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Od Redakcji
To ostatni numer przed wakacjami!
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dzielenia się
własnymi próbami pisarskimi w nowym roku szkolnym. Życzymy wspaniałego wypoczynku, niezwykłych
przygód, które warto będzie spisać i
udostępnić czytelnikom Biuletynu.
Uważnie obserwujcie świat, bo jest
piękny i ciekawy. Proponujemy Wam
kolejny konkurs!
Zrób wakacyjne zdjęcie, nadaj mu interesujący tytuł i prześlij do Redakcji.
Oryginalne fotografie i ich tytuły nagrodzimy i umieścimy w następnym
numerze SBP (już we wrześniu!)

Wyniki poprzedniego konkursu:
I miejsce – Joanna Rosińska,
II miejsce – Karolina Grześkowiak,
III miejsce – Tomasz Baksalary,
IV miejsce – Karolina Peplińska
i Zofia Stachowiak,
V miejsce Karolina Śmieszała
i Zofia Kurowska

Monika Żalik, Karol Żalik
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Gimnazjaliści dzielą się z czytelnikami swoimi refleksjami.
Piszą o tym, co ich interesuje, niepokoi, zastanawia. Próbują
swoich sił pisarskich.

Tomasz Baksalary nt. człowieka niespełnionego.
Człowiek nie jest stworzeniem idealnym,

w nauce, niekiedy może otrzymać niesatysfak-

ma wady i ma zalety, mocne i słabe strony. Lu-

cjonującą pracę, wykonywać nieciekawy zawód,

dzie różnią się od siebie pod wieloma względa-

a wtedy praca będzie dla niej męcząca i przykra.

mi, mają inny charakter. Jeśli którąś osobę zna

Można powiedzieć, że powinna wtedy zrezy-

się bardzo długo, utrzymuje się z nią kontakt, to

gnować, ale pojawia się pytanie: A co z utrzy-

właśnie ona jest człowiekiem, którego bardzo

maniem? Zabezpieczeniem materialnym?

dobrze znamy. W zależności od tego, jaki ma

„Pieniądze szczęścia nie dają” - to slogan, któ-

charakter i zainteresowania (a jeśli go cenimy),

ry nie wyżywi jednego człowieka, a co tu mó-

może zostać naszym przyjacielem, któremu mo-

wić o całej rodzinie. Dlatego zmusza się do ta-

żemy całkowicie zaufać.

kiej pracy, czyni wbrew swojej woli; co w kon-

Sądzę, że osoby, które zmuszają innych

sekwencji skutkuje niezadowoleniem, brakiem

do jakiegoś złego uczynku, namawiające np. do

spełnienia, a to wszystko prowadzi do frustracji

kradzieży lub do kłamstwa, są złe i niegodne

i braku chęci do czegokolwiek.

przyjaźni, ale wymagają zainteresowania i po-

Moim zdaniem osoby, które będą robiły

mocy psychologicznej. Takie osoby nie nauczy-

wszystko wg własnego uznania, nie będą przej-

ły się w domu żadnych zasad; pozwolę sobie

mować się wskazaniami innych, a będą miały

nawet przypuścić, że nie były kochane przez

swoje zdanie, to poczują się spełnione, prywat-

swoje rodziny; a przyczyną tego mogły być np.

nie i zawodowo. Wykonywanie pracy będzie dla

problemy finansowe.

nich wyłącznie przyjemnością, do której chętnie

Niestety zdarza się też tak, że osoba, któ-

będą powracać. Ludzie do niczego nie przymu-

ra się bardzo dobrze uczy, ma świetne wyniki

szani, nierobiący wbrew sobie są szczęśliwi
i szczęściem zarażają innych:)))
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Co myślimy o współczesnych
grach?

