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„Wymarzony dom” 

Piękny domek sobie zbuduję,  

W nim okienka pomontuję. 

Niech słoneczko przez nie wnika 

I radośnie w nim pomyka. 

 

Jak wesoło i radośnie 

Mój malutki dom wyrośnie. 

W nim pieseczek się wychowa, 

Kotek, myszka, leśna sowa. 

 

Bo zwierzaki lgną do ludzi. 

Rano kogut nas obudzi, 

By do szkoły iść radośnie. 

Niech no szybko mój dom rośnie. 
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Witajcie po wakacyjnej przerwie! Mimo że  trochę czasu minęło, 

wracamy do Was z pełną porcją ciekawostek i porad! Dla każdego coś się 

znajdzie ! Będą Wasze ulubione kąciki, do których dojdą nowe, np. 

Kącik sportowy. Nie martwcie się - nadal  będą różne  zabawne  żarty, 

które rozśmieszą Was do łez oraz krzyżówki, wierszyki, wykreślanki i 

słynne „Co w szkole piszczy?”. Jednym słowem:  postaramy się,  by czas 

spędzony z naszą gazetką w ręku, nie był czasem straconym!  

Bardzo serdecznie zapraszamy Was do regularnego czytania naszej 

gazetki, bo warto! 
 

Redakcja;) 
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
 

Wybory do 

Samorządu       

Szkolnego 

Dnia 16 września w 

naszej szkole odbyły 

się wybory do 

Samorządu 

Uczniowskiego, w 

których wzięli udział 

uczniowie wszystkich 

klas III, IV, V i VI. W 

wyniku głosowania 

przewodniczącą szkoły 

została Julia Tomiak z 

klasy VIc, a jej 

zastępcą Stanisław 

Namysł z klasy VIa.                

Gratulujemy! 

Apel 

inauguracyjny 
W środę 24 września 

odbył się szkolny apel, 

podczas którego 

zostały przedstawione  

wyniki wyborów do SU 

oraz wyniki konkursu 

plastycznego. 

Uczniowie klas V i VI 

przywitali oklaskami 

klasy IV. Pani Dyrektor 

zwróciła uwagę                   

na zachowanie 

bezpieczeństwa 

podczas przerw, 

zachęcała do brania 

udziału w zajęciach 

dodatkowych                           

i konkursach, życzyła 

każdemu wszystkiego 

dobrego w nowym roku 

szkolnym. Samorząd 

Uczniowski 

przedstawił plan 

działań na nadchodzące 

miesiące. 
 

 

 

Sprzątanie świata 

25 września jak zawsze 

wsparliśmy akcję 

„Sprzątanie Świata – 

Poznań 2015”, która w 

tym roku przebiegała 

pod hasłem „Czysty 

Poznań – wspólna 

sprawa”. Celem akcji 

jest budzenie i 

wzmacnianie 

świadomości 

ekologicznej oraz 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

Nasi uczniowie, 

uzbrojeni w worki oraz 

rękawice, sprzątali 

teren wokół szkoły, aby 

dać przykład 

wszystkim 

mieszkańcom dzielnicy 

i pokazać, że porządek 

w najbliższym 

otoczeniu zależy tylko i 

wyłącznie od nas 

samych. 

 

Dyskoteka szkolna 

Dzień Chłopaka to 

szczególny dzień dla 

wszystkich chłopców w 

naszej szkoły. Dla 

uczczenia tego święta, 

Samorząd Uczniowski 

przygotował życzenia 

oraz słodki upominek 

dla wszystkich 

chłopaków, a także 

zorganizował 

dyskotekę dla uczniów 

klas IV - VI. 30 

września bawiliśmy się 

i tańczyliśmy przy 

ulubionych utworach. 

Niestety - wszystko co 

dobre szybko się 

kończy. Dwie godziny 

wspaniałej zabawy 

szybko minęły. Teraz z 

niecierpliwością 

oczekujemy na 

następną szkolną 

dyskotekę. 

