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Ważne tematy: 
J Dzień DZIECKA 

J DZIEŃ  MAMY 

J ZABAWY, czyli w co się bawić?! 

J Już po egzaminach ósmoklasisty 
– nasze wrażenia 

J GRY I ZABAWY 

J Krzyżówki , rebusy i żarty 

J Nasza twórczość 

J Co warto obejrzeć, przeczytać?.. 

"DzieckoÊmożeÊnauczyćÊ
dorosłychÊtrzechÊrzeczy: 
- cieszyćÊsięÊbezÊpowodu, 

- byćÊciągleÊczymśÊzajętym 
- iÊdomagaćÊsięÊzeÊwszystkichÊ
sił,ÊtegoÊczegoÊsieÊpragnie."Ê

Paulo Coelho 



ÊÊÊTradycjaÊświętowaniaÊ1ÊczerwcaÊjakoÊDniaÊDzieckaÊliczyÊprzeszłoÊpółÊwieku.ÊZostałÊonÊustanowionyÊ
wÊceluÊupowszechnieniaÊideałówÊiÊcelówÊzwiązanychÊzÊprawamiÊdzieckaÊzawartymiÊwÊKarcieÊNarodówÊ
Zjednoczonych.ÊPowstałÊwÊ1954ÊrokuÊzÊinicjatywyÊONZÊiÊobchodzonyÊjestÊodÊ1955ÊrokuÊwÊwieluÊkra-
jachÊnaÊświecie.ÊZgromadzenieÊOgólneÊONZÊwÊ1954ÊrokuÊzaleciłoÊwszystkimÊpaństwomÊczłonkowskimÊ
organizowanieÊobchodówÊDniaÊDziecka.ÊDzieńÊtenÊmiałÊbyćÊświętemÊpropagowaniaÊideiÊbraterstwaÊiÊ
zrozumieniaÊpomiędzyÊdziećmiÊnaÊcałymÊświecie.  
WÊPolsce ÊDzieńÊDzieckaÊobchodzonyÊbyłÊjeszczeÊprzedÊIIÊwojnąÊświatową.ÊPierwszyÊrazÊświętowanoÊ
goÊbowiemÊjużÊwÊ1929Êroku,ÊaleÊ22Êwrześnia.ÊTegoÊdniaÊdzieciÊpoÊmszyÊwÊkościeleÊszłyÊnaÊszkolneÊaka-
demie,ÊaÊpóźniejÊnaÊwycieczkiÊiÊzabawy.ÊWÊtymÊdniuÊrozdawanoÊrównieżÊdzieciomÊsłodycze.ÊWÊ1952Ê
rokuÊświętoÊzostałoÊustanowioneÊnaÊstałe.  
Jak to święto jest celebrowane w innych krajach?  
 WeÊFrancjiÊorazÊWłoszechÊzamiastÊDniaÊDzieckaÊobchodziÊsięÊDzieńÊRodziny.ÊPieczoneÊsąÊciasteczkaÊ
zÊwróżbami,ÊaÊrodziceÊspełniająÊmałeÊzachciankiÊswoichÊpociechÊiÊobdarowująÊjeÊprezentami.ÊBrzdąceÊ