III klasy. Dostałam ją na imieniny.
To mój najlepszy prezent!
Oliwia Krauze
Bardzo lubię grać w gry komputerowe, ponieważ jest to relaksujący
sposób na spędzanie wolnego czasu.
Joachim Skowronek
Lubię grę pt. „Merlock 2.0”. Mam
4 rycerzy: Aarona, Cleya, Lenza i Meci. Mam
już 58 leveli i zebrałem 10 tarczy. Jest bardzo
fajna!
Bartosz Zakrzewski
Lubię grać na komputerze, kiedy mi się nudzi.
Najczęściej bawię się w gotowanie albo urządzanie domu. Nie zajmuję się tym zbyt długo,
bo nie chcę się uzależnić.
Marta Ostropolska
Moją ulubioną grą jest symulator farmy. Polega
ona na tym, że człowiek jeździ maszyną, rolnik
sieje zboże, zbiera pieniądze, za które kupuje
paliwo na stacji benzynowej. Dzięki niej mogę
rozwijać swoją wyobraźnię.
Wiktoria Pruchnik
Moja gra nazywa się „Łapy i Pazury”; jest ona
bardzo fajna, dotyczy wiedzy przyrodniczej. Lubię ją, gdyż można leczyć chore zwierzęta.
Mam ją od niedawna (5 miesięcy), dostałam na
urodziny. Czasami gram w drugą jej część – ma
więcej funkcji. Bardzo je lubię.
Aleksandra Bryl
Polubiłam grę „Momio”. Poznaje się w niej
wiele postaci, jest tam dużo ciuchów, fryzur,
zwierzaków i diamentów (pieniędzy, które daje
lecący ptak). Gra przeznaczona jest dla osób od
7 do 15 r.ż. Myślę, że ta gra jest ciekawa, fajna,
a przede wszystkim wymaga myślenia i działania – nie można się nudzić! Gra jest idealna.
Julia Otto
Gra „Minecraft” polega na tworzeniu i burzeniu
różnego typu bloków. Steruje się postacią, która
chodzi po mieście i potrafi niszczyć i stawiać
bloki, formować fantastyczne budowle.
Wiktoria Wolniak

Moim zdaniem czasami gry sprawiają kłopoty;
niektórzy nastolatkowie są uzależnieni od nich.
Jednak gry są także potrzebne, dlatego że mogą
uczyć.
Eliza Hadrysiak
Jest wiele gier komputerowych i wielu z nas
w nie gra. Według mnie trzeba na nie uważać,
ponieważ mogą one uzależnić. Myślę, że powinno się ograniczyć czas im poświęcany, zwłaszcza gdy chodzi się do szkoły. Te zabawy zabierają dużo czasu. Niektóre wzbudzają agresję, ale
na szczęście inne uczą. Pomimo tego warto się
zastanowić, zanim się po nie sięgnie.
Zofia Stachowiak
Według mnie obecne gry są perfekcyjnie wykonane. Super grafika! W grze Cross Vs ATV jazda
pojazdami jest tak dopracowana, że czuje się
jakby poruszało się prawdziwym autem. Gry zawsze mnie odprężają, jednak należy mieć do
nich dystans, bo gra to gra, a nie życie.
Sebastian Kamieniarz
Najbardziej lubię Fffę. Jest to gra o piłce nożnej.
Można być menadżerem piłkarskim i zawodnikiem. Lubię też Farming simulator 15 – to gra
o gospodarstwie, w której można wydawać ciężko zarobione pieniądze na zwierzęta, pola, maszyny. Euro truck simulator to gra o ciężarówkach, z której możemy jeździć np. po Europie,
kupujemy nowe samochody, rozbudowujemy
ciężarówki i garaże.
Aleksander Matuszewski
Moją ulubioną grą jest My new room. Polega
ona na projektowaniu pokojów. Są w niej takie
polecenia: „Pan Śliwiński prosi, aby zaprojektować pokój dla bliźniąt”. Gry komputerowe są
fajne, ale nie można za dużo w nie grać.
Julia Juszczak
Mam grę „The sims 4”. Lubię ją, ponieważ
tworzy się w niej różne rodziny. Gram w nią od
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"Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt,
wreszcie przyjdzie kolej na człowieka..."
Karol Darwin

ks. Jan Twardowski „Pszczoła”
„praca nie męczy / nie boli nie trudzi
maleńka nieśmiertelna / wśród śmiertelnych ludzi”

Jan A. Morsztyn „Pszczoła w bursztynie”
„Widomie skryta w przeczystym bursztynie
Zda się, że w własnym miedzie pszczoła płynie.”

