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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
DZIEN ZIEMI
22. kwietnia świętowaliśmy Dzień Ziemi. Uczniowie klas IV-VI udali się na ulice
Trawową, gdzie sprzątali teren osiedlowego
boiska. Na początku wszystkim wydawało
się, że nie będzie z tym za dużo pracy, a jednak w ciągu dwóch godzin zebrane śmieci zapełniły ogromny kontener.
Na koniec popsuła się niestety pogoda,
ale i tak deszcz nie przeszkodził w organizowaniu wspólnego grillowania oraz meczów
piłki nożnej.
Wszyscy uczestnicy tej akcji otrzymali podziękowania i kosz słodyczy od Straży
Miejskiej i Rady Osiedla oraz pochwały od
swoich wychowawców.

WYOBRY DO SAMORZADU SZKOLNEGO
Obecny samorząd kończy już swoją kadencję więc czas na nowe wybory. W kampanii wyborczej wzięli udział: Julia Kazalska i
Magda Szozda z klasy IV a, Agata Krysiuk i
Wojtek IV b, Łukasz Serafin z klasy V a, Kasia Łącka z klasy V b oraz Kamila Peszko i
Damian Skalski z klasy V c.
Kandydaci zaprezentowali swoje programy, rozwiesili plakaty i rozdawali ulotki.
Niestety nie obyło się bez przykrych incydentów ich zrywania i niszczenia przez innych
uczniów naszej szkoły.
Przewodniczącą szkolnego samorządu
została Agata Krysiuk z klasy IV b, jej zastępcą Magdalena Szozda z klasy IVa, a sekretarzem Kasia Łącka z klasy V b.

Wyniki sprawdzianu szOstoklasisty

Szczególnie w akcji zasłużyli się Eryk Roz-

8. kwietnia wszyscy szóstoklasiści pisali swój pierwszy poważny egzamin w życiu.
28. maja poznaliśmy jego wyniki. Do zdobycia było 40 punktów. Nasza szkoła osiągnęła
średni wynik 28,5 pkt, to jest o 0,1 większy
niż średni wynik wszystkich uczniów Wrocławia i o 2,7 pkt. wyższy niż średni wynik w
kraju. (klasa VI a - śr. 28,9 pkt., a klasa VI b
- śr. 28,1 pkt.). Najlepszy wynik w szkole, 39
pkt., uzyskał Piotr Bodys z klasy VI a.

pendek i Jacek Kwiatkowski, uczniowie kla-

W KROLESTWIE SPRYTU...

EKOLOGIA W NASZEJ SZKOLE
Rodzice uczniów naszej szkoły zapronowali i pomogli w przeprowadzeniu zbiórki
surowców wtórnych. Najwięcej makulatury
zebrała klasa V c, drugie miejsce zajęła klasa
II a, a trzecie klasa IV a. Na apelu w dniu 20.
maja uczniowie tych klas otrzymali dyplomy.

sy V c.

WYNIKI KONKURSU SUDOKU
W poprzednim numerze ogłosiliśmy
konkurs SUDOKU. Do rozwiązania były
dwie krzyżówki. Zwycięzcą został Damian
Staniszewski z klasy VI b.

to tytuł nowego szkolnego konkursu
ogłoszonego przez nauczycieli matematyki.
Polega on na rozwiązaniu trudnych, aczkolwiek ciekawych dziesięciu łamigłówek logicznych. Czekamy na roztrzygnięcie konkursu. Rozwiązania najciekawszych zadań i
nazwiska laureatów w pierwszym numerze
nowego roku szkolnego.
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Woda w moim domu
Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole realizowany był w kwietniu projekt pt „Woda w
moim domu”. Uczniowie klas IV-VI na lekcjach przyrody oglądali prezentację i film poświęcone historii wrocławskich wodociągów i funkcjonowaniu Zakładu Uzdatniania Wody „Na
Grobli”.
Na kolejnych zajęciach wszystkie klasy wzięły udział w konkursie o tej tematyce. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki zwiedzali najnowoczesniejszą i najlepszą w Polsce
Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków Janówek. O swoich wrażeniach z wycieczki pisze Ada
Paskocińska: „5 maja byłam z klasami IV-VI w Oczyszczalni Ścieków „Janówek” we Wrocławiu. Zapach był odpychający, ale zatkałam nos i poszłam za przewodnikiem który nam opowiadał o procesie oczyszczania wody. Widziałam odstojniki wodne które miały po 5m głębokości, komory fermentacyjne, zbiornik biogazu i dyspozytornię”.

