
 
 

 

 

W trzecim numerze gazetki szkolnej: 

 Niedźwiedź w domu 

 Lao che 

 Kobranocka  

 Maria Peszek 

 BrokeNCYDE 

 Olkusz też jest ważny! 

 Czarna dziura 

 Czas na basen 

 Koń czystej krwi arabskiej 

 Five nights at Freddy’s 

 Co mówi o nas swój kolor oczu? 

 Gra The Walking Dead 

 Ciekawostka: ile zwrotek ma najdłuższy hymn 
świata? 

 Morze Bałtyckie 

 Świnki morskie  

 Króliki 

 Ciekawostki o kaczkach 

 Zniszcz ten dziennik 

 Twórczość własna 

 Znaczenie imion 

 Power of Trinity 

 Zalety i wady internetu 
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Każdy uczeń pod koniec roku szkolnego marzy 

o wakacjach.. Robi się ciepło na dworze i częściej wychodzimy 

na dwór. Chłopcy grają w piłkę nożną, a dziewczyny grają 

w siatkówkę i chodzą na spacery. Na 

dodatek otworzyli super basen, 

z którego można korzystać w czasie 

wakacji. Przyjeżdżają tu nawet osoby 

z Olkusza i z Bolesławia. Często nie ma 

miejsc, żeby rozłożyć sobie rzeczy.  

Jest tam wiele atrakcji na przykład: 

zjeżdżalnia mniejsza i większa, brodzik dla maluchów, boiska 

do siatkówki, rwąca rzeka itd. Polecam korzystanie z basenu. 

Warto miło spędzić czas. 

Justyna Curyło kl. 5b 

 

 
 

Na ten dzień każdy czeka z utęsknieniem przez całe 

10 miesięcy. Uczniowie odświętnie ubrani idą do szkoły, aby 

odebrać świadectwa i na dwa długie miesiące zapomnieć 

o kartkówkach, lekturach, powtórkach.  

Po chwili słychać komendy: „baczność, Sztandar Szkoły im. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego wprowadzić. Do hymnu. 

Spocznij. Sztandar szkoły wyprowadzić”. Zaczyna się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego. Pan dyrektor z radością informuje, 

(ale chyba z radością tylko dla uczniów), że ten dzień to ostatni, 

w którym się widzimy wszyscy razem. Później zostaje 

ogłoszona przemowa, wręczone są nagrody dla 

najlepszych.· Uśmiechnięci uczniowie idą do klas. Tutaj 

otrzymują świadectwa, żegnają się z wychowawcami 

i opuszczają szkolne mury. 

Przed młodymi ludźmi dwa miesiące beztroski, radości, 

a może też ciężkiej pracy. 

Źródło: Internet 

Justyna Curyło kl. 5b 
 

Wakacje 
Gdy kończy się czerwiec, a zaczyna 
lipiec… Wyruszamy! W góry, nad morze, 
do lasu, nad jezioro… Wszędzie! A gdy 
wrócę do szkoły po wakacjach, będziemy  

mieli głowę pełną wspomnień, których nigdy nie 
zapomnimy! 

Asia Figiel kl. 5a 
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Nie muszę chyba opisywać gdzie jest Olkusz, 

ponieważ każdy z nas to wie. W Olkuszu 

w średniowieczu rozwinęło 

się górnictwo. Co tam 

wydobywali? Srebro. W 

legendzie „Pan 

Twardowski” jest pewien 

cytat wyjaśniający rzekomo, 

dlaczego Olkusz nazywany 

jest Srebrnym Miastem, a 

brzmi on „Twardowski kazał diabłu przenieść całe srebro 

z kraju w jedno miejsce leżało ono na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej a nazywało się Olkusz’’. 

W czasie powstania styczniowego na terenie Olkusza 

i całego Zagłębia Dąbrowskiego czynnie działały 

oddziały partyzanckie, w tym grupa żołnierzy włoskich 

dowodzonych przez płk. Francesco Nullo, który zginął 

w  bitwie pod Krzykawką i dziś ma grób na olkuskim 

starym cmentarzu. Na rynku w Olkuszu stoi Bazylika św. 

Andrzeja Apostoła, w której są malowidła naścienne oraz 

renesansowe organy autorstwa  Hansa Hummla z lat 

1612–1623. Pod rynkiem znajduje się sieć korytarzy 

łączących okoliczne kamienice. Jest także Kopiec 

Kościuszki z  1861 r. przy ul. Sławkowskiej. Cmentarze 

żydowskie w Olkuszu – stary kirkut przy ul. Kolorowej 

powstały prawdopodobnie po 1584 r. i  nowy kirkut przy 

ul. Jana Kantego z I poł. XX w. Widać, że w  Olkuszu 

jest wiele ciekawych rzeczy.  

Asia Figiel kl.5a 

Czas na basen! 
 

