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Wywiad numeru 
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z uczniami klasy ósmej, którzy zdobyli tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego. Arkadiusz Sobczak jest laureatem z matematyki, a 

Michał Kołodziej – z języka angielskiego. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
 

- Przyjmijcie serdeczne gratulacje od całej społeczności szkolnej. Co czuliście, gdy 

dowiedzieliście się, że jesteście laureatami konkursu przedmiotowego? 

Michał: Przeżyłem mały szok! Jako pesymista nie wierzyłem w zwycięstwo, więc tym bardziej 

wiadomość o sukcesie była naprawdę miła. Ucieszyłem się, że moja praca się opłaciła. 

Arek: Bardzo się ucieszyłem, gdy dostałem od taty sms-a z wiadomością o tym sukcesie. Aż 

podskoczyłem z radości! Poczułem też ulgę na myśl, że nie muszę się martwić, czy zostanę przyjęty 

do wybranego liceum. 

- Opowiedzcie, jak się przygotowywaliście do udziału w konkursie. 

Arek: Już na wakacjach tata dopingował mnie, abym powtarzał materiał z matematyki, jednak 

solidniejsze przygotowania rozpocząłem dopiero po awansie do drugiego etapu konkursu. Dużo 

czasu poświęciła mi pani Agnieszka Solecka – nauczycielka matematyki. Pod jej kierunkiem 

przygotowywałem się do kolejnych etapów, rozwiązywałem wiele zadań. 

Michał: Od prawie dziesięciu lat uczę się języka angielskiego. Na początku pomocne były 

programy i gry komputerowe. Zacząłem sięgać do informacji w języku angielskim dostępnych w 

internecie. Oczywiście cały czas uczyłem się angielskiego w szkole, a dodatkowo w 

przygotowaniach pomagał mi przyjaciel moich rodziców, który zna dobrze język angielski. To 

wszystko sprawiło, że zostałem laureatem. 

- Co sprawiło Wam największą trudność? 

Michał: Moją piętą achillesową zawsze była brytyjska kultura. Przez tzw. „kulturówkę” traciłem na 

konkursach najwięcej punktów.  

Arek: Wydaje mi się, że najtrudniej było się zmobilizować do dodatkowej nauki. Na głowie 

miałem przecież bieżące sprawdziany, kartkówki. Czasem czułem się zmęczony i wtedy niełatwo 

było rozwiązywać zadania. 

- Jakie przywileje mają laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych? 

Arek: Laureaci z języka polskiego, angielskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu. Są automatycznie przyjmowali do wybranej przez siebie szkoły. 

Michał: Laureaci otrzymują również skromne, lecz bardzo przydatne młodym ludziom stypendium 

wypłacane przez dziesięć miesięcy. 

- I ostatnie pytanie. Gdzie zamierzacie się uczyć po ukończeniu szkoły podstawowej? Czy 

swoje plany na przyszłość wiążecie z matematyką i językiem angielskim? 

Arek: Planuję kontynuować naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, oczywiście na 

profilu matematyczno-fizycznym.  

Michał: Moim obecnym celem jest również IX Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Wybrałem 

klasę dwujęzyczną o profilu matematyczno-fizycznym. Swoją przyszłość wiążę z informatyką, 

muzyką, ale także z matematyką i językiem angielskim.  

- Dziękuję Wam za wypowiedź. Jeszcze raz gorąco Wam gratuluję, życzę spełnienia marzeń i 

sukcesów w liceum. 

  Przygotowała: p.  Elżbieta Szara 
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Dlaczego nie palę? 
Uczniowie klas czwartych przeprowadzili wywiady ze swoimi bliskimi na temat palenia 

papierosów. Poniżej zamieszczamy niektóre odpowiedzi. 
 

