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Drodzy Czytelnicy! 
 

Zachęcamy do lektury najnowszego 

numeru Słonecznej Gazetki.  

Odnajdziecie w nim m.in. relację 

z akcji Szlachetna Paczka oraz wspomnienia z ferii 

zimowych. Mamy nadzieję, że zainteresują Was 

 książki, filmy, płyty oraz gry, które Wam polecamy, 

a kolejne fragmenty naszych powieści,  

zamieszczone w Kąciku literackim,  

umilą Wam długie zimowe wieczory.  

Jak zwykle dzielimy się również z Wami  

naszymi pasjami.  

 Na zakończenie – porcja żartów. Liczymy na to, 

że wprawią Was 

w prawdziwie słoneczny 

nastrój! 
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 Z ŻYCIA SŁONECZNEJ SZKOŁY 

 

Szlachetna Paczka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, 

w którym Stowarzyszenie Wiosna pomaga ludziom 

znajdującym się w trudnej sytuacji. Projekt ten 

powstał w 2001 roku. Założycielem był ks. Jacek 

Stryczek, który zajmował się realizacją projektu. 

Do dziś co roku odbywa się zbiórka różnych 

rzeczy dla rodzin, które znalazły się w trudnej 

sytuacji. Od kilku lat w tej akcji bierze udział nasza 

szkoła. W roku 2020 pomagaliśmy rodzinie z okolic 

Szydłowca, która straciła cały swój dobytek 

w pożarze. Dla Pani Leny, Pana Andrzeja i ich 

trójki dzieci to była straszna tragedia. 

W zbiórkę darów do Szlachetnej Paczki 

zaangażowali się uczniowie, rodzice i pracownicy 

naszej szkoły. Organizacją całej akcji zajęły się 

Panie z biblioteki (Pani Dorota Guba i Pani Beata 

Fus-Grzymkowska), które odbierały i pakowały 

wszystkie prezenty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość paczek wynosiła około 13 tysięcy 

złotych. Znajdował się w nich sprzęt AGD, artykuły 

gospodarstwa domowego oraz wiele zabawek, 

książek i gier dla dzieci. Cała rodzina była 

uradowana najnowszymi rzeczami, które zostały 

podarowane przez nas.  

 

Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tej 

akcji. Uważam, że każdy z nas powinien pomagać 

sobie nawzajem, niezależnie od sytuacji, w jakiej 

się znajdujemy. 

 

 

Alicja Lachowska, 6d 



 WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH 

 

Ferie zimowe 2021 
 

 

Myślałam, że ta przerwa zimowa będzie 

bardzo smutna, ale taka nie była. Choć w ciężkich 

czasach koronawirusa nie mogłam z rodzicami 

wyjechać jak zawsze do Zakopanego na narty, to 

odwiedziła mnie kuzynka. Mieszka w Wielkopolsce, 

więc były to prawdopodobnie pierwsze i ostatnie 

ferie, które spędziłyśmy razem.  

Przyjechała do mnie w Sylwestra, bardzo 

wcześnie rano. Wieczorem poszłyśmy do mojego 

kolegi na zabawę sylwestrową i nocowanie. Dobrze 

się bawiliśmy i dopiero rano następnego dnia 

wróciłyśmy do domu. Kuzynka została jeszcze 

do 9 stycznia. Podczas tych dni korzystałyśmy 

z czasu wolnego. Pokazałam jej Centrum, 

iluminację Starego Miasta i Krakowskiego 

Przedmieścia oraz Łazienki Królewskie.  

Wieczorami, jedząc paluszki, oglądałyśmy filmy 

i grałyśmy w gry planszowe.  

 

Kiedy wyjechała, było mi na początku 

smutno, a później znów się dobrze bawiłam 

w ostatnie dni ferii, tym bardziej, że spadł śnieg. 

Codziennie chodziłam z koleżankami na sanki 

i całe ferie bardzo szybko minęły.   

Kornelia Kierzkowska, 6k 

 

Ferie zimowe 2021 
 

Podczas tegorocznych ferii zimowych 

większość osób nigdzie nie wyjeżdżała, a jeśli już, 

to zazwyczaj w Polskę lub na przykład do bliskiej 

rodziny.  

Ja w czasie tych ferii zostałam w domu, 

mimo że co roku zawsze wyjeżdżam za granicę. 

Pierwszy tydzień spędziłam, bawiąc się 

na śniegu lub spotykając się ze znajomymi. W tym 

roku poszczęściło nam się i mieliśmy śnieg. Było też 

bardzo zimno, więc śnieg się utrzymywał, 

a niektóre zbiorniki wody zamarzły na tyle, 

że można było po nich jeździć na łyżwach 

lub chodzić.  

 

Drugi tydzień spędziłam, codziennie 

chodząc na półkolonie do szkoły tańca, 

a wieczorami wychodziłam do parku obok mojego 

bloku, aby pobawić się na śniegu.  

Mimo że nigdzie nie wyjechałam w czasie 

tych ferii, to i tak spędziłam je bardzo ciekawie.  

Weronika Czapska, 6e 
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Herosi olimpijscy. Krew Olimpu 
 

W tym artykule chciałabym 

opisać książkę „Herosi olimpijscy. 

Krew Olimpu”. Jest to ostatnia część 

serii „Olimpijscy herosi”, zawiera 

opis końcowej walki herosów z Gają.  
 Nico razem z Reyną 

oraz trenerem Hedge’em muszą 

dostarczyć posąg Ateny Partenos 

na  czas, aby nie doszło do wojny herosów 

greckich z herosami rzymskimi. Nico musi używać 

do tego swojej mocy przemieszczania cieniem, 

przez co jest bardzo wyczerpany. Reszta herosów 

ma za zadanie dotrzeć do miejsca, gdzie Gaja 

zapowiedziała swoje zbudzenie. Bohaterowie 

muszą polegać na swojej przyjaźni, aby wygrać 

ostateczną bitwę.  

 Uważam, że książka jest jednym z lepszych 

dzieł autora, ponieważ, choć czytałam ją bardzo 

dawno, nadal pamiętam niektóre cytaty. Książka 

odznacza się zabawnym humorem, ale bywa też 

poważna. Zakończenie zostało naprawdę dobrze 

napisane i gdy kończy się czytać tę książkę, 

nie można się doczekać kolejnej serii. 

Kornelia Kierzkowska, 6k 

 

Czarna księga sekretów 
 

Jest to książka autorstwa F.  E. 

Higgins. Opowiada ona o chłopcu, 

który nazywa się Loudlow Fich. 

Żyje on w mieście, jednak jego życie 

nie  należy do  najłatwiejszych. 

Jego rodzice od najmłodszych lat 

zmuszają go do kradzieży. Gdy 

młody kieszonkowiec budzi się 

pewnego dnia. dowiaduje się, że jego rodzice chcą 

sprzedać jego zęby. Już siedzi na fotelu 

dentystycznym, ale udaje mu się uciec. Gdy 

oddala się od rodziców, którzy ruszyli w pogoń, 

wskakuje do karocy, która wiezie bogacza 

Jeremiasza Ratheta. Używając swoich zdolności, 

kradnie mu rękawiczki i szalik. 

Później bohater poznaje Joego 

Zabbidouna, który proponuje mu pracę, jednak 

Loudlow nie wie, co to będzie. Okazuje się, że są 

w miasteczku o nazwie Pagus Parvus, a Joe 

prowadzi lombard i skupuje ,,rupiecie” 

od każdego, kogo spotka. Nie jest to jednak jego 

jedyna praca, ponieważ o dwunastej w nocy każdy 

może przyjść do niego i sprzedać swój sekret 

w zamian za sowitą zapłatę. Gdy Jeremiasz 

dowiaduje się, że w miasteczku jest nowy 

handlarz, od razu chce się go pozbyć. 