przezÊcałyÊdzieńÊnosząÊtakżeÊpapieroweÊkorony.ÊWeÊWłoszechÊpropagowanaÊjestÊpewnaÊciekawaÊtradycja:ÊodpowiedzialnąÊzaÊ
przynoszenieÊsłodyczyÊgrzecznymÊdzieciomÊjestÊwróżkaÊoÊwyglądzieÊwiedźmy;ÊzÊkoleiÊniegrzeczneÊmaluchyÊotrzymująÊwęgiel.  
ŚwiętoÊdzieciÊwÊSzwecjiÊróżniÊsięÊznacznieÊodÊtego,ÊktóreÊznamy.ÊPrzedeÊwszystkimÊnieÊobdarowujeÊsięÊmaluchówÊprezentami.Ê
DlaÊSzwedówÊjestÊtoÊdzień,ÊwÊktórymÊgłośnoÊporuszaÊsięÊkwestieÊdotycząceÊnajmłodszych,ÊtakieÊjakÊnp.ÊszkolnictwoÊczyÊprawaÊ
dziecka.  
NajbardziejÊegzotycznieÊDzieńÊDzieckaÊobchodząÊJapończycy.ÊChłopcyÊswojeÊświętoÊspędzająÊzeÊswoimiÊojcami,ÊzÊktórymiÊwyko-
nująÊpapieroweÊhełmyÊsamurajskie,ÊszyteÊsąÊtakżeÊproporceÊprzedstawiająceÊkarpieÊ(symbolÊsukcesuÊwÊżyciuÊiÊodwagi),ÊktóreÊsąÊ
następnieÊwywieszaneÊnaÊdachachÊdomostwa.ÊKarpieÊsymbolizująÊilośćÊczłonkówÊrodzinyÊ–ÊdużeÊrybyÊoznaczająÊrodziców,Êmniej-
szeÊ–Êsynów.ÊDziewczynkiÊświętują,ÊrobiącÊzÊrodzicamiÊlalkiÊubraneÊwÊtradycyjneÊjapońskieÊstroje,ÊwybierającÊsięÊnaÊwystawyÊ
papierowychÊlalekÊlubÊteatrzyki.   
PodczasÊtureckiegoÊDniaÊDzieckaÊdzieciÊpuszczająÊlatawce,ÊśpiewająÊiÊtańcząÊwÊstrojachÊnarodowych.ÊTegoÊdniaÊmająÊtakżeÊwstępÊ
doÊparlamentu.ÊCiekawymÊzwyczajemÊwÊTurcjiÊjestÊmalowanieÊdzieciÊkolorowymiÊfarbami,ÊmaÊtoÊupodobnićÊjeÊdoÊzwierząt,ÊroślinÊ
czyÊowadów.ÊPowoliÊzwyczajÊtenÊtrafiaÊrównieżÊiÊdoÊnaszegoÊkraju.  
HistoriaÊDniaÊDzieckaÊorazÊideaÊjegoÊpowstaniaÊwartaÊjestÊciągłegoÊprzypominania,ÊżeÊdzieciÊ–ÊnieÊtylkoÊodÊświętaÊ–ÊpowinnyÊbyćÊ
traktowaneÊzÊszacunkiemÊiÊmiłością.  
DzieńÊDziecka,ÊpozaÊtradycyjnąÊsymboliką,ÊsłużyÊdoÊwszelkiegoÊrodzajuÊrozważań,ÊdotyczącychÊroliÊdzieciÊwÊnaszymÊspołeczeń-
stwie.ÊToÊwłaśnieÊtakieÊspotkaniaÊiÊrozmowyÊzaowocowałyÊwielomaÊzmianamiÊwÊprawie,ÊktóreÊdziśÊułatwiająÊdzieciomÊżycieÊiÊ
pomagająÊzÊuśmiechemÊpatrzećÊwÊprzyszłość. ÊÊK. FORTUNA 8C 
  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKażdyÊzadajeÊsobieÊtoÊpytanie,ÊjakÊtylkoÊznajdzieÊodrobinęÊczasu,ÊboÊprzecieżÊzabawaÊtoÊnieod-
łącznyÊelementÊnaszegoÊdzieciństwa,Êdorastania.ÊNawetÊdorośliÊlubiąÊsięÊbawić,ÊnaÊprzykładÊrealizującÊ
swojeÊpasje.ÊWięcÊwÊcoÊsięÊbawić,ÊnieÊużywającÊtelefonu?ÊOtoÊmojeÊpropozycje 

„Cuda” z rolek po papierze toaletowym ÊZÊtegoÊtypuÊrolekÊmożnaÊzrobićÊniemalżeÊwszystkoÊiÊsąÊ
oneÊdostępneÊwÊkażdymÊdomu.  
Zabawy z balonami ÊMożnaÊurządzićÊkonkursÊilościÊodbijania,ÊalboÊrysowaćÊnaÊnichÊfantazyjneÊwzory.Ê
ZÊbalonaÊmożnaÊtakżeÊzrobićÊtzw.Ê„gniotka”.  
Kino plenerowe i maraton filmowy ÊSaląÊkinowąÊmożeÊstaćÊsięÊnawetÊbalkon.ÊNajpro-
ściejÊzorganizowaćÊtoÊdziękiÊprojektorowi/rzutnikowiÊiÊrozwieszonemuÊ(wyprasowanemu)Ê
prześcieradłu.ÊWcześniejÊoczywiścieÊwspólneÊprzygotowywanieÊprzekąsekÊiÊwyjątkowejÊ
oprawyÊnp.ÊzawieszenieÊwÊogrodzieÊklimatycznychÊlampekÊchoinkowych.  
Budowle z tekturowych kartonów ÊZÊtakichÊmateriałówÊbudowlanychÊmogąÊpowstaćÊauta,Êpocią-
gi,Êstatki,Êzamki,ÊaÊnawetÊcałeÊmiasta!ÊWystarczyÊkilkaÊkartonowychÊpudeł,ÊmazakiÊlubÊfarbyÊorazÊno-
życzkiÊiÊtaśmaÊklejąca.ÊResztaÊtoÊjużÊtylkoÊkwestiaÊwłasnejÊwyobraźni. 
Bitwa na balony z wodą ÊKupimyÊjeÊniedrogo,ÊnajczęściejÊpakowaneÊpoÊ100Êsztuk.ÊOczywiścieÊtrze-
baÊprzygotowaćÊwcześniejÊręcznikiÊiÊubraniaÊnaÊzmianę.ÊBalonyÊwodneÊtoÊmnóstwoÊmożliwościÊ-ÊmożnaÊnaÊprzykładÊrzucaćÊ
nimiÊdoÊcelu,ÊalboÊdoÊmiskiÊtrzymanejÊprzezÊdrugąÊosobę. ÊÊ 
Malowanie kamyków DoÊtejÊzabawyÊbędzieÊpotrzebneÊkilkaÊpłaskichÊkamyków.ÊWażne,ÊabyÊprzedÊmalowaniemÊdokładnieÊ
umyćÊkamykiÊwodąÊiÊmydłem.ÊNaÊkamykachÊmożemyÊrysowaćÊcoÊtylkoÊnamÊprzyjdzieÊdoÊgłowy.ÊNajlepiejÊ
sprawdzająÊsięÊtyÊfarby,ÊaleÊołówki,ÊczyÊkredkiÊteżÊdadząÊradę.  TaÊzabawaÊstajeÊsięÊkażdegoÊdniaÊcorazÊbardziejÊpo-
pularnaÊÊnaÊcałymÊświecie. 
 

