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Wanda Chotomska
Kurcze blade
Kupił dziadek jajko w sklepie
I po brzuchu już się klepie
Naszykował szklankę z cukrem
Kogel mogel sobie utrę
Naglę co to, awantura
Dziura w jajku w jajku dziura
A w tej dziurze kurcze blade
Kurcze blade wrzasnął dziadek
Kurcze blade kurcze blade
I ze ściany porwał szpadę
Leci kurcze blade z trwogi
Za kurczęciem dziadek srogi

Numer 19 01/18
PARTNER

Mój Pupil III m-ce
Gabrysia Trawińska z kl. 1c
Nazywam się Gabrysia. To mój pupil chomik dżungarski. Nazywa się Marysia. Bardzo
lubi bawić się ze wszystkimi, uwielbia dużo spać. Lubi jeść pestki słonecznika i
marchewkę. Opiekuję się nim, a gdy wyjeżdżam na wakacje, to zajmuje się nim moja
najlepsza przyjaciółka Helenka.
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Marysia

Gabrysia Trawińska

Mój Pupil III m-ce
Zosia Kasprowiak z kl. 5c
Przedstawiam fotografię mojej najlepszej przyjaciółki - Belli. Bella vel Chrupek lub
Ziemniaczek, tak na nią mówimy, bo bardzo lubi sobie podjeść kocie chrupki i czasem
jak przesadzi, z figury przypomina właśnie ziemniaka :).
Bella ma bardzo intensywny grafik zajęć: gdy tylko wstanie, to się myje, potem je,
następnie znowu się myje, później "poluje" na tarasie i w końcu śpi i tak na okrągło :).
Zawsze mnie wita przy drzwiach, gdy wracam do domu i zasypia ze mną wieczorem :))).
Nigdy bym jej nie oddała za żadne skarby świata.

Złapał dziadek kurcze blade
Zrobię z ciebie marmoladę
Marmolada lepsza z jabłka
Powiedziała trzeźwo babka
Lepiej upiec kurcze blade
W piekarniku na obiadek
Jak wsadzili je do pieca
To dopiero była heca
Bo uciekło z pieca dziurką
I zostało tylko piórko
Piórko blade piórko blade
Które zjadł na obiad dziadek

Bella

Zosia Kasprowiak
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Wywiady Julii Rogowskiej
Rozmowa z Panią Dorotą Waszak – nauczycielką matematyki
Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
Już 32 lata jestem nauczycielem i nie zamieniłabym tego zawodu na żaden inny. Lubię rozmawiać z
młodzieżą, pomagać jej i patrzeć, jak zmienia się, dojrzewa, robi się mądrzejsza. Dzięki moim
uczniom ciągle się czegoś uczę, staję przed nowymi wyzwaniami. To oni ratują mnie przed rutyną i
pozwalają nadal cieszyć się młodością.
Który dział matematyki lubi Pani najbardziej?
Bardzo lubię geometrię. Moim zdaniem zadania geometryczne wymagają nie tylko sprawności
rachunkowej, znajomości wzorów matematycznych, ale przede wszystkim wyobraźni.
Czym oprócz matematyki interesuje się Pani?
Bardzo lubię czytać książki. Do moich ulubionych należą powieści i opowiadania grozy H. P.
Lovecrafta i E. A. Poego oraz klasyka kryminału - utwory A. Christie i J Chmielewskiej. Ogromną
przyjemność sprawiają mi też podróże i wycieczki.
Którego matematyka lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Najbardziej cenię Kartezjusza. Jest właściwie bardziej znany jako wielki filozof niż matematyk.
Niemniej był pionierem nowoczesnej matematyki i jego zasługi w tej dziedzinie są znaczne. To jemu
zawdzięczamy znak „+” i „-" dla oznaczenia liczb dodatnich i ujemnych, oznaczenie potęgi x * x = x 2
oraz symbol oznaczający wielkość nieskończenie dużą ∞. Dla wielkości niewiadomych i zmiennych
przyjął oznaczenia x, y, z, zaś dla znanych i stałych a, b, c, co zostało ogólnie przyjęte aż do dziś.
Jakie oceny miała Pani z matematyki w szkole?
Od dziecka lubiłam matematykę i nigdy nie sprawiała mi kłopotu. Przeważnie otrzymywałam 5 i 4,
ale jak każdemu uczniowi zdarzały się też niższe oceny.

