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Numer 1. październik/listopad 

(rok szkolny 2020/21) 

 

 

Witamy!   
  

  

  

Po długiej przerwie witamy w kolejnym 

numerze szkolnego Szkiełka!  Tym razem 

zapraszamy Was w magiczną podróż…  

Miłej lektury!  
 

W numerze:  
Dzień Tolerancji 

Smartfonik i pradziadek 

Bieg po zdrowie!  

Od sportu do kultury 

Rusz głową! 

Kalendarz 
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Dzień 

Tolerancji  
 

Zbliżamy się do tej bardzo ważnej daty 16 listopada.  

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Czym jest 

tolerancja?  

 Tolerancja to szacunek to zrozumienie innego 

człowieka i branie jego problemów na poważnie. W dzisiejszym 

świecie jest dużo aktów nietolerancji, odrzucenia: rasizm, 

dyskryminowanie kobiet oraz osób o innych poglądach i nienawiść 

wobec imigrantów . Z łaciny tolerantia to cierpliwość, wytrzymałość. 

Dzień tolerancji został ustanowiony 12 grudnia 1995r. przez ONZ, ze 

względu na wzrost przemocy oraz rasizmu.  

Data 16 listopada nie jest przypadkowa, gdyż właśnie wtedy 

UNESCO przyjęło 

ustawę dotyczącą 

właśnie tolerancji.  

 

„Tolerancja nie 

znaczy, że mam kogoś 

lubić za to, że jest 

inny. Tolerancja jest wtedy, kiedy nie rzucasz się z nożem na kogoś, 

kto ci nie odpowiada.” 

 -Wojciech Świdziniewski 
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Smartfonik i pradziadek  
 

Pewnej ciemnej nocy do domu Lolka i jego pradziadka przyleciała 

sowa z listem w dziobie, Lolek był bardzo zdziwiony, ale dziadek wręcz 

przeciwnie.  Lolek zapytał: 

-Pradziadku co to jest? 

Dziadek odpowiedział: 

-Iphoniku, mój kochany wnuczku to jest list z Hogwartu, jesteś 

czarodziejem! 

- Kim??? 

- Czarodziejem.  

-Ale jak to? Przecież jestem 

tylko Lolek! 

-No dobrze tylko 

Lolku, jesteś 

czarodziejem.  

Następnego dnia 

rano Lolek wraz 

z pradziadkiem 

wybrali się na czarodziejskie 

zakupy.  Dziadek chłopca miał ze sobą listę z najpotrzebniejszymi 

przedmiotami do kupienia.  Kiedy kupowali ostatni przedmiot, Lolek 

zauważył sklep zoologiczny, lecz to nie był zwyczajny sklep ze zwierzętami,  

 

 

był to czarodziejski sklep.  Lolek był tak podekscytowany, że aż zaczął błagać 

dziadka o zwierzątko.  Pradziadek nie mógł odmówić swojemu wnusiowi, 

więc po zakupie ostatniego przedmiotu poszli kupić jakieś zwierzę.  Była to 

ropucha. Po wszystkich zakupach w drodze powrotnej Lolek długi czas 

zastanawiał się jak ją nazwać, aż w końcu nadał jej imię Jusia.  Następnego 

dnia Lolek z dziadkiem poszli na peron 9 ¾ , by Iphonik mógł pojechać do 

Hogwartu.  Na miejscu Lolek był tak podekscytowany, że wsiadł z nowo 

poznanym kolegą do pociągu bez pożegnania się z dziadkiem.  Pradziadek z 

płaczem wołał swojego kochanego wnusia, lecz i to nie przyniosło rezultatu. 

Podróż do szkoły magii zajęła dwa dni.  Po podróży do Hogwartu czarodzieje 

wysiedli z wielkim zdziwieniem i podekscytowaniem. 

 Nagle do Lolka przyszło powiadomienie, że ma w stu procentach 

naładowaną baterię i to go obudziło. Wszystko okazało się tyko snem… 

CDN. 
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Bieg po zdrowie!  
We wtorek (29.09.2020r.) kilku 

uczniów z naszej szkoły wzięło 

udział w międzyszkolnych 

zawodach w biegu na 1000 

metrów. Uczniowie biegali w 

różnych grupach wiekowych. Z 

jednym z nich, z uczniem z klasy 

VIb - Filipem udało nam się chwilę 

porozmawiać:  

Korespondent: Jak czułeś się przed zawodami? 

Zawodnik: Dobrze, ale byłem lekko zdenerwowany. 

K: Nie czułeś tremy przed biegami? 

Z: Na początku trochę, ale na koniec 

już było lepiej.  

K: Jak poszło Wam na zawodach?  

Z: Zajęliśmy trzecie miejsce. 

K: Gratuluję. Dziękuję za wywiad. 

 Jak widać, w naszej szkole mamy mocną drużynę biegaczy. Życzymy 

im powodzenia w następnych zawodach. 

         

       -Kacper W. 

OD SPORTU DO KULTURY… 

,,Czarownica’’ przedstawia nieznaną historię jednej z 

najbardziej tajemniczych postaci Disney’a- czarnego 

charakteru z baśni o Śpiącej Królewnie. Pałająca żądzą 

zemsty i pragnąca chronić podległe jej wrzosowiska- 

Diabolina rzuca klątwe na nowonarodzoną królewnę 

Aurorę. (Możesz również obejrzeć ,,Czarownica 2’’) 

  

,,Wiedźmin’’ akcja gry toczy 

się w świecie wiedźmina. Głównym bohaterem gry, 

w którego wciela się gracz, jest Gerald z Rivii. Po 

wydarzeniach z Sagi o wiedźminie Gerald, 

pozbawiony pamięci, próbuje na nowo odnaleźć 

się w mrocznym świecie gry. Gerald jest zmuszony 

do podejmowania różnych wyborów.  

 

 

,,Harry Potter i przeklęte dziecko’’ 

Albus Severus Potter i Scorpius 

Malfoy kradną z Ministerstwa Magii 

zmieniacz czasu, aby uratować 

Cedrika od śmierci. Zmieniacz czasu 

w tej części działa inaczej niż w 

dotychczasowych częściach. Oprócz 

Jonathan Rowling w realizacji tej 

książki wzięli udział także John Tiffany 

oraz Jack Thorn. 
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Rusz głową! 
 

Znajdź 5 wyrazów związanych z magią:  

 

 

 

Rozwiąż rebus i pokoloruj rozwiązanie 
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