Czesław Miłosz „Piosenka o końcu świata”

„W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji”

Teofil Stanisław Nowosielski „Motyl i pszczoła”
„U mnie inny wdzięk popłaca,
Nie uroda, ale praca”

Konstanty I. Gałczyński „Rok polski. Czerwiec”
„pszczoły jak muzyka płyną”
Jan Kochanowski „Na lipę”
„Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.”

Foto Monika Żalik
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Wiosna to piękna pora roku. Cieszą się z niej nie tylko dzieci, ale i poeci, dla których jej piękno jest powodem do zachwytów i wielu wspaniałych westchnień. Poniżej umieściliśmy wiersze,
które uczniowie klasy IV i V dostarczyli na „Konkurs na wiersz o wiośnie”.

Julia Juszczak
Leci pliszka
spod kamyszka:
- Jak się macie dzieci?
Już przybyła
wiosna miła,
już słoneczko świeci!
Natalia Musielak „Wiosna”
Wiosna, wiosna, wiosna już!
Trawa się zieleni.
Ptaszki w lesie śpiewają,
żaby w stawie koncerty dają!
Hałas jest tak wielki,
że budzą się niedźwiedzie.
Wiewiórki w dziuplach sprzątają,
zające po łąkach kicają.
Pszczoły na kwiatkach siadają
i pracowicie nektar zbierają,
a drzewa pączki puszczają.
Wszystko do życia się budzi.
No cóż…
Wiosna, wiosna, wiosna już!!!
Leszek Michalak
Minęła słota, minęła zima sroga
i nadeszłaś Ty, piękna i kolorowa.
Mgły na łąkach opadają,
drzewa w liście się ubierają.
Kwiaty na łąkach rozkwitają,
piękny świat na zielono ubarwiają.

Karolina Śmieszała „Wiosenna radość”
Wiosna, wiosna, wiosna!
Kwitną kwiaty na łące.
A za chwilę pszczoły
zapylą ich tysiące.
Jedno jest pewne – wiosna
to radość, wiosna to słońce.
To przyrody piękny skarb.
Chcesz ją poznać?
Idź do lasu, idź na łąkę.
Kochaj życie, kochaj słońce,
kochaj wiosnę!
Karolina Śmieszała „***”
Wiosna, wiosna – świeci słońce.
Kwitną kwiaty na łące.
Pięknych barw tam są tysiące.
Motyle latają, ptaki śpiewają,
zwierzęta swą radość oznajmiają.
W sadach już pszczoły kwiaty zapylają.
Dzieci cieszą się i biegają.
Wszyscy bardzo się kochają.
Przyszła wiosna!
Ta najpiękniejsza i radosna!

Nina Żalik
Wczoraj jeszcze padał śnieg
I zamarzły szyby w aucie.
Otworzyłam rano oczy,
Szybko biegnę, mówię tacie:
„Na ogródku wyrósł krokus!”
Ale będzie piękna wiosna.

Ptaki ochoczo śpiewają,
zwierzęta gody rozpoczynają.
Niebo niebieskie błękitem się mieni
i oddziela horyzont od zieleni.
Dzięki Tobie, wiosno kochana,
budzę się z chęcią z samego rana!

