
Od Redakcji

     Miło nam niezmiernie, że możemy przedstawić Wam drugi
numer Biuletynu. Zaprezentowaliśmy w nim Wasze prace, które
powstawały w ciągu kolejnych dwóch miesięcy roku szkolnego.
Dziękujemy wszystkim i życzymy wielu ciekawych pomysłów.
     Jeśli pamiętacie, w pierwszym numerze ogłosiliśmy konkurs.
Został  już  rozstrzygnięty,  a  nagroda  została  wręczona
5 października  br.  Waszej  koleżance  z  kl.  VI  –  Zofii
Stachowiak.
Przypominamy  pytanie: „Na  łące  pasły  się  cztery  zające.
Niestety, myśliwy zastrzelił jednego z nich. Ile zajęcy zostało na
łące?”  Prawidłowa  odpowiedź:  „Jeden  –  ten  zastrzelony,  bo
pozostałe  uciekły  przestraszone”  została  podana  w  szkolnym
radiu. Gratulujemy!
     Przeczytajcie uważnie bieżący numer, znajdziecie następne
zadanie  konkursowe.  Zachęcamy  do  udziału.  Przewidziano
nagrody!  Czekamy  na  rozwiązania,  które  można  przesłać
na adres:  sbp-pawlowice@wp.pl O  wynikach  poinformujemy
w szkolnym radiu. 
Miłej lektury!

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem gimnazjalisty...

Trzecioklasiści uczyli się na lekcji j. polskiego, jak należy pisać życiorys. Poznali tę użytkową formę 
wypowiedzi, ale ich poczucie humoru pozwoliło im spojrzeć na swoje życie w „krzywym zwierciadle”. 
Podajemy żartobliwe życiorysy osób, których dane zostały zmienione i znane są Redakcji.

Paweł Pawłowicki Pawłowice, 13 października 2015 r.
ul. Polna 21
64-122 Pawłowice

Życiorys

Nazywam się Paweł Pawłowicki. Urodziłem się 11 listopada 2000 roku w Lesznie.
Rodzicami moimi są: Maria Pawłowicka z domu Leszczyńska i Marian Pawłowicki. Oboje rodzice 
nie kaszlą, nie plują, w ogóle dobrze się czują. Mam jeszcze trójkę rodzeństwa: młodszego brata, 
dla którego jestem wzorem i, niestety, dwie starsze siostry, które nie potrafią dobrze schować swo-
ich pamiętników i mają pretensje, że zawsze je znajdę.

Kiedy byłem małym bąblem, rodzice nazywali mnie „Misiem”, bo nieważne czy było lato, 
czy zima ubierałem się na cebulkę i nosiłem czapkę uszankę.
Naukę rozpocząłem w 2006 r. w Przedszkolu nr 2 w Pawłowicach, a następnie uczęszczałem do 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Szczeżujowskich w Łopatokrzewie. Moje oceny były bardzo 
dobre, więc nie rozumiem, dlaczego po otrzymaniu świadectw, mogłem poszczycić się tylko zie-
lono-fioletowym paskiem na pewnej części ciała.

Obecnie często chodzę do kl. III gimnazjum i oczekuję na egzaminy. Po ich zdaniu ukończę 
naukę, czego nie mogę się już doczekać, bo chciałbym kontynuować edukację w Wyższej Szkole 
Robienia Hałasu, a w przyszłości być znanym operatorem dźwięku.

Paweł Pawłowicki

Małgorzata Pawłowicka Londyn, 1893 r.
Londyn

Życiorys

Nazywam się Małgorzata Pawłowicka. Urodziłam się w 1851 r. w Hongkongu. 
Rodzicami moimi są: Kai Chun i Marii Chun z domu Ketchup. Oboje zmarli, kiedy byłam mała.

Naukę rozpoczęłam w szkole w Pekinie, a następnie kontynuowałam na Narodowym Uni-
wersytecie Seulskim. Od zawsze interesowałam się sportem, historią i muzyką. Kiedy studiowałam 
w Tajlandii, poznałam Ewelinę, która została moją najlepszą przyjaciółką. Swoją pierwszą pracę 
jako nauczycielka wf-u podjęłam we Francji. W 1878 r. poślubiłam koreańskiego aktora Ketha Tse-
Chuna, a rok później nasza rodzina powiększyła się o córeczkę, której nadaliśmy imię Lusia. Ra-
zem przeprowadziliśmy się do Londynu. Tam spotkałam Ewelinę, dzięki której znalazłam pracę.

