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Andrzejkowy kiermasz
Po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany 
andrzejkowy kiermasz. Klasy  przygotowały przeróżne 
łakocie i przekąski. Można było również bawić się przy 
muzyce DJ Dawida z kl. VI A.

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany do miej-
skiego schroniska dla zwierząt.  

POMAGAMY 
Z POTRZEBY SERCA

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Rodzicom zaangażowanym w przygot

owanie andrzejkowego kiermaszu.

Nauczyciele i Uczniowie
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BARWY JESIENI

Klasy II i III przygotowały przepiękne jesienne 
kompozycje, wykorzystując różnorodne dary 
tej pory roku. Są to różnokolorowe liście, 
kasztany, jarzębina oraz świece, koraliki i 
włóczka...
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DIABOLO
Nie łatwo jest 
rozkręcić jajo 
za pomocą dwóch 
kijków oraz sznurka. 

Ta niezbyt skomp-
likowana zabawka 
wymaga czasu 
i cierpliwości.

Diabolo – zabawa zręcznościowa 
wymyślona ok. 2000 roku p.n.e.       
w Chinach, polegająca na obracaniu 
za pomocą dwóch kijków połączon-
ych ze sobą cienką linką, zabawki w 
kształcie klepsydry, zwanej właśnie 
diabolo. 
W 1906 roku Francuz Gustave 
Philippart opracował diabolo 
składające się z dwóch połączonych 
ze sobą za pomocą śruby meta-
lowych półkul. Z czasem zaczęto 
stosować półkule z tworzyw sztuc-
znych (najczęściej z gumy).

nowa zabawka kuglarska 
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Ta opowieść zaczyna się nietypowo, bo 
kwadratowo. Zapytacie, jak opowieść może 
być kwadratowa? To bardzo dobre pytanie!
Gdybym usłyszała je wczoraj, pomyślałabym, 
że to żart, ale dzisiaj… Najlepiej będzie jak 
zacznę od początku.

Kiedy dziś rano obudziłam się, zobaczyłam, że 
wszystko wokół jest kwadratowe. Wyszłam na 
dwór i zobaczyłam jakieś zwierzę z piórem w 
ręku. Było bardzo skupione na pisaniu. Pisało 
bardzo starannie. Trochę mnie to zdziwiło, bo 
nie wiedziałam, że zwierzęta piszą. No owszem 
czasem coś malują, ale żeby pisały? 
- Dlaczego masz taką zdziwioną minę?! – zapy-
tało zwierzę.
- Ty mówisz?- zapytałam.
- A czemu nie? Ty też mówisz - dodało zdziwi-
one.
- Czy ty mnie przypadkiem nie trolujesz?!
- A jak to się robi? - zapytało bardzo zdziwione.
- Prosto!!! Trolować, to znaczy oszukiwać w 
zabawny sposób - odpowiedziałam z ulgą w 
głosie. 
- Dziwne określenie. Ty chyba nie jesteś stąd. 
Nie pamiętam, żebym kiedyś widziała tutaj tak-
ie stworzenie. 
- Takie stworzenie?! Przecież jestem człowiek-
iem! - zawołałam.
Dopiero wtedy zobaczyłam, że ja też jestem 
kwadratowa. W kwadratowej krainie nie za-
wsze było wiadomo, na kogo się patrzy. Po-
myślałam, że to zwierzę pewnie jest sową, bo 
jest mądre i ładnie pisze. 
- Miło cię poznać człowieku. Ja jestem kura.
- Kura?!? - zawołałam ogromnie zdziwiona - 
Kura? - powtórzyłam jeszcze raz.
- Nie wiem, co w tym takiego dziwnego. Nigdy 
nie widziałaś kury?
- W moim świecie kury nie należą do zbyt 
mądrych i mówi się, że piszą bardzo nieczytel-
nie. Dlatego myślałam, że jesteś sową- odpow-
iedziałam lekko zmieszana.
- Sową?!? - teraz kura była bardzo zdziwiona. 
Popatrzyła na mnie podejrzliwie i zanim 
zdążyłam coś jeszcze powiedzieć, już jej nie 
było. Poszłam więc dalej, szukając jakiegoś 
znajomego miejsca.
- Ciekawe, co dzieje się w moim domu. Pewnie 
już mnie szukają – myślałam, idąc przed siebie.
Zobaczyłam nagle jakąś wioskę. Poszłam więc 
dalej. Przed bramą wejściową zauważyłam 
tabliczkę, na której widniał napis „Wioska 
Wiladżerów im. Św. Minecraftblowa”
- Przecież ja znam Minecraftblowa! - po-
myślałam.