Książka jest, moim zdaniem, bardzo 

ciekawa i warto ją przeczytać. 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 

Tajemnica diabelskiego kręgu 
 

 „Tajemnica diabelskiego 

kręgu” Anny Kańtoch opisuje 

wakacyjne przygody 13-letniej Niny, 

na pozór zwyczajnej dziewczyny 

żyjącej w bardzo normalnej, niczym 

nieróżniącej się od innych rodzinie. 

Jej matka jest bardzo pobożna, 

a ojciec nie do końca ufa aniołom, 

które zeszły na ziemię i są w wielkim 

niebezpieczeństwie.  

Nina zostaje zaproszona przez jednego z nich 

na wakacje do klasztoru w Markotach. 

Gdy dojeżdża na miejsce, okazuje się, że nikt 

z przybyłych, łącznie z nią samą nie zna powodu, 

przez który do wypoczynku w dziwnym miejscu 

zostali „wybrani” akurat oni. Anioły tłumaczą, 

że  to z powodu ich dobroci, jednak każde 

z zaproszonych wie, że nie są ani niesamowicie 

grzeczni, ani nie wyróżniają się zbytnio swoim 

zachowaniem. Razem z przyjaciółmi Jackiem 

i Tamarą rozwiązują zagadki i nie raz narażają 

się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Naj-

dziwniejsze jednak jest to, że każdy coś ukrywa…  

Jest to pierwsza z trzech książek tej serii. 

Pozostałe dwie to: 

• „Tajemnica Nawiedzonego Lasu”, 

• „Tajemnica Godziny Trzynastej”. 

Joanna Piramidowicz, 6d 
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Zmierzch 
 

Jest to pierwsza, najpopu-

larniejsza książka z całej serii po-

wieści napisanych przez Stephenie 

Meyer.    Opowiada    o    przygodach  

17-letniej Belli Swan, która przepro-

wadza się do deszczowego miasteczka 

Forks. To, że ma pecha, to mało 

powiedziane! Dziewczynie od począt-

ku zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, z które-

go nie zdaje sobie sprawy. Na lekcji biologii 

poznaje tajemniczego i przystojnego Edwarda 

Cullena skrywającego sekret, który Bella bardzo 

chce poznać. Nie wie ona, ile niebezpieczeństw 

spadnie na nią, gdy prawda wyjdzie na jaw…  

Następne książki z tej serii to: 

• „Księżyc w nowiu”,  

• „Zaćmienie”, 

• „Przed świtem”, 

• „Drugie życie Bree Tanner”, 

• „Życie i śmierć”,  

• „Słońce w mroku”. 

Joanna Piramidowicz, 6d 
 

Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu 
 

„Zwiadowcy. Ruiny Gorla-

nu” to pierwsza część cyklu „Zwia-

dowcy” liczącego 13 książek, napi-

sanego przez australijskiego pisarza 

Johna Flanagana. Opowieść rozgry-

wa się w czasach wczesnego śred-

niowiecza, o czym świadczą na przyk-

ład brak broni palnej i obecność ciężkich zbroi, 

mieczy i łuków. Książka należy jednak do gatunku 

fantasy, bo zawiera wiele elementów fantas-

tycznych. 

W pierwszej części poznajemy chłopca 

o imieniu Will, który wychowuje się w sierocińcu. 

Gdy osiąga on wiek 15 lat, wraz z przyjacielem 

i rówieśnikiem Horacym oraz kilkoma innymi 

dziećmi staje przed baronem zamku (obyczaj każe, 

by dzieci z sierocińca stawały przed nim i mistrza-

mi wszystkich zajęć). Ma on zdecydować o ich 

przyszłości, na kogo będą się szkolić i kim będą. 

Will, z powodu marnej postury, zostaje odrzucony 

przez mistrza rycerstwa, podobnie robi mistrz 

jazdy konnej. I gdy Will jest już praktycznie 

pewien, że będzie musiał zostać rolnikiem, obok 

barona pojawia się tajemnicza postać. To 

zwiadowca Halt, który podaje baronowi jakąś 

kartkę. Chłopiec, wiedząc, że i tak nie ma nic 

do stracenia, postanawia dowiedzieć się, co 

przekazał władcy członek korpusu zwiadowców. 

Wykorzystuje swoje drobne ciało oraz refleks 

i wdrapuje się na mur zamkowy, a potem 

niezauważony dostaje się do pomieszczenia, 

w którym była przetrzymywana wiadomość. Tu 

jednak czeka na chłopca Halt. Był on przykryty 

peleryną, dzięki której wtapiał się w tło (był 

niewidoczny). Gdy Will chce wziąć karteczkę 

do  ręki, zwiadowca łapie go i prowadzi 

do barona. Okazuje się, że to wszystko było tylko 

testem, ponieważ mężczyzna chciał sprawdzić, 

czy piętnastolatek nadaje się na jego ucznia. 

Młodzieniec zdaje egzamin i zaczyna trening 

pod okiem zwiadowcy. To początek przygód Willa. 

Co do pierwszej części cyklu mam 

mieszane uczucia. Właściwie książka mi się 

podobała, akcja wciągnęła mnie tak, że prze-

czytałem opowieść w kilka dni. Historia postaci 

była dobrze poprowadzona, zauważam jednak 

jeden minus. Jest nim bardzo dobrze znany mi 

schemat: młody chłopak (Will), który chce coś 

osiągnąć, spotyka mistrza (Halta), który go 

trenuje. Mimo to chcę się dowiedzieć, jakie 

przygody czekają Willa, i sięgnę po kolejne części 

cyklu „Zwiadowcy”. 

Jakub Głąbkowski, 6p 
 

Tajemnica Rydlińskiego Lasu 
 

„Tajemnica Rydlińskiego La-

su” to książka napisana przez Sa-

muela J. Halpina. Główną bohaterką 

jest 11-letnia dziewczynka Poppy. 

Podczas wakacji zamieszkuje ona 

u swojej babci. Miejsce, w którym 

mieszka jej „Bunia”, jest jednak 

bardzo dziwne, a zasady jeszcze bardziej. Tylko 

przed szóstą można robić pranie, cukier jest 
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trzymany pod kluczem i nigdy, przenigdy nie 

wolno wycierać kurzu z parapetów.           

Poppy i jej nowy przyjaciel Erasmus 

postanawiają odkryć tajemnicę znikających dzieci, 

a większość odpowiedzi znajduje się w ciemnym 

gęstym lesie na skraju miasta… 

Według mnie, książka ta jest bardzo 

ciekawa. Gdy ją przeczytałam, było mi jej bardzo 

brak, dlatego myślę, że osoby, które lubią 

niesamowite przygody, zdecydowanie powinny 

po nią sięgnąć.                                                    

Alicja Lachowska, 6d 
 

Manga „Ścieżki młodości” 
 

„Ścieżki młodości” to 13-tomowa 

manga napisana i zilustrowana 

przez Io Sakisakę. Opowiada ona 

o historii uroczej nastolatki Futaby 

Yoshioki. Dziewczyna podkochuje 

się w nieśmiałym uczniu Tanace, 

jednak pewnego dnia chłopak znika, 

a Yoshioka się za to obwinia. Z pewnych powodów 

zazdrosne koleżanki z klasy odrzucają Futabę, 

dlatego właśnie wraz z początkiem liceum 

dziewczyna postanawia pokazać światu nową 

twarz. Pewnego dnia Yoshioka spotyka jednak 

chłopaka podobnego do Tanaki, tyle że chłopak 

podaje się za kogoś całkowicie innego… 
Obecnie „Ścieżki młodości” są wydawane 

w sklepie Waneko. Seria jest bardzo ciekawa 

i myślę, że osobom, które lubią romans i komedie, 

ta manga może się bardzo spodobać. 

