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          Maria                       Vanessa                       Damian 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Filip                       Janusz         Opiekun: Iwona Białas-Rychlak

Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną przyjemnością oddajemy               

w Wasze ręce kolejny w tym roku  szkolnym 

numer „Echa”:) 

       W lutym obchodzimy jedno z najprzy-

jemniejszych świąt – walentynki, dlatego 

postanowiliśmy poświęcić ten numer wła-

śnie miłości i jej symbolom. Znajdziecie tu  

walentynkowe życzenia i kolorowanki, pięk-

ne wiersze Barbary Borzymowskiej                 

i wiele ciekawych informacji. 

        Nie pozostaje zatem nic innego, jak 

zaprosić Was do lektury naszego  pisemka:) 

        Miłego czytania!!! 

Zespół Redakcyjny 
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Sukces w Gminnym Przeglądzie  
Małych Form Teatralnych 

18 listopada w Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbył się 
XI Przegląd Małych Form Teatralnych.    
Tematem przewodnim przeglądu były      
"Legendy i baśnie związane z początkiem 
państwa polskiego oraz z 1050 rocznicą 
Chrztu Polski". Nasz Szkolny Teatrzyk 
"Kopciuszek" wystąpił z przedstawieniem 
pt. "U zarania Polski" i zajął II miejsce!!!  

 

Gratulujemy!!! 

 

Andrzejkowe czary-mary 

25 listopada obchodziliśmy szkolne                    
andrzejki. Na sali gimnastycznej tłumnie 
gromadzili się uczniowie, pragnący poznać 
swoją przyszłość. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Przepowiadano przyszłość                     
za pomocą kart, wosku, dłoni, papiero-
wych serc, a także liczb. Potem wszyscy 
bawili się na andrzejkowej dyskotece.   
Muzyka porywała do tańca nawet tych 
najbardziej opornych...  

 

To był magiczny dzień:) 

 

Kolejne spotkanie DKE 

28 listopada odbyło się kolejne spotkanie 
naszego szkolnego Dyskusyjnego Klubu 
Edukacyjnego. Tym razem rozmawialiśmy 
o dobrych uczynkach.  Najpierw uczniowie 
odpowiadali na wylosowane przez siebie 
pytania. Wyjaśniali między innymi: Czym 
jest dobry uczynek? Czy robiąc dobre 
uczynki powinniśmy oczekiwać zapłaty? 
Czy na robienie dobrych uczynków potrze-
bujemy dużo czasu? Czy robienie dobrych 
uczynków sprawia nam radość? Czy kiedy-
kolwiek zrobiłem dobry uczynek?  

 

Następnie obejrzeli krótki film obrazujący 
łańcuch dobrych uczynków i wskazywali 
wszystkie przedstawione tam sytuacje.  
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Potem w grupach tworzyli inne - przykła-
dowe łańcuchy dobrych uczynków i pre-
zentowali je pozostałym uczestnikom spo-
tkania. Uczniowie przekonali się, że bezin-
teresowna pomoc drugiemu człowiekowi 
nie wymaga ani wiele czasu, ani pieniędzy. 
Może natomiast zmienić czyjeś życie... 

 

Pierwsza wycieczka                                                 
naszych zerówkowiczów 

Dnia 9 listopada wybraliśmy się na klaso-
wą wycieczkę do Rumi oraz do Bolszewa. 
Pierwszym punktem naszej wycieczki było 
kino w Rumi. Uczestniczyliśmy w progra-
mie "Mój pierwszy raz w kinie". Miła Pani 
oprowadzała nas po różnych zakątkach 
kina. Dowiedzieliśmy się, jak kiedyś po-
wstawał film, jak dzisiaj powstaje film                    
i jak to się dzieje, że możemy go zobaczyć 
na ogromnym ekranie w kinie. Z fascynacją 
oglądaliśmy też, jak powstaje popcorn.              
Na koniec udaliśmy się do sali kinowej. 
Tam mogliśmy zajrzeć pod ekran tzn. pod-
nieść kurtynę znajdującą się pod ekranem,               
odkryliśmy tam gigantyczne głośniki.              
Następnie zajęliśmy miejsca na sali kino-
wej. Wysłuchaliśmy prezentacji na temat 
prawidłowego zachowywania się w kinie,                
a następnie obejrzeliśmy film animowany 
"Kacper i Emma". Na koniec otrzymaliśmy 
piękne dyplomy.  

 

Drugim punktem naszej wycieczki była sala 
zabaw Funky Monkey w Bolszewie. Dwie 
godziny wspaniałych zabaw, atrakcji, zjeż-
dżalni, skakania i wspinania sprawiły,                   
że w drodze powrotnej do szkoły niektóre 
dzieci zasnęły. 