1. Dlaczego nie pali Pani/Pan papierosów lub e-papierosów?  

 palenie jest niezdrowe, 

 nie lubię palić, bo palenie szkodzi; 

 palenie powoduje dużo chorób, np. raka; 

 palenie może szkodzić też innym osobom, które przebywają w 

otoczeniu palacza; 

 nie widzę w tym nic przyjemnego; 

 nie lubię dymu i zapachu papierosów; 

 ludzie, którzy dużo palą, nieprzyjemnie pachną; 
 

2. Jak Pani/Pan myśli, dlaczego niektórzy ludzie palą papierosy lub e-papierosy/? 

 dla towarzystwa, uspokojenia nerwów; 

 niektórzy palą papierosy, bo lubią i myślą, że to ich relaksuje; 

 zaczynają palić jako nastolatki, a potem się uzależniają; 

 wpadli w nałóg; 

 może ze stresu; 

 niektórzy sięgają po papierosy, bo palą także ich znajomi; 

 może nie mają świadomości negatywnego wpływu na ich zdrowie; 
 

3. Proszę opisać własne doświadczenia w zakresie kontaktów z osobami palącymi, np. w 

miejscach publicznych, w domu. Jak Państwo radzili sobie z paleniem w swoim 

otoczeniu? 

 prosiłem, żeby osoba paląca wyszła palić na zewnątrz, 

 pracowałam w jednym pomieszczeniu z palaczami - gdy wdychałam dym papierosowy, miałam 

problemy z gardłem; 

 nie poradziłam sobie i najbliżsi wciąż palą; 

 w moim domu nikt nie pali papierosów; 

 chodzę do restauracji i kawiarni, gdzie się nie pali; 

 oddalam się od tych, którzy palą, staram się nie przebywać w ich otoczeniu; 

 denerwuje mnie, gdy ktoś pali np. na przystanku autobusowym, staram się nie stać blisko takiej 

osoby; 

 czasem zwracam palaczom uwagę, że nie wolno palić w miejscach publicznych; 
 

4. Co by Pani/Pan radzili mi, aby uniknąć palenia lub wdychania dymu papierosowego? 

 radzę, abyś nigdy nie próbowała palić i porozmawiała z  osobami, które paliły, ale rzuciły ten nałóg, 

 nie próbuj palić i stanowczo reaguj, gdy pali ktoś w pobliżu; 

 szerokim łukiem unikaj tych, którzy palą; 

 zamiast palić papierosy, lepiej uprawiać sport; 

 gdy się jest zestresowanym, lepiej sięgnąć po orzechy lub suszone owoce; 

 trzeba mieć silną wolę i nie palić; 

 należy zachować asertywną postawę, gdy ktoś częstuje cię papierosem i unikać przebywania w 

jednym pomieszczeniu z osobami palącymi; 

 radzę uprawiać sport i dbać o sylwetkę – wtedy człowiek świadomie nie pali; 

 
Wypowiedzi zaczerpnięto z wywiadów, które przeprowadziły uczennice klasy IV: Antonina Kociuba, 

Maja Sikora, Emilia Myśliwiec, Dominika Żywot, Sofia Kurzęcki, Daria Konefał, Michalina Salach. 
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 

OWOCE I WARZYWA 

 

W ŚWIECIE KSIĄŻEK 
 

W najnowszym numerze gazetki zamieszczamy opowiadanie pt. 

„Mroczny Książę”, którego akcja toczy się w fantastycznym świecie. 

Autorka pracy – Martyna Wesołowska – zajęła pierwsze miejsce w 

szkolnym konkursie literackim. Laureatem konkursu został także Miron 

Mirosław (kl. VI). Jego opowiadanie zamieścimy w kolejnym numerze 

gazetki „To i Owo”. 

MROCZNY KSIĄŻĘ 
Jak zwykle wracałam do domu po ciężkim dniu w szkole. Bardzo się cieszyłam, bo dziś był piątek i 

miałam tylko sześć lekcji. Jednak w domu czekała już na mnie pani Weronika - moja korepetytorka z 

matematyki. Chciałam, żeby te nudne dwie godziny dodatkowej matematyki minęły dość szybko.  