Warto wiedzieć…
· Kret nie zapada w sen zimowy (zimuje w korytarzach, około 50-60 cm poniżej poziomu
zamarzania), jest zwierzęciem bardzo ruchliwym i ak tyw ny m, żyje ok. 2-4 lat.
· W grudniowe popołudnia każdy jeden promyk słońca jest na wagę złota - z utęsknieniem
wypatrywany pomiędzy kolejnymi warstwami zgromadzonego na oknach szronu. Tymczasem to
właśnie w grudniu, gdy za oknem ciemno i zimno, nasza planeta Ziemia znajduje się... najbliżej
Słońca.
· Księga rekordów Guinnessa podaje, że największy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek zaszczycił nas
swoją obecnością, spadł 28 stycznia 1887 roku w Fort Keogh w Montanie. Rekordzista miał 38
centymetrów szerokości i 20 centymetrów grubości, co "trochę" odróżnia go od tych, do których się
przyzwyczailiśmy.
· Niemal 35 metrów wysokości miał największy bałwan, jakiego dotąd ulepiono. Gigantyczna
konstrukcja stanęła w lutym 1999 roku w Maine, tym samym pozbawiając wymiarowego
pierwszeństwa innego śnieżnego potwora - bałwana z Japonii, który osiągnął "zaledwie" niecałe 30
metrów wzrostu.
· "Chinese plum", czyli w bezpośrednim tłumaczeniu "chińska śliwa", a według polskiej terminologii
morela... japońska - to jedna z niewielu roślin kwitnących w zimie. Występuje w Chinach, Japonii i na
Tajwanie, gdzie już w styczniu licznymi kwiatami symbolizuje nadzieję - zapewne na rychłe
ocieplenie pogody.
· Istnieje coś takiego jak chionofobia, czyli paniczny lęk przed śniegiem. Najbardziej ekstremalni
paranoicy tak bardzo boją się ośnieżenia (względnie uwięzienia w śniegu), że wizja ta przyprawia ich
o zimne poty, ataki paniki, poczucie zagrożenia i nadchodzącej wielkimi krokami zagłady.
· Dla nas -5 stopni to temperatura nie do przejścia... Jeszcze do niedawna najniższą temperaturą,
jaką odnotowano na Ziemi, była ta ze stacji Wostok na Antarktydzie 21 lipca 1983 roku, kiedy
termometry pokazały -89,20 stopnia Celsjusza. W 2010 roku rekord został pobity i wynosi obecnie 93,20 stopnia, choć naukowcy twierdzą, że nauka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
· W 2004 roku w Ontario zebrali się uczniowie kilkunastu szkół, którzy równocześnie wyłożyli się na
śniegu i poruszając rękami i nogami, wyrysowali jednocześnie 15 851 aniołków.
Jakub Kleinszmidt

