Rozwijamy nasze pasje
i zainteresowania
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W każdym z nas drzemie
pasja oraz ciekawość świata. Każdy z nas ma zainteresowania, o
których lubi opowiadać, poświęcać
im swój wolny czas.
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Czasem jest to sport, czytanie książek, rysunek, a czasem
śpiew, taniec, sklejanie modeli lub
podróże. Pasje mogą być różne, ale
na pewno czynią z nas interesujących ludzi. W tym numerze
„Balonika” zamieściliśmy artykuły ludzi ciekawych, otwartych na
nowe przygody.
„Balonik” ma nadzieję, że
podążając za nimi też zechcecie się
otworzyć i przedstawić nam swoje
zainteresowania, a może te naszych kolegów będą dla Was inspiracją.
Redakcja

„Świat z perspektywy końskiego grzbietu…”
Piłka nożna, basen, koszykówka, narciarstwo…. Każda
aktywność jest dla nas dobra,
jednak ja wybrałem mniej popularny sport – jazdę konną.
W tej dyscyplinie najbardziej
fascynuje mnie kontakt człowieka z wielkim zwierzęciem,

dwoma różnymi gatunkami i „mówimy” w
dwóch różnych językach, potrafimy stanowić zgrany zespół.
Trzeba pamiętać, że
koń to nie rower i aby
jechać, nie wystarczy
na niego wsiąść. Musimy próbować go zrozumieć i wiedzieć, że
każdy koń jest inny.
Dlatego początkujący jeździec powinien często zmieniać wierzchowce, na których trenuje, aby umieć
„rozruszać leniucha” oraz zapanować nad zbyt żwawym koniem.
Początki jeździectwa nie są łatwe, ale świat z perspektywy końskiego grzbietu wygląda zupełnie inaczej,
zapewniam was, że znanie ciekawiej.
Maksym , VI c

W tym numerze:
Debiut Aleksandry Pajdy

2

Jak stworzyć komiks?

2

Tajemnica run

3

Szkolny debiut Aleksandry Pajdy !!!
„To co ważne”
Pnę się w górę,
w zimnie i w deszczu.

„Czerwone dusze”
Jeden kolor w tym miejscu
dominuje ponad wszystko,
w teatrach i na dywanach.
Ale tylko
na ulicach
jest prawdziwy.

„Ona”
Przychodzi niezależna,
nie prosząc nikogo o zgodę.

Przystając,
przełykam swoją bezradność,
niewiarę w siebie.

Następnego dnia odchodzi,

A ludzie, którzy mnie mijają
są uśmiechnięci.

Gdy kroczy,

Nie liczy się to, co zostało na dole.

aż liście spadają.

zabierając trochę słońca i radości.

drzewa oddają jej pokłon,

Dlaczego ja tak nie umiem?

Nie jest ani sztuczny, ani czysty,
tylko najprawdziwszy na świecie.
Gdy się suknie podrywają w rytm muzyki,
kiedy słychać flamenco,
wirująca czerwień przed oczami
nie jest idealna.
Jest dzika
nie pochodzi z nieba, ale z ulic.
Ludzie tańczą.
Chcą pokazać dusze,
dzikie i czerwone,

W końcu spoglądam na odległy szczyt
góry
ich oczami.
Daję się ponieść marzeniom.
Wyrastają mi skrzydła.
Pnę się w górę,

Zwierzęta chowają się z przestrachem
na jej widok.
Dmuchając w okna,
jak balony porywa myśli
dobre, ciepłe, letnie.

by cieszyć się deszczem,
poczuć zimno

Ciągnie nas w dół,

i wolność.

rozmyślaniom o wieczności,

ku spokojowi,
ku czekaniu.

hiszpańskie.

Jak stworzyć komiks?
1. Na początku wydrukuj kartki z Internetu lub narysuj je na dowolnym formacie.
Przygotuj cienkopis, ołówek, gumkę.

postać, otocz tzw. chmurką. Gdy jesteś
pewien, że poprawnie zapisałeś wyrazy
to możesz je poprawić cienkopisem

nak uznasz, że można coś dopisać
użyj słów: CDN, co oznacza: CIĄG
DALSZY NASTĄPI…

2. Rysuj cienkopisem, a dialogi pisz ołówkiem. Dialogi, myśli, które wypowiada

3. Jeśli uważasz, że historia jest zakończona, to napisz „KONIEC”, jeśli jed-

Lena, kl. IV c
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Tajemnica run
thurisaz-th

elhwaz - e

fehu - f

perho-p

raido - r

algiz-z

kenaz - k

sowulo-s

naudzhi - n

teiwaz -z

gebo - q

brekano- bliter

wunio- w,v

ehwaz-e

Przedstawiam kilka podstawowych run:

hagalaz-h

mannaz-m

ansuz - a

isa- i

laguz-l

uraz-u

jera- j,y

inguz-nq

Wikingowie byli to wojownicy, żeglarze i kupcy zamieszkujący tereny dzisiejszej Norwegii, Szwecji i Danii.
Podczas licznych wypraw dotarli na
Islandię i Grenlandię. Istnieje także hipoteza, że dotarli do Ameryki Północnej
na długo przed Krzysztofem Kolumbem. Wikingowie posługiwali się pismem runicznym futhark, czyli znaczki
z zapałek. Nazwa pochodzi od sześciu
pierwszych liter. Runy ryto w drewnie i
skale, napisy układano często w wężyki.

otrihila- o
dagaz-d

Marta, klasa Va

Ciekawostka:
Wikingowie nie nosili hełmów z rogami, tak przedstawiani są tylko w
bajkach.
Marta, klasa Va
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