Gdy dotarłam do domu, od razu wzięłam się za rozwiązywanie skomplikowanych zadań. Po godzinie 

miałam już dość, ale wytrzymałam do końca. Podziękowałam pani Weronice i poszłam do kuchni zjeść 

obiad. Na szczęście było moje ulubione danie, czyli spaghetti. Opowiedziałam rodzinie, co działo się w 

szkole. Rodzice wymienili się mało mnie interesującymi informacjami związanymi z ich służbowym 

wyjazdem w najbliższy weekend. Ja natomiast miałam spędzić ten czas w towarzystwie babci Alicji, która 

mieszkała w ślicznym, małym domku na samym końcu ulicy Kolorowej. Domek położony był niedaleko 

lasu i otoczony ogromnym ogrodem, który był dla niej bardzo ważny. Byłam podekscytowana tym 

wyjazdem, bo dawno nie widziałam się z babcią Alicją.  

Po obiedzie pobiegłam na górę do mojego pokoju, uruchomiłam laptopa, włączyłam swoją ulubioną 

piosenkę i zabrałam się za pakowanie rzeczy na wyjazd. Mama kazała mi wziąć tylko najpotrzebniejsze 

ubrania i książkę, żebym przypadkiem się nie nudziła w podróży. Oczywiście nie posłuchałam jej rady i 

spakowałam mnóstwo ciuchów i gier planszowych, bo obie z babcią uwielbiałyśmy w nie grać. Byłyśmy do 

siebie bardzo podobne.  

W sobotę z samego rana tata obudził mnie i powiedział, abym się szykowała do wyjazdu. Nie musiał 

mi dwa razy powtarzać. Wstałam od razu, szybko się zebrałam i pobiegłam na dół gotowa do wyjścia. 

Mama była pod wrażeniem mojego entuzjazmu. Ucałowała mnie na pożegnanie i kazała pozdrowić babcię. 

W drodze czytałam książkę przygodową, którą dostałam na urodziny od cioci. Była bardzo fajna.  
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Gdy dotarłam na miejsce, babcia ucieszyła się na mój widok i mocno mnie wyściskała. Pomachałam 

tacie na pożegnanie i poszłam za babcią do jej malutkiego domu. Babcia kazała mi pójść do mojego pokoju 

na piętrze i rozpakować plecak, a ona w tym czasie przygotowywała obiad. Wchodząc do pokoju, poczułam 

zapach kwiatów, które zdobiły moje okno. Wyglądały cudownie i od samego patrzenia na nie, na mojej 

twarzy pojawiał się uśmiech. Pooglądałam moje stare zabawki, które kiedyś zostały u babci, żebym mogła 

się nimi bawić, gdy ją odwiedzam. Niestety, wyrosłam już z zabawy lalkami i z chęcią przeniosłam się w 

świat bajkowych opowieści, które mogłam poznawać dzięki książkom.  

Podczas przeglądania rzeczy na półkach natknęłam się na książkę bardzo dużych rozmiarów. 

Wyglądała na zniszczoną i starą, ale okładka była ozdobiona kolorowymi kwiatami i posypana różowym 

brokatem. Na okładce ani na stronie tytułowej nie wydrukowano tytułu książki, co mnie zdziwiło. 

Otworzyłam kolejną stronę, ale tam również nic nie było napisane. Nagle usłyszałam dobiegające z ogrodu 

szczekanie psa, wystraszyłam się i upuściłam księgę na podłogę. Otworzyła się w środku i zobaczyłam, jak 

znajdujące się na tej stronie obrazki stają się rzeczywiste i wciągają mnie do tajemniczej krainy! 

Próbowałam  się opierać, ale przegrałam walkę z książką, która wciągnęła mnie do siebie. Z niepokojem 

czekałam na to, co za chwilę się wydarzy.  