Wychowawca Alicja Pawlicka  

 

Mikołajki w naszej szkole 

 

Święty Mikołaj, to taki Święty,                         
który przynosi dzieciom prezenty... 

 

Przedstawienie pt. „Mikołaj                         
z Chylońskiej Górki” 
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7 grudnia uczniowie naszej szkoły obejrzeli 
przedstawienie pt. "Mikołaj z Chylońskiej 
Górki" w wykonaniu aktorów Teatru               
Niewielkiego. Na spektakl zaprosiła nas 
Biblioteka Publiczna Gminy Szemud.           
Dziękujemy za bardzo ciekawy i pouczają-
cy występ:) 

 

Audycja muzyczna                               
„Moje korzenie” 

 

12 grudnia odwiedzili nas artyści Fundacji 
Art2You z audycją muzyczną "Moje korze-
nie". 

 

Świąteczny spektakl pt. „Pinokio” 

 

15 grudnia uczniowie klas "0" - IV udali się 
do hali widowiskowo-sportowej w Szemu-
dzie. Obejrzeli tam świąteczny spektakl pt. 
"Pinokio" w wykonaniu aktorów Teatru                 
w Grudziądzu. 

 

Noc w szkole 

Uczniowie klasy piątej przeżyli wspaniałą 
przygodę - spędzili noc w szkole! Wesołe 
zabawy, pieczenie ciasteczek, pizza i seans 
filmowy...  

 

To było niezapomniane wydarzenie:) 

 

Przedświąteczne sukcesy 

19 grudnia podsumowano XXIII Pomorski 
Konkurs Literacko-Plastyczny "Gwiazdka 
tuż... tuż..." organizowany przez Powiato-
wy Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych we współpracy z Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. Na konkurs 
wpłynęło około 1500 prac, nagrodzono                    
aż 207 uczestników.  
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Czworo naszych uczniów znalazło się                 
w tym zaszczytnym gronie. 

Klasy "0"  (kartka świąteczna) 

III miejsce - Andrzej Kreft                                

Klasy I-III (szopka) 

Wyróżnienie - Szymon Roda  

 Klasy IV-VI (kartka świąteczna) 

III miejsce - Mateusz Roda                           

Wyróżnienie - Karolina Bergman 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Spotkanie wigilijne 

Wigilia w Szkole Podstawowej w Częstko-
wie to już tradycja. Ten niezwykły dzień 
łączy całą społeczność szkolną poprzez 
wspólne przeżywanie jasełek, śpiewanie 
kolęd i łamanie się opłatkiem. Panuje 
wówczas niesamowita, świąteczna atmos-
fera. W tym roku szkolną wigilię obchodzi-
liśmy 22 grudnia, kiedy to spotkaliśmy się 
po raz ostatni przed Świętami Bożego   
Narodzenia. Uroczysty apel rozpoczął się                 
od przekazania na ręce pani dyrektor    

Betlejemskiego Światła Pokoju, przywie-
zionego do szkoły przez naszych harcerzy, 
reprezentantów 70-tej Luzińskiej Wodnej 
Drużyny Harcerskiej, 13 Strzebielińskiej 
Wodnej Drużyny Harcerskiej oraz 70 
Strzebielińskiej Gromady Zuchowej.                
Betlejemskie Światło Pokoju już po raz 26. 
dotarło do Polski.  Co roku harcerze 
"sprowadzając Je i przekazując wszystkim, 
którzy pragną Jego obecności, pełnią służ-
bę w imię pokoju, zrozumienia i pojedna-
nia pomiędzy ludźmi  z bliska i z daleka”.  
 

 
 
Następnie obejrzeliśmy jasełka w wykona-
niu naszych trzecioklasistów, które wpro-
wadziły wszystkich w bożonarodzeniowy 
nastrój. Przybliżyły to, co zdarzyło się                        
w Betlejem. Przypomniały też o niezwykle 
cennych wartościach, takich jak miłość, 
przyjaźń, przebaczenie czy niesienie                
pomocy potrzebującym.  
 

 
 
Wysłuchaliśmy również kolęd i pastorałek 
w wykonaniu szkolnego chóru oraz naj-
młodszych uczniów naszej placówki.           
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Po apelu wszyscy uczniowie wraz ze swo-
imi wychowawcami spotkali się w klasach, 
aby zasiąść wspólnie przy wigilijnym stole. 
Nie zabrakło oczywiście życzeń, dzielenia 
się opłatkiem i śpiewania kolęd... Ten wy-
jątkowy dzień upłynął w miłej, radosnej                    
i świątecznej atmosferze. 