p. Dorota Waszak

A. Pawlik

KĄCIK MELOMANA
Elvis Presley
W styczniu świętowaliśmy 83. rocznicę urodzin
Elvisa Presley’a, który przyszedł na świat 8
stycznia 1935 w Tupelo, a zmarł 16 sierpnia
1977 w Memphis. Był amerykańskim
piosenkarzem i aktorem, jednym z
najważniejszych artystów XX wieku.
Powszechnie jest znany jako Elvis, często
nazywany „Królem Rock and Rolla”, ale
królował również w takich gatunkach jak: rock,
pop, country oraz rockabilly. Jego muzyczna
kariera zaczęła się w 1954 roku, gdy rozpoczął
współpracę z właścicielem Sun Records,
Samem Phillipsem. W listopadzie 1956
zadebiutował w filmie Kochaj mnie czule. W
roku 1958 został powołany do armii, a po
dwuletniej przerwie poświęconej służbie
wojskowej powrócił do nagrywania płyt i filmów.
Przez większość lat 60-tych XX wieku Presley
grał w filmach i nagrywał do nich ścieżki
dźwiękowe. W dniu 16 sierpnia 1977 roku Elvis
nagle zmarł, prawdopodobnie przyczyną było
wieloletnie nadużywanie leków.
Elvis sprzedał ponad 600 milionów płyt i nawet
po śmierci jest jednym z najlepiej
„zarabiających” artystów. Przez magazyn
Billboard Elvis został uznany najlepszym
artystą lat pięćdziesiątych. Był on kochany
przez fanów na całym świecie, o jego roli w
kulturze mówił nawet prezydent Stanów
Zjednoczonych Jimmy Carter, słowami: „Jego
muzyka, jego osobowość zmieniły oblicze
amerykańskiej kultury. Elvis Presley był
symbolem buntowniczego ducha naszego
narodu”. W roku 1986 został wprowadzony do
Rock and Roll Hall of Fame. Jego głos
towarzyszy kolejnym pokoleniom, zwłaszcza
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy
kolędy w jego wykonaniu umilają świętowanie
w niemal każdym zakątku świata.
Antoni Bulenda
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Z ŻYCIA SZKOŁY
11.01.2018 roku w naszej szkole odbył się BAL KARNAWAŁOWY. W godzinach przedpołudniowych bawili się najmłodsi, a wczesnym wieczorem
uczniowie z klas 4-7. Zaproszony został DJ, który puszczał rozmaite utwory. Opinie o balu były bardzo rozbieżne. Ogólnie impreza była udana, ale
następnym razem chcielibyśmy sami wybrać muzykę. Uczniowie dziękują za organizację i pracę włożoną w przygotowanie balu Nauczycielom, Dyrekcji
oraz Samorządowi Uczniowskiemu.
Zuzanna Krzyszczuk

Balonowy szał

Aleksandra Pawlik

Popisy na parkiecie

KĄCIK SPORTOWCA
Najdziwniejsze dyscypliny sportu
Atmosfera ferii to dobry czas na parę słów o sporcie z przymrużeniem oka. Kiedy trzymamy kciuki
za jak najdalszy skok Kamila Stocha i kolejną bramkę Roberta Lewandowskiego, w różnych
częściach świata ludzie ekscytują się rozgrywkami sportowymi, o których istnieniu większość z nas
nie ma pojęcia.
Jedną z najdziwniejszych dyscyplin sportowych jest rzut telefonem na odległość. Tę konkurencję
zaczęto w Finlandii. Odbywa się w tym kraju co roku i każdy może wziąć w niej udział. Nie ma
znaczenia marka telefonu. Najdłuższy dotychczasowy rzut wynosi 94,47m. Kolejna osobliwa
dyscyplina to pogoń za serem, uczestnicy zawodów zbierają się na szczycie góry w Anglii, potem
zrzucany jest z niej okrągły kawałek sera. Uczestnicy biegną i ten kto pierwszy dotrze do podnóża
góry, zdobywa spadający ser. Muszę tutaj wspomnieć jeszcze o piłce rowerowej. Zasady tej gry są
bardzo proste - zawodnicy jeżdżą na rowerach i grają w piłkę nożną. Piłkę dotykać można tylko
częściami roweru lub głową, jest to bardzo widowiskowa dyscyplina. Największą popularnością
cieszy się w Austrii, Niemczech i Czechach, gdzie regularnie odbywają się mistrzostwa.
W których rozgrywkach chętnie wzięlibyście udział? Ja wybieram rzut telefonem na odległość.
Uważam, że jest to konkurencja, przy której można się najbardziej pośmiać.
Mateusz Laskowski

