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            Zbigniew Baryła                                   

           Wiosenna łąka 

      Wiosenna łąka w promieniach słońca 

      cała zielona jest i kwitnąca. 

      Pszczoły, motyle nad nią fruwają, 

      a w trawie świerszcze koncerty grają. 

      Rosną na łące białe stokrotki, 

      wierzby nad rzeką pokryły kotki. 

      Żaby rechoczą, śpiewają ptaki, 

      do gniazd dla piskląt znoszą robaki. 

      Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

      niebo ma barwę jasnobłękitną. 

      Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują, 

      zbierają nektar, miód produkują. 

      Słoneczko grzeje, stopniały śniegi, 

      na noskach dzieci są pierwsze piegi. 

      Cieszą się dzieci i ziemia cała, 

      że wiosna do nas już zawitała. 

 



 

 

    Z życia szkoły 

    Na każdy temat - wywiad 

    Trochę o modzie 

    Warto przeczytać 

    Mój pupil 

    Na sportowo 

    Warto odwiedzić 

    Rusz głową 

    Sonda 

    Nasza twórczość 

    Śmiechu warte 

    Małe co nieco 
_________________________________ 
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   Patryk                        Aneta                     Opiekun: 

                                                  Iwona Białas-Rychlak

Drodzy Czytelnicy! 

       Nareszcie nadeszła długo wyczekiwa-

na wiosna, a wraz nią -  kolejny numer 

„Echa”:)       

       Znajdziecie w nim wiele informacji               

z życia szkoły, czyli relacje z najważniej-

szych imprez, uroczystości, konkursów. 

Nie zabraknie też ciekawostek sporto-

wych, modowych, kulinarnych itp. Do-

wiecie się również, co warto zwiedzić                 

i przeczytać:) Poznacie także dalszy ciąg 

przygód Natalii...  

      Zapraszamy zatem do lektury naszego  

pisemka. Każdy na pewno znajdzie tu coś 

dla siebie:) 

        Miłego czytania!!! 

                                                                                  

Zespół Redakcyjny 



 

WALENTYNKI:) 

W naszej szkole WALENTYNKI  trwały 

cały tydzień:) W poniedziałek – 16 lutego 

na korytarzu pojawiła się Skrzynka Walen-

tynkowa. Można było do niej wrzucać kar-

teczki lub listy z życzeniami do wybranych 

przez siebie osób i w ten sposób przesłać 

im wyrazy sympatii. W piątek odbył się 

apel i wszystkie WALENTYNKI trafiły  

do swoich adresatów:) Poczta walentyn-

kowa sprawiła wiele radości zarówno           

obdarowanym, jak i tym, którzy przygoto-

wali  te wspaniałe kartki. 

 

Tego dnia uśmiech zagościł na wielu twa-

rzach..:) 

 

Szkolny etap Wojewódzkiego 

Konkursu Recytatorskiego              

Poezji Polskiej 

25 lutego odbył się szkolny etap Woje-

wódzkiego Konkursu Recytatorskiego 

Poezji Polskiej. Wzięło w nim udział 20 

uczniów z klas I - VI, podzielonych                  

na dwie kategorie wiekowe. Każdy uczest-

nik przedstawił wybrane przez siebie               

dwa utwory poetyckie polskich autorów 

lub jeden utwór poetycki oraz fragment 

prozy. Nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu czuwała komisja, która oceniała 

poszczególne wystąpienia według określo-

nych kryteriów. Zmagania recytatorskie 

podziwiała też zgromadzona w sali gimna-

stycznej publiczność - społeczność szkol-

na. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 

komisja wyłoniła zwycięzców. 

W kategorii klas I - III wyróżniono:    

Oliwię Pranczke (klasa Ia),                                 

Annę Rompca (klasa Ia)                                 

Wiktorię Stanulewicz (klasa Ib) 

                                                        

 

Laureatami zostali: 

I miejsce - Szymon Kaźmierczak                

(klasa III)                                                              

II miejsce - Helena Nowicka (klasa III)    

III miejsce - Alicja Lesner (klasa Ib) 

 

 



W kategorii klas IV - VI laureatami zostali: 

I miejsce - Zuzanna Rychlak (klasa V)            

II miejsce - Klaudia Willa (klasa VI)           

III miejsce - Damian Nowicki (klasa IV) 
 

 

Laureaci I i II miejsca w każdej kategorii 

wiekowej zostali zakwalifikowani do ko-

lejnego - gminnego etapu konkursu. 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział 

w konkursie, a laureatom serdecznie gratu-

luję i życzę dalszych sukcesów. Ogromne 

podziękowania kieruję również do rodzi-

ców i nauczycieli, którzy poświęcili swój 

czas i pomogli dzieciom w przygotowa-

niach do konkursu. Dziękuję także oso-

bom, które pomogły mi w organizacji kon-

kursu - Pani Dyrektor Iwonie Toruńczak 

oraz nauczycielom – Pani Jolancie Uhlen-

berg i Panu Tomaszowi Piotrowiczowi. 

 

 

 

 

Uczniowie klas IV - VI                                 

u stomatologa:) 

26 lutego uczniowie klas IV-VI  udali się 

na przegląd zębów do gabinetu stomato-

logicznego w przychodni "Ars Medica" 

w Bojanie. Podobnie jak ich młodsi kole-

dzy, dzielnie otwierali buzie i oddawali 

swoje ząbki w ręce pani stomatolog.                  

W gabinecie panowała miła i swobodna 

atmosfera, która bardzo pozytywnie wpły-

wała na pacjentów. 

 

Mam nadzieję, że to nie ostatnia ich wizyta 

w tym miejscu. Pamiętajmy: 

TO BARDZO WAŻNA RZECZ,                        

ŻEBY ZDROWE ZĘBY MIEĆ!!! 

 

 

Jesteśmy GIMNASTYKAMI:)  

Nasi uczniowie z klas I uczestniczą                  

w projekcie Mały Mistrz. 27 lutego zdo-

byli nową sprawność. Z tej okazji chcieli 

podzielić się z Wami swoimi przeżyciami: 

Jesteśmy GIMNASTYKAMI !!!!! Miło nam 

poinformować, że w piątek 27 lutego              

zdobyliśmy sprawność GIMNASTYKA                

w ramach projektu Mały Mistrz współfi-

nansowanego przez Ministerstwo Sportu             

i Turystyki. Zdobycie tej sprawności             

wymagało od nas dużej determinacji i wią-

zało się z godzinami ćwiczeń. Czasami było 

naprawdę ciężko. Walczyliśmy ze swoimi 

słabościami, ale się nie poddawaliśmy. 

Wzajemnie się dopingowaliśmy nie tracąc 

sportowego ducha. Z lekcji na lekcję byli-

śmy coraz lepsi. W końcu nadszedł tak dłu-

go wyczekiwany dzień próby… W skupie-

niu i z dużym wdziękiem (pamiętając                   

o postawie :)) wykonywaliśmy poszczegól-

ne zadania, by stać się GIMNASTYKIEM. 

Były to następujące ćwiczenia : 

 • akrobatyka- próba o charakterze zwin-

nościowym, wykonana na materacu, 



• próba równowagi i zwinności na belce 

odwróconej ławeczki, 

• ćwiczenia na drabinkach. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi i dumni z siebie 

odebraliśmy kolejną naklejkę, którą               

mogliśmy sami przykleić w swojej Legity-

macji Małego Mistrza. Mówiąc nieskrom-

nie - jesteśmy prawdziwymi mistrzami,                      

bo wszystkim udało się uzyskać sprawność. 

Teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości- 

JESTEŚMY GIMNASTYKAMI !!! 

Gimnastycy z klas pierwszych:) 
 

 

Gratulujemy naszym Małym Mistrzom! 

 

 

"Żywa lekcja przyrody" -                  

ptaki drapieżne:) 

9 marca uczestniczyliśmy w niesamowi-

tych zajęciach, a mianowicie w "żywej 

lekcji przyrody" z udziałem ptaków 

drapieżnych:) Mieliśmy okazję podziwiać                    

z bliska sowę, jastrzębia, sokoła. Ptaki  

dosłownie latały nad naszymi głowami. 

Można było je również pogłaskać:) Do-

wiedzieliśmy się wielu interesujących rze-

czy na temat budowy anatomicznej tych 

ptaków, ich życia, cech różniących po-

szczególne gatunki oraz roli, jaką spełniają 

w przyrodzie. Wielką atrakcją było także 

pozowanie do zdjęć z sową płomykówką             

o imieniu Fiona. Uczniowie byli zachwy-

ceni tą niecodzienną lekcją:) 

 

To było niesamowite przeżycie! 

 
Sukces na Gminnym Konkursie 

Recytatorskim Poezji Polskiej:) 

11 marca 2015 roku w Wiejskim Ośrod-

ku Kultury w Szemudzie odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 

Polskiej. 

 

Naszą szkołę reprezentowało czworo 

uczniów: Helena Nowicka (klasa III)                   

i Szymon Kaźmierczak (klasa III) -                 

w kategorii klas I-III, Zuzanna Rychlak                 



(klasa V) i Klaudia Willa (klasa VI) -                  

w kategorii klas IV – VI.  Nasi mali artyści 

wspaniale się zaprezentowali i pięknie wy-

recytowali swoje utwory. 

 

Zuzanna Rychlak zdobyła II miejsce:) 

Serdecznie gratulujemy !!! 

 

Dzéń Jednotë Kaszëbów -                    

wycieczka do Łebna 

 

19 marca obchodzimy Dzéń Jednotë Ka-

szëbów. W tym roku zaczęliśmy święto-

wać dzień wcześniej, czyli 18 marca.            

Tego dnia uczniowie klas III - VI uczest-

niczyli w wycieczce do Łebna. Pierwszym 

punktem naszej wyprawy była wizyta               

w Gminnej Izbie Regionalnej im. Remu-

sa. Obejrzeliśmy wystawę eksponatów 

związanych z kulturą materialną i duchową 

Kaszub. Wysłuchaliśmy również opowie-

ści i ciekawostek na temat historii naszego 

regionu. Następnie udaliśmy się na cmen-

tarz,  na którym odwiedziliśmy  grób Jana 

Piepki - kaszubskiego poety, prozaika, 

dramatopisarza i działacza kulturalno-

oświatowego.  Kolejnym punktem naszej 

wycieczki był Wiejski Ośrodek Kultury    

i wizyta w Izbie Pamięci Jana Piepki. 
Obejrzeliśmy pamiątki związane z jego 

życiem i twórczością... Wpisaliśmy się 

również do księgi pamiątkowej. Uczniowie 

uczestniczyli też w warsztatach, podczas 

których malowali na szkle, rozwiązywali 

krzyżówki i rysowali Remusa.  

 

Po zajęciach na wszystkich czekała herbat-

ka oraz swojski chleb ze smalcem i kiszo-

nym ogórkiem:) Palce lizać! To był bardzo 

udany dzień:) 

 

WITAMY WIOSNĘ! 

20 marca z radością POWITALIŚMY 

WIOSNĘ! Na korytarzach i w salach           



zazieleniło się od wiosennych strojów:) 

Obejrzeliśmy również przedstawienie                 

w wykonaniu najmłodszych uczniów              

naszej szkoły. Mali artyści spisali się                

na medal:) Ich taniec do utworu  Vivaldie-

go "Cztery Pory Roku - Wiosna" poruszył 

nas niemal do łez. 

 

Wybraliśmy także MISS, VICEMISS                   

i MISTERA WIOSNY:)      

Zostali nimi:      

MISS WIOSNY                                         

Oliwia Pranczke (klasa Ia) 

WICEMISS WIOSNY                         

Nina Kaźmierczak (klasa IV)     

MISTER WIOSNY                            

Maksymilian Lesner (klasa 0) 

 

GRATULUJEMY!!! 

Odbył się też konkurs na najpiękniejszą 

MARZANNĘ:) To nasze Zimowe Panny:) 

 

 

 

Prezentują się wspaniale, prawda? 

ŻEGNAJ ZIMO!!!  

WITAJ WIOSNO!!! 

 

 



St. Patrick's Day:) 

20 marca obchodziliśmy w szkole Dzień 

Świętego Patryka:) Z tej okazji wszyscy 

zadbali o zielone elementy w swoim stroju. 

Obejrzeliśmy też prezentację poświęconą 

historii i obchodom tego święta. Niesamo-

wite wrażenie zrobił na nas film, przedsta-

wiający taniec irlandzki w wykonaniu pro-

fesjonalnego zespołu. Odbył się również 

konkurs dla uczniów klas IV-VI pt."St. 

Patrick's Day Quiz".                                              

Jego laureatami zostali: 

I miejsce - Angelika Brzeska (klasa VI) 

II miejsce - Damian Nowicki (klasa IV) 

III miejsce - Monika Hinc (klasa IV) 

IV miejsce - Magdalena Rompca                

(klasa V) 
 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

                                                                    

Kolejny sukces sportowy:) 

23 marca w Hali Widowiskowo - Spor-

towej w Szemudzie odbyły się Gminne 

Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawo-

wych w minikoszykówce dziewcząt. Na-

szą szkołę reprezentowała drużyna w skła-

dzie: Angelika Brzeska (klasa VI), Anna 

Haza (klasa VI), Paulina Miotk (klasa 

VI), Patrycja Nowicka (klasa VI), Klau-

dia Willa (klasa VI). Dziewczyny spisały 

się na medal i po ciężkiej walce zdobyły 

zasłużone III miejsce!!! 

 

BRAWO DZIEWCZYNY:) Gratulujemy             

i życzymy dalszych sukcesów sportowych! 
 

 

                                                                  

Festiwal Piosenki o Zdrowiu pod 

hasłem "Śpiewaj na zdrowie":) 

25 marca w Hali Widowiskowo-

Sportowej w Szemudzie odbył się Festi-

wal Piosenki o Zdrowiu pod hasłem 

„Śpiewaj na zdrowie”. Imprezę patrona-

tem objęła Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Wzięły w niej udział zespoły wokalne                

i wokalno - instrumentalne reprezentujące 

klasy "0" ze szkół i przedszkoli działają-

cych w naszej gminie. Nie zabrakło też 

małych artystów z Częstkowa:) Naszą 

szkołę reprezentowali: Kornelia Pupacz, 

Maksymilian Lesner i Agata Damps.                 

Po konkursie wszystkich zaproszono                

na poczęstunek i przedstawienie teatru 

GARGULEC  pt. "Fast food”.  

 



To było prawdziwe święto piosenki                     

i zdrowia!!! 

