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Drodzy Czytelnicy!
Macie przed sobą premierowy numer naszej szkolnej gazetki.
Przygotowali go członkowie kółka pisarskiego „SłowoTwórcy”.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja przypadnie Wam do gustu!
Życzymy miłej lektury!

W NUMERZE:
 LIST DO DOROSŁYCH

 OPOWIADANIE

 WYWIADY O SZKOLNEJ MODZIE

 WIERSZ

 RECENZJE

 KĄCIK ŻARTÓW I KRZYŻÓWKA

POROZMAWIAJMY O… SZKOLNEJ MODZIE!
Mówi się, że to nie szata zdobi człowieka. Są jednak sytuacje, w których ubiór jest
ważny. Co Uczniowie oraz Nauczyciele sądzą o szkolnej modzie? Czy wiecie,
jak należy ubrać się do szkoły? Nasza dziennikarka JAGODA ŻALIŃSKA (KL. VI B)
próbowała dowiedzieć się tego, prowadząc krótkie wywiady, które poniżej publikujemy.
Rozmowa z Panem Krzysztofem Sawickim – nauczycielem języka angielskiego
i wychowawcą klasy VI B.
Jagoda Żalińska: Czy Pana zdaniem mundurki szkolne to dobry pomysł?
p. Krzysztof Sawicki: Tak, ale nie za wszelką cenę.
J.Ż.: Rozumiem. W takim razie, jak – według Pana – dzieci powinny ubierać się
do szkoły?
p. K.S.: Najlepiej ładnie i wygodnie, ale przede wszystkim schludnie i czysto – to jest
najważniejsze.
J.Ż.: A co denerwuje Pana w ubiorze uczniów? Są takie rzeczy?
p. K.S.: Czasami irytują mnie dziury w spodniach i „plażowość” ubioru.
J.Ż.: Skoro już mowa o „plażowości” ubioru… Większość uczniów ignoruje zakaz
noszenia krótkich spodenek na terenie szkoły. Co Pan o tym sądzi?
p. K.S.: Nie przeszkadza mi to.
J.Ż.: A gdyby miał Pan ogólnie ocenić szkolne stroje naszych uczniów, to…
p. K.S.: ... to powiedziałbym, że według mnie jest w porządku /uśmiech/.
J.Ż.: Dziękuję Panu za rozmowę.
Rozmowa z Polą Hojką – uczennicą klasy VI B.
Jagoda Żalińska: Polu, Twoim zdaniem lepiej założyć coś wygodnego czy modnego?
A może starasz się łączyć obie opcje?
Pola Hojka: W miarę możliwości staram się łączyć to, co wygodne i modne,
ale to na co się decyduję zależy od okazji.
J.Ż.: Mogłabyś nam powiedzieć, co według Ciebie jest teraz w modzie?
P.H.: Popularne są spodnie biodrówki, spodnie z wysokim stanem.
J.Ż.: Czy jest coś, czym się inspirujesz podczas wybierania ubrań?
P.H.: Trudno powiedzieć. Częściej mam dylematy i zastanawiam się nad tym, w co się
ubrać /śmiech/.
J.Ż.: Czy według Ciebie nasz szkolny regulamin daje wyraźne granice co do wyboru
stroju? Co o nich sądzisz?
P.H.: Uważam, że jest przydatny. Jeżeli jednak miałabym szansę coś zmienić,
to wprowadziłabym możliwość noszenia krótkich spodenek.
J.Ż.: Rozumiem. A co mogłabyś opowiedzieć nam o Twoim stylu ubierania się?
P.H.: Mój styl jest przede wszystkim casualowy, to znaczy wygodny, idealny
do noszenia na co dzień. Lubię też zakładać sukienki.
J.Ż.: Dziękuję Ci za rozmowę!
P.H.: Ja również.
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LIST OTWARTY DO… DOROSŁYCH
Szóstoklasiści, zainspirowani książką „Sekretne życie Krasnali w Wielkich
Kapeluszach” Wojciecha Widłaka i Pawła Pawlaka, chcieliby za pośrednictwem
naszej gazetki przekazać kilka ważnych słów wszystkim dorosłym Czytelnikom.

