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Marzec 
 

To marcowi zima w głowie, 
to wiosenne harce. 

Chce być lutym albo kwietniem, 
byleby nie marcem! 

Śniegiem prószy, a po śniegu 
deszczem tnie ukośnie. 

Czy to wiosna? Czy to zima? 
Po prostu - przedwiośnie. 

Choć z dniem każdym coraz wcześniej 
słoneczko rozbłyśnie, 

choć spod śniegu się wychyla 
najpierwszy przebiśnieg, 

marzec boczy się na wiosnę, 
marzec już nie czeka 
i lodową krą odpływa 

po zbudzonych rzekach. 
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Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze 

ręce kolejny numer gazetki szkolnej „Echo”.    

         Przygotowaliśmy dla Was wiele cieka-

wych artykułów, m.in. przegląd najważniej-

szych wydarzeń z życia szkoły, ciekawostki 

ze świata zwierząt, nowości czytelnicze                   

i modowe, przepis na pyszne ciasto, kolejną 

dawkę humoru… 

          Jest z czego wybierać i każdy z pewno-

ścią znajdzie coś dla siebie. Nie pozostaje 

nam zatem nic innego, jak tylko zaprosić 

Was do lektury ulubionego pisemka. Życzy-

my miłego czytania  

Zespół Redakcyjny 



 

 

 

Spotkanie podróżnicze                                
z Piotrem Kowalczykiem 

 

Dnia 28 listopada br. gościliśmy podróżni-
ka Piotra Kowalczyka. Spotkanie zorgani-
zowała Biblioteka Publiczna Gminy Sze-
mud. 

 

Spotkanie z Panią Marią Plicht 

Dnia 6 grudnia 2018 r. w klasie VII odbyła 
się inna niż zazwyczaj lekcja języka kaszub-
skiego. Poprowadziła ją Pani Maria Plicht – 
prababcia jednej z uczennic, Wiktorii 
Hommel. Pani Maria w niezwykle ciekawy 
sposób opowiadała uczniom o dawnych 
czasach, o latach swojej młodości, o szkole 
z okresu wojny i o trudnych warunkach 
życia młodych ludzi w latach powojen-
nych. To dla nas historia, którą znamy tyl-
ko z podręczników, dlatego należy doce-
niać wartość autentycznych relacji ludzi, 
którzy pamiętają tamte czasy.  

 

Z Panią Marią umówiliśmy się już na kolej-
ne spotkanie wiosną, kiedy opowie nam 
jeszcze więcej ciekawych historii ze swoje-
go życia. 

Uczniowie klasy VII wraz z p.Justyną Kunikowską 

 

Wizyta gościa z OTOZ Animals 
Schroniska dla Bezdomnych               

Zwierząt w Dąbrówce 

Dnia 10 grudnia br. gościliśmy Panią             
Inspektor Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt OTOZ Animals i jedno-
cześnie pracownika Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce. Celem 
spotkania było przekazanie darów zebra-
nych w ramach akcji pomocy podopiecz-
nym tej placówki, a także uwrażliwienie 
dzieci na los bezdomnych zwierząt, wpaja-
nie szacunku i miłości do naszych czworo-
nożnych przyjaciół oraz przypomnienie 
zasad prawidłowej opieki nad swoimi pu-
pilami. Pani Inspektor przybliżyła dzieciom 
sytuację i los zwierząt przebywających               
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt             
w Dąbrówce. Pokazała również zdjęcia 
niektórych podopiecznych tej placówki. 
Przypomniała też zasady właściwej opieki 
nad zwierzętami domowymi. 



 

Serdecznie dziękuję Pani Ani za wspaniałą 
lekcję empatii, a wszystkim uczniom za tak 
ogromne zaangażowanie w akcję pomocy 
podopiecznym OTOZ Animals Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce. 

 

Gminny etap XIV Pomorskiego 
Konkursu Kaszubskiej Pieśni                  

Bożonarodzeniowej w Szemudzie 

 

Dnia 19 grudnia br. odbył się gminny etap 
XIV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej 
Pieśni Bożonarodzeniowej. Naszą szkołę 
reprezentowali: Maja Naczk (klasa III), 
Maksymilian Lesner (klasa III), Agata 
Damps (klasa IV), Martyna Wojewska (kla-
sa IV), Alicja Lesner (klasa V) oraz Monika 
Hinc (klasa VIII). Wszyscy odnieśli sukces                         
i zakwalifikowali się do kolejnego etapu 
konkursu:  Monika - I miejsce jako solistka 
w kategorii klas 7-8, Agata, Martyna i Ali-
cja - II miejsce jako zespół w kategorii klas 
4-6, Maja i Maks - II miejsce jako zespół                  
w kategorii klas 1-3. Gratulujemy!!! 

 

Pierniczki świetliczaków 

W szkolnej świetlicy uczniowie piekli pier-
niczki i je ozdabiali, by później mogły trafić 
na szkolny kiermasz świąteczny.  

 

To był strzał w dziesiątkę, gdyż pierniczki 
rozeszły się jak świeże bułeczki.  

Alicja Toruńczak 



 

Szkolny kiermasz świąteczny 

W dniach 18-20.12.2018 odbył się            
szkolny kiermasz świąteczny przygotowa-
ny przez uczniów na zajęciach plastyki, 
techniki oraz w świetlicy.  