 

Język angielski nie jest nam obcy:) 

25 marca w Gimnazjum w Szemudzie 

odbył się VI Gminny Konkurs Poezji                   

i Piosenki Angielskiej. Naszą szkołę re-

prezentowały dwie uczennice: Wiktoria 

Stanulewicz (klasa Ib) i Helena Nowicka 

(klasa III). Dziewczynki pięknie się za-

prezentowały. Dowiodły swoim występem, 

że język angielski nie jest nam obcy:) Obie 

zostały laureatkami tego konkursu. Wikto-

ria zdobyła III miejsce w kategorii pio-

senka, a Helena otrzymała wyróżnienie 

w kategorii wiersz:) 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY                                            

DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

 

Kolejny sukces recytatorski Zuzi:) 

27 marca w Muzeum Piśmiennictwa                

i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej                    

w Wejherowie odbyły się Powiatowe 

Eliminacje XXXII Konkursu Recytator-

skiego Poezji Polskiej. Naszą gminę                 

i szkołę reprezentowała Zuzanna Rychlak 

(klasa V), która pięknie wyrecytowała 

fragment prozy Ireny Landau pt. "Witaj, 

córeczko!". Jej talent aktorski po raz kolej-

ny został zauważony przez Jury. Nasza 

artystka zdobyła wyróżnienie:) 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY                

DALSZYCH SUKCESÓW!!!                                                                                    

 

WIELKANOCNY KIERMASZ:) 

W dniach 30-31 marca w naszej szkole 

odbył się KIERMASZ WIELKANOC-

NY:) Można było stać się posiadaczem 

wspaniałych, własnoręcznie wykonanych 

ozdób. Te piękne i oryginalne dekoracje              

z łatwością znalazły swoich właścicieli                

i z pewnością wprowadziły do ich domów 

świąteczny nastrój!  

 



Każdy znalazł coś dla siebie:) 

 

Obejrzeliśmy misterium                     

wielkanocne i przedstawienie                  

o zwyczajach świątecznych                    

na Kaszubach:) 

31 marca obejrzeliśmy misterium w wy-

konaniu Szkolnego Teatrzyku "KOP-

CIUSZEK". Treści przedstawione przez 

młodych aktorów wprowadziły nas w wy-

jątkowy nastrój. Jednocześnie zmusiły              

do refleksji nad własnym postępowaniem... 

Misterium dostarczyło nam wielu ducho-

wych przeżyć. 

 

Przypomnieliśmy również zwyczaje wiel-

kanocne kultywowane na Kaszubach. 
Przybliżyli je nam uczniowie klasy IV:) 

 

Na zakończenie zrobili nam prawdziwy 

śmigus-dyngus:) Takiego zakończenia 

przedstawienia nikt się nie spodziewał:) 

 

 

Szóstoklasiści, do boju!!! 

1 kwietnia szóstoklasiści zmierzyli się               

ze sprawdzianem, który jest podsumo-

waniem ich wiedzy i umiejętności zdoby-

tych podczas nauki w szkole podstawo-

wej. 

 

Trzymaliśmy za nich kciuki! 

 

Mamy nadzieję, że ich wysiłek zaowocuje 

wysokimi wynikami:) 

 

 



Przeciw pijanym kierowcom! 

13 kwietnia odwiedziła nas Pani Ewelina 

Wolska - Pfeifer, Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Gminie Szemud. 

Poinformowała, że nasza gmina dołączyła 

do kampanii „Przeciw pijanym kierow-

com!", której celem jest przeciwdziałanie 

nietrzeźwości na drogach. 

Nasz gość rozmawiał z uczniami na temat 

sposobów reagowania na pijanych kierow-

ców. 

 

Dzieci dowiedziały się, jak należy zacho-

wać się w takiej sytuacji: 

 wytłumaczyć nietrzeźwemu, że jazda 

pod wpływem alkoholu jest zabronio-

na, niebezpieczna i może narazić 

wszystkich na poważne problemy, 

 zabrać lub schować kluczyki, 

 odmówić i nie wsiadać do samochodu, 

 zadzwonić pod numer alarmowy 112                       

i opisać samochód, który stwarza za-

grożenie na drodze, 

 poprosić o pomoc kogoś dorosłego. 

To ważne, gdyż pijany kierowca                         

to śmiertelne zagrożenie!  

Od tego, czy zareagujesz może zależeć 

czyjeś życie! 

Nigdy nie przymykaj oka                                   

na niebezpieczne sytuacje na drodze! 

 

 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny:) 

W lutym przyłączyliśmy się do ogólno-

polskiej kampanii społecznej ”Ja czy-

tam”, zorganizowanej przez wydawnic-

two Operon, którą honorowym  patro-

natem objęła Minister Edukacji Naro-

dowej. Zorganizowaliśmy w szkole Dys-

kusyjny Klub Edukacyjny, będący                  

miejscem spotkań miłośników czytania.                          

2 marca odbyło się pierwsze – organiza-

cyjne spotkanie klubu. Uczniowie zostali 

wprowadzeni w klimat i cele DKE. Opra-

cowali również zasady kulturalnej dysku-

sji. 30 marca miało miejsce kolejne            

spotkanie, podczas którego w miłej atmos-

ferze (przy herbatce i ciasteczkach) roz-

mawiali o jednej z najważniejszych warto-

ści w życiu człowieka, a mianowicie                   

o przyjaźni. Uczestnicy spotkania z wiel-

kim entuzjazmem dzielili się własnymi 

doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wy-

konali też plakaty manifestujące ich miłość 

do książek.  

 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny okazał się 

strzałem w dziesiątkę! Uczniowie są              

zachwyceni i dumni z tego, że należą                 

do DKE. To dla nich świetna zabawa,                     

a jednocześnie możliwość dzielenia się                 

z innymi swoją pasją.  

Iwona Białas-Rychlak 



 

WYWIAD Z PANIĄ ANETĄ 

DARZNIK -  SEKRETARKĄ 

NASZEJ SZKOŁY 

Redaktor (R.): Czy od zawsze myślała  

Pani, że będzie sekretarką? 

Pani Darznik  (P.D.): Nie. Stojąc ostatnie-

go dnia na apelu, który kończył                           

mój etap edukacyjny w technikum 

(25.04.2014r.) cieszyłam się, że to już     

koniec przebywania w szkole. A tu niespo-

dzianka! Jestem w niej co dzień:) 

R.: Na czym polega Pani praca? 

P.D.: Zajmuję się obsługą szkoły: admini-

stracyjną,  księgową oraz socjalną. Dbam              

też, oczywiście, o potrzeby uczniów i po-

magam im w niektórych zadaniach. 

R.: Która z tych czynności jest szczególnie 

trudna i dlaczego? 

P.D.: Na drodze napotykam dużo trudno-

ści, lecz szybko je rozwiązuję. Zazwyczaj 

związane są z nowymi czynnościami, które 

muszę wykonać.  

R.: Jakie umiejętności są niezbędne, aby 

mogła Pani wykonywać swoją pracę? 

P.D.: Obsługa komputera, zastosowanie 

zdobytej wcześniej wiedzy w praktyce, 

nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. 

R.: Jakimi cechami powinna charaktery-

zować się osoba pracująca jako sekretar-

ka?  

P.D.: Powinna być punktualna, kreatywna, 

obiektywna, asertywna i otwarta.  

 

R.: Czy gdyby Pani mogła wybierać jesz-

cze raz zawód, to także zostałaby Pani  

sekretarką?  

P.D.: Tak. Lubię to, co robię. Sprawia mi 

to radość, a przede wszystkim daje               

satysfakcję, ponieważ mam kontakt                

z ludźmi, a w szczególności z dziećmi. 

