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Obudziły się pisanki 

 
Obudziły się pisanki  

wielkanocnym rankiem  

i wołają:  

- Patrzcie! Tu na stole  

same niespodzianki!  

Bazie srebrno – białe  

i baranek mały.  

Ten baranek  

ma talerzyk,  

skubie z niego  

owies świeży.  

A baby pękate  

w cukrowych fartuchach  

śmieją się wesoło  

od ucha do ucha! 
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Drodzy Czytelnicy! 

       Witamy pachnąco, kolorowo, wiosennie 

i świątecznie  Z ogromną radością                  

oddajemy w Wasze ręce kolejny numer             

gazetki szkolnej „Echo”.    

       Przyroda budzi się do życia po zimowym 

uśpieniu, a my razem z nią. Wokoło wszyst-

ko rozkwita, słońce grzeje coraz mocniej,                   

a za oknem słychać wesoły śpiew ptaków. 

Ach, ten wiosenny zawrót głowy....  

       Nie pozostaje zatem nic innego,                

jak usiąść na tarasie czy balkonie i zanurzyć 

się w lekturze ulubionego pisemka.                   

Życzymy miłego czytania  

 

Zespół Redakcyjny 



 

 

 

Wspólne kolędowanie i klasowe 
spotkania przy wigilijnym stole 

22 grudnia zgodnie z tradycją, obchodzili-
śmy szkolną wigilię. Obejrzeliśmy montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu siódmo-
klasistów, wysłuchaliśmy wystąpień laure-
atów gminnego etapu Pomorskiego Kon-
kursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzenio-
wej, a potem odbyło się wspólne kolędo-
wanie. Ogłosiliśmy również wyniki świą-
tecznych konkursów.  

 

Na koniec uczniowie spotkali się ze swoimi 
wychowawcami przy wigilijnym stole... 

 

"Jasiu w krainie bajek" 

3 stycznia uczniowie klas I-IV obejrzeli 
przedstawienie pt. "Jasiu w krainie bajek" 
w wykonaniu Teatru Rozmaitości Adama 
Gromadzkiego. 

 

 

Na spektakl zaprosiła dzieci Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Szemud. 

 

Żywa lekcja historii „Jak to Sobieski 
pod Wiedniem wojował” 

12 stycznia gościliśmy w naszej szkole 
przedstawicieli Agencji Widowisk Histo-
rycznych ARKONA, którzy poprowadzili 
żywą lekcję historii pod tytułem “Jak to 
Sobieski pod Wiedniem wojował”. 
Uczniowie mieli okazję obejrzeć między 
innymi ówczesne stroje, zbroję husarską 
oraz pokaz walki na szable. Wzięli udział              
w konkursie, w którym nagrodą były duka-
ty. Zajęcia bardzo podobały się uczniom.                   
W ciekawy sposób dostarczyły im wiedzy 
historycznej i utrwaliły wiadomości zdoby-
te na lekcjach. 

 

Spotkanie autorskie                                           
z Anną Czerwińską-Rydel 

23 stycznia uczniowie klasy V i VI uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z Anną Czer-
wińską-Rydel zorganizowanym przez Bi-
bliotekę Publiczną Gminy Szemud.  



Podczas spotkania pisarka opowiedziała 
między innymi o swojej nowej książce pt. 
"Listy w butelce" poświęconej patronce 
2018 roku - Irenie Sendlerowej. 

 

Gościliśmy UKS Dragon 

24 stycznia gościliśmy przedstawicieli Ju-
niorskiego Klubu Piłkarskiego UKS Dragon 
Bojano. 

 

 

Zabawa karnawałowa 

Tradycyjnie, tuż przed feriami w naszej 
szkole odbył się bal karnawałowy. Tego 
dnia na szkolnych korytarzach zaroiło się 
od barwnych i niezwykłych postaci.  

 

Dzieci bawiły się znakomicie i z radością 
prezentowały przygotowane specjalnie              
na tę okazję stroje. Oprawę muzyczną za-
pewnił nasz niezastąpiony DJ Sebciolete. 
Wybraliśmy Króla i Królową Balu w czte-
rech kategoriach wiekowych. Ostatnim                  
(a przez najmłodszych najbardziej wycze-
kiwanym) punktem zabawy karnawałowej 
była wizyta Mikołaja, który przybył                      
do szkoły z workami pełnymi słodkości. 

 

Zabawy na śniegu 

 

 

Walentynki w naszej szkole 

 

 



Cyberprzemoc – ważny temat!!! 