W naszym ukochanym Bukownie muszę Wam 

przypomnieć, że mamy odkryty basen! Obiekt składa się 

z brodzika dla dzieci, dużego basenu, zjeżdżalni, jacuzzi 

i innych atrakcji.  

 Basen rekreacyjny 

wybudowany ze stali nierdzewnej 

wyposażony jest 

m.in.  w  pięciotorową zjeżdżalnię 

rodzinną, zjeżdżalnię typu 

"Anakonda", "rwąca rzekę" 

z wyspą, leżanki do masażu pleców, dysze i wylewki do 

masażu wodnego i  powietrznego.  

Koło basenu znajduje się sklepik, w  którym można 

kupić lody, napoje i dania na ciepło takie jak frytki. 

Znajduje się tam także plaża, na której można grać 

w siatkówkę. Powierzchnia lustra wody basenu 

rekreacyjnego to 997 m², głębokość sięga od 1,0 do 

1,3 m. Basen jest otwierany na początku wakacji i będzie 

czynny przez cały ich okres, a pod ich koniec zamykany. 
 

Na podstawie Internetu Paulina Mączka kl. 5b 
 

 

Morze Bałtyckie 
 

Bałtyk nazywany jest Morzem Śródziemnym 

północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron jest 

otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go 

jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest 

w północnej strefie klimatu umiarkowanego. Oba 

morza leżą na tym samym szelfie kontynentalnym. 

Powierzchnia 415 266 km². Powierzchnia zlewiska 

1 721 238 km². Średnia głębokość 52,3 m. Największa 

głębia 459 m.  Objętość 21 721 km³.Zasolenie 2–12 ‰. 

Temperatura w zimie od 0 do 2 °C,  w lecie od 9 do 

22 °C.  Państwa leżące nad Morzem Bałtyckim: 

 Dania  

 Estonia  

 Finlandia  

 Litwa  

 Łotwa  

 Niemcy  

 Polska  

 Rosja  

 Szwecja  

Na podst. Internetu: Julita Chmura kl. 5b 

Die antwoord 

Jest to zespół z Południowej 

Afryki,  mało znany w Polsce. Nazwa 

zespołu w tłumaczeniu na polski oznacza  

,,Odpowiedź’’. Reprezentują rap, hip-hop 

i  rave. W skład  zespołu wchodzą  Watkin Tudor Jones 

,,Ninja’’ ,  Anri du Toit ,,Yolandi Visser’’ oraz  Justin 

De Nobrega ,,DJ Hi-Tek’’.  Grupa została założona 

w 2008 roku. Wydali już 5 płyt. Ich najnowszym 

i moim ulubionym albumem jest ,,Donker Mag’’. 

Zespół jest bardzo oryginalny  i  świetny. Polecam! 

Julia Lekston kl. 5a 



 

 

 

Gra The Walking Dead 
 

Gra The Walking Dead jest zabawą 

przygodową. Została wyprodukowana w pięciu 

odcinkach przez Tellate Games. Jest jeszcze komiks 

i film. Fabuła przedstawia historię Lee Everetta, 

gdy nie apokalipsa to by trafił 

do więzienia. Już 

w pierwszym dniu spotyka 

dziewczynkę o imieniu 

Clementine, której 

najprawdopodobniej zginęli rodzice. Historia toczy 

się wokół tej dwójki i grupy, do której dołączają. 

Niestety bohaterowie są zmuszeni do przeżycia 

w świecie opanowanym przez zombie, ale okazuje 

się, że jednak nie trupy są największym 

zagrożeniem, lecz ludzie. Jest jeszcze drugi sezon 

i trzeci, ale jest w angielskiej wersji. Polecam tę 

grę.  
 

Aleksandra Filińska kl. 5b 

 

Five Nights At Freddy's 

Występują tam niedźwiedź, kurczak, królik, 

lis, (prawdopobnie halucynacja).  

Freddy Fazbear (niedźwiedź) 

niegdyś solista kapeli (człowiek teraz 

maszyna) w pierwszą noc straszy puki 

nie wyczerpie się energia kolor 

brązowy oczy niebieskie albo całe 

białe.  

Chica The Chicken 

Kurczak samica koloru żółtego. 

Oczy fioletowe. W pierwszą noc tak 

samo jak Freddy Fazbear 

Straszy aż skończ się energia. 

Bonnie The Bunny 

Królik kiedyś gitarzysta 

najczęściej atakuje w 1 nocy a 2 i 3 

bardzo rzadko. W pierwszej części 

oczy różowe, a w drugiej czerwone. 

Foxy 

Foxy nosi starte, lniane spodnie. Ma dziury 

w kostiumie gdzie część jego szkieletu jest 

widoczna. Ma prawdopodobnie złamaną szczękę. 

Na prawej dłoni ma hak i opaskę na prawym oku 
(jak każdy pirat), która podnosi się w chwili ataku 

na Gracza.  

 
 

 

Tak jak wszystkie animatroniki, Foxy 

posiada uzębienie. 

