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Małgorzata 11 lat 
 

 

 
 Jaś 6,5 lat 
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Jagoda – 9 lat 
 

 
Maciej – 7 lat 
 
 
 

Smutna historia z psem 

Star Wars – nowa przygoda 
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Wiktor – 9 lat 

 
Michał – 10 lat 

Walka o dom 

Historia z betonem 
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1. Kamil – 12 lat: Ognisty Duch 2. Zuzia – 8 lat: Przygody małej Agatki: moja  
     młodsza siostra 

 
3.Basia – 6 lat: Komedia Psiaków 

1 2  

3 
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Rozalia – 6 lat 

 
Alicja – 10 lat 

 
 

Mój pies 

Gdzie jest moja skradziona skrzynka ? 
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Poznajemy Kaczora Donalda 
Kaczor Donald pierwszy raz pojawił się w filmie The Wise Little Hen (Mądra 
kurka) z cyklu Silly Symphonies 9 czerwca 1934. Filmową postać Donalda 
stworzył animator Dick Lundy. Jest podobna do swojego współczesnego 
wyglądu – ma takie same kolory, nosi tę samą marynarską koszulę i czapkę – 
jedynie dziób i stopy pierwowzoru były większe, a postawa bardziej kacza. 

Kaczor Donald jest prawdopodobnie najbarwniejszą postacią z wszystkich 
postaci animowanych. Głównymi cechami charakteru są pozytywne podejście 
do życia i krótki temperament. Donald jest nadpobudliwy i gwałtowny, łatwo 
wpada w gniew, nie lubi gdy coś nie idzie po jego myśli. Często staje się to dla 
niego źródłem wielu kłopotów. Donald ma też duże problemy z zazdrością, 
zwłaszcza wtedy gdy został potraktowany niesprawiedliwie. Jest trochę 
przewrażliwiony na punkcie swojej osoby, nie znosi żadnej krytyki. Ważną 
cechą jego osobowości jest jednak również jego niezłomny charakter i upór  
w dążeniu do celu. Kiedy postanowi sobie że coś osiągnie, wytrwale do tego 
dąży, często posuwając się do ekstremalnych rozwiązań. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Wise_Little_Hen&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1934
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zazdro%C5%9B%C4%87
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 Seria komiksów autorstwa Janusza Christy, która stała się jego 
najpopularniejszym dziełem. Bohaterami komiksu są tytułowi Kajko i Kokosz, dwaj słowiańscy 
wojowie, mieszkający w grodzie kasztelana Mirmiła. Ich głównymi wrogami są Zbójcerze pod 
komendą Hegemona i jego zastępcy Kaprala. Do innych ważnych bohaterów komiksu należą: żona 
Mirmiła, Lubawa, mały smok Miluś, czarownica Jaga i jej mąż – zbój Łamignat, oraz ciamajdowaty 
zbójcerz Oferma.  

Nowe „dymki”  do fragmentów komiksów 

  

  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Christa
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztelan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%B3jcerze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajko_i_Kokosz#Bohaterowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarownica
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81amignat
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Teksty uzupełniali: 
Barbara – 10 lat 
Jagoda – 9 lat 
Jaś – 6,5 lat 
Julek – 6,5 lat 
Kamil – 12 lat 
Maciej – 7 lat 
Małgosia – 11 lat 
Michał – 9 lat 
Tomek – 6 lat 
Wiktor – 9 lat 
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Oryginalne fragmenty  komiksów 
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Seria komiksowa autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego wydawana od roku 1957 do dziś. 

Początkowo publikowana była w gazecie „Świat Młodych”. Jest to najdłużej ukazująca się polska seria 

komiksowa. 

Pomysły nowych pojazdów Tytusa, Romka i A’Tomka 

 

Robomit – latająca miotła zasilana 

śmieciami, szczególnie plastikiem.  

Wsysa różne rzeczy.  

Tytus, Romek i A’Tomek mają za zadanie 

wyzbieranie wszystkich śmieci w kosmosie. 

Jan – 6,5 lat 

 

Czołgomaniak – prąd pobiera z Internetu. 

Wiktor – 9 lat 

 

Bananowiec – pojazd napędzany trawą. 

Misja : zniszczenie bananów. 

Michał – 9 lat 
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Czapka zagłady – paliwo – koraliki, czapki 

lego, baterie. 

Misja : wygładzić wszystkim fryzury. 