Światowy Dzień 

Muzyki – 

„Muzyka moja 

pasja” 

1 października na 

całym świecie – także  

w naszej szkole – 

miłośnicy muzyki 

obchodzili swoje 

święto. My uczciliśmy 

je muzycznymi 

przerwami i 

prezentacjami 

stworzonymi przez 

koleżanki, dla których 

właśnie muzyka stała 

się pasją. W występach 

dominował taniec - 

szczególnie 

nowoczesny (Zuzia 

Dendzik, Zosia 

Dominczak, Cyntia 

Gołębiewska i Daria 

Bieniara) , a także gra 

na instrumentach 

(Basia Pielecha - 

keyboard, Julia 

Gładkowska – flet), 

śpiew (Ola Trzmiel i 

Julia Królikowska) 

oraz śpiew z 

akompaniamentem 

gitary (Natalia Kisser). 

Mamy nadzieję, że 

muzyczne prezentacje 

naszych koleżanek 

również Was zachęciły 

do odkrywania muzyki, 

zarówno w 

otaczającym nas 

świecie, jak i w Was 

samych.  
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NASZE PRACE 
 

 

Cześć!  

Jestem Zosia Rusinek. Bardzo lubię książki,  szczególnie 

przygodowe! Chciałabym zostać  

pisarką lub malarką. Dobrze się składa, bo  

mogę przecież pisać książkę i robić do niej ilustracje. 

Ponieważ mam głowę pełną pomysłów, zaczęłam pisać książkę 

już teraz!  

Nosi tytuł: ,,Marysia marzycielka” i moim zdaniem jest bardzo ciekawa. 

Oceń sam!     

  

ROZDZIAŁ 1 

W górach była raz wioska, a w niej  
domek.  W domku niezbyt duża 
rodzinka: tata, mama, ciocia i 
Marysia Marzycielka. No właśnie 
„marzycielka”, nikt nigdy nie mówił 
do, ani na nią „Marysiu”, zawsze 
tylko „Marysiu Marzycielko”. 
Pewnie się domyślasz dlaczego. 
Marysia zawsze marzyła i 
rozmyślała, a także wyobrażała 
sobie różne rzeczy. Po prostu już 
taka była. Rodzice mieli z nią 
mnóstwo problemów. Nieraz było 
tak, że musieli jej szukać po 
nocach, ale kochali ją całym 
sercem. W ogóle wszyscy ją lubili, 
dzieci i dorośli, no bo jak tu nie 
lubić takiego marzyciela? Ale nie 
tylko za to ją lubili, lubili ją za to, że 
miała wielkie serce! 

Oprócz marzenia Marysia bardzo 
dużo się bawiła, uwielbiała 
przyrodę i tak jak każde dziecko, 
kochała słodycze! Marysia często 
chodziła do lasu, bo w górach jest 
oczywiście od groma lasów.  
Siadała wtedy na swoim ulubionym 
pieńku i liczyła pasikoniki, marząc 
wtedy o tym, jak by to było, gdyby 
tak miała skrzydła: a gdybym ja też 
miała skrzydła? Och to by było 

cudownie! Robiłabym w niebie 
fikołki i salta! I poleciałabym wtedy 
do ogrodu tej wstrętnej Dagmary 
samochwały żeby jej trochę 
podokuczać! I poleciałabym do 
nieba, odwiedzić moją babcię 
Danusię! A gdyby to były skrzydła 
pasikonika, to  może oprócz latania 
mogłabym na nich grać, jak na 
skrzypcach! Ach, jak chciałabym 
mieć skrzydła! 

Albo oglądała ślimaki marząc 
wtedy: a co gdybym była taka mała 
jak ślimak? Może rozumiałabym ich 
język!? Super! Ale gdybym chciała 
wejść do ślimaczego domku, 
musiałby być domkiem dużego 
ślimaka, a ja musiałabym być od 
niego choć trochę mniejsza, bo 
musiałabym schylać głowę albo się 
czołgać! A gdybym już zwiedziła 
ślimaczy domek, to mogłabym 
bawić się z malutkimi ślimaczkami, 
dziećmi!  

I tak Marysia spędzała całe dnie. 

(ciąg dalszy w kolejnym numerze  
gazetki) 
 

Zosia Rusinek 



 
 

Hej. Mam na imię Asia i mam 

12 lat. Lubię czytać książki i oglądać 

filmy przygodowe. W wolnym czasie, 

kiedy jest ładna pogoda, wychodzę na 

spacer albo na rower. Zmierzam 

zazwyczaj w stronę lasu i w ciszy 

słucham jakie odgłosy wydają ptaki 

 i inne zwierzęta. 