Jednakże jego zęby 

wydają się być 
najostrzejszymi wśród 

wszystkich postaci, 

przypominają 

rzeczywiste kły, podczas gdy zęby innych 

animatroników przypominają ludzkie 

protezy, albo zęby roślinożerców. Wyróżnia 

się u niego motyw piracki, posiada kilka 

złotych zębów, jak bogaty pirat.  

 

Golden fredy 

Golden fredy zwany żółtym misiem tak 

nazwany widnie w aplikacjach gry jego 

kostium ma złoty kolor. 

Jest pozbawiony oczu 

i endoszkieletu Jego ręce 

leżą odwrócone dłońmi 

do góry. Szczęka wisi 

otwarta, a głowa jest 

bezwładnie przechylona w prawą stronę. 

Jest przedstawiony w pozycji siedzącej, 

zgarbiony, jakby był martwy.  
 

Na podstawie Internetu Paulina Mączka 
 

WALT DISNEY PICTURES 
 

Walt Disney Pictures – amerykańska 

wytwórnia filmowa powstała w 1983 roku 

w Los Angeles, wchodzące w skład The 

Walt Disney 

Company. Studio 

zajmuje 

się tworzeniem 

i dystrybucją 

głównie filmów 

i bajek dla dzieci 

i młodzieży. W ostatnich latach 

skupiło swoją uwagę również na 

produkcjach dla starszych widzów, nie 

zaprzestając dystrybucji 

animacji z serii klasyki Disneya produkowa

nej przez Walt Disney Animation Studios. 

Firma należy do grupy sześciu 

największych wytwórni filmowych 

w Hollywood. 

Ich popularne filmy: 

„Kopciuszek”, „Czarownica”, „Muppety”, 

„Poza prawem”, „Kraina lodu”.  
 

Na podst. Internetu: Julita Chmura kl. 5b 



 

 

 

Koń czystej krwi arabskiej 
 

Według legendy pochodzi od pięciu klaczy Mahometa: 

Saklavi, Kuhailan O'Bajan, 

Hadban i Hamdani, które 

słuchały wezwań proroka, gdy 

posłał je do wodopoju. Prorok 

wezwał swych wyznawców, 

aby je szanowali 

i  hodowali  z  troską. A tak 

w  ogóle to powoli robi się 

wiosna a zaraz za nią lato to 

wspaniały czas na jazdę konną w poprzednim artykule 

podałam, w co trzeba się zaopatrzyć do jazdy konnej tym 

razem była legenda i spokojnie. To nie koniec, tylko 

początek. Koń czystej krwi arabskiej jest przepiękny, ale 

trzeba go pielęgnować.  W Polsce raczej nie często się go 

spotyka. Jest tu rzadkością, ale w Afryce Północnej są ich 

setki. 

Paulina Mączka kl. 5b  

Ciekawostki o kaczkach 

Kaczki - są podrodziną ptaków z rodziny 

kaczkowatych. Są ptakami wodnymi.. Ptaki te 

charakteryzują następujące cechy: 

- Zróżnicowana wielkość, długość w granicach 28 -

170 cm. Rozpiętość skrzydeł 60 - 250 cm, masa 300 g -

22,5 kg.  

- Dziób posiada dwa rzędy blaszek na brzegach, 

zazwyczaj jest spłaszczony. 

- Szyja średniej długości lub bardzo długa. 

- Stosunkowo wąskie, ostro zakończone skrzydła. 

- Krótki ogon. 

- Nogi długie, przesunięte ku tyłowi. 

- Palce spięte błoną pławną. 

- Zdobywają pożywienie zazwyczaj w wodzie jak i na 

lądzie. Żywią się roślinami i małymi zwierzętami. 

- Znoszą od 2 do 20 jaj. 
 

               Na podst. Internetu: Aleksandra Filińska kl. 5b 

 

Świnka morska – gatunek udomowionego 

gryzonia z rodziny marowatych. Popularne 

zwierzę domowe. 

o Długość ciała: 22–35 cm 

o Temperatura ciała: 37,4–39,5 °C 

o Masa ciała: samica około 800 gramów, samiec około 

1200 g 

o Długość ciąży: ok. 64–69 dni 

o Liczba młodych: 1 – 4 (zdarzają się liczniejsze mioty) 

Oficjalne rasy uznawane przez polskie kluby 

hodowców rasowych świnek morskich dzielą się na 

trzy grupy: 

o Krótkowłose 

o Długowłose 

o Bezwłose 

Na podst. Internetu: Julita Chmura kl. 5b 

 

Niedźwiedź w domu 
 

Cześć! Chciałabym opowiedzieć wam o moim psie 

a ściślej mówiąc suce 

Donie. Dona jest czarną 

przedstawicielką rasy  

Nowofundland. Te psy 

są bardzo duże i mogą 

ważyć nawet  

60 kg!  W dawnych 

czasach były 

wykorzystywane do  

,,przyholowywania’’ 

sieci z rybami, gdy te znajdowały się w wodzie. Teraz są 

to psy ratownicze, które pilnują porządku przy jeziorach 

czy plażach, na których można się kąpać. Ich zadanie 

polega na tym, że gdy jakiś człowiek zacznie się topić taki 

pies ma już zakodowane w głowie, że musi po taką osobę 

popłynąć, chwycić ją, a następnie przyholować do brzegu. 