15 lutego uczniowie klas IV - VII uczestni-
czyli w warsztatach dotyczących cyber-
przemocy, czyli agresji elektronicznej, sto-
sowania przemocy poprzez: prześladowa-
nie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie                     
innych osób z wykorzystaniem Internetu                 
i narzędzi typu elektronicznego, takich jak: 
SMS, e-mail, witryny internetowe, fora 
dyskusyjne w Internecie, portale społecz-
nościowe i inne.  

 

Spotkanie poprowadziła p. Grażyna Gra-
szek z "Kulturobrania". Dzięki warsztatom 
uczniowie przypomnieli i utrwalili sobie 
zasady bezpiecznego korzystania z Inter-
netu, a także usystematyzowali wiedzę                
na temat rodzajów zagrożeń i zabezpie-
czeń. 

 

                                                                        
Laureatki II Wojewódzkiego                 
Konkursu Recytatorskiego                          

Dnia 19 lutego 2018 roku odbył się finał II 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
„Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniej-
szość”, zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. Żołnierzy Niezłomnych                
w Pobłociu oraz Oddziałowe Biuro Eduka-
cji Narodowej IPN o/Gdańsk. 

Uczestnicy recytowali dowolnie wybrane 
wiersze o tematyce patriotycznej i batali-
stycznej odnoszącej się do czasów tzw. II 
KONSPIRACJI, czyli lat 1944-1963. Konkurs 
składał się z trzech etapów. Pierwszy prze-
prowadzony został w macierzystych szko-
łach uczestników, drugi odbył się 15 lutego 
br. w siedzibie Gdańskiego Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej, a trzeci (finał) -          
w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Nie-
złomnych w Pobłociu. Naszą szkołę repre-
zentowały dwie uczennice – Alicja Lesner 
(klasa IV) oraz Helena Nowicka (klasa VI). 
Obie zyskały uznanie komisji i znalazły się 
w gronie laureatów. To wspaniały sukces              
i ogromny powód do dumy! 

 

Serdecznie gratulujemy naszym pod-
opiecznym i życzymy dalszych sukcesów! 
Jesteśmy pełni podziwu dla ich umiejętno-
ści recytatorskich, wrażliwości, zaangażo-
wania oraz patriotycznej postawy. 

 



Szachy w szkole 

 

 

"Zielone lekcje" - ptaki drapieżne 

21 lutego uczestniczyliśmy w niesamowi-
tych zajęciach, a mianowicie w "żywej lek-
cji przyrody" z udziałem ptaków drapież-
nych. Mieliśmy okazję podziwiać z bliska 
sowę, jastrzębia, sokoła. Ptaki dosłownie 
latały nad naszymi głowami. 

 
 

Można było je również pogłaskać. Dowie-
dzieliśmy się wielu interesujących rzeczy 
na temat budowy anatomicznej tych pta-
ków, ich życia, cech różniących poszcze-
gólne gatunki oraz roli, jaką spełniają                   
w przyrodzie. Wielką atrakcją było także 
pozowanie do zdjęć z sową płomykówką. 
Uczniowie byli zachwyceni tą niecodzienną 
lekcją. 

 

Planujemy domowe finanse - lekcja 
SKO w klasie VI z udziałem                    

przedstawiciela Banku PKO BP 

27 lutego uczniowie klasy VI uczestniczyli 
w lekcji poprowadzonej przez szkolną 
opiekunkę SKO. Swoją obecnością zajęcia 
uświetniła Pani Ewa Polakowska - Kierow-
nik Zespołu Obsługi Klienta Oddziału PKO 
Banku Polskiego w Rumi. W trakcie lekcji 
młodzież poznawała źródła dochodów                     
i podstawowe wydatki gospodarstwa do-
mowego, analizowała konsekwencje wy-
stępowania w budżecie różnic między 
przewidywanymi wydatkami i dochodami, 
omawiała sposoby równoważenia budże-
tu. Uczniowie wykazali się dużą aktywno-
ścią i kreatywnością. 