 

 

Szkolny konkurs na najpiękniejszy 
stroik świąteczny 

Laureatami zostali: 

I miejsce - Martyna Miotk  

II miejsce - Arkadiusz Sikora                          

III miejsce - Vanessa Wojewska                   

 

Gratulujemy!!! 

 

Laureaci Szkolnego Konkursu       
matematycznego 

Klasy III-IV 

I miejsce - Damian Brzeski 

II miejsce - Paweł Bergman 

III miejsce - Dominik Domarus 

Klasy V-VI 

I miejsce - Karolina Bergman 
II miejsce - Monika Hinc 

III miejsce - Nina Kaźmierczak,                         
Cyprian Gołko-Suliński 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

I miejsce w XII Pomorskim                 
Konkursie Kaszubskiej Pieśni                 

Bożonarodzeniowej 

13 stycznia 2017 r. w Gimnazjum w Sze-
mudzie odbył się XII Pomorski Konkurs 
Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. 
Nasz zespół wokalny w składzie: Nina 
Kaźmierczak, Agata Naczk, Sebastian             
Lesner Szymon Kaźmierczak, Wiktoria 
Hommel, Arkadiusz Sikora, Monika Hinc, 
Helena Nowicka, Vanessa Vojewska, Julia 
Bartecka, Karolina Bergman zdobył I miej-
sce! To ogromne osiągnięcie i powód                   
do dumy! 
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Niech żyje bal!!! 

13 stycznia w naszej szkole odbył się                
tradycyjny bal karnawałowy. Przed rozpo-
częciem zabawy obejrzeliśmy przedsta-
wienie pt. "Dziewczynka z zapałkami"                      
w wykonaniu Szkolnego Teatrzyku "Kop-
ciuszek". Gdy z głośników rozbrzmiały 
pierwsze takty muzyki, na parkiecie zaroiło 
się od tancerzy.  

 

Nad wszystkim czuwał DJ Sebciolete:) 

 

Odwiedził nas Mikołaj, a na koniec wybra-
liśmy Króla i Królową Balu w trzech kate-
goriach wiekowych: 

Klasa "0" 

Królowa Balu- Matylda Szymańska 

Król Balu - Andrzej Kreft 

 

Klasy I-III 

Królowa Balu- Oliwia Pranczke 

Król Balu - Kazimierz Voight 
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Klasy IV-VI 

Królowa Balu- Agata Naczk 

Król Balu - Sebastian Lesner 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Dzień Świętego Walentego:) 

14 lutego obchodziliśmy Dzień Świętego 
Walentego, czyli walentynki.  

 

W naszej szkole WALENTYNKI trwały cały 
tydzień. Na korytarzu stała Skrzynka                  
Walentynkowa. Można było do niej wrzu-
cać karteczki lub listy z życzeniami do wy-
branych przez siebie osób i w ten sposób 
przesłać im wyrazy sympatii. We wtorek 
odbył się apel i wszystkie WALENTYNKI 
trafiły   do swoich adresatów. Poczta                
walentynkowa sprawiła wiele radości                         
zarówno obdarowanym, jak i tym, którzy 
przygotowali te wspaniałe kartki. Tego 
dnia uśmiech zagościł na wielu twarzach:) 

 

Sukces Helenki:) 

21 lutego w Szkole Podstawowej im. Żoł-
nierzy Niezłomnych w Pobłociu odbył się                 
I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Histo-
ria, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”. 
Wzięło w nim udział dwoje uczniów z na-
szej szkoły: Helena Nowicka (klasa V)                         
i Damian Nowicki (klasa VI). Wspaniale się 
zaprezentowali i pięknie wyrecytowali 
przygotowane utwory. Helena zdobyła III 
miejsce!!! Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 27 lutego podczas gminnych 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w Szkole Podsta-
wowej w Pobłociu. 

 

GRATULUJEMY!!! 

Iwona Białas-Rychlak                                                                                                                           
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WYWIAD Z PANIĄ                           

AGNIESZKĄ DZIENISZ 

NAUCZYCIELKĄ MUZYKI 

 

Redaktor (R.): Jak zaczęła się Pani przygo-
da z muzyką? 
 
Pani Dzienisz (P.D.): Chyba urodziłam się                     
z muzyką. Zawsze śpiewałam, potem                  
nauczyłam się grać i tak już zostało. 

R.: Czy od zawsze myślała Pani, że będzie 
nauczycielem? 
 
