
PAMIĘTAMY

Pamiętajmy o tych, co walczyli
Pamiętajmy o tych, co życie oddawali
Pamiętajmy o tych, co ludziom powstańczym
pomagali
Pamiętajmy jak ludzie 
Byli gotowi oddać się Państwu Polskiemu
Powstanie Warszawskie wspominajmy
Powstanie Wielkopolskie wspominajmy
O wszystkich, którzy polegli w wojnach pamiętajmy
Ludzie, którzy nie stracili
polskiego ducha
Przez wszystkie 123 lata
Pamiętajmy o nich wszystkich
Wszystkich poległych w agresjach
niemieckich, a także sowieckich
oraz pamiętajmy o wszystkich,
którzy przeciwstawiali się przeciwnikom
Nigdy nie zapomnimy
o Waszych staraniach, 
bo dzięki Wam
mówimy po polsku 

DZIĘKUJEMY!
Adam Cieśla, kl. 8 e
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WIERSZE

Listek
Listek tu, listek tam

złota jesień tańczy nam.

Kolorowa, wciąż wesoła,

liście strąci, wiatrem

dmuchnie

i rozwieje wszelkie kłótnie.

Maks, kl.3d

Taka pora roku
Jest taka roku pora,

gdy w lesie znajdziesz

muchomora.

Bociany z Polski odlatują, 

bo pożywienia tu  nie

znajdują.

To jesień nas odwiedziła 

i całą przyrodę zmieniła.

Mikołaj, kl. 3d

Piękna Jesień
(fragment)

 
 

Brązowe łebki już wystają, 

grzybiarze ręce zacierają, 

koszyki pełne borowików zbierają,

muchomorów unikają.

 

                             Oliwia, kl. 3d
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MOJE HOBBY

Jesień

Polną ścieżką idzie jesień,

bukiet liści w ręku niesie.

Świat dookoła się odmieni, 

przybierze odcienie złota, żółci i czerwieni.

Na drzewach pojawią się żołędzie i kasztany,

jesienny krajobraz stanie się zaczarowany.

 

                                                             Filip, kl.3d



 
       Moją pasją jest gimnastyka artystyczna, którą
ćwiczę już od niemal czterech lat. Zaczęło się od tego,
że często oglądałam w telewizji program „Mam
talent!”. To tam po raz pierwszy zobaczyłam przyrząd,
na którym ćwiczyły uczestniczki konkursu, a była nim
chusta wertykalna. Spodobał mi się występ z jej
użyciem, ponieważ było to coś nowego, a gimnastyczki
wykonywały ćwiczenia bardzo ładnie, z pełną gracją,
więc postanowiłam sama kupić chustę i zacząć
trenować.
             Początki były dość trudne, ale po długich dniach
ćwiczeń, zaczęłam w końcu wykonywać niektóre
figury i robiłam to z coraz większą łatwością. 
Nie korzystałam z żadnych samouczków znalezionych 
w internecie, lecz sama próbowałam wykonywać
najróżniejsze ćwiczenia. Po jakimś czasie,
zdecydowałam się zapisać na zajęcia akrobatyczne,
podczas których nauczyłam się najwięcej. Pomimo
tego, że ćwiczenia odbywały się bez pomocy chusty,
tylko na materacu, to na nich nabrałam sił, aby
wykonywać przeróżne pozy w powietrzu. 
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MOJE HOBBY

Po długich latach ćwiczeń nauczyłam się bardzo wielu
figur akrobatycznych i jestem w stanie wykonać nawet
te najtrudniejsze. Aktualnie jestem na piątym poziomie
z sześciu możliwych i nadal uczę się niektórych figur. 
                Zachęcam każdego, kto chce ćwiczyć gimnastykę
artystyczną, aby zapisał się na treningi i spędzał tam
dużo czasu, ćwicząc, by podszkolić swoje umiejętności 
i odnieść sukces tak jak ja.

                                                                                  Julia Kozłowska, kl. 6b
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RECENZJA GRY

                       Moi Drodzy!
Powoli zbliżają się święta
 i na te wolne dni chciałbym
 polecić Wam grę, przy której
 można miło i przyjemnie spędzić
trochę czasu.   Jest to gra pt. ,, Ori and the 

wille of the wisps“.
 Dostępna jest na stronach 
internetowych takich jak 
np. Steam i kosztuje ok. 100 zł. 
Jest gatunkiem gry
platformowej 2D, 
przeznaczonej dla osób 
powyżej 7. roku życia.  

Opowiada o sympatycznym duszku Orim
i jego przyjaciółce - sówce Ku. 
Ma ona niestety jedną przypadłość -
brakuje jej piór w skrzydle, dlatego
nie potrafi latać. Przyjaciele
wybierają się w swój pierwszy lot,
ale niestety rozbijają się w lesie.
Każde z nich spada w inne miejsce 
i w ten oto sposób zostają
rozdzieleni.
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RECENZJA GRY

Zadaniem Oriego, w którego wciela się gracz, jest
odnalezienie sówki i wyjście z lasu. Podczas
poszukiwań i podróży duszek napotyka wiele
trudności i niebezpieczeństw, ale też ciekawych
przygód. Gracz potrzebuje trochę czasu na
rozwikłanie zagadek. Mnie zajęło to łącznie 20 godzin
i wcale się w tym czasie nie nudziłem. Zagadki 
i łamigłówki są bardzo wciągające. 
Grafika jest klimatyczna i ciekawa, dostosowana do
miejsca, w którym znajduje się właśnie gracz. Są to
np. Mroczny Las, rozlewiska, pustynie. Łatwo można
wczuć się w role bohaterów.
        W grze nie ma przemocy i każdy może dopasować
poziom trudności do swoich umiejętności. Jest
kolorowa oraz miła dla oka. Mnie się bardzo podobała
i mam nadzieję, że Wam też się spodoba.
    Życzę miłych chwil podczas grania oraz wielu
wrażeń.