Alicja Lachowska, 6d 
 

Enola Holmes 
 

W dziewiętnastowiecznej Anglii żyje Enola 

Holmes – siostra samego Sherlocka Holmesa. 

Dziewczynka nie jest wychowywana tak samo jak 

inne dziewczynki w kraju. Pewnego dnia jej matka 

znika w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Wszystkie dowody wskazują na  to, że kobieta 

uciekła. Brat Enoli, Mycroft, postanawia wysłać 

ją na pensję. Mimo że dziewczynka się sprzeciwia, 

zostaje zmuszona do opuszczenia domu.  

W dniu wyjazdu Enola jednak 

znika. Jej bracia podejmują 

bezskuteczne próby odnalezienia jej. 

W tym czasie dziewczyna ze sporą 

sumą pieniędzy, przebrana za dorosłą 

kobietę, postanawia wyjechać do Lon-

dynu gdzie zaczyna poszukiwania 

swojej matki. Po przybyciu do stolicy Anglii Enola 

rozwiązuje różne zagadki, a wszystkie przygody, 

których doświadczy, zmienią na zawsze jej życie. 

 Tomy cyklu książek o Enoli Holmes 

autorstwa Nancy Springer:  

• „Enola Holmes i sprawa zaginionego 

markiza”, 

• „Enola Holmes i sprawa leworęcznej Lady”, 

• „Enola Holmes i sprawa złowieszczych 

bukietów”, 

• „Enola Holmes i sprawa osobliwego 

wachlarza”. 

Istnieją jeszcze dwa tomy z serii o Enoli 

Holmes, obecnie są one jednak dostępne tylko 

w wersji angielskiej.  

Alicja Lachowska, 6d 
 

Korytarzem w Mrok 
 

„Korytarzem w mrok” to 

książka napisana przez Louisa 

Duncana. Historia opowiada o nas-

toletniej Kit Gordy. Pewnego dnia 

dziewczyna dostaje list z zaprosze-

niem do Blackwood – ponurej szkoły, 

w której tylko wyjątkowe osoby mogą 

się uczyć. Jedną z nich jest właśnie Kit. 

Dziewczyna jednak nie jest zadowolona z tego, 

że musi zamieszkać w tym miejscu. Nie chciała 

tam być bez swojej najlepszej przyjaciółki, która 

jakimś cudem nie zdała egzaminów wstępnych, 

mimo iż była bardziej uzdolniona od niej. 

Po czasie Kit zauważa, że w Blackwood dzieją się 

dziwne rzeczy. Na korytarzach widać ludzkie 

sylwetki, a w oknach pokoi pojawiają się światła. 

Dziewczyna wraz z innymi uczennicami 

postanawia odkryć, co tak naprawdę kryje się 

w Blackwood…                                       

Alicja Lachowska, 6d 



 W ŚWIECIE FILMÓW 

 

Zamiana z księżniczką 

  

 Pracująca w Chicago cukierniczka Stancy 

wyjeżdża ze swoim przyjacielem Kevinem i jego 

córką na zawody w robieniu tortów. 

Po przyjeździe jej przeciwniczka zalewa jej 

fartuch płynem. Gdy dziewczyna udaje się 

do łazienki, spotyka identyczną jak ona księżną 

Margaret, która miała wręczyć zwycięzcom 

nagrody. To spotkanie odmieni jej życie…  

 Bardzo polecamy zarówno tę, jak i drugą 

część. (Film w reżyserii Michalea Rohla dostępny 

jest w serwisie Netflix). 

Joanna Piramidowicz, Zuzanna Łoś, 6d 

 

Cudowny chłopak 

 

Jest to film z 2017 roku, jego reżyser to 

Stephen Chbosky. Film stworzono na podstawie 

książki „Cudowny chłopak” R. J. Palacio. 

Opowiada on o przygodach chłopca – Auggiego, 

który od dziecka miał zdeformowaną twarz. 

Ze względu na wygląd był bardzo wyśmiewany 

przez rówieśników. Auggie próbował udowodnić, 

że to nie wygląd jest najważniejszy.  

Jest to bardzo emocjonalny i wzruszający 

film. Polecam obejrzeć każdemu ☺ . 

Julia Piotrowska, 6g 

 

Sześcioraczki 

 

Na platformie Netflix dostępny jest film 

„Sześcioraczki” w reżyserii Michaela Tiddesa. 

W głównej obsadzie sześcioraczków grają Marlon 

Wayans, Bresha Webb, Miachael Ian Black, 

Glynn Turman, Molly Shanon, Debbi Morgan.  

Film opowiada o mężczyźnie, który wraz 

ze swoją żoną spodziewa się dziecka. Nigdy nie 

miał prawdziwej rodziny, bo gdy się urodził, jego 

matka oddała go do adopcji, więc przed na-

rodzinami dziecka chce odkryć, jaka jest jego 

prawdziwa rodzina. Dowiaduje się, że jest jednym 

z sześcioraczków, i za wszelką cenę próbuje 

znaleźć swoje rodzeństwo. Podczas szukania 

reszty rodzeństwa przeżywa wiele przygód.  

Moim zdaniem, film ten jest bardzo 

ciekawy i wart obejrzenia.  

Weronika Czapska, 6e 

 

Park jurajski. Obóz kredowy 
 

Serial został dodany na platformę Netflix 

jeszcze w 2020 roku, jednak drugi sezon możemy 

obejrzeć od 22 stycznia 2021 roku. ,,Park jurajski. 

Obóz kredowy” przedstawia przygody szóstki 

nastolatków, przebywających na wyspie Isla 

Nublar, którą opanowały dinozaury (akcja 

pierwszego sezonu serialu rozgrywa się w tym 

samym czasie i w tym samym miejscu, co pierwsza 

część filmu ,,Park jurajski”).  

https://www.filmweb.pl/person/Stephen+Chbosky-167274
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Teraz krótko przedstawię bohaterów 

serialu: 

Darius BowMan (jego głos podkłada 

Karol Kwiatkowski) jest fanem dinozaurów. Jego 

wiedza pomaga mu przejść grę o tych 

stworzeniach jako pierwszemu na całym świecie. 

Nagrodą jest darmowa wycieczka do parku 

jurajskiego. 

Brooklyn (jej głos podkłada Aleksandra 

Kowalicka) jest trzynastoletnią vlogerką, która 

nagrywa swoje podróże do różnych egzotycznych 

krajów oraz miejsc, takich jak na przykład park 

jurajski. 

Kenji Kon (jego głos podkłada Jakub 

Mróz) pochodzi z bardzo bogatej rodziny (lubi 

rządzić innymi). Jego ojciec zna się z właścicielem 

parku jurajskiego, przez co chłopak był na Isla 

Nublar już kilkanaście razy, co pomaga grupie 

pod koniec pierwszego i drugiego sezonu. 

Yasmina Fadoula (jej głos podkładała 

Matylda Kaczmarska) jest wysportowana 

oraz najsilniejsza z całej grupy. Jest też mistrzynią 

i medalistką siedmioboju i lekkoatletyki (wygrała 

nawet z kontuzją). Przez ciągły trening nie miała 

czasu nawiązać relacji społecznych, na obozie 

więc przychodzi jej to z trudem. 

Sammy Gutierrez (jej głos podkłada 

Zuzanna Bernat) jest przeciwieństwem ,,Yaz”, jest 

otwarta i rozmowna. Mimo to nawiązuje przyjaźń 

z Yasminą. To, w jaki sposób dostała bilet, jest 

tajemnicą i trzeba obejrzeć serial, by się o tym 

dowiedzieć. 