P.D.:  W pierwszej klasie szkoły podsta-
wowej tematem pracy na plastyce było 
„Kim zostanę, gdy dorosnę?”. Myślałam, 
myślałam i wymyśliłam, że będę nauczy-
cielką. Pojawiło się jeszcze kilka innych 
pomysłów, ale ten pierwszy był sercu naj-
bliższy. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w tym zawo-
dzie i dlaczego? 
 
P.D.: Najbardziej lubię to, że muzyka 
otwiera serca. Jeśli uda się kogoś na nią 
otworzyć, to można poznać, jaki jest na-
prawdę. 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 
pracy? 
 
P.D.:  Nie lubię sprawdzianów i ocen. 

R.: Największy sukces i największa poraż-
ka...? 

P.D.: Za sukces uważam, kiedy zaczynają 
śpiewać nie tylko utalentowani, ale wszy-
scy. Kiedy wspólny śpiew przynosi radość 
bycia razem. A porażka? Boję się, że może 
jest jeszcze przede mną. Do tej pory nie 
postrzegam niczego jako porażki. 

R.: Na jakim instrumencie potrafi Pani 
grać? 
 
P.D.: Gram na gitarze, trochę na pianinie, 
fletach prostych, okarynie. 

R.: Czy jest jakiś inny instrument, na któ-
rym chciałaby Pani nauczyć się grać?  
 
P.D.:  Chciałabym grać na akordeonie. 

R.: Jaka jest Pani ulubiona muzyka? 
 
P.D.: Lubię słuchać poezji śpiewanej. 

R.: Gdyby mogła się Pani przenieść w cza-
sie  i przestrzeni, którego z kompozytorów 
chciałaby Pani posłuchać „na żywo”? 
 
P.D.: Na żywo uwielbiam Pendereckiego. 
Na jego koncertach można usłyszeć wiele 
dźwięków poza tymi z klasycznych instru-
mentów. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie? 
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P.D.: W wolnym czasie dużo szyję. Taka 
mała pasja tworzenia. 

R.: Czym Pani się interesuje, poza muzyką? 
 
P.D.: Poza muzyką kocham wszelkie             
robótki ręczne i artystyczne. Latem trochę 
żegluję z rodziną po kaszubskich jeziorach. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 
marzeniach? 

P.D.: Lubię podróże. Chciałabym przeje-
chać Afrykę. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 
 
P.D.: Jakbym mogła, to dobudowałabym 
salę gimnastyczną. A tę, która jest, można 
by wykorzystać do zabaw muzyczno-
ruchowych i tańca. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 
naszej szkoły? 
 

P.D.: Trzeba mieć marzenia, pielęgnować 
swoje pasje i mieć zawsze otwarte serce.  
Nie ma takich rzeczy,  których nie da się 
zrobić! 
 
R.: Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę dużo 
zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-
wych. 
 
P.D.: Dziękuję  
 
 

 

 

 

 

 

 

Z.R. 

 

- Drodzy Nauczyciele! Wszystkiego najlep-
szego z okazji walentynek:) Miłej zabawy!                                                        

Vanessa Wojewska 

- Drodzy Uczniowie! Życzę Wam wielu wa-
lentynek, uśmiechu, znalezienia swojej 
miłości i najlepszej zabawy:) 

Vanessa Wojewska 

- Najlepsze życzenia dla Pani Kasi Haza:) 

Klasa IIIb 

- Życzenia dla Julii Barteckiej:) 

Alicja Gołko-Sulińska 

- Życzenia dla Julii Barteckiej:)       Krzyś Kreft 

- Najlepsze życzenia dla Pana Piotra                   
Tuska:) 

Klasa V 

- Dużo miłości dla wszystkich:) 

Pani Karolina Kaźmierczak 

- Życzenia dla Seweryna Dorsza:) 

Mikołaj Mielke 

- Życzenia dla Maksia Lesner:) 

Ela Kwidzińska 

- Dla Agaty Naczk. Z okazji walentynek 
życzę Ci dużo miłości, szczęścia i radości 
oraz wiele uśmiechu na twarzy:)             *** 

- Dla Pana Piotra. Z okazji walentynek ży-
czymy, żebyśmy mniej Pana denerwowali:) 
Więcej spokoju i udanej wycieczki  z nami!  

Robaczki i inne Gady    

                                                                                                      
Vanessa i Janusz 
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Wyjazd na lodowisko:) 

 

 

Maria Konopnicka 

Ślizgawka 

Równo, równo, jak po stole, 

Na łyżewkach w dal... 

Choć wyskoczy guz na czole, 

Nie będzie mi żal! 

Guza nabić - strach nieduży, 

Nie stanie się nic; 

A gdy chłopiec zawsze tchórzy, 

Powiedzą, że fryc! 