Tomek – 7 lat 

 

Pało-Lot – pojazd napędzany jedynkami 
Tytusa. Bohaterowie mają za zadanie 
poprawić wszystkie złe oceny Tytusa aby 
zdał do następnej klasy. Pojazd napędzany 
jest sprawdzianami Tytusa z oceną 1.  
Po wyjęciu energii ze sprawdzianu, pojazd 
poprawia błędy i ocenę nauczyciela na 6. 
Pało-Lot miał wadę – okazało się, że z silnika 
wypadały wszystkie bzdury Tytusa. 
Jeśli spadły na człowieka to myślał tak jak Tytus. 
Usterka została naprawiona i pojazd został 
zmieniony na Szóstko-Lot, a Tytus zrozumiał, 
że na szóstkę trzeba zasłużyć. 
Barbara – 10 lat 

 

RoboTytus -  zasilany jest olejem z malin. 

Posiada miecz , którym podpala rywali. 

Gdy ubierze koszulkę Christiano Ronaldo 

dostaje super moc strzelania goli. 

Lubi także sprzedawać takie koszulki 

za 100 $. 

Julek – 6,5 lat 
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Koktajlolot – napędzany jest koktajlem 

bananowym. 

Posiada 4 sypialnie (wraz z sypialnio-

pracownią Papcia Chmiela). 

Kuchnię ze spiżarnią, toaletę oraz sterownię. 

Lata w kosmos – ubiór pasażerów – 

kombinezony bananowe. 

Małgorzata – 11 lat 

 

Bananolot – napędzany bananami. 

Niszczy trawę. 

Jest wyposażony w wielką spiżarnię 

bananów, ma działka, trzy pokoje  

i wytwórnię kolorowych bananów. 

Posiada hiper napęd. 

Ma też wielki salon gier i wytwórnię żelków. 

Potrafi się kamuflować jak kameleon. 

Kamil – 12 lat 
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belgijska seria komiksowa z gatunku fantasy, której twórcami są Grzegorz Rosiński, polski 

rysownik, oraz Jean Van Hamme. 

Głównym bohaterem serii jest Thorgal Aegirsson, który wychowuje się wśród wikingów,  

nie jest jednak jednym z nich. Thorgal jest bowiem „gwiezdnym dzieckiem” – jego rodzice 

nie mieszkali na Ziemi – i tylko przez przypadek trafia jako niemowlę do kraju wikingów. 

Oni też nadają mu imię – Thorgala Aegirssona na cześć dwóch germańskich bogów - Thora, 

władcy piorunów i Aegira, władcy mórz, ponieważ niemowlę znaleziono na brzegu morza po 

potężnym sztormie. Ukochaną (a później również żoną) Thorgala jest księżniczka wikingów 

Aaricia, z którą dorastał. Dwójka ich dzieci to: Jolan, chłopiec o zdolnościach telekinetycznych, 

które odziedziczył po przodkach i dziewczynka Louve, posiadająca dar porozumiewania się 

ze zwierzętami.  

Być jak super bohater – Być jak Thorgal 

   
 Superjan – nocne latanie Zombi Julian – nocne latanie   
 laser w oczach, rozciąganie ognista pięść, strzelanie laserem 

    
Laserowe Serce z Cmoktanem –  Thorgal Ejni – potrafi   
niezniszczalność dzięki  rozmawiać z kotami 
optymistycznemu sercu  i nimi rządzić 
 

 Królowa nocy   Batgirl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Rosi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Van_Hamme
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychokineza
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Manga (jap. 漫画) – komiks, obraz, rysunek, 
Mange czytamy od prawej do lewej – obrazek z cyframi. 
Jest kilka rodzajów mang:  

   Shōjo-manga (jap. 少女漫画 shōjo-manga) – rodzaj mangi przeznaczonych głównie dla 

dziewcząt.  

  Shōnen-manga (jap. 少年漫画 shōnen-manga) – rodzaj mangi przeznaczonych głównie 

dla chłopców. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Djo-manga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen-manga
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Asteriks – seria komiksowa stworzona przez René Goscinny'ego i Alberta Uderzo. 

Po raz pierwszy postać Asteriksa pojawiła się w magazynie „Pilote” 29 października 1959 roku. 

Główni bohaterowie 

 Asteriks – jest Galem zamieszkującym niewielką wioskę w Galii.  

 

 Obeliks – dostawca menhirów, przyjaciel Asteriksa. Kiedy był mały, wpadł do kotła  

z napojem magicznym; dzięki temu posiada nieograniczoną siłę.  

   

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilote&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obeliks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Menhir
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Od lat zakochany w Falbali. 

  

 Idefiks – pies Obeliksa, nieodłączny towarzysz podróży bohaterów. 

  
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Idefiks
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Redaktorzy przy pracy: 

 

       
 
 

Zapraszamy za rok     


