
 

☼ prace uczniów; ☼ łamigłówki i krzyżówki;        ☼ kącik sportowy;     
                    ☼ kącik matematyczny – propozycja gier planszowych;

   ☼ rady na wakacje      ☼ wakacje z książką        ☼ i wiele więcej …

W tym numerze znajdziecie: 
0 4 / 2 0 / 2 1



„ O krasnoludku spełniającym życzenia”

Pewnego słonecznego popołudnia poszedłem wraz z moim najlepszym przyjacielem, Nikodemem
na  spacer  do  lasu.  Po  długiej  wędrówce  usłyszeliśmy  jakiś  dziwny  hałas  dobiegający  zza  drzewa.
Wystraszyliśmy się, lecz jednocześnie byliśmy ciekawi, kto lub co się tam kryje. Podeszliśmy bliżej  
i naszym oczom ukazał się mały krasnal. Ubrany był w kolorowy strój i mały kapelusik. 

– Nie  bójcie  się  mnie!  Nie  chciałem  was  wystraszyć-  powiedział  krasnoludek-  Mam  na  imię
Wesołek.

– Ja jestem Mikołaj, a to mój przyjaciel, Nikodem. Skąd się tu wziąłeś?- zapytałem.
– Zgubiłem drogę powrotną do domu. Jeśli mi pomożecie, spełnię po jednym waszym życzeniu-

powiedział Wesołek. 
– Oczywiście, że pomożemy! Znamy ten las jak własną kieszeń. Powiedz tylko,  gdzie jest twój

dom- odparł Nikodem. 
– Przejście  do  mojego  świata  znajduje  się  między  dwiema  wysokimi  topolami,  w  najwyższym

drzewie w tym lesie- oznajmił krasnoludek.
– Wiem, gdzie to jest!- wykrzyknąłem- Musimy przejść kawałek, ponieważ to miejsce znajduje się

w samym środku lasu- dodałem z uśmiechem. 
– Wspaniale, więc chodźmy- rzekł skrzat. 

Po  pół  godziny  wreszcie  doszliśmy  do  wysokich  topoli,  a  za  nimi  znajdowało  się  drzewo,  o  którym
wspominał krasnal. 

– Mój dom! Tak, tam jest mój dom.- uśmiechnął się Wesołek.
Krasnoludek był taki szczęśliwy, że skakał i tańczył na przemian.

– W nagrodę spełnię po jednym waszym życzeniu, więc słucham- rzekł.
Staliśmy, nie wiedząc, co powiedzieć. Nagle wykrzyknąłem:

– Chciałbym nowy telefon!
Po chwili w mojej ręce pojawił się nowiutki smartfon. 

– Ja bym chciał nową, dużą trampolinę- powiedział Nikodem.
– Proszę bardzo, wasze życzenia zostały spełnione. Trampolina czeka już na ciebie na podwórku.

Bardzo wam dziękuję, bez was pewnie jeszcze długo błądziłbym po lesie- odparł Wesołek. 
– Miło było nam cię poznać, Wesołku. My też ci dziękujemy za spełnienie naszych życzeń. 

Krasnoludek  wrócił  bezpiecznie  do  swojego  świata,  a  my  szybko  ruszyliśmy  w  stronę  domu.  
Po 15 minutach byliśmy na podwórku Nikodema. 

– Patrz, mam trampolinę!- ucieszył się Nikodem.
Dzisiejszy  dzień  zaliczam  do  najlepszych  w  moim  życiu.  Cieszę  się  z  nowego  telefonu,  

ale bardziej z nowej znajomości z krasnoludkiem Wesołkiem. 
M. Cichosz, kl. Va

23 maja 1842 roku w Suwałkach urodziła się 
Maria Konopnicka, patronka naszej szkoły- 

– polska poetka i nowelistka, publicystka i tłumaczka; jedna z najwybitniejszych 
pisarek w historii literatury polskiej.

„Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tak chcecie,
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.”