Aleksandra Pawlik
Czekając na zimę ...
Zima, piękna pora roku,
Czas zabawy i uroku.
Czekają na nas narty, sanki
Moc zabawy i hulanki.
Trzeba ciepło się ubierać,
W ręce śniegu dużo zbierać,
Lepić kule i bałwany,
Każdy w zimie zakochany!
Tylko czemu jej jeszcze nie ma?
Maja Jędrzejewska
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KĄCIK LITERACKI
Karuzela. Stop
Budzę się. Idę do szkoły, na zajęcia. Wracam do domu. Kładę się spać. I od nowa. Ta rutyna mnie wykańcza. Zastanawiałam się, co z tym zrobić, ale
właściwie to nie wiedziałam co. Próbowałam i próbowałam. Na próżno. To tak jak z nie jedzeniem słodyczy. Ciągle przekładasz, bo zawsze o tym
zapominasz, więc zaczynasz od nowa. Aż pewnego dnia powiedziałam koniec. Postawiłam na spontaniczność. Chociaż trudno być spontanicznym,
kiedy ma się tyle obowiązkowych zajęć. Na początku było ciężko. Nie wiedziałam, jak być spontaniczną osobą. W końcu stwierdziłam, że po prostu nie
będę planować tego, czego nie muszę. Właśnie teraz przechadzam się alejkami pobliskiego parku z przyjaciółkami. Do niedawna właściwie ich nie
miałam, ale w momencie, gdy zaczęłam być bardziej sobą, okazało się, że w sumie to nawet mogłabym z niektórymi z nich się zaprzyjaźnić. Może nie z
tymi ze szkoły, ale przecież ludzi można znaleźć wszędzie. Przestałam też korzystać zbyt często z telefonu. To odbierało mi tę – szczególnie teraz
potrzebną - więź z ludźmi. Lubię parki. Ostatnio to odkryłam. Początki poznawania siebie były trudne, ale teraz bycie sobą nie sprawia mi większych
trudności. Mam przyjaciół – Colina i innych. I to mi wystarczy. Lepiej mieć garstkę prawdziwych przyjaciół, niż tłum znajomych, na których nigdy nie
można liczyć. Zatrzymujemy się przy stawie. Jest czysty i ma kształt prostokąta. Bardzo małego prostokąta. Otaczają go skarpy pod niedużym kątem
nachylenia. Rośnie na nich tylko trawa. Zresztą trochę już wytarta, bo mnóstwo ludzi codziennie zasiada przy brzegach sztucznego zbiornika wody.
Zwłaszcza teraz – wiosną - kiedy wszystko budzi się do życia, a temperatura wzrasta. Żadnych dodatkowych roślin, czy kostki. Sama trawa. I dobrze.
Dzięki temu jest więcej miejsca do siedzenia. Tak czy inaczej, w tej chwili rozmawiamy, żartujemy i śmiejemy się. To ostanie jest ważne. Odkąd jestem
sobą, śmieję się więcej i szczerze. Moi przyjaciele również. Fajna atmosfera, dopełnia ją jedno. Gofry. Uwielbiam je. Zresztą moje koleżanki też. I to jest
klucz do przyjaźni – żeby chociaż po części lubić te same rzeczy.
Emilia Ocalewicz

Pupil 4
Ala obudziła się jeszcze przed budzikiem. Szybko zerwała się z łóżka, wskoczyła w ubrania,
spakowała się do szkoły i klapnęła na kanapie.
Była jeszcze śpiąca, ale starała się nie usnąć. Wzięła do ręki telefon i sprawdziła godzinę oraz datę.
Dziewczyna z niedowierzaniem patrzyła na ekran, na którym wyświetlał się napis: „13 stycznia
2018, sobota, 6:57”.
-Niemożliwe, przecież wczoraj był czwartek – szepnęła, a następnie powiadomiła o tym rodziców.
- Mamo! Dzisiaj sobota. Jadę do schroniska na 9:00.
- O tak, racja! Wstawaj Piotrek! Po śniadaniu zawieź Alę do tych jej piesków – zarządziła mama.
- Do SCHRONISKA… - poprawiła ją córka.
Piętnaście minut przed dziewiątą była na miejscu. Wybiegła przed bramę, aby przywitać się ze
swoim ulubieńcem.
Dzisiaj czekała na nią niespodzianka. Pani ze schroniska pozwoliła Ali wziąć pieska na spacer. Było
wspaniale! Piesek szczęśliwy skakał i nie mógł się nacieszyć spacerem.
- Jesteś kochany - Ala przytuliła pupila - nazwę cię Ronald.
Tego wieczoru Ala nie zdołała zasnąć. Nie mogła się doczekać następnej soboty. Tęskniła….
Maria Królikowska
Ania i Roland