 

 



Po zakończeniu zajęć otrzymali drobne 
upominki przywiezione przez naszego go-
ścia. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani 
Ewie Polakowskiej - Kierownikowi Zespołu 
Obsługi Klienta Oddziału PKO Banku Pol-
skiego w Rumi za wspaniałą wizytę:) 

 

III miejsce w Gminnych Zawodach 
Minipiłki Ręcznej Chłopców 

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski                   
Poezji Polskiej 

6 marca odbył się Szkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji Polskiej. Wzięło w nim udział 
10 uczniów z klas II - VII podzielonych                   
na cztery kategorie. Każdy uczestnik 
przedstawił wybrane przez siebie dwa 
utwory poetyckie. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja. Zmagania recytatorskie 
podziwiała też zgromadzona w sali gimna-
stycznej publiczność - społeczność szkolna. 
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
wyłoniono zwycięzców. 

Laureatami zostali: 

Klasy II-III 

I miejsce - Agata Damps (klasa III) 
II miejsce - Kornelia Pupacz (klasa III) 

 

Klasy IV-VI 

I miejsce - Helena Nowicka (klasa VI) 
II miejsce - Szymon Kaźmierczak (klasa VI) 

 

 

 



Klasa VII 

I miejsce - Cyprian Gołko-Suliński 

 

Poezja Śpiewana 

I miejsce - Monika Hinc (klasa VII) 

 

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami 
oraz nagrodami.  

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział 
w konkursie, a laureatom serdecznie gra-
tuluję i życzę dalszych sukcesów. 

Organizator konkursu: Iwona Białas-Rychlak 

 

Dzień Kobiet 

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Były 
życzenia, kwiaty oraz słodkie upominki...  

 

Obejrzeliśmy również przedstawienie,  
które przybliżyło nam obchody tego święta                 
w różnych okresach historii. 

 

Sukces naszych recytatorów!!! 

13 marca w Bibliotece Publicznej w Sze-
mudzie odbył się Gminny Konkurs Recyta-
torski Poezji Polskiej. Naszą szkołę repre-
zentowało sześcioro uczniów: Agata 
Damps (klasa III), Kornelia Pupacz (klasa 
III), Helena Nowicka (klasa VI), Szymon 
Kaźmierczak (klasa VI), Monika Hinc (klasa 
VII) oraz Cyprian Gołko-Suliński (klasa VII).  



 

Nasi artyści wspaniale się zaprezentowali               
i pięknie wyrecytowali przygotowane 
utwory. Aż troje z nich znalazło się w gro-
nie laureatów. 

Klasy IV-VI 

Szymon Kaźmierczak - I miejsce  
Helena Nowicka - II miejsce 

Klasy I-III 

Agata Damps - wyróżnienie 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

III Gminny Konkurs Ekonomiczny               
w Częstkowie 

Dnia 14 marca 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej w Częstkowie odbył się III Gmin-
ny Konkurs Ekonomiczny.  

Wzięło w nim udział 7 uczniów klas IV - VI 
z trzech szkół: Społecznej Szkoły Podsta-
wowej z Przedszkolem Dobrzewino-
Karczemki, Szkoły Podstawowej w Jeleń-
skiej Hucie oraz Szkoły Podstawowej                     
w Częstkowie.  

Celem konkursu było pobudzanie i rozwi-
janie zainteresowania tematyką ekono-
miczną wśród dzieci i młodzieży, upo-
wszechnianie wiedzy o usługach i produk-
tach oferowanych klientom przez banki, 
kształtowanie postaw bezpiecznego korzy-
stania z nowoczesnych usług bankowych, 
propagowanie zasad racjonalnego gospo-
darowania, zwiększanie umiejętności wy-
korzystania wiedzy ekonomicznej w życiu 
codziennym, a także poszerzanie kompe-
tencji matematycznych.  

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja, w składzie której znaleźli 
się przedstawiciele poszczególnych placó-
wek. Uczestnicy rywalizowali w kilku kon-
kurencjach, wykonywali zadania o różnym 
stopniu trudności. Musieli wykazać się 
znajomością pojęć z zakresu ekonomii                     
i historii pieniądza oraz wiedzą na temat 
wyglądu polskich banknotów. Zmierzyli się 
również w liczeniu monet i rozwiązywaniu 
zadań matematycznych. Po rozegraniu 
wszystkich konkurencji uczestnicy udali się 
na słodki poczęstunek, a komisja podliczy-
ła punkty i wyłoniła zwycięzców.  

 



Zostali nimi:  

I miejsce – Maja Ułasik (Karczemki) 
II miejsce – Wiktoria Penkowska                         

(Jeleńska Huta) 
III miejsce - Julia Bartecka (Częstkowo) 

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą                         
i umiejętnościami. Wszyscy zostali uhono-
rowani dyplomami, nagrodami w postaci 
rozmaitych gier oraz upominkami PKO 
Banku Polskiego.  