Podczas fermentacji osadu ściekowego w ko- Oczyszczone ścieki, pozbawione szkodlimorach fermentacyjnych (widoczne na zdjęwych substancji trafiają do Odry
ciu) powstaje biogaz, z którego wytwarzane
jest ciepło i prąd na potrzeby oczyszczalni.
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Przedszkole mediów
Dnia 4 kwietnia 2008r. uczniowie klasy II a, wraz z wychowawczynią Katarzyną Kasprzykowską, udali się na wycieczkę
do Wrocławskiego Centrum Sztuki WRO,
mieszczącego sie przy ul. Widok 7 we Wrocławiu. Uczniowie mieli okazję pobawić się
w PRZEDSZKOLU MEDIÓW, czyli interaktywnym placu zabaw. W Centrum Sztuki WRO znajdowała sie wystawa instalacji i
obiektów medialnych.
Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się zabawa światłem, kolorem i fakturą,
oraz wystawa projekcji animacji . Cała wystawa podzielona została na cztery części.
Część pierwsza to sala mieszania kolorów RGB (Red-Green-Blue) - przestrzennaaranżacja dziewięciu sześcianów wykonanych
z przezroczystego tworzywa w podstawowych barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej oraz odpowiedniego oświetlenia. Dzieci, przechodząc pomiędzy różnokolorowymi
obiektami oraz samodzielnie je oświetlając,
obserwują przenikanie i mieszanie się kolorów.

W drugiej części mamy zabawę graficzną
Perspektywa. To animacja komputerowa oraz
cztery plansze zawierające ruchome elementy. Manipulując elementami dzieci zmieniają
ich kontekst w przestrzeni, dzięki czemu poznają zasady perspektywy linearnej i sposoby
odwzorowania trójwymiarowej rzeczywistości na płaskiej powierzchni.
Część trzecia to Instalacja Faktury czyli
system detekcji ruchu zarejestruje dłoń położoną na jedną z pięciu powierzchni o różnych
fakturach (kamienie, woda, para, kora, trawa),
uruchamiając wielkoformatową projekcję wizualno dźwiękowej animacji odpowiadającej
danej fakturze.
W cześci czwartej znajduje się Malowanie światłem. Gesty dzieci bawiących się
świecącymi zabawkami (latarki, lampki choinkowe) są rejestrowane przez system śledzenia ruchu. Za pomocą specjalnego oprogramowania informacja o historii ruchu zostaje
w interaktywny sposób przełożona na obraz
i dźwięk.
Katarzyna Kasprzykowska
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Ratujmy Ziemię
szkolny konkurs ekologiczny
Z okazji Dnia Ziemi odbył się II etap
Konkursu Ekologicznego dla klas I – III
–„Ratujmy Ziemię”. Brali w nim udział laureaci konkursów klasowych. Zadania konkursowe dotyczyły umiejętności zastosowania w
praktyce wiedzy o ochronie przyrody. Uczniowie wskazywali źródła skażenia środowiska, segregowali śmieci i żywność, układali
łańcuchy pokarmowe oraz uzupełniali mapki parków narodowych. Uczestnicy konkursu musieli też wykazać się wiedzą na temat
sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej. Podsumowaniem konkursu były
propozycje uczniów dotyczące „Recepty na
zdrowie”.



Pierwsze miejsce uzyskała drużyna w
składzie: Martyna Idasiak, Izabela Wizner,
Konrad Bogusławski oraz Krystian Białobrzycki.
Joanna Łukojko oraz Martyna Idasiak
reprezentowały naszą szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym.
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Rozśpiewana szkoła
Drugiego czerwca odbył się Przegląd Piosenki Szkolnej. Brali w nim udział uczniowie
klas młodszych. Mali artyści wykazali się nie tylko zdolnościami wokalnymi ale i tanecznymi.
Wiele prezentacji porwało publiczność do wspólnego śpiewania. Gratulujemy klasie III b, która uzyskała pierwsze miejsce w konkursie. Równie pięknie zaprezentowała się klasa I b, która
zajęła II miejsce oraz na III miejscu klasa II a.
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MAŁA DAWKA KULTURY
Szatan z siódmej klasy

Wywiad z Panią Dyrektor

Uczniowie klas piątych wybrali się nie-

Paulina: Zbliża się zakończenie roku. To czas

dawno na spektakl pt. ,,SZATAN Z VII KLA-

podsumowań. Jak Pani Dyrektor ocenia ten

SY’’ do Centrum Sztuki IMPART.

rok szkolny?