Obecnie pracuję w Muzeum Sztuki w Londynie, spełniam swoje marzenia, a w wolnych 
chwilach wspieram męża, który znowu jest bezrobotny.

  Małgorzata Pawłowicka
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W obiektywie

W połowie września Eliza, Zosia i Wiktoria wybrały się na wycieczkę w poszukiwaniu ostatnich zna-
ków lata. Spacerowały w okolicach szkoły i robiły zdjęcia. Tak powstał ich pierwszy fotoreportaż.

W pogoni za latem „A nam jest szkoda lata...”

                                   Gdzie nogi poniosą...

„Wiatraki”

Na łonie natury. Jak w raju!
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Trudno być poetą...

O tym, że tworzenie wierszy nie jest proste, przekonali się uczniowie klasy czwartej, kiedy 
spróbowali swoich sił pisarskich. Jednak wykazali się wielką wytrwałością i napisali takie 
utwory.

Karolina  Peplińska
„Małe zajączki”

Na dole kwiatki,
do góry słońce,
my się lubimy
jak dwa zające.

My się cieszymy
gdy jest słoneczko
i się bawimy
małą piłeczką.

A gdy się skończą
te ciepłe dni,
wracamy znowu
do ciężkich chwil.

Wiktoria Wolniak
„Niemożliwy poranek”

Dziś od rana pies mój śpiewał,
Szary kot przygrywał mu.
Drzewa, kwiaty też śpiewały,
Tak, że z tego powstał chór.

Bartosz Zakrzewski
„***”

Za górami, za lasami
mieszkał sobie kot z butami.
Miał złotą szablę, złotą tarczę
sam podróżował po całym świecie.

Wiktoria Pruchnik
„Nie tak jak Brzechwa”

Księżyc raz odwiedził nas,
Bo miał wiele własnych spraw.
Zobaczyły go dzieciaki,
Zapytały: Kto to taki?
„Jestem sobie rycerz mały
Do zabawy doskonały.”
Słysząc taką pogawędkę,
Księżyc został małym księciem.

Leszek Michalak
„Książka”

Książka to przyjaciółka.
Książka to wiedzy pigułka.

Książka jest wspaniała.
Lubi ją moja mama.
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Warto przeczytać

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia świa-
tłem, a puste serce wzruszeniem.”  

Kornel Makuszyński

Znów proponujemy lektury, które nam się spodobały. Przeczytajcie i podzielcie się z innymi 
własnymi refleksjami: tym, czego Was nauczyły, czego Wy dowiedzieliście się o sobie.

W poprzednim numerze Nina reklamowała pozy-
cję pt. „Jaśki”. Chciałbym uzupełnić jej wypo-
wiedź. 

Książka wciągająca, nie można się oderwać.
Przestawia historię chłopców o wspólnym imie-
niu Jan. Ale żeby ich odróżnić, każdy nazywany 
jest według alfabetu i tak mamy:
Jan - A (maruda)
Jan - B (uwielbia jeść)
Jan - C (roztargniony)
Jan - D (demolka)
Jan - E (nie ma przezwiska, ale Jan - A zapropo-
nował "pełna pielucha")
Jan - F (dopiero się urodzi)

Książka podobna do Mikołajka, ale według mnie 
lepsza.
Najlepiej przeczytajcie, kiedy jesteście w złym 
nastroju.
Uśmiejecie się!
Polecam wszystkim! 

Jan Grześkowiak

Renata Opala w książce  „Dzienniczek zakręco-

nej nastolatki” opowiada o przygodach zakręco-

nej Joasi. To znakomita lektura dla każdego, kto

lubi się śmiać i wzruszać do łez. Jest to książka,

która przede wszystkim zainteresuje dziewczyny.

Przeczytaj, a nie będziesz żałować! 

Zofia Stachowiak

„Piękne konie.  Ilustrowana historia ras”.  Cu-

downa  książka  opowiadająca  o  dziejach  koni

sprzed lat. Zaletą pozycji są piękne zdjęcia robio-

ne  przez  słynną  na  całym  świecie  fotografkę

Astrid Harrisson. Warta przeczytania i obejrzenia.

Nie tylko dla miłośników koni. 

Wiktoria Zakrzewska

„Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej  to  książka,

którą  warto  przeczytać,  ponieważ  jest  ciekawa.

Bohaterowie  przeżywają  wiele  ciekawych  przy-

gód. Zachęcam do przeczytania, można się z niej

wiele nauczyć. Niech Was nie odstrasza fakt, że

jest to lektura szkolna.