Przeszłam więc przez tajemniczą bramę. Po 
drugiej stronie zauważyłam dwie tabliczki. Na 
pierwszej był napis: ZASADY:
1. NIE WOLNO ŁAMAĆ SYSTEMU.
2. PROSZĘ NICZEGO NIE OMIJAĆ.
3. JAK MASZ OCHOTĘ KŁAMAĆ, MUSISZ BYĆ 
ADMINISTRATOREM SERWERA ALBO MIEĆ 
NICK- MINECRAFTBLOW - ALBO - BLOWEK.
Na drugiej był wielki napis: QUIZ
Był to quiz z wiedzy o grze Minecraft. Bez prob-
lemu odpowiedziałam na wszystkie pytania. 
Wtedy drzwi prowadzące do wioski otworzyły 
się. Gdy przekroczyłam ich próg, zauważyłam 
znajomą mi kurę. 
- Ty tutaj? Co tu robisz? Jak się tu dostałeś 
człowieku!?! - zapytała mnie.
- Przyszłam zobaczyć wioskę. Nie mów do 
mnie człowieku.
- To jak mam do ciebie mówić?
- Jestem Julia. Miło mi ciebie poznać – powie- 
działam, wyciągając rękę w stronę kury, ale jej 
już nie było. 

Usiadłam pod kwadratowym drzewem, żeby 
trochę pomyśleć. Nie wiedziałam, co się dzie-
je. Nic w tych stronach nie wyglądało znajomo. 
Jednak miałam wrażenie, że otoczenie jest 
mi znane. Nigdy tu nie byłam, a jednak wied-
ziałam, co trzeba zrobić, żeby wejść do wioski. 
Nagle poderwałam się na nogi.
- Już wiem! – krzyknęłam sama do siebie – ja je-
stem w grze - Jak to się mogło stać? Wprawdzie 
rodzice ostrzegali mnie, że jak będę tak dłu-
go grać, to oczy zrobią mi się kwadratowe od 
patrzenia w monitor. Ale przecież ja nie mam 
dwóch lat, żeby wierzyć w takie bajki! A jed-
nak jestem w grze – myśli kłębiły się w mojej 
kwadratowej głowie. 
Spojrzałam w niebo. Słońce pędziło bardzo 
szybko.
- Za chwilę zapadnie zmrok – pomyślałam.        
Trzeba znaleźć miejsce na nocleg. Zaraz, zaraz 
jak to było – myślałam gorączkowo.
W pierwszej kolejności muszę poszukać 
drzew, bo z drewna można zrobić  narzędzia, 
bez których tu ani rusz. Trzeba jeszcze znaleźć 
miejsce, gdzie stanie mój dom.
Najpierw ścięłam kilka drzew. Potem przero-
biłam je na deski i zrobiłam patyki oraz crafting 
table. Następnie zrobiłam drewniany miecz, 
kilof, łopatę, siekierę i motykę. Pomyślałam, że 
trzeba zapewnić sobie jakieś jedzenie. Nagle 
nie wiadomo skąd pojawiła się kura.
- Miło cię widzieć – odezwałam się do niej.
- Przyszłam, bo usłyszałam dziwne odgłosy, 
dobiegające z tej strony. Chciałam sprawdzić 
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dobiegające z tej strony. Chciałam sprawdzić co się dzieje.
Przez chwilę nasłuchiwałyśmy razem. Usłyszałyśmy głośne 
brrrrrr….
- Słyszałaś, słyszałaś – zapytała podekscytowana kura?
- To chyba mój żołądek – odpowiedziałam lekko zmieszana. 
- Jestem strasznie głodna – dodałam po chwili.
- To na co czekasz? – odpowiedziała zaskoczona kura.
- Musisz rozkopać trawę, żeby znaleźć nasiona – odpowied-
ziała i zanim zdążyłam coś odpowiedzieć już jej nie było.