Szymon, kl. 8c

Źródło zdjęć: www.gry-online.pl
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RECENZJA GRY

       Minecraft to gra survivalowa z tak zwanym
„otwartym światem”. Została wyprodukowana
przez Mojang Studios, a aplikacja ukazała się 
18 listopada 2011 roku.
      Po wejściu do rozgrywki, wcielamy się 
w postać o imieniu Steve, a naszym zadaniem jest
zebranie surowców potrzebnych do przetrwania
i pokonania smoka. W grze możemy budować bez
ograniczeń i robić w zasadzie wszystko.
Aplikacja jest podzielona na dwa tryby: survival
 i kreatywny.
           W opcji przetrwania na wszystko pracujemy
sami, np. zdobywamy surowce, hodujemy
zwierzęta, uprawiamy rolę itp. Podczas
rozgrywki napotkamy przeszkody, takie jak
postać szkieletu z łukiem, pająki czy też zombie.
W trybie kreatywnym  natomiast wszystko mamy
“podane na tacy”, czyli jesteśmy nieśmiertelni,
możemy latać , posiadamy wszystkie przedmioty
z gry w nieograniczonych ilościach.
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RECENZJA GRY

    Moim zdaniem gra, mimo pixelowej grafiki, bardzo
rozwija kreatywność już od najmłodszych lat. 
  W wielu badaniach naukowcy podjęli próbę
udowodnienia, iż ta gra wspomaga rozwój  dzieci, np.
ze spektrum autyzmu. Grę polecam zarówno małym,
jaki i dużym, bowiem bardzo pobudza wyobraźnię,
która zawsze się przydaje.

Oliwer Malesiński, kl. 8e

Źródło zdjęć : canva.com
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Ciekawe miejsca

Przewodnik autorstwa 

Kacpra z klasy 8e
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Ciekawe miejsca

odpoczywaćzdobywać szczyty
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Ciekawe miejsca

Życzymy świetnej  
zabawy!



plastry opatrunkowe i plastry na odciski
żel odkażający
środki przeciwbólowe
bandaż
opaska elastyczna
rękawiczki
koc ratunkowy (folia NRC)
środek na ukąszenia owadów.

Wycieczka w góry

Rzeczy potrzebne podczas wycieczki w góry:

1. Apteczka - w górach bywa niebezpieczne, dlatego warto
zawsze mieć przy sobie apteczkę. Jednak co powinna ona
zawierać? Oto kilka potrzebnych rzeczy:
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Survival

PORADNIKPORADNIKPORADNIK
SURVIVALOWYSURVIVALOWYSURVIVALOWY



SÓWKI Z FIEDLERÓWKI

JESIEŃ STRONA |  15

Survival

2. Odpowiedni strój i obuwie - na wysokości
również potrzebny jest nam odpowiedni strój,
bowiem warunki pogodowe bardzo często i szybko
się zmieniają. Warto mieć przy sobie: kurtkę,
ciepły polar, płachtę przeciwdeszczową oraz
skarpetki na zmianę.

Obuwie natomiast powinno być lekkie, mieć grubą
podeszwę i dobrze usztywniać kostki, żeby
zabezpieczyć kończyny przed uszkodzeniem
podczas wycieczki po kamienistej ścieżce. Ważne
również jest to, by buty odpowiednio rozchodzić.

3. Mapa - w górach można się bardzo łatwo zgubić,
dlatego wato mieć przy sobie mapę, dzięki której
łatwo wrócimy na szlak.
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SURVIVAL

4. Latarka - ważna jest zwłaszcza podczas nocnych
eskapad lub gdy niespodziewanie zapadnie zmrok.
Dzięki niej możemy odnaleźć się w ciemnościach 
i spokojnie znaleźć miejsce odpoczynku.

5. Telefon i powerbank- telefonem w górach możemy
robić piękne zdjęcia, lecz jest to też nasz kontakt 
w kryzysowej sytuacji dlatego powinniśmy zawsze
mieć ze sobą komórkę oraz powerbank, żeby
naładować go nawet poza schroniskiem.

oprac. Lena Piotrowska, kl. 8e

Źródła zdjęć do prezentacji:

https://muzeumlusowo.pl/

https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/co-warto-zobaczyc-w-wieliczce-niezwykly-solny-

zyrandol-z-kopalni-s-pgmu 

https://www.polska.travel/pl/glowne-miasta/zamosc

https://historia.dorzeczy.pl/

https://przewodnik.fandom.com/pl/wiki/Katedra_w_Gnie%C5%BAnie

https://www.banita.travel.pl/kopalnia-soli-w-wieliczka/

https://jamowie.to/jechac-wakacje-gory-kontra-morze/

https://www.agrofakt.pl/jak-przebiega-kupno-lasu

https://jumparena.pl/poznan-grunwald/

https://tarnowskie-termy.pl/pl/tarnowskie-termy/strona-glowna-termy