Ben Pincus (jego głos podkładał Jakub 

Szyperski) jest bardzo strachliwym chłopcem, 

z chorobą lokomocyjną. Jego rodzice zmusili go, 

by pojechał na obóz kredowy i przezwyciężył 

swoje lęki. Dla Bena jednak, w przeciwieństwie 

do innych, wycieczka jest karą, a nie przygodą. 

Po zejściu ze statku grupa poznaje swoich 

przewodników (Roxie i Dave’a) i wyrusza z nimi 

do nowoczesnych domów na drzewach. Potem 

widzą przejście roślinożernych dinozaurów 

do zagród.  

Już pierwszego dnia Brooklyn, Kenji 

i Darius pakują się w kłopoty, wychodząc z domku 

w nocy. Chcą pójść do klatek, by z bliska 

przyjrzeć  się dinozaurom (Brooklyn chce je 

nagrać, Darius zobaczyć, a Kenji pomóc 

Brooklyn). Przez przypadek wchodzą do klatki. 

Okazuje się, że siedzą tam mięsożerne raptory. 

Kiedy zostają przyparci do muru przez zwierzęta, 

ratują ich opiekunowie. 

Serial bardzo mi się podobał (oba sezony 

obejrzałem w trzy dni). Akcja trzymała w napięciu 

oraz było wiele jej zwrotów. Postacie miały 

dobrze stworzoną i poprowadzoną historię. Serial 

jest animowany i jest to jedna z lepszych animacji, 

jakie widziałem. Plusem jest dla mnie też to, 

że głosy podłożyli jedni z moich ulubionych 

aktorów.  

Zawsze zastanawiało mnie, co stało się 

z obozami i wycieczkami dla dzieci na Isla Nublar, 

ponieważ podejrzewałem, że takie były. Drugi 

sezon ciekawie pokazuje wysiłki grupy próbującej 

przetrwać pomiędzy zabójczymi dinozaurami. 

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się: kim jest 

naprawdę Sammy, co stało się z ojcem Dariusa 

i czy Ben przezwycięży swoje lęki, obejrzyjcie ten 

serial. Ja to zrobiłem i nie pożałowałem. 

Jakub Głąbkowski, 6p 
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Untitled Goose Game 

 

 Jest to gra logiczna, która została 

opracowana przez dewelopera House House 

i wydana przez Panic w 2019 roku. Ogłoszono ją 

grą roku 2020. 

 W grze sterujesz gęsią, która niepokoi 

mieszkańców angielskiej wioski. Wykonujesz 

zadania i osiągasz określone cele. Można grać też 

w trybie „multiplayer”, czyli w kilka osób. Wtedy 

szybciej i łatwiej wykonuje się zadania. 

Do wykonania większości z nich potrzebujesz 

wielu przedmiotów, a przy niektórych musisz coś 

ukraść lub zrobić coś mieszkańcom, na przykład 

rozwiązać chłopcu buty, by się wywrócił, 

a następnie podmienić jego okulary na inne. 

 Niestety, w grze są też błędy, ale mam 

nadzieję, że niedługo je naprawią.  

 Polecam każdemu tę grę, ponieważ można 

się przy niej dużo pośmiać i pobawić. 

Marek Gajda, 6p 

 

60 seconds! Atomic Adventure 
 

 Gra została wydana przez studio Robot 

Gentleman i dostępna jest na telefon PS4 i PC. 

 Główni bohaterowie to zwykła pospolita 

amerykańska rodzina. Ted ze swoją żoną Dolores 

i dziećmi – nastolatką Mary Jain i 12-latkiem 

Timem – żyją spokojnie w swoim domu (dziwne 

rzeczy tam trzymają). Pewnego dnia dowiadują 

się, że Sowieci zrzucają na ich miasto bombę 

atomową. Gracze w postaci Dolores lub Teda 

mają za zadanie w 60 sekund zebrać 

najpotrzebniejsze rzeczy i członków rodziny 

oraz zdążyć do schronu. Po tym czeka nas wiele 

dni, w których dzieją się różne rzeczy. Trzeba 

decydować, kto co dostanie i kiedy wyruszyć 

na ekspedycję. Gra ma wiele zakończeń. Są też 

opcje robienia wyzwań, zbierania oraz prze-

trwania, za które dostaje się przebrania 

dla członków rodziny. 

 

 Jak dla mnie, gra jest ciekawa, 

ale niewarta swojej ceny na PS4 (40 zł). 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 

Było sobie życie 
 

Na podstawie 

serialu „Było sobie życie” 

powstała planszówka o tej 

samej nazwie. 

W grze są cztery 

typy żetonów: lekarstwa, 

leukocyty, globinki i hemo. 

By wygrać, należy 

zgromadzić siedem hemo. Plansza jest podzielona 

na 4 układy, a każdy gracz wybiera jeden. Na start 

otrzymujemy 3 globinki, 2 lekarstwa i 2 leukocyty. 

Po okrążeniu całej planszy dostaje się ten zestaw 

jeszcze raz. Na planszy są pola takie jak: 

„pytanie” (trzeba wybrać pytanie łatwe 

lub trudne i na nie odpowiedzieć), „szansa” 

(bierze się kartę „szansy” i  robi to, co nakazuje 

karta), „pech” (bierze się kartę „pech” i robi to, 

co nakazuje karta), „wirus” (oddaje się leukocyt) 

i „bakteria” (oddaje się lekarstwo). Gra zawiera 

też kartę „przelicznik”, która pokazuje, co można 

na co wymienić: 4 globinki na 1 hemo, 

2 lekarstwa na 1 globinkę i 2 leukocyty 

na 1 globinkę. 

Gra jest bardzo ciekawa i można się z niej 

wiele dowiedzieć. 

Jakub Głąbkowski, 6p 
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Plants vs Zombies:  

Garden Warfare 2 

 

„Plants vs Zombies: Garden Warfare 2” 

to strzelanka prowadzona z perspektywy trzeciej 

osoby, opracowana przez PopCap Games 

i opublikowana przez Electronic Arts. 

 W grze możesz być roślinami lub zombie. 

Istnieje możliwość gry wieloosobowej. Walczysz 

na polu bitwy. Pojawiają się tam też bossy, które 

mają bardzo dużo życia.  

Marek Gajda, 6p 

 

Subnautica 

 

„Subnautica” to gra wydana przez Un-

know Worlds Enternaiment. Jest to gra 

survivalowa, której akcja dzieje się w przyszłości 

na planecie, którą praktycznie w całości pokrywa 

woda.  

Fabuła gry mówi o organizacji Alterra, 

która wystrzeliła na planetę 4546B ogromny 

statek Aurorę w celu pozyskania surowców. 

Niestety, z nieznanych powodów (wcale 

niezwiązanych z epidemią i kosmitami) statek się 

rozbija, jednak część załogi ucieka w kapsułach 

ratunkowych (co większości z nich i tak nie 

ratuje). Podczas gry wcielamy się w szczęściarza, 

którego kapsuła spadła na bezpieczny biom 

(w przeciwieństwie do innych).  

Flora i fauna tej planety są niezwykle 

różnorodne, zaczynając od niegroźnych, 

ale bardzo pożywnych łypaczy, aż po zabójcze 

ghost lewiatany. Jednymi z podstawowych 

narzędzi są: skaner, nóż, narzędzie naprawcze 

oraz konstruktor baz. Skanerem można 

przeskanować na przykład fragment palnika 

laserowego, by móc stworzyć cały. Nożem można 

odcinać wodorosty, a po zmodyfikowaniu smażyć 

ryby bez fabrykatora (w którym tworzy się 

podstawowe elementy). Narzędziem naprawia się 

uszkodzone rzeczy lub pęknięte ściany. Fabrykator 

baz umożliwia stworzenie baz pod wodą.  