M. Konopnicka

Nie ma chyba dziecka, które nie zna książki 
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Uczniowie klas piątych 
w hołdzie naszej patronce postanowili stworzyć własne 
opowieści o krasnoludkach. Oto najpiękniejsze z nich...
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„Co krasnoludki łączy z matematyką?”
 Pewnego wiosennego dnia,  niedługo przed zakończeniem roku szkolnego,
Zosia siedziała na ostatniej lekcji.  Nie była w dobrym humorze, bo dostała jedynkę  
z matematyki. Gdy zadzwonił dzwonek, powoli wyszła z klasy i skierowała się do szatni
po ubrania. Wracając do domu, myślała o tym, jak  na złą ocenę zareaguje jej mama.
Jedynki  nie  dało  się  niestety  poprawić.  Często  po  szkole,  idąc  do  domu,  Zosia
zachodziła do pobliskiego lasu. Tego dnia  także postanowiła się tam udać. 

Las  był  duży  i  przede  wszystkim  cichy,  więc  można  było  tam  spokojnie
poczytać książkę. Podeszła do powalonego na ziemi drzewa i rozłożywszy swoją kurtkę,

usiadła na niej. Wyjęła ksiażkę, jednak nie mogła się skupić na czytaniu, ponieważ cały czas myślała o złej
ocenie. 

– Co ja teraz zrobię? - powiedziała sama do siebie.
Gdzieś  z  tyłu usłyszała jakiś  szelest,  jednak nie  odwracała się  nawet,  bo pomyślała,  że  to  pewnie  ptak
hałasuje w koronie drzewa. 

– A gdyby tak nic nie mówić mamie? Nie, to się nie uda, bo prędzej czy później i tak się pewnie dowie-
szepnęła zrezygnowana.

Ponowny, ale teraz głośniejszy szelest dobiegł do jej uszu. Odwróciła się, jednak nic nie zauważyła. 
– Przesłyszałam się. Przecież tu nic nie ma. Jestem sama, prawda?
– Jeszcze ja tu jestem!- usłyszała nagle.

Dziewczynka  podskoczyła  ze  strachu.  Obok  jej  nóg  stał  niewielki  stworek  w  pomarańczowej  czapce,
zielonym płaszczyki i brązowych butach. 

– Cześć! Nie zauważyłaś mnie? Jestem skrzatem leśnym. Często cię tu widuję- powiedział- Co się
stało? Mogę ci jakoś …

– Poczekaj!  Chwila!-  przerwała  mu-  Jesteś  skrzatem?  Krasnoludkiem?  One  istnieją?  Naprawdę?
Słyszałam o krasnoludkach tylko w bajkach- Zosia kontynuowała zaskoczona.

– Oczywiście, że istniejemy, ale nie pokazujemy się całemu światu. Nie wyglądasz na osobę o złych 
zamiarach, więc postanowiłem zaryzykować- powiedział.

– Nie wierzyłam w to nigdy i myślałam, że to wymysł ludzi. 
– Dobrze, ale widzę, że coś się stało. Mnie możesz powiedzieć wszystko.
– Dostałam jedynkę z matematyki, a nie da się jej poprawić. Chciałabym, aby mama nie była na mnie 

zła. Nauczyłabym się następnym razem.- uśmiech znikł momentalnie z twarzy Zosi, a do jej oczu 
napłynęły łzy. 

– Pomogę ci, ale przysługa za przysługę, dobrze?- odparł krasnoludek. 
Zosia kiwnęła głową na znak, że się zgadza. 

– No więc, zerwiesz mi to jabłko?- wskazał palcem na pobliskie drzewo.
Dziewczynka wstała, zerwała owoc i podała go krasnalowi. 

– Dziękuję, poczekaj chwilę- powiedział, po czym odwrócił się do niej tyłem i szepnął coś, jednak nie 
było tego słychać.- Gotowe!

– Ale co jest gotowe?- Zosia zapytała zaciekawiona.
– Spełniłem to, o co prosiłaś, czyli ocenę. Jednak naucz się dokładnie następnym razem. 
– Zmieniłeś ocenę w dzienniku? Jakim cudem?- nie dowierzała dziewczynka.
– Spełniam marzenia ludzi, których spotykam na swej drodze- rzekł krasnoludek- Można mnie prosić 

o pięć rzeczy. Jednak nie wszyscy mogą mnie zobaczyć. To ja przychodzę do ludzi. Wykorzystałaś już 
jedno życzenie, pozostały jeszcze cztery. Gdy będziesz mnie potrzebować, nie szukaj mnie, a wierz, 
że to ja ciebie znajdę.Muszę już iść. Ty też wracaj do domu.