Mieszkam w małym miasteczku 

koło Gdańska.  W domu trzymam psa 

o imieniu Kapsel i królika Uszatka. 

Oprócz tego mam młodszą siostrę Olę, 

która ma 5 lat i starszą – 

dziewiętnastoletnią  Magdę. Zazwyczaj 

muszę się zajmować Olą, bo rodzice są 

w pracy, a Magda nie ma czasu. Nie za 

bardzo to lubię, ponieważ mam mało 

czasu dla siebie i na naukę. Często 

muszę się z nią bawić lalkami, co dla 

mnie jest strasznie nudne. Kiedy byłam 

w jej wieku też to lubiłam, ale 

najwyraźniej już z tego wyrosłam. We 

wtorki, kiedy mama jest w domu, 

mogę spokojnie odrobić lekcje i wyjść 

do koleżanek. Jeśli wtedy pogoda nie 

dopisuje, włączam filmy, a kiedy w 

tym czasie Ola coś ogląda, słucham 

mojej ulubionej muzyki. W czwartki 

rodzice zawożą Olę do babci, bo ja 

wtedy kończę lekcje o 16:00, 

przyjeżdżam do domu pół godziny 

później, czyli około o 16:30 i na 18:00 

jadę na siatkówkę do Gdańska. Wtedy 

to już kompletnie nie mam dla siebie 

czasu. Nawet na odrabianie lekcji. 

Teraz trochę o mojej szkole. 

Jak już mówiłam, do szkoły muszę 

dojechać. Zazwyczaj jeżdżę autobusem 

szkolnym, ale czasem zawozi mnie 

tata. Niezbyt dobrze się uczę, bo mam 

trochę zajęć w tygodniu, takich jak 

niemal codzienne opiekowanie się Olą. 

Na zebraniach ciągle jest to samo „Asia 

notorycznie nie odrabia zadań 

domowych. Proszę jej dopilnować.”  Ja 

rodzicom mówię, że to przez Olę i jeśli 

nie chcą, aby tak było, to niech się z 

panią skontaktują.  W sumie babcia 

mogłaby się nią zajmować. Może 

kiedyś tak będzie. Z powodu tego, że 

nie odrabiam zadań, mam też niskie  

 

oceny, z czego też nie jestem 

zadowolona. Teraz, kiedy jest jesień, w 

ogóle mi się nic nie chce. 

Już odpuszczę temat mojej 

szkoły, opiszę trochę jak wygląda 

dzień wolny, kiedy wszyscy jesteśmy 

w domu. Ponieważ z Magdą, mimo 

dużej różnicy wieku, dobrze się 

dogadujemy, często razem chodzimy 

do kina na coś, co nam się może 

spodobać lub na wspólne zakupy do 

Gdańska. Mamy wtedy niezły ubaw. W 

sklepie potrafimy siedzieć cały dzień. 

Nawet nie przychodzimy do domu na 

obiad tylko jemy gdzieś  na mieście. 

Bardzo często się z siebie nawzajem 

śmiejemy, przymierzając zabawne 

ubrania. W takie dni zawsze 

wieczorem wracamy z pełnymi 

siatkami ubrań. Bardzo często z Magdą 

kupujemy to samo. Mama czasami się 

na nas śmiesznie patrzy kiedy się tak 

samo ubierzemy. Ja i Magda ogólnie 

jesteśmy do siebie podobne. Jest tylko 

różnica wzrostu, ale niewielka, więc 

wtedy wyglądamy prawie jak 

bliźniaczki. 

Tak poza tym kocham 

przygody. W wakacje zbierają się 

prawie wszystkie dziewczyny z 

okolicy, zazwyczaj jest nas około 

piętnastu i gramy w podchody w lesie. 