To może być także pies domowy ,,taki do kochania’’, jak 

w przypadku Dony.  Jeśli macie w planach kupno 

nowofundlanda to pamiętajcie, że nie jest to pies 

stróżujący, którego można trzymać w kojcu na dworze! 

Serce by takiemu psu pękło.  One potrzebują dużo miłości, 

ciepłego posłania i oczywiście wiele uwagi. Mają także 

bardzo duże wymagania w pielęgnacji, jest to wywołane 

tym, że mają trójwarstwową sierść. Trzeba czesać je 

ok. dwóch razy w  tygodniu.  Co do kąpieli to 

przynajmniej raz w miesiącu.  Żyją do 12 lat, i często mają 

problemy ze stawami.  Donka także miała takie problemy, 

przez które trzeba było zainwestować 2 000 zł na 

operację! Ale teraz już jest wszystko dobrze. 

Nowofundlandy szybko się uczą i są inteligentne, przez co 

tresowanie ich jest bardzo proste. Są spokojne i łagodne, 

z tego powodu często kupują je rodziny  z małymi 

dziećmi. Artykuł nazwałam ,,Niedźwiedź w domu’’ ze 

względu na wygląd tych psów. Ich gruba, długa sierść, 

wysokość i sama masywność ciała sprawia wrażenie, że 

gdy ktoś idzie z takim psem na smyczy wydaje nam się, że 

na smyczy jest niedźwiadek…  

Julia Lekston kl. 5a  

 

Królik domowy   udomowiona forma królika 

europejskiego, zajęczaka rodziny 

zającowatych. Prawdopodobnie po 

raz pierwszy udomowiony 

w  Hiszpanii. Po podbiciu Hiszpanii 

przez Rzymian hodowla królików 

została przeniesiona na teren cesarstwa rzymskiego. 

Króliki wymagają nieco więcej opieki, niż może się 

nam wydawać, nie powinny spędzać swojego życia 

w klatce, ale wśród ludzi darzących go troską 

i uczuciem, gdzie może stać się wspaniałym domowym 

towarzyszem. 
 

Na podst. Internetu: Julita Chmura kl. 5b 



 

 

                   

 

Światowy bestseller, 

którego nakład przekroczył 

już ponad 2 mln 

egzemplarzy! To książka 

inna niż wszystkie, które 

dotąd widzieliście. To 

dziennik który pozwala przekształcić destrukcję 

w kreację, uruchomić wyobraźnię i wyrazić swoje 

emocje! Wykorzystując pomysłowo, lecz 

osobliwie zilustrowane szablony, uznana artystka 

Keri Smith zachęca do dokonywania aktów 

destrukcji i eksperymentów w dzienniku, aby 

rozbudzić prawdziwy proces 

tworzenia. Ideą dziennika jest jego 

kreatywne „zniszczenie”, 

„pobrudzenie”, „postarzenie” 

poprzez dowolną, bardzo osobistą, 

czasem abstrakcyjną, ale zawsze 

twórczą interpretację zadań zaproponowanych na 

jego stronach. Polecenia te mogą wydawać się 

niekonwencjonalne: dziurawienie stron, malowanie 

dłońmi, zalewanie kawą, zgniatanie kartek czy 

zabranie dziennika pod prysznic - nie należy 

jednak rozumieć ich zbyt dosłownie ale jedynie 

jako podpowiedzi mające na celu wykorzystanie 

własnej wyobraźni do różnych form artystycznego 

wyżycia się i utrwalenia swoich stanów ducha, 

wrażeń i obserwacji z otaczającego świata. Każdy 

dziennik jest niepowtarzalnym dziełem jego 

twórcy oddający jego osobowość i postrzeganie 

rzeczywistości. 

Na podst. Internetu Julita Chmura kl. 5b 

 

Ile zwrotek ma najdłuższy 

hymn świata? 

Wyobraźcie sobie, że 

najdłuższym hymnem narodowym 

jest hymn Grecji. Ciekawi jesteście, ile ma zwrotek? 

158! Tematem pieśni jest męstwo, odwaga 

i poświęcenie bojowników greckich. Greckie dzieci 

jednak nie muszą raczej uczyć się całego hymnu na 

pamięć. Przy oficjalnych okazjach śpiewa się z reguły 

tylko  dwie pierwsze zwrotki. 

Na podst.  czasopisma  „Victor Junior”  

Julita Chmura kl. 5b 

 

 

 

 
 

Internet to dzisiaj życie młodych ludzi. 
Żyjemy w XXI wieku, ludzie 
często uzależniają się od 
sieci, chociaż Internet to 
NIC. Musimy walczyć z tą 
chorobą. 