Warszawa, wrzesień 2017
Drodzy Dorośli!
Piszemy do Was, ponieważ chcemy pomóc Wam zrozumieć świat Krasnali
w Wielkich Kapeluszach, czyli świat nastolatków. Chcemy poruszyć kwestię
dorastania oraz problem Waszego braku zainteresowania Krasnalami. Pisząc ten list,
nie mamy zamiaru nikogo urazić. Po prostu pragniemy uświadomić Wam, co czują
dzieci i co jest dla nas ważne.
Zacznijmy od tego, że nie wszystkie Krasnale są jednakowe! Z tego powodu
nie powinniście osądzać nas po pozorach. Wielkie Kapelusze, które nosimy, to nasz
kamuflaż. Chcemy, żebyście poznali, co kryje się pod nimi. Mamy jednak prośbę:
Nie bądźcie zbyt nachalni. Krasnale też mają swoją prywatność! Prosimy, uszanujcie
ją.
Cofnijmy się teraz w czasie… Nas jeszcze nie było, Wy byliście w naszym
wieku… Przypomnijcie sobie, jak dorośli Was traktowali, gdy byliście dziećmi.
Co czuliście? Co było dla Was ważne? Tak jak my lubiliście spędzać czas
z koleżankami i kolegami, grać, biegać, śmiać się i wpadać na szalone pomysły,
które nie zawsze podobały się mamie i tacie… Teraz nasza kolej! Ten krótki czas
dzieciństwa nie może nam zostać odebrany!
A co z dorastaniem? To trudny (o ile nie najtrudniejszy) okres naszego życia.
Chcemy odkrywać tajemnice świata i liczymy na to, że nam w tym pomożecie!
Nie zapominajcie, że Krasnale też mają swoje prawa i mogą mieć własne zdanie.
Spróbujcie z nami jak najwięcej rozmawiać. Róbcie to spokojnie i wybierajcie dobry
moment na rozmowę. Nie bójcie się także trudnych tematów. Spróbujcie również
jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi, żeby nie czuły się samotne
i odrzucone. Dzięki temu wszystkiemu będzie Wam łatwiej nas zrozumieć.
Bądźcie pełni ciepła i wyrozumiałości dla Krasnali, a one odwdzięczą się tym samym.
Bardzo Was o to prosimy – w imieniu całej społeczności dzieci.
Kończąc, mamy nadzieję, że po lekturze tego listu zrozumiecie, kim tak
naprawdę jesteśmy.
Pozdrawiamy Was
Krasnale z VI A
PS Uchyliliśmy nieco nasze Kapelusze – wykorzystajcie to!
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CO SŁYCHAĆ W KULTURZE?
JAGODA FIJAŁKOWSKA, KLASA V T
CZY MASZ… PALCE U STÓP? – RECENZJA KSIĄŻKI
„WIEDŹMY”
W ostatnim czasie przeczytałam książkę pt. ,,Wiedźmy”
Roalda Dahla. Autor ten jest znany młodym czytelnikom m.in. dzięki
takim książkom jak ,,Charlie i Fabryka Czekolady”, ,,Charlie i Wielka
Szklana Winda”, ,,Matylda” czy ,,Bardzo Fajny Gigant ”.
Sięgnęłam po książkę ,,Wiedźmy”, ponieważ po prostu
zaciekawił mnie jej tytuł. Opowiada ona o chłopcu mieszkającym w Anglii,
wychowywanym przez babcię. W życiu bohatera niespodziewanie pojawiają się…
tytułowe wiedźmy. Dzięki lekturze dowiadujemy się między innymi tego, że wiedźmy
żyją wśród nas, są łyse, nie posiadają palców u stóp, a ich ślina jest w niebieskim
kolorze... Postacie te mają też trochę większe dziurki w nosie, dzięki czemu potrafią