Czasami dzieje się to blisko mojego 

domu, ale już mi się to nudzi. Tata 

mojej koleżanki – Mai czasami nas 

zabiera do zupełnie obcego lasu i tam 

też się bawimy. Jest to dla mnie 

prawdziwa przygoda, ponieważ łatwo 

można się zgubić. Kiedy bawimy się w 

nieznanym lesie, uzgadniamy to 

wcześniej i składamy się – zazwyczaj 

po 3 złote – na nagrody dla wygranej 

drużyny. Rok temu, w wakacje, sama z 

Magdą pojechałam do Zakopanego pod 

namiot. Same musiałyśmy go rozbić, 

radzić sobie bez Internetu i telewizji, 

co było dla mnie bardzo trudne. Razem 

zdobyłyśmy już Giewont i Kasprowy 

Wierch. Stamtąd są niesamowite 

widoki za panoramę Tatr. W ferie też 

chcemy pojechać do Zakopanego, 



6 

 

(tylko nie pod namiot) i zdobyć Rysy 

oraz Gubałówkę. Najbardziej, poza 

Internetem i telewizją,  przeżywam w 

tym czasie to, że nie zabieramy ze sobą 

Kapsla, ale zaraz jak zobaczę 

wspaniałe górskie widoki, szybko mi 

to mija. Po wyprawie na przykład na 

Giewont jestem strasznie zmęczona, 

ale mam wtedy poczucie dumy. W 

myślach powtarzam sobie: „Udało mi 

się! Zdobyłam Giewont!” albo coś w 

tym stylu. Pobyt w górach bardzo 

szybko mi zlatuje. Wtedy mogę 

odpocząć od nauki i zabawy z Olą. 

Kiedy po pobycie w górach, albo 

gdzieś indziej, gdzie jestem sama z 

Magdą, wracamy zmęczone do domu, 

nie mogę się z powrotem nacieszyć 

Uszatkiem i Kapslem. 

To byłoby chyba na tyle z 

moich przygód, szkoły i z dni 

codziennych. Myślę, że kolejne 

przygody o mnie także będziecie 

czytać . 

 

Dalsze przygody już w następnym 

numerze  

Kamila Szwarc 6c 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie z powrotem!  Nie martwcie się, nadal mamy dla Was porcję książek do 

przeczytania!  

 

Dziś polecam Wam książkę z serii MAGICZNE DRZEWO „Cień 
smoka”. Książka opowiada o dalszych losach Kukiego, Gabi i 
Blubka, którzy przypadkowo robią straszną rzecz, przez co kostka 
ulega zniszczeniu. By naprawić szkody i zyskać magiczny 
przedmiot, z pomocą robota Korto i gadającego psa Budynia, 
wyruszają w niebezpieczną podróż pełną różnych utrudnień. Gdy 
w końcu udaje im się znaleźć to, czego szukają. Nie wiedzą jakie 
niebezpieczeństwo zsyłają na świat… 

Polecam  
Martyna Czwojdzińska 
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W tym artykule pokażę Wam interesującą grę strategiczną dla „retro 

gamerów”. Nosi nazwę  "Waleczne piksele". 

 W pudełku znajdziemy: dwie talie po 25 kart (obie talie mają identyczny 

zestaw kart, różnią się tylko maskotkami), kartę bieżącej fali gracza pierwszego i 

drugiego, czterdzieści dwa żetony obrażeń oraz dziesięć żetonów siły. Celem gry jest 

pokonanie dowódcy przeciwnika. 

 Teraz o kartach: można cih użyć na trzy sposoby: jako atak dowódcy (dotyczy 

tylko dowódców), jako atak Uwaga! Ataki różnią się w zależności od tego, czy postać 

znajduje się na froncie, skrzydle czy na tyłach. Można też użyć rozkazu, ale to jest 

atak poświęcający jednostkę wydającą  rozkaz. Rozkazu natomiast nie może użyć 

dowódca. 

 

 

 
  

 

 

Co po śmierci jednostki? To proste! Jednostka zostaje zabita kiedy punkty 

obrażeń zadanych przez przeciwnika będą równe lub przewyższające punkty 

wytrzymałości (niebieskie). Po śmierci jednostki zamienia się ona w zwłoki. Zwłoki 

da się usunąć akcją usuwania zwłok. Umarli nie robią nic: nie blokują ataków 

przeciwnika, nie potrafią atakować. Istnieje jednak wyjątek, gdy ma się jednego 

wyjątkowego dowódcę (jest to jako jednostkę wiedźma). Potrafi ona zaczarować 

zwłoki żeby mogły atakować. 

