W numerze: wywiad z panem
Robertem Kozibrodą, jesienna
twórczość uczniowska, filmy
na długie wieczory.
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Wywiad z……

Poliglota, człowiek wielu talentów, pan „od angielskiego i niemieckiego”. Czy wiedzieliście, że zawodowo
zajmuje się muzyką? Jakie ma dla nas rady i wskazówki życiowe Pan Robert Kozibroda? Przeczytajcie.

Wtyczka: Dlaczego zawód nauczyciela? Jak wyglądała Pana
kariera zawodowa?
p.R.Kozibroda: Jest rok 1996. Dzwoni telefon.
„Zachorował nauczyciel języka niemieckiego. Może
go zastąpisz?”. Ale ja dopiero studiuję?! „Przychodź do
naszej szkoły”. Przyszedłem i zostałem. Jestem nauczycielem
od…24 lat (z przerwami). Czy chciałem? To chyba
przypadek, a zadzwoniła do mnie pani Iza Kurowska.
Pracowałem w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach, technikach, prowadziłem kursy
dla dorosłych oraz zajęcia dla seniorów. Uff…Jeździłem
za granicę na tłumaczenia (Niemcy, Austria, Węgry, Włochy,
Czechy, Szwajcaria).
Wtyczka: Co oprócz pracy przynosi Panu najwięcej
satysfakcji?
p.R.Kozibroda: Satysfakcja? Poza pracą…muzyka. Pisanie
tekstów do piosenek… układanie linii instrumentalnych , które łączą się ze sobą w melodie, a z tekstem tworzą
piosenkę. Moją piosenkę, moja muzykę.
Wtyczka: Kto dla Pana jest inspiracją w życiu?
p.R.Kozibroda: Inspiracja? Inny człowiek? O to jest raczej trudno. Przyroda + komunikacja. Wszystko w
przyrodzie się komunikuje. Przyroda komunikuje się też z nami, ludźmi, ale my wciąż nie jesteśmy na to gotowi.
Robi się już niestety za późno. Komunikujmy się. Nie wszystko musi być językiem obcym. „Iloma językami
władasz, tylekroć jesteś człowiekiem” (Goethe). Nie ograniczajmy się!
Wtyczka: Co w pracy nauczyciela i pedagoga lubi Pan najbardziej?
p.R.Kozibroda: Mądre oczy ucznia, który chce współpracować, uśmiech porozumienia na twarzy, radość słów.
Wtyczka: Jakie są marzenia Pana Roberta Kozibrody?
p.R.Kozibroda: Marzenia? Jedno zawsze…pokój i zrozumienie wśród ludzi na tej pięknej planecie. ☺ Dziękuję
Wam za ten wywiad. Może coś z niego dołączycie do Waszego rozumienia tego, co obok nas i w nas samych.
Wtyczka: Dziękujemy i życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów.
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SŁOWO OD REDAKTORA

Liście jak listy…Wiatr
listonoszem, a niebo nadawcą.
Tak pisał poeta. My też
chcemy napisać. Pierwszy
numer „Wtyczki” to pierwsze
spotkanie ze szkołą po
wakacyjnej przerwie,
spotkania, rozmowy, zmiany
i oczekiwania. To także czas
dbania o odporność, również
tę na stres, bo walczyć z
wirusem trzeba na wszystkich
frontach. Jesteśmy gotowi,
bo przecież wspólnie możemy
osiągnąć wiele. W sprawie
odporności polecamy filmy na
ciemne, deszczowe wieczory,
książkę do zaczytania
i optymizm w najlepszym
wydaniu.
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Jesteśmy uzdolnieni-piszemy wiersze o jesieni…

Jesienne uroki
Nadeszła zmiana pory roku
i to nie w Bangkoku,
a w naszym pięknym kraju,
gdzie liście unoszą się jak krążek w cymbergaju.
Ta pora roku to jesień.
Nasza polska złota jesień.
Bogata w kasztany i żołędzie
oraz ludzi uciekających przed deszczem w
pędzie.
Przed domami pełno kolorowych ozdób.
To czasu wirusów i chorób.
Każdy dba o siebie, jak może,
aby nie dać się chorobie.
Blanka Werner, klasa 6c

