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Klasy pierwsze ślubują! 

Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych 

Pierwszaki już czytają! 



Tuzinianie i Tuzinianki! 

Witamy Was w pierwszym numerze naszej gazetki TUZINEK w tym roku szkol-

nym. Jak zawsze możecie coś poczytać, rozwiązać, obejrzeć i poznać zaintereso-

wania swoich kolegów i koleżanek.  

A może chcielibyście opowiedzieć o sobie w kolejnym numerze? Przedstawić swo-

je pasje, kolekcje, rysunki lub wiersze. Zapraszamy! 

Oficjalną siedzibą redakcji zawsze była i jest biblioteka szkolna. To tutaj dotych-

czas przynosiliście swoje rysunki i teksty. I dalej możemy korzystać z tej formy 

komunikacji. Jednak poszliśmy do przodu. Sytuacja nas zmusiła i otworzyła nowe 

możliwości. Stworzyliśmy wirtualną redakcję gazetki na Classroomie!  

Teraz możemy się swobodnie komunikować, łatwiej wskazać tematy do zredago-

wania, zaprosić do udziału w krótkiej ankiecie, przesłać gotowe materiały czy po 

prostu życzyć wszystkim dobrego dnia!  

Kto dołączy do grupy Redaktorów?  

Chętnych prosimy o kontakt mailowy (adres w stopce redakcyjnej)! 

Red. 

Natalia Scheffner, kl. 6a 
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Pani Jesień 

Przyszła Pani Jesień do nas, 

Więc ją witajmy, witajmy! 

Już świerszcz gitarę nastawia na bas, 

A my dla niej śpiewajmy! 

I zaproś ją do domu, 

A ona zapyta: komu liści, komu? 

Ma też jarzębinę, 

Uśmiechniętą minę! 

Jesień jest dobra, 

Dla nas wszystkich i dla bobra! 

 
                         Autor: Dominika K., kl. 2b 

Słownik jesienny: 

wind – wiatr 

chestnuts – kasztany 

acorns – żołędzie 

rainy day – deszczowy dzień 

warm blanket – ciepły koc 

hedgehog – jeż 

umbrella – parasol 

boots – kalosze, botki 

mushrooms – grzyby 

Paweł K, kl. 6c 

Julia G., kl. 7b 

Olga K., kl. 4b 

KAMIENNY  WAPIENNY  PŁOMIENNY  BAGIENNY  JEDNORAMIENNY 

Rymy do wyrazu „jesienny”, to gotowy materiał na wiersz.  
Kto ułoży? Kto się odważy? Propozycje nadsyłajcie do redakcji (adres w stopce). 

Najlepsze opublikujemy!  

OKIENNY  ZMIENNY RÓWNORAMIENNY  PROMIENNY  CODZIENNY 

ODMIENNY   PŁÓCIENNY  ZBAWIENNY  NIEODMIENNY  IMIENNY 

SENNY   PLEMIENNY     SIENNY 
Daniel Ż., kl. 6b 

Jeżyki Marty C., kl. 5b 
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WYKOPKI  to ... 

Pytaliśmy Was o WYKOPKI. Z czym Wam się kojarzy to 

słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

Sowa Mądra Głowa wyjaśni Wam, co to jest naprawdę! :)  

Ankieta została przeprowadzona 

w bibliotece szkolnej i wirtualnej 

redakcji gazetki. 

poszukiwania archeologiczne 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

WYKOPKI 

mały wykop np. pod fundamenty 

Zbiór roślin okopowych 

czyli wykopywanie z pola 

ziemniaków, buraków, 

marchwi, itp. 

W Polsce wykopki ziemniaka przypadają 

na początek jesieni, w ostatnich tygo-

dniach września. Bulwy ziemniaczane 

wykopuje się metodą mechaniczną 

(kopaczka do ziemniaków) bądź ręcznie. 