Jak powiedzą, tak powiedzą, 

Pójdzie nazwa w świat; 

Niech za piecem tchórze siedzą, 

A ja jestem chwat! 
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Z 

 

TRENDY NA WIOSNĘ 

Mamy już luty… A co się z tym wiąże?                 
Małymi krokami nadchodzi wiosna, ale nie 
bój żaby:) Wiemy dokładnie, co w przy-
szłym sezonie będzie modne! 

Światem znów zawładną pastelowe kolory. 
W tegorocznej palecie znajdą się odcienie 
lila, żółtego i pomarańczowego. Mocną 
tendencją będą tropikalne odcienie nie-
bieskiego - między turkusem a kolorem 
morza w nocy. A także pustynna czerwień. 
Ciepły kolor kojarzący się przede wszyst-
kim z Indiami.  

Kluczowymi produktami okażą się spodnie 
balladynki za kolano (culottes), lekkie 
kurtki, długie proste sukienki, płaszcze          
bez rękawów i dużo, dużo tradycyjnych                  
pasków w stylu marynarza. 

Co do wzorów, dominować będą kwadra-
ty, koła, trapezy i inne figury geometrycz-
ne, które pokryją suknie, kombinezony, 
topy i spódnice. Dużą rolę odegrają                      
też kwiaty w intensywnych kolorach                  
oraz owady. Furorę będą robić muchy:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Vanessa 

 

                       

 

SHREK 

Składniki: 

 1 duża butelka soku Kubuś lub Py-
sio (zielonego) 

 3 opakowania budyniu śmietanko-
wego 

 4 opakowania zielonej galaretki  

 0,5 litra śmietany kremówki 36% 

 2 opakowania Delicji 

Sposób przygotowania: 

 Upiec biszkopt (według przepisu                  
z numeru 2). 

 Jedną szklankę soku wlać do miski, 
dodać 3 opakowania budyniu śmie-
tankowego, 4 łyżki cukru i wymie-
szać. 

 Pozostały sok zagotować. 

 Do gotującego się soku wlać rozro-
bioną wcześniej masę budyniową                 
i mieszać (aż zgęstnieje). 

 2 galaretki rozrobić w 1 szklance 
wody, a dwie pozostałe – w 2 
szklankach wody. 

 Śmietanę ubić na sztywno, dodać 
do niej galaretki rozrobione w 1 
szklance wody i wymieszać. 

 Na przygotowany wcześniej bisz-
kopt położyć kolejno: masę budy-
niową, delicje, śmietanę z galaret-
ką, lekko zgęstniałą galaretkę. 

 Ciasto włożyć na dwie godziny                 
do lodówki. 
 

 
SMACZNEGO                                                      

 
 

Marysia 
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Elżbieta Zubrzycka    

MAŁY WIELKI PRZYJACIEL                  

                                                                                            
Bohaterem tej książki jest znalezione w ogród-
ku, na wpół dzikie, puchate zwierzątko.                          
Z początku budzi strach i niechęć, jednak                    
po bliższym poznaniu okazuje się niezwykłą 
istotką – ciekawską jak dziecko, radosną, 
chętną do nauki i zabawy. Zadziwia mądrością, 
z której korzysta cała rodzina. Wzrusza, kiedy 
okazuje swoje przywiązanie. Czego można się 
nauczyć od małego szczurka? Czy można się                 
z nim zaprzyjaźnić? 

 

Opowieść o szczurku podnosi na duchu i prze-
łamuje uprzedzenia!  

Elżbieta Zubrzycka    

CHCĘ MIEĆ PRZYJACIELA 

Mała dziewczynka, jak każde dziecko, szuka 
przyjaciela. Chciałaby zaprzyjaźnić się z miłym 
puchatym misiem koala, ale przypadkiem spo-
tyka kogoś zupełnie innego – krokodyla                        
o smutnych oczach. Zostaje jego przyjaciółką, 
bo on tego chce, i wydaje się, że potrzebuje 
pomocy. Co wyniknie z tej przyjaźni? Głównym 
przesłaniem książki jest ostrzeżenie: jeśli przy-
padkiem zaprzyjaźnisz się z krokodylem,                     

nie czekaj, aż on się zmieni, i nie licz na to,                    
że nauczysz go zachowywać się inaczej.                          
Po prostu trzymaj się od niego z daleka i po-
zwól mu żyć tak jak chce. 

 

Dziecko nauczy się z tej książki, czym jest                
i na czym polega przyjaźń oraz czego można 
oczekiwać od prawdziwego przyjaciela. 