 

Warto dodać, że III Gminny Konkurs Eko-
nomiczny ponownie spotkał się z uzna-
niem zarówno uczniów, jak i ich opieku-
nów. Wszyscy świetnie się bawili, a o to 
przecież chodziło!  

W tym miejscu chciałabym serdecznie po-
dziękować Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi 
Częstkowo oraz Oddziałowi I PKO Banku 
Polskiego w Rumi za zaangażowanie, efek-
tywną współpracę oraz ufundowanie na-
gród dla uczestników konkursu. Ogromne 
podziękowania kieruję również do nauczy-
cieli, którzy poświęcili swój czas i pomogli 
dzieciom w przygotowaniach do konkursu. 
Dziękuję także wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomogli mi w organizacji 
tego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom konkursu za wspólną zabawę,  
a laureatom serdecznie gratuluję. Do zo-
baczenia w przyszłym roku! 

Organizator konkursu: Iwona Białas-Rychlak 

 

Dzień Jedności Kaszubów 

Dnia 19 marca 1238 roku papież Grzegorz 
IX w swojej bulli określił władcę pomor-
skiego tytułem „Książę Kaszubski”. Była to 
prawdopodobnie pierwsza historyczna 
wzmianka o Kaszubach. Od 2004 roku                                
na pamiątkę tego wydarzenia świętowany 
jest Dzień Jedności Kaszubów. W naszej 
szkole także pielęgnujemy tę tradycję.  

 

Świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnego 
odśpiewania hymnu kaszubskiego. Potem 
przypomnieliśmy najważniejsze informacje 
dotyczące historii i obchodów Dnia Jedno-
ści Kaszubów. Kolejnym punktem progra-
mu był konkurs wiedzy o Kaszubach.                      
W turnieju wzięły udział czteroosobowe 
zespoły z klas IV - VII. Po rozegraniu 
wszystkich konkurencji okazało się,                         
że największą wiedzę o Kaszubach posia-
dał zespół w składzie: Ania, Julia, Filip                      
i Sebastian. GRATULUJEMY!!!  W nagrodę 
wszyscy uczestnicy konkursu zostali obda-
rowani cukierkami. 

       

Z.R. 



 

WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ BRZESKĄ                                         

PRACOWNIKIEM NASZEJ SZKOŁY     

                

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pani w na-

szej szkole? 

Pani Brzeska: W Szkole Podstawowej                      

w Częstkowie pracuję osiem lat. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w swojej pra-

cy?  

 

P.B.: Najbardziej lubię kontakt z dziećmi. 

 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 

pracy? 

 

P.B.: Lubię wszystko w swojej pracy.                  

Nic mi nie przeszkadza. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.B.: Powiększyłabym naszą szkołę o salę 

gimnastyczną i stołówkę. 

R.: Najlepsze wydarzenie w Pani życiu to: 

P.B.: Ślub i narodziny dzieci. 

R.: Jakie były Pani ulubione przedmioty                

w szkole? 

P.B.: Moimi ulubionymi przedmiotami były 

wychowanie fizyczne i muzyka. 

R.: Czym Pani się interesuje?  

P.B.: Lubię słuchać muzyki, czytać książki 

oraz uprawiać nordic walking. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.B.: W wolnym czasie czytam książki. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.B.: Marzą mi się podróże do ciepłych 

krajów. Szczególnie chciałabym zwiedzić 

piramidy. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.B.: Życzę Wam sukcesów w dalszym ży-

ciu i smacznego jajka  

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.                   

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów. 

 

 

Z.R. 



 

Za co lubisz wiosnę? 

 

- Można grać na dworze w piłkę nożną. 

Vanessa Wojewska 

- Jest ciepło. 

Damian Brzeski 

- Można grać w piłkę nożną. 

Paweł Pesta 

- Jest słonecznie. 

Przemysław Krampa 

- Jest Wielkanoc. 

Paweł Bergman 

- Jest słońce. 

Kacper Pranczke 

- Za łowienie ryb. 

Przemysław Miotk 

 

- Można jeździć na quadzie. 

Filip Hinc 

- Są pąki kwiatów. 

Alicja Gołko-Sulińska 

- Jest ciepło. 

Agata Damps 

- Można jeździć na rowerze i deskorolce. 

Maciej Bach 

- Wszędzie rozkwitają piękne kwiaty, zwie-
rzęta budzą się ze snu zimowego.  