Po chwili znalazłam się w jakimś dziwnym i obcym mi miejscu, w którym nigdy wcześniej nie 

byłam. Przeraziłam się i nie wiedziałam, co mam robić. Rozejrzałam się dookoła i dostrzegłam, że ktoś z 

daleka bacznie się mi przygląda. Zaczęłam iść w tę stronę, żeby sprawdzić kto tam stoi. Nie ukrywam, że 

bardzo się bałam, ale nie miałam wyjścia: bardzo chciałam dowiedzieć się, jak tu trafiłam. Postać stojąca w 

oddali także zaczęła iść w moją stronę. Gdy zbliżyliśmy się do siebie, okazało się, że to mała dziewczynka, 

miała może sześć lub siedem lat, nie byłam w stanie dokładnie tego określić. Mniejsza z tym!  Z uśmiechem 

na twarzy podała mi rękę i przedstawiła się: 

- Cześć, mam na imię Marcela i jestem elfem. A ty jak się nazywasz i skąd się tu wzięłaś?    

- Hej, Marcela!  Nazywam się Ana Mileniewnicz. Nie mam pojęcia jak się tu znalazłam, pamiętam tylko 

tyle, że przyjechałam w odwiedziny do babci i oglądałam moje stare zabawki z dzieciństwa. Potem 

natknęłam się na książkę bez tytułu i znalazłam się tu. 

-Hmm…Interesujące. Ja także jestem ciekawa, jak trafiłaś do Krainy Kwiatów czyli Katonii. 

-Gdzie trafiłam?! Czym jest ta kraina? 

-To mój dom, urodziłam się tutaj. Nasza kraina dzieli się na część dobrą i złą. Ja mieszkam w tej dobrej, a w 

złej żyje Książę Mroku, czyli Kaszgor. Jest on synem króla i królowej Katonii, ma starszą siostrę Elizę, 

która objęła władzę po swoich rodzicach. Kaszgor był z tego powodu bardzo zły i postanowił zemścić się na 

swojej siostrze. Wyzwał ją na pojedynek,  jednak przegrał. Nie mógł znieść porażki, więc stworzył swoje 

własne królestwo na szczycie góry, jednak nikt nie ma tam wstępu, a on sam stał się samotnikiem. 

-To bardzo przykre… Dlaczego  siostra nie próbuje się z nim pogodzić? 

-Próbowała, ale on nie chciał. Według mnie Kaszgor jest dobry, ale swoje prawdziwe oblicze ukrył pod 

maską czarnego charakteru. Szkoda mi go, ale on nie chce niczyjej pomocy, woli żyć w swoim zmyślonym 

królestwie bez rodziny i przyjaciół. A teraz chodź ze mną, przedstawię cię mojej rodzinie i innym z 

miasteczka.  

Szłyśmy wąską ścieżką przysypaną płatkami kwiatów, a dookoła rosło mnóstwo nieznanych mi 

dotąd gatunków roślin, które pięknie pachniały. W ogóle cała ta kraina wyglądała jak ze snu.  Zapomniałam 

o tym, że babcia może się martwić, że mnie nie ma, że nie wiem, jak wrócić do domu, że mogę już nigdy nie 

zobaczyć moich bliskich ani przyjaciół. Przestałam myśleć o czymkolwiek, zachwycałam się pięknem tej 

nadzwyczajnej krainy i tym, że nigdy wcześniej czegoś tak cudownego nie widziałam. Była to niezwykła 

przygoda, którą każdy chciałby przeżyć, czułam się wyjątkowa.  

Po dotarciu do wioski moja nowa koleżanka Marcela na cały głos zaczęła krzyczeć, że 

przyprowadziła gościa. Wszyscy oderwali się od swoich codziennych zajęć, na przykład od karmienia 

motyli, które służyły jako środek transportu, tak jak w moim świecie samoloty. Dopiero w tej chwili 

zorientowałam się, że jestem o wiele mniejsza od motyla, czyli musiałam się skurczyć! Wszyscy podbiegli 

do mnie i zaczęli mi się przedstawiać. W tym zgiełku nic nie słyszałam i zrobiło mi się bardzo duszno. Na 

szczęście Marcela kazała elfom się odsunąć, żebym mogłam normalnie oddychać. Po chwili udało mi się z 

niektórymi przywitać. Oczywiście z początku zapamiętałam tylko kilka imion.  

