
Młodzi Odkrywcy wracają! 

Mamy przynajmniej dwa powody, by po dwóch latach nieo-
becności reaktywować szkolną gazetkę. To zajęcia o tym sa-
mym tytule, co gazetka, które w ramach programu unijnego 
"Szkoła w działaniu" realizowane są w naszej szkole od po-
czątku roku szkolnego. I ważne wydarzenie, jakim są obcho-
dzone w tym roku szkolnym piąte urodziny naszej Szkoły! O 
zajęciach, a przede wszystkim o tym jak świętowaliśmy uro-
dziny przeczytacie na kolejnych stronach. Ponadto w gazetce 
znajdziecie jeszcze mnóstwo innych ciekawych działów, które 
mogliście czytać w poprzednich numerach „Młodych Od-
krywców”, jak i zupełnie nowe, mamy nadzieję równie intere-
sujące. 

Wracając ze szkolną gazetką chcemy przede wszystkim zachę-
cić Was do współudziału w jej redagowaniu. Znajdziecie tu 
wiele działów, do których sami możecie pisać własne teksty – 
hobby, wrażenia z przeczytanych książek, gier czy obejrza-
nych filmów. Mile będzie też widziana Wasza własna twór-
czość – wiersze i opowiadania, komiksy—wszystko w Wa-
szych rękach i wyobraźni. 

W numerze m.in..: 

· Piąte urodziny Szkoły 

· Młodzi odkrywcy za-
jęcia 

· Papugi, moje hobby 
· Krótka historia Daft 
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Jak to z naszą gazetką było... 

 Gazetę szkolną, drukowaną i kolportowaną* w szkole 
zakładali jej pierwsi uczniowie. Wtedy można było czytać naj-
częściej artykuły ich autorstwa, jak opowieści o hobby, recenzje 
książek czy płyt. Ale także ich własne próbki literackie – wier-
sze i krótkie opowiadania. Chcielibyśmy nie zaprzepaścić tego 
dobrego początku, jaki dali nam Lena, Stanisław, Daniel i Piotr 
i kontynuować ich pomysły oraz pracę. Zachęcamy teraz Was 
do tworzenia szkolnej redakcji „Młodych Odkrywców”. Na ła-
mach tej gazety to Wy jesteście jej redaktorami, Wy decyduje-
cie, co będzie można przeczytać na jej stronach. Im będzie Was 
więcej, tym bardziej zróżnicowane, a przez to ciekawsze będą 
jej treści. Swoje teksty możecie przesyłać na adres mailowy   

biblioteka@e-nsp1.pl 

 
 Papierowa forma gazetki (równolegle do niej pojawi się też wersja elektronicz-
na, którą każdy uczeń szkoły otrzyma na skrzynkę mailową) pozostaje bez zmian, za-
tem nadal znajdziecie w niej dawne rubryki (być może poszerzone, bo w szkole jest 
nas już więcej) – Z życia szkoły, Lubimy czytać czy Zadania na myślenie. Jak i nowe,         
w których wspólnie zachęcać będziemy do wyjścia z domu na ciekawe filmy i wyda-
rzenia kulturalno-sportowe, jakie oferuje nasze miasto. Będziemy dzielić się krótkimi 
recenzjami nowości książkowych, które być może Was zainteresują, a które znajdzie-
cie w szkolnej bibliotece. Jednak przede wszystkim zostawiamy tematy, w których to 
Wy - uczniowie naszej szkoły - będziecie redaktorami - to najważniejsze dla nas tek-
sty. Zatem na Wasze opowiadania, wrażenia, wiersze czy komiksy czekamy najbar-
dziej.  
 

*kolportować – rozpowszechniać, rozprzedawać książki, czasopisma 
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 Od września 2021 roku nasza Szkoła, w ramach projektu 
unijnego „Szkoła w działaniu – edukacja, rozwój, relacje” reali-
zuje zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 „Młodzi odkrywcy”. Projekt 
zakłada możliwość prowadzenia zajęć przyrodniczo – nauko-
wych metodą eksperymentalną, poprzez doświadczenia wpro-
wadzając uczniów w świat nauki, na której opiera się otaczający 
nasz świat.  