- No tak – pomyślałam. 
Zabrałam się do roboty. Po kliku zniszczonych trawach byłam 
szczęśliwą posiadaczką nasion. Znalazłam odpowiednie mie-
jsce, w pobliżu jeziorka, użyźniłam ziemię motyką i zasadziłam 
je. Musiałam zaczekać kilka minecraftowych dni, aby zasiane 
nasiona zaczęły rosnąć. 
Usiadłam i czekałam. Zaczęłam rozmyślać o mojej ulubionej 
grze. Fajnie było w nią grać, ale znaleźć się w niej to już zu-
pełnie co innego. Kwadratowy świat był zupełnie inny i rządził 
się innymi prawami. W swoim domu w nocy spałabym, a tu 
zastanawiam się, czy za chwilę nie spotkam jakiegoś klipera, 
zombiaka czy pająka. Nie byłam gotowa, żeby z nimi walczyć, 
więc musiałam chować się przed nimi. Cała ta sytuacje nie była 
już tak zabawna jak na ekranie komputera. Tak skupiłam się 
na rozmyślaniach, że nie zauważyłam kury.
- Popatrz! Z twoich nasion wyrósł chleb – zawołałam kura.
- No muszę jeszcze zasadzić masło – odpowiedziałam ze 
śmiechem.
- Ale po co? – zapytała zdziwiona kura.
- Przecież ten chleb jest już posmarowany. 
Ta ostatnia informacja zaskoczyła mnie. W Minecrafcie, jaki 
znałam, nie było takich niespodzianek.
- A…a znasz Minecraftblowa?
- Tak - powiedziała kura, a po chwili dodała - ale nie można          
o nim mówić.
- Dlaczego? - zapytałam.
- Mówiłam, że nie można o nim mówić! - powiedziała zdener-
wowana kura.
Chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale kury już nie było. 
Odwróciłam się i aż podskoczyłam ze strachu.
- Ojej! – krzyknęłam. Patrzyłam uważnie na zwierzę, które stało 
obok mnie. Było dość duże i kwadratowe. Miało coś, co wy-
glądało, jak kwadratowa trąba. Pomyślałam, że to może jest 
słoń, ale po chwili wydawało mi się to mało prawdopodobne. 
Słonie są duże i niezgrabne, więc na pewno usłyszałabym go. 
Ale jeśli to nie słoń, to kto?
- Witaj – powiedziałam ostrożnie.
- Miło cię poznać słoniu – powiedziałam jeszcze ostrożniej.
Zwierzę patrzyło na mnie i potrząsało kwadratowymi uszami.
- Oj Julia, Julia – usłyszałam za plecami.
- Przecież słonie nie mówią. 
Odwróciłam się w stronę dobiegającego głosu. To była kura. 
Wyglądała na rozbawioną.
- Ale przecież ty mówisz – dodałam.
- Ale kura to nie słoń – odpowiedziała, uznając to za wystarcza-
jące wyjaśnienie.
Przez dłuższą chwilę przyglądała mi się. Wyglądała na bardzo 
skupioną. Jakby zastanawiała się, czy wyznać mi jakąś wielką 
tajemnicę.
- Wiesz – zaczęłam szeptem.
- Wydaje mi się, że mój świat to nie jest miejsce dla ciebie – 
mówiła dalej. Uważam, że powinnaś wrócić do swojego domu. 
Każdy powinien być tam, gdzie jest jego miejsce – powiedziała 
bardzo poważnym głosem.
Poczułam straszną tęsknotę za domem. Za wszystkim, co 
znałam i kochałam. Najbardziej za rodzicami i moją małą sio-