W wiejskich społecznościach tradycyjnie 

jest to okazja do świętowania: palenia 

ogniska, wieczornych śpiewów, pieczenia 

ziemniaków. Organizowane są imprezy 

pod hasłem „Wykopki”, ale też jako 

„Święto Pieczonego Ziemniaka” albo 

„Dzień Rzepy”.  
Obraz „October”, 1878 r. 
Autor: Jules Bastien-Lepage  

Które z tych warzyw 

zostały wykopane z pola? 
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Redakcja poleca  

jesienne kolory: 

 

Żółć neapolitańska 
Żółć brylantowa 
Żółć kadmowa jasna 
Żółć kadmowa ciemna 
Żółć indyjska 
Żółcień błyszcząca 
Cynober naturalny 
Czerwień kadmowa 
Karmin 
Bordeaux 
Sinopia 
Ochra żółta 
Ochra złocista 
Siena naturalna 
Siena palona 
Umbra naturalna 
Złoto 
Złoto bogate 
Złoto dukatowe 
Miedź 
Brąz 
Lazur żółty 
Ultramaryna żółta 
Magenta 
Brunat krapowy 

Jesień to zupełnie inna pora roku niż lato. Zmienia się świat wokół nas. Poranki nie są już 

ciepłe, trzeba szukać czapki i rękawiczek. Mgła zmiękcza kształty i tworzy rzeczywistość 

nie taką znowu znajomą. Liście na drzewach zmieniają barwy i opadają. Wieczory są 

długie i ciemne. Ale jesień może być piękna. Tylko trzeba mieć na nią pomysł!  

Przeprowadziliśmy ankietę nt. kolorów jesiennych. Zobaczcie wyniki! Zajrzeliśmy też do 

wzorników farb artystycznych, żeby poznać nazwy innych jesiennych barw. Kto maluje, 

ten pewnie zna! Są ciekawe, czasem nawet poetyckie! 

Jesień może być bardzo inspirująca! Zachęcająca do pisania wierszy, malowania.  

Kto wśród Czytelników naszej gazetki lubi wiersze i malarstwo?  

Przyznajcie się, Artystyczne Dusze, jak brzmią Wasze imiona? 
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pomarańczowy 13 głosów 
czerwony 6 głosów 
żółty 6 głosów 
brązowy 4 głosy 
złoty 2 głosy 
bordowy 2 głosy 
błękit 1 głos 
khaki 1 głos 

miedź 1 głos 

Nasza ankieta redakcyjna wskazuje, że jesień 

może mieć dziewięć kolorów. Głównym kolo-

rem jest pomarańczowy! Liście na drzewach 

mienią się tym kolorem, z dodatkiem czerwo-

nego i żółtego w równych proporcjach. I brąz 

jest jesienny. Szczególnie liście, które już opa-

dły szybko zmieniają kolor. Złote potrafi być 

słońce. I jego promienie prześwitujące wśród 

drzew. Trochę razi w oczy! Bordo, na granicy 

czerwieni i brązu. Artystka Pani Jesień pięknie 

korzysta z palety barw, bawi się kolorem, mie-

sza, sprawdza efekt, poprawia. 

Zimny błękit, czy ktoś jest zaskoczony? Ależ 

nie! Jesień to również przenikliwe, zimne po-

ranki pełne mgły. Czasem wiatru. Wiatr i mgła 

mogę mieć kolor zimnego błękitu. Khaki i 

miedź to szlachetne ciekawe barwy. Sokole oko 

i wyrafinowany zmysł dostrzeże te odcienie tu i 

ówdzie, ale trzeba szukać… jak szlachetnych 

kamieni, metali, ciepłych myśli i optymizmu.  

Red. 



Wszyscy znamy różne języki. Angielski, francuski, być 

może jeszcze rosyjski albo niemiecki. A gdzie język, tam 

znajdziemy i pismo. Pisma od wieków używano do noto-

wania, zapisywania kronik i opowieści, prawa, nierzadko 

wierszy. Wiele lat temu powstawały na świecie różne 

rodzaje zapisywania informacji na papierze, na tkaninie, 

na glinianych tabliczkach, czy nawet na kamieniu. 