Agnieszka Chylińska 

ZEZIA I WSZYSTKIE               

PROBLEMY ŚWIATA 

Zezia czuje, że spadają jej na głowę wszystkie 
problemy świata, ale wierzy, że wszystko                   
dobrze się skończy. Trudno być jednocześnie 
gwiazdą sportu, szkolną prymuską i jeszcze 
znaleźć czas, by zająć się rodziną, szczególnie 
dorosłymi już przecież rodzicami! Kto ma sobie 
z tym wszystkim poradzić, jeżeli nie jedenasto-
letnia Zezia? Przepraszam - Zuzanna?  

 

Ciepła opowieść o tym, że rzeczy dobre są 
czasem blisko nas, tylko trzeba się pilnie roz-
glądać. A poranki, szczególnie te świąteczne, 
to czas cudów. 

http://lubimyczytac.pl/autor/76787/agnieszka-chylinska
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Joanne Kathleen Rowling 

HARRY POTTER                                     

I PRZEKLĘTE DZIECKO 

Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia,                             
a tym bardziej teraz, gdy jest przepracowanym 
urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem                    
oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym. 

 

 
Podczas gdy Harry zmaga się z natrętnie                  
powracającymi widmami przeszłości, jego 
najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z ro-
dzinnym dziedzictwem, które nigdy nie było 
jego własnym wyborem. Gdy przyszłość zaczy-
na złowróżbnie przypominać przeszłość, ojciec                      
i syn muszą stawić czoło niewygodnej praw-
dzie: że ciemność nadchodzi czasem z zupełnie 
niespodziewanej strony. 

Andrzej Maleszka 

MAGICZNE DRZEWO                   

ŚWIAT OGROMNYCH 

Wyrusz z ekipą ratunkową do Świata Ogrom-
nych. Nowe przygody czekają! Alik i Idalia zo-
stają przeniesieni do Świata Ogromnych.            
Muszą mieszkać w domu olbrzymów i chodzić 
do szkoły z pięciometrowymi dziećmi. Są jedy-
nymi małymi istotami w świecie, gdzie wszyst-
ko jest ogromne, a każdy chce być jeszcze 
większy...  

 

 
By ich uratować, Kuki, Gabi i mówiący pies 
Budyń wyruszają do Świata Ogromnych. Mu-
szą znaleźć i ułożyć tajemnicze puzzle, na któ-
rych jest mapa z drogą do świata ludzi. Walczą 
z olbrzymimi stworami, potężnym Gigunem                    
i pokusą, by sami zmienić się w Ogromnych… 

Anna Paszkiewicz 

DOOKOŁA ŚWIATA.               

WIERSZYKI                               

O KONTYNENTACH 

 

Chciałbyś zobaczyć różowe jezioro? A może 
wykute w skale zwierzęta – Wielbłąda, Słonia              
i Mamuta? Lub odkryć tajemnice Świątyni 
Pierzastego Węża? Z wierszykami Dookoła 
świata zostaniesz małym podróżnikiem i zwie-
dzisz cały świat! 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Filip Hinc i Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/autor/31413/andrzej-maleszka
http://lubimyczytac.pl/autor/66505/anna-paszkiewicz
http://lubimyczytac.pl/
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Barbara Borzymowska 

Schronisko 

Czy to może wreszcie już ty? 

Wiesz, tak bardzo długo tu czekam 

W klatkach wszystkich wielkie poruszenie 

Chyba lepiej będzie, jak zaszczekam 

Ty na pewno rozpoznasz mój głos 

Zawsze przecież się śmiałeś, jak wyję 

Tylko nie wyjdź z jakimś innym psem 

Bo ja tego już nie przeżyję 

Tutaj zawsze w misce coś jest 

Wszystkie psy tutaj raczej są miłe 

Czasem nawet mnie ktoś pogłaszcze 

Ale czemu mnie tu zostawiłeś? 

 

To tylko pies… 

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies... 

A ja ci powiem 

Że pies to czasem więcej jest niż człowiek 

On nie ma duszy, mówisz... 

Popatrz jeszcze raz 

Psia dusza większa jest od psa 

My mamy dusze kieszonkowe 

Maleńka dusza, wielki człowiek 

Psia dusza się nie mieści w psie 

I kiedy się uśmiechasz do niej 

Ona się huśta na ogonie 

A kiedy się pożegnać trzeba 

I psu czas iść do psiego nieba 

To niedaleko pies wyrusza 

Przecież przy tobie jest psie niebo 

Z tobą zostaje jego dusza 

 

Opowiem ci zagadkę 

 

Na środku drogi siedzi                                                    

i z osłupieniem patrzy 

Za znikającym autem. 

No? Co to jest?                           