R.: Jakich rad udzieliłaby Pani osobom, 

które myślą o pracy  w takim charakterze? 

P.D.: Praca sekretarki jest trudna, lecz 

trzeba wierzyć w swoje siły, być optymi-

stą. Gdy coś wydaje się trudne, nie należy 

tracić wiary, tylko podejść do tego na spo-

kojnie. 

R.: O sekretarce często mówi się, że jest 

„prawą ręką dyrektora”. Czy, Pani zda-

niem, to słuszne stwierdzenie? 

P.D.: Tak. Czasami nawet i lewą ręką:) 

Staram się o wszystkim pamiętać i wraz             



z Panią Dyrektor na bieżąco załatwiać  

kolejne sprawy. 

R.: Czym się Pani interesuje? 

P.D.: Interesują mnie kosmetyki (mam 

całą szafę ), nowe style w modzie                

oraz obuwiu. Buty to się zawsze do mnie 

śmieją i mówią: „kup mnie”:) Kocham też 

zwierzęta, a zwłaszcza koty. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.D.: Spędzam czas ze swoją rodziną. Wy-

chodzę z narzeczonym na imprezy, różne-

go typu potańcówki oraz do restauracji. 

Odwiedzam dziadków i resztę rodziny. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.D.: Moim marzeniem jest stworzyć wraz 

z moim narzeczonym kochany dom.                

Podobny do mojego rodzinnego domu,                     

z którego wyniosłam dużo dobroci, miłości           

oraz wsparcia w trudnych chwilach.  

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.D.: Nic. Nasza szkoła jest piękna sama 

w sobie. A najpiękniejsi są nasi uczniowie, 

którzy stanowią jej ozdobę.  Bez uczniów 

nie ma szkoły. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.D.: Nigdy nie zapomnijcie o naszej 

szkole. Bądźcie dumni, że możecie uczyć 

się wśród Waszych kochanych nauczycieli. 

Uczęszczajcie w piękne mury naszej szko-

ły i doceniajcie jej walory. 

R.: Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę dużo 

zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-

wych. 

P.D.: Dziękuję za rozmowę. 

Zuzia 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 
Kolorami tęczy 

mienią się im kwiatki. 

Każdy ogród piękny, 

gdy kwitną w nim ... 

 

                                                                  

Choć na dworze jeszcze chłodno; 

takie zimne noce, ranki... 

Pierwsze wiosnę lubią witać 

i krokusy, i ... 

                                                                      
Żółciutkie jak słonko, 

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają 

w ogrodzie ... 

 

Ledwie się las obudził z zimy. 

Wiosna się jeszcze po świecie błąka. 

Wśród starych liści kiełkują kwiatki. 

Już cała łąka tonie we ... 
 

 

 

 

 

 

 

Z.R. 



 

DROGA NA OKLEP 

Rozdział 9 

To znowu ten sam sen. Zły sen. Tomek 

obudził się niespokojny czując czyjąś 

obecność i czyjś oddech obok siebie.                         

- To wy! - zaśmiał się mężczyzna. - Musi-

cie mnie straszyć? 

Szczeniaki spojrzały na niego ze zdziwie-

niem.                                                                 

- Chcecie jeść, co? - mrugnął Tomek             

porozumiewawczo. - Już lecę do sklepu.                     

Cztery pieski położyły się spać, ale jeden 

koniecznie chciał iść z nim.  

- Cóż ty za przylepa jesteś? - zaśmiał się 

Tomek. - No chodź, pójdziesz ze mną.                

W sklepie kupił mleko, bułki i mokrą kar-

mę dla psów. Szczeniaki zjadły wszystko 

ze smakiem. Sam schrupał bułkę i ruszyli 

w dalszą drogę.  

*** 

- Więc mówisz, że poszła do stajni? A te-

raz nie ma jej tam? - Agata spojrzała                    

na zegarek. - 6.30. 

- Prosiła, żebym ją kryła. Powiedziała mi, 

że uciekła z domu, bo miała dość                        

swojego ojca. – oświadczyła Magda.                                   

Tymczasem Natalia była już kilka kilome-

trów dalej. Szafir najedzony i  wypoczęty 

mógł ruszać. Dziewczynka zastanawiała 

się, co z  Gracją - jak się czuje i czy jest              

w dobrych rękach. Zamyślona nawet nie 

zauważyła nadjeżdżającego radiowozu.                  

- Dzień dobry! Pani godność? - odezwał 

się jeden z policjantów.                                  

- Ymm... Eliza Monciak.                                             

- Ile ma pani lat? 

- Piętnaście - odpowiedziała dziewczyna 

bez zawahania. 

- Gdzie pani mieszka? 

"To jest jakiś wywiad czy co?" - pomyślała 

Natalia i podała adres Magdy.  

- Poszukujemy panny Natalii, która uciekła 

z domu, także z koniem. Czy może wie 

pani coś na ten temat? - zapytał drugi                   

z policjantów . 

"Ale oni są głupi" – pomyślała, a potem 

odpowiedziała. - Przed kilkoma minutami 

minęłam się z dziewczyną, która jechała                 

na koniu. Miała może z dwanaście                      

lub trzynaście lat, długie włosy i jechała 

bez siodła.  

- Dziękujemy, to nam się bardzo przyda. 

W jaką stronę pojechała? – zapytali.                          

- Tam - wskazała im wschodni kierunek 

lasu. 

*** 

- Telefon Natalii logował się ostatnio             

kilometr od domu jej przyjaciółki. Poje-

chała na północ - powiedział komendant  

na policji. - Ale otrzymaliśmy zgłoszenie 

od niejakiej Elizy Monciak, że udała się                     

na wschód.  

- Eliza Monciak? - zapytała Agata. - Prze-

cież to jej rola w przedstawieniu! To była 

ona!  

Szczeniaki niespokojnie wierciły się                 

pod nogami, a Agata patrzała się na Tomka 

z politowaniem. Po kilku minutach i poli-

cjant zainteresował się zwierzątkami.                         

- To państwa szczeniaki? - zapytał śmiejąc 

się z grubaska, który próbował wspiąć się 

na krzesło. 

- Znaleźliśmy je - odpowiedział Tomek.  

- Ja też miałem Border Collie. Ostatnio 

zdechł - powiedział ze smutkiem. 

- Może pan jednego wziąć. Pomoże nam 

tym pan - powiedziała Agata.  



- Z chęcią wezmę tą śmieszną kulkę!  

*** 

- Zaraz skończy się ten las. Jak stąd wyje-

dziemy?- zapytała Natalia.  

Zsiadła z Szafira, rozejrzała się wokoło               

i przywiązała Szafira do drzewa. Usiadła                    

z bezradności. Ku jej zdumieniu, zatrzymał 

się jakiś samochód. Wyszedł z niego męż-

czyzna. Był łysy, miał skórzaną kurtkę.  

- Hej mała. Co tutaj robisz sama? – zapy-

tał.    

- Nie jestem sama tylko z koniem - odpo-

wiedziała z powątpieniem. 

Mężczyzna przysiadł się do niej. Miał bar-

dzo wyrazisty zapach. Na karku dostrzegła 

tatuaż. 

- Co robisz? Powinnaś być w domu. Jest 

20 grudnia. Za cztery dni wigilia.  

- Uciekłam z domu. Wiem, że niedługo 

wigilia. Nie zamierzam wracać - powie-

działa Natalia wstając i odwiązując konia.      