OczywiścieÊdoÊtychÊwszystkichÊgierÊnieÊmożemyÊzapomniećÊoÊgrzeÊwÊchowanego,ÊberkaÊczyÊpodchodyÊ . 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK. KUROPATWA 8c 

 

Str. 2 

W CO SIĘ BAWIĆ?!   
PomysłyÊnaÊzabawyÊbezÊtelefonu…ÊÊÊDAÊSIĘ! 

MACZKIEM PISANE 
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MIEJSKA LEGENDA—praca konkursowa 
                                                            
 Studnia jedna z trzydziestu 
 
ÊÊÊWieleÊlatÊtemu,ÊgdyÊrzeszowskiÊrynekÊwyłożonyÊbyłÊjestÊdrewnem,ÊaÊIÊLi-
ceumÊnieÊmiałoÊjeszczeÊstuÊlat,ÊmieszkańcyÊobecnejÊstolicyÊpodkarpaciaÊza-
częliÊmasowoÊchorować.ÊLudzieÊwÊkażdymÊwiekuÊniezależnieÊodÊstatusuÊma-
jątkowegoÊnieÊbyliÊwÊstanieÊustrzecÊsięÊchoroby,ÊktóraÊobjawiałaÊsięÊbardzoÊ
intensywnymÊkaszlem.ÊWÊzdecydowanejÊwiększościÊprzypadkówÊpoÊkilkuÊ
dniachÊkaszelÊprzybierałÊnaÊsile,ÊpowodującÊproblemyÊzÊoddychaniem.ÊChoryÊ
zÊbiegiemÊczasuÊzaczynałÊsięÊcorazÊbardziejÊdusić,ÊaÊpoÊkilkuÊdniachÊciężkiejÊ
chorobyÊumierałÊwÊmękach.ÊUmieraliÊdorośliÊiÊdzieci,ÊstarcyÊiÊniemowlęta.Ê
ŻadenÊlekarzÊaniÊteżÊżadenÊznachorÊpomimoÊwszelkichÊstarańÊnieÊumiałÊwy-
kryćÊprzyczynyÊchoroby.ÊWszyscyÊzałamywaliÊręce.ÊRównieżÊinstrumentyÊ
lekarskie,ÊjakimiÊwówczasÊdysponowanoÊnieÊpozwalałyÊnaÊdokładneÊzbadanieÊ
przyczynÊchoroby.ÊNieÊpozwalałyÊteżÊnaÊjejÊleczenie.Ê 
MiastoÊstraciłoÊswójÊdawnyÊurokÊiÊnieÊtętniłoÊjużÊżyciem.ÊLudzieÊwyraźnieÊ
posmutnieliÊiÊstraciliÊnadziejęÊnaÊpowrótÊdoÊnormalności.ÊBaliÊsięÊwychodzićÊ
zÊdomu.ÊCzyniliÊtoÊtylkoÊwÊrazieÊnajwiększejÊpotrzeby.ÊNiktÊnieÊspacerowałÊ
jużÊpięknymiÊulicamiÊmiasta,ÊucichłÊgwar.ÊDniÊteżÊstałyÊsięÊjakbyÊbardziejÊ
szareÊiÊdeszczowe.ÊWydawałoÊsię,ÊżeÊsłońceÊwalcząceÊzÊchmuramiÊteżÊstraciłoÊ
swójÊwłasnyÊblaskÊiÊswojeÊciepło.ÊMieszkańcyÊnieÊmogliÊzarabiać.ÊZaczęliÊ
przymieraćÊgłodem.ÊWÊciąguÊkilkuÊmiesięcyÊdostatekÊmiastaÊznikł.ÊOdszedłÊwÊ
nieznane.ÊMieszkańcyÊRzeszowaÊbaliÊsięÊoÊswojeÊżycie,ÊjednakÊnawetÊpomimoÊ