Krasnoludek  znikł,  zostawiając  zdziwioną  Zosię.  Spakowała  książkę,  założyła  kurtkę  i  skierowała  się  
w stronę domu. Po powrocie mama przywitała się z nią, po czym oznajmiła:
- Widziałam, że dostałaś piątkę z matematyki. Gratuluję! Jestem z ciebie dumna!

– Czyli to było naprawdę...- Zosia szepnęła do siebie.
– Chodź na obiad, bo już gotowy- zawołała mama.
– Już idę- odparła dziewczynka. 

Cała sprawa wydawała się Zosi bardzo dziwna, bo jak się okazało nawet pani nauczycielka myślała, 
że ocena była sprawiedliwa. Dziewczynce było jednak bardzo niezręcznie z powodu niezasłużonej piątki i na 
następną kartkówkę nauczyła się dokładnie, a pozostałe życzenia postanowiła wykorzystać na ważniejsze 
sprawy. Z. Tuzimek, kl. V B
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„Krasnoludek na Ziemi” 

W XXI wieku NASA odkryła wielki kamień, który zmierzał 
w kierunku Ziemi. Niestety ogromny głaz spadł do oceanu, a jego
wydobycie nie było możliwe.

Wiek  później  niezwykła  wiadomość  obiegła  świat:  polska
badaczka, Barbara Kowalska odkryła nieznany dotąd ludziom ląd.
Odkrywczyni  płynęła sama z Europy aż do Ameryki  Południowej.
Miała ze sobą tylko psa, Kulfona. Z powodu burzy statek rozbił się
niedaleko pewnej wyspy. Gdy Barbara i jej towarzysz wygramolili
się z łodzi, zobaczyli wielki głaz rozłupany na pół.
W krzakach coś zaszeleściło.

– To krasnoludek!- wykrzyknęła zdziwiona podróżniczka- Chyba zbyt mocno uderzyłam się
w głowę!

– Czekałem na taki cud jak ty! Proszę, mów mi Edek. Potrafię spełniać życzenia.
Barbara zdziwiła się. Przecież krasnoludki istenią tylko w bajkach. Na dodatek nie wiedziała, 
gdzie jest. Uświadomiła sobie, że odkryła nieznany ląd.

– Jak  długo  tu  jesteś?  Czy  ktoś  jeszcze  mieszka  na  tej  wyspie?-  wypytywała
odkrywczyni.

– Od XXI wieku i nie, nie ma ze mną nikogo- powiedział wesoło krasnoludek- Smutno  
mi tu było przez te lata. 

– No dobrze, czy mógłbyś naprawić Betti. To mój statek.
– Oczywiście! Bum lala, bum lili, Betti!- krasnoludek z radością wypowiedział zaklęcie.

Nagle statek był jak nowy. Barbara, Kulfon i Edek wskoczyli do niego i popłynęli do Polski.  
Po powrocie do kraju odkrywczyni i Edek dzień i noc udzielali wywiadów. Wieść o niezwykłej
istocie  spełniającej  życzenia  szybko  rozniosła  się  po  całym  globie.  Dotarła  nawet  do
kosmonautów  przebywających  w  stacji  kosmicznej.  Tymczasem  Edward  z  przyjemnością
spełniał życzenia ludzi, którzy nawet mu nie dziękowali. Najczęściej pojawiały się takie prośby:

– Chcę nowy samochód!
– Chcę  mieć willę!
– Chcę milion złotych!

Barbarę bardzo zdenerwowały te żądania i powiedziała przyjacielowi:
– Edku, ja też mam jedno życzenie. Chcę, by w końcu spełniły się twoje marzenia!

W mgnieniu oka z małego, niepozornego krasnoludka stał się wysokim, umięśnionym, modnie
ubranym mężczyzną. 