Anna Rompca 

- Jest Wielkanoc. 

Sebastian Plotzke 

- Można grać w piłkę i więcej być na dwo-
rze. 

Krzysztof Bartecki 

- Za zielone liście na drzewach. 

Aleksandra Damps 

- Nie ma śniegu. 

Franciszek Wasielke 

- Można jeździć na rolkach. 

Cyprian Gołko-Suliński 

- Jest ciepło i jasno. 

Maria Bigus 

- Rosną wtedy kwiaty. 

Wiktor Zaborowski 

- Za świecące słońce i kwitnące kwiaty. 

Wiktoria Hommel 

- Za kolorowe drzewa i piękne kwiaty. 

Weronika Bach 



- Za pączki na drzewach, Wielkanoc,              
wyczekiwany czas, by wyjść na podwórko. 

Julia Bartecka 

 

- Za to, że wiosną wszystko zaczyna się 
budzić, kwitnąć. Rankiem ćwierkają ptaki                  
i wschodzi ciepłe słońce. 

Helena Nowicka 

- Jest ciepło i można częściej bawić się                
na dworze. 

Alicja Lesner 

- Nie ma już śniegu i nie trzeba chodzić               
w kombinezonach. 

Nikodem Lesner 

- Można częściej do szkoły jeździć rowe-
rem. 

Dominik Wanke 

- Jest ciepło, można grać w piłkę, jeździć 
konno i na rowerze. 

Wiktoria Bojk 

- Coraz bliżej do wakacji. 

Michał Potrykus 

 

Janusz i Z.R. 

 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 
W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 
Zanim je tam włożę,  
ślicznie je ozdobię. 

*** 

Święta! Święta nadeszły! 
Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem,  
bo dziś przecież... 

*** 

Ten prawdziwy na śniadanie 
wychodzi na łąkę. 

Ten cukrowy raz do roku 
ozdabia święconkę. 

*** 

Kolorami tęczy 
mienią się im kwiatki.  
Każdy ogród piękny,  
gdy kwitną w nim... 

 

 

 

 

 

Z.R. 

 



 

 

 

W ramach projektu edukacyjnego 3.2.1. 
START! odwiedzamy wiele ciekawych 
miejsc  

Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 

 

 

ZOO w Gdańsku 

 

 

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 

 

 

Teatr Muzyczny w Gdyni 

 

 

 



 

Wiosna już dawno nie była            

taka radosna, lekka,                                   

pełna kreatywności i witalności. 

PASTELE 

Może to nic nowego, ale pudrowe kolory 

wracają w nowej odsłonie. Dominować 

będą pastele w chłodnych, lodowatych 

odcieniach, przywołując na myśl świeżość      

i witalność. 

 

 

BŁYSK 

Odważne cekiny i metaliczne kolory skrad-

ną wiosną nasze serca. To przedłużenie lat 

80 i inspiracji kosmosem. Powodzenie bę-

dą miały marynarki, buty czy sukienki. 

 

JEANS 

Chyba nigdy nam się nie znudzi. Będziemy 

łączyć ze sobą takie elementy jak kurtki, 

spodnie, nakrycia głowy, a nawet buty                   

i torby. 

 

 

Vanessa i Z.R. 



 

Marcin Mortka 

TAPPI I AWANTURA                         

Z OLBRZYMEM 

Jeśli znacie przyjacielskiego wikinga Tappiego, 

to nie musimy Was zachęcać do poznania jego 

kolejnych przygód. Jeśli go jeszcze nie znacie - 

wybierzcie się z nim do Szepczącego Lasu. 

Poznajcie Tappiego i innych mieszkańców tego 

niezwykłego miejsca!  

W Szepczącym Lesie zjawia się olbrzym, który 

postanawia objąć w nim rządy i każe przynosić 

sobie jedzenie oraz… zacerować dziurawą 

skarpetkę. Przestraszone zwierzęta informują 

o tym Tappiego, licząc na pomoc swojego nie-

zawodnego przyjaciela.  

 

Tappi postanawia porozmawiać z olbrzymem, 

ale choć jest potężnym wikingiem, to jednak 

przy olbrzymie Kudłaczu wydaje się bardzo 

malutki. Czy uda się uniknąć tytułowej awan-

tury? Czy do Szepczącego Lasu powróci spo-

kój? 

Ten tom to wyjątkowa propozycja w całej serii.  

To duży, olbrzymi (jakże by inaczej przy takim 

tytule) picturebook pełen kolorowych ilustra-

cji. 