Jesień
Już jest długo wyczekiwana
i przepięknie na zdjęciach fotografów
uwieczniana.
Polska złota jesień.
Obdarza w magiczne momenty,
złocisto barwne akcenty.
Spadających liści i kasztanów instrumenty.
Posiada też swoje mankamenty,
jak szarobury dzień,
wichury, od deszczu przemoczone buty
i dokumenty.
Mimo tego ją uwielbiamy i kochamy.
Barbara Werner, klasa 5a
Jesień

Co to takiego?
Co to takiego?
Nie ma już słonka ciepłego,
deszczyk pada coraz częściej,
a w lesie grzybów coraz więcej.
Co to takiego?
Nie widać nigdzie bociana żadnego.
Odleciały już pewnie do kraju dalekiego.
Czy wrócą? Na pewno, kolego!
Co to takiego?
Zwierzątka szykują zapasy zimowe.
Trzeba chronić każda głowę.
I gdy zimowe przyjdą dni,
jeż zagrzebany w liściach śpi.

Bujne korony drzew szumiały,
a liście w ostatnim swym tańcu
spadały.
Złote żołędzie pod drzewem leżały,
o srogiej zimie myślały.
Zwierzęta zapasy zbierały.
Do snu zimowego się układały.
Ludzie powoli spacerowali,
Pełni zachwytu naturę podziwiali.
Przez krople deszczu na ten świat patrzyłam.
We własnych myślach się rozmarzyłam.
Powoli przyroda zasypia,
by swym pięknem wiosną nas przywitać.
Weronika Kwiatkowska, klasa 6e

Co to takiego?
Mnóstwo kasztanów i żołędzi
Koło drzewa każdego.
WTYCZKA

Strona 4

Lecą liście kolorowe,
żółte, czerwone i brązowe.
Co to takiego?
Mnóstwo ludzików rodzaju każdego
z żołędzi, kasztanów i jarzębiny.
Rozweselą każde miny.
Co to takiego?
Ja już wiem, koleżanko i kolego.
To jesień!
Pora roku cudna,
zostanie z nami aż do grudnia.
Hanna Sobecka, 6e

Jesień

Pani jesień przyszła już.
Ususzyła płatki róż.
Purpurę i złoto podarowała.
Ciepłe kurtki włożyć nam kazała.
A ja cieszę się z pory jesiennej,
Bo święto jest moje imienne.
Michał Pirjanowicz, klasa 4d

Jesień
Przyszła jesień,
przed nią wrzesień.
A w szkole już pełno uniesień.
Na dworze raz deszcz, raz słońce.
Kolory tęczy dają liście opadające.
Liście, kasztany, żołędzie.
Pełno wszystkiego wszędzie.
Ilijan Wawrzyniak, klasa 4d

Jesień
Cos wpłynęło na naturę.
Liście na drzewach nie są ponure.
Przyszła jesień oczywiście.
I pomalowała liście.
Wszyscy je podziwiamy.
I do domu bukiety zbieramy.

Jesień
Polska jesień pluchę niesie.
Z drzew liście zlatują
i kolorami czarują.
Grzyby zbieramy.
A gdy słońce pięknie świeci,
Jest na dworze mnóstwo dzieci.

Jakub Muszyński, klasa 4d
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Wiersz o jesieni
Pomiędzy wiosną a zimą jesień się pojawia.
Wtedy o tej porze roku cud natury się objawia.
Liście na drzewach z koloru
zielonego,
Zmieniają swą barwę na coś
innego.
Teraz czerwony, żółty i pomarańczowy kolor
mają.
Wraz z wiatrem szumią i koncert dla nas dają.

Jesień , wrzesień poprzeplata.
Trochę zimna, trochę lata.
Trochę słońca nie zaszkodzi.
Przecież jesień już nadchodzi.
Bukiet liści i kalosze.
Garść kasztanów zawsze noszę.
Deszcz dokucza wszystkim dziś.
A ja z pieskiem na dwór muszę iść.
Franciszek Michalak, klasa 4d

Tam, gdzie jest nasz cudowny las,
zwierzęta przygotowują na zimę zapas.
Adrian Trzybulski, klasa 7a

Jesień
Złota jesień, piękna jesień,
a za oknem silny wiatr.
Najpierw długie są spacery.
Potem w domu z liści kwiat.
Marcel Opiłka, klasa 4d

Oznaki jesieni
Jesień mieni się kolorami.
Spadających liści szelest słychać pod nogami.
Chłodny wiatr wieje, dmucha.
Deszcz stuka w okna, a na dworze plucha.
Ptaki na zimę odlatują.
Kierunek lotu kluczem wskazują.
Jakub Kozłowski, klasa 4d