Przez resztę życia Barbara i  Edward, który zmienił  imię na Adam, byli  najlepszymi
przyjaciółmi i razem z Kulfonem podróżowali po świecie. 

H. Łoboda, kl. Va 

„W górach, jamach, pod kamykiem
Na zapiecku czy w komorze
Siedzą sobie krasnoludki

W byle jakiej mysiej norze”
M. Konopnicka
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„Explorer Academy” to doskonała 
książka na wakacje dla młodzieży. 
Powinny ją docenić zwłaszcza dzieci 
zainteresowane naukami 
przyrodniczymi. 
Głównym bohaterem książki jest 
dwunastolatek Cruz Coronado, który 
podejmuje naukę w prestiżowej 
szkole, przeznaczonej dla genialnych 
dzieci-odkrywców. 

W Akademii okazuje się, że jego rodzina 
jest powiązana z sekretną organizacją –
 w dodatku wyjątkowo niebezpieczną. 
Czy Cruz może czuć się zagrożony?

1. Trudi Trueit, 
„Explorer Academy. 
Tajemnica mgławicy”

2. Sara Pennypacker, „Pax”
„Pax” to wzruszająca książka dla dzieci, która opowiada o przyjaźni 
pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, a także uświadamia, jak zmienia się 
świat podczas dorastania.
Peter był nierozłączony ze swoim liskiem Paxem, którego niegdyś uratował. 
Gdy jednak musiał przeprowadzić się do dziadka, zwierzak nie mógł pojechać 
razem z nim. Peter wyrusza więc w długą i niebezpieczną podróż, aby znów 
spotkać się z ukochanym przyjacielem. Jak potoczy się jego wędrówka i czy 
uda mu się zobaczyć Paxa?

3. Monika Pollak, „Wakacje z krową, czołgiem i przestępcą”

Fajne książki na wakacje to takie z wartką, wciągającą fabułą, które w dodatku 
potrafią rozbawić. „Wakacje z krową, czołgiem i przestępcą” to właśnie tego 
typu opowieść z humorem. 
Kuba i Wojtek są sprytnymi urwisami, którzy chcieliby spędzić ciekawe 
wakacje. Gdy jednak zostają wysłani na wieś, są zawiedzeni… dopóki nie okazuje 
się, że podąża za nimi przestępca, a po drodze spotykają jeszcze krowę! 
Czekają ich zabawne przygody, których nigdy by się nie spodziewali.

4. Katrina Charman, „Kocia kawiarenka. Poppy i inne koty”, tom 1
Książka powinna spodobać się przede wszystkim miłośnikom zwierząt, zwłaszcza 
kotów. Isla, główna bohaterka, kocha wszystkie koty i bardzo by chciała mieć 
własnego. Niestety, jej mama nie wyraża na to zgody – dziewczynka jednak nie chce 
dać za wygraną i zrobi wszystko, aby zaadoptować puchatego malucha. To lekka, 
ciepła historia w sam raz na lato. Tym bardziej, że przygody bohaterki i jej pupili 
nie kończą się na jednej książce. Do tej pory ukazały się już trzy tytuły z serii.

5. Arnaud Clermont, Sophie Blitman, „Niesamowite przygody 
wynalazców”
Wśród wyjątkowo ciekawych książek na wakacje można polecić publikację 
dla dzieci o znanych wynalazcach. 
Książka składa się z 12 rozdziałów: każdy zawiera krótką biografię danego 
wynalazcy oraz ciekawą opowieść związaną z jego życiem. Clermont i Blitman 
przedstawili m.in. historie Archimedesa, Thomasa Edisona, Benzów czy Tima 
Bernersa-Lee.
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7. Emma Carroll, „Aż do chmur!”
Pięknie ilustrowana książka Emmy Carroll to kolejna z ciekawych 
i fabularyzowanych opowieści, które zostały zainspirowane prawdziwymi 
wydarzeniami. Tym razem historia nawiązuje do pierwszego lotu balonem.
Główna bohaterka chciałaby jako pierwsza w historii ludzkości wznieść się
 w powietrze balonem – nie jest jednak jedyna, ponieważ mnóstwo innych osób 
chce dostąpić tego zaszczytu. Zaczyna się więc zwariowany wyścig z czasem, 
pełen intryg i przygód.

