
        Oto zwycięzcy konkursu
na imię dla jaszczurki, a może 
jaszczurka…

I – Karolina Peplińska i Oliwia Krauze
II – Jakub Baksalary
III – Anna Dudzińska i  Marta 
Ostropolska

                                         Od Redakcji
Na początku umieszczamy wiersz Leszka Michalaka z kl. VII.

     Jestem niczym Lew, który walczy, 
     walczy i walczy do upadku.
     Jeśli dostanę cios, to wstanę,
     lecz jeśli zada kolejny,
     położę się i poczekam aż odejdzie, 
     aby dalej ją kochać i tęsknić.   

Tematem numeru jest strach, czyli uczucie, które towarzyszy 
człowiekowi przez całe życie. Jest tworem ludzkiej wyobraźni, 
więc można nad nim zapanować – trzeba być odważnym, uwie-
rzyć w siebie i mieć prawdziwych przyjaciół. Tego Wam 
wszystkim życzymy. 
Zachęcamy do przeczytania kolejnych wierszy, opowiadań, wy-
powiedzi, a także rozwiązania zagadek, poznania nowych po-
jęć. Na ostatniej stronie czeka na Was konkurs!

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem starszych uczniów…

Przed trzecioklasistami postawione zostały dwa problemy. Poniżej możecie przeczytać, jakie 

zajęli stanowiska w tych kwestiach.

Czego się boimy?

Strach ma najróżniejsze oblicza. Strach 
może być silny lub mały.
Boimy się bardzo wielu rzeczy – od błahostek, np. 
ślimaków po ciemność, samotność i ból.
Wielu ludzi boi się przyszłości i tego, co ona przy-
niesie. Często jednak boją się nie tyle samej rzeczy, 
co tego, co się pod nią skrywa, więc obawiamy się 
węża dlatego, że może nas nas ukąsić; nie boimy się 
ciemności, ale lęk wywołuje w nas to, co w niej jest 
ukryte.

Mimo wszystko strach jest nieuzasadniony, 
bo tak, jak głosi przysłowie: „Strach ma wielkie 
oczy”; coś wydaje się straszne, a tak naprawdę nie 
jest przerażające.

Wiktoria Zakrzewska

Największą obawę w życiu człowieka wy-
wołuje śmierć.
Boimy się jej, ponieważ może nadejść w każdej 
chwili, nie znamy dnia ani godziny, kiedy się z nią 
spotkamy. Bardzo wielu ludzi udaje, że nie czuje 
przed nią strachu, ale, moim zdaniem, nawet naj-
twardszy człowiek na świecie wcześniej czy później 
okaże przed nią respekt, np. wtedy, gdy straci kogoś 
bliskiego i ważnego w swoim życiu.

Dawid Kowalczyk

Ludzie boją się często pająków, ciemności, 
potworów; jednak, moim zdaniem, najbardziej oba-
wiają się innych osób.

Boją się tego, co inni mają im do powiedze-
nia; boją się prawdy wypowiedzianej prosto w oczy;
a czasem zwykłej rozmowy. Obawiają się też tego, 
co przyniesie kolejny dzień, także choroby; czy cze-
goś, co może się wydarzyć i mieć ogromny wpływ 
na dalsze życie.

Myślę, że przeraża ich po prostu życie; boją 
się losu, bo może okazać się inny niż ich oczekiwa-
nia.

Joanna Rosińska

Czy ludzie lubią się bać?

Uważam, że to, czy ludzie lubią się bać, w 
pełni zależy od człowieka.

Niektóre osoby oglądają horrory, chodzą 
nocą po ulicach i to nie robi na nich większego wra-
żenia. Inni mają wielką wyobraźnię i boją się 
wszystkiego, bo potrafią w swojej głowie układać 
najdziwniejsze scenariusze. A wszystko zależy od 
osobowości. Istnieją ludzie silni psychicznie, odważ-
ni, a obok nich strachliwe, o słabych nerwach. 

Moim zdaniem, ludzie nie lubią się bać, 
gdyż większość społeczeństwa wolałaby żyć w spo-
koju, a nie być stale narażona na strach.

Zofia Łaszczyńska

Ludzie lubią się bać, ponieważ uwielbiają 
czuć adrenalinę. Strach wywołuje nagły skok ciśnie-
nia, a to wielu młodych uwielbia.

Oglądając horrory, mają nadzieję na dresz-
czyk emocji; chcą się przestraszyć. Natomiast czyta-
jąc książki, liczymy na to, że autor ujął tak przeraża-
jące wydarzenia, których będziemy się bać.
Świat ukrywa wiele zagadek, które ludzie chcą roz-
wiązać; muszą one być straszne, gdyż tylko takie 
spowodują ból w sercu, „bliznę w głowie”.