 Podczas zajęć uczniowie mogą dowiedzieć się między 
innymi, co to jest ciecz nienewtonowska, dzięki klockom LEGO 
poznać tajniki skomplikowanych konstrukcji   

i dowiedzieć się czemu nadmuchany balon zamienia się             
w rakietę. 
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Mamy już 5 lat! 
 

 Kiedy pięć lat temu dwie entuzjastyczne nauczycielki zakładały Niepubliczną Szko-
łę Podstawową nr 1 w Grudziądzu nie myślały pewnie, że to będzie taki wspólny - ich, 
uczniów i rodziców sukces.  

 Choć od samego początku zakładały, że szkoła będzie inna - otwarta na relacje i bu-
dząca do działań - do pasji, nauki, przyjaźni i ukierunkowana na człowieka. Udało się to 
wszystko dzięki ich zapałowi, zaufaniu pokładanemu w kadrze,  w uczniach i rodzicach, 
na których pomysłowość są zawsze otwarte.  

 Przez te pięć lat spotkaliśmy się z mnóstwem ciekawych gości. Odwiedzili nas w 
tym czasie między innymi Paweł Beręsewicz, Wanda Chotomska, Justyna Bednarek czy 
Joanna Jagiełło. A także       w systemie online Grzegorz Kasdepke i Michał Rusinek. Zrobi-
liśmy mnóstwo wycieczek - dalszych, jak te do Warszawy czy Gdańska. I bliższych, z któ-
rych najbardziej lubimy te do pobliskiego parku.  

A jeśli mówimy już o parku, to nasza szkoła może się poszczycić historyczną aleją grabo-
wą i zielonym otoczeniem, w którym znajdują się boisko i płac zabaw.  
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 W ostatnim roku, szczególnie, kiedy zajęcia odbywały się w systemie online, nie 
próżnowaliśmy, bo udało się nam wykręcić wspólnie setki kilometrów na rowerach.  

 Rokrocznie rozgrywaliśmy też turnieje szachowe, odwiedziliśmy ciekawe instytu-
cje kultury, gospodarstwa agroturystyczne. Pożegnaliśmy też pierwszych absolwentów 
naszej szkoły.  

 Wszystko to mogliśmy wspominać podczas obchodów 5 urodzin Szkoły, jakie od-
były się w Dniu Edukacji Narodowej w Grudziądzkim Teatrze.  
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Piąte urodziny naszej Szkoły, 
to była moc zabawy, śpiewu  

i wzruszeń. 
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Hanna Kwiatkowska-Huk  Stanisław Stokfiszewski   

Zespół klas II i III 

Lena Gajewska z chórem   
Kinga Kotula i Marzena Pacyna   
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Lubimy czytać... 
 
„Podróż siódma” wydana w formie komiksu, będąca 
fragmentem rozdziału otwierającego „Dzienniki 
gwiazdowe” Stanisława Lema to wspaniały początek 
na przygodę z twórczością pisarza. Ale także ciekawe 
spotkanie z nową formą jego książek dla zaznajomio-
nych z twórczością autora „Solaris”. Książka zilustro-
wana została przez amerykańskiego pisarza i ilustra-
tora książek dla dzieci – Jon’a J Muth’a. Jego ilustracje 
zdają się idealnie oddawać twórczość Stanisława Le-
ma. 