Powoli zaczęło się ściemniać, więc Marcela zaprosiła mnie do siebie na nocleg i kolację. Zrobiła 

jabłka z malinami w sosie karmelowym. To była najlepsza kolacja, jaką w życiu jadłam! Poprosiłam o 

dokładkę, żeby móc się jeszcze bardziej zachwycać smakiem tego pysznego dania. Po tym pełnym emocji  

dniu mogłam w końcu odpocząć i zastanowić się, co mam zrobić, żeby dostać się z powrotem do domu. 
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Niepokoiłam się, jak wytłumaczę moje zniknięcie rodzicom i babci. Poprosiłam Marcelę, żeby zapytała 

starszych elfów, czy wiedzą, jak można dostać się do mojego świata. Koleżanka obiecała mi pomóc. 

Polubiłam ją, była dla mnie bardzo dobra i chętnie mi pomagała. Przez połowę nocy nie mogłam spać, ale 

jak już zasnęłam, obudziłam się bardzo późno. 

Wyszłam z małej chatki Marceli i poszłam na główny rynek. Zauważyłam, że w całym miasteczku 

nikogo nie ma! Zaczęłam panikować, nie wiedziałam, co się dzieje! Zastanawiałam się, czemu mam tak 

ogromnego pecha. Jak tylko próbowałam zrobić coś dobrze, wszystko się psuło! Usiadłam na jednym z 

kwiatków, który służył za ławkę i zaczęłam płakać. Po chwil poczułam czyjąś dłoń na moim ramieniu… 

Odwróciłam się i zobaczyłam twarz nieznanego mężczyzny! Nie widziałam go nigdy wcześniej. Wstałam z 

ławki, a nieznajomy przedstawił się jako KASZGOR! Przypomniałam sobie wczorajszą opowieść Marceli. 

Ku mojemu zdziwieniu byłam pewna, że okaże się dla mnie miły.  

- Witaj Ana, co tu robisz całkowicie sama? 

- Skąd znasz moje imię?! 

- Ja wiem wszystko, co dzieje się w Katonii.  

- Gdzie wszyscy zniknęli?  

- Nie wiesz?! To jest tylko twoja wyobraźnia. Ty wszystkim dyrygujesz, ty wymyśliłaś sobie Marcelę, 

wioskę elfów, Katonię i mnie. Ty zapełniasz księgę, którą znalazłaś u siebie w pokoju.  

- Co?! Jak to? To niemożliwe, przecież nie wiem nawet, jak wrócić do domu. Wiedziałabym o tym, że to 

sobie wszystko wymyśliłam. 

Ta rozmowa była dla mnie szokująca, nie wiedziałam, co mam o tym wszystkim myśleć. Z jednej 

strony cieszyłam się, bo znalazłam wyjście do mojego świata, a z drugiej było mi bardzo przykro, że to 

wszystko nie dzieje się naprawdę. Dwulicowy Kaszgor mógł kłamać, ale miał sensowne argumenty. Nie 

rozumiałam jednego: czemu to właśnie on mi o tym wszystkim powiedział i gdzie zniknęła Marcela?! 

Zamknęłam oczy i wyobraziłam ją sobie bawiącą się na łące z zającami, które z nią rozmawiały. Gdy 

otwarłam oczy, Kaszgor zniknął, a zamiast niego zobaczyłam właśnie Marcelę! Byłam zaskoczona. Moja 

wyobraźnia przenosiła mnie tam, gdzie tylko zapragnę! Zaczęłam bawić się z gadającymi zajączkami i 

zapytałam jednego z nich, jak przenieść się na ulicę Kolorową do pokoju w domku babci. On poradził mi,  

abym zamknęła oczy i wyobraziła sobie dom, przytulny pokój, zapach obiadu z kuchni. Nie wiem, jak to się 

stało, ale zaraz znalazłam się obok mojego łóżka nad książką z obrazkami kwiatów.  