zachowaniaÊwszelkichÊśrodkówÊostrożnościÊnieÊbyliÊwÊstanieÊzapobiecÊchorobie.ÊStaraliÊsięÊleczyćÊjejÊskutki.ÊNiestety,Ê
nieÊpomogłyÊnawetÊnaparyÊzÊroślinÊwszelkiegoÊtypuÊiÊrodzaju.ÊOkazałoÊsię,ÊżeÊrzekomoÊleczącyÊchorobęÊnaparÊzÊbia-
łek,Êwody,ÊmioduÊiÊimbiruÊtylkoÊpogarszałÊsytuacjęÊchorego.ÊMagicyÊiÊlekarze,ÊznachorzyÊiÊzielarze,ÊktórzyÊzjechaliÊzeÊ
wszystkichÊstronÊświataÊdoÊokolicznychÊmiejscowości,ÊwÊceluÊniesieniaÊpomocyÊpotrzebującym,ÊrównieżÊnieÊdawaliÊ
radyÊwÊwalceÊzÊchorobą.ÊNieÊpomagałaÊteżÊprzyroda.ÊZarównoÊgorąceÊlatoÊjakÊiÊsucheÊpowietrzeÊnieÊsprzyjałyÊleczeniuÊ
dokuczliwegoÊkaszlu.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊKilkaÊmiesięcyÊpoÊśmierciÊwieluÊosóbÊwieśćÊnaÊtematÊtychÊstrasznychÊdolegliwościÊdoszłaÊwreszcieÊdoÊkrólaÊVin-
centaÊIV.ÊMonarchaÊznanyÊbyłÊzeÊswojejÊtroskliwościÊiÊzaradności.ÊZawszeÊszukałÊnajlepszychÊsposobówÊnaÊrozwiąza-
nieÊproblemu.ÊSłyszącÊoÊtym,ÊcoÊdziejeÊsięÊwÊRzeszowie,ÊgłębokoÊsięÊzasmucił.ÊWiedział,ÊżeÊtoÊsprawaÊnieÊcierpiącaÊ
zwłoki,ÊboÊkażdegoÊdniaÊumierająÊiÊcierpiąÊjegoÊpoddani.ÊNakazałÊwięcÊzwołaćÊnatychmiastowąÊRadęÊBezpieczeństwaÊ
Krajowego,ÊskładającąÊsięÊzÊnajmądrzejszychÊiÊnajbystrzejszychÊdoradcówÊwÊceluÊznalezieniaÊwyjściaÊzÊtejÊtragicznejÊ
sytuacji. 
KilkaÊdniÊpóźniejÊwszyscyÊuczeniÊzjawiliÊsięÊnaÊwezwanieÊkrólaÊwÊstolicy.ÊGdyÊtylkoÊzasiedliÊnaÊswoichÊmiejscachÊkrólÊ
VincentÊwyjaśniłÊimÊcałąÊsytuację,ÊoÊktórejÊsłyszeliÊjużÊtoÊiÊowo,Ê 
iÊspytał,ÊczyÊmająÊpomysłyÊnaÊrozwiązanieÊproblemu.ÊWÊzamkowejÊsaliÊzapadłaÊcisza.ÊWÊkońcuÊpoÊkilkuÊminutachÊ
jedenÊzeÊzgromadzonychÊwstałÊiÊrzekł.Ê 
-ÊMiłościwyÊWładco,ÊskoroÊmówisz,ÊżeÊludzieÊnieÊwychodząÊzÊdomów,ÊaÊchorobaÊdalejÊeskaluje,ÊzbierającÊtragiczneÊ
żniwo,ÊtoÊczyÊnieÊpowinniśmyÊobraćÊniecoÊinnegoÊtokuÊrozumowania?Ê–Êspytał. 
-ÊNieÊrozumiemÊoÊczymÊmówiszÊKrzysztofieÊ–ÊpowiedziałÊmonarcha. 