- Może spędzisz wigilię u mnie? Mieszkam 

niedaleko - spojrzał na Natalię. 

- Musiałabym być jakaś głupia, żeby na-

brać się na taką gierkę - odpowiedziała 

dziewczyna.  

Weszła na pień i prawie przerzuciła nogę 

na drugą stronę, gdy poczuła szarpnięcie.               

- Puszczaj mnie! - wrzasnęła Natalia ko-

piąc i szamotając się. - Ratunku! 

- Krzycz i tak cię nikt nie usłyszy - zaśmiał 

się napastnik. 

- Puść ją albo będziesz żałował - powie-

dział głos za nim.                                               

Odwrócił się i ujrzał policjanta z bronią              

w ręku.  

- Nie słyszałeś co mówiłem! Puść ją!                    

Natalia w oddali zobaczyła radiowóz z jej 

tatą i ciocią. Agata mówiła coś do policjan-

ta w samochodzie.  

"W takiej chwili mają mnie gdzieś" - po-

myślała i opuściła głowę na dół . Wymiana 

zdań między mężczyzną a policjantem 

trwała kilka minut. Napastnik dalej trzy-

mając dziewczynę, nie usłyszał zbliżają-

cych się za nim kroków. W mgnieniu oka 

facet runął na ziemię. Natalia zobaczyła 

swojego tatę z kijem w ręku.  

Rozdział 10 

Agata pocieszała Natalię, odpowiadała                

na wszystkie jej pytania. Tomek krzyczał. 

Policjant dzwonił po przyczepę dla konia,            

a szczeniaki kręciły się po lesie.                                 

- Tato... - zaczęła Natalia. - Przepraszam. 

Kocham Cię. Nigdy nie chciałabym Cię 

stracić.  

- Tęskniłem - powiedział Tomek płacząc.                     

- Ja też - szepnęła Natalia tuląc się do nie-

go.  

*** 

- Czy talerze już są? - zapytała Halina.                   

- Tak, wszystko jest! Już, siadaj.                          

Zaśpiewajmy kolędy, a potem złóżmy  

sobie życzenia - powiedziała Natalia.                                       

Po zaśpiewaniu kolęd Agata rzekła:                         

- Kochani, chciałam tylko coś powiedzieć. 

Zostaję z wami. Będę mieszkać za rogiem. 

Buduję stadninę. 

Wszyscy bardzo się ucieszyli. Natalia po-

deszła z opłatkiem do taty. Spojrzała mu   

w oczy i powiedziała: 

- Abyś nigdy się nie zmieniał. Abyśmy się 

nie kłócili. Kocham Cię. 

 
Marta Lesner 



 

 

 

Coś dla miłośników bananów! 

 

CIASTO BANANOWE 

Składniki: 

Ciasto: 

 4 dojrzałe banany 

 1 cytryna 

 10 czubatych łyżek cukru 

 7 płaskich łyżek masła lub margaryny 

 5 płaskich łyżek mąki  

 5 czubatych łyżek mąki ziemniaczanej  

 2 jajka  

 5 dag wiórków kokosowych  

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Krem czekoladowy: 

    20 dag śmietany kremówki  

    2 łyżeczki kakao 

 1 łyżeczka cukru 

Sposób przygotowania: 

 Roztapiamy  2 łyżki tłuszczu.  

 Wykładamy  pergaminem tortownicę           

(o średnicy około 26 cm). 

 Polewamy pergamin rozpuszczonym 

tłuszczem, a następnie posypujemy 

pięcioma czubatymi łyżkami cukru.  

 Rozcieramy resztę tłuszczu, pozostałe 

5 łyżek cukru oraz jajka na puszystą 

masę.  

 Mieszamy mąkę z mąką ziemniaczaną     

oraz proszkiem do pieczenia i łączymy 

z masą.  

 Wyciskamy  sok z cytryny ( przedtem 

cytrynę dokładnie myjemy i sparzamy  

skórkę wrzątkiem).  

 Obieramy banany ze skórki, kroimy               

na  2 – centymetrowe kawałki,  skra-

piamy sokiem z cytryny (aby owoce 

nie ściemniały), rozkładamy równo-

miernie na dnie tortownicy i posypu-

jemy 4 dag wiórków kokosowych.  

 Wykładamy ciasto na banany i rozsma-

rowujemy. 

 Pieczemy przez 40 minut w piekarniku 

nagrzanym do temperatury 200 °C.  

 Po upieczeniu wyjmujemy tortownicę            

z piekarnika i ostrym nożem oddziela-

my brzeg ciasta od formy. 

 Kiedy ciasto dobrze wystygnie, wyj-

mujemy je z formy i posypujemy resztą 

wiórków kokosowych.  

 Do kremówki dodajemy 1 łyżeczkę 

cukru i 2 łyżeczki kakao, mieszamy. 

 Ubijamy na sztywno śmietanę.  

 Podajemy ciasto z kremem czekolado-

wym. 

 

SMACZNEGO  

                       Źródło przepisu: czasopismo „Tina”. 

 

Aneta 

http://gotujmy.pl/maka,skladnik-kulinarny,1301.html
http://gotujmy.pl/maka-ziemniaczana,skladnik-kulinarny,1674.html
http://gotujmy.pl/maka-ziemniaczana,skladnik-kulinarny,1674.html
http://gotujmy.pl/jajko,skladnik-kulinarny,1339.html
http://gotujmy.pl/smietana,skladnik-kulinarny,1520.html
http://gotujmy.pl/kakao,skladnik-kulinarny,1343.html


 

Jaki jest Twój ulubiony 

przedmiot w szkole?                        

Dlaczego? 

- Przyroda, ponieważ jest ciekawa i intere-

sująca. Można się wielu rzeczy dowie-

dzieć. 

Paulina Miotk 

- WF, ponieważ lubię sport :) 

Angelika Brzeska 

- Muzyka, ponieważ lubię 

śpiewać.  

Patrycja Nowicka 

- WF, ponieważ nauczyciel 

wymyśla ciekawe zawody:)  

Klaudia Willa 

- Moim ulubionym przedmio-

tem jest muzyka, ponieważ 

lubię śpiewać i grać na różnych instrumen-

tach. 

Agata Sikora 

- WF, ponieważ lubię grać w piłkę nożną. 

Oskar Szulc 

- Matematyka, ponieważ  jest prosta. 

Krystian Mielke 

- WF, ponieważ daje mi satysfakcję z tego, 

że jestem najlepszy w piłce nożnej. 

Kacper Piotrowski 

- Język polski, ponieważ jest tam pani 

Iwona Białas-Rychlak:) 

Magdalena Rompca 

( Dziękuję za miłe słowa - przyp. red.) 

- Lubię muzykę, bo śpiewamy fajne pio-

senki. 

Aneta Nowicka 

- WF, ponieważ lubię aktywność fizyczną. 

Zuzanna Rychlak 

- Lubię historię, ponieważ się nią interesu-

ję.                                      Franciszek Wasielke 

- Lubię WF, ponieważ można 

się wyszaleć. 

Dawid Krampa 

- Język polski, ponieważ dużo 

się dowiadujemy. 

Damian Nowicki 

- Lubię WF, ponieważ ta lek-

cja jest luźniejsza. 

Jakub Hommel 

- WF, ponieważ gramy w piłkę nożną                   

i palanta.  

Mateusz Nowicki 

- WF, ponieważ lubię pograć w piłkę noż-

ną.  