Eliza Hadrysiak
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Ciekawostki

Najniebezpieczniejsze rośliny świata - cz. 1

Hippomane mancinella – najgroźniejszy owoc świata
Owoce  należą  do  najbardziej  toksycznych  na  świecie,  nazwa  drzewa
pochodzi z hiszpańskiego języka „manzanilla de la muerte", czyli „małe
jabłuszko śmierci". Rosną w dżunglach  obu Ameryk, także spotykane są
w rejonie wysp Bahama oraz Karaibów.

Australijska pokrzywa
To jedna z najbardziej bolesnych w kontakcie roślin świata. Dotknięcie jej
liścia powoduje tak silny ból, że nawet najtwardsi faceci potrafią wyć jak
małe  dzieci.  Efekty  działania  pokrzywy  australijskiej  mogą  trwać
tygodniami, a nawet miesiącami. Były przypadki, iż ręka człowieka, który
zupełnie przypadkowo, przechodząc obok niej w lesie, dotknął liści, została
sparaliżowana tymczasowo, zaś ból odczuwany był przez kilka tygodni. 

Mala Mujer (Cnidoscolus angustidens)
Mala  Mujer,  co  tłumaczy  się  jako  'złe'  lub  'złe  kobiety'-  w  języku
hiszpańskim.  Występuje  na  skalistych  zboczach  do  1500m  n.p.m  w
południowej Arizonie.  Można tę roślinę rozpoznać po ciemnozielonych,
klonowatych liściach z małymi,  białymi kropkami.  Cała roślina pokryta
jest  ostrymi  włoskami,  które  w  kontakcie  z  ludzkim  ciałem  mogą
powodować  poważne  zapalenie  skóry,  ból  może  trwać  kilka  godzin,  a
wysypka kilka dni (czerwone, purpurowe lub brązowe zabarwienie skóry).

Difenbachia

Jest  bardzo  silnie  trująca.  Poziom  reakcji  ludzi  i  zwierząt  na
toksyczność  difenbachii  zależy  od  ich  wieku  i  ogólnego  stanu
zdrowia,  a  także  gatunku  rośliny  i  spożytej  ilości.  W większości
przypadków  reakcje  są  słabe  i  mijają  szybko  bez  konieczności
zastosowania jakiegokolwiek leczenia.
Kontakt z rośliną, a szczególnie jej przypadkowe uszkodzenie, może
wywołać  stan  zapalny  skóry,  objawiający  się  swędzeniem,

pieczeniem,  wystąpieniem  wykwitów  i  pęcherzy.  Efekt  ten  może  trwać  do  24  godzin.  Spożycie
difenbachii  prowadzi  do  mdłości,  biegunki,  zaburzeń  rytmu  serca,  odurzenia  i  paraliżu,  a  także
wywołuje  czasową  bezpłodność.  Nie  istnieje  specyficzne  remedium  na  zatrucie  difenbachią.  W
przypadku wystąpienia objawów ocznych należy szybko przemyć oczy dużą ilością  wody,  a  jamy
ustnej  należy płukać  ją  wodą,  mlekiem (nie  połykać)  oraz  ssać  kostki  lodu.  W razie  wystąpienia
gwałtownej reakcji konieczny jest szybki kontakt z lekarzem.
Cdn.           Wyszukał Tomasz Baksalary
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Rozrywka

Sprawdź, czy potrafisz.

UWAGA KONKURS!

Zadanie konkursowe przygotowała uczennica kl. IV Zofia Skrobała. 

„Uzupełnij tekst. Których wyrazów jest więcej: z „h” czy z „ch”? O ile? Wypisz je i całą odpowiedź

prześlij do Redakcji” (adres na drugiej stronie Biuletynu).

„Ogród _aliny”

Moja koleżanka _alina leżała na _amaku w ogródku, w którym rosły różnego rodzaju kwiaty: były

to piękne _ryzantemy i czerwone _ortensje. Koleżanka przyniosła jej nowe sadzonki kwiatów, ta-

kich jak: _iacynty i _abry. _alina dbała o kwiaty, _ciała, żeby były piękne. Podlewała je, bo nie 

_ciała, by zwiędły. W ogródku _aliny królową kwiatów okazała się or_idea. Wszystkie kwiaty 

ślicznie pa_niały. _alina dbała o piękne kwiaty i _roniła je przed _umorami pogody. Mała ogrod-

niczka była dumna ze swoi_ piękny_ kwiatów.

Poćwicz spostrzegawczość.
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