-ÊKrólu,ÊbyćÊmożeÊtoÊjedzenieÊjestÊzatruteÊ–ÊodrzekłÊKrzysztof. 
-ÊAlboÊgorzej.ÊWoda!Ê–ÊkrzyknąłÊktośÊzÊkońcaÊsali. 
-ÊDobrzeÊsprawdźmyÊwięc,ÊcoÊstanieÊsięÊpoÊzaprzestaniuÊpiciaÊmiejscowejÊwodyÊ–ÊodrzekłÊwładca.ÊWÊczasieÊkilkuÊko-
lejnychÊdniÊzaprzestanoÊwÊRzeszowieÊpiciaÊwodyÊzÊpłynącejÊprzezÊmiastoÊrzekiÊWisłok.ÊZaprzestanoÊrównieżÊczerpa-
niaÊwodyÊzÊwszystkichÊokolicznychÊpotoków,ÊstrumieniÊiÊstrumyków,ÊjeziorÊiÊjeziorek.ÊWÊnastępstwieÊczegoÊwyraźnieÊ
spadłaÊliczbaÊzachorowań.ÊÊ 
ÊÊÊÊWładcaÊnakazał,ÊwykopaniaÊwÊtrybieÊnatychmiastowymÊkilkudziesięciuÊstudni 
wÊmieście,ÊponieważÊokazałoÊsię,ÊżeÊtoÊwłaśnieÊwoda,ÊzÊktórejÊdotychczasÊkorzystaliÊmieszkańcyÊmiasta,ÊzostałaÊza-
klęta.ÊNaÊterenieÊmiastaÊzÊwielkimÊwysiłkiemÊwykopanoÊtrzydzieściÊstudni.ÊWoda,ÊktóraÊbyłaÊzÊnichÊpozyskiwanaÊ
okazałaÊsięÊbyćÊkrystalicznieÊczystaÊiÊjakbyÊświetlista.ÊLudzieÊprzestaliÊumieraćÊiÊodzyskaliÊdawnąÊradośćÊżycia.ÊNau-
czyliÊsięÊdbaćÊoÊto,ÊcoÊcenneÊiÊważne.Ê 
MieszkańcyÊdoceniliÊwkładÊkrólaÊVincenta,ÊwystawiającÊmuÊpomnik,ÊnaÊktórymÊtrzymaÊsaganÊzÊwodąÊiÊpodajeÊjąÊma-
łymÊludzikomÊstojącymÊuÊjegoÊstóp.ÊJednakÊposągÊnieÊstałÊnaÊrzeszowskimÊrynkuÊzbytÊdługo.ÊJużÊpółÊwiekuÊpóźniejÊ
zdecydowanoÊsięÊgoÊzburzyć,ÊponieważÊzamek,ÊktóryÊbyłÊwÊtymÊczasieÊprojektowanyÊmiałÊzająćÊsporąÊpowierzchnię.Ê 
ÊÊÊÊWodaÊwÊrzeszowskichÊrzekachÊoczyściłaÊsięÊzÊzaklęciaÊsamoistnieÊdopieroÊtrzystaÊlatÊpóźniej.ÊLudzieÊnauczyliÊsięÊoÊ
dbać,ÊoÊto,ÊabyÊbyłaÊczysta.ÊMiastoÊrozwijałoÊsięÊiÊstudnieÊnieÊmiałyÊjużÊracjiÊbytu,ÊstraciłyÊnaÊznaczeniu.ÊZastąpiłyÊjeÊ
wodociągi.ÊWkrótceÊzasypanoÊdwadzieściaÊdziewięćÊzÊnich.ÊMieszkańcyÊRzeszowaÊpostanowiliÊzostawićÊostatniąÊ–Ê
trzydziestąÊstudnię.ÊNajpiękniejsząÊiÊnajwiększąÊzeÊwszystkich,ÊktóraÊprzetrwałaÊdoÊdzisiejszychÊczasówÊ 
iÊstoiÊnaÊśrodkuÊrzeszowskiegoÊrynku.ÊÊÊÊM. TAŹBIER 8d 