„Podróż siódma” to opowieść o locie kosmicznym, w 
którym astronauta Ijon Tichy w wyniku awarii rakie-
ty wpada w pętlę czasową. Zdarzenie pociąga za sobą 
lawinę z jednej strony zabawnych i absurdalnych 
zdarzeń, a z drugiej pokazuje, że może nie warto roz-
myślać o wszystkim, ale skupić się na tym, co tu i te-
raz. Co istotne. Warto sięgnąć po Lema w formie ko-
miksu, świętując setne urodziny pisarza. 9+ 

                   

 

 

 

Tytułowy Preskot to kot, który mówi. Ale mówi nie do 
wszystkich, podobnie, jak nie wszyscy mogą go zoba-
czyć. Bo Preskot to wymyślony przyjaciel Jacksona, 
dziesięcioletniego chłopca, bohatera książki Katheriny 
Applegate. Rodzina chłopca doświadcza biedy i wielu 
kłopotów z nią związanych, co czasem zmusza ją do 
zamieszkania w samochodzie. Rodzice, by utrzymać 
jakoś dom zmuszeni są sprzedawać wyposażenie do-
mu, bywa, że także ulubione zabawki dzieci. To trud-
na sytuacja dla Jacksona i jego młodszej siostry. I wła-
śnie w takich chwilach do Jacksona przychodzi Pre-
skot, jak prawdziwy przyjaciel zawsze w potrzebie.  

„Preskot” Katheriny Applegate, autorki „Drzewa ży-
czeń” jest piękną opowieścią o sile przyjaźni, której nie 
można odrzucać, nawet jeśli wydaje się, że się z niej 
wyrasta, a wymyśleni przyjaciele stają się dla nas zbyt 
dziecinni.  8+ 
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 „Momo” Michaela Ende, autora „Niekończącej się opo-
wieści” jest kolejnym tytułem, który tak samo jak „Podróż 
siódma” Stanisława Lema wpisuje się w klasykę literatury. 
To piękna opowieść o tym, że czas biegnie, a my jemu na 
to pozwalamy, czasami bezmyślnie zostawiając niewyko-
rzystany za sobą. Tytułowa Momo, dziewczynka, która 
mieszka w amfiteatrze podejmuje walkę z Szarymi Panami 
chcącymi zawładnąć ludzkim czasem. „Momo” jest opo-
wieścią o sile przyjaźni i o tym, co w życiu najważniejsze – 
drugim człowieku. Idealna książka dla tych, którzy odwa-
żą się znaleźć czas i poświęcić go lekturze. 9+ 

 

Trylogia „Żywiciel” Debborah Ellis, na którą 
składają się kolejne tomy: „Żywiciel”, „Podróż 
Parvany” i „Shauzia” opowiada o mieszkającej 
w Afganistanie jedenastoletniej Parvanie. Na tle 
losów dziewczynki zmuszonej do porzucenia 
szkoły i opieki nad rodziną, autorka przedsta-
wia trudy życia w okupowanym wojną pań-
stwie. Cała seria polecana jest przez laureatkę 
Pokojowej Nagrody Nobla Malalę Yousafzai, 
młodszym czytelnikom znaną z książki Renaty 
Piątkowskiej „Która to Malala?”. 11+ 
 

Aniołki Kota Caglistro to seria książek na poły detektywi-
stycznych, na poły podróżniczych. W pięciu dotychczas 
wydanych bohaterami są tytułowy kot i sześć dziewczynek 
z sześciu różnych krajów - Czech, Francji, Anglii, Wło-
szech, Rosji i Polski. Dziewczynki za sprawą kociego oka, 
które dostają od Kota Cagliostro, odwiedzają różne miasta, 
gdzie zawsze czeka na nie zagadka do rozwiązania. O 
smutnym Bambolu, jak ta w Rzymie, gdzie może nie wę-
drujemy uliczkami wiecznego miasta, ale za to udajemy się 
na wernisaż wystawy z krainy dzieciństwa. O zwycięskim 
koniu wyścigowym, bliźniaczym, choć młodszym bratem 
konia kondotiera Guidoricvia da Fogliano z fresku Simone 
Martiniego w Sienie. Czy zgubnym targu rybnym w sycy-
lijskiej Katanii, u podnóży Etny, gdzie trzeba ratować 
głównodowodzącego. Wszystko to napisane pięknym języ-
kiem przez Jarosława Mikołajewskiego, wybitnego poetę i 
prozaika, znawcę Włoch, a zilustrowane przez Marcina Bruchalskiego. (7+) 
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Nasze zainteresowania... 