Anna Czerwińska-Rydel 

LISTY W BUTELCE                   

OPOWIEŚĆ O IRENIE                 

SENDLEROWEJ 

Książka wydana w Roku Ireny Sendlerowej.  

Pewnego dnia 1941 roku siostra Jolanta zro-

zumiała, że to, co robi dla zamkniętych w get-

cie przyjaciół, nie wystarczy, aby ich ocalić. 

"Będę pomagać inaczej", postanawia i naraża-

jąc życie swoje i ogromnej siatki ludzi, którzy 

myślą jak ona, codziennie ratuje kilkoro dzieci. 

Lista ich imion, umieszczona w zwykłej butelce 

po mleku, którą Jolanta zakopuje pewnego 

dnia pod jabłonką, liczy ... niemal dwa i pół 

tysiąca dzieci!  

 

"Ja tylko próbowałam żyć po ludzku ... To 

przecież nic takiego. Każdy by tak zrobił. Trze-

ba podać rękę tonącemu. Nawet jeśli nie umie 

pływać, zawsze jakoś można pomóc. Nauczył 

mnie tego tatuś ..." 

Jørn Lier Horst,                                

Hans Jørgen Sandnes 

OPERACJA ŻONKIL 

W małym, miłym miasteczku Elvestad czasami 

dzieją się dziwne rzeczy. Tiril i Oliver, dwoje 

młodych detektywów, zawsze są na posterun-

ku.  

http://lubimyczytac.pl/autor/3278/marcin-mortka
http://lubimyczytac.pl/autor/102669/jorn-lier-horst
http://lubimyczytac.pl/autor/149614/hans-jorgen-sandnes


Razem ze swoim psem rozwiązują zagadki,                   

z którymi nie mogą poradzić sobie nawet                

dorośli policjanci. 

 

W Elvestad skradziono cenny obraz. Policja 

aresztowała złodzieja, on jednak nie przyznaje 

się do winy. Tymczasem Tiril i Oliver dokonują 

tajemniczego odkrycia przed domem podej-

rzanego... Co odkryli tym razem i czy ich od-

krycie coś zmieni? 

Paweł Pawlak 

IGNATEK SZUKA                       

PRZYJACIELA 

A gdyby tak świat odwrócić na lewą stronę? 

Zajrzeć pod spód? Może udałoby się tam zna-

leźć coś, czego bezskutecznie szukamy po na-

szej stronie. Na przykład przyjaźń… 

 

Mały, smutny kościotrup na okładce książki      

dla dzieci pozornie nie wróży nic dobrego.                         

A jednak spotkanie kościstego Ignatka z pewną 

samotną dziewczynką staje się dla obojga       

początkiem niezwykłej przygody i wędrówki 

po dwóch światach, z których każdy jest pięk-

ny i potrzebny.  

A wszystko zaczęło się od tego, że dziewczyn-

ce wypadł ząb. Zwykły mleczny ząb… 

Adam-Troy Castro 

GUSTAW GLOOM                              

I SZAFA KOSZMARÓW 

W drugiej części przygód Gustawa Glooma - 

"Gustaw Gloom i szafa koszmarów" lord Ob-

sydian poszukuje tajnej szafy koszmarów, któ-

rej zamierza użyć, by uwolnić najbardziej prze-

rażające i pełne grozy cienie.  

 

Fernie i Gustaw za wszelką cenę usiłują temu 

zapobiec, a przy okazji Fernie odkrywa tajem-

niczą przeszłości Gustawa i jego zaginionych 

rodziców. 

 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Filip i Z.R. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/31913/pawel-pawlak
http://lubimyczytac.pl/autor/48345/adam-troy-castro
http://lubimyczytac.pl/


 

Co zrobić, gdy zaginął pies lub kot? 

Kiedy tylko zorientujesz się, że Twój zwie-
rzak zaginął, rozpocznij niezwłocznie po-
szukiwania. Jeśli poszukiwania w dzień nie 
przyniosą żadnych rezultatów - nie rezy-
gnuj - późnym wieczorem chodź po okoli-
cy i nawołuj. Zwierzak w dzień może się 
chować (strach), a w nocy szukać jedzenia. 
Jest wówczas znacznie ciszej, więc lepiej 
będzie słyszeć i pozna Twój głos. 