Moim zdaniem, aby coś zrozumieć z tego
przedstawienia, trzeba najpierw przeczytać tę

Pani Dyrektor: Był to bardzo pracowity rok,

książkę, ponieważ było dużo skrótów fabu-

zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

larnych i spektakl trwał jedynie 1,5 godziny.

Uczniowie odnieśli wiele sukcesów, zdobyli

Jeszcze, jak na złość, mieliśmy złe miejsca-siedzieliśmy na balkonie. Z dołu wydaje
się, że na balkonie jest lepiej. Jednak okazało
się, że nie. Nic nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy, ponieważ zasłanialiśmy sobie nawzajem. Udało się nam później zmienić miejsca.
Usiedliśmy po boku i było trochę lepiej. Dowiedziałam się o czym było to przedstawienie. Jest to opowieść o przygodach Adama
Cisowskiego, ucznia siódmej klasy i jego
nauczyciela historii profesora Gąsowskiego.
Przyszło im rozwiązać kryminalną zagadkę
ukrytego skarbu. Adaś to mistrz dedukcji i logicznej analizy, więc bez żadnych trudności
rozwiązał tajemnicę. Dzięki własnemu urokowi osobistemu poznał w domu profesora
swoją wakacyjną miłość. Dekoracje i kostiu-

dużo nagród w ważnych konkursach.
Paulina: Słyszeliśmy o planach rozbudowy
szkoły. Czy może nam Pani coś więcej powiedzieć na ten temat?
Pani Dyrektor: Nie mogę wam dużo zdradzić,
ale powiem tylko, że powstanie nowy budynek dla przedszkolaków i trzy boiska: do
koszykówki, piłki nożnej i ręcznej. Zostanie
także zbudowana duża hala sportowa z trybunami.
Paulina: Jakich rad udzieliłaby Pani naszym
uczniom na czas wakacji?
Pani Dyrektor: Wakacje powinny być dla uczniów czasem odpoczynku. Niech to będzie

my podobały mi się ale sam spektakl dużo

odpoczynek aktywny i koniecznie bezpiecz-

mniej.

ny.

Moim zdaniem było to nudne przedstawienie, lecz to tylko moja opinia.
Magdalena Domagała


Paulina: Dziękujemy za rozmowę.
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O linorytach

wywiad z Dominiką Miąso z klasy VI b
Ada i Kasia: Zamieściliśmy w tym numerze
jedną z twoich prac przedstawiającą żyrafę.
Jest tym bardziej ciekawa, ponieważ wykonałaś ją w technice graficznej. Jest to linoryt.
Wyjaśnij naszym czytelnikom w jaki sposób
wykonuje się linoryty.
Dominika: Potrzebna jest specjalna płytka z
linoleum i nożyki do wycinania. To, co zostaje wypukłe, odbije się później na papierze.
Ada i Kasia: Czy dużo czasu zajmuje wykonanie linorytu? Jak długo robiłaś swój linoryt?
Dominika: Zwykle zajmuje dużo czasu, lecz
mnie wykonanie tego niedużego linorytu zajęło tylko dwie godziny.
Ada i Kasia: W jaki sposób wykonuje się odbitki? Czy potrzebne są jakieś specjalne materiały?
Dominika: Odbitki robi się na specjalnej maszynie. Wcześniej na gotową płytkę nakłada
się farbę.
Ada i Kasia: Czy w warunkach domowych
można samemu zrobić odbitki?
Dominika: Nie wiem, ale wydaje mi się, że
powinno się udać.
Ada i Kasia: Gdzie można kupić materiały
potrzebne do wykonania linorytu?
Dominika: Wszystkie materiały można kupić
w sklepie z artykułami plastycznymi.
Ada i Kasia: Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów.
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TWÓRCY SĄ WŚRÓD NAS
NASZE SUKCESY