strzyczką. Przypomniały mi się wszystkie sytuacje, w których 
siostra chciała się ze mną pobawić, a ja nie miałam czasu, bo 
grałam w Minecrafta. Mogłam siedzieć przy tej grze godzina-
mi. Tworzyć nowe światy, budować domy. A teraz kiedy byłam 
w środku gry, nie było mi tu dobrze. 
- Wiem – odpowiedziałam cichutko. 
- Nie wiem tylko, co zrobić, żeby wrócić do domu – powied-
ziałam ze łzami w oczach.
Kura podeszła bardzo blisko, nachyliła się i powiedziała naj-
ciszej jak umiała.
– Musisz znaleźć Minecraftblowa. On będzie wiedział, co robić.  
Zanim zdążyłam o coś jeszcze zapytać, już jej nie było. Pod 
drzewem stał słoń. Patrzył na mnie i machał uszami. Po-
myślałam, że może chce mi coś powiedzieć. Zrobiłam krok w 
jego stronę, a on odwrócił się. Zrobiłam kolejny krok, a słoń 
znowu przesunął się. 
- On chce mnie gdzieś zaprowadzić – pomyślałam i ruszyłam 
za nim.
Zrobiłam tylko kilka kroków, a otoczenie zupełnie się zmieniło. 
Zaczęłam unosić się w powietrzu. Drzewa rosły na niebie,              
a słońce leżało w trawie. Wszystko wyglądało tak, jakby było 
odwrócone do góry nogami. Nagle ujrzałam coś znajomego. 
Wyglądało jak łóżko w moim pokoju. Pomyślałam, że ch-
ciałabym się w nim znaleźć.
- Mówisz i masz – usłyszałam.
To była kura leciała razem ze mną i uśmiechała się do mnie. 
- Miło było cię poznać Julia! – zawołała. 
- Jednak pora już wracać do domu – wołała machając skrzy-
dłami.
Myślałam, że kury nie potrafią latać. Ale nie chciałam już o tym 
myśleć, bo zauważyłam kolejny znajomy obraz. Wyglądał jak 
ten z mojego pokoju. Poczułam ogromną radość. 
- Julia! – usłyszałam znajomy głos.
- Julia! Wstawaj, bo spóźnisz się na matematykę! – usłyszałam 
głos mamy.
Byłam w swoim pokoju. Leżałam na łóżku, a przede mną stała 
mama. W ręku trzymała kubek z herbatą. Na nim byli kura         
i słoń. Gdy wzięłam kubek do ręki, a mama wyszła z pokoju, 
spojrzałam na kurę. Nagle mrugnęła do mnie okiem i… zni-
knęła. Spojrzałam na słonia. On też mrugnął do mnie okiem, 
ale nie zniknął. Wypiłam herbatę, ubrałam się i poszłam umyć 
zęby oraz uczesać włosy. Przed wyjściem do szkoły szybko 
zerknęłam w lustro.
- Całe szczęście nie jestem kwadratowa - pomyślałam.
- Julia nie patrz w lustro tylko ubieraj się i wychodź do szkoły! 
- zawołał tata.
Idąc do szkoły, cieszyłam się z widoków. Uśmiechałam się do 
mijanych osób i zwierząt, które na szczęście nic do mnie nie 
mówiły.
- Jak to dobrze być w domu – pomyślałam.
Gdy wróciłam ze szkoły, postanowiłam pobawić się z moją 
siostrą. Byłam bardzo szczęśliwa. Śmiałyśmy się głośno, gdy 
zdziwieni rodzice weszli do mojego pokoju.
- Nie grasz w Minecrafta? – zapytała zdziwiona mama.
- Wiesz – odpowiedziałam z uśmiechem. Nie chcę, żeby moje 
oczy stały się kwadratowe – zawołałam.
Kwadratowe przygody mogą być fajne ale w domu zawsze jest 
najlepiej. Czasami jeden sen może wiele zmienić. Szczególnie 
ten kwadratowy. 

Nagrodzone opowiadanie Julii  z VI B 
w “Małych Krajobrazach Słowa  “
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LEKCJA 
JĘZYKA 
POLSKIEGO
17 listopada 2016r. klasa V B wybrała 
się do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Damrota, by obejrzeć wystawę 
poświęconą życiu i twórczości naszego 
Noblisty Henryka Sienkiewicza. 