 

Przygotuj ogłoszenie o zaginięciu (ze zdję-
ciem), podając w nim niezbędne informa-
cje, takie jak: miejsce i datę zaginięcia, 
płeć, wiek, umaszczenie, rozmiar zwierzę-
cia, znaki szczególne, numer tatuażu                    
lub numer chipa (jeśli go posiada). Podaj 
numer telefonu kontaktowego do siebie. 

 

Odwiedzaj schronisko, do którego trafiają 
psy z twojej gminy. Postaraj się to robić              
co najmniej trzy razy w tygodniu i szukaj 
pupila wśród przebywających tam zwie-
rząt. Zostaw przygotowane wcześniej 
ogłoszenie i poproś pracowników schroni-
ska, aby skontaktowali się z Tobą,                        
gdy znajdą lub ktoś przywiezie do schroni-
ska podobne zwierzę.  

Pobyt w schronisku to dla każdego zwie-
rzaka traumatyczne przeżycie. Nie pozwól 
więc, aby tam długo na Ciebie czekał. 

W przypadku podejrzenia o kradzież 
sprawdź giełdy zoologiczne lub inne tego 
typu miejsca. Niewykluczone, że tam prę-
dzej czy później trafi Twój pupil. 

Porozwieszaj ogłoszenia w okolicy miejsca 
zamieszkania oraz w lecznicach weteryna-
ryjnych i sklepach zoologicznych. 

Zamieść ogłoszenie o zaginięciu zwierzęcia 
na stronach internetowych posiadających 
dział zaginione/znalezione zwierzęta                
oraz w lokalnej prasie lub telewizji. 

Zacznij przeglądać ogłoszenia dotyczące 
znalezionych zwierząt. Każdy opis pasujący 
nawet w 50% do opisu Twojego pupila 
sprawdź dzwoniąc pod wskazany numer. 

Nie trać nadziei! Zwierzęta czasami szczę-
śliwie odnajdują się nawet po dłuższym 
czasie. 

 

Jak ułatwić znalezienie zwierzaka, zanim 
jeszcze zaginie? 

Wychodź na spacery z psem na smyczy. 

Do obroży, którą zawsze nosi, przyczep 
breloczek (do kupienia w sklepach                    
z artykułami dla zwierząt), na którym bę-
dzie widoczne imię psa lub kota, nr telefo-
nu właściciela i słowa Nagroda! – to mobi-
lizuje.  

Źródło tekstu: http://arka.strefa.pl/zaginal.html 

   Źródło zdjęć: http://schroniskodabrowka.pl/ 

Z.R. 

 

http://arka.strefa.pl/zaginal.html
http://schroniskodabrowka.pl/


 

Nasi ulubieńcy… 

 

Pelé 

Pelé, właśc. Edson Arantes do Nascimen-
to (ur. 23 października 1940 w Três Coraç-
ões) – brazylijski piłkarz, działacz sporto-
wy, polityk, honorowy prezydent New 
York Cosmos, w latach 1995–1998 mini-
ster sportu Brazylii. 

Pelé od urodzenia był związany z piłką 
nożną. Jego ojciec, João Ramos do Nasci-
mento, był środkowym napastnikiem,                 
lecz kontuzja uniemożliwiła mu kontynu-
owanie kariery. Jego rodzina nie należała 
do zamożnych i jako chłopiec dorabiał jako 
pucybut. Pelégo poznał były reprezentant 
Brazylii, Waldemar de Brito i zachwycony 
jego talentem, uczynił go piłkarzem Santos 
FC, gdzie zadebiutował w wieku 15 lat   

(7 września 1956) w meczu przeciwko Co-
rinthians Santo André (7:1) strzelając jed-
ną z bramek. Ostatnim występem był mecz 
z Ponte Preta, wygrany przez Santos 2:0. 
Działo się to 2 października 1974. Pelé 
występował w Santosie 18 lat, a zdobył                   
z nim Puchar Interkontynentalny i Klubo-
wy Puchar Ameryki Południowej. 