Chciałbym podzielić się z Wami wiedzą i pokażę wam 

kilka starożytnych sposobów pisania. 

 

Pismo klinowe. Pismo klinowe to sposób zapisywania 

liter na glinianej tabliczce. Nazwa wzięła się od rylca, 

który wycinano z trzciny rosnącej nad rzeką. Pisząc, czy 

raczej „ryjąc” na tabliczce, zostawiało się kreski, mające 

klinowaty kształt. 

 

Hieroglify. O hieroglifach pewnie uczyliście się w 

szkole. To coś przypomina mały obrazek. Nazwa hiero-

glifów wzięła się od greckiego słowa hieroglyphiká. 

Oznacza ono „Święte słowa” – Egipcjanie uważali swoje 

słowa za słowa bogów. Hieroglify pisano na papirusie, 

papierze wyrabianym z trzciny cukrowej znad Nilu, a do 

pisania służył pędzel i farby – czerwona i czarna. 

 

Pismo fenickie. To pierwsze alfabetyczne pismo na 

świecie. Składało się z 22 liter, spółgłosek (Pismo to nie 

było wyposażone w samogłoski), które po złożeniu da-

wały słowa, a potem całe zdania. Był oparty na języku 

hebrajskim i greckim. Był dużo prostszy – nie trzeba 

było zapamiętać miliona znaków! 

 

Wszystkie te języki są bardzo stare – wykorzystywano je 

w starożytności. Przedstawiłem je wam w kolejności 

powstania, aby nie było zamieszania. Koniec końców, 

miło jest poznać kilka starych sposobów zapisywania 

słów (i popisać się wiedzą przed kolegami, a jeszcze 

lepiej – rodzicami. Przecież nie tylko ty musisz słuchać 

wykładów z historii!). 
Paweł K., kl. 6c 

STARE  
ZAPOMNIANE  

PISMA 

Egyptian hieroglyphs 

Écriture hiéroglyphique égyptienne 

Cunéiforme 
Cuneiform 

Phoenician alphabet 
Alphabet phénicien 

Zadanie:  
Wskaż, które z wyrażeń są w języku francuskim, a które w angielskim. Połącz w pary 

wyrażenia o tym samym znaczeniu.  



ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze 
gazetki! Zrób mu zdjęcie i opisz wygląd, zwyczaje, wszystko! Artykuł 
przyślij na e-mail redakcji (szukaj stopki redakcyjnej) lub przynieś do 
biblioteki . 

Szot 

Mój pies ma na imię Szot. Niektórzy               

myślą, że to imię pochodzi od angielskie-

go słowa shoot. A szot to nazwa liny na 

jachcie. Szot ma 3 lata. Jest rasy Mały                  

Münsterländer.  

Uwielbia się bawić na dworze, szczegól-

nie w berka.   Kiedy pada, śpi na swojej 

kanapie.  

W te wakacje zabraliśmy Szota na jacht.  

Na początku nie chciał wejść na pokład, 

ale  potem był zachwycony.  

Marta C., kl. 5b  

Dejzi 

Mój pies nazywa się Dejzi. Ma trzy lata             

i jest bardzo wesołym psem. Uwielbia 

spać, ale też biegać. Potrafi aportować.      

Lubi ludzi i inne zwierzęta.  

Dejzi nigdy się nie zgubiła. Chodzą z nią 

na spacery do parku. Zawsze jest posłusz-

na, dlatego czasem pozwalam jej chodzić 

bez smyczy.  
 

Julia G., kl. 7b  

 

Jeżyki 

Zapraszamy do zabawy.  

Dopasuj szczegół do ca-

łości. Powodzenia! 

Autorki jeżyków: Dominika K., kl. 2b; Sophie W., Marta C., kl. 5b; Julia G., kl. 7b; Nina G., kl. 8b. 
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Jak założyć blog? Może zadawałeś sobie kiedyś to pytanie. Na pewno 

nieraz były pomysły, plan o czym będziesz pisać, wyszukiwania, tworze-

nie i nagle czarna dziura - co robić? Pomogę ci w tym! Wystarczy, że 

zastosujesz się do tych wskazówek, a stworzysz blog marzeń! Zaczynaj-

my! 