Mieliśmy okazję poznać najważniejsze 
wydarzenia z życia pisarza oraz zo-
baczyć zdjęcia z filmów nakręconych 
na podstawie powieści Henryka Sien-
kiewicza, m.in. „Wpustyni i w puszczy”, 
„Krzyżacy”.

Na koniec, by sprawdzić, co zapamię-
taliśmy, chętni odpowiadali na pyta-
nia. Zdaliśmy ten test na 6!

Poniżej zwycięzcy quizu o Henryku Sienkiewiczu.
                                                                   Gratulacje!
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SAVOIR

Uczniowie mają również możliwość    
zastosowania poznanej wiedzy w pra-
ktyce. Podczas ostatnich zajęć dzie-
ci zostały zaznajomione z  zasadami  
zachowania przy stole oraz na przyję-
ciach. Opanowały również  2 sposoby 
spożywania posiłków: amerykański i 
europejski oraz zapoznały się z sposo-
bami ułożenia sztućców.

Kolejne zajęcia savoir-vivre dotyczyły 
właściwego sposobu zachowania w 
sklepie. Uczniowie utrwalili sobie wi-
adomości wykorzystując  je w prak-
tyce – podczas zajęć „na żywo” w hi- 
permarkecie. Było wesoło i ciekawie. 

Miłym zwieńczeniem pobytu był zak-
up słodkości, oczywiście wg wcze-
śniej poznanych zasad.

oprac. J. Matysek

VIVRE w naszej szkole

Od września w szkole, odbywają 
się regularnie zajęcia savoir-vivre 
dla  dzieci. Jest to doskonały czas do 
poznania zasad właściwego zachow-
ania w miejscach publicznych, pod-
czas obiadu, wizyt towarzyskich itp. 
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Dnia 17.11.2016 roku uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję zaprezentować się na deskach MOK Chemik 
w czasie Festiwalu Twórczości I Pieśni Patrioty-
cznej. W imprezie wzięły udział przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazjalne ze śródmieścia, a głównym 
organizatorem było PG 4. 

Pięknie zaprezentował się szkolny zespół „Takt”                  
w piosence „Nie  żałujcie serca dziewczyny” natomiast 
szczególne wyróżnienie otrzy-mała indywidualnie 
Amelka Zub z klasy IIc, która zaśpiewała piosenkę            
z filmu „Jak rozpętałem II Wojnę Światową”. 
To już kolejna edycja tego festiwalu i z wielką przyjem-
nością możemy zobaczyć jak w tak trudnym temacie 
prezentują się dzieci i młodzież naszego miasta,         
a Pan Dyrektor pogratulował wszystkim uczniom.

oprac.A.Zamora

NASZ PATRIOTYZM
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NASZ PATRIOTYZM

Zwycięzcy!
SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 2016

Po wysłuchaniu wszystkich podmiotów wykonawczych jury w 
składzie Pani Iwona Krupa, Pani Urszula Borucka i Pani Anna 
Zamora postanowiło przyznać następujące miejsca: 

KLASY I-III
1. miejsce Amelia Zub IIc
2. miejsce Zosia Dziewanowska IIIb
3. miejsce Lena Zabrocka Ia
4. miejsce Magdalena Sobula IIIb

Wyróżnienie Liliana Górska

1. miejsce Zespół IIb
2. miejsce Zespół IIIb

KLASY IV-VI
1. miejsce Agata Łannik Vb
2. miejsce Marcelina Miraszewska IVb
3. Agata Długosz IVa

Wyróżnienia – Szymon Sikora Vb
Wyróżnienie – Snia Boral i Natalia Matyjasek IVa

1. miejsce Zespół „Takt”

Gratulujemy wszystkim laureatom !



S Z K O Ł A  W I E L U  K U L T U R

W naszej szkole wszyscy 
uczniowie mają okazję 

poznać zwyczaje i tradycje 
innych narodów. 

Dzięki życzliwości naszej 
pani Renaty Matusiak, 

mieszkającej 2 lata w Ka-
zachstanie, mogliśmy tym 

razem zgłębić wiedzę na 
temat Kazachstanu. 

Relacje p. Renaty były 
niezwykle interesujące, co 
też potwierdzały ciekawe 

fotki.
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