26 kwietnia 2008 w Szkole Podstawowej
nr 84 odbył się Finał I Wrocławskiego Konkursu Przyrodniczego „Czy znasz swój kraj?”.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Anna
Pisula z klasy VI a, Konrad Falender i Franek
Hackemer z klasy VI b, Wojtek Piotrowski z
klasy V a oraz Wiktor Duczemiński z klasy
V b. Ten etap był wyjątkowo trudny. Prawie
nikt z uczestników nie oddał pracy przed czasem. Dobra wiadomość dla naszej szkoły.
Konrad Falender zajął II miejsce natomiast
Ania Pisula III miejsce. Pozostali nasi finaliści uzyskali również bardzo dobre wyniki.
Gratulujemy sukcesu.

10

„Czy stłuczony kryształowy wazon można wrzucić do pojemnika na szkło?”, „czy zoo
jest ekosystemem?” Odpowiedzi na takie pytania
musieli znać uczestnicy konkursu ekologicznego.
Etap szkolny wygrał Konrad Falender w grupie
uczniów z klas IV-VI, natomiast klasy I-III reprezentowały Joanna Łukojko i Martyna Idasiak.
--------------------------------------W sobotę 31 maja, w Szkole Podstawowej
Nr 84, odbył Wrocławski Konkurs Ekologiczny
„Przyroda nie zna kary ni nagrody, zna tylko konsekwencje”. Nasi uczniowie: Konrad Falender z
kl. VI b i Ania Pisula z klasy VI a zajęli w nim III
miejsce.
--------------------------------------W ogólnopolskim konkursie plastycznym
„O berło liściakowego króla” Grand Prix zdobyła Małgorzata Kubis z klasy VI a, a wyróżnienie
Borys Winczura z klasy IV a.
--------------------------------------W III Europejskim Przeglądzie Szkół „Tolerancja w szkole”, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w kategorii prezentacji multimedialnej wyróżnienie zdobyła Kamila
Peszko z klasy V c.
--------------------------------------W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR wyróżnienie zdobył Wojtek
Piotrowski, uczeń klasy V a.
--------------------------------------W Międzyszkolnym Konkursie Grafiki
Komputerowej II miejsce zdobyła Katarzyna Łukojko z klasy VI b. Joanna Zielińska, również z
klasy VI b zobyła w tym konkursie wyróżnienie.
--------------------------------------28 kwietnia na stadionie olimpijskim we
Wrocławiu odbyły się zawody lekkoatletyczne.
Braliśmy udział w czterech konkurencjach: skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, biegu na 60
m, w biegu na 600 m dziewczyn i w biegu na
1000 m chłopców. Dziewczyny zajęły V, a chłopcy przedostanie miejsce.
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Wrocław miastem wielu kultur i narodów

Czy można nazwać to miejsce stolicą akceptacji, tolerancji
oraz wzajemnego szacunku?
Wielonarodowość Wrocławia jest rezultatem jego przeszłości. W różnych okresach mieszkańcami miasta były inne narody. Na teraźniejszą
strukturę największy wpływ wywarły wydarzenia
w latach 1939- 1948.
Mordy Żydów, II wojna światowa, wypędzenia i przesiedlenia spowodowały, że ludność
Wrocławia pochodzi ze wszystkich stron przedwojennej i powojennej Polski.: Gdańska, Poznania, Krakowa, Wileńszczyzny, Stanisławowa. W
ramach przeprowadzek w czasie tzw. akcji „Wisła” trafili tu również Ukraińcy i Żydzi ze wschodnich rejonów kraju. Pozostała też społeczność
niemiecka oraz grupa Rosjan, przede wszystkim
żołnierzy.
Po przyjeździe do miasta nie zrywali oni kontaktów ze swoim językiem, wyznaniem i własnymi zwyczajami. Mimo, iż komunistyczne władze
próbowały pozbawić ich cech indywidualnych i
doprowadzić do stworzeni jednolitego społeczeństwa polskiego. Przywiązanie do swojej kultury
okazało się na tyle mocne, że do dzisiaj zachowały się różnorakie religie i tożsamości narodowe. Pozostałością po niemieckich protestantach
jest niemieckojęzyczna wspólnota ewangelicka,
obok niej istnieje polskojęzyczna. Greckokatolicką wiarę w obrządku ukraińsko-bizantyjskim
mogą wyznawać Ukraińcy. Powstały prawosławne wspólnoty odwiedzane przez ten naród oraz
niewielką liczbę Polaków i Rosjan. Funkcjonuje
Kościół Polskokatolicki. Istnieje również niewielka gmina żydowska. Największą liczbę wyznawców Wrocławia ma Kościół Rzymskokatolicki.
Oficjalnie zarejestrowane wyznania w mieście
to: Archidiecezja wrocławska kościoła rzymskokatolickiego, Diecezja wrocławska kościoła luterańskiego, Diecezja wrocławsko-szczecińska
kościoła prawosławnego, Diecezja wrocławska
kościoła polskokatolickiego, Eparchia wrocławsko-gdańska kościoła greckokatolickiego, Okręg
Dolnośląski kościoła baptystów, Zbór wrocławski
kościoła metodystycznego, Zbór wrocławski kościoła zielonoświątkowców, Gmina wrocławska
kościoła mormonów, Okręg Dolnośląski Diecezji

Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Gmina wrocławska wyznania mojżeszowego,
Dom Modlitw Muzułmańskiego Związku Religijnego.
Od 1995r. istnieje we Wrocławiu Dzielnica
Wzajemnego Szacunku. Jest to jedyne w Polsce
takie miejsce, gdzie w bliskim sąsiedztwie znajduje się kościół ewangelicko-augsburski, rzymskokatolicki, cerkiew i synagoga. Przedstawiciele
tych wyznań wspólnie opracowują różne programy i zadania. Jednym z ważniejszych jest projekt edukacyjny „Dzieciaki” pokazujący młodym
mieszkańcom, jak należy żyć :obok siebie:, mimo
dzielących różnic.
Wrocław swoim urokiem i atmosferą przyciąga młodzież z innych krajów, która chętnie studiuje na tutejszych uczelniach. Miasto dba również o pokazanie innych, egzotycznych kultur.
Przykładem takim jest m. in. bardzo piękny ogród
japoński. Wrocław w ciągu roku jest gospodarzem
wielu imprez kulturalnych. Najbardziej znane to:
Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”,
Wrocławski Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą”,
Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Festiwal Piosenki Żeglarskiej
„Szanty we Wrocławiu”. Tutaj również spotykają
się miłośnicy samby i kultury Afrobrazylijskiej
z całego świata. W trakcie trwania koncertów,
przedstawień teatralnych, działań plastycznych i
filmowych zapełniają się kluby, galerie, kina, teatry, powodując integrację mieszkańców.
Liczba organizowanych imprez kulturalnych, fakt istnienia obok siebie tylu wyznań i narodowości świadczy o tym, że Wrocław można
nazwać stolicą akceptacji, tolerancji oraz wzajemnego szacunku. Nie zmienią tego pojedyncze
ataki na inne osoby tzw. :narodowców” i pseudo kibiców. Przypadki te są od razu piętnowane
przez naszą społeczność.
Anna Pisula (klasa VI a)
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Moje wspomnienia z Zielonej Szkoły
(uczniowie klasy II a)