 

Kiermasz cieszył się powodzeniem             
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Alicja Toruńczak 

 

Wigilia w naszej szkole 

Wigilia w naszej szkole to już tradycja.              
W tym roku obchodziliśmy ją 21 grudnia, 
kiedy to spotkaliśmy się po raz ostatni 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Obej-
rzeliśmy jasełka w wykonaniu grona peda-
gogicznego. Pani Dyrektor złożyła wszyst-
kim świąteczne i noworoczne życzenia. 
Potem odbyło się wspólne kolędowanie. 
Ogłosiliśmy wyniki przedświątecznych 
konkursów. Następnie rozeszliśmy się               
do sal, aby w klasowym gronie spotkać się 
przy wigilijnym stole. 

 

 

Graliśmy z WOŚP!!! 

Dzieci z Częstkowa kolejny raz uczestniczy-
ły jako wolontariusze w 27 Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy 
pieniądze na zakup sprzętu dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. W tym               
roku akcja przebiegała pod hasłem                 
"Gramy dla dzieci małych i bez focha". 
Kwestowaliśmy w Centrum Handlowym 
Riviera, na Dworcu Głównym w Gdyni                               
oraz na Skwerze Kościuszki.  

 

Jedną z atrakcji były ciekawe samochody, 
w tym Złomek dla najmłodszych. Skarbon-
kę zdaliśmy w hali widowiskowo-
sportowej w Bojanie, gdzie znajdował się 
gminny sztab orkiestry. 

Tomasz Piotrowicz 



 

Wystawa                                            
"ŚWIADECTWA NIEPODLEGŁOŚCI" 

Dnia 21 stycznia br. uczniowie klasy VII 
zaprosili całą społeczność naszej szkoły                     
na wystawę historyczną pt. „ŚWIADEC-
TWA NIEPODLEGŁOŚCI”. Wystawa była 
efektem realizowanego przez nich projek-
tu w ramach Programu „Solidarna Szkoła”.  

 

Na wystawie zgromadzono różnorodne 
przedmioty powstałe po 1918 r., symboli-
zujące niepodległość. Były to głównie            
pamiątki rodzinne. Uczniowie wcześniej 
przeprowadzili wywiady z właścicielami 
tych przedmiotów i je opisali.  

 

 

Dzięki temu zwiedzający mogli również 
poznać ich historię. Uzupełnieniem, a jed-
nocześnie główną atrakcją wystawy, była 
projekcja filmu przedstawiającego rozmo-
wę z Panią Marią Plicht – prababcią jednej 
z uczennic. Pani Maria opowiadała o swo-
im życiu w czasach II wojny światowej                  
i okresie powojennym. Wystawa cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem całej 
społeczności szkolnej i z pewnością                   
na długo pozostanie w pamięci. 

 

Przedstawienie kukiełkowe                   
"Pinokio" w wykonaniu                         

czwartoklasistów 

Uczniowie klasy IV przygotowali przedsta-
wienia kukiełkowe, które zaprezentowali 
swoim koleżankom i kolegom. Pracując               
w grupach podczas zajęć języka polskiego 
opracowali scenariusze przedstawień                                
na podstawie fragmentów lektury                      
pt. "Pinokio".  

 

Samodzielnie wykonali również kukiełki                 
i makiety teatru. Uwieńczeniem ich pracy 
była prezentacja projektów, czyli wysta-
wienie przygotowanych przedstawień. 



 

II miejsce w XIV Pomorskim                 
Konkursie Kaszubskiej Pieśni                  

Bożonarodzeniowej 

Dnia 25 stycznia br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym z Oddziałami Gimnazjal-
nymi w Szemudzie odbył się XIV Pomorski 
Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodze-
niowej. Naszą szkołę reprezentowało                
sześcioro uczniów, laureatów eliminacji 
gminnych: Maja Naczk (klasa III), Maksymi-
lian Lesner (klasa III), Agata Damps (klasa 
IV), Martyna Wojewska (klasa IV), Alicja 
Lesner (klasa V) oraz Monika Hinc (klasa 
VIII).  

 

Maja Naczk i Maksymilian Lesner zajęli II 
miejsce w kategorii: zespoły klas I-III. Gra-
tulujemy!!! 

 

Laureaci IV Pomorskiego Konkursu 
Pułkownik Kukliński –                             

Zwycięska Misja 

8 lutego 2019 w Zespole Szkół Administra-
cyjno-Ekonomicznych w Gdyni odbyła się 
Gala finałowa IV Pomorskiego Konkursu 
Pułkownik Kukliński – Zwycięska Misja. 
Honorowy patronat nad konkursem objęli 
m.in.: Pomorski Kurator Oświaty, Instytut 
Pamięci Narodowej, wiceprezydent Miasta 
Gdyni. Prace oceniane były w dwóch kate-
goriach: album oraz prezentacja multime-
dialna. Celem konkursu było rozpropago-
wanie wiedzy nt. płk. R. Kuklińskiego            
oraz zachęcenie uczniów do samodziel-
nych badań i poszukiwań historycznych.  

 

W konkursie wzięło udział 60 uczniów               
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych                     
i ponadgimnazjalnych z całego wojewódz-
twa pomorskiego. Wśród nagrodzonych                    
w kategorