
Od Redakcji

Po raz pierwszy ukazuje się Biuletyn, w którym chcemy umieszczać Wasze prace w następujących 

działach: Zdaniem gimnazjalisty, W obiektywie, Trudno być poetą, Pytania do... Warto przeczytać, 

Ciekawostki, Rozrywka. Będziemy również ogłaszać konkursy (pierwszy już w tym numerze!), a 

rozwiązania możecie kierować na adres: sbp-pawlowice@wp.pl

Możecie przysyłać wiersze, opowiadania, zdjęcia, opisy, spostrzeżenia, refleksje na tematy szkolne 

i nie tylko; możecie opisać, co Was interesuje, martwi, czy Wam się podoba. Umieścimy Wasze 

artykuły w kolejnych numerach, w nowym roku szkolnym. Czekamy na wypowiedzi nt. wakacji. 

Zapraszamy do stałej lub okazjonalnej współpracy.

Jeśli macie inne pomysły, napiszcie o tym, chętnie skorzystamy z sugestii. W przyszłości 

chcielibyśmy, aby SBP był wyłącznie redagowany przez uczniów. 

Monika Żalik, Karol Żalik
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Trudno być poetą...

Uczniowie klasy IV lubią wszystkie pory roku, ale najbardziej – lato. Przed wakacjami postarali się 
wyrazić zachwyt nad tym pięknym okresem w samodzielnie ułożonych akrostychach. Oto kilka z 
nich.

Karolina Jakubowska

Latem płyną piękne fale,
a akacje kwitną białe;
to wspaniała pora roku
o niej marzę z łezką w oku.

Patryk Ryczkowski

Lato to piękna pora roku, świetna pogoda, niebo przejrzyste.
A wakacje już pukają do naszych drzwi.
Tu są uczucia piękne i zdobione różnymi naszymi drogami.
O nich się mówi „są nieskończone”.

Kamil Wojtkowiak

Lubię lato, bo jest piękne,
ale czasem jest przemienne.
Tato, proszę, kup mi lody
o! Jakie smaczne dla ochłody.

Daniel Kubiak

Lubię dużo podróżować,
a najwięcej samochodem.
Tak nad morze dojechałem
odpocząłem tak, jak chciałem.

Patrycja Błocian

Lody w kubkach, słońce grzeje...
Aż się cieszą przyjaciele.
Tak w powietrzu palmy tańczą.
Ola płacze – szkoła przed nią!

Szymon Kowalczyk

Lato – porą najpiękniejszą;
a gdy jestem na wakacjach,
trudno wszystko zapamiętać
oto lato, które kocham.
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Zdaniem gimnazjalisty

O swoich planach na wakacje, używając tylko pytań, rozmawiali Natalia Kubiaczyk i Tomasz 
Baksalary z kl. II gimnazjum.

„Na ryby? Na Karaiby?

N – Co planujesz na wakacje?

T – Czy pojedziesz ze mną na Karaiby?

N – A jak długo planujesz tam zostać?

T – Co tam będziesz robić?

N – Czy musisz coś robić, czy może będziesz odpoczywać?

T – A może chcesz łowić ryby?

N – Czy Ty widziałeś, aby na Karaibach ktoś łowił ryby?

T – A czy Ty w ogóle umiesz łowić?

N – Czy ja umiem łowić?

T – Może jesteś za stara?

N – Czyś Ty oszalał?

T – A czy wiesz, ile mój dziadek ma lat?

N – Co ma z tym wszystkim wspólnego Twój dziadek?

T – To Ty mi to powiedz!
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Zdaniem gimnazjalisty...

Uczniowie klasy III b wykazali się niezwykłą pomysłowością, otrzymując zadanie z j. polskiego: 
„Południe było ciche i gorące”. Napisz ciąg dalszy opowiadania. 
Poniżej zamieszczono kilka fragmentów wypracowań.

„Południe było ciche i gorące. Miałam ochotę zanurzyć się w zimnej wodzie. Postanowiłam szybko 
wybrać się nad jezioro. Dotarłam na miejsce, a tam... cisza! Ludzie leżeli na kocach i się opalali. 
Postanowiłam do nich dołączyć...”

Ewa Soból

„Południe było ciche i gorące. Z domu wyszedłem na podwórze, spojrzałem na termometr – wska-
zywał 35 °C w cieniu. Postanowiłem rozłożyć basen; nalałem wodę – trwało to ponad dwie godzi-
ny. Gdy woda ogrzała się do 22 stopni, wskoczyłem do środka i nie wychodziłem stamtąd przez 
trzy godziny...”

Filip Masztalerz

„Południe było ciche i gorące. Właśnie zaczęły się wakacje i wszyscy uczniowie szli zadowoleni do
domów. Wśród nich była grupa przyjaciół: Asia, Weronika, Julia, Tomek i Bartek.
- W końcu wakacje! - krzyknęła Julia.
- Co dzisiaj robimy? - zapytał z radością Bartek.
- Jest piękna pogoda. Jedźmy nad jezioro! - zaproponowała Asia.
Wszyscy bez zastanowienia przystali na ten pomysł...”

Małgorzata Kubiak

„Południe było ciche i gorące. Tego lata nie działo się nic szczególnego. Jacek jak zwykle siedział 
przed telewizorem. W pewnej chwili zadzwonił telefon:
- Dzień dobry. Pan Jacek? - odezwał się nieznajomy głos w słuchawce. - Z tej strony Andrzej Mięk-
kipatyk. 7 czerwca zgłosił się pan do programu „Rejs statkiem nowej generacji: Niezatapialne. 5999
brutto”. Jest pan zainteresowany? Rejs odbędzie się 13 lipca, czyli w piątek.
- Taaak! Już nie mogę się doczekać! - krzyknął Jacek i, podskakując pod sufit, spadł z fotela...”

Maciej Kędziora

„Południe było ciche i gorące. Typowy hydraulik przyjął zlecenie w starym, opuszczonym domu. 
Miał za zadanie naprawić wiekowe rury. Kiedy przybył na miejsce i okazało się, że zapomniał klu-
czy, postanowił wyważyć drzwi. Gdy już to zrobił i wpadł do mieszkania jak strzała, jego oczom 
ukazał się pięćdziesięciocalowy telewizor ze smart TV; o dziwo był włączony!...”

Karol Skorczyk

„Południe było ciche i gorące. Przez liście drzew prześwitywały promienie słońca. Nie działo się 
nic ciekawego; ludzie siedzieli w domach, bo co można robić w taki skwar. Ja postanowiłem jednak
pójść na spacer. (…) 
Nagle usłyszałem krzyk. Dochodził z sąsiedniej ulicy. Postanowiłem to sprawdzić. W jednej chwili 
straciłem wzrok i czułem jedynie, że jakaś siła ciągnie mnie ku górze. Straciłem świadomość. Po 
chwili obudziłem się w dziwnym pomieszczeniu, a moim oczom ukazały się jakieś postacie. Do 
mojej świadomości dotarło: „Kosmici!”...

Mikołaj Kempa
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Zdaniem gimnazjalisty...

Leżałam na łące, obserwowałam chmury na niebie...

„...które zachwycały swoim błękitem. Aby w pełni dostrzec ich piękno i różnorodność, musiałam 

założyć okulary, ponieważ intensywność promieni słonecznych sprawiła, że masy białego puchu 

oślepiły mnie. Leżąc, przypominałam sobie wszystkie najwspanialsze chwile z mojego dzieciństwa,

a w chmurach widziałam króliki, smoki, słonie...” (Zuzanna Stachowiak)

„Zauważyłam między innymi robota utworzonego z kilku obłoków. Leżąc wśród kwiatów czułam 

się jak księżniczka. Wolna czułam, że mogę wszystko. To uczucie było wspaniałe”. (Aleksandra 

Mehr)

„Chmury miały różne kształty i kolory. Wyglądem przypominały niepowtarzalne wzory, których ni-

gdy dotąd nie miałam okazji widzieć. 

Pora była wieczorna, dlatego niebo błyszczało tysiącami różnych kolorów, które zadziwiały prze-

chodniów. Niestety, wiał silny wiatr i to on w zadziwiająco szybkim tempie zmieniał ich kształty.” 

(Weronika Baksalary)

„Nigdy wcześniej nie widziałam takiego nieba. Miało ono bardzo dziwne kolory: jasnoróżowy  i 

lekko pomarańczowy. Kształty chmur także były nienaturalne. Taki obraz zapowiadał coś nieocze-

kiwanego. I stało się. Poczułam silny powiew wiatru, który przez cały czas przybierał na sile. Tro-

chę się wystraszyłam, więc postanowiłam wrócić do domu, zwłaszcza, że w jednym momencie zro-

biło się ciemno, wszystkie chmury połączyły się w jedną i zaczęło padać.” (Barbara Oleszak)

Kiedy stanęłam przed drzwiami mieszkania, okazało się, że zapomniałam kluczy. Tak więc musia-

łam czekać pod daszkiem, aż wróci mama. Jutro na pewno będę chora, ponieważ całe ubranie mia-

łam przemoczone.” (Anna Podyma)
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W obiektywie
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Warto przeczytać

 

„Jaśki” to śmieszna i wciągająca książka. 
Opowiada losy pewnej ciekawej rodzinki. W jej 
skład wchodzą: Mama, Tata, Jan A, Jan B, Jan C, 
Jan D, Jan E i Jan F. Wspólnie przeżywają wiele 
przygód.
Przeprowadzka z Cherburga do Tulonu 
wstrząsnęła chłopcami, ale dała mnóstwo nowych
możliwości.
Według mnie, w dziesięciostopniowej skali ta 
książka zasługuje na 10 gwiazdek. Pozwoli 
każdemu czytelnikowi miło spędzić czas i 
rozweseli nawet największego ponuraka. 
Jeżeli jesteś fanem przygód Mikołajka, przeczytaj
też perypetie sześciu Jaśków. Na pewno się nie 
zawiedziesz!

Polecam.
Nina Żalik, kl. IV SP
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Ciekawostki

Najmniejsze i największe zwierzęta

Największym ptakiem, jaki kiedykolwiek żył na świecie, był żyjący w Nowej Zelandii moa. 
Osiągał  3,5 m wysokości. Obecnie żyjącym największym i najcięższym ptakiem jest struś 
senegalski, który osiąga 2,75 m wysokości i 160 kg wagi.
 

Największy gryzoniem na Ziemi jest kapibara żyjąca w północnej części Ameryki Południowej. 
Osiąga długość od 1 do 1,3 m i ciężar do 80 kg.

Najmniejszy na świecie nietoperz żyje w Tajlandii. Jego długość wraz z głową wynosi 2,3 – 3,3 cm,
rozpiętość skrzydeł – 14 cm, a ciężar ciała dochodzi do 2 g.

Najmniejszym ptakiem jest kubański koliber trzmielak (hawańczyk). Mierzy 5,7 cm, z czego 
prawie połowę stanowi dziób i ogon.

Wyszukała Monika Żalik
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Rozrywka

Powtórz szybko

➢ Czy tata czyta cytaty z Tacyta.
➢ Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby.
➢ Przeszła susza suchą szosą.
➢ Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.
➢ Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza.

Złap motylka

 

UWAAA

Zagadka
Na łące pasły się cztery zające. Niestety, myśliwy zastrzelił jednego z nich. Ile zajęcy zostało na 
łące?
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UWAGA KONKURS!


