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Przyjście wiosny

Naplotkowała sosna
że już zbliża się wiosna
Kret skrzywił się ponuro:
przyjedzie pewno furą…
jeż się najeżył srodze
Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął
– ja nie wierzę,
przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął:
Wiem coś o tym,
przyleci samolotem.
Skąd znowu
– rzekła sroka
ja jej nie spuszczam z oka
i w zeszłym roku w maju
widziałam ja w tramwaju.
Nieprawda wiosna zwykle
przyjeżdża motocyklem.
A ja wam to dowiodę
że właśnie samochodem.
Nieprawda bo w karecie!
W karecie, co pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo
Już kwiaty z nią się śpieszą,
już trawy przed nią rosną i szumią
Witaj wiosno.

Czujecie to?? Wiosna zbliża się do nas
wielkimi krokami. Jeszcze chwila, jeszcze
momencik i wrzucimy głęboko w szafę grube
swetry, czapki i szaliki.
W tym numerze będziecie mieć okazję poznać
bogatą twórczość waszych kolegów i koleżanek.
A może Wy chcecie coś ciekawego napisać
w kolejnym numerze….?
Zapraszamy do lektury :)

Jan Brzechwa
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PISZĄ DLA NAS….
Drodzy Czytelnicy! Rozpoczynamy publikacje w nowym dziale naszej
szkolnej gazetki – „Piszą dla nas”. Co kryje się pod tym tytułem?
Otóż z wielką radością informujemy Was o tym, że udało nam się
odkryć nasze szkolne talenty literackie – uczniów piszących opowiadania. Niektóre są bardzo długie, dlatego będziemy je publikować
w odcinkach. Dziś zaprezentujemy część pierwszą opowiadań Kacpra
i Patryka. Autorom gratulujemy talentu i odwagi. :)

Patryk Mieszczyński, kl. IIt, „Martwe sokoły” cz.1
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami
żyły sokoły. Latały i wracały na ziemię, potem
znów wzbijały się w niebo.
Pewnego razu podszedł do nich mały
chłopiec z ojcem. W dodatku z pistoletem w
ręku, byli uzbrojeni. A potem ojciec powiedział
do syna: - Czyż to nie cudowne, że trafiliśmy na
dwa sokoły, synu? Zaraz będą martwe, ale my
będziemy mogli zjeść posiłek. Syn odpowiedział:
- Jasne, że tak, tato. - Więc polujmy! – krzyknął radośnie tata.
Nim skończył wypowiadać ostatnie słowo, wystrzelił dwa razy.
I sokoły były martwe, spadły nieruchomo na ziemię (…)
cdn…
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Kacper Godlewski, kl. IIt, „Straszna halloweenowa noc
w szkole” cz. 1
Któregoś razu 30 października dwóch kolegów Greg i Maks robili
w szkole lampiony dyniowe z bardzo strasznymi twarzami na Halloween.
Robili też uczniom z innych klas psikusy, ale innym te ich złe psikusy się
nie podobały ani nie były dla nich zabawne.
Najpierw w damskiej łazience powiesili i przykleili sztuczne pająki,
a kiedy dziewczyny weszły do łazienki rozległ się głośny krzyk
„Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!’’. Dziewczyny powiedziały ‘’Ratunku!, w łazience jest
mnóstwo pająków!”. Gdy uczniowie z innych klas się o tym dowiedzieli,
razem z nauczycielami poszli to sprawdzić. Jednak potem okazało się,
że te pająki nie są prawdziwe, tylko sztuczne i wszyscy w szkole śmiali
się z dziewczyn. Ale dziewczyny były wściekłe, że ktoś zrobił im taki
żart. Za to Greg i Maks świetnie się przy tym uśmiali (…).
cdn…
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LEW AUSTROLAIJSKI
Mateusz Pasiewicz

Lew austrolaijski jest fikcyjnym zwierzęciem, które stworzyłem
inspirując się dzisiejszymi zwierzętami. Jest to zwierzę niezwykłe
i ciekawe jeśli chodzi o tryb życia i ogólną biologię tego drapieżnika.

To zaczynam…
Lew austrolaijski (austrolaleo magnasiensis) to gatunek dużego,
silnego i bardzo agresywnego ksenogada należącego do rodziny
felozaurów, który zamieszkuje stworzony przeze mnie fikcyjny
kontynent Austrola. Jest jednym z drapieżników szczytowych
swojego

ekosystemu

i

jednym

z

największych

drapieżników

kontynentu austrolaijskiego.

Występowanie
Lew austrolaijski jest zwierzęciem otwartych równin. Można
go spotkać na środkowo-wschodniej części, z wyjątkiem
terenów pustynnych i lasów równikowych. Lwy dobrze się
adaptują do wielu środowisk, lecz preferują sawanny bogate
w zwierzynę, zwłaszcza w dużą. Zasiedlają również tereny
krzaczaste, górskie i półpustynne.
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(A oto Austrolia... Zdjęcie po lewej przedstawia kontynent Austrolę. Zdjęcie po
prawej przedstawia tereny występowania lwa austrolaijskiego (kolor czerwony))