Po pewnym czasie lub po kontakcie 

z zarażonymi zwierzętami można zarazić się 

bakterią, przez którą wcale nie kosmici zarządzili 

kwarantannę. Z choroby trzeba się wyleczyć, 

by przejść grę.  

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kim jest 

(a może czym jest) sea imperror, jak wyleczyć się 

z choroby, co stało się naprawdę z Aurorą, 

i sprawdzić, czy ograniczenie wiekowe 7+ jest 

słuszne, kupcie tę grę. 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 

The Sims 4.  

Zjawiska Paranormalne 
 

„The Sims 4. Zjawiska paranormalne” to 

najnowszy dodatek, który ukazał się 26 stycznia.  

W tym dodatku Simowie mogą doświadczyć 

paranormalnych rzeczy. Zacznijcie mieszkać 

w nawiedzonych domach i odprawiać rytuały 

spirytystyczne. W wielu miejscach odnajdziecie 

pojawiające się znikąd ślady, magiczne runy, 
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złowrogo wyglądające laleczki. Atmosferę 

podkręcą skrzypiące drzwi, gasnące światła 

i tajemnicze cienie. 

Zbudujcie cudowne wnętrza w stylu boho. 

Jeżeli nie lubicie sprzątać, wezwijcie kościldę – 

upiorną pokojówkę kościotrupa. Możecie zostać 

badaczami zjawisk paranormalnych, ale najpierw 

musicie porozmawiać z Guirym, aby odblokować 

tę karierę!  

Szczerze zachęcam do zakupienia tego 

pakietu. Jestem bardzo podekscytowana i myślę, 

że jest to najbardziej rozbudowany dodatek 

do „The Sims 4”. 

Alicja Lachowska, 6d 

 

OVERCOOKED! 

 

„Overcooked!” to gra wideo wyprodu-

kowana przez studio Ghost Town Games, 

polegająca na przygotowywaniu dań. Na ekranie 

pojawiają się zamówienia, które musimy wykonać, 

zanim skończy się czas. Bardzo mi się ona 

podoba, ponieważ można w nią grać zarówno 

samemu, jak i z całą rodziną (w grę może grać 

4 uczestników). Jest tam wiele różnych poziomów, 

choć w jej drugiej części jest ich nieco więcej. Gra 

jest dostępna na Windows, PlayStation 4, Xbox 

One oraz Nintendo Switch.  

Bardzo polecam grać w nią z przyjaciółmi 

lub rodziną, gdyż wtedy jest to ciekawsze 

i zabawniejsze. 

Zuzanna Łoś, 6d 

 

Panna MONOPOLY 
 

Niedawno wyszła nowa wersja gry 

„Monopoly”. Nosi tytuł „Panna Monopoly”.  

Gra ma prawie takie same zasady jak 

normalne „Monopoly”, tylko że tutaj kobiety 

zarabiają więcej. 

Kobiety dostają 

na przykład więcej 

za przejście pola Start 

lub za różne zadania.  

Gra jest intere-

sująca, zawiera cieka-

we metalowe pionki i dużo kart. Wszystkie 

wynalazki zapisane na planszy zostały 

wynalezione przez kobiety. Sama mam tę grę, 

grałam w nią i bardzo mi się podoba. 

Weronika Czapska, 6e 

 

My Rummy 
 

W domu gramy w tę grę 

dość często i bardzo ją lubimy. 

Do niedawna nie wiedziałem, 

że ta gra planszowa stworzona 

została na wzór gry w karty 

Remik (Remi Brydż).  

„My Rummy” to wspa-

niała gra rodzinna dla minimum 

3 graczy. Jest bardzo prosta. 

Podoba się osobom, które nie 

lubią grać w gry planszowe. Na początku każdy 

gracz losuje 14 małych kart, które umieszcza 

na  swojej podstawce. Aby rozpocząć grę, 

konieczne jest posiadanie 30 punktów. Można 

używać kombinacji co najmniej trzech kart 

o takiej samej wartości, ale innych kolorach, 

czyli czerwona 8, czarna 8 i fioletowa 8, 

albo  układu minimum 3 kolejnych kart, 

na przykład zielona 5, zielona 6 i zielona 7. Są też 

2 Jokery, które mogą zastąpić wybraną kartę.  

Aby wygrać, trzeba działać strategicznie, 

bez przerwy planować i manipulować kartami, 

które są na stole. Celem jest pozbycie się 

wszystkich kart. Można przesuwać, dokładać, 

zmieniać całe układy kart na stole. To jest czasem 

bardzo zabawne, ale też denerwujące, gdy ktoś 

zaplanował sobie jakiś ruch, a poprzednik psuje 

mu szyki.  

Marek Gajda, 6p 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghost_Town_Games&action=edit&redlink=1
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The last stand 
 

Piosenkę napisał 

oraz  zaśpiewał zespół Sabaton. 

In the heart of Holy See 

In the home of Christianity  

The seat of power is in danger 

There's a foe of a thousands swords  

They've been abandoned by their lords  

Their fall from grace will pave their path, to 

damnation 
 

W samym sercu Stolicy Apostolskiej 

W domu chrześcijaństwa 

Siedziba władzy jest zagrożona 

Tam jest wróg z tysiącami mieczy 

Zostały porzucone przez swych panów 

Ich upadek utoruje im drogę do potępienia 

Piosenka opowiada o dniu 6 maja 1527 

roku. Tego właśnie dnia o świcie hiszpańsko-            

-niemiecka armia uderzyła na Rzym i zaczęła go 

plądrować. Przebywał tam wtedy papież Klemens 

VII. 

Dying for salvation with dedication 

No capitulation, annihilation 

Papal commendation, reincarnation 

Heaven is your destination 

In the name of God!  

For the grace, for the might of our 

Lord For the home of the holy 

For the faith, for the way of the sword  

Gave their lives so boldly 
 

Śmierć za zbawienie z dedykacją 

Bez kapitulacji anihilacji 

Papieskie wyróżnienie, reinkarnacja 

Niebo jest twoim przeznaczeniem 

W imię Boga 

Przez łaskę dla potęgi Pana 

Dla świętego domu 

Do wiary za pomocą miecza 

Oddali swoje życie tak śmiało  

Stu osiemdziesięciu dziewięciu gwar-

dzistów broniło  papieża, jednak tylko czterdziestu 

dwóch przeżyło. Według mnie, piosenka ma 

pokazać męstwo poległych. Miło się jej słucha. 

Sabaton - The Last Stand (Music Video) - YouTube 

Jakub Głąbkowski, 6p 

 
1 Za tłumaczenie odpowiedzialny jest Yotuber PtaKu 

Shiroyama 
 

„Shiroyama” to utwór napisany 

przez szwedzki zespół Sabaton, wykonujący muzykę 

rockową. Na chwilę obecną piosenkę na platformie 

YouTube wysłuchało 2,1 mln osób. 

It's the nature of time 

That the old ways must give in 

It's the nature of time  

That the new ways comes in sin 
 

Taka jest natura czasu1* 

Że stare rządy muszą ustąpić 

Taka jest natura czasu 

Że nowe rządy przychodzą w agresji 

Piosenka opowiada o bitwie pod Shiro-

yamą. To starcie zbrojne miało miejsce 24 wrześ-

nia 1877 roku. Doszło wtedy do buntu Satsumy 

i powstania tradycyjnie uzbrojonych samurajów 

przeciwko nowoczesnej armii cesarskiej (wyda-

rzenie to zostało nazwane zmierzchem samurajów, 

ponieważ była to ich ostatnia bitwa).  