Wyjazd na „Zieloną Szkołę” rozpoczęliśmy od zbiórki przed szkołą w poniedziałek
rano. Podjechał piętrowy autobus i nasza klasa zajęła miejsca na górze.
Pierwszą atrakcją była wizyta w muzeum, gdzie można było zobaczyć dawne życie ludzi. Do ośrodka „Nadwarciański Gród”
przyjechaliśmy po południu. Dostałem pokój
z pięcioma kolegami. O godz. 20:35 poszliśmy na dyskotekę. Dyskoteka trwała do godz.
21:40.
We wtorek byliśmy na pieszej wycieczce do źródełka. Potem urządziliśmy zawody
„chłopcy kontra dziewczyny”. W środę pojechaliśmy na wycieczkę rowerową przez
las. Gdy dojechaliśmy, zobaczyliśmy dwa
białe łabędzie w stawie. W czwartek najbardziej podobało mi się ognisko z kiełbaskami.
W piątek opuściliśmy ośrodek i pojechaliśmy
do Częstochowy. Wieczorem przyjechaliśmy
do Wrocławia.
Wyjazd był udany. Czasami gasiliśmy
dziewczynom światło, gdy się kąpały. Wtedy
dziewczyny strasznie piszczały.
Wojtek Boniecki
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Gdy dojechaliśmy na zieloną szkołę
właśnie był obiad. Po obiedzie rozpakowaliśmy nasze bagaże. Pokoje były bardzo ładne.
Ja byłam w pokoju z Olą Szydłowską, Hanią,
Patrycją, Dorotką, Pauliną, Martyną i Agatą.
Wszystkie dni były bardzo pogodne i ciepłe.
Spędzaliśmy je na ścieżkach dydaktycznych,
wycieczkach i konkurasch. Raz nawet płynęliśmy promem. W czasie wycieczek po okolicy
Pan przewodnik opowiadał historie związane
z tymi miejscami, uczył rozpoznawać drzewa
i przekazywał legendy. Wieczorami robiliśmy
dyskoteki i karaoke.
Na zielonej szkole czas mijał szybko i
miło. Posiłki był tam bardzo dobre. Wieczorami opowiadałyśmy sobie różne historyjki
i kawały. W nocy dobrze nam się spało. W
ostanią noc spędzoną na zielonej szkole rozpaliśmy ognisko. Latały wtedy nietoperze i
owady a my piekliśmy kiełbaski. Jak wracaliśmy z zielonej szkoły odwiedziliśmy również
Częstochowę. Można było się pomodlić i kupić sobie pamiątkę. Później długo jechaliśmy.
Gdy stanęliśmy, zaczęło się w autobusie dymić. Wszyscy się bali, że autobus zaraz wybuchnie. Na szczęscie pan kierowca powiedział wszystkim, że po prostu przejechaliśmy
po gorącym asfalcie. Dzieci się uspokoiły. Po
jakimś czasie dojechaliśmy pod szkołę. Dzieci zaczęły szukać stęsknionych rodziców. Nie
minęło pół godziny, a wszystkie rodziny odjechały do domów.
Ania Stępień
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Tydzień temu wszystki drugie klasy z
mojej szkoły wyjechały na „Zieloną Szkołę”.
Każdy uczeń bardzo sie cieszył z tego powodu. Na Zielonej Szkole byliśmy w Załęczu
Wielkim.
Wyjechaliśmy o godz. 8:30 w poniedziałek 26 maja 2008 roku. Po przyjeździe
przydzielono nam pokoje. Mieszkałąm z moimi ośmiomakoleankami z klasy. Najbardziej
utkwiał mi w pamięci wycieczka rowerowa.
Pędziliśmy rowerami ścieżką pośród drzew.
Bardzo miło wspominam dyskoteki i karaoke.
Uważam, że była to świetna zabawa.
Przed powrotem do domu odwiedziliśmy
Częstochowę. Gdy dojechaliśmy na miejsce
rodzice z radością nas ucałowali.
Dorota Zając

Tydzień temu cała nasza klasa pojechała do Załęcza Wielkiego na Zieloną Szkołę.
Mieliśmy tam różne zabawy, konkursy i inne
interesujące atrakcje np.: ognisko z kiełbaskami, konkurs „dziewczyny vs chłopaki”, bieg
na orientację, zabawy na świeżym powietrzu.
Chodziliśmy ścieżkami dydaktycznymi. Widziałam tam małe źródełko. Jeździliśmy też
na rowerach i gdy jechaliśmy przez las parę
osób się przewróciło, ale nic nikomu się nie
stało. Był też tam sklepik, w którym można
było kupić sobie kartę telefoniczną lub coś
słodkiego do jedzenia. Podobało mi się w Załęczu i chciłabym tam jeszcze pojechać.
Hanna Turska