6

Ponieważ z uczniami klasy III gimnazjum nie spotkamy się już od września, postanowiliśmy
porozmawiać z nimi na temat ich przyszłości. Wszystkim zadaliśmy następujące pytanie:
Do jakiej szkoły chcesz się dostać i jaki zawód w przyszłości wykonywać?
1. ZSE Leszno; logistyk
2. ZSR-B Leszno; kucharz
3. ZSR-B Leszno; ogrodnik
4. ZSOŚ Leszno; sprzedawca
5. I LO Leszno;
6. ZSOŚ Leszno; sprzedawca
7. SMS CERTUS Głogów; piłkarz
8. ZSR-B Leszno; żołnierz
9. ZSE Leszno; logistyk
10. ZSE Leszno; logistyk
11. II LO Leszno;
12. I LO Leszno;
13. LO;
14. II LO Leszno; lekarz
15. III LO Leszno;
16. I LO Leszno; żołnierz
17. III LO;
18. LO;
19. I LO Leszno; budowlaniec
20. ZSOŚ Leszno; mechanik samochodowy
21. I LO Leszno; farmaceuta
22. LO Nietążkowo; strażak
23. Technikum nr 2; informatyk
24. I LO Leszno;
25. IV LO Leszno;
26. Technikum nr 3; kucharz
27. Technikum nr 4; fryzjer
28. ZSR-B Leszno; rolnik
29. ZSR-B; budowlaniec
30. I LO Leszno;
31. Technikum nr 2; mechatronik
32. Technikum nr 3; weterynarz
33. I LO Leszno;
34. Technikum nr 1; ekonomista
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Coś dla miłośników książek.
Niedługo wakacje i więcej czasu na czytanie. Mamy nadzieję, że poniższe propozycje Was zainteresują. Życzymy miłej lektury.
Joanna Kaczmarek, kl. III może odnaleźć przyjaciółkę tylko dzięki zostaOstatnio przeczytałam bardzo inte- wionym przez nią wskazówkom. Żeby ją odnaresującą książkę pt. „Ostatnia pio- leźć, pokonuje setki kilometrów.
senka” Nicholasa Sparksa. Bardzo Bardzo podoba mi się ta powieść. Polecam ją
dawno żadna z książek nie poru- wszystkim, a przede wszystkim młodzieży.
szyła mnie aż do łez, a także nie
pokazała pewnej prawdy o życiu.
Zofia Stachowiak, kl. VI
Książka opowiada przede wszystkim o wakacyjKsiążka pt. „Chłopcy z Placu
nej miłości, letnim romansie, ciężkiej chorobie
Broni” na pewno wpisuje się na
i przebaczeniu. Cała historia skupia się na trudlistę ciekawych i wartych przenych relacjach między ojcem i córką. Roonie
czytania lektur. Opowiada o przy(główna bohaterka) nie potrafi pogodzić się
godach chłopców z tytułowego
z rozwodem rodziców. Jej tata, Steve stara się Placu Broni oraz chłopców z Ogrodu Botaniczodbudować pełną miłości więź, jaka niegdyś ist- nego. Grupy się nie lubią, a Czerwonoskórzy
niała między nim a córką, ale ponowne nawią- próbują odebrać przeciwnikom „Ojczyznę”. Czy
zanie kontaktu okazuje się bardzo trudne. Posta- im się to uda? Dowiecie się po jej dokładnym
nawia w tym celu wykorzystać jedną rzecz, któ- przestudiowaniu. Z pewnością się wzruszycie.
ra nadal ich łączy – muzykę. Ronnie poznaje Myślę, że jest to nie tylko lektura szkolna dla
przystojnego siatkarza plażowego – Willa. dzieci, ale także dla starszych czytelników!
Książka okazała się dla mnie fantastyczna.
Może nie każdy zrozumie i doceni już na poEliza Hadrysiak, kl. VI
czątku lektury, ale gdy poświęci jej trochę skuKsiążka „Ten obcy” zrobiła na
pienia, gwarantuję, że odnajdzie kawałek siebie
mnie duże wrażenie. Jest to
w całej tej historii. Autor napisał tę książkę lekświetna lektura, pozycja pełna
kim piórem, łatwym językiem, a jednocześnie
przygód i niespodzianek. Opoz głębokim przesłaniem, dzięki czemu m.in. dlawiada o czwórce przyjaciół, któtego powieść okazała się bardzo wciągająca. rzy spotkali pod leszczyną „obcego”, czyli ZenOkazała się dla mnie jedną z lepszych książek, ka, który znalazł się w trudnej sytuacji rodzinktóre dotychczas przeczytałam. Wkrótce zamie- nej. Był on wartościowym chłopcem, ale uciekł
rzam sięgnąć po inne utwory tego autora.