Już jesień
Podczas jesieni
świat się rumieni.
Na gałęzi drzewa
liść się czerwieni.
Zawstydzony biedny cały.
Bo tak dawno jego oczy pięknej pani nie
widziały.
Jabłka czerwone się stały.
Gdy piękną jesień ujrzały.
Korale jarzębiny jak nasze rumiane miny.
Dodają jej uroku na każdym jesiennym kroku.
Hubert Czerniak, klasa 4d
WTYCZKA

Jesień
Nastolatką jest jesień,
co wypchaną ma kieszeń
papierkami i pięknym kasztanem.
Spontaniczna i zmienna,
żywiołowa, lecz piękna.
Choć szlocha czasami w chmurę,
kiedy tryska humorem,
świat maluje kolorem.
Z jarzębiny ubiera kolczyki.
Czasem jak dziecko małe,
liście rozrzuca całe.
Rozdmuchuje ze śmiechem ich stosy.
Z wiatrem chodzi na kawę,
bo ma wtedy zabawę.
Często też bez powodu
siedzi we łzach wśród chłodu…
Strona 6

Płacze deszczem i dmucha w nos wiatrem.
Ale każdy zrozumie,
jeszcze jesień nie umie
być dojrzałą i jednostajną.
Zanim podda się zimie,
całą zieleń zawinie.
I z ostatnim promieniem przeminie.
Larysa Marchewka, klasa 6b

Jesień

Jesień

Gdy wrzesień nadchodzi,
dzień za dniem przemija.
Nastaje nowy czas ,
jesień do nas przybywa.

Jesień, jesień, ach ta jesień, piękna, ciepła
i radosna.
Jesień szybko już przybyła.
Piękne liście obudziła.

Drzewa kolory swe zmieniają.
Kasztany im pod konary spadają.
Słońce dzieciom twarze ogrzewa,
a tu żołędzie lecą z drzewa.

Wszystko zmienia swe kolory.
Słońce coraz krócej świeci,
a na dworze pełno
dzieci.

Jeżyk pod liśćmi dębu zasypia.
Wiewiórka orzeszki w dziupli upycha.
Trawy na łące tańczą do taktu,
w rytm jesiennego wiatru.

Lena Szpich, klasa 4c

Julia Szwajczak, klasa 4b

Wierszyk o jesieni

Piękna jesień

Za oknem ciągle szaruga.
Padają deszcze, a wieczorem na ciemnym niebie
nawet gwiazdka nie mruga.

Lato, lato i po lecie,
czyli nadchodzi jesień.

Taki czas, trudno o słońca promyczek.
Gdy go zobaczymy, z radości rumieniec wypływa
nam na policzek.
Idziemy wówczas na spacer.
Po kolorowe liście, żołędzie, kasztany.
Przynosimy to wszystko do domu
i wtedy prawdziwą jesień już mamy.
Helena Rykała, klasa 4c
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Pełna liści kolorowych,
trochę słońca, trochę wody.
Ja to lato jednak wolę,
ale jesień nie jest zła.
Ma swe plusy i minusy.
W końcu każdy je już zna.
Parasole, kurtki, płaszcze
i do szkoły trzeba iść.
Jak tak ciemno i ponuro,
chyba dzień jeszcze śpi.
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Jarzębina i żołędzie.
W parku jest ich pełno wszędzie.
Nagle zegar tyka, to oznacza, że jesień znika.

Blanka Podgajna, klasa 6c

Jesień
Kretą dróżką poprzez las,
idzie pani jesień, na pewno ją znasz.
Jej suknia złocistymi liśćmi utkana.
Jak co roku pięknie umalowana.
Z jarzębiny czerwone korale ma.
I chwali się nimi, cha cha!
Liście szumią jej pod nogami.
Mienią się złocistymi kolorami.
Znalazła w sadzie czerwone jabłuszka
i wrzuci je w domu do garnuszka.
Może wrzuci jeszcze tam jeszcze trzy gruszki
i dwie białe pietruszki.
O, patrzcie, patrzcie! Mgły na polach, ciemność
w lesie.
Idzie wieczór, echo niesie.
Weronika Kowalska, klasa 6c
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Warto przeczytać!
Drodzy Czytelnicy!