1. Cel. Wyznacz sobie cel pisania postów. Ustal, o czym chcesz pisać 

i wymyśl posty na kilka następnych tygodni, by dobrze zacząć. Puść 

wodze fantazji! 

2. Czas. Zaplanuj, co ile dni będziesz pisać post. Ja na przykład, pi-

szę co tydzień w piątek. 

Zaplanuj sobie termin i nie bój się go przestawiać. Musisz go dostoso-

wać do twojego planu zajęć. 

3. Zacznij. Musimy już teraz zacząć tworzyć blog. Jest wiele plat-

form, ale ja preferuję prostą i łatwą w użyciu aplikację w sieci Blogger. 

Wejdź na blogger.com i kliknij „utwórz blog”. Tam musisz wybrać, na 

jakim koncie Google chcesz prowadzić blog. Wpisz hasło. 

4. Konfiguruj. Teraz powinno się wyświetlić okno, które wymaga 

tytułu blogu. Wymyśl nazwę. Następnie mamy okno proszące o wymy-

ślenie URL dla naszego blogu. Wymyśl dobrze – wiele nazw jest zaję-

tych! 

5. Nazwa. Teraz powinieneś mieć przed sobą okno z prośbą o wymy-

ślenie nazwy wyświetlającej się u góry. Napisz ją i kliknij przycisk 

„Zakończ”. 

6. Gotowe. Teraz już masz blog. Zrób pierwszy post. Hurra! Blog 

zrobiony! 

Zasady są mega proste. W skrócie tę procedurę nazwałbym CCZKNG 

(cel, czas, zacznij, konfiguruj, nazwa, gotowe). Super! To wasz czas! 

Paweł K., kl. 6c 

Autor blogu „Co czyta Paweł” 

https://coczytapawel.blogspot.com/ 

JAK ZAŁOŻYĆ BLOG 

Nasza szkolna biblioteka ma również blog: 

Biblioteka Dwunastki 

https://bibliotekadwunastki.blogspot.com/ 
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Domy Hogwartu 
Dla niewiedzących: Hogwart jest to szkoła magii i czarodziejstwa z cyklu 

książek o Harrym Potterze autorstwa J. K. Rowling. Harry w swoje 11 uro-

dziny dowiaduje się, że został przyjęty do szkoły magii i czarodziejstwa. 

Ciekawym dalszego ciągu polecam pierwszą część cyklu: „Harry Potter i 

Kamień Filozoficzny”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ Harry Potter trafił do Gryfindoru, wielu uważa ten dom za najlep-

szy ze wszystkich. Tymczasem z Gryfindoru wyszło tylko trochę mniej 

czarnoksiężników niż ze Slitherinu. Wielu ludzi uważa pokój wspólny tego 

domu za najbezpieczniejszy, to również nie jest prawdą. W rzeczywistości 

tylko do pokoju wspólnego Hufflepuffu nikt niepowołany nie wtargnął od 

1000 lat. Harry Potter włamał się do pokojów wspólnych wszystkich do-

mów za wyjątkiem Hufflepuffu. Uważam, że te informacje wystarczą, aby 

udowodnić, że Hufflepuff to najlepszy dom w Hogwarcie. 