8. Andrzej Fedorowicz, „Podróżnicy. Wielkie wyprawy 
Polaków”
To pozycja w sam raz dla małych miłośników wycieczek – opowiada
 o niezwykłych wyprawach i odkryciach Polaków. W wakacje może spodobać 
się szczególnie, zwłaszcza jeśli będzie czytana podczas podróży.
Z książki można się dowiedzieć, kim byli lub są m.in. Benedykt Polak, Leonid 
Teliga, Jerzy Kukuczka czy Aleksander Doba. Oprócz tego pozycja zawiera 
wiele ciekawostek ze świata przyrody.

9. Peter Bunzl, „Księżycowy medalion”
„Księżycowy medalion” to kontynuacja powieści „Nakręceni”. Główni 
bohaterowie serii to trzynastoletni Lily i Robert. Miejscem akcji jest 
natomiast wiktoriańska Anglia.
W drugiej części serii Lily i Robert muszą zmierzyć się z Jackiem Doorem – 
iluzjonistą, który ucieka z więzienia i poszukuje tytułowego medalionu. Pomoże 
im w tym niezastąpiony, mechaniczny lisek – uroczy Malkin. Oprócz niego 
na kartach powieści spotkamy także inne maszyny, roboty i wynalazki, które 
wyróżniają tę serię na tle innych powieści dla młodzieży.

10. Ewa Ostrowska, „Most do Terabithii”
To wzruszająca, ale i pełna magii oraz przygód historia o tajemniczej krainie.
Nierozłączni przyjaciele Jess i Leslie odnajdują w środku lasu zaczarowaną 
linę, która prowadzi do sekretnej Terabithii. W ukrytej krainie wszystko 
jest magiczne, a niesamowite stworzenia, jakie można tam spotkać, nie 
istnieją nigdzie indziej. Jess i Leslie postanawiają strzec tego przejścia
 i nikomu o nim nie mówić – nadchodzi jednak dzień, gdy wszystko ma się 
zmienić, a ich tajemnica nie pozostanie dłużej bezpieczna…

MIŁEJ LEKTURY !
Źródło: https://www.smyk.com/porady/ksiazki-na-wakacje-10-tytulow-ktore-warto-podsunac-dziecku,947.html

6. Rafał Kosik, „Amelia i Kuba. Mi się podoba”
To tytuł, z którym powinna zapoznać się cała rodzina, ponieważ może 
wzruszyć i jednocześnie rozbawić każdego, bez względu na wiek. Książka ma 
za zadanie nauczyć empatii i wrażliwości wobec innych.
Sześcioletnia Mi bardzo chciałaby mieć pieska, ale niestety jest uczulona 
na sierść. Kiedy spotyka biednego kundelka, który ma tylko trzy łapki, 
postanawia mu pomóc i znaleźć dla niego kochający dom. Kto jednak będzie 
chciał przygarnąć taką znajdę?
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Wakacje! Dużo wolnego czasu, wycieczki i zabawy! 
Czy podczas tych dni można przyjemnie ćwiczyć kompetencje matematyczne? Można!

Planszówki matematyczne
Bardzo wiele planszówek kształtuje umiejętności matematyczne. Tak naprawdę gra nie musi
zawierać w sobie cyfr, żeby być grą matematyczną. Ważne, żeby rozwijała umiejętności,
które są potrzebne w wielu obszarach życia, m.in. w matematyce. 

1. Cashflow - nauczy Cię praktycznych umiejętności inwestowania i gromadzenia
majątku 

2. Monopol - klasyczna gra polegająca na handlu nieruchomościami. 
3. Rummikub  -  logiczna  gra  z  liczbami,  w  której  układamy  różne  kombinacje,  

by pozbyć się wszystkich klocków z punktami. 
4. Mistrz Logiki /Ma - ster Mind -  gra  która łączy ze sobą zarówno zadania

matematyczne, jak i myślenie logiczne. 
5. Qwirkle -   gromadź punkty budując z drewnianych płytek wiersze i  kolumny  

z  symbolami  w  tym  samym  kolorze  lub  kształcie. Gra  wymaga  taktyki  
i strategicznego planowania.