Marysia Królikowska

RECENZJA KSIĄŻKI
Adam Bahdaj Gdzie twój dom, Telemachu?
Ostatnio przeczytałem książkę pt. Gdzie twój dom, Telemachu? autorstwa Adama Bahdaja. Książka
ta to historia chłopca o imieniu Maciek, który jest sierotą. Po opuszczeniu sierocińca, chłopiec trafia
do luksusowej willi wujka i ciotki (nowożeńców) w niewielkim miasteczku. Maciek jest niesłychanie
wdzięczny swojemu wujostwu za życzliwe przyjęcie. Jednak niedługo po jego przyjeździe okazuje
się, że ma za zadanie uchronić swojego kuzyna - bardzo rozpieszczonego Krzyśka - przed złym
towarzystwem, w które wpadł. Misja nie jest prosta, ponieważ Krzysiek jest rasowym cwaniakiem.
W efekcie Maciek zostaje niesłusznie oskarżony o kradzież i wyrusza w kolejną długą podróż…
Książka Adama Bahdaja jest jedną z ciekawszych, a zarazem ekscytujących powieści, jakie
kiedykolwiek czytałem. Poprzez dokładne opisy przeżyć i przygód chłopca, niesamowicie
wciągnąłem się w fabułę i wartką akcję utworu. Naprawdę gorąco wszystkim go polecam na długie
zimowe wieczory.
Paweł Niedziela
.

.
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RECENZJA FILMU
Gwiezdne Wojny „Ostatni Jedi” reż. Rian Johnson
Ostatnio wybrałem się na nową część Gwiezdnych Wojen. Film
nakręcono pod okiem nowego reżysera. Po raz pierwszy w historii
Gwiezdnych Wojen oglądamy jednocześni kilka wątków. Akcja skupia się
przede wszystkim na Rey, która przybywa na wyspę zamieszkaną przez
Luke’a Skywalkera, by podjąć nauki u mistrza Jedi. Gdzieś z oddali
wszystkim wydarzeniom przygląda się czyste wcielenie zła, czyli Snoke,
knujący plan pochwycenia ostatniego Jedi…
Jeżeli zdecydujesz się wybrać na 8 część sagi, zobaczysz dalsze losy
bohaterów z 7 części, czyli Kylo Rena i Rey. Powraca również wątek
Luka Skywaklera, który ukrywał się na wyspie.
Film bardzo mi się podoba. Jest to propozycja zarówno dla dzieci, jak i
dorosłych. Rozwija ciekawe i ekscytujące wątki dotyczące bohaterów,
których znamy z poprzednich części. Wraca też Luke Skywalker w
postaci „Ostatniego Jedi”.Myślę, że film spełnia pokładane w nim
nadzieje. Dostarcza on ogromu pozytywnych emocji, od ekscytacji, przez
wzruszenie, po wesołość. Nic dziwnego, że Kathleen Kennedy i spółka
zdecydowali się powierzyć Rianowi Johnsonowi pieczę nad kolejną
trylogią. Moc jest bowiem w nim i jego dziele bardzo silna. Nie mogę się
doczekać następnej części.
Julian Dołgało

KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
Enter the Gundeon to gra, w której gracz wciela się w osobę chcącą
,,zabić swoją przeszłość’’. Umożliwia to specjalna broń, znaleziona po
upadku wielkiego naboju na dawną świątynię. Niewielu ludziom udało się
przejść ,,loch giwer’’.
Gra Enter the Gundeon jest naprawdę wciągająca. Wymaga zręczności
oraz wiedzy o wielu przedmiotach. Przechodząc przez „loch giwer”, na
końcu każdego piętra czeka Boss, którego trzeba pokonać, aby zbliżyć
się o krok do ostatecznego Bossa Giwerny - wielkiego smoka broniącego
wejścia do ,,zabicia przeszłości’’. Twórcy gry stwierdzili, że przejście
samego „lochu giwer” będzie zbyt nudne, więc zaplanowali dla graczy coś
oryginalnego. Po zdobyciu naboju, którego części są porozrzucane po
wszystkich piętrach lochu, można wymazać przeszłość z pamięci i wtedy
dopiero zostanie ona zabita. Kiedy gracz ,,zabije przeszłość’’ bohaterów,
może uśmiercić samego Lisza - władcę lochu.
Warto dodać, że gra usiana jest wieloma mechanikami i znajdźkami, które
urozmaicają rozgrywkę. Pixelowa grafika nie dość, że cieszy oko, to
jeszcze dodaje jej klimatu. Samą grę oceniam na bardzo dobrą i
serdecznie ją polecam.
Tomasz Strojnowski