Ludzie najczęściej 
młodzi wracając ze szkoły, 

wchodzą do domu i rzucają plecaki z książkami 
w kąt. Cały dzień potrafią grać na telefonie lub 
komputerze i tak wygląda ich cały dzień, a na 
drugi dzień są nieprzygotowani do szkoły itd. 
Internet ma zalety i wady jak na przykład różnego 
rodzaju zagrożenia, które mogą nas kiedyś 
dopaść. Jedną z zalet jest dostęp do informacji 
( prasa, librus, mapy, materiały na przykład do 
szkoły itp.). Druga to możliwość komunikacji 
między ludźmi. Trzecią mogą być zakupy przez 
Internet. Następną może być rozrywka (gry, 
muzyka, filmy i portale społeczności we itd.). 
Kolejna zaleta to bankowość internetowa bez 
wychodzenia z domu, poczta elektroniczna 
i różnego rodzaju kursy np. językowe. Każda 
z tych zalet ma wady które związane są 
z zagrożeniami. Pierwszym jest możliwość bycia 
oszukanym np. obca nam osoba poda się za 
człowieka nam bliskiego lub znanego. Następnym 
może być anonimowość osób obcych, w razie 
przestępstwa tę osobę trudno zidentyfikować. 
Kolejnym jest właśnie choroba, czyli uzależnienie 
od Internetu, a najgorsze to przeniesienie życia 
całkiem w świat wirtualny.  

Dzisiejszy świat ciągle nas zaskakuje. 
Ciekawe co będzie za 20 lat? Oby nie doszło do 
jakiejś tragedii. 

Justyna Curyło kl.5b 



 

 

 

Lao Che  

 
To zespół 

reprezentujący 

muzykę 

alternatywną. 

Powstał w 1999 

roku w Płocku. 

Wydali 7 płyt 

m.in. 

,,Powstanie 

Warszawskie’’,  

,,Soundtrack’’ (oba te albumy mianowano złotymi 

płytami) , ,,Gospel’’ (został platynową płytą) i moja 

ulubiona oraz ich najnowsza płyta ,,Dzieciom’’ która 

także jest złotą płytą.  Obecni członkowie zespołu to 

Hubert Dobaczewski, Rafał Borycki, Michał Jastrzębski, 

Maciej Dzierżanowski, Filip Różański oraz Mariusz 

Denst. Hubert Dobaczewski pisze teksty dla zespołu, gra 

na gitarze i jest głównym wokalistom. Borycki gra na 

basie i jest na wokalu. Jastrzębski gra na perkusji i także 

jest wokalistą. Dzierżanowski zajmuje się instrumentami 

perkusyjnymi, melodyką, samplerem i jest na wokalu. 

Różański zajmuje się instrumentami klawiszowymi i jest 

wokalistą. Denst odpowiada za sampler i jest jedynym 

członkiem zespołu, który nie śpiewa. Ich muzyka wpada 

w ucho, jest bardzo rytmiczna, a teksty są proste do 

zrozumienia, ale bardzo mądre.  Podsumowując ja w tym 

zespole się zakochałam i go szczerze polecam! 

 

Julia Lekston kl. 5a   

 

Kobranocka 

 
To jeden 

z najważniejszych dla mnie 

zespołów.  Powstał w 1985 

roku w Toruniu.  Są 

przedstawicielami muzyki 

rockowej z mocno 

pacyficznymi tekstami.  

Ciekawostką jest to, że teksty 

dla nich pisze Andrzej 

Michorzewski, który 

z zawodu jest psychiatrą…  

Wydali 9 płyt, moje ulubione to ,,Sztuka jest skarpetą 

kulawego’’ , ,,Ku nieboskłonom’’ , ,,SPOX!’’ oraz płyta 

DVD, która jest koncertem na żywo z Woodstocku pt. 

,,Kocham cię jak Irlandię. Przystanek Woodstock 2007 

Kostrzyn nad Odrą.’’ W składzie jest Andrzej ,,Kobra’’ 

Kraiński, Jacek ,,Szybki Kazik’’ Bryndal, Jacek 

Moczadło oraz Piotr ,,Vysol’’ Wysocki. Kraiński gra na 

gitarze i jest wokalistą tak samo jak Bryndal, który także 

gra na gitarze basowej. Moczadło gra na gitarze. 

Wysocki gra na perkusji.  Jeśli macie trochę inne od 

wszystkich spojrzenie na świat, cenicie sobie wolność 

i lubicie rocka to musicie przesłuchać ten zespół! 

 

Julia Lekston  kl. 5a 

 

 

 

Maria Peszek 

To aktorka i wokalistka.  