6. Alhambra -  zatrudniaj  brygady  najlepszych  budowniczych  i  z  ich  pomocą
konstruuj wieże, zakładaj ogrody, wznoś pawilony i arkady, buduj seraje i komnaty.
Zadbaj o to, by mieć odpowiednią kwotę we własnej walucie. 

7. Rój -  gra,  w ramach interesującej  tematyki  insektów,  która  porównywana  jest  
z  szachami,  gdzie  staramy  się  otoczyć  przeciwnika.  Jedna  z  najlepszych  gier
logiczno-strategicznych w historii. 

8. Ubongo -  światowy bestseller, który zdobył popularność dzięki bardzo prostym
zasadom i błyskawicznej rozgrywce. 

9. Robale - Szalone kurczaki toczą zaciętą walkę o jak największą ilość pieczonych
robali! Miej oczy szeroko otwarte i nie pozwól, aby ktoś pozbawił cię posiłku!  
Nie czekaj! Zapoluj na robala! 

10. Pix Box -  Gra ćwicząca wyobraźnię przestrzenną i spostrzegawczość - Wszyscy
jednocześnie  układają  przezroczyste  karty  z  kwadratami  tak,  aby  odtwarzać
przeróżne kształty na kartach zadań. 

11. Dobble -  najlepsza  gra  na  spostrzegawczość!  Pomoże  ćwiczyć  skupienie,
koncentrację i zmysł obserwacji.
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Internet- to przestrzeń, bez której większość z nas nie wyobraża 
już sobie życia. Z drugiej jednak strony internet to także zagrożenie –
zwłaszcza dla dzieci, które nie zawsze wiedzą, jak bezpiecznie się po nim
poruszać. 

Hejt – mowa nienawiści 
Hejt to pełne nienawiści, pogardy, złości działanie danej osoby  w Internecie. 
Hejt może być skierowany zarówno wobec konkretnej osoby, 
jak i przedstawicieli danego narodu, płci, osób o innym
światopoglądzie niż ten reprezentowany przez hejtera,
wyznawców danej religii czy grupy politycznej, a nawet
znajomych osoby hejtującej - obiektem hejtu może stać się
każdy. 

Phishing - to przebiegła metoda, której używa haker, 
aby nakłonić Cię do ujawnienia informacji osobistych, takich jak hasła lub numery kart 
kredytowych, ubezpieczeń i kont bankowych.  Robią to poprzez wysyłanie fałszywych e-maili lub 
przekierowywanie  na fałszywe strony internetowe. 

Wirusy- czyli złośliwe oprogramowanie, atakujące
komputery i telefony, dostają się do naszych urządzeń najczęściej
właśnie przez Internet.  
Nie pojawiają się znikąd, najczęściej przychodzą do nas jako
załączniki spamowych e-maili. Mogą zainfekować nasz
komputer, jeśli wejdziemy na podejrzaną stronę, klikniemy
niepewny link,  albo będziemy chcieli zainstalować
oprogramowanie z Internetu nie sprawdzając, czy strona, która
je oferuje jest autentyczna. 

Dlaczego wirusy są niebezpieczne?  
Mogą wyrządzić 

 przeróżne szkody na komputerze i telefonie, m.in.: 
-wykraść nasze poufne informacje, 

-zniszczyć dane, jakie mamy na dysku, 
-za pomocą naszego adresu e-mail wysyłać spam do naszych kontaktów, 

-zaszyfrować nasze dane i wymuszać okup za ich odszyfrowanie, 
-sprawdzić historię naszego przeglądania i wymuszać okup, jeśli np. mamy  

 w historii serwisy pornograficzne, 
-wysyłać smsy typu premium z naszego telefonu, 

-przekazywać informacje o naszym położeniu hakerom.

Alicja Kołodziejczyk, Klara Janczyk, Maria Błasińska 
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