Michał Miotk 

- WF, ponieważ tam się dużo biega. 

Kamil Wojewski. 

- WF, ponieważ jest fajny nauczyciel. 

Kacper Wenta 

Aneta 



  

 

  

 

 

Witajcie w Poznaniu –                      

stolicy Wielkopolski:) 

Poznań to jedno z najstarszych i najwięk-

szych polskich miast. Był jednym z ośrod-

ków stołecznych i religijnych państwa Pia-

stów w X i XI wieku, w przeszłości pełnił 

funkcję stolicy oraz siedziby władców. 

Warto odwiedzić to miejsce z wielu 

względów. W dzisiejszym numerze zapre-

zentujemy kilka z nich:) 

OSTRÓW TUMSKI 

To najstarsza część Poznania, będąca daw-

niej jednym z ośrodków władzy polskiego 

państwa. Znajduje się tam najstarsza                    

w kraju katedra będąca miejscem pochów-

ku pierwszych władców Polski oraz do-

mniemanym miejscem chrztu Polski.  

 

Na wyspie archeolodzy odkryli pozostało-

ści książęcego palatium z X wieku                  

oraz kaplicę Dąbrówki. W 2012 r. otwarto 

tam Rezerwat Archeologiczny „Genius 

Loci”, w którym zobaczyć można m.in. 

jedyny na świecie zachowany fragment 

wału obronnego z X wieku (wał grodu 

Mieszka I). 

PALMIARNIA 

Na powierzchni 4600 m² prezentowanych 

jest około 1100 gatunków roślin,                               

a w akwarium 170 gatunków ryb oraz oko-

ło 50 gatunków roślin wodnych.  

 

Palmiarnia Poznańska jest największą                  

w kraju i jedną z największych w Europie.  

NOWE ZOO 

To jeden z największych ogrodów zoolo-

gicznych w Polsce, założony w 1974 roku 

na Białej Górze, wschodnim klinie zieleni 

Poznania. Zajmuje obszar 117 ha usytu-

owanych na pagórkowatym terenie leśnym 

z sześcioma rozległymi stawami o łącznej 

powierzchni ponad 13 ha, stanowiąc natu-

ralne siedlisko fauny krajowej.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Poznaniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palatium_w_Poznaniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrawa_Przemy%C5%9Blidka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_Archeologiczny_Genius_Loci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_Archeologiczny_Genius_Loci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_zoologiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_zoologiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1974
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_G%C3%B3ra_%28Pozna%C5%84%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna_Polski


Znajduje się tam między innymi najwięk-

sza i najnowocześniejsza słoniarnia w Pol-

sce i jedna z najnowocześniejszych w Eu-

ropie. Rozległy teren Nowego Zoo można 

zwiedzać na pieszo lub podróżować wożą-

cymi turystów składami kolejki parkowo-

ogrodowej.  

 

ROGALOWE MUZEUM POZNANIA 

Muzeum poświęcone jest tradycji wypieku 

rogala, mającej już 150 lat. Zwiedzanie 

muzeum ma charakter interaktywny. 

Zwiedzający w trakcie pokazu poznają 

sposób produkcji rogala według oryginal-

nej receptury.  

 

 

 

 

 

 

STARY RYNEK 

To kwadratowy plac w Poznaniu, na Sta-

rym Mieście, wytyczony ok. 1253 roku.          

W centralnej części rynku umieszczono 

ratusz, wagę, sukiennice, kramy, ławy 

chlebowe, jatki, a później także arsenał                

i odwach. Jest trzecim rynkiem co do wiel-

kości w Polsce i jednym z największych            

w Europie. Uznawany za jeden z najpięk-

niejszych w kraju. 

 

KOZIOŁKI – SYMBOL POZNANIA 

Koziołki bodą się codziennie o 12:00                     

na wieży poznańskiego Ratusza. 

 

Podczas remontu Ratusza w XVI w. za-

mówiono u mistrza ślusarskiego Bartło-

mieja Wolfa nowy zegar, który posiadał 

trzy pełne tarcze i jedną pół tarczę                  

oraz "urządzenie błazeńskie, mianowicie 

koziołki". Zegar zainstalowano w 1551 r. 

W 1675 r. piorun uderzył w wieżę, nisz-

cząc ją wraz z zegarem i koziołkami.                  

W 1913 r. koziołki powróciły na wieżę.  

    Źródło: www.pl.wikipedia.org                                     

Julia i Z.R. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C5%82oniarnia&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interaktywno%C5%9B%C4%87_w_sztuce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_w_Poznaniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_w_Poznaniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waga_miejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sukiennice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kram
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jatki_%28targ%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arsena%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kordegarda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Poznaniu
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Ręcznie robiona biżuteria jest bardzo 

modna. Chociaż nie wszystkim przypa-

dła do gustu, wciąż ma duże grono                

zwolenników, a raczej zwolenniczek.                     

To właśnie dla nich ten artykuł. A może 

ktoś, kto nie lubi takiej biżuterii przeko-

na się do tego projektu? W każdym ra-

zie warto spróbować:) 

 

BRANSOLETKA Z KORALIKÓW                    

I MULINY 

 

 Utnij z muliny lub ze sznurka 3 długie 

kawałki. Złącz je ze sobą. 

 Zawiąż supełek po jednej stronie                   

na końcach sznureczków. Następnie 

oddziel je i zacznij zaplatać warkocza. 

 

 Zrób kilka cm warkocza, po czym na-

wlecz na środkowy sznureczek koralik 

i kontynuuj. 

 Koralik zakładaj po każdym splocie                  

do środkowego sznureczka. 

 Bransoletkę zrób takiej długości, jakiej 

chcesz. Może ona opleść nadgarstek 

raz, dwa lub więcej. 

 Chcąc skończyć bransoletkę, zaprze-

stań dodawania koralików, robiąc war-

kocza jak na początku – bez nich.                     

Na końcu zawiąż supełek. 

 W ten sam sposób możesz zrobić sobie 

też naszyjnik. 

 

NASZYJNIK Z APASZKI 

 

Chcesz mieć piękny naszyjnik i pewność, 

że nikt nie będzie miał takiego samego? 

Zrób go sobie sama. Możesz do tego wy-

korzystać zwykłe apaszki, na pewno znaj-

dziesz jakieś w szafie. Kilka prostych ru-

chów i szyja pięknie ozdobiona:) 

 
 

 Apaszki powinny być dobrane kolory-

stycznie, aby połączone razem ładnie 

się komponowały i uzupełniały. 

 Rozłóż wszystkie apaszki i zwiąż je 

razem wybranymi rogami. Jeden z nich 

(na zdjęciu zielony) pozostaw dłuższy. 

Łatwiej będzie potem wykończyć na-

szyjnik. 

 Spleć apaszki w warkocz. 

 Zwiąż zaplatane końce apaszki z tymi 

związanymi. Dłuższym, zostawionym 

wcześniej końcem owiń supeł, aby go 

zakryć. 

 Do tak przygotowanego naszyjnika 

możesz dopiąć ozdobną broszkę. Na-

szyjnik będzie wyglądał bardziej ele-

gancko. 

 Naszyjnik gotowy. 