wyczuć zapach dziecka z dalekiej odległość (nawet kilometra!). Po co im taka
umiejętność? Dowiecie się tego, czytając książkę!
Autor z niesamowitą fantazją opisuje przygody chłopca i świat wiedźm.
Polecam ,,Wiedźmy” wszystkim lubiącym książki przygodowe z odrobiną magii.
Sama nie mogłam się oderwać od lektury, a po przeczytaniu całej książki odkryłam,
że poznając nowych ludzi, chętnie sprawdziłabym, czy mają palce u stóp… 
JAN SCHWENDIMANN, KLASA VI B
RECENZJA GRY STAR WARS BATTLEFRONT II
Już w listopadzie pojawi się gra Star Wars
Battlefront II. Dotychczas ukazały się cztery odsłony
(Star Wars Battlefront, Star Wars Battelfront II, Star Wars
Battlefront III i ponownie Star Wars Battlefront). Pierwsza część tej serii była słabo
rozbudowana i dopiero dodatki ją dopełniły. Natomiast żadna z części nie miała dobrej
grafiki (patrząc z perspektywy dzisiejszego użytkownika).
W nowym Battlefroncie będzie kampania i… tak wcielimy się w imperialną
dowódczynię. Akcja gry dzieje się między VI a VII częścią filmowych Star Wars-ów.
Kampania (zresztą nadzorowana przez studio LucasFilm) będzie kontynuacją II części
poprzedniego Battlefronta. Pierwsze rozgrywki toczyły się tam na mapie „Pałac
królowej”, na planecie Naboo. W październiku można było zagrać za darmo (przez trzy
dni) w wersję beta najnowszej gry, na tej samej mapie.
Battlefront II, na którego premierę czekamy, zapowiada się obiecująco, a nawet
bardzo obiecująco. Możemy się cieszyć, ponieważ dodatki będą dostępne za darmo,
ale niestety – wprowadzony zostanie system pay to win, co oznacza, że na dużo funkcji
trzeba będzie wydawać prawdziwe pieniądze. Gra jest oznaczona kategorią
PEGI 16, ale – przy aprobacie rodziców – z powodzeniem mogą grać w nią nawet
o kilka lat młodsze dzieci.
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JAN SCHWENDIMANN, KLASA VI B
RECENZJA FILMU „GRA ENDERA”
Film „Gra Endera” jest bardzo dobry, jak na to, że został
zrealizowany na podstawie książki Orsona Scotta Carda pod tym
samym tytułem (według mnie kinowe adaptacje książek często
są od nich słabsze).
Akcja filmu rozgrywa się w 2070 roku, kilka lat po odpartej
inwazji kosmitów. Główny bohater, Ender, to jedno z wielu dzieci,
które są szkolone na dowódców wojskowych. On sam, niesamowicie inteligentny,
jest śledzony przez generała, w którego rolę wcielił się Harrison Ford. Następnie Ender
zostaje przeniesiony do lepszej szkoły, gdzie spotyka nowych przyjaciół i oczywiście…
wrogów. Czy Ender będzie walczył w ponownej bitwie z kosmitami? A jeśli tak się
stanie, to co z tego wyniknie? Dowiecie się po obejrzeniu filmu!
Film jest dedykowany widzom od 10 r.ż., ponieważ porusza trudne wątki
psychologiczne i występują w nim sceny, które można nazwać brutalnymi. Z tych
powodów nie polecam go młodszym dzieciom, ale wszystko zależy od decyzji
rodziców. Jest to film, który warto zobaczyć!