 Została już tylko recenzja. Jak dla mnie jest to 8/10. Gdybyś chciał się jeszcze 

czegoś poduczyć to poniżej podaję link do wirtualnej instrukcji:  

https://www.youtube.com/watch?v=zFmEr2OkTKk 

  

Miłego grania!  

           

Jan Staszkiewicz VD 
 

 

 

 

 

 

http://marcinkrupinski.znadplanszy.pl/2014/08/25/waleczne-piksele-ogromne-mozliwosci-w-malym-pudelku/
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Magicite 
     
 Gra ta została stworzona przez niezależne studio SmashGames. Można w nią grać 

samemu lub ze znajomymi (maksymalnie do 4 osób). 

Rozgrywka 
W grze chodzi o to, żeby przetrwać kolejne poziomy. Nie możemy 

zapisać gry i wrócić do niej po śmierci. Gra losowo generuje nam 

nowe poziomy, a więc do końca nigdy nie wiemy co nas czeka w 

kolejnych planszach, dzięki czemu możemy grać i się nie nudzić, gdyż 

jest ciekawa pod wzglądem różnorodności poziomów. Rozgrywka 

wydaje się początkowo łatwa, ale z czasem dowiadujemy się o 

prawdziwym poziomie trudności. 

Moja ocena 
     Moja ocena tej gry to 8/10.Uważam, że gra ma potencjał, ale  

występują trudności z craftingiem oraz drobne problemy ze sterowaniem. Gra jest 

jednak bardo wciągająca i można przy niej spędzić naprawdę dobre kilka godzin.  

 
Producent: SmashGames 

Dystrybutor: Np.Steam 

Cena: Od 9,99€ 

Multiplayer: Do 4 osób 

Łukasz 

 
World of Tanks 

 

 
World of Tanks – gra komputerowa z gatunku MMO, wyprodukowana i wydana w 2011 roku 

przez Wargaming.net, koncentrująca się na bitwach pancernych. W grze znajduje się ponad 

300 czołgów, samobieżnych dział polowych oraz niszczycieli czołgów z okresu od I wojny 

światowej aż po wczesną zimną wojnę. Możemy grać czołgami: 

- amerykańskimi 

- rosyjskimi (ZSRR) 

- niemieckimi (III Rzesza) 

- francuskimi 

- angielskimi 

- chińskimi 

- japońskimi (najnowszymi w grze) 

 

 

 

 

 

World of Tanks oparta jest na modelu płatności free-to-play, czyli tak zwanych mikro 

płatnościach (gra jest darmowa, ale za niektóre czołgi „specjalne” i konto premium trzeba 

zapłacić). Na początku gracz otrzymuje do swojej dyspozycji po jednym czołgu każdej ze 

stron, czyli z każdego narodu. W miarę zdobywania doświadczenia i kredytów może on 

kupować ulepszenia do danego czołgu oraz rozwijać drzewo technologiczne, które pozwala na 

odblokowanie kolejnych pojazdów. Ulepszenia pojazdu obejmują silnik, wieżę, podwozie, 

działo oraz radio, co pozwala na eksperymenty i zwiększenie potencjału bojowego. Wszystkie 

modyfikacje mają swoje historyczne uzasadnienie – istniały jako prototypy lub zostały 

wprowadzone w rzeczywistości. Możemy rozwijać też załogę (doświadczenie załogi 

zdobywamy uczestnicząc w bitwach), dodając jej specjalne umiejętności.  
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TRYBY GRY 
Bitwa standardowa - dwie drużyny muszą się nawzajem wyeliminować, albo przejąć 

bazę przeciwnika. 

Szturm – zadaniem szturmujących jest przejęcie bazy przeciwnej drużyny albo 

zniszczenie wszystkich wrogich pojazdów. Zadaniem broniących jest zniszczenie 

drużyny szturmujących, która nie ma bazy. 

Bitwa spotkaniowa - dwie drużyny muszą się nawzajem zniszczyć, albo przejąć bazę 

główną, która jest zwykle na środku mapy. 

Dostępna jest również wersja karciana - o nazwie "World of Tanks rush". 

Grę polecam tym, którzy lubią akcję i czołgi. 

