeś odebrać, ponieważ nie mogłeś znaleźć zielonej
słuchawki.
Wychodzisz. Słyszysz każdy
najcichszy dźwięk. Czujesz każdy
zapach. Lecz nic nie widzisz.
Wszechobecna ciemność. Dotarłeś
na przystanek. Masz mętlik w głowie. Nie możesz się zorientować,
gdzie co jest. Słyszysz nadjeżdżający tramwaj. Po paru potknięciach wsiadasz. Okazuje się, że
numer, którym jedziesz, jest niewłaściwy. W panice wysiadasz na
pierwszym lepszym przystanku.
Nie wiesz, co się dzieje. Nie
wiesz, co robić. Z pomocą nadchodzi starsza pani. Pomaga ci dotrzeć do szkoły. Wchodzisz do
klasy. Spóźniony. Siadasz na swoim
miejscu i czekasz na dzwonek.
A za parę godzin powtórka z rozrywki.
Zastanawiałeś się kiedyś, jak to
jest nie widzieć? Niewidomi zmagają się z tym na co dzień i muszą
z tym żyć. To nie był ich wybór, że
tacy są. Nikomu tego nie życzę.
Ale podziwiam tych niepełnosprawnych za ich motywacje i chęć do
życia. Za to, że wykorzystują inne
zmysły w stu procentach. Co innego, jeśli ktoś nie widzi od urodzenia, a zupełnie coś innego, jeśli
zdążył poznać piękno świata, a po-

tem - z powodu choroby, wypadku traci tę możliwość. Widząc taką osobę, dobrze jest podejść i zapytać, czy
na pewno nie potrzebuje pomocy.
A nóż odpowie „tak” i zrobicie coś dobrego. Jestem przekonana, że każdy
poczuje satysfakcję. O to chodzi pomagajmy sobie. Wszyscy nawzajem.
Niezależnie od wyglądu czy charakteru. Karma zawsze wraca.
Daria Błaszczyk, klasa 6d

Pomagając innym,
pomagasz i sobie .
Człowiek nie rozwinie
w pełni swojego
człowieczeństwa i swej
osobowości, jeśli będzie
tylko myślał dobrze
i pragnął dobrze, a nie
będzie czynił dobrze.
kard. Stefan Wyszyński
Celem naszych czynów
powinno być czynienie
dobra.
Platon
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...do komiksów w książce

Str. 8

Od malunków na skałach jaskiń...
Jak ciekawie wykorzystać wolny czas? Można
się spotkać ze znajomymi, pograć w ulubione
gry, pojeździć na rowerze... Propozycji jest
wiele... Można porysować albo poczytać książkę. A czy można połączyć te dwie czynności?
Oczywiście! - Biblioteki. Kim jest Bromba?
Jaka przygoda wydarzyła się w Zoo? Kto miał
pechowy tydzień? Zachęcamy wszystkich do
wypożyczania tych dzieł, szukania odpowiedzi
na pytania i dzielenia się swoimi wrażeniami.
A może kogoś te prace zainspirują do stworzenia własnego komiksu? Powodzenia!

Uczniowie klasy 3c połączyli rysowanie i tworzenie historii w jedno. Wcielili się w postać
twórców komiksów. Dzięki ich kreatywności
i zaangażowaniu powstały interesujące prace,
które zasiliły zasoby szkolnej biblioteki.

Rok 2016/2017 nr 2
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Kiedy słuch zawodzi
Słuch jest jednym z wielu zmysłów
człowieka, który pracuje przez całe
życie. Jego ubytek stwarza wiele
zmian, które utrudniają wykonywanie
codziennych czynności. Przede
wszystkim słuch służy nam do odbioru świata i rzeczywistości go otaczającej. Pomaga nam w zrozumieniu,
interpretacji (przez uczucia) muzyki,
w rozpoznaniu głosu konkretnej osoby, usłyszeniu zbliżającego się niebezpieczeństwa. Dzięki niemu bardziej utrwalamy i zapamiętujemy
pojęcia, które usłyszymy.

dalej, jednak taka sytuacja jest
wielką tragedią i dramatem, który
ciągnie się za nami przez całe życie...

A co się dzieje, gdy od naszych
narodzin nie słyszymy? Wtedy stajemy się osobami niepełnosprawnymi.
Większość pomyśli, iż życie toczy się

Gdy dysponujemy wszystkimi zmysłami, codzienne czynności nie sprawiają nam kłopotów. Jednak, kiedy
zabraknie nam choćby jednego zmy-

Zastanawiasz się czasem jak czują
się ludzie, którzy nie słyszą? Myślisz, że są inni przez brak zmysłu
słuchu? Mimo że nie mogą usłyszeć
tych samych dźwięków co ludzie słyszący, umieją się porozumiewać między innymi językiem migowym lub
czytając z ruchu warg.

wiadu z osobą, która odzyskała słuch,
uświadamiamy sobie jak ten zmysł
jest dla nas ważny. Bez niego omija
nas wiele przyjemności takich jak
uczestnictwo w koncertach czy rozmowa z ludźmi, którzy nie znają języka migowego.