KĄCIK MŁODEGO TWÓRCY
W naszej gazetce jest miejsce dla tych, którzy próbują swoich sił jako pisarze
– prozaicy, poeci, dramaturdzy, komiksotwórcy… W tym numerze
prezentujemy fragment bogatej twórczości Mateusza Plewczyńskiego
oraz wiersze autorstwa Bogny Jedziniak i Natalii Kokowskiej.
MATEUSZ PLEWCZYŃSKI, KLASA VI B
OPOWIADANIE „CZARNA GWIAZDA” (część 1., fragment)
Cześć! Nazywam się Steve, mam 20 lat i chciałbym pójść do Armii Terytorialnej.
Niedługo moje marzenie się spełni, bo dzisiaj idę do dowództwa! Może na początku
opiszę Wam swój wygląd. Mam 180 cm i jestem dość chudy, mam brązowe włosy
i niebieskie oczy. Nie mogę się doczekać kiedy założę mundur i pójdę do swojego
oddziału! Chciałbym wreszcie przeżyć jakieś ciekawe przygody…
I
Gdy dotarłem na miejsce, zobaczyłem brudny budynek, na którym znajdował
się szyld z napisem: Wojsko Terytorialne. Wszedłem do środka. Za biurkiem siedział
mężczyzna, około pięćdziesiątki, z ogoloną brodą. Zapytał:
- Czego chcesz?
- Chciałbym się dostać do Armii Terytorialnej – odpowiedziałem.
- Aaa, kolejny żółtodziób – stwierdził.
- Noo, tak… – odpowiedziałem.
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- Drzwi numer 389 – rzucił i zajął się czytaniem gazety.
Stałem kilka minut przed nim, nie rozumiejąc, o co mu chodzi. W końcu podniósł
wzrok znad gazety i krzyknął:
- No idź! Drzwi 389!
W końcu zrozumiałem, o co mu chodzi i szybko poszedłem do korytarza z napisem
389. O, to tutaj – pomyślałem i wszedłem do środka. Nie tak wyobrażałem sobie mój
pierwszy dzień w Armii Terytorialnej…
W pokoju za biurkiem siedział wysoki mężczyzna, chyba generał, który grał
na konsoli. Kompletnie nie pasował do otoczenia budynku.
- Dzień dobry, chciałem się dostać do…
- Tak, słyszałem – przerwał mi. – Dobra, weź tę torbę. Znajdziesz w niej to, co jest ci
potrzebne.
- Co? To wszystko?! – oburzyłem się. – Żadnej misji, niczego?!
- Tak, niczego – odburknął. – Wymiataj stąd!
- Na serio, nic się nie dzieje w naszym kraju w roku 2039?
- WYCHODŹ! – krzyknął.
Tym razem posłuchałem rozkazu.
II
W kiepskim humorze wróciłem do mieszkania. Gdy wieszałem kurtkę,
mój starszy brat, George, zagadał:
- Cześć! Jak było?
- Okropnie – odpowiedziałem.
- Dlaczego? Przecież masz torbę ze sprzętem – oburzył się.
- Ale nie dali mi żadnej misji, niczego! – krzyknąłem.
- Naprawdę tak to sobie wyobrażałeś? – spytał George.
- A to nie jest tak, że od razu dają ci misję? – upewniłem się.
- Nieee! – zaśmiał się.
- Ojoj… – skwitowałem.
- Lepiej popatrz na to.
George pokazał zdjęcie satelitarne zniszczonego doszczętnie miasta.
W pierwszej chwili myślałem, że to Czarnobyl, ale George szybko wyjaśnił mi, że to
Zamość, a zdjęcie było zrobione dzisiaj o godzinie 3 nad ranem.
- Co się stało? – spytałem.
- W Zamościu o godzinie 3 nad ranem wybuchła elektrownia jądrowa i fala
radioaktywności Gamma przeszła przez całą Polskę, wywołując dziwaczne zjawiska.
Np. w Krakowie są duże trzęsienia ziemi, w Gdańsku pojawił się potwór wodny,
a w Białymstoku żubr zamienił się w pół dinozaura.
- Niesamowite… Ale co my mamy do tego? – dociekałem.
- To mamy, że właśnie zaginęło metro w Warszawie – powiedział z podnieceniem
George.
-To trzeba tam pójść – odparłem szybko. – A, no jednak nie, bo potrzebujemy masek
i kombinezonów – dodałem z rozczarowaniem.
- Ale ja mam wszystko, co trzeba! – wykrzyknął George.
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- Na serio? No to idziemy tam już tej nocy – ekscytowałem się.
- Dobrze, ja się zajmę pakowaniem sprzętu, a ty znajdziesz jakieś niestrzeżone
wejście! – zaczął wydawać komendy.
- Ok, to spotykamy się przy placu Politechniki – zaproponowałem.
- To zaczynam się pakować – powiedział mój brat.
- A ja lecę – krzyknąłem, wychodząc z domu.
III
Po drodze zacząłem rozmyślać nad tym, gdzie najpierw pójść: czy do stacji Metro
Politechnika czy Pole Mokotowskie. W Warszawie są tylko 4 linie metra: linia M1 i linie
M2, M3, M4. Wiem, że najrzadziej odwiedzana stacja, według rankingu „2039 metro’’,
to Kosumce Górne, więc muszę pojechać moim motocyklem właśnie do Kosumiec…
c.d.n.