-ANA! - zawołała babcia Alicja z kuchni. 

-Już schodzę, babciu - odpowiedziałam. 

Nie mogłam w to wszystko uwierzyć. Moja babcia nawet nie zauważyła, że nie było mnie w domu. 

Czyżby Kaszgor miał rację? To wszystko dzięki mojej wyobraźni? Mogę przenosić się z jednego świata do 

drugiego? To coś niesamowitego! Na początku wydało mi się to niemożliwe, ale po pewnym czasie 

zrozumiałam, że nie tylko ja mam taką moc. Każdy może zamknąć oczy, uruchomić swoją wyobraźnię i 

przenieść się w miejsca jak ze snów. Nie są do tego potrzebne żadne supermoce.  Wystarczy otworzyć 

książkę i zacząć czytać, żeby znaleźć się w cudownej - jeszcze przez nikogo nieodkrytej krainie. Gdy 

nabrałam doświadczenia, mogłam przenosić się, gdzie tylko miałam ochotę i to naprawdę mnie relaksowało! 

Nieważne, ile ma się lat. Nasza wyobraźnia pozostaje z nami na zawsze i w każdej chwili działa tak samo.  

Trzeba tylko nad nią trochę popracować, żeby nasze podróże w nieznane odbywały się bez żadnych 

komplikacji. Możemy ją dopracowywać dzięki książkom i zapisywać swoją własną historię… 

                                                                                                                    Martyna Wesołowska, VIII               

Warto przeczytać! 
„Ulysses Moore. Wrota Czasu. Tom 1” 

Ulysses Moore to składająca się z szesnastu części seria książek autorstwa Pierdomenica Baccalario.  

Opowiada o miasteczku Kilmore Cove, którego nie ma na żadnej mapie. Willa Argo – dom, który kupili 

rodzice Julii i Jnasona, jest niezwykłym miejscem.  Należała do Ulyssesa Moore, którego nikt nigdy nie 

widział. W domu tym dzieci odnajdują drzwi prowadzące do pewnej łodzi, która zabiera do Wrót Czasu.  

Tom pierwszy tej niesamowitej historii o nazwie „Wrota Czasu” znajduje się w naszej szkolnej 

bibliotece, a w nim dowiadujemy się jak Julia i Jason z rodzicami wprowadzają się do Willi Argo, poznają 

przyjaciela Ricka i po kawałku odkrywają tajemnice Wrót Czasu. Przyjaciele podróżują w czasie, 

rozwiązują zagadki i mierzą się z niebezpiecznymi wrogami. 

Jest to książka, którą trzeba przeczytać. Miłej lektury! 

Maja Sikora kl. IVb 
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KONKURS LITERACKI 
– CZĘŚĆ 3 

Czy uważnie czytasz? Poniżej znajdują się fragmenty z różnych  lektur 

szkolnych. Odgadnij, z jakich. Podaj pełny tytuł oraz autora dzieła. Swoje 

odpowiedzi zapisz i wrzuć do pudełka, które znajduje się w bibliotece. Osoba, która uzyska łącznie 

najwięcej punktów na koniec roku szkolnego, może liczyć na mały upominek. Ostatnie zadania konkursowe 

już na początku czerwca!  