Głuchym można się urodzić
lub stać się w
trakcie życia.
Jednak osoba
niesłysząca
może odzyskać
ten zmysł dzięki rozwijającej
się medycynie. Osoby te na początku
nie mogą się przyzwyczaić do otaczającego je świata dźwięków.
Wcześniej nie słyszały gwaru ulicy,
śpiewu ptaków czy muzyki.
Po rozmowie lub przeczytaniu wy-
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słu, jest nam bardzo ciężko normalnie funkcjonować. W przypadku braku słuchu ludzie mają wielki problem
z mową, gdyż nie mogą usłyszeć wypowiedzianych przez
siebie słów. Z tego powodu
posługują się własnym językiem
tzw. językiem migowym. Polega
on na porozumiewaniu się bez
używania narządu słuchu - po
prostu na gestykulacji rąk.
Uważam, że ludzie niesłyszący
są bardzo pokrzywdzeni, gdyż
nie mogą ,tak jak my, usłyszeć :
ćwierkania ptaków, nadlatujących pszczół i muzyki, która dostarcza nam niezapomnianych emocji.
Martya Chmielewska, klasa 6 c

Czy wiesz, że…
 przy słuchaniu głośnej muzyki
zwiększa się w naszym organizmie
adrenalina, ciśnienie, tętno, dlatego stajemy się bardziej ożywieni.

 używanie słuchawek dokanałowych, czyli takich wkładanych do
wnętrza ucha powoduje ubytki w
słuchu. Najlepsze są słuchawki
zewnątrzuszne, półotwarte. Ich
Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego
sprawy, jakie ma szczęście, posiadając wszystkie zmysły w pełni sprawne.
Karolina Barwicka, klasa 6d

nauszniki uszczelniające nie zakrywają całej małżowiny, co zapewnia wentylację ucha. Fala akustyczna nim trafi na błonę bębenkową jest „amortyzowana”.

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia
ucieszy fakt , że istnieją kolejne

Pamiętnik nastolatki
Pamiętnik nastolatki to książka

napisana przez Beatę Andrzejczuk.
Opowiada o codziennych problemach Natalii – uczennicy pierwszej
klasy gimnazjum. Bohaterka opisuje w swoim pamiętniku wydarzenia
związane z przyjaciółmi, szkołą,
rodziną i relacjami z płcią przeciwną. Natalia przeżywa zawody miłosne, wzloty i upadki w nauce, oraz

części tej nieprzeciętnej historii.
konflikty z koleżankami. Rozwiązuje też tajemnicę, którą jaką skrywa jej starszy brat. Jej życie nie
jest usłane różami, jednak w każdej sytuacji potrafi znaleźć odrobinę pozytywnych emocji.
Polecam tę książkę, ponieważ opisuje sytuacje, które dotyczą większości nastolatek. Osoby, które
zainteresuje ta opowieść zapewne

Karolina Barwicka, kl.6 d

Kiedy przeczytam nową
książkę, to tak jakbym
znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam
książkę, którą już czytałem - to tak jakbym
spotkał się ze starym
przyjacielem.

Pretty Little Liars. Kłamczuchy
Czy wiecie, co sprzedaje się lepiej niż ciepłe bułeczki? Książka

Pretty Little Liars. Kłamczuchy

Sary Shepard. Zapewne spodoba
się każdej osobie lubiącej
wciągającą akcję,
dziwne i
trudne
do wyjaśnienia zdarzenia oraz zaprzątające głowę zagadki. Jest to
historia o, z pozoru,
zwykłych nastolatkach, jednak po ich
wybrykach nie można
już tak twierdzić.
Pięć przyjaciółek.
Każda z innym charakterem i nastawieniem do życia i na
dodatek są nierozłączne. A to za
sprawą pewnej pięknej, popularnej
i zdecydowanej dziewczyny z miasteczka Rosewood. A mowa o Alison. To właśnie ona zapewniła Spencer, Arii, Hannie i Emily rozpozna-
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walność i rozgłos. Zyskały nie tylko
wysoki statut społeczny, ale też
przyjaźń i poznały wiele sekretów.
Z ich perspektywy to była znajomość na całe życie, jednak Ali tak nie uważała.
Jedno z ich babskich spotkać kończy się sprzeczką. Alison wychodzi ze
spotkania i już nigdy nie
wraca. Po zaginięciu Ali
ktoś zacznie wysyłać
czterem byłym koleżankom anonimowe wiadomości związane z przeszłością, ale również z teraźniejszością. Ktoś,
kto podpisuje
się

A. Nieznajomy wie o wielu tajemnicach dziewczyn i wygląda na to
że jest gotów je wykorzystać.
Po zaginięciu Ali dziewczyny oddaliły się od siebie, jednak te zdarzenia na nowo je połączą.
Charakterystyczną cechą Pretty