KĄCIK POEZJI
NATALIA KOKOWSKA Z KLASY VI A
PREZENTUJE WIERSZ O (NASZEJ) SZKOLE.
***
Kiedy rano wcześnie wstaję,
To do szkoły szybko gnam.
Czasem kogoś w drodze spotkam
I od razu milej nam.
A gdy w szkole lekcje trwają,
Wszyscy się genialnie bawią.
Mamy miłych wychowawców,
Naszych lekcji wynalazców.
Koleżanek mam tu grono,
I kolegów miłych też.
Oni zawsze ci pomogą,
Jeśli tylko tego chcesz.
Kiedy jest już lekcji koniec,
Wszystkich bardzo bolą skronie,
Więc do domu szybko gnają,
Na kolację uciekają.
I na koniec dwa, trzy słówka,
Co nie będą o klasówkach:
Każdy rok nam dobrze mija,
Tak nam szkolne życie sprzyja!
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BOGNA JEDZINIAK Z KLASY VI A
PREZENTUJE WIERSZ O SZKOLE I DNIU Z ŻYCIA UCZNIA

***
Budzik zadzwonił,
Już szósta rano.
Do szkoły trzeba wstać.
Buty zawiązać, psa wyprowadzić,
Książki spakować,
Do szkoły gnać.
Szybko, do szkoły,
Bo dzwonek zadzwoni!
Buty do szatni!
Szybko, bo dzwoni!
Pani już idzie!
Wyścig do klasy!
Co za emocje!
Kto będzie pierwszy?
Biegnę, już biegnę,
Ja będę pierwszy!
Mnie się udało!
Nie mogę uwierzyć!
Lekcje ruszyły.
Pierwszy polski,
Potem matma, chemia, WF
I godzina wychowawcza.
Szybko minął dzień nasz cały.
Jutro nowy dzień przed nami,
Z wieloma niespodziankami!
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HELENA SALAK, KLASA V T

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ I SPRAWDŹ, CZY DOBRZE ZNASZ NASZĄ SZKOŁĘ!
ZASTANÓW SIĘ NAD TYM, CO OZNACZA HASŁO. POWODZENIA!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. JAKIE OGÓLNOSZKOLNE WYDARZENIE OBCHODZIMY ZAWSZE
W PAŹDZIERNIKU?
2. ILU JEST NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZEJ SZKOLE?
3. JAK MA NA IMIĘ JEDEN Z ANGLISTÓW?
4. ILE MAMY POLONISTEK W SZKOLE?
5. JAK MA NA IMIĘ PANI DYREKTOR?
6. ULICA, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ NASZA SZKOŁA.
7. PISZEMY NIĄ NA SZKOLNEJ TABLICY.
8. PRZEDMIOT, NA KTÓRYM UCZYMY SIĘ O BOGU.
9. KTO PRZYSZEDŁ W TYM ROKU DO NASZEJ SZKOŁY (WIĘKSZA GRUPA)?
10. „WYBUCHOWY” PRZEDMIOT. UCZYMY SIĘ GO W SZÓSTEJ KLASIE.
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KĄCIK ŻARTÓW
ZEBRAŁ JAN SCHWENDIMANN, KLASA VI B
Przychodzi Jasiu do lekarza:
- Co ci dolega, chłopcze?
- Kuleję z matematyki.
- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą
do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić…
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu! A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter.
- Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od południa
– mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? – dopytuje się Jasio.
- Jasiu, umiesz liczyć?
- Tak, tato mnie nauczył!
- To powiedz: Co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie! A po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo! Nieźle cię tato nauczył. A co jest po dziesięciu?
- Walet.

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika „niedziela”?
- Wakacje, proszę pani!

- Jedzcie dzieci!
- Jedzcie, dzieci!
Pamiętaj o przecinkach, interpunkcja ratuje życie! ;)
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Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIAMY WAM NASZ ZESPÓŁ!

OBECNIE PRACUJEMY
W SKŁADZIE:










Alexander Boniecki (VI B)
Jagoda Fijałkowska (V T)
Alicja Łodko (V T)
Mateusz Plewczyński (VI B)
Helena Salak (V T)
Sonia Slezkin (V T)
Jan Schwendimann (VI B)
Maria Zienkiewicz (V T)
Jagoda Żalińska (VI B)

POMYSŁ NA GAZETKĘ…
Pracę nad tworzeniem koncepcji gazetki zaczęliśmy już we wrześniu.
Pierwszym krokiem było wymyślenie tytułu oraz logo. Spośród propozycji,
które padły podczas naszych spotkań, wygrał tytuł „MIĘDZY NAMI BIEDRONAMI”
wymyślony przez MARYSIĘ ZIENKIEWICZ. Wspólnie zdecydowaliśmy, że chcemy,
by stał się on naszym logo-znakiem rozpoznawczym. Pomysł na graficzne
przedstawienie tytułu zaproponowali SONIA SLEZKIN oraz JAN SCHWENDIMANN.
Został on entuzjastycznie przyjęty przez członków zespołu. Wykonaniem grafiki
zajęła się SONIA SLEZKIN. Z pomocą zaoferował się Tata Soni – Pan Michał
Slezkin, któremu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

W TYM NUMERZE GOŚCINNIE TEKSTY OPUBLIKOWALI
WSZYSCY UCZNIOWIE KLASY VI A:
Bogna Jedziniak, Zuzanna Jończyk, Stanisław Kołodziej,
Matylda Kucharska, Natalia Kokowska, Hubert Michalczyk,
Theo Müller, Zofia Skraba, Natalia Tkaczyk.

DOŁĄCZ DO NAS!
Piszesz do szuflady? Masz pomysł na ciekawy tekst? Pokaż się światu!
Zapraszamy Cię na spotkanie kółka pisarskiego „SłowoTwórcy”.
Znajdziesz nas w sali klasy V M, w poniedziałki o 14.50. Do zobaczenia!
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