ÊÊÊJUŻÊPOÊEGZAMINACH…! 

Str. 4 MACZKIEM PISANE 

 
 

  CZASÊEGZAMINÓWÊjużÊÊzaÊnami,ÊterazÊwszyscyÊczekamyÊnaÊwynikiÊtestówÊ,ÊdoÊktórychÊprzygotowywali-
śmyÊsięÊ8Êlat!ÊZÊniecierpliwościąÊczekamyÊnaÊwynikiÊ(Ê1Êlipca)ÊaleÊjużÊdziśÊmożemyÊstwierdzić,ÊżeÊnieÊtakiÊ
DIABEŁÊSTRASZNYÊJAKÊGOÊMALUJĄ!ÊWÊciąguÊtrzechÊdniÊegzaminówÊÊstresowaliśmyÊsię,ÊaleÊokazałoÊsię,Ê
żeÊnieÊbyłoÊtakÊźle–ÊprzynajmniejÊwÊnaszymÊodczuciu.ÊMatematykęÊiÊjęzykÊangielskiÊoceniliśmyÊwspólnieÊ
jakoÊnajłatwiejszeÊzÊprzedmiotówÊegzaminacyjnych,ÊjęzykÊpolskiÊÊbyłÊznacznieÊtrudniejszyÊiÊsprawiłÊnamÊ
najwięcejÊtrudności,ÊaleÊzobaczymyÊjakÊbędzie,ÊdopieroÊgdyÊzostanąÊogłoszoneÊwyniki.ÊÊDziękujemyÊna-
szymÊwspaniałymÊnauczycielomÊzaÊprzygotowanieÊnasÊdoÊtegoÊpierwszegoÊpoważnegoÊegzaminu,ÊzaÊudziałÊ

wÊkomisjachÊegzaminacyj-
nychÊiÊokazaneÊwsparcieÊkaż-
degoÊdnia.ÊDZIĘKUJEMYÊ! 
                                                                                                          
J. SZALACHA 8d,  
Przewodnicząca SU 



Wiosna Str. 5 

ŻARTY NA BOK…? No nie…! BAWMY SIĘ!!! 
Tym razem kilka memów dla tych co kochają książki 

 



COÊWARTOÊPRZECZYTAĆ?Ê 

ÊÊByćÊmożeÊnieÊwiecie,ÊaleÊzabawaÊjestÊjednąÊzÊpierwszychÊaktywno-
ściÊnasÊludzi.ÊPomagaÊrozwijaćÊsięÊnamÊintelektualnie,Êumysłów,Ê
estetycznie,ÊruchowoÊiÊuczyÊjakÊżyćÊzÊinnymi,ÊczyliÊnaukowoÊpiszącÊ
jakÊfunkcjonowaćÊspołecznieÊiÊjakÊwchodzićÊwÊzdroweÊrelacjeÊzÊin-
nymi.ÊZabawaÊuczyÊnasÊteżÊczegośÊniezwykleÊważnegoÊaÊmianowi-
cieÊznoszeniaÊporażek.ÊBoÊprzypomnijcieÊsobieÊosoby,ÊktóreÊkiedyÊ
przegrywają,ÊodÊrazuÊodchodząÊobrażoneÊiÊjużÊwięcejÊnieÊpróbują.Ê
AÊterazÊwyobraźmyÊsobie,ÊżeÊci,ÊktórzyÊodkrywająÊnowe,ÊwspaniałeÊ
rzeczyÊnaÊświecie,ÊprzyÊpierwszymÊniepowodzeniuÊodchodząÊiÊwię-
cejÊnieÊpróbują.ÊCzyÊmielibyśmyÊtyleÊwspaniałychÊwynalazkówÊjakÊ

chociażbyÊtelefonÊkomórkowyÊalbo...automatÊdoÊprania?ÊZdradzęÊCiÊteżÊpewnąÊtajemnicę.ÊCi,Ê
którzyÊnieÊchcąÊjakoÊdzieciÊdzielićÊsięÊzÊnikimÊpodczasÊzabawyÊiÊmyśląÊtylkoÊoÊsobie,ÊwÊdorosłymÊ
życiuÊmająÊnaprawdęÊciężko,ÊboÊinniÊludzieÊsąÊnamÊpotrzebni,ÊotÊchociażbyÊabyÊwspólnieÊpomil-
czeć.ÊKiedyÊsięÊbawimy,ÊuczymyÊsięÊżycia.ÊZatemÊowocnejÊzabawy!Ê 
 

Joanna Szczerbaty,ÊpsychologÊklinicznyÊiÊzdrowia,ÊcertyfikowanyÊtrenerÊtrudnychÊemocjiÊiÊ
umiejętnościÊspołecznych,ÊautorkaÊksiążek. 
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KILKA SŁÓW O ZABAWIE 

Cześć,ÊjestemÊWojtekÊiÊjeśliÊchodziÊoÊksiążkiÊna-
prawdęÊtrudnoÊmiÊdogodzić,ÊponieważÊsporoÊ
czytam,ÊtoÊzrobiłemÊsięÊniecoÊwybredny.ÊDużoÊ
książekÊalboÊmaÊzbytÊwieluÊbohaterówÊoÊpodob-
nychÊimionach,ÊakcjaÊdługoÊsięÊrozkręcaÊalboÊpoÊ
prostuÊnieÊsąÊwÊmoimÊguście.ÊÊDlategoÊdzisiajÊ
chcęÊsięÊzÊWamiÊpodzielićÊmoimiÊfaworytami.Ê
TerazÊwÊmojejÊczołówceÊznajdująÊsię:  
 