Ludzie czekają na strach, chcą się bać.
Oliwia Łupicka

Istniejący w naszej populacji ludzie dzielą 
się na takich, którzy lubią oglądać komedie oraz ta-
kich, którzy lubią horrory.

Niewątpliwie jesteśmy istotami, które od-
czuwają lęk i właśnie to nas łączy. Jedni boją się pa-
jąków, inni śmierci czy końca świata. Wiem także, 
że lubimy się bać, czuć adrenalinę, dlatego ogląda-
nie horrorów sprawia nam wiele przyjemności. Dla 
dreszczyku ludzie stale próbują czegoś nowego – 
skaczą z wysokości, uprawiają ekstremalne sporty i 
robią inne irracjonalne rzeczy. Mimo że odczuwają 
wtedy lęk, to podejmują wyzwania, sprawiają im 
one satysfakcje.

Z moich obserwacji wynika, że lubimy się 
bać, gdyż w ten sposób pobudzamy swoje emocje, 
które pozwalają na poznanie siebie z innej strony. 
Tak poznajemy siebie, jaką mamy psychikę – co mo-
żemy znieść, a co jest ponad nasze siły.

Zofia Stachowiak
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...i młodszych też

Szóstoklasiści dokonali parafrazy wiersza Marii Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”.

Michał Maślonka i Alexander Kozłowski „Potwór w stodole” (opowiadanie sensacyjne)
Pewnego słonecznego ranka Stefek Burczymucha chodził po ulicy, jak zwykle przechwalając się 

swoimi umiejętnościami. Po długim spacerze zaczął robić się senny, a do domu miał bardzo daleko. Podjął 
decyzję o przespaniu się w pobliskiej stodole.

Położył się na sianie i zapadł w głęboki sen. Gdy się obudził, zauważył, że nie ma sera, który stale 
nosił przy sobie. Rozejrzał się po stodole i dostrzegł cień tajemniczego stworzenia jedzącego serek. Zerwał 
się z legowiska i pobiegł na posterunek policji. Zawiadomił komendanta, że w stodole znajduje się potwór. 
Policjant natychmiast wezwał służby specjalne. Razem udali się na miejsce zbrodni. Po sprawdzeniu nie zna-
leziono maszkary. Postanowiono rozszerzyć zakres poszukiwań na całą wioskę. W tym czasie Stefek wrócił 
do swojej drzemki. Z krótkiego odpoczynku nagle zbudziła go mała mysz. Chłopiec zrozumiał, co „jest gra-
ne”. Zawiadomił komendanta, a ten zakończył akcję.

Stefcio wrócił do domu; a gdy tylko wszedł do swojego pokoju, położył się na łóżku i od razu za-
snął, gdyż był zmęczony „walką z potworem”.

Marta Ciszak i Nikodem Glapiak „Cyber-Stefek” (opowiadanie science-fiction)
Największym zuchem w cybernetycznej przestrzeni był Cyber-Stefek, nazywany „Robochwlaczem” 

przez inne cyberroboty. 
Co dzień w świecie cyberrobotów przechwalał się przed innymi tym, że nawet robolwa się nie boi, 

że z cyberkrokodylem wygrywał albo opowiada, jak to z robowilkiem walczył. Wyśmiewał, że jakieś cyber-
lamparty, cyberpantery i robotygrysy to są żarty, że to tylko duże koty i tyle, a takiego cybergeparda poko-
nałby jednym palcem.

Pewnego dnia podczas cyberśniadania nasz bohater zauważył robozwierzę. Wystraszył się i pobiegł 
do swojego cybertaty. Z krzykiem wpadł do swego cybernetycznego domu i niczym sto cybermaszyn woła:
- Przy moim cyberśniadaniu zauważyłem jakieś robozwierzę. To chyba roboniedźwiedź albo cyberorzeł. 
Miał kopyta…
- Dobrze, dobrze… Zaraz zobaczymy, co to za cyberzwierzę przyszło po twoje cyberśniadanie – powiedział 
roboojciec.

Niezwłocznie udali się na miejsce „przestępstwa”. Tata zobaczył, że coś jest w woreczku z cyber-
śniadaniem. Zajrzał do środka i zobaczył cyberchomika. Zaśmiał się głośno i wyciągnął zwierzę. Pokazał je 
synowi i powiedział:
- A oto twój cyberniedźwiedź… - i zaśmiał się jeszcze głośniej.

Maria Skrobała i Alicja Kowalska „Nocne strachy” (komedia)
Latem u Marceliny grupka przyjaciół zorganizowała „piżama – party” w ustawionym w ogrodzie na-

miocie.
W nocy opowiadali sobie różne mrożące krew w żyłach historie.

- Poszłam na strych po karton ze starymi zeszytami – powiedziała Jagoda. – Było ciemno i nagle poczułam 
coś na twarzy. To była pajęczyna! A ja bardzo boję się pająków.
- Ja boję się ciemności – odezwał się Wojtek.
Wtem przyjaciele usłyszeli szczekanie. Marcelina stwierdziła:
- Strasznie boję się psów.
- A ja niczego się nie boję! - oznajmił dumnie Jacek.
Wszyscy spojrzeli na siebie ze zdziwieniem. Zdumieni zwrócili się do niego:
- Musisz się czegoś bać.
Lecz on nie ustępował i opowiadał o przygodach, w których w ogóle nie czuł lęku. Po jakimś czasie postano-
wił położyć się spać.

Nagle usłyszeli trzask i łomotanie w namiot. Jacek zaczął wrzeszczeć:
- Duch! Duch! Tu straszy! Albo to są wilki! Podobno pojawiły się ostatnio w pobliskim lesie!
Wtem mały kotek wsunął główkę do namiotu.
- Teraz już wiemy, że Jacek boi się Pusi – powiedziała wesoło Marcelina.

Wszyscy się zaśmiali, a Jacek poczuł, że robi się czerwony jak burak. W tym czasie kotka zamiau-
czała. 
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W obiektywie

Nasze fotografie pokazują, że żadne zwierzę nie jest groźne; bo czy można 

się bać takich sympatycznych i odważnych stworzeń?

fot. Marta Ostropolska

fot. Anna
Dudzińska

fot. Izabela
Kowalczyk

fot. Anna Dudzińska

fot. Anna Dudzińska
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Nie boisz się moich 
kolców. Prawda?

Tutaj będę bezpieczny...

Ja niczego się nie boję, a Ty?

Czy tam się coś rusza?

Chyba masz zwidy...

Wcale się nie przestraszyłem

Coś się stało?

Nie boję się!

Wow!
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Trudno być poetą

STRACH MA WIELKIE OCZY...

Strach ma wielkie oczy

i potrafi zaskoczyć.

Gdy w drzwiach stanie, 

krzykniesz na zawołanie. 

Julia Juszczak i Agnieszka Kempa

Strach ma wielkie oczy,

Może nieraz cię zaskoczy;

Lecz nie możesz się go bać,

Żeby móc się z niego śmiać.

Piotr Reddig

Strach ma wielkie oczy,

lecz na głowę ci nie wskoczy;

więc śmiej się mu w twarz,

na pewno radę dasz. 

Bartosz Jagielski

Strach ma wielkie oczy, 

może nas zaskoczy

swoimi czarami w nocy.

Katarzyna Sławińska

Strach ma wielkie oczy,

a odwaga jeszcze większe.

Jakub Skrobała

Strach ma wielkie oczy,

może nas zaskoczy!

My się nie boimy,

przed nim się bronimy!

Kamil Rosik

Strach ma wielkie oczy…

i za dużą wyobraźnię!

Marta Ciszak

Strach ma wielkie oczy,

a za małe rączki.

Anna Piotrowiak

Strach ma wielkie oczy,

duże zęby, wielkie uszy

i choć robi straszne miny,

wcale się go nie boimy!

Eliza Hadrysiak

Strach ma wielkie oczy.

Kiedy mnie zaskoczy,

wskoczę mu na oczy.

Zofia Stachowiak

Strach ma wielkie oczy,

które szerzy w nocy.

Po południu robi kawę,

wieczorem myśli o zjawie.

Mama mówi: „Idź już spać.”

„Mamo, ja nie chcę się bać!”

Oliwia Łupicka

Strach ma wielkie oczy,

za chwilę potwór z szafy wyskoczy.

Zuzanna Jankowiak
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Pytania do…

Zapytaliśmy uczniów naszej szkoły, czego się boją. Niektórzy twierdzą, że niczego (za-

zdrościmy im odwagi) , a wielu szczerze przyznało się nam do swoich lęków. 
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Przedszkolacy:
Maja, Olaf, Piotr,

Filip, Emilia i Julia
boją się pająków.pająków.

… brzękliwe widmo weszło do pokoju. […] w tej samej co ongiś peruce,
w tej samej kamizelce, spodniach i butach. Ozdobne chwasty przy butach,
dziwnie najeżone, poruszały się lekko, podobnie jak harcap peruki, jak
poły surduta i włosy na głowie. Długi łańcuch, który (…) wlókł za sobą,
opasywał mu kilkakrotnie talię i zwisał za nim niczym ogon. Wykonany
był z odrobionych w żelazie kasetek na pieniądze, kluczy, kłódek, ksiąg
rachunkowych, aktów kupna i sprzedaży oraz wypchanych sakiewek.
Postać (…) całkiem była przezroczysta, tak że (…) 

Pani Daniela Patelka
boi się horrorów;

dlatego ich nie ogląda,
bo nie mogłaby spać.

Kacper Jankowski 
niczego się nie boi.