Little Liars jest podzielenie rozdziałów na narrację o bohaterkach.
Dzięki temu możemy bliżej poznać
każdą dziewczynę z osobna. Podczas tych „indywidualnych sesji”
poznamy problemy, na jakie natrafiły nastolatki. Możliwe nawet, że
odnajdziemy w nich cząstkę siebie.
Powieść czyta się szybko i sprawnie. Jest ona napisana prostym i
zrozumiałym językiem. Książka
przeniosła mnie w inny świat. Kiedy
zasiadałam do lektury i zaczynałam
czytać, wyłączałam się. Jedyne co
mnie wtedy interesowała to… następna strona i dalsza akcja. Z
wielkim smutkiem czytałam ostatni
rozdział tego bestsellera. Ku mojej
uciesze książka ma jeszcze wiele
tomów. Naprawdę warto przysiąść
nad tą serią. Na pewno nie pożałujecie.
Daria Błaszczyk, klasa 6 d
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U c z n i o w i e p o l e c a j ą
Zapewne każdy z nas zetknął się z
powiedzeniem pieskie życie i zachodził w głowę, o co tak naprawdę
w nim chodzi. Pomyśl. Przecież pies
tak naprawdę cały dzień śpi. Teraz
pewnie pomyślisz: Właśnie. Śpi.
Cały dzień. W gruncie rzeczy nie
jest to takie fajne. Nie wydaje ci
się to nudne? Pies nie może podziwiać piękna świata, zwiedzać,
uczyć się nowych rzeczy. Jego życie to monotonia. Dzień w dzień to
samo.
Wielu ludzi zadaje sobie pytanie:
Czemu psy tak krótko żyją ? Już
odpowiadam. Pies wraz ze swoim
pierwszym tchnieniem wie, co to
znaczy kochać ponad wszystko i za
nic. Człowiek rodzi się bez tej, najważniejszej, umiejętności. Nasze
pupile podczas swojego krótkiego
życia mają za zadanie nauczyć nas
kochać. I spełniają tę misję.

Wzruszający film ,,Był sobie
pies” reżyserii Lasse' ego Hallstrom'a opowiada o życiu, w zasadzie
paru życiach, psa. Jego pierwszym
wcieleniem był rudy retriever.
Psem zajmuje się kilkuletni chłopiec, który nadaje pupilowi imię
Bailey. Obaj są dla siebie najlep-
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szymi przyjaciółmi, a kiedy przychodzi czas na Baileya nikt nie może się z tym pogodzić.
Wzruszający
film ,,Był sobie
pies” opowiada
o życiu, w
zasadzie paru
życiach, psa.
Już za
chwilę odradza się jako owczarek
niemiecki płci żeńskiej – tym razem
towarzyszy policjantowi. Ten epizod nie trwa jednak długo. Następnie Bailey budzi się w ciałku rozbrajającego corgiego i staje
się ulubieńcem pewnej sympatycznej pani. Psi żywot to jednak krótka chwila. Pstryk! I Bailey rozpoczyna kolejną podróż. Coraz bardziej zachodzi w pewien temat. Nie
umie wytłumaczyć sobie ,,Jaki jest
sens życia?”Nim do tego dojdzie,
reżyser zaserwuje widzom szereg
rozrywających serce scen: bolesnych rozstań, śmierci i obrazów
ludzkiej niegodziwości.

Z mojego własnego doświadczenia
mogę powiedzieć, że nieraz uronicie łzę. Film ukazuje, zarówno pozytywne, jak i negatywne strony
posiadania psa. Miłość, jaką psy
nam przekazują, jest zjawiskiem
trudnym do opisania. One kochają
nas ponad wszystko. Nawet po
swoim odejściu są z nami. Na zawsze.
Kiedy oglądałam ten film, szczęście mieszało się ze smutkiem, ale
też w niektórych sytuacjach z
bezradnością. Z całego serca polecam film. Po nim zrozumiecie, co to
znaczy ,,Pieskie życie”.
Daria Błaszczyk, kl. 6 d

Zdjęcia pochodzą z http://www.filmweb.pl/film/By%C5%82+sobie+pies-2017-756406

-Co to był za chłopiec, z którym szedłeś do szkoły?
– Kolega z klasy, syn generała…
– O, z niego mógłbyś brać przykład.
Taki mały, a już syn generała!.

Wakacje nad morzem. Aleks pyta
swojej mamy:
-Mogę popływać?
Mama:
- Dobrze tylko się nie zamocz.

Skargi klientów biur podróży
-W pilocie do telewizora były wytarte guziki.
-Piasek na plaży był sypki i dziecko nie mogło robić z niego piaskowych babek.
-W wannie nie było korka i trudno się było
wykapać.
-Małgosiu – pyta
mama córeczkę –
dlaczego nie myjesz
ząbków?
– Bo mi się mydełko
w buzi nie mieści!.

Jeden przedszkolak mówi do
drugiego:
- U mnie modlimy się przed
każdym posiłkiem.
– U mnie nie. Moja mama
bardzo dobrze gotuje.

-Co Małysz ma w kuchni?
-Ma/łyszki.
-Jakie ryby jedzą najczęściej nauczyciele matematyki?
Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?

– Sumy.

-To trzeba było przeczytać?
-Tak, na dzisiaj.
– Ojej, a ja przepisałem….
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