Until the dawn they hold on 

Only 40 are left at the end  

None alive, none survive  

Shiroyama 
 

Walczyli aż do świtu  

Na koniec pozostało ich czterdziestu 

Nikt nie przetrwał, wszyscy zginęli 

Shiroyama 

Piosenka opowiada o męstwie samurajów, 

o tym jak zginęli w imię honoru i Bushido2. 

Wiedzieli, że nie mają szans, wiedzieli, 

że zostaną zmasakrowani, a jednak pomimo tego 

w imię dawnych tradycji walczyli i zginęli. Właśnie 

dlatego wybrałem tę piosenkę, bo pokazuje, 

że honor był dla samurajów najważniejszy, był 

dla nich ważniejszy od życia. Poza tym melodia 

piosenki jest dla mnie przyjemna, jednak osobom 

wolącym spokojną muzykę utwór ten nie 

przypadnie do gustu. 

https://www.youtube.com/watch?v=oKW6gLLmx

DQ 

Jakub Głąbkowski 6p 

 

 

2 Bushido- kodeks honorowy samurajów 

https://www.youtube.com/watch?v=gtbbIB776ks
https://www.youtube.com/watch?v=oKW6gLLmxDQ
https://www.youtube.com/watch?v=oKW6gLLmxDQ
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Najbardziej Niesamowita 

Historia 9 
Życie bez bytu i bezkres bez przestrzeni 

Cześć! Hmm… na czym to ja skończyłam? Ach, 

już pamiętam. Na ciemności, prawda? Pozwólcie, 

że teraz opowiem o niczym. 

Nie, nie żartuję. Po co miałabym to robić? 

Przecież Nic jest bardzo fascynujące! Może nie 

licząc faktu, że cóż, do Czegoś (a jedynie do tej 

kategorii można zaliczać fascynujące rzeczy) 

bardzo mu daleko. 

Nic istnieje, istnieje jak najbardziej, ale nie jest 

niczym konkretnym. Właściwie to w ogóle niczym 

nie jest. Powiedziałabym, że to jakaś bezdenna 

pustka, gdyby nie fakt, że skoro nie jest niczym, nie 

może być też pustką, próżnią ani niczym takim. 

Kiedy przekroczyliśmy wspomnianą w poprzed-

niej części dziurę w ścianie, dziwnie się poczułam. 

Nic nie widziałam. Czy też widziałam nic. 

Właściwie na jedno wychodzi. Nie była to ciemność 

ani nieskończony błękit, jak gdyby usunąć cały ten 

świat i wstawić w jego miejsce jedynie maleńką 

wysepkę. Było to po prostu nic i tyle. 

Razem z Tim leciałam w dół. Ponad naszym 

głowami rozciągał się bezkres, a na dole… w dół 

nie mogłam spojrzeć. Gdy tylko spróbowałam, 

poczułam w szyi tak nieznośny ból, że musiałam 

natychmiast zaprzestać. 

Miałam wrażenie, że minęły tysiąclecia, chociaż 

pewnie były to tylko dekady. Zresztą czas i tak nie 

miał znaczenia. Była to po prostu wieczność, 

w którą wchodziłam, a potem gwałtownie się z niej 

uwalniałam. 

Kiedy w końcu wyłoniłam się z nicości, stałam 

w olbrzymim pomieszczeniu, które oświetlała 

jedynie lampa naftowa stojąca na stoliku pośrodku 

części nadającej się do stania. Resztę 

pomieszczenia zajmowała woda. Zdałam sobie 

sprawę, że nie widzę Tiego. Zwyczajnie nie było go 

obok mnie. Zadrżałam. Chciałam się odezwać, 

ale czułam, że zrobię wtedy coś niewybaczalnego, 

że zaburzę ten panujący wokół spokój. Dlatego 

stałam po prostu, czekając, aż coś się wydarzy. 

Nie musiałam długo czekać. Najpierw woda 

gwałtownie wezbrała, utworzyła się olbrzymia fala. 

Gdy opadła, ujrzałam w jej miejscu posąg. 

Ze szkła. 

Pewnie już się zorientowaliście, że jestem 

przyzwyczajona do niezwykłych sytuacji. 

Zazwyczaj po prostu wzruszam na nie ramionami, 

to dla mnie codzienność. Ale tego naprawdę nigdy 

się nie spodziewałam. 

Posąg przedstawiał Tiego. Tiego machającego 

rękami i krzyczącego coś – być może wołającego 

o pomoc. Wyglądał bardzo realistycznie. Nawet 

trochę się przestraszyłam, szybko jednak doszłam 

do siebie. Czy dotarłam do końca? Czy znajdę 

Alkę? Rozejrzałam się i zobaczyłam łódkę 

unoszącą się na wodzie obok posągu. Jak miałam 

do niej wsiąść? A może właśnie powinnam 

przepłynąć wpław? 

To była jedyna droga. Po drugiej stronie 

zauważyłam drzwi. Czułam już, że to było to. Alka 

musiała tam być. Niewiele myśląc, wskoczyłam 

do wody… 

… która błyskawicznie zmieniła się w szkło 

i uwięziła mnie. 

Spanikowałam. Zaczęłam się szamotać, ale nic 

to nie dało. I wtedy zdałam sobie sprawę, że to nie 

szkło, lecz kryształ, który sięgał na głębokość 

zaledwie jakichś dwóch centymetrów – głębiej była 

już zwykła woda. Uznałam, że najlepiej będzie 

rozbić go i dostać się do łódki. 

To na razie wszystko. Do zobaczenia 

w następnym numerze! 

Iga Schefs-Pietrzak, 6f 
 

W pogoni za domem 
Rozdział 3 

– W którą teraz stronę? – zapytałam ponownie. 

    – Idźmy w lewo, tam widać światło! Może ktoś 

rozpalił tam ogień! – Takashi rzucił się biegiem 

do przodu, nie zważając na otaczające nas 

przeszkody. 

     Gdy tylko go dogoniłam, krzyknęłam: 

     – Tak! Wreszcie się ogrzejemy! 

     – Szybciej byśmy to zrobili, gdybyś była tak 

uprzejma, żeby pójść do lasu po drewno 

na ognisko. 
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     Resztę drogi przebiegliśmy w ciszy. Gdy zbli-

żyliśmy się do źródła światła na tyle, żeby nie 

zasłaniały go żadne drzewa, zamarliśmy. Przed na-

mi widniał piękny, acz przerażający Fudżi. Jeden 

z najwyższych, aktywnych wulkanów w  Japonii... 

wcześniej zasłaniały go drzewa, poza tym nie 

patrzyliśmy w górę. Najgorsze było to, że Fudżi 

właśnie wybuchał... Nagle poczuliśmy dym 

z palących się drzew. Zaczęłam biec, nie patrząc, 

co z Takashim. On stał tam jeszcze chwilę, 

zapatrzony w płynącą z wnętrza wulkanu lawę, 

a  potem szybko mnie dogonił. Nie wiem, ile 

przebiegliśmy, 500 metrów czy kilometr. Byle jak 

najdalej. Najpierw z bratem biegliśmy obok siebie, 

potem on zwolnił, co było kompletnie do niego 

niepodobne.  

     – Takashi, dobrze się czujesz? – krzyknęłam, 

bo nie chciałam zawracać. 

     – Nie, strasznie mi duszno… – Spojrzałam 

na niego dokładnie w momencie, gdy zemdlał. 