 Śmiało zakładaj go i ruszaj na miasto:) 

 

Źródło: www.tipy.pl 

Zuzia 



 

Patrick Modiano 

KATARZYNKA 

Marzycielska Katarzynka mieszka z tatą w Pa-
ryżu, chodzi na lekcje tańca, nosi okulary.              
Jej świat pełen jest ciepła i ojcowskiej miłości, 
ale też wiele w nim tajemnic i niedopowie-
dzeń, zagadkowych osób i niepokojących wy-
darzeń.  

 

Historię Katarzynki napisał Patrick Modiano 
(ur. 1945), wybitny francuski prozaik, laureat 
m.in. Nagrody Akademii Francuskiej oraz Na-
grody Goncourtów. Wdzięk kameralnej opo-
wieści podkreślają ilustracje Jeana-Jacques'a 
Sempé (ur. 1932), współtwórcy m.in. postaci 
Mikołajka z książek René Goscinnego. 

Nicolas Vanier 

BELLA I SEBASTIAN 

Wzruszająca opowieść o prawdziwej przyjaźni, 
wierności, odwadze i miłości. Jest rok 1943. 
Mieszkańcy spokojnej alpejskiej wioski cierpią 
pod niemiecką okupacją. Jakby tego było            
mało, w okolicy pojawia się groźne zwierzę,                
które porywa owce z ich stad. Górale              
organizują polowanie na Bestię. Podczas             
wędrówki w górach samotny, wychowywany 

przez dziadka chłopiec spotyka zdziczałego 
psa. Czy to właśnie on dziesiątkuje stada?                     
Czy opuszczony chłopiec i skrzywdzone zwie-
rzę będą potrafili sobie zaufać? W jaki sposób 
Bella i Sebastian staną się wojennymi bohate-
rami? 

 

Książka Nicolasa Vaniera to opowieść o pięk-
nie życia w zgodzie z dziką przyrodą i możliwo-
ści zachowania człowieczeństwa w okrutnych 
czasach wojny.  

Agnieszka Stelmaszyk 

HOTEL POD TWAROŻKIEM. 
ZAKRĘCONE OPOWIEŚCI 

Seria „Zakręcone opowieści” to książki                    
do wspólnego, rodzinnego czytania dla dzieci 
4-6-letnich. Zawiera zabawne, nieco zakręcone 
historie, napisane przez znanych autorów                   
i zilustrowane przez ilustratorów dziecięcych. 

 

Hotel pod Twarożkiem to zwariowana opo-
wieść autorstwa Agnieszki Stelmaszyk, twór-
czyni bestsellerowej serii „Kroniki Archeo”. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Modiano+Patrick
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Stelmaszyk+Agnieszka


Podczas podróży mazurskimi drogami mama               
z córką Zuzanką łapią gumę gdzieś na pustko-
wiu. Tak trafiają do niezwykłego hotelu, który 
prowadzi… krowa Szarlotta, a boyem hotelo-
wym jest ser Edek Edamski. Zuzanka zaprzy-
jaźnia się z kotem Tycjanem, który oprowadza 
ją po tym niezwykłym hotelu i poznaje z kolej-
nymi, równie zaskakującymi, bohaterami. 

Adam Bahdaj 

PODRÓŻ ZA JEDEN 

UŚMIECH 

 

Któż nie marzy o wspaniałych wakacjach, peł-
nych przygód i nieprawdopodobnych wyda-
rzeń, o których później będzie można opowia-
dać w szkole?!  Przypadek zrządził, że prymus 
Duduś i jego kuzyn Poldek przeżyli takie wła-
śnie wakacje wędrując autostopem... 

Agnieszka Stelmaszyk 

KOALICJA SZPIEGÓW.               
BAZA G-8. TOM 2 

W drugim tomie Robert, Ramona i David tra-
fiają pod skrzydła Klubu Ogrodnika – który jest 
przykrywką dla grupy emerytowanych agen-
tów. Wytrawni agenci biorą nowicjuszy pod 
swoją opiekę – będą ich szkolić na agentów. 
Jak Robert i pozostali poradzą sobie z nowym 
wyzwaniem? I czy nowe umiejętności wystar-
czą, aby uwolnić babcię Roberta, dotrzeć                  
do Dywersantów, umknąć ludziom Żukowa                 
i uratować wszechświat przed zachłannymi 
mackami Koalicji Szpiegów? 

 
 

Moony Witcher 

DZIEWCZYNKA                            

Z SZÓSTEGO KSIĘŻYCA. TOM 6. 

NINA I MOC ABSINTHIUM  

Nina znowu walczy ze złem i Alchemią Ciem-
ności. Póki ona i jej przyjaciele nie zbiorą bra-
kujących części Złotej Liczby, Karkon i jego 
poplecznicy będą zagrażać Szóstemu Księży-
cowi.  

 

Czy niepokojące uczucie sympatii dla młodego 
i pięknego ducha, Livio Borio, skomplikuje 
poszukiwania? Czy Roxy uda się odzyskać 
zdrowie? Nina ponownie będzie musiała wy-
brać właściwą drogę dla siebie i dla dobra 
świata. 

Magda i Z.R. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Bahdaj+Adam
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Stelmaszyk+Agnieszka
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Witcher+Moony


 

Kanarek 

W porównaniu z innymi zwierzętami                

kanarek to mało kłopotliwy domownik. 

Jego pielęgnacja jest łatwa, a żywienie - 

proste. Ponadto rzadko choruje. Jednym 

słowem jest idealnym współlokatorem, 

jeśli tylko zapewnimy mu minimum, któ-

rego potrzebuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwe żywienie 

Kanarek należy do ptaków zwanych ziar-

nojadami. Jego podstawowym pokarmem 

są wszelkiego rodzaju nasiona. Gotowe 

mieszanki sprzedawane w sklepach zoolo-

gicznych składają się z kanaru, rzepiku, 

murzynka (gatunku prosa), siemienia lnia-

nego, prosa, owsa i konopi. Dziennie kana-

rek zjada jedna łyżeczkę takiej mieszanki. 

Dodatkowo można mu podawać różnego 

rodzaju smakołyki, takie jak np. kolby ku-

kurydzy. Nie zapominajmy przede wszyst-

kim o podawaniu kanarkowi pokarmu zie-

lonego, tj. owoców i warzyw, pączków, 

listków i gałązek. Kanarki chętnie jedzą 

pokrojone jabłka, szpinak, sałatę, cykorię, 

listki i nasiona mniszka lekarskiego, czyli 

popularnego "mlecza" oraz pokrzywę. 

Oczywiście zielenina nie powinna być pry-

skana, a przed podaniem należy ją dokład-

nie umyć. 

Dbałość o higienę 

Aby kanarek dobrze się czuł w klatce, był 

zdrowy, pogodny i sprawiał nam wiele 

radości, musimy przestrzegać kilku pod-

stawowych zasad higieny. Dwa razy                    

w tygodniu powinniśmy wymieniać podło-

że. W piasku wysypywanym na podłogę 

klatki zbierają się odchody, resztki jedze-

nia, pióra i kurz. Wszystko to usuwamy                  

z szuflady i szorstką ściereczką starannie ją 

myjemy. Karmniczki i poidełka czyścimy 

przynajmniej raz na tydzień. Raz w mie-

siącu wycieramy pręty i drzwiczki klatki. 

Żerdki z gałązek najlepiej i najłatwiej               

jest po prostu wymienić na nowe, nato-

miast plastykowe szorujemy ciepłą wodą.             

Przy okazji porządków sprawdzamy 

wszystkie elementy klatki, upewniając się, 

czy nie są uszkodzone. 