DAFT PUNK 1993-2021 

 

 Zespół w składzie: Guy De Manuel Homem Chri-
sto, Thomas Bangalter i Laurent Brancowitz rozpoczął 
swoją karierę pod nazwą Darlin’ (nazwę zespołu muzycy 
zaczerpnęli z piosenki The Beach Boys o tym samym ty-
tule) wydając 5 utworów na dwóch składankach.  

 Trio rozwiązało się rok później kiedy Guy i Tho-
mas stworzyli duet o nazwie Daft Punk. Tu z kolei nazwa 
pochodziła z recenzji zespołu Darlin’ w gazecie (a daft 
punky thrash, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać 
„stuknięty śmieciowy punk”).  

 Zaraz po stworzeniu duetu Daft Punk wydało pierwszy singiel zatytułowany „The 
New Wave” który zawierał finałowy mix utworu zatytułowany „Alive”. Utwór ten zago-
ścił też na pierwszym albumie „Homework”. Rok później muzycy wrócili do studia, aby 
nagrać kultowy singiel „Da Funk”. Gdy wydali ponadczasowy singiel „Around the 
World” zmienili życie fanów muzyki klubowej (tzw. house) i klubów na całym świecie.  

 Łączyli house z rock n’ rollem, nagrywali bardzo dobre płyty, tworzyli świetne re-
mixy. Krótko mówiąc, byli świetnym duetem. Za ich ostatnią płytę „Random Access Me-
mories” wydaną w 2013 roku otrzymali Nagrodę Grammy, już piątą w historii Daft Punk. 
Duet starał się nie ujawniać swojej tożsamości, przez co był kojarzony z hełmami przypo-
minającymi głowy robotów. 

 Rozwiązali się w marcu 2021 roku, choć każdy słuchacz Daft Punk zawsze będzie 
ich pamiętał.       

Opracował  Maksymilian Mellerowski 3b 
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CIEKAWOSTKI O PAPUGACH  

 

Papugi to niezwykle inteligentne zwierzęta. 
Afrykańska papuga szara, o imieniu Alex, 
zdołała nauczyć się liczyć do 6, odpowie-
dzieć na pytania, rozpoznać 7 kolorów i zi-
dentyfikować 35 różnych przedmiotów. 
Oto fascynujące ciekawostki o papugach. 
Istnieje około 372 różnych gatunków papug 
oraz są uważane za jeden z najbardziej inte-
ligentnych gatunków ptaków. Większość 
papug żyje w obszarach tropikalnych. Są w 
stanie imitować głos ludzki. Tylko papugi 
udomowione mają ten niezwykły zwyczaj, 
gatunek papugi o nazwie Żako jest łatwy 
do nauki mówienia. Papugi są istotami spo-
łecznymi i żyją w grupach zwanych „stadami”, które mogą mieć od kilku do 
trzydziestu ptaków. Komunikują się ze sobą poprzez ruch piór ogonowych i ku-
canie. Wiele gatunków papugi spędza swoje życie poświęcając się temu samemu 
partnerowi.  

Opracowała Lidka Kowalska 7a 

POLECANE WYDARZENIA 

Kino: 

Sing 2: 7 stycznia 2022r. na ekrany kin powraca Buster Moon, miś koala, który z pomocą przyjaciół 
uratował upadający teatr muzyczny. Sing 2 to kolejna dawka dobrej zabawy i muzyki. 

 

Teatr: 

Opowieść wigilijna: 13-15 stycznia 2022; spektakl grudziądzkiego Teatru, na podstawie powieści 
Charlesa Dickensa. 

 

Muzeum: 

„W kołysce Ziemi Obiecanej…”: wystawa przedwojennych szopek bożonarodzeniowych (do 2 lutego 
2022). 

 

Białe wakacje: od 18 stycznia 2022 do 27 stycznia 2022; warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży. 
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Szkoła młodych odkrywców 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1  
w Grudziądzu 

ul. Chełmińska 121 
86-300 Grudziądz 

tel.: 660 927 183 

e-mail: sekretariat@e-nsp1.pl 

Nasze próby literackie... 
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