 
1. „Potrafię sobie wyobrazić, że jest inaczej. Potrafię sobie wyobrazić, że mam najdelikatniejszą płeć koloru płatka 

róży i fiołkowe oczy, błyszczące jak gwiazdy. Ale nie mogę sobie wyobrazić, że nie mam tych włosów. Staram 

się o to, powtarzam sobie: włosy twoje są lśniąco czarne, czarne jak skrzydła krucze. Na próżno! Wiem, że są 

czerwone jak ogień, i serce mi pęka z bólu. Będzie to tragedia mojego życia. Czytałam pewnego razu o 

dziewczynce, która miała również tragedię w życiu, lecz nie z powodu czerwonych włosów. Przeciwnie, miała 

lśniące, złote loki, opadające na alabastrowe czoło. Co znaczy czoło z alabastru? Nigdy nie mogłam się 

dowiedzieć. Czy pan może mi to objaśnić?” 
 

2. „Na to dwa boczne messerschmitty, ratując się piorunującym wywrotem, znurkowały. Lecz równie piorunująco 

zaatakowali je sierżanci. Nurkowali tak samo. Jak kleszcze trzymali się wroga. Nie popuścili. Szaposznikow — w 

fantastycznym położeniu, bo prawie głową na dół — precyzyjnie odmierzył poprawkę, spokojnie wycelował pod 

kadłub przeciwnika i kazał mu przejść przez smugę pocisków. Gęstą serią wyprał mu jak gdyby bebechy z 

żywego ciała: śmiertelne strzały. Tymczasem Karabin nurkując trzymał się wciąż ponad messerschmittem. Nie 

strzelał. Czekał. Czuwał. Gdy wreszcie tamten zaczynał maszynę wyciągać z nurkowania, sierżant jak sęp wsiadł 

mu dosłownie na kark. Z bezpośredniej bliskości trzy krótkie serie w silnik i w grzbiet kabiny — i wróg, dymiąc 

konwulsyjnie, staczał się ku ziemi.” 
 

3. „Nagle wskoczył na swoje biurko i stanął przodem do uczniów. - „O, kapitanie mój, kapitanie!” - wyrecytował 

żarliwie i umilkł, patrząc uważnie na chłopców. - Kto wie, skąd pochodzi ten cytat? Proszę? Nikt? - wpatrywał się 

w nich przenikliwie. Żadna ręka nie podniosła się w górę. - W taki oto sposób, moi kochani żacy, - wyjaśnił 

łagodnie - napisał o Abrahamie Lincolnie pewien poeta, który nazywał się Walt Whitman. Na naszych lekcjach 

możecie zwracać się do mnie: „panie Keating” albo po prostu: „O, kapitanie mój, kapitanie!” 
 

4. „Wiosłował równo i nie wymagało to wysiłku, bo dobrze utrzymywał szybkość, a powierzchnia oceanu była 

gładka, tylko prąd kłębił się od czasu do czasu. Pozwalał prądowi wykonywać jedną trzecią pracy i kiedy zaczęło 

świtać, stwierdził, że jest już dalej, niż się spodziewał być o tej godzinie. 

„Przez tydzień obrabiałem wielką studnię i nic nie zdziałałem - pomyślał. - Dziś będę łowił tam, gdzie są ławice 

bonito i albacore'ów, a może przy nich znajdzie się i jakaś duża sztuka”. 
 

5. „Czy można było znaleźć piękniejsze miejsce do zabaw? Dla nas, chłopców z miasta, było to coś wspaniałego! 

Nie potrafiliśmy wyobrazić sobie bardziej indiańskiego, piękniejszego i rozleglejszego placu, który by tak 

doskonale zastępował amerykańską prerię. A położony na tyłach skład drzewa stawał się wszystkim tym, czego 

akurat potrzebowaliśmy. Bywał więc miasteczkiem na Dzikim Zachodzie, puszczą, górami skalistymi pełnymi 

kanionów, słowem tym, czym go w danej chwili mianowano. I nie myślcie, że był to wystawiony na ataki, 

bezbronny plac! Przeciwnie, był to Plac Broni! Szczyty sągów chłopcy zamienili bowiem w fortece i twierdze. O 

tym, które punkty trzeba umocnić, decydował Boka. Fortece natomiast budowali Czonakosz i Nemeczek. 