Zabiegi i pielęgnacja 

Kanarek jest czystym ptakiem i sam dba              

o higienę ciała. Dziób czyści, ocierając 

nim o gałązki oraz kamyki zmieszane                   

z podłożem klatki. Również długość pa-

zurków koryguje samodzielnie, o ile ma                    

do dyspozycji różnej grubości gałązki             

albo żerdki pokryte papierem ściernym. 

Często jednak zdarza się, że pomimo tych 

zabiegów, pazurki kanarka przerastają, 

utrudniając mu chodzenie i powodując 

przykurcz palców. Należy je wówczas  

delikatnie przyciąć. Nie mając wprawy, 

lepiej skorzystać z pomocy lekarza wete-

rynarii. Znacznie rzadziej zachodzi ko-

nieczność przycięcia dzioba. 

Źródło: http://www.kanarki.pl 

Magda i Z.R. 

http://www.kanarki.pl/


 

Biegi lekkoatletyczne 

 

Biegi w konkurencjach lekkoatletycznych 

dzielą się na: 

 sprinty (biegi krótkie), 

 biegi średnie, 

 biegi długie, 

 biegi przez płotki. 

Sprint to bieg na krótkich dystansach: 60 

metrów (hala), 100 metrów, 200 metrów, 

400 metrów, sztafety 4 × 100 metrów i 4 × 

400 metrów. Zawodnicy startują na sygnał 

(strzał) startera z bloków startowych. Każ-

dy zawodnik biegnie po swoim torze 

(przed zawodami odbywa się losowanie 

torów albo też numer toru przydzielonego 

zawodnikowi wynika z miejsca, które zajął 

on w biegu eliminacyjnym). O kolejności 

na mecie decyduje pierś zawodnika.                     

W biegach sztafetowych biorą udział ze-

społy czteroosobowe. Konkurencja polega 

na biegu z pałeczką sztafetową trzymaną  

w dłoni. Zawodnicy podczas zmian prze-

kazują sobie pałeczkę w wyznaczonej stre-

fie zmian.  

Bieg średniodystansowy odbywa się              

na dystansach 800 m i 1500 metrów                  

oraz jednej mili i 1000 metrów (konkuren-

cje nieolimpijskie występujące na niektó-

rych mityngach). 

Bieg długodystansowy odbywa się                    

na dystansach 3000 metrów (konkurencja 

nieolimpijska), 3000 metrów z przeszko-

dami, 5000 metrów, 10 000 metrów,                

półmaraton (21 097 metrów) i maraton              

(42 195 metrów). 

Wszystkie biegi lekkoatletyczne do 10 000 

m odbywają się na 400-metrowej bieżni 

stadionu. Start i meta biegu maratońskiego 

(półmaratonu) znajduje się często na sta-

dionie, natomiast trasa wiedzie przez ulice 

i okolice wielkich aglomeracji. Organizo-

wane są też okolicznościowe i pokazowe 

biegi uliczne na dystansach od 1500 m                

do 100 km (ultramaratony). 

Bieg ultramaratoński odbywa się na dy-

stansach większych od maratonu, w dwóch 

formach: na dystans (bieg na 50 kilome-

trów, bieg na 100 kilometrów) oraz na czas 

(bieg na 12 godzin, bieg na 24 godziny, 

bieg na 48 godzin, bieg na 72 godziny, 

bieg 6-dniowy). Są to konkurencje nie-

olimpijskie. 

Biegi płotkarskie obejmują konkurencje 

60 metrów (hala), 100 metrów (kobiety), 

110 metrów (mężczyźni), 400 metrów    

(kobiety i mężczyźni). Na dystansie 60 m 

płotków ustawionych jest pięć, a na pozo-

stałych dystansach po dziesięć. 

Poza tymi podstawowymi konkurencjami 

biegowymi odbywają się również: biegi 

górskie, biegi przełajowe i biegi po scho-

dach (nieolimpijskie). 

 Źródło: www.pl.wikipedia.  

 Z.R. 
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Blondynka wchodzi do sklepu i jej uwagę 

przyciąga błyszczący obiekt na półce.            

Zaciekawiona pyta sprzedawcę: 

- Co to jest? 

- Termos - odpowiada sprzedawca. 

- Do czego służy? - pyta znów blondynka.  

- Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorący-

mi, natomiast zimne zimnymi -                          

objaśnia sprzedawca.  

Blondynka kupuje jeden.                                   

Następnego dnia przynosi termos do pracy, 

a jej szef, blondyn, pyta: 

- Co to za błyszczący przedmiot? 

- Termos - odpowiada blondynka. 

- Do czego służy? - pyta szef. 

- Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorący-

mi, natomiast zimne zimnymi -                           

wyjaśnia blondynka.  

- A co masz w środku? - pyta                             

zaciekawiony szef. 

- Dwie filiżanki kawy i mrożony sok             

pomarańczowy - odpowiada blondynka. 

*** 

Mama przed wyjściem na bal wyjmuje                 

z torebki kosmetyki.  

Jasio się pyta:  

- Mamo, co robisz?  

- Maluję się, kochanie.  

- A po co?  

- Żeby ładnie wyglądać.  

Jasio przygląda się mamie i pyta:  

- A kiedy to zacznie działać? 

*** 

 

Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:  

- Mamo! Jaką koszulkę                                   

mam dzisiaj założyć?  

- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?  

- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce. 
 

***                                                                                          

Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic                          

nie mówił.  

Pewnego dnia mama podaje mu obiad,                

a Jasiu wrzeszczy:  

- A gdzie kompot?!  

Mama zdziwiona:  

- Jasiu, to ty umiesz mówić?  

- Umiem.  

- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś?  

- Bo zawsze był kompot! 

***                                                                         

Koniec roku szkolnego.                                     

Przychodzi Jasio do domu                                     

z rozłoszczoną miną i mówi:                                      

- Mamo, jak zwykle byłem ostatni                          

na rozdaniu świadectw i jak zwykle                   

dostałem najgorsze. 

*** 

Blondynka jedzie samochodem                              

autostradą A2.                                                     

Udało jej się włączyć radio i tam słyszy: 

"Podajemy ważny komunikat dla kierow-

ców jadących autostradą A2.                              

Według wiarygodnych, przed chwilą 

otrzymanych informacji, autostradą ową 

jedzie samochód w przeciwnym kierunku". 

Blondynka spogląda przez okno swojego 

samochodu i mruczy do siebie: 

- I to niejeden. 

*** 

Siedzą dwie blondynki na przystanku                     

i rozmawiają 

- Na jaki tramwaj pani czeka? 

- Na dwudziestkę. 

- Ale przecież dwudziestka jeździ tylko               

w dni świąteczne, a dzisiaj jest wtorek. 

- Ale ja mam dzisiaj urodziny. 

Magda 



                                          MINI KRONIKA SKO      

LUTY – KWIECIEŃ 2015 

Dyplom i nagrody – wyróżnienie w konkursie "SKO Blog Miesiąca" 
 

Szkolny Konkurs Ekonomiczny z udziałem przedstawicieli                        

PKO Banku Polskiego
  

 



Laureaci konkursu plastycznego „PISANKA SKO” 

 

I miejsce – Maria Baranowska (klasa II) 

   

 

 

 

 

 

 

                 III miejsce: 

        Mateusz Lesner (klasa Ia) 

        Nikodem Lesner (klasa Ia) 

       Sebastian Lesner (klasa IV) 

 

II miejsce: 

Cyprian Gołko-Suliński (klasa IV) 
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