To przecież pies. 

Pani drzwi otworzyła 

Pies nawet się nie bronił 

Pan ostro gazu dodał 

Żeby ich nie dogonił 

A pies siedzi i patrzy 

Niczego nie rozumie… 

Są takie sprawy, których 

Zrozumieć pies nie umie 

Czy to poważna sprawa? 

A może to zabawa? 

Pan z panią zaraz wróci 

I powie – ech, ty głupi bałeś się,                                 

że zostaniesz? 

A skąd, mój stary draniu 

http://psy-pies.com/artykul/owczarek-niemiecki-krotkowlosy-czy-dlugowlosy,911.html
http://psy-pies.com/artykul/teczowy-most,393.html
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Nasi ulubieńcy… 

 

CRISTIANO RONALDO 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro              
(ur. 5 lutego 1985 w Funchal) – portugalski 
piłkarz występujący na pozycji napastnika 
lub skrzydłowego w hiszpańskim klubie 
Real Madryt oraz w reprezentacji Portuga-
lii, której jest kapitanem.                                                 

Klubową karierę Ronaldo rozpoczął                      
w wieku 8 lat, w małym klubie CF Ando-
rinha, gdzie sprzątał jego ojciec. W wieku 
10 lat zainteresowały się nim dwa naj-
większe kluby z Madery: CS Marítimo i CD 
Nacional, ale ostatecznie trafił do Naciona-
lu, gdzie grał do 2001 r., bowiem w tym 
roku przeniósł się do Sportingu. W czasie 
mistrzostw Europy U-17 był obserwowany 
przez Liverpool i Juventus po tym, jak jego 
zespół pokonał reprezentację Anglii,                  
lecz ostatecznie trafił do Manchesteru 
United. W spotkaniu Ligi Mistrzów Man-
chesteru United z AS Roma (7:1) strzelił 
swoje pierwsze gole w Champions League. 

Mistrz Anglii w sezonie 2006/2007                                                                       
oraz 2007/2008 z drużyną Manchesteru 
United. 

 

W sezonie 2007/2008 wraz ze swoją dru-
żyną zdobył Puchar Europy po wygranym 
6:5 w rzutach karnych finale z Chelsea.                       
Po tym zwycięstwie został wybrany najlep-
szym graczem Ligi Mistrzów 2007/2008.  
W 2008 r. został laureatem Złotej Piłki 
magazynu France Football. W czerwcu 
2009 Manchester United zaakceptował 
propozycję kupna Cristiano Ronaldo zło-
żoną przez Real Madryt. Hiszpański klub 
zaoferował za piłkarza 93,2 mln euro. 26 
czerwca 2009 Ronaldo został oficjalnie 
ogłoszony nowym piłkarzem Realu i tym 
samym stał się najdroższym piłkarzem                   
w historii. Na jego prezentacji zjawiło się 
ponad 80 tys. widzów, co również jest re-
kordem jeśli chodzi o liczbę osób na pre-
zentacji jednego zawodnika. Portugalczyk 
otrzymał numer 9 z którym w Realu grali 
m.in. Alfredo Di Stéfano  czy Brazylijczyk 
Ronaldo. W sezonie 2010/2011 Cristiano 
Ronaldo został zgłoszony do rozgrywek 
Primera División  z numerem 7. W dniu 15 
grudnia 2013 r. w Funchal, które jest ro-
dzinnym miastem Ronaldo otworzono 
muzeum poświęcone jego karierze. 

Źródło: www.pl.wikipedia                                                   
Z.R.          

https://pl.wikipedia.org/wiki/5_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napastnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napastnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Real_Madryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Portugalii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Portugalii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Madera
https://pl.wikipedia.org/wiki/CS_Mar%C3%ADtimo
https://pl.wikipedia.org/wiki/CD_Nacional
https://pl.wikipedia.org/wiki/CD_Nacional
https://pl.wikipedia.org/wiki/CD_Nacional
https://pl.wikipedia.org/wiki/CD_Nacional
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporting_CP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_U-17_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liverpool_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juventus_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/AS_Roma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA_%282007/2008%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_karny_%28pi%C5%82ka_no%C5%BCna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chelsea_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Pi%C5%82ka_%281956%E2%80%932009%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/France_Football
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Real_Madryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Di_St%C3%A9fano
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ronaldo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Funchal
http://www.pl.wikipedia/
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W restauracji:                                                                  
- Czy będę tu czekał całą noc?                                       

- Nie, proszę pana, o 9 zamykamy –                                          
odpowiada kelner. 