Znajdowały się one w czterech czy pięciu punktach. Każda z nich miała kapitana, porucznika i podporucznika. 

Oni stanowili armię. Niestety, ku ogólnemu zmartwieniu był tylko jeden szeregowiec. Wszyscy zatem 

kapitanowie i oficerowie mogli rozkazywać, musztrować i karać aresztem za niesubordynację tylko jednego, 

jedynego szeregowca.” 

6.  

7. „Dziwne były jej gesta i misterne wdzięki, 

A nim przyszło do ślubu i dania mi ręki,  
Szliśmy drogą romansów, a czym się uśmiéchał, 

Czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał, 

Widziałem, żem niedobrze udawał aktora, 
 

Modna Filis gardziła sercem domatora. 

I ja byłbym nią wzgardził; ale punkt honoru, 

A czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru, 
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Owe wioski, co z mymi graniczą, dziedziczne, 

Te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne.”    Przygotowała: pani Karolina Tarnawska 

Kącik religijny 
 

Witajcie! 

Alleluja, Jezus żyje, już Go dłużej grób nie kryje. 

To nasze największe szczęście. Życzę Wam prawdziwej radości życia  

w obecności Zmartwychwstałego Chrystusa. 

                                   
 
 
 
 
 
 
Wiosenno-świąteczne szyfrowanki 
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Przygotowała p. Anna Borowik 

To i owo ze świetlicy
Pasowanie na Świetlika 

 

15 marca w naszej świetlicy uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystym pasowaniu na 

Świetlika. Były konkursy zręczności, spostrzegawczości, znajomości świetlicowego regulaminu, 

pierwszoklasiści rozwiązywali rebusy oraz odpowiadali na zagadki. Nad poprawnością odpowiedzi czuwało 

jury, w skład którego wchodzili uczniowie klas trzecich. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i 

zostali pasowani na Świetlika. Otrzymali także świetlikowe odznaki i pamiątkowe dyplomy. 

Trzymając prawą dłoń w górze, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie:                                

„Ja Świetlik, od dziś świecący przykładem, ślubuję: 

Być dobrym na co dzień i od święta, 

O dobrym zachowaniu zawsze pamiętać, 

Szanować gry i zabawki, zjadać całe obiadki, 

Pań słuchać, zgodnie się bawić, 

Nie psocić, nie hałasować, innymi się opiekować”. 
 

Wielkanoc 
 

W naszej świetlicy czuć już atmosferę i zapach Świąt Wielkanocnych. Na zajęciach poznaliśmy 

tradycje oraz zwyczaje związane z Wielkanocą. Podczas zajęć plastycznych wykonywaliśmy świąteczne 

ozdoby. Były kolorowe pisanki, kurki z jednorazowych talerzyków, a także prześliczne króliczki wykonane 

ze skarpetek. Pracownicy naszej szkoły otrzymali od nas pamiątkowe kartki z wielkanocnymi życzeniami.  
 

 
 

       

        

       

       

       

       

         

          

          


 

$ 
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1. … Piątek 

2. Ozdobione jajko 

3. Wielkanocna zupa 

4. Wielkanocne zwierzątko 

5. Umarł na nim Jezus  

6. Robimy z nich pisanki 

7. Symbol Jezusa 

8. Niesiesz w nim święconkę 

9. Inaczej pokarmy święcone w Wielką Sobotę      Przygotowała: p. Iwona Dziok 

Wstrząs mózgu 

 
1. Zieleni się na łące 

2. Przylatuje z ciepłych 

krajów 

3. Inaczej wielkie 

sprzątanie po zimie 

4. Świeci coraz dłużej 

5. Wiosenna panna 

6. Budują je ptaki 

 

Milena Legenc, IVa 

 

Mądra głowa zna przysłowia 

 

Przygotowała: Oliwia Leśko, V 
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