                                                                                              Franek 
 

Źródła:  Wikipedia, Google grafika i własne doświadczenie z gry. 

 

   

 

 

 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 

 Cześć, jestem Krzysiek. Interesuję się motoryzacją i raz na jakiś czas będę 

pisał o samochodach.  

 

 

Samochód produkowany we Włoszech i w 
Brazylii. Dziwne jest w nim niemal wszystko. Od 
wymiarów (1,3 metra wysokości, zaledwie dwa 
metry długości), przez kształt, aż do sposobu 
wsiadania. Za to wystarczał mu litr benzyny do 
przejechania 25 kilometrów .  
 

                                                                                                                     
Krzysztof Noske                 

 

 

 

 Cześć! 
 
Mam na imię Marcin, interesuję się motoryzacją. Lubię rysować samochody. 
Poniżej przedstawiam Wam mój rysunek: 
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Witajcie w nowym kąciku! Propozycje filmowe będą pojawiać się 

w każdym artykule.  Będziemy tutaj opisywać filmy warte 

obejrzenia . Tym razem… 
 

 

„Kraina jutra” 
 

Frank - rozczarowany życiem geniusz i Casey- 

przepełniona nauką dziewczyna, wyruszają w 

niebezpieczną misję, której celem jest odkrycie 

tajemnicy miejsca zagubionego w czasie i 

przestrzeni, znanego jako „Kraina jutra". 

Film miał premierę 29 maja 2015r. Zdobył 4 

nominacje do Oscara. Reżyserem jest Brad Bird. 

 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu  i 

dalszego śledzenia kącika!  

 
 Martyna Czwojdzińska 

                                                                Martyna Czwojdzińska 
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Czy wiesz, że drobne owady nazywane       

nartnikami są tak lekkie, że mogą chodzić 

 po wodzie i nie toną? Ale nawet one nie mogłyby się dostać gdziekolwiek bez siły, 

którą nazywamy napięciem powierzchniowym. Naciska ona na powierzchnię wody, 

tworząc na niej cieniutką elastyczną warstwę. 

 
 

Czy wiesz, że małe krople wody są 

 niemalże idealnie okrągłe, ponieważ  

 kształtuje je w ten sposób napięcie 

 powierzchniowe? Większe krople 

 rozciągają się, jednak są zbyt ciężkie,  

aby siła ta mogła na nie działać. 
 

     

           

               Czy wiesz, że kiedy rekiny 

przestają pływać, toną jak kamienie? 

To dlatego, że są zbyt ciężkie, 

jak na swoje rozmiary i nie mają 

pęcherza pławnego. Muszą bezustannie 

pływać, aby nie opaść na dno, podobnie 

jak ty musisz pływać, by utrzymać się na wodzie. 
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Dzień Nauczyciela to tylko potoczna nazwa tego święta. Pełna nazwa brzmi Święto 

Komisji Edukacji Narodowej. W Polsce obchodzone jest 14 października.  

 

 

Obchodzenie tego święta w różnych krajach na świecie: 

Albania - 7 marca 

Czechy - 28 marca 

Chiny - 10 września 

Hiszpania - 27 listopada 

Niemcy - 5 października 

Rosja - 5 października 

Stany Zjednoczone - wtorek w pierwszym pełnym tygodniu maja 

Słowacja - 28 marca 

Turcja - 24 listopada 

 

 Kamila Szwarc, 6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Książki – światy 
osobliwe, w których 
wszystko jest możliwe            

Nigdy nie wiadomo, co może się 
zdarzyć i jaka czeka Cię przygoda.  
Złośliwi powiedzą: „To utarty 
slogan”. 
Robert, bohater książki Pawła 
Baręsewicza pt. Na przykład 
Małgośka, poniekąd też tak 
myślał. Właściwie zgodził się na 
obóz tenisowy, bo chciał 
podszkolić swoje bekhendy i 
forhendy. Nie łudził się, że może 
być świetnie, że można poznać 
ciekawych ludzi i dowiedzieć się 
o rzeczach, o których dotąd nie 
miało się zielonego pojęcia. 
Nikomu nie jest łatwo wyjechać 
pierwszy raz bez rodziców i ich 
opieki. Ba! Nawet nie chodzi o 
opiekę, ale super mieć 
codziennie podane czyste 
ubrania i nie martwić się, gdzie 
wrzucić te brudne. Robertowi na 
początku też było nieswojo, ale 
szybko to się zmieniło, ponieważ 
przestał myśleć o sobie i swoich 
rozterkach. Wszystko za sprawą 
pewnego wampira, który na 
obozie tenisowym odegrał 
znaczącą rolę.    – Widzę tu wiele 
znajomych twarzy – powiedział 