*** 

Piotruś w połowie lekcji wkłada książki            
do plecaka i wychodzi z klasy.                                           

– Dokąd idziesz? – pyta nauczyciel.                           
– Przecież jeszcze nie było dzwonka!                               

- Bo ile razy wychodzę z domu,                         
mama mówi, żebym wracał,                                  

gdy tylko zacznie padać.                                     
Niech pan spojrzy za okno – leje jak z cebra! 

*** 

Lekarz przegląda opis choroby pacjentki                   
i mówi:                                                                           

-Oj, nie podoba mi się pani, nie podoba…      - 
Pan, panie doktorze, też nie należy                    

do najprzystojniejszych. 

*** 

U dentysty.                                                                 
- Ile kosztuje wyrwanie zęba?                                   

- 200 złotych.                                                                
– Za kilka minut pracy?                                           

– Mogę wyrywać powoli, jeśli pan chce. 

*** 

- Jasiu, gdzie jest twoja praca domowa?                   
- Pies ją zjadł. – Myślisz, że ci uwierzę?                         

- Przysięgam! Najpierw nie chciał,                          
ale w końcu mu ją jakoś                                        
wepchnąłem do pyska. 

*** 

 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy                         

wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 

*** 

Pacjent u stomatologa: 
- Panie doktorze, bolą mnie zęby,                             

które pan mi wstawił! 
Na to lekarz: 

- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 

*** 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. 
- Otwórzcie zeszyty. 

Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej                              
nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie.  

*** 

Nauczycielka matematyki                                                 
do swoich uczniów: 

- Od dziś będziemy liczyli                                          
na komputerach. 

- Huraaa! - krzyknęli wszyscy chórem. 
- Dobrze, a więc ile to 5 komputerów                   

dodać 10 komputerów? 

*** 

Rozmawiają dwa węże: 
- Słuchaj, czy ja jestem jadowity? 

- Nie wiem, czemu pytasz? 
- Bo właśnie ugryzłem się w język. 

*** 

Policjant zatrzymuje ciężarówkę: 
- Po raz kolejny panu mówię,                                   

że gubi pan towar. 
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam,                           
że jest gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką. 

*** 

                                                                                                                                                                  

Damian i Z.R. 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4903/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domoweotworzcie-zeszyty-jagoda,-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obied.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5459/nauczycielka-matematyki-do-swoich-uczniow---od-dzis-bedziemy-liczyli-na-komputerach--huraaa--.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4330/rozmawiaja-dwa-weze---sluchaj,-czy-ja-jestem-jadowity--nie-wiem,-czemu-pytasz--bo-wlasnie-ug.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4330/rozmawiaja-dwa-weze---sluchaj,-czy-ja-jestem-jadowity--nie-wiem,-czemu-pytasz--bo-wlasnie-ug.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4330/rozmawiaja-dwa-weze---sluchaj,-czy-ja-jestem-jadowity--nie-wiem,-czemu-pytasz--bo-wlasnie-ug.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4330/rozmawiaja-dwa-weze---sluchaj,-czy-ja-jestem-jadowity--nie-wiem,-czemu-pytasz--bo-wlasnie-ug.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5388/milicjant-zatrzymuje-ciezarowke---po-raz-kolejny-panu-mowie,-ze-gubi-pan-towar--a-ja-po-raz-kol.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5388/milicjant-zatrzymuje-ciezarowke---po-raz-kolejny-panu-mowie,-ze-gubi-pan-towar--a-ja-po-raz-kol.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5388/milicjant-zatrzymuje-ciezarowke---po-raz-kolejny-panu-mowie,-ze-gubi-pan-towar--a-ja-po-raz-kol.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5388/milicjant-zatrzymuje-ciezarowke---po-raz-kolejny-panu-mowie,-ze-gubi-pan-towar--a-ja-po-raz-kol.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5388/milicjant-zatrzymuje-ciezarowke---po-raz-kolejny-panu-mowie,-ze-gubi-pan-towar--a-ja-po-raz-kol.html
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MINIKRONIKA SKO      
LISTOPAD 2016 – LUTY 2017 

Lekcja SKO w klasie IV z udziałem 

przedstawiciela Banku PKO BP 

 

Lekcja SKO w klasie VI z udziałem 

przedstawiciela Banku PKO BP 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka darów dla podopiecznych 

OTOZ Animals Schroniska                           

dla Bezdomnych Zwierząt                          

w Dąbrówce 

 

Laureaci konkursu plastycznego 

"Ozdoba choinkowa z motywem SKO" 

 

Jak działają banki? - lekcja SKO                    

w klasie IV 

 

Opiekun SKO 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://czasdzieci.pl 

DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM NUMERZE:)  

http://czasdzieci.pl/