3.RafałÊKosikÊ(KsiążkiÊzÊseriiÊ,,ÊFelix 
Net i Nika’’)  
2.ÊJ.R.R.TolkienÊ(m.in.Ê,,ÊHobbit” 
i ,,Władca Pierścieni”)  
1.BrandonÊMullÊ- BAŚNIOBÓR  
   
        ZnacieÊpewnieÊutworyÊTolkienaÊiÊKosika,ÊaÊ
nawetÊjeśliÊnie,ÊtoÊpoznacie,ÊponieważÊ„Hobbit”Ê
orazÊ,,FelixÊNetÊiÊNika’’ÊsąÊlekturamiÊwÊ5ÊiÊ6Êkla-
sie.ÊJeśliÊjesteśÊuważnymÊczytelnikiem/
czytelniczkąÊtoÊzauważyłeś/łaśÊpewnie,ÊżeÊobokÊ
nazwiskaÊBrandonaÊMullaÊnieÊmaÊtytułówÊjegoÊ
książek.ÊToÊtakaÊsztuczka,ÊktóraÊzachęcaÊdoÊdal-
szegoÊczytniaÊ:)ÊÊTymÊrazemÊchciałbymÊpolecićÊ
WamÊ,,BaśniobórÊ“orazÊSmocząÊStraż.ÊRodzeń-
stwoÊnastolatkówÊpoÊśmierciÊdziadkówÊodÊstro-
nyÊmamyÊprzyjeżdżaÊdoÊdziadkaÊStanaÊSorenso-
na,ÊktóryÊtwierdzi,ÊżeÊbabciaÊwyjechałaÊdoÊcioci,Ê
aleÊprawdaÊjestÊzupełnieÊinna...   

Demony,Êsmoki,Êczarodzieje,Êmagia,Êwalki,ÊkłopotyÊiÊmagiczneÊprzedmioty,ÊsprzymierzeńcyÊiÊzdrajcyÊczekającyÊodÊ
wiekówÊnaÊodpowiedniÊmoment,Êklątwy,ÊjednorożceÊiÊtajemnice,ÊaÊtoÊtylkoÊkilkaÊrzeczyÊzÊseriiÊskładającejÊsięÊzÊ5Êksią-
żek.ÊWÊdodatkuÊkontynuacjąÊBaśnioboru ÊjestÊSmoczaÊStraż!Ê 
ÊÊÊMamÊnadzieję,ÊzeÊmójÊwpisÊzachęciłÊWasÊdoÊtego,ÊbyÊzacząćÊczytaćÊliteraturęÊFANTASY,ÊboÊchociażÊzÊkażdymÊ
dniemÊstajemyÊsięÊdorośliÊ,ÊtoÊwciążÊdrzemiąÊwÊnasÊdzieci,ÊktóreÊwierząÊwÊto,ÊzeÊmagiczneÊistotyÊistniejąÊiÊwÊto,ÊzeÊdo-
broÊzawszeÊzwycięży!ÊW. RÓG 7c 
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KRÓTKI TEST O  O BAŚNIOBORZE- czytałeś? Sprawdź się! Wyniki na ostatniej stronie gazetki 
 
1.Co trzeba było zrobić by zobaczyć magiczne istoty?  
-napić się mleka gigantycznej krowy Wioli lub zjeść magiczne morsowe masło  
-każdy je widzi  
-trzeba mieć specjalny dar od urodzenia  
2.Kendra jest:  
-Owróżkowiona                                    
-Wróżkokrewna  
-Jest zaklinaczką cieni   
3.Paprot to:  
-Astryda  
-Smok  
-Kuzyn Kendry  
-Jednorożec  
4.Połącz artefakty z ich mocą.       
                                                            1. Leczenie każdych ran  
-Okulus                                              2. Nieograniczony wzrok     
-Piaski Świętości                              3. Teleportacja do miejsc wcześniej odwiedzonych                                                 
 -Krynica Nieśmiertelności                               
-Translokator                                    4.cofanie w czasie  
-Chronometr                                    5.Nieśmiertelność  

KOCHAM CIĘ MAMO! 