Tak się zaczęło: W poniedziałek wyjechaliśmy z Wrocławia. Cieszyłam się, żepojadę na Zieloną Szkołę. Po drodze zaobaczyłam
dwanście krów i konika. zanim dojechaliśmu
na miejsce, zatrzymaliśmy się, aby zwiedzić
muzeum. Oglądaliśmy w nim różne stare rzeczy np. kominki, łóżka, wannę i zdjecia. Dzieki temu dowiedziałąm się jak kiedyś mieszkali ludzie. Następnie wsiedliśmy do autokaru
i pojechaliśmu dalej. Po długiej podróży dojechaliśmy na miejsce, to znaczy do Załęcza
Wielkiego. Gdy wysiedliśmy z autokaru, wraz
z walizkami, udaliśmy się do ośrodka, gdzie
pani Kasia rozdała nam klucze do naszych
pokoi. Rozpakowaliśmy się, a następnie poszliśmy na obiad. W pierwszym dniu pobytu
zostałam dyżurną na stołówce. Była róznież
dyskoteka, na której świetnie się bawiłam.
W drugim dniu Zielonej Szkoły odwiedział nas pan przewodnik, który opowiedział
nam jak powstał ośrodek. Wybraliśmy się na
spacer nad rzekę i do misateczka, atakże szliśmy szlakiem bursztynowym. Wieczorem odbył się konkurs „dziewczyny kontra chłopcy”.
W środę była wycieczka rowerowa po lesie, a
wieczorem druga dyskoteka. W przedostani
dzień wycieczki płynęliśmy trwatwą. Wieczorem odbyło się ognisko.W piątek rano pakowaliśmy się, aby zwiedzić Częstochowę.
Do domu dojechaliśmy szczęśliwie. Bardzo jestem zadowolona z Zielonej Szkoły.
Martna Żywień
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Przygoda w „Załęczańskim Grodzie”
fotorelacja
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Cztery pory roku z punktu widzenia dębu
Obudziłem się wcześnie rano. Słońce
jeszcze nie wyszło na niebo. Poczułem delikatny powiew wiatru między gałęźmi. Spojrzałem
na moich zaspanych towarzyszy. Uśmiechnąłem się w duchu. Poczułem znajome trzepotanie. Przypomniałem sobie o moim lokatorze,
wiewiórce. Chyba wstałem jako pierwszy w
całym lesie. Wyciągnąłem gałęzie w górę.
Byłem dosyć wysokim drzewem, chociaż bez większego problemu można było
znaleźć w lesie drzewa dużo starsze ode mnie.
Przespałem dopiero pięć zim. Niepotrzebnie
wstałem tak wcześnie, pomyślałem. Po chwili
uciąłem sobie drzemkę.
Kilka godzin, o ile nie dni, później wstałem. Wszyscy byli już bardzo ożywieni, a to
ktoś przyszedł do lasu, a to “mam nowego liścia”. Zmartwił mnie brak mojego przyjaciela,
dzięcioła. Komiki mogły w każdej chwili zaatakować! Poczułem znajome trzepotanie raz
jeszcze. Przeraziłem się, gdyż myślałem, że to
te paskudne szkodniki atakują. Na szczęście
to tylko wiewiórka. Czy to już czas na porządki domowe?
Wiosna minęła mi jednak dosyć szybko i
bezproblemowo. Nadciągało lato. Niespecjalnie za nim przepadałem. Z jednej strony można złapać słońce w liściach, z drugiej... właśnie słońce. A raczej jego niemiłosierne palenie,
nie znoszę tego. Jakby mnie ścięto i wrzucono
do kominka, to chyba byłoby to samo. Lokator wyszedł pobuszować wśród moich gałęzi
poszukując żołędzi. Potrząsnąłem gałązką,
na której było ich dosyć sporo. Przez chwilę
poczułem, jakby coś się we mnie wwiercało.
Myślałem, że to wiewiórka i zignorowałem to.
Och, jaka szkoda, że to zignorowałem...
Jesień to zawsze była jedna z mniej lubianych przeze mnie pór roku. Moi towarzysze,
znaczy liście, powoli spadały jedna po drugim. Szkoda mi ich było, ale niezaprzeczalnie
to był piękny widok. Tysiące złocistych liści,