     Wiedziałam, że to przez otaczający nas dym, 

jednak ja jeszcze byłam zbyt przejęta, żeby tak to 

odczuwać. Wróciłam do niego, podniosłam go 

i zaczęłam znów biec. Teraz myślałam tylko o tym, 

żeby nie wdychać za dużo dymu. Ale był już 

wszędzie. Gdy dobiegłam do miejsca, z którego 

przed 30 minutami ruszyliśmy w stronę światła, ja 

też upadłam i chyba zemdlałam… 

Alicja Lachowska, Zuzanna Łoś  

i Joanna Piramidowicz, 6d 
 

Anielici 
Rozdział 1 

     Za oknem świeciło piękne słońce, a ja siedzia-

łam w klasie i czekałam na dzwonek, który powi-

nien już dawno zadzwonić. A ja tak bardzo chciała-

bym już pojechać do domu. Matematyk przepytywał 

jakichś uczniów, ale nie bardzo mnie to obchodziło. 

Nagle Nathalie szturchnęła mnie łokciem. 

     – Au – szepnęłam. 

     – Olivio, pytam ciebie ostatni raz. Jakie jest 

rozwiązanie do zadania? – spytał wyraźnie zły 

nauczyciel. 

     – Którego? – zapytałam. To był wielki błąd. 

     – Zadanie jest na tablicy – odparł matematyk. 

Popatrzyłam w tym kierunku. Były tam zapisane 

jakieś wzory, których nie przerabialiśmy. 

     – Nie wiem – powiedziałam. – Chyba jeszcze ich 

nie przerabialiśmy.  

     Klasa zachichotała, a nauczyciel popatrzył 

na mnie z wyrzutem. 

     – Przerabialiśmy to na dzisiejszej lekcji – rzekł 

zdenerwowany nauczyciel. – Mam nadzieję, że na-

uczysz się tego w domu. Niestety, muszę ci wstawić 

minusa za pracę na lekcji. Zostały ci jeszcze dwa. 

      Na moje szczęście zadzwonił upragniony 

dzwonek, który oznaczał koniec lekcji. 
 

     Wyszłam z klasy razem z Nathalie. 

     – Dzięki – powiedziałam. 

     – Nie ma za co. Od tego są przyjaciółki – 

odpowiedziała. – A tak w ogóle to idziesz sama? 

     – Tak. Brat raczej po mnie nie przyjedzie, 

a mama poszła do przyjaciółki – odpowiedziałam.  

     Jeszcze chwilę porozmawiałyśmy, pożeg-

nałyśmy i poszłyśmy do domów. 
 

     Weszłam przez drzwi główne. Mama siedziała 

na kanapie w salonie. To do niej niepodobne, 

bo zazwyczaj siedzi do osiemnastej u przyjaciółki, 

a była dopiero czternasta. 

     – Hej, jak było w szkole? – spytała mnie, 

gdy weszłam do salonu. 

     – OK. Dostałam minusa na matmie – odparłam. 

     – Szkoda – powiedziała mama. Rozmowa 

wyraźnie się nie kleiła. 

     – To ja może już pójdę na górę. 

     – Poczekaj. Muszę powiedzieć ci coś ważnego, 

Olivio. 

    – Dobrze – powiedziałam i usiadłam na kanapie. 

     – A więc, mówiłam ci o tym, jak rozwiodłam się 

z tatą – powiedziała.   

     Skinęłam zaskoczona głową. Opowiadała mi 

o tym jeden raz, gdy miałam 10 lat. Teraz mam 16 

i do tej chwili ani słowem nikt nie wspomniał 

o tacie.  

     – Nie powiedziałam ci o jednej rzeczy – rzekła. 

– Bo on jest... Jakby ci to powiedzieć... On jest 

aniołem. 
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     Wybałuszyłam oczy. Z moją mamą coś jest 

chyba nie w porządku. Przyłożyłam rękę do jej 

czoła. Było zimne. 

     – Mamo, chyba zwariowałaś – powiedziałam. 

     – Nie – odpowiedziała. – Idź spytać Christiana.  

     Popędziłam po schodach do mojego brata. 

     – Mama zwariowała – krzyknęłam do Chris-

tiana. A właściwie do pokoju. Bo nie było tam 

mojego brata. 

     – Bu! – krzyknął Christian, który jakimś cudem 

wyłonił się zza drzwi. 

     – Wiesz, że mnie nie przestraszyłeś – powiedzia-

łam. Ale to nie była prawda. Jeszcze teraz łomotało 

mi serce, ale nie chciałam dać tego po sobie 

poznać. 

     – Tak, na pewno – powiedział. Teraz przy-

pomniałam sobie, dlaczego tu przyszłam, 

bo w drzwiach pojawiła się mama. 

      – Spytała ciebie? – zwróciła się do niego. 

     – Nie – odpowiedziałam. – Mama zwariowała 

i mówi o jakichś aniołach! – zwróciłam się 

do Christiana. 

     – To, co mówiła, to prawda – powiedział 

Christian. – Mogę ci udowodnić. 

     Pociągnął mnie w stronę drzwi. 

     – Tylko się nie przestrasz – ostrzegł. Ale ja się 

nie bałam. Ja byłam załamana. Dwie najbliższe mi 

osoby zwariowały. Za chwilę zaczną gadać 

o babeczkach chodzących po parku. 

     Christian stanął na środku naszego ogródka. 

Nagle coś zaświeciło od mojego brata. Dopiero 

po chwili mogłam normalnie patrzeć.  

     – Jeju, ty masz skrzydła – powiedziałam 

do niego. 

     I rzeczywiście, z jego pleców wystawały prawie 

idealnie białe skrzydła na rozpiętość trzech 

metrów. 

Rozdział 2 

      Minął tydzień, a ja nadal nie mogę uwierzyć, 

że moja mama i brat są ,,anielitami", czyli są 

spokrewnieni z aniołami. I przy okazji ja też. 

Dowiedziałam się także, że jeśli moja mama jest pół 

anielitką, pół człowiekiem, a tata aniołem, to ja 

i Christian jesteśmy w trzech czwartych aniołami. 

Jak to ujął mój brat, „bardziej anioł niż człowiek”. 

Najgorsze jest jeszcze to, że nie mogę tego 

powiedzieć Nathalie... Zawsze mówię jej wszystko, 

ale obiecałam mamie, że tego nie zrobię.  

     –  Liv, przestań pisać ten dziennik i chodź 

na kolację –  zawołała moja mama. 

     –  To nie jest dziennik, tylko Zbiór Mojej Wiedzy 

o Anielitach, w skrócie ZMWA –  odkrzyknęłam 

z niesmakiem. Zapomniałam, że  nie  mówiłam 

mamie o ZMWA, tylko powiedziałam, że potrzebuję 

brudnopisu. 

     –  Co? 

     – Nic, już idę – odpowiedziałam. Wytłumaczę to 

mojej mamie po kolacji. I wspomnę jej jeszcze 

o jakimś nieznanym numerze, z którego ktoś dzwo-

nił do mnie ze dwadzieścia razy. Albo jednak nie, 

nie będę jej niepotrzebnie martwić. 
 

      Po kolacji mama powiedziała, że chce ze mną 

porozmawiać. 

     –  OK –  odpowiedziałam. Poszłam z mamą 

do salonu, a Christian wyszedł z domu, bo umówił 

się z przyjaciółmi. 

     –  Chciałam ci powiedzieć, że... ech... każdy 

anielita ma swoje zadanie do wykonania na Ziemi. 

Objawia się poprzez wizje... sny... i mówi nam, co 

mamy robić.... Ty też będziesz miała swoje, 

ale dowiesz się o nim w odpowiednim czasie. 

     –  Super. 

     Mama nie zważała na moje komentarze. Widać 

było, że przygotowuje się na tę rozmowę 

od dłuższego czasu. 