z domu, z powodu alkoholizmu ojca. Chciał odnaleźć mogącego zapewnić mu opiekę wujka.
Zofia Kurowska, kl. III W drodze skaleczył się w stopę. Zamieszkał na
Niedawno skończyłam czytać książ- wyspie – kryjówce należącej do czworga przyjakę pt. „Papierowe miasta”. Autorem ciół: Uli, Pestki, Julka i Mariana. Pestka to
tej powieści jest laureat licznych na- dziewczyna energiczna, zawsze wesoła, pewna
gród literackich – John Green.
siebie, która lubi być podziwiana. Wszyscy
„Papierowe miasta” to opowieść uważali, że jest ładniejsza od Uli, lecz gdy zoo dwojgu młodych ludziach, którzy stała wyróżniona przez Zenka, poczuła zaw dzieciństwie przeżyli razem coś niesamowite- zdrość. Tak naprawdę Zenek nie zaznał nigdy
go. Bohaterami tej powieści są Quentin Jacob- miłości, ponieważ jego matka bardzo wcześnie
sen oraz Margo Roth Spiegelman. Głównym zmarła. Ta książka pokazuje, że nikt nie jest
wątkiem jest ucieczka Margo. Quentin wyrusza „obcy”, że ludzie mogą się od nas różnić. Polena poszukiwanie dziewczyny. Chłopak musi być cam gorąco!
bardzo ostrożny i spostrzegawczy, ponieważ
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Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.
(Stanisław Konarski)
Najstarsza "książka", czyli papirusowy zwój powstał w XXX p.n.e
Jedna, drukowana w średniowieczu książka kosztowała tyle, że
z powodzeniem można było kupić za nią kilka wsi.
Pierwszą wydaną w Polsce książką był modlitewnik "Raj duszny" w 1513 roku.
Najdłuższa książka świata to "Tu-sza-czi-czeng" – chiński słownik, który ma 5020 tomów, a każdy
z nich liczy 170 stron.
Pomysłodawcą książki był prawdopodobnie Juliusz Cezar. To on wpadł na pomysł, żeby zamiast
zwijać papirus, składać go na dwie części.
Strony w książkach zaczęto numerować dopiero w XVI wieku, przecinki natomiast pojawiły się
na przełomie XV i XVI wieku.
Największa książka świata ma wymiary 2,74 x 3,07m i waży 252,6 kg. Wydano ją w Denver
w 1976 r.
Największa ilość powieści wyszła spod pióra Polaka - Józefa Ignacego Kraszewskiego. Napisał ich
ponad 600.
Najmniejszą do tej pory książkę – „Stary król Cole” – wydrukowaną na papierze
o gramaturze 22 gramów, mierzącą 1 mm na 1 mm, wydało w 85 egzemplarzach
w 1985 r. wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley w Szkocji. Kartki można przewracać tylko za pomocą igły.
Zygmunt Szkocny - pracownik Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach –
w 1976 r. stworzył ręcznie, przy użyciu piórka technicznego i szkła powiększającego "Alfabet łaciński", liczący 28 stron o mikroskopijnym formacie 1 x 0,8mm. Pozycja ta została umieszczona w Księdze Rekordów Guinessa jako najmniejsza książka świata.
Wyszukała Monika Żalik
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Podchwytliwe pytania (odpowiedzi znajdziecie u dołu strony)
1. Jakiego kolory jest czarna skrzynka w samolocie?
2. Jak długo trwała wojna stuletnia?
3. W którym kraju robi się kapelusze „panama”?
4. W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę rewolucji październikowej?
5. Jak miał na imię król Jerzy VI?
6. Z włosów którego zwierzęcia zrobiona jest szczotka wielbłądzia?
7. Od nazwy jakiego zwierzęcia pochodzi nazwa Wysp Kanaryjskich?

Co lub kogo widzisz?

Wypukłe czy wklęsłe?

SZKOŁA JEST JAK TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX wieku
J. polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
1. pomarańczowa, 2. 116 lat, 3. Ekwador, 4. w listopadzie, 5. Albert, 6. z wiewiórki, 7. psów
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