 

Informacje o Hufflepuffie 

Godłem tego domu jest borsuk,   a kolory to czarny i żółty. Z Hufflepuffu 

wyszło najmniej czarnoksiężników. Byli w nim tacy czarodzieje, jak: Newt 

Skamander (autor książki „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”), Berti 

Bott (twórca słynnych fasolek wszystkich smaków). Aby dostać się do po-

koju wspólnego Hufflepufu, należy wystukać hasło na wieku odpowiedniej 

beczki. Jeśli ktoś wystuka nieodpowiednie hasło lub na niewłaściwej becz-

ce, oblewa go ocet.      
        Marcin C., kl. 6B 

Pokój wspólny Hufflepuffie z klocków Lego. 
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(tren) Jesienny styl mody: typu gala 

(kapelusz) Jesienna moda typu „wczesna jesień” i „jeszcze ciepłe dni” 

(niebieska spódnica) Jesienny styl: dla nauczyciela do pracy 

(różowa spódnica) Jesienny styl mody: dla dziecka (szkoła, zwykły dzień) 

(pomarańczowy sweter) Jesienny styl mody typu „weekend i chłodne dni w domu” 

Sophie W., kl. 5b 

CZYTAJ UWAŻNIE  I LICZ! 
Zadanie 1: 

Antek ma 151 kasztanów, a Ala ma 121 
kasztanów. 

Antek oddał koledze 34 kasztany, a Ala dała 
Antkowi 13 kasztanów. 

Ile kasztanów ma Antek? Kto ma ich więcej, 
Antek czy Ala? 

Obliczenia:    _________________________ 

Odpowiedź:   ________________________ 

Zadanie 2: 

Różnica między najmniejszą liczbą trzycy-
frową i największą liczbą dwucyfrową jest 
liczbą jednocyfrową. 

Prawda     Fałsz 

Zadanie 3: 

85−18 ⋅ 2 = 49 

Prawda    Fałsz 

Zadanie 4: 

Czy jest możliwe, by liczba czterocyfrowa 
była większa od liczby pięciocyfrowej 

Tak     Nie 

Wiktoria J.,  kl. 6a 

LABIRYNT MARTY 

Marta C., kl. 5b 
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ZNAJDŹ 10 SZCZEGÓŁÓW,  
KTÓRYMI RÓŻNIĄ SIĘ TE DWA DRZEWA 

Wiktoria J., kl. 6a 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ ZNACZKA  

POCZTOWEGO 

W październiku świętuje nie tylko biblioteka, 

lecz także poczta. 9 października to Światowy 

Dzień Znaczka Pocztowego. A znaczki mają 

bardzo różnorodne tematy, zupełnie jak książki. 

Mogą mówić o ważnych postaciach i wielkich 

rocznicach. Mogą przedstawiać wydarzenia 

kulturalne i dzieła sztuki. Połączyliśmy święto 

znaczka i biblioteki. Tego dnia chętni uczniowie 

zaprojektowali znaczki z ulubionymi bohatera-

mi książkowymi.  

Miejsce  
na Twój projekt 



                                                            CZWARTEK 
Godzina 7.55. Zaraz zaczyna się lekcja, a ja… 

– Nie zapomniałaś czegoś?- pani woźna, Krysia  patrzy groźnym wzrokiem. 

– Aaaa, maseczki zapomniałam.  Godzina 7.57. Szukam jej i nie mogę znaleźć.  7.59. 

No nie wiem, gdzie ona jest.  Godzina 8.00 – co ja mam robić? Pukam do pani Izy- 

zamknięte. I co ja teraz pocznę biedna? A! Przecież pani od polskiego też ma zapaso-

we maseczki. Przykryłam nos i buzię chustką. Wchodzę  do klasy o  8.20. Już tylko 

25 min. lekcji. Ale co to? Pani nauczycielka nie może jeszcze odpalić komputera. 

Krzysio wkracza do akcji.  To jego żywioł. Odłącza kable, restartuje komputer, próbu-

je uruchomić ponownie przestarzały sprzęt, sprawdza  głośniki. Wpuszcza nawet nau-

czyciela na pulpit. Zapewnia, że nie widzi hasła pedagoga, bo odwraca głowę. 

– Krzysiu, usiądź w końcu – prosi nauczycielka. 

Krzyś pyta o pluszowe pieski. To taka metoda na zatrzymanie go w ławce.  Klasa 

wybucha śmiechem. 

– Proszę pani, Amelka je! – krzyczy Mikołaj.  