Jakub z VI b 
boi si  ę pustej lodówki.

Wtedy nie mia był
co je , a bardzo lubi.ść

Samotności oraz śmierci
obawia się Julia Otto.

Kamil Kowalski: „Ciebie”.
[od red.; Izy Kowalczyk]

Janek T. boi się, 
że nie przejdzie do następnej klasy,

dlatego musi się uczyć,
aby tak się nie stało.

Marta Ostropolska
(średnio co kilka lat)
boi się końca świata.



Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać...

Polecamy filmy i seriale.

„Potworna rodzinka” – opowiada o rodzinie, która zamienia się w potwory; jednak w tym filmie  

wystraszyć może Was tylko tytuł.

„Hotel Transylwania” – w przerażającej scenerii wysłuchacie zabawnych dialogów.

„Stranger things” – film amerykański, dzięki któremu możecie nauczyć się języka angielskiego.

„Riverdale” –  serial detektywistyczny dla nastolatków, trzymający w napięciu, ponieważ co rusz 

na światło dzienne wychodzą nowe wątki prowadzące do wyjaśnienia zbrodni.

Popatrzcie na obraz Edwarda Muncha

Obraz został namalowany w 1893 roku.

Olej, tempera i pastel na kartonie.

Wymiary: 91 cm × 73,5 cm 

To najbardziej znane dzieło norweskiego malarza; uznawane przez 

krytyków za arcydzieło ekspresjonizmu.

Posłuchajcie piosenek i obejrzyjcie następujące klipy:

Fifth Harmony „I’m in love with monster” - piosenkę z filmu „Hotel Transylwania 2”

Bella „Groza” - to instrumentalna wersja muzyki filmowej.

Teraz posłuchajcie dla odmiany muzyki przyciągającej pozytywne myśli:

https://youtu.be/mHBR12nnpSs

Zwierzęta są chętnie oglądane, dlatego polecamy Wam te filmiki – niektóre zabawne, inne mrożące 

krew w żyłach, a w roli głównej pieski i kotki. Miłej zabawy!

https://youtu.be/bOu6CQ5tiU4

Oliwia K. i Iza K.
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… brzękliwe widmo weszło do pokoju. […] w tej samej co ongiś peruce,
w tej samej kamizelce, spodniach i butach. Ozdobne chwasty przy butach,
dziwnie najeżone, poruszały się lekko, podobnie jak harcap peruki, jak
poły surduta i włosy na głowie. Długi łańcuch, który (…) wlókł za sobą,
opasywał mu kilkakrotnie talię i zwisał za nim niczym ogon. Wykonany
był z odrobionych w żelazie kasetek na pieniądze, kluczy, kłódek, ksiąg
rachunkowych, aktów kupna i sprzedaży oraz wypchanych sakiewek.
Postać (…) całkiem była przezroczysta, tak że (…) 

https://youtu.be/mHBR12nnpSs


Ciekawostki

Czy wiecie, że…

• Agorafobia – lęk przed otwartą przestrzenią

• Arachnofobia – strach przed pająkami

• Akrofobia – lęk wysokości 

• Nyktofobia – strach przed ciemnością

• Trichophobia – strach przed leżącymi luźno włosami 

• Spectrophobia – strach przed lustrami 

• Optophobia – strach przed otwarciem oczu 

• Heliophobia – strach przed słońcem 

• Vestiphobia – strach przed ubraniami 

• Abemarofobia – strach przed przegapieniem przystanku 

• Chorophobia – strach przed tańcem 

• Ablutophobia – strach przed myciem i kąpielą 

• Deipnophobia – strach przed konwersacją podczas obiadu 

• Pentheraphobia – strach przed teściową 

• Neofobia – strach przed nieznanym 

• Gymnophobia – strach przed nagością 

• Dextrophobia – strach przed przedmiotami znajdującymi się po prawej stronie ciała 

• Phobophobia – strach przed strachem 

• Nyctohylophobia – strach przed ciemnym lasem 

• Zelophobia – strach przed zazdrością 

• Sciaphobia – strach przed cieniem 

Zespół redakcyjny

wyszukał w internecie.
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Rozrywka

KONKURS PAJĘCZYNKA

Poniżej wyraz „duch” został zapisany w różnych językach.     
Waszym zadaniem jest podanie w jakich. 
Czekamy na odpowiedzi do końca czerwca.

ghost
gees
wairua
ispirtu
duh
spirito

 

Podaj imię i nazwisko opisanego poniżej ducha. Z jakiej lektury pochodzi i kto jest jej auto-
rem? Zadanie na pewno nie jest trudne dla starszych uczniów szkoły podstawowej!
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W powyższym diagramie – pajęczynie
zanotowano ostatnią literę. Postaraj się 
wpisać pasujące wyrazy; inne niż 
podany: „tata”.
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