MiędzynarodowyÊDzieńÊDziecka 

                                         
 
 
ÊÊÊÊÊDzień MatkiÊtoÊświętoÊobchodzoneÊjakoÊwyrazÊszacunkuÊdlaÊwszystkichÊmatek.ÊDataÊobchodówÊ
DniaÊMatkiÊzależyÊodÊkraju,ÊwÊktórymÊjestÊświętowany.ÊWÊPolsceÊobchodzoneÊjestÊ26Êmaja.ÊPoczątkiÊ
świętaÊsięgająÊczasówÊstarożytnychÊGrekówÊiÊRzymian.ÊKultemÊotaczanoÊwtedyÊmatki-boginie,ÊsymboleÊ
płodnościÊiÊurodzaju.ÊWÊpóźniejszychÊczasachÊcesarstwoÊrzymskieÊprzyjęłoÊchrześcijaństwoÊiÊtymÊsa-
mymÊzabronionoÊwyznawaniaÊinnychÊbogów.ÊZwyczajÊtenÊpowróciłÊwÊsiedemnastowiecznejÊAngliiÊpodÊ
nazwąÊniedziela u matki.ÊPoczątkowoÊcoÊrokuÊwÊczwartąÊniedzielęÊpostuÊodprawianoÊmodłyÊwÊnaj-
bliższejÊkatedrze.ÊWÊzwykłeÊniedzieleÊodbywałyÊsięÊoneÊwÊpobliskichÊkościołach.ÊDzień,ÊwÊktórymÊob-
chodzonoÊtoÊświęto,ÊbyłÊwolnyÊodÊpracy.ÊDoÊtradycjiÊnależałoÊskładanieÊmatceÊpodarunków,ÊgłównieÊ
kwiatówÊiÊsłodyczy,ÊwÊzamianÊzaÊotrzymaneÊbłogosławieństwo.ÊZwyczajÊprzetrwałÊdoÊXIXÊwieku.ÊPo-
nownieÊzaczętoÊgoÊobchodzićÊpoÊzakończeniuÊIIÊwojnyÊświatowej. ÊÊÊÊW. WOŁCZYK 8c 

M.KIJOWSKI 8C



            Wyniki quizu o BAŚNIOBORZE   1.a 2.b 3.d 4.a-2 b-1 c-5 d-3 e-4   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mały Książę mieszkał na swojej planecie z 
panią Różą, na której codziennie wyrywał ko-
rzenie baobabów”. 
„ Zbyszko z Jagienka leczyli Maćka zadu-
chem z borsuka”. 
„ Albrecht Durer tak pięknie namalował na 
obrazie trawy, kamienie i zwierzęta, że ich 
wcale nie widać” 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMACZKIEM PISANE    tworzą: 
Opieka nad kółkiem dziennikarskim i redakcja:  

  p. Izabela Weron 
Dziennikarze 

UczniowieÊklasÊ8ÊÊ 
L.ÊSęk,ÊÊÊK.ÊKuropatwa,ÊÊE.ÊNykiel,ÊÊÊA.ÊSarek,ÊÊÊA.ÊDankiewicz,ÊF.ÊPazdan,ÊÊM.ÊWesołowski,ÊÊÊW.ÊWołczyk,ÊÊÊM.ÊKijowski,ÊÊ
K.ÊFortuna,ÊÊÊÊÊÊÊM.ÊTaźbier,ÊÊÊÊJ.ÊSzalacha,ÊM.ÊGuzek,ÊF.ÊPłazaÊ,ÊA.ÊRug,ÊÊÊ 

         „Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie!”  
                                               REWIZOR. M.Gogol 

Ojciec uznał, że jego syn za 
dużo czasu spędza grając na 
komputerze. Chcąc go zmoty-
wować do większego wysiłku w 
nauce, powiedział do niego: 
- Kiedy Abraham Lincoln był w 
twoim wieku, czytał książki 
przy świetle kominka. 
Syn odpowiedział bez odrywa-
nia wzroku od komputera: 
- Kiedy Lincoln był w twoim 
wieku, był już prezydentem 
Stanów Zjednoczonych.  

Ojciec piątki dzieci wygrał 
zabawkę w loterii. Zawołał 
swoje dzieciaki i spytał, 
które z nich powinno otrzy-
mać prezent: 
- Kto jest najbardziej po-
słuszny? - spytał - Kto nigdy 
nie pyskuje mamie? Kto robi 
wszystko, co każe? 
Pięć głosików odpowiedziało 
jednocześnie: 
- Dobra, tato, możesz za-
trzymać zabawkę.  

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 
- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić.  

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta oj-
ciec: 
- Dlaczego płaczesz synku? 
- Zgubiłem 10 zł, odpowiada syn. 
- Nie płacz, dam ci 10 zł 
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada 
jeszcze w większą rozpacz. 

- Co się stało synku? - pyta ojciec. 
- Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to 
miałbym teraz 20 zł.  

Już prawie koniec mszy, mały chłopczyk, tak na oko 3 latka 
wykazuje pewne znudzenie i zniecierpliwienie. Kręci sie coraz 
bardziej i marudzi sobie pod nosem.W pewnym momencie rzu-
ca: 
- Mamo! Niech ksiądz już powie "Idźcie ofiary do domu"  