– Nieprawda! – odpowiada oskarżona.  Pani zapowiada sprawdzenie pracy domowej. 

Nie wszyscy mają.  Lena obkleja długopis. Łucja trzyma na stole figurki  Hello Kit-

ty… Ale jedna i druga  pracę domową ma. Pani sprawdza. 

– Mogę wyjść do łazienki? – pyta jeden 

po drugim. Krzyś nagle podbiega do stołu 

i zaczyna dezynfekować  śmierdzącym 

płynem tablicę. Wyciera ją mocno , zaraz 

zrobi dziurę. 

– Fu, jaki smród – wołają dzieci.  

Dobrusia próbuje uciszyć kolegów.  

Emilka jest już w Kenii –  nerwowo pró-

buje tańczyć taniec Masaja – wiemy, jak 

to wygląda, bo pani od polskiego pokazy-

wała nam na kółku.  To też odstresowuje. 

Uf, już lepiej. Ale nie wiem, czy przy-

swoimy dziś  te części mowy… 

                                                                                                                          

                             Nikola i Dobrusia, kl. 6c 

Minireportaż  „Z oślej ławki”  

                                 PIĄTEK. PIĄTECZEK. PIĄTUNIO… 

Godzina 8.05. Wszyscy siedzą w ławkach. Niektórzy ziewają. Pierwsza lekcja – 

matma z wychowawcą. Czy to dziś kartkówka? Czy jutro? Łucja wchodzi spóźnio-

na. Klasyka. Chłopcy buczą pod nosem. 

– Buuuu… 

– Ciszej tam! – pan zwraca nam uwagę. 

Z oślej ławki – ostatniej – obserwuję kolegów. Matylda bawi się koralikami, Łucja 

zaczyna przyklejać  plasterki z Hello Kitty  na nos. Pawcio robi papierowe nakładki  
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na długopis. Dobry pomysł. Mamy pióra, cofnięcie do dawnej epoki działa. Bruno gada 

z Emilkiem o potyczkach na przerwie… Coś  planują robić po lekcjach.  Nikola piłuje 

paznokcie, a ja obklejam piórnik Nikoli taśmą ozdobną – staje się o wiele ładniejszy. 

Czy ktoś słucha nauczyciela? Wybrana przez matematyka Amelia ma iść do tablicy.  

Wstaje oszołomiona. 

– Muszę ja? Czy nie może ktoś inny? 

– Musisz, koniec tematu – odpowiada pan z zaciętą miną.  

Jak trzeba, to trzeba. Kto wymyślił tę matmę? Robimy przykłady. Wreszcie dzwonek na 

przerwę. 

– Siedzimy! – woła nasz nauczyciel. 

Znowu siedzenie. Nie można wyjść. Przeklęty Covid… Dawid wypił trochę płynu do 

dezynfekcji, więc musi iść do pielęgniarki.  Temu to dobrze… 

– Ale beka! – wołają wszyscy.  

W końcu pod pretekstem wyjścia do ubikacji wychodzę i ja.  Kiedy już trzeci raz jem tę 

samą kanapkę, nie muszę mieć tej parszywej maseczki… 

No, takie życie teraz… Czy to się kiedyś skończy? 

                                                                                                     Lena i  Emilka, kl. 6c 

Obudziłem  się po hibernacji w 2070 roku 
opowiadanie inspirowane utworem  S. LEMA. 

 

Dziennik. 12 sierpnia. Obudziłem się w kapsule hibernacyjnej przy Marszałkow-

skiej w jakimś białym pokoju. Spojrzałem na kalendarz - 2070 rok… No, ale sobie 

pospałem. Przyszedł lekarz i powiedział, że jeszcze dziś mogę opuścić HIBERNA-

TORIUM.  
14 sierpnia. Nareszcie mogę swobodnie poruszać się po mieście. Teraz to takie 

siatki białych, wysokich tuneli!  Widzę, że sklepy nazywają się PROMINY. Znala-

złem  w końcu sklep z ANTYGRAWITANAMI - to takie buty, którymi będę się po-

ruszał po ulicach, które już chodników nie mają. Technologia poszła w górę. 