wirujących w jakby tańcu, opadały pode mną,
by po chwili podmuch wiatru znów je uniósł
w inne miejsce... cóż za widok, ach, cóż za
wspaniały widok!
Niestety, ta jesień okazała się wyjątkowo nieprzyjemna dla mnie. Komiki! Tak, to
niemiłe wiercenie, które poczułem w lato, to
były właśnie one. Wiewiórka na próżno szukał nowych żołędzi na moich gałęziach. Nie
miałem sił, by je wytwarzać, musiałem walczyć z chorobą! Już myślałem, że mój lokator
się wyprowadzi (a szkoda, bo polubiłem go),
gdy nagle zobaczyłem moje prawdopodobne wybawienie. Tak, oto nadciągał mój stary
przyjaciel, dzięcioł. Stuknął w jedno miejsce
na mnie, później w drugie. Jak to przyjemnie
łaskotało! Nagle chyba wyczuł on miejsce
mej choroby, bo zaczął bardzo szybko uderzać we mnie swym dziobem. Po chwili wyjadł wszystkie szkodniki. Szkoda, że nie mógł
się zatrzymać na dłużej. Powiedział, że w lesie jest bardzo dużo chorych drzew. Dodał, że
jak będzie mógł to przyleci. Ale niespecjalnie
mnie przekonał. On coś chyba kręci...
Nim się zorientowałem, z nieba zleciał
pierwszy biały płatek śniegu. To już?, pomyślałem zdziwiony. Niedługo potem spadło
więcej tego puchu. Na mnie jednak osiadło
go niewiele, w końcu nie jestem najwyższym
drzewem w lesie. Po chwili przybyła jednak
do lasu zmora większa niż komiki. Mianowicie drwal. Z przykrością patrzyłem, jak kilku
moich towarzyszy upada na ziemię. Mężczyzna podszedł do mnie, jednak wiewiórka zaczął go obrzucać żołędziami. Zrezygnowany
odszedł do domu. Ja sam natomiast również
nie pobyłem długo. Reszta moich drzewnych
przyjaciół już zasnęła. Przyłączyłem się do
nich. Przed zaśnięciem poczułem płatek śniegu na jednej z gałęzi oraz krzątającego się
wiewiórkę.
Łukasz Janczak (klasa V c)
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Z NASZEJ
BIBLIOTEKI

NASZE
KONKURSY

NOWOSCI W BIBLIOTECE

KONKURS NR 1

Książki audio:

Rozwiąż krzyżówkę. Pierwsza osoba, która
z prawidłowym rozwiązaniami zgłosi się do
pani Barbary Boreczek-Gietz, otrzyma nagrodę-niespodziankę.

1. Kot w butach i inne bajki
2. Calineczka i inne bajki
3. Czerwony Kapturek i inne bajki
4. Złota Rybka i inne bajki
5. Bajki z lasu
6. Bajki drwala Gruchawki

WYNIKI KONKURSOW
Właśnie dobiegł końca całoroczny konkurs
czytelniczy dla klas IV–VI, który zorganizowały panie Marzena Golub i Ewa Leszczyńska-Lusar. Startowało w nim jedenaścioro uczniów: Damian Jurczyk, Magdalena Szozda i Monika Synal z klasy IV
a, Aleksandra Ogonowska i Sara Adamczyk z klasy
IV b, Izabela Kasenberg i Adam Sokołowski z klasy
V a, Aleksandra Pawlik z klasy V c, Klaudia Pilch
z klasy VI a oraz Agnieszka Baczewska i Magdalena
Ogonowska z klasy VI b. Do przeczytania było osiem
książek z których uczestnicy pisali testy (m. in. A.
de Saint-Exupéry „Mały Książę”, M. Twain „Przy-

1. Lekcja pana Góreckiego
2. Lekcyjna lub gimnastyczna
3. Muzyka + plastyka
4. O liczbach i figurach
5. W dzienniku i na świadectwie
6. Polski, angielski, niemiecki lub francuski
7. Biało-czerowny na świadectwie

gody Hucka”, J. Brzechwa „Akademia pana Kleksa”,

------------------------------------------------------

Z. Nowakowski „Przylądek Dobrej Nadziei”). Czo-

KONKURS NR 2

łowe miejsca zajęli:
1. IZABELA KASENBERG (70 pkt)

Zostań Muchoborskim
Twórcą Krzyżówek Szkolnych

2. ADAM SOKOŁOWSKI (61 pkt)
3. SARA ADAMCZYK (57 pkt)
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy wyników.
Organizatorzy:
p. Ewa Leszczyńska-Lusar
i p. Marzena Golub.
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Wystarczy, że ułożysz krzyżówkę, której
hasłami rozwiązaniem i hasłem będą wyrazy
związane z naszym osiedlem lub szkołą.
Autorzy najbardziej pomysłowych krzyżówek otrzymają nagrodę-niespodziankę.
Zgłoszenia krzyżówek do pani Barbary
Boreczek-Gietz do 20 czerwca.