W czasie wakacji odkryłam interesującą serię mang i książek
autorstwa Erin Hunter. Jeżeli lubicie opowieści o zwierzętach,
a szczególnie kotach oraz ich niesamowitych przygodach,
powinniście sięgnąć po te pozycje. Seria mang to lektury wydane
w formie komiksów, których bohaterami są koty: Szara Pręga, Milka,
Tygrysia Gwiazda, Sasza oraz Bicz. Bohaterowie książek przeżywają
różne przygody, żyją w kocich klanach, w których każdy ma określone
role i zadania. Imiona nadawane są przez przywódców, którzy stoją
na czele grupy. Oprócz nich są zastępcy, medycy, wojownicy,
uczniowie, karmicielki i starszyzna. Seria literacka to piękna opowieść
o przyjaźni, tęsknocie, pokonywaniu trudności, poszukiwaniu swojego
miejsca w świecie. Warto zaczytać się
i przenieść
w fantastyczny koci świat.
Pola Malesza, klasa 4c

Niedawno przeczytałam książkę pt. „Złodziejka książek”.
Sięgnęłam po nią, ponieważ interesujący wydał mi się już jej tytuł.
Zachęcił mnie także opis na okładce. Utwór opowiada o Liesel, której
umarł brat, i którą mama musiała oddać pod opiekę rodzinie
zastępczej. Od tego momentu rozpoczynają się niesamowite przygody
bohaterki. Autor książki Marcus Zusak zaczął tworzyć już w wieku 16
lat, a na swoim koncie ma wiele wspaniałych pozycji. „Złodziejka
książek” to książka niełatwa, bo przecież opowiada o najtrudniejszych
dla ludzkości czasach II wojny światowej. Tłumaczy mechanizmy, które
doprowadziły do wielkich tragedii. Oprócz bólu, cierpienia i nienawiści
jest w niej jednak miejsce na miłość, przyjaźń i optymizm mimo
wszystko. Gorąco polecam.
Sara Biśto, klasa 6c
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Plakaty uczniów klas VII i VIII są podsumowaniem pracy na lekcjach języka niemieckiego. Zamiast
testów wraz z nauczycielem zdecydowali wykorzystać w projektach poznane we wrześniu
i październiku słownictwo .
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AUTUMN…
It gets colder outside in autumn. It is mostly cloudy and chilly. Yellow-red
leaves appear on the trees, which after some time fall to the ground. The
autumn weather makes us feel depressed.
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1. We wear this when it is chilly outside.
2. It’s an orange vegetable from which we make a delicious soup.
3. They are small, brown and we can make funny characters out of them.
4. It’s a little ginger animal that eats acorns.
5. We use this when it is rainy outside.
6. It’s yellow, medium size and we can eat it cooked or roasted.

Jesienne słownictwo w języku angielskim:
An acorn – żołędź
Red leaves – czerwone liście
Yellow leaves – żółte liście
Chestnut – kasztan
Corn – kukurydza

WTYCZKA

Crops – plony
A hedgehog – jeż
A scarecrow – strach na wróble
Wellingtons – gumowce
A squirrel – wiewiórka
Fog – mgła
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Zachęcamy do obejrzenia…..
MAGICZNE ZWIERZĘTA I JAK JE ZNALEŹĆ
Reżyserem filmu jest David Yates. To pierwszy
z planowanych pięciu brytyjsko-amerykańskich filmów
fabularnych, inspirowanych książką pod tym samym tytułem
autorstwa J.K. Rowling. Światowa premiera odbyła się
18 listopada 2016 roku. Film "Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć" zaczyna się w 1926 roku. Newt Scamander
wraca z wielkiej wyprawy, której celem było odnalezienie
i opisanie szeregu fantastycznych zwierząt. Jego krótki
pobyt w Nowym Jorku mógłby przejść niezauważony,
gdyby nie pewien nie-czar o imieniu Jakub, źle skierowany
magiczny przypadek oraz ucieczka kilku fantastycznych
zwierząt Newta. Wszystko to może spowodować nie lada
kłopoty zarówno dla świata magicznego, jak i nie-czarów. W filmie poznamy przygodę pisarza Newta
Scamandera i tajnego stowarzyszenia czarodziejek i czarodziejów w Nowym Jorku.
Dzięki "Fantastycznym zwierzętom..." widzowie będą mogli powrócić do świata magii. Film oferuje
spora dawkę fantazji, humoru, a także mrocznych tajemnic.
Wiktoria Misiewicz, klasa 4c