 

W 1974 roku Pelé zdecydował o zakończe-
niu kariery. Pożegnalny mecz oglądało                            
z trybun ponad 200 tys. kibiców. Po pew-
nym czasie postanowił kontynuować                
karierę w klubie New York Cosmos, gdzie 
wówczas grali inni znani piłkarze. Ostatni 
oficjalny mecz z jego udziałem odbył się 1 
października 1977 roku. Spotkały się                           
w nim drużyny: Cosmosu i Santosu,                    
a w każdym z klubów rozegrał po jednej 
połowie. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org 

Damian  

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/23_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1940
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karz
https://pl.wikipedia.org/wiki/New_York_Cosmos_(2010)
https://pl.wikipedia.org/wiki/New_York_Cosmos_(2010)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dondinho
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dondinho
https://pl.wikipedia.org/wiki/New_York_Cosmos
https://pl.wikipedia.org/


 

 

 

MAZUREK WIELKANOCNY 

Składniki: 

 250 g mąki 

 100 g cukru 

 2 żółtka 

 160 g masła 

 konfitura z czarnej porzeczki 

 150 g gorzkiej czekolady 

 150 ml śmietany kremówki 

 dekoracja: świeże owoce, np. manda-

rynki, winogrona, brzoskwinie, kiwi; 

bakalie 

Sposób przygotowania: 

Ciasto: 

 Masło utrzeć z cukrem i żółtkami,               

dodać mąkę, wyrobić ciasto.  

 Dodać 2 łyżki letniej wody i jeszcze raz 

ugnieść. 

 Z ciasta uformować kulę, zawinąć                     

w folię i włożyć do lodówki na ½ godzi-

ny. 

 Po wyciągnięciu z lodówki ciasto roz-

wałkować na cienki placek i wyłożyć                  

na blachę (należy pamiętać, aby blachę 

wcześniej wysmarować tłuszczem). 

 Włożyć do piekarnika rozgrzanego                                       

do temperatury 180 °C na około 15 

minut. 

 

 

 

 

 

 

Masa do mazurka: 

 

 Podgrzać śmietanę (nie zagotować). 

 Do gorącej śmietany dodać czekoladę                                   

i mieszać aż do całkowitego rozpusz-

czenia. 

 Następnie delikatnie przestudzić. 

 Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, moż-

na dodać odrobinę wody. 

 Przestudzone ciasto posmarować kon-

fiturą, a następnie delikatnie rozpro-

wadzić ciepłą (nie gorącą!) masę cze-

koladową. 

 Na końcu udekorować pięknie świe-

żymi owocami. Do dekoracji można 

również użyć owoców suszonych. 

SMACZNEGO  

 

 

 

Maria 



 

 

Dlaczego płaczesz synku? - pyta ojciec.  
- Zgubiłem 10zł.  

- Nie płacz. Dam ci 10zł.  
Jaś się uspokoił, ale po chwili wpada                        

w jeszcze większą rozpacz.  
- Co się stało? - pyta ojciec.  

- Gdybym nie zgubił tamtych 10 złotych,  
to miałbym teraz 20. 

*** 

Żona wyjechała w delegację.                              
Mąż rankiem bierze dziecko                                            

i wiezie do przedszkola.  
- To nie nasze dziecko -                                      
mówi przedszkolanka.  

Jadą do drugiego.  
- Nie znamy pana synka - słyszy w drugim.  
Jadą do trzeciego, czwartego - wszędzie 

tak samo. Nie znają dziecka.  
W końcu chłopiec nie wytrzymał:  

- Tato, zaliczamy jeszcze tylko jedno 
przedszkole i jedziemy do szkoły,                           
bo się w końcu na lekcję spóźnię! 

*** 

- Tato!  
- Słucham, Jasiu.  

- Chyba powinienem iść do okulisty!  
- Dlaczego, synu?  

- Bo od dawna nie widziałem                              
kieszonkowego!  

                                                                                          
*** 

Mama kąpie bliźniaków                                                        
i potem kładzie do łóżka.  

Nagle jeden zaczyna się śmiać:  
- Co ci tak wesoło?  

- No bo Michał był dwa razy kąpany,                                
a ja wcale. 

*** 

Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi:  
- Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do szkoły,                      

bo zachorował. 
- A kto mówi? 

- Mój tata. 

*** 

Kobieta wpada do apteki z pretensjami:  
- Czy moglibyście, choć raz,                                  

odebrać ten telefon? Człowiek dzwoni                 
w ważnej sprawie, a tu nic i nic.  

- Hmm... A pod jaki numer pani dzwoniła? 
- pyta zdziwiona farmaceutka. 

-  800 22 00. 
- A skąd pani go ma?  

- No, przecież na drzwiach jest napisane!  
- Ach, tam... To są godziny otwarcia apteki. 

*** 

Ojciec do syna: 
- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą                      
przedłużony na następny rok. 

*** 

Wykładowca zwraca się do studentów: 
- Osoba, która odpowie na moje następne 

pytanie, ma zaliczone zajęcia                                        
i może iść do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis 
pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 
- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

 

 

Z.R. 
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