Biologia
Lew austrolaijski jest jednym z największych drapieżników kontynentu
austrolaijskiego. Zwierzę o masywnym ciele. Kończyny przednie sześciopalczaste i tylne pięciopalczaste z wielkimi pazurami służącymi do
ranienia i przytrzymywania ofiary (wielkie są zwłaszcza u samców).
Głowa i szyja masywne, czego efektem jest bardzo silny zgryz, który
może być porównywalny do siły szczęk wymarłego, ziemskiego
tyranozaura (siła szczęk do 6 ton). Zwierzę chodzące w pozycji czteronożnej, pomimo tego może wstać na dwóch tylnych kończynach
i podpierać się o ogon, używając go jako "trzeciej nogi" np. podczas
patrolowania terytorium lub w walkach głównie między samcami.
Najwidoczniejszą

cechą

charakterystyczną

jest

bardzo

silnie

zauważalny dymorfizm płciowy... I w tej sprawie podzielę artykuł na

dwie części - pierwsza będzie opisywała samca, a w drugiej
będzie opis samicy ze względu na bardzo zauważalne różnice
między samcem a samicą. Więc na szczegółowy opis samca
zapraszam w kolejnym numerze.
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Plakat powyżej przedstawia najfajniejszą idee świata, gdzie panuje
pokój. Świat, gdzie ludzie się szanują i akceptują, nie ma tam wojen
ani przemocy. Chcielibyśmy, żeby tak było, jednak rzeczywistość jest
zupełnie inna — w Ukrainie wybuchła straszna wojna. W telewizji,
w Internecie, w rozmowach Waszych rodziców, w każdym miejscu napotykamy informacje o wojnie. Cała ta sytuacja wywołuje w nas trudne
emocje: strach, lęk, smutek, współczucie, chęć niesienia pomocy. Pewnie zastanawiasz się, co Ty możesz zrobić w tej sytuacji? Jak pomóc
innym? A może jest Ci trudno poradzić sobie z własnymi emocjami i nie
wiesz, gdzie szukać pomocy w tej sytuacji?
Poniżej znajdziesz kilka sposobów na to, jak poradzić sobie w tej
nowej trudnej rzeczywistości.



Rozmawiaj z bliskimi Ci dorosłymi, pytaj o rzeczy niezrozumiałe,
mów o tym co jest dla Ciebie trudne, dziel się z innymi tym, co
czujesz, nie bój się mówić o swoich emocjach.



Nazywaj i akceptuj swoje emocje—wszystkie emocje, nawet te
trudne są nam potrzebne. Jeśli jest Ci ciężko zrozumieć to, co
czujesz, porozmawiaj o tym z rodzicami, wychowawcą, psychologiem lub pedagogiem w szkole.
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Ogranicz ilość

informacji i obrazów na temat wojny, nie

oglądaj bez przerwy kanałów informacyjnych, nie szukaj
newsów na temat wojny w Intrenecie. Jeśli rodzice w domu
bez przerwy oglądają informacje w telewizji, poproś ich, by
w Twojej obecności zmienili kanał.



Bądź rozsądny, nie wierz we wszystkie informacje, jakie
znajdziesz w sieci, pamiętaj że w naszym otoczeniu pojawia
się wiele fake newsów, a wiele filmików na Tik Toku czy
YouTubie przedstawia fałszywą rzeczywistość.



Nie zaniedbuj codziennej rutyny, rób to co robiłeś dotych-

czas, nie porzucaj swoich pasji i zainteresowań, rób to, co
sprawia Ci przyjemność.



Pomyśl, w jaki sposób Ty możesz pomóc, każda „cegiełka”
pomocy jest ważna: na znak solidarności możesz przypiąć
flagę Ukrainy na bluzce, na zdjęciu profilowym na Facebooku
wkleić symbol solidarności z Ukrainą. włączyć się w szkolną
akcję pomocy uchodźcom. Zapytaj rodziców, czy możesz zaangażować się w wybraną formę wolontariatu.



Dbaj o dobre relacje. Pamiętaj, że
masz wokół siebie wiele bliskich
osób, na które zawsze możesz
liczyć, dbaj o siebie i swoje emocje.
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QUIZ
Lubicie komiksy? A wiecie, co to jest manga? Otóż manga to rodzaj
japońskiego komiksu. Popularne mangi są nawet adaptowane na filmy
i seriale anime. Jedna z uczennic naszej szkoły jest wielką
miłośniczką tych komiksów. Dla zainteresowanych tą tematyką Kasia
przygotowała quiz. Zachęcamy do rozwiązywania. Odpowiedzi możecie sprawdzić u naszej „mangowej” ekspertki – Kasi Berkiety z
klasy 3g. Powodzenia :)
1. Jak ma na nazwisko Shoto z
BNHA?
1) Fujioka
2) Katsuki

3) Todorki

2. Jak ma na imię i nazwisko Czarny
Szermierz z SAO?
1) Kokichi Ouma

2) Tamaki Sou
3) Kirito Kirigaya

3. Jaki Dar ma Ochaco Uraraka z
BNHA?
1) Zero Grawitacji
2) Ogień-Lód
3) Niewidzialność
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4. W Jakiej klasie był Nagisa Shiota z Klasy
Skrytobójców?
1) 3 A
2) 3 E

3) 3 B

5. Kim jest Sebastian Michaelis z Kuroshitsuji?
1) Zwykłym człowiekiem, który pracuje jako
doradca
2) Ojcem Ciela
3) Demonicznym Kamerdynerem
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