MASKA
Amerykański film komediowy w reżyserii Chucka Russella jest adaptacją serii
komiksów The Mask.
Stanley Ipkiss jest niezdarnym pracownikiem banku Edge City Savings & Loans,
a jego jedynym przyjacielem jest czworonóg o imieniu Milo. Pewnego dnia spotyka
w banku Tinę Carlyle, w której się zakochuje. Wieczorem udaje się ze znajomym
do klubu o nazwie Coco Bongo, którego Tina jest główną gwiazdą, ale zostaje
wyrzucony przez ochroniarzy. Podczas drogi do domu znajduje drewnianą maskę
Lokiego, nordyckiego boga psot. Maska po nałożeniu zmienia osobowość , czyniąc
obdarowanego przebojowym herosem o nadludzkiej sile. Nad ranem bohatera budzi
policja, która poszukuje chuligana odpowiedzialnego za nocne zamieszki. Przerażony
Stanley próbuje pozbyć się maski, jednak bezskutecznie. Nocą ponownie ją nakłada.
W roli głównej występuje fantastyczny i niepowtarzalny Jim Carrey, który wspaniale
wcielił się w zieloną postać. Maska imponuje niezwykłymi efektami specjalnymi oraz charakteryzacją.
Produkcja z pewnością należy do filmów, przy których można się świetnie bawić.
Wojciech Wuschke, klasa 6a

Mój idol
TOM FELTON CIEKAWOSTKI
Tom
Felton
urodził
się
22
września
1987
roku
i
obecnie
ma
33
lata.
Aktor
najbardziej
zasłynął
z roli Dracona Malfoya w filmie „Harry Potter”. Tom nie dość , że jest zdolnym aktorem, to w
dodatku gra na gitarze i śpiewa, czym często chwali się w swoich mediach
społecznościowych. Czas już zająć się ogólnymi ciekawostkami :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tom najpierw starał się o rolę Rona Weasley lub Harrego Pottera.
Tom powiedział, iż jest uzależniony od jedzenia w McDonald’s.
Ulubionymi przedmiotami szkolnymi Toma są fizyka i geografia.
Ulubiona marka samochodu Toma to BMW.
Tom rozpoczął swoją karierę aktorską w wieku 8 lat.
Prawdziwym kolorem włosów Toma jest piaszczysty brąz. Na potrzeby filmu rozjaśniał je aż 15
razy.
Julia Zięba, klasa 4c
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Nasze osiągnięcia
PIERWSZY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI W SZACHACH W HISTORII LUBINA
W dniach 9-18.10.2020 Maksymilian Janeczek z klasy I c
wziął udział w Szachowych Mistrzostwach Polski Dzieci
do lat 7 oraz 8 w Poroninie.
Mierząc się z niemal czterdziestoma genialnymi
siedmiolatkami z całej Polski, Maks zajął III miejsce
w kraju. Stoczył 9 zaciętych pojedynków. Sześć z nich
wygrał, dwa zremisował, a tylko raz przegrał w wyniku
nieszczęśliwej dekoncentracji. W ostatniej, decydującej
partii wygrał wojnę nerwów i zapewnił sobie brązowy
medal.
GRATULUJEMY:-)
KONKURS PLASTYCZNY –PAPIEŻ POLAK JAN PAWEŁ II

W październiku odbył się konkurs plastyczny
„Papież Polak – Św. Jan Paweł II”. Miał on na
celu zachęcanie do poznawania osoby
świętego Jana Pawła II i miejsc z nim
związanych, upamiętnianie i pogłębianie
wiedzy o Jego życiu, działalności i świętości.
Napłynęło wiele przepięknych i ciekawych
prac, z których komisja wybrała sześciu
nagrodzonych i przyznała sześć wyróżnień.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

I miejsce- Justyna Pieńko

Wyróżnienia:

I miejsce- Szymon Kapiec

Olaf Widuliński

II miejsce-Adam Fiołek

Alan Żbikowski

II miejsce- Wojtek Szczepaniak

Marcel Maciaszek

III miejsce- Maja Mazurczak

Łucja Ptaszkowska

III miejsce-Igor Jaraczewski

Karol Grzybowski
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Joanna Prusak-redaktor naczelny
Nauczyciele współpracujący:
Magdalena Dąbrowska
Robert Kozibroda
asystenci WTYCZKI:
Pola Malesza 4c
Julia Zięba 4c
Wiktoria Misiewicz 4c
Wojciech Wuschke 6a
Sara Biśto 6c

Projekt okładki: Wiktoria Gil 7b
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