Ciekawa Polska
Kruszwica – legendarna stolica Polski
Kruszwica jest małym miastem położonym nad jeziorem Gopło, na południowym skraju województwa kujawsko-pomorskiego. Osada ta była
najważniejszym ośrodkiem plemienia Goplan, przyłączona później do Polan. Początki osady sięgają ok. 500 r. p. n. e, ale rozkwit miasta nastąpił od IX
wieku n.e. Centrum miasta stanowi rynek z początków XIX w. Nad jeziorem Gopło jest przystań, z której wypływa statek spacerowy „Rusałka”.
Najważniejszy obiekt turystyczny Kruszwicy to Mysia Wieża, która jest pozostałością gotyckiego zamku, zbudowanego w połowie XIV wieku przez króla
Kazimierza Wielkiego. Zarówno zamek, jak i wieża, były budowlami obronnymi, strzegącymi Kruszwicę przed Krzyżakami. Zamek został zdobyty i
spalony dopiero przez wycofujące się wojska szwedzkie w 1657 r. Mysia Wieża liczy 32 m wysokości. Z zewnątrz jest ośmiokątna, a wewnątrz okrągła.
Na zewnętrznych murach widać otwory, które nie są oknami, a śladami po rusztowaniach, wykorzystywanych przez budowniczych zamku. Drewnianymi
schodami można wejść na taras widokowy na szczycie Mysiej Wieży i podziwiać widok na miasto, kujawskie pola i jezioro. Pomimo że Mysią Wieżę
wybudowano później, to nawiązuje ona do legendy o Popielu i Piaście Kołodzieju.
Ważnym zabytkiem Kruszwicy jest też romańska kolegiata śś. Piotra i Pawła (ul. Kolegiacka), zbudowana najprawdopodobniej na początku XII w.
Wnętrze świątyni jest surowe, ciemne i proste. W kościele są dwie chrzcielnice: granitowa z XII/XIII w. i druga z piaskowcowa z XII w. Elementy wystroju
kościoła pochodzą z XVII i XVIII wieku.
Artur Braun

Kolegiata śś. Piotra i Pawła
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Artur i Dorotka wśród rycerzy
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MIŁE SPĘDZANIE CZASU
Królewski Ogród Światła
Ostatnio odwiedziłem jedną z zimowych atrakcji Warszawy pod tytułem Królewski Ogród Światła. Jest to jesienno-zimowa instalacja, rozświetlającą ogród
przy pałacu w Wilanowie.
Codziennie po zmroku zapalane są kolorowe diody ułożone tak, aby pokazywały bajkowe kształty i wzory. Ta wystawa plenerowa przyciąga tłumy
warszawiaków. W poprzednim sezonie (2016/2017) Królewski Ogród Światła odwiedziło ponad 200 tysięcy osób.
W tym sezonie Królewski Ogród Światła w Wilanowie odwiedzić można do 25.02.2018 w godzinach od 16:00 do 21:00.
Dodatkowo w soboty i niedziele o określonych godzinach (18:30, 19:30 i 20:30) odbywają się pokazy mapingu, są to krótkie historie wyświetlane na
fasadzie pałacu w Wilanowie.
Jan Owsiak

Jan Owsiak
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W zimne wieczory warto wybrać się do Harmonii. Jest to kawo/herbaciarnia, gdzie można „skomponować” sobie przepis na kawę lub herbatę. Oprócz
ciepłych napoi są również zimne koktajle. Harmonia znajduje się w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 107 i jest otwarta od poniedziałku do soboty, w
godz. 7:30-19:00.
Martyna Korycka
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