[…]. Ale mamy też dużo świeżej 
krwi, co nas oczywiście niezwykle 
cieszy.                                                                                      
- Widzieliście? Wampir ma nową 
ofiarę! – powiedział pryszczaty 
chłopak wyglądający na początek 
gimnazjum. Towarzystwo 
zagwizdało ze znawstwem, a 
Robert poczuł na plecach zimny 
dreszcz strasznych przeczuć.                     
Oczywiście uczestnicy obozu 
znali sposoby, by chronić się 
przed mocami nieczystymi. 
Obserwowali i działali:                                                    
- Dzień dobry, jest czosnek? – 
powiedziała Małgośka, kiedy z 
zaplecza wyszła pani ni to 
sklepowa, ni to bufetowa. - Co 
wyście powariowali z tym 
czosnkiem? – spytała, patrząc na 
nich podejrzliwie.                                          
Z tych obserwacji i działań, jakie 
podejmował Robert i jego 
koleżanka Małgośka wyniknęło 
sporo zabawnych zdarzeń, które 
wciągają  i nie pozwalają 
oderwać się od czytania. Dlatego 
polecam – przeczytajcie tę 
książkę i bawcie się dobrze!!! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Woszczak 
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Cytaty o książkach 

 

Kto czyta książki, żyje 
podwójnie. 
Umberto Eco 

 Ludzie przestają myśleć, gdy 
przestają czytać. 
Denis Diderot 

 Powiedz mi, jakie książki masz 

w domu, a powiem ci, kim jesteś. 
Jarosław Iwaszkiewicz 

 Książki są jak towarzystwo, 

które sobie człowiek dobiera. 
Monteskiusz 

 Postanów sobie czytać 

codziennie, choćby przez 
kwadrans, po roku odczujesz 
skutki... 

Henryk Mann 

 Czytanie jest to odnajdywanie 
własnych bogactw i własnych 

możliwości przy pomocy cudzych 
słów. 

Jarosław Iwaszkiewicz 

 Mieszkanie bez książki 
ciemniejsze jest niż bez lampy. 
Henryk Sienkiewicz 

 Czytanie to najlepszy sposób 

uczenia się. 
Aleksander Puszkin 

 Czytanie – czyli obserwacja 
życia innych ludzi w odbiciu… 

Lew Tołstoj 

 Książki oddane na makulaturę 
dowodzą, że cierpliwość papieru 

ma swoje granice. 
Horacy Safrin 

 Książka to najlepszy przyjaciel 

człowieka, a biblioteka to 
świątynia jego myśli. 
Cyceron 

 Do szczęścia człowiekowi 

potrzeba ogrodu i biblioteki. 
Cyceron 

 Pokój bez książek jest jak ciało 

bez duszy. 
Cyceron 

 I książki mają swoje losy. 

Terencjusz 

 Nic tak nie zabija czasu jak 
książka. 

Cesare Pavese                                   

 wyszukała Zosia Rusinek 
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BECZKA ŚMIECHU!  
 
Jasiu woła do mamy:  
- Mamo, mamo! Przyjechali kuzyn i kuzynka!  
- Jasiu, mówi się ,,kuzynostwo'' !  
Potem biegnie Jasiu  do mamy i woła:  
- Mamo, mamo! Przyjechali wujek i ciocia!  
- Jasiu, mówi się ,, wujostwo'' ! 
Przyjechali dziadkowie...  
- Mamo, mamo! Przyjechało dziadostwo!  
 
 
 
 
 
Jest zakończenie roku szkolnego. Jasiu przychodzi do domu bez świadectwa.  
- Jasiu! Gdzie twoje świadectwo? - pyta tata. 
- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć rodziców! 
 

wyszukała Zosia Rusinek 