- Dziewięć PROMINOMUN – rzecze do mnie sprzedawca. 

To ich pieniądze. Dostałem je od lekarza. Są to kwadratowe płytki. Namagnesowane.  

Ale czaderskie buty, umiem już na nich latać.  Kilka chwil i dostałem się na Marsa. 

Ludzie się tu przeprowadzili, bo na Ziemi była pandemia…No nieźle! 

19 sierpnia. Poszedłem do SOLORIUM – to miejsce, gdzie można się odprężyć.  

- Ale super! – powiedziałem  do pewnego faceta. 

- Nic specjalnego. Ty chyba nowy? – odpowiedział i ruszył do drzwi.  

Popływałem trochę w ciepłej wodzie wielkiego basenu.  To  teraz  FUTURPOOL. 

Poznałem tu ludzi, którzy chcą wiedzieć, jak było 50 lat temu. Szczególnie dzieci są 

ciekawe. W końcu, zmęczony gadaniem, uciekłem do mojego ELMU. To taki spe-

cjalny dom elektroniczny. Co ja teraz będę robił? Czy tu są jakieś szkoły? Może pój-

dę od razu do firmy pracować, bo nie wiem, ile ja mam teraz lat? 

                                                                                                                                                               

        Paweł, kl. 6c 
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Obudziłam się w jakimś pokoju. Obok 

mnie leżały jeszcze jakieś inne osoby, 

które najwyraźniej były w hibernacji.  

Podeszłam do jednej z nich. Otworzyła 

jedno oko. 

– Cześć , co się stało? – zapytała ledwo 

żywa dziewczyna. 

I wtedy weszli ludzie w kombinezonach.  

– Hejla majonoa – powiedział ktoś w kombinezonie. 

I zaraz posłał mnie po MINOKOTY – to takie szczelne kapsułki z lekami. Znajdował 

się tam NORONAT – tabletka chroniąca przed wszystkimi chorobami. Likwidowała 

też wszystkie bakterie i wirusy w organizmie.  Pozostali obudzili się. Wszyscy  po-

łknęliśmy te tabletki i od razu poczuliśmy się lepiej. 

– Pójdziemy do miasta? – zapytałam tej dziewczyny. – Może znajdę moją szkołę 

przy Górnośląskiej? 

– Oczywiście, Ja jestem Naila, a TY? 

– Nikola. Chyba byłam zahibernowana z powodu choroby, jakaś pandemia była w 

stolicy… 

W mieście lewitowały OTOKOTRYTY – takie samochody, których nigdy jeszcze 

nie widziałam. Na ręku miałam  umieszczony EIRONIT – to niebieski zegarek . Gdy 

na niego nacisnęłam, pokazał się wielki monitor.  

– Jaki mamy miesiąc i  rok? A dzień tygodnia? – zapytałam kobiety obok. Nie odpo-

wiedziała. Ale monitor wyświetlił mi  napis – NEFTRIS – to informacja przesłana 

umysłem: 14 sierpnia 2070. 

– Ojej!  Naila! To ja już mogę nie mieć rodziców. Mogę być sierotą… 

Tydzień później dostałyśmy z Nailą nową, kochającą rodzinę, zostałyśmy siostrami i 

miałyśmy cudowne życie. Nikt nam nie gotował, wszystko dawała nam MIKRONO-

KINA – lodówka, która zawsze była pełna, a jedzenie nigdy się tam nie kończy. Czę-

sto chodziłyśmy do MONOKATY. Jest to rodzaj centrum handlowego, w którym  

oglądało się produkt, potem wchodziło się do specjalnej kapsuły, która wybierała  

kupioną rzecz i od razu pakowała. Czego chcieć więcej? Nie było mojej szkoły. Już 

jej nie szukałam nawet. Nie było pracy. Mój świat był Arkadią…                                       

         Nikola, kl. 6c 
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