Urodziła się 9 września 1973 roku 

we Wrocławiu, więc ma obecnie 

42 lata. Jeśli chodzi o stronę 

aktorską jej talentu to gra głównie 

w teatrze, ale grała również 

w filmach np. w  jednym z moich 

ulubionych pt. ,,Wiedźmin’’. Ale ja chcę się skupić na jej 

talencie muzycznym.   Reprezentuje muzykę 

alternatywną. Wydała 3 albumy mianowicie: ,,Maria 

awaria’’ , ,,Miasto mania’’ oraz ,,Jezus Maria Peszek’’. 

Jej teksty są odważne, ekstrawaganckie i mówią prosto 

z mostu, co ona myśli o dzisiejszym świecie. Nie boi się 

śpiewać o kościele i o polityce, za co bardzo ją 

doceniam.  
Julia Lekston kl. 5 a 

 

BrokeNCYDE 

 
To mało znany 

w Polsce zespół 

z Ameryki 

reprezentujący muzykę 

crunkcore. Nazwa to 

połączenie słowa 

,,broke’’ oraz ,,inside’’ 

co w tłumaczeniu na 

polski będzie 

oznaczało mniej 

więcej złamany lub 

zniszczony w środku. 

Zespół istnieje od 2006 roku, a już wydali 5 płyt!  Są to 

np. ,,The broken!’’, ,,BC13’’ , ,,BrokeNCYDE  Will 

never die”.  W skład  zespołu wchodzą Steven David 

Gallegos ,,Se7en’’,  Michael Shea  ,,Mikl’’, ,,Julian 

Mclellan ,,Phat J’’ oraz Anthony Trujillo ,,AntZ’’. 

Steven zajmuje się screamo jest to trochę agresywny 

rodzaj muzyki w stylu emo.  Michael jest od czystych 

wokalów. Julian zajmuje się instrumentami 

klawiszowymi, syntezatorami, programowaniem 

i śpiewa. Anthony odpowiada za programowanie światła 

i chórki. Pewnie się zastanawiacie, co to w ogóle za styl 

crunkcore… otóż jest to połączenie screamo, hip-hopu,  

crunku, electro oraz dancu. Podsumowując 

BrokeNCYDE jest zespołem dość osobliwym, bardzo 

wyróżniającym się. Ich muzyka jest trochę agresywna 

jak już wspomniałam, ale moim zdaniem są świetni 

i miło się ich słucha. 
 

Julia Lekston kl. 5a 

 

Nauczycielka Jasia wezwała jego 

rodziców do siebie i zaczęła z nimi 

rozmawiać: 

- Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

- Dlaczego? -  pyta mama Jasia  

- Bo grają mi na nerwach! - odpowiada nauczycielka 

 

Justyna Curyło kl. 5b 



 

 

 

Lao Che  

 
To zespół 

reprezentujący 

muzykę 

alternatywną. 

Powstał w 1999 

roku w Płocku. 

Wydali 7 płyt 

m.in. 

,,Powstanie 

Warszawskie’’,  

,,Soundtrack’’ (oba te albumy mianowano złotymi 

płytami) , ,,Gospel’’ (został platynową płytą) i moja 

ulubiona oraz ich najnowsza płyta ,,Dzieciom’’ która 

także jest złotą płytą.  Obecni członkowie zespołu to 

Hubert Dobaczewski, Rafał Borycki, Michał Jastrzębski, 

Maciej Dzierżanowski, Filip Różański oraz Mariusz 
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Różański zajmuje się instrumentami klawiszowymi i jest 

wokalistą. Denst odpowiada za sampler i jest jedynym 

członkiem zespołu, który nie śpiewa. Ich muzyka wpada 

w ucho, jest bardzo rytmiczna, a teksty są proste do 

zrozumienia, ale bardzo mądre.  Podsumowując ja w tym 

zespole się zakochałam i go szczerze polecam! 
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w Polsce zespół 

z Ameryki 
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crunkcore. Nazwa to 

połączenie słowa 
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rodzaj muzyki w stylu emo.  Michael jest od czystych 
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klawiszowymi, syntezatorami, programowaniem 

i śpiewa. Anthony odpowiada za programowanie światła 
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Nauczycielka Jasia wezwała jego 

rodziców do siebie i zaczęła z nimi 
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA. 
 

Podróże w czasie c.d.  

 

Jacek i Natalia  
 

Jacek i Natalia byli 

rodzeństwem. Mieszkali 

w ubogim zamku na wzgórzu.  

Kiedy zmarła ich matka, ojciec 

ożenił się z królową zwaną też 

macochą. Obok zamku rósł 

ogromny las. Pewnego dnia macocha kazała dzieciom iść do 

lasu, aby nazbierały drewna, bo tata jest chory i trzeba 

napalić w piecu. Jacek wziął woreczek i przed podróżą 

napełnił go owocami jarzębiny. Natalia natomiast wzięła 

wielki wór, do, którego mieli nazbierać patyków. Gdy tak 

szli nagle się ściemniło. Weszli na mała polanę. Zobaczyli 

tam chatkę z piernika. Chatka zamiast okien miała bita 

śmietanę, dach z lizaków, a pozostałe części domu były z 

lukru, czekolady i bezy. Dom okazał się sklepem, w, którym 

wygrali całą zawartość sklepu, ponieważ byli tysięcznymi 

klientami. Spakowali wszystko do worka z patykami 

i pobiegli do domu. Gdy wbiegli do zamku macochy już nie 

było i nigdy więcej się nie pojawiła. Od tego 

dnia wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

To był koniec tej bajki, ale wehikuł 

zabrał ich do bajki o Czerwonym Kapturku 

i złym wilku, ale zamiast tej bajki była inna: 
 

Czerwona Natalia i Jacek chochlik. 
 

Żyła sobie kiedyś czerwona Natalia a to, dlatego, że 

miała czerwony strój. Zawsze była ubrana na czerwono. Aż 

pewnego dnia mama Natalii powiedziała żeby szła do 

tatusia, aby zanieść mu jedzenie. Mama mówiła Natalii też, 

aby nie schodziła ze ścieżki i nie rozmawiała z chochlikiem. 

Czerwona Natalia pobiegła ścieżką do taty, lecz po drodze 

usłyszała szept a brzmiał on tak: 

-Poczekaj chcę ci cos powiedzieć. Nie pędź tak nic ci nie 

zrobię - mówił szeptem chochlik Jacek 

- To ty chochliku Jacku – odparła czerwona Natalia. 

- Tak to ja –odpowiedział chochlik Jacek – zaczekaj pokażę 

Ci skrót i pójdziemy tam razem do twojego taty prosił minie 

o to. 

- Naprawdę! Wiesz gdzie to jest! Kto Ci to powiedział? – 

Zapytała zdziwiona dziewczynka. 

- A czego chochliki nie wiedza? – spytał trochę 

zdenerwowany. 

- Nie mam pojęcia? – odburknęła. 

- Właśnie wiem wszystko. Już doszliśmy. 

Wtem zobaczyła tatę, lecz wyglądał on jakoś inaczej. 

Wyglądał jak chochlik mama tak samo. 

- Ach jak mogłaś zapomnieć o dniu chochlika?- pytali ją 

rodzice i brat (czyli chochlik Jacek), którzy wyskoczyli 

z przebrań. Następnie radośnie spędzili dzień chochlika 

z wieloma niespodziankami. Tak oto kończy się ta historia. 

Rodzina od tej chwili żyła długo i szczęśliwie. Już nigdy nie 

zapomnieli o dniu chochlika. Tym razem przenieśli się do 

bajki o Kopciuszku, a brzmiała ona…cdn. 

Daria Niedziela kl. 5b 

 

Co mówi o nas nasz kolor oczu? 

 
Oczy Niebieskie - Osoby z kolorem niebieskim są 

bardzo wytrwałe, a zarazem sentymentalne, łatwo ulegają 

nastrojom. Zbyt często zmieniają 

zdanie, denerwują się, kiedy inni 

obalają ich argumentami. Mają 

wielkie i wspaniałe serce dla innych 

ludzi, potrafią zrozumieć przyjaciół 

i wrogów. 

 

Oczy Szare - Z natury są samotnikami. Lubią 

przepadać na całe dnie, męczy je duże towarzystwo 

i  potrzebują ruchu. Nie przeszkadza im nadmiar pracy, jeśli 

już kogoś kochają to całym sercem i ciałem. Nudzą je 

rutynowe zajęcia i nie znoszą krętactwa i chamstwa. 

 

Oczy Brązowe - Osoby z tym kolorem są 

indywidualne i mają silny charakter. Nie lubią 

podporządkowywać swojego życia innym, trzymają się 

swoich zasad i wybranej przez siebie drogi. Oprócz tego są 

uczciwi i sympatyczni. 

 

Oczy Zielone - Osoby z zielonymi tęczówkami są 

uważane za najinteligentniejsze, najbardziej nietuzinkowe 

i tajemnicze. Cechują się wielką wiernością i oddaniem. 

Potrafią oceniać swoje możliwości, ale nie brakuje im trochę 

szaleństwa i wyobraźni. Na pierwszy rzut oka wydają się na 

otwarte, budzą szacunek i sympatię. 

Aleksandra Filińska kl 5b 

 

 

Czarna dziura to obszar 
czasoprzestrzeni, którego 
z uwagi na wpływ grawitacji, 
nic, łącznie ze światłem nie 
może opuścić. Czarną dziurę 
otacza matematycznie 
zdefiniowana powierzchnia 
nazywana horyzontem 
zdarzeń, która wyznacza granicę bez powrotu. Nazywa się ją 
„czarną”, ponieważ pochłania całkowicie światło trafiające 
w horyzont, nie odbijając niczego. Czarne dziury o masie 
gwiazdowej formują się w wyniku zapadania grawitacyjnego 
bardzo masywnych gwiazd pod koniec ich życia. Po 
uformowaniu się, czarna dziura może kontynuować 
powiększanie swych rozmiarów absorbując masę z otoczenia. 
W wyniku pochłaniania materii oraz zderzeń z innymi czarnymi 
dziurami, może się ona w końcu przekształcić w supermasywną 
czarną dziurę o masie milionów mas Słońca.  