     –  Każdy anielita ma jakąś „Moc” (autorka: To 

jest jakaś zdolność, umiejętność. Nazwijmy to 

,,Mocą”). Może to być czytanie w myślach, 

uczuciach, znajomość wszystkich języków itp. Jest 

jeszcze coś. Anielitom rany goją się o wiele szybciej 

i lepiej im idzie w nauce niż ludziom. 

     –  Aha –  powiedziałam. 

     –  To już wszystko, co powinnaś wiedzieć, i jes-

tem z ciebie bardzo dumna. Dobrze sobie radzisz –  

powiedziała mama na koniec –  jutro masz szkołę, 

powinnaś już spać. Dobranoc. 

     –  Dobranoc, mamo. 
 

     Leżałam w łóżku i myślałam. Jeszcze raz 

wspominałam słowa Christiana ,,Bardziej anioł 

niż człowiek''. Teraz to się zgadzało. 

Poli… 



 NASZE PASJE 

 

Kurs grafiki komputerowej 
 

Wzięcie podczas ferii zimowych udziału 

w kursie grafiki komputerowej od „CodeRiders” 

zaproponowali mi rodzice, ponieważ wcześniej 

w drugiej klasie chodziłem na zajęcia budowania 

z  klocków lego i programowania. Później 

w trzeciej klasie uczęszczałem na te same zajęcia, 

tylko że z programowania w Scratch, jednak 

zajęcia szybko się skończyły, ponieważ były one 

w piątek i prawie nikt na nie nie przychodził oprócz 

mnie. Teraz, kiedy jestem już w szóstej klasie, 

w czasie ferii zimowych pojawiły się one w formie 

kursu grafiki komputerowej w programie GIMP - 

2.10, odbywały się one codziennie przez tydzień. 

Na pierwszych i drugich zajęciach 

uczyliśmy się ogólnej obsługi Gimpa, potem 

robiliśmy memy i fotomontaże, a na koniec 

zrobiliśmy ministronę jako swoje portfolio. Teraz, 

w drugim semestrze szóstej klasy, odbywają się te 

same zajęcia co środa. Zrobiłem na nich taką 

grafikę: 

Tytus Guz, 6b 

 

Hodowla kaktusów 

 

Naszą wspólną pasją jest hodowla 

kaktusów. U Zuzi zaczęło się to cztery lata temu, 

a u Joasi trzy. Kaktusy są świetnymi roślinami 

pod wieloma względami: 

➢ Nie potrzebują dużej ilości światła. 

➢ Nie trzeba ich codziennie podlewać. 

➢ Dzięki nim można nauczyć się 

odpowiedzialności.  

➢ Niektóre działają leczniczo. 

➢ Są ładną ozdobą. 

➢ Te rośliny są bardzo wytrzymałe. 

Gorąco pole-

camy hodowanie kak-

tusów. Ich kolor jest 

bardzo przyjemny 

dla oka. Każdy wśród 

tych roślin znajdzie 

coś odpowiadającego 

jego charakterowi 

i pasującego do upo-

dobań. 

Joanna Piramidowicz, Zuzanna Łoś, 6d 

 

Gra na keyboardzie 
  

Jedną z moich pasji jest granie na key-

boardzie. Właściwie to zaczęłam grać, gdy miałam 

9 lat, wtedy zaczął uczyć mnie brat, który kiedyś 

sam się uczył, ale potem przestał. Następnie mama 

postanowiła, że zapisze mnie na zajęcia. Tam 

nauczyłam się grać wielu piosenek oraz do-

wiedziałam się, że mam słuch muzyczny (to znaczy, 

że szybciej przychodzi mi nauka na instrumentach 

niż innym). I tak chodziłam na zajęcia przez dwa 

lata. Po tym okresie sama postanowiłam się uczyć 

w domu. I tak gram na keyboardzie do dziś. 

Uwielbiam to robić i sprawia mi to radość.  

A teraz szybko wytłumaczę, co to tak 

dokładnie keyboard: jest to klawiszowy instrument 

muzyczny podobny do fortepianu, tylko że keyboard 

to unowocześniona wersja fortepianu, ponieważ 

w keyboardzie jest malutki ekranik pokazujący, jak 

wysoki jest dźwięk danego klawisza. Są też różne 

inne przyciski, na przykład do zmiany tonu 

oraz barwy. 

Michalina Jeznach, 6g 

 



 W SŁONECZNYM NASTROJU 

 

– Asiu, to nie jest maseczka, w której byłaś 

w przedszkolu. 

– Tak, zamieniłam się z Kasią, bo miała fajniejszą. 
 

Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią 

nie pójdziesz. 
 

Nie musisz chodzić do szkoły, jeśli już w niej jesteś. 

Wybrał Tytus Guz, 6b 
 

–  Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, 

teraz jest tylko jedno. Co się stało? 

–  To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem 

tego drugiego. 
 

 –  A my mamy w domu wszystko! –  chwali się 

koleżankom mała Ala. 

–  Skąd wiesz? 

–  Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama 

powiedziała, że tylko tego brakowało. 
 

Mama pyta Jasia: 

–  Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej 

lubisz? 

–  Dzwonek, mamo. 
 

Mama pyta Jasia:  

–   Gdzie jest twoja złota rybka? 

–  W kieszeni, wziąłem ją na spacer. 
 

Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia: 

– Wnusiu, dobrze się chowasz? – pyta. 

– Staram się– wzdycha Jaś. – Ale mama i tak 

zawsze mnie znajdzie i wykąpie... 
 

– Najlepszym prezentem od Ciebie dla mnie będą 

Twoje dobre stopnie. 

– Nic z tego, tatusiu, już Ci kupiłem skarpetki. 
 

– Dlaczego kładziesz mokrą chusteczkę na ścianie? 

– Tata kazał mi zrobić mokry okład w miejscu, 

w którym się uderzyłem. 
 

– Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy 

Zosi. Ile cukierków zostanie dla Ciebie? – pyta 

nauczycielka. 

– Za mało. 

 

– Dzieci, nie widziałyście mojego sitka? 

– Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 

Wybrała Karolina Danilecka, 6g 
 

Na lekcji biologii pani pyta Jasia: 

–  Jasiu, jakie znasz rośliny rolne? 

-–  No... Marchewkę, rzodkiewkę, pietruszkę... 

–  Nie, Jasiu, nie marchewkę i rzodkiewkę, tylko 

marchew i rzodkiew. 

–  I pietrusz też? 
 

–  Wymieńcie przykłady wielkich miłości –  prosi 

nauczyciel. 

–  Romeo i Julia –  mówi Ola. 

–  Tristan i Izolda –  mówi Karolek. 

–  Mój tata i telewizor –  mówi Andrzejek. 
 

Nauczycielka biologii pyta dzieci: 

–  Kto z was wie coś na temat komara? 

Michał wstaje i recytuje bez zająknięcia: 

–  Komar to nasz znakomity lekkoatleta, złoty 

medalista olimpijski w pchnięciu kulą. 
 

Tata mówi do Jasia: 

–  Jasiu, pomaluj okna w salonie. 

–  Dobrze, tato. 

Po godzinie chłopiec przychodzi i pyta: 

–  Ramy też pomalować? 

Wybrała Liliana Pobłocka, 6k 
 

Nauczycielka pyta Kazia: 

– Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej 

diamentów został aresztowany”? 

– W więzieniu, proszę pani. 
 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

– Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

– Po obiedzie. 

– To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

– Bo jestem na diecie. 
 

– Jasiu, która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

– Missisipi. 

– A o ile? 

– O 6 liter :) 

Wybrała Julia Piotrowska, 6g 