Asia Figiel kl.5a 

DOWCIPY 

Wchodzi blondynka do windy, a tam stoi facet i pyta się: 
- Na drugie?  
- Agnieszka. 

Na podst. Internetu Julita Chmura 5b 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Adam to imię pierwszego człowieka, którego, jak 

powiada Biblia, Bóg powołał do życia w szóstym dniu 

stwarzania świata. Dawni Żydzi, twórcy Biblii, rozumieli 

to imię po prostu, jako człowiek. Ponieważ w ich języku 

podobnie brzmiały także słowa ziemia i czerwony, stąd 

wywnioskowali, że Bóg Jahwe ulepił Adama z czerwonej 

ziemi. Adam był pierwszym człowiekiem. 

 

 
Imię Aleksander tryumfalnie wkroczyło do historii wraz 

z Aleksandrem Wielkim, królem Macedonii, który 

w starożytności podbił prawie cały znany wówczas świat. 

I chociaż, jak się wydaje, tamten Aleksander był ze znaku Lwa, 

dzisiaj to imię kojarzy się z innymi punktami zodiaku. Liczba 

imienia Aleksander równa się cztery, a czwórka to liczba 

porządku, trwałości. 

 

 

To osoba bardzo pracowita, której pracowitość łatwo 

może się przerodzić w pracoholizm. Jest świetnym analitykiem 

a pochwały działają na niego dopingująco. Zdobycze 

materialne nie są mu obce, jeśli za majątkiem trzeba wyjechać 

poza granice kraju, Stanisław pojedzie bez wahania. Dążenie 

do kariery i pieniędzy powoduje, że rodzinę zakłada dość 

późno.  

 

 

 

Daria to żeńska odmiana imienia Dariusz, imienia 

perskich królów, którym marzył się podbój świata. Wśród 

świętych kościoła katolickiego jest święta o tym imieniu, 

męczennica z Rzymu. Istnieje też drugie wcielenie tego 

imienia: Daria mianowicie to rosyjskie zdrobnienie od Doroty. 

Imię Daria, w naszym języku kojarzące się z darami, a więc 

hojnością, niewątpliwie obdarza. 

  

 

 

Dorota (Doro-thea), jak i drugie podobne imię, Teodora, 

znaczy po grecku dar bogów. Z pewnością na początku imię 

takie nadawano dziecku szczególnie upragnionemu. Potem 

zaczęto rozumieć, że Dorota nie tylko sama jest darem bożym, 

ale i dary od boga przynosi. Tak się narodziła legenda o św. 

Dorocie, rzymskiej męczennicy, która siłą swoich modlitw 

przywołała anioła. 

 

 

 

Iustus znaczyło po łacinie sprawiedliwy. 

Sprawiedliwość jest cnotą władców, królów. Do tej pory wraz 

z tym imieniem spływa na kobiety (a wcześniej na małe 

dziewczynki) rodzaj królewskiego splendoru. Małe Justynki 

i dorosłe Justyny mają w sobie coś z księżniczek. Liczba tego 

imienia wynosi trzy i potwierdza to, co wyżej powiedziano. 

Ludzie naznaczeni tą liczbą najczęściej. 

 

 

W starożytnym Rzymie był sławny ród Klaudiuszy, 

patrycjuszy arystokratów, z którego pochodzili nawet cesarze. 

Imię Klaudia (Claudia) oznaczało córkę z tego rodu. Imię to od 

początku było związane z najwyższymi sferami 

i arystokratyczny blask pozostał przy nim do dziś. Liczba 

imienia Klaudia równa jest dziewięć. Dziewiątka oznacza 

ludzi, których ambicje sięgają wysoko. 

 

 

 

Paulina to żeńska odmiana imienia Paweł, czyli po 

łacinie *Paulus* (mały). Znane są też inne pochodzące od 

niego kobiece imiona: Paula, Paola, Pola. Jest regułą, że jeżeli 

tworzy się żeńskie imię od męskiego, to zwiastuje ono zupełnie 

różny charakter niż męski pierwowzór. Tak też jest z Pawłem 

i Pauliną. Paweł to imię dla ludzi samodzielnych, a nawet 

samowolnych.  

 

Mężczyzna obdarzony tym imieniem na pewno 

zasługuje na szacunek, a nawet podziw z powodu wielu cech, 

jakie posiada, jednak niewątpliwie najbardziej godną podziwu 

jest jego wielka uczciwość. Nigdy nie zdarzy się, by 

kogokolwiek zawiódł czy oszukał, bardzo dba, by nie zrobić 

tego nawet nieświadomie, dlatego po kilka razy sprawdza 

wykonane przez siebie czynności. 

 

Na podst. Internetu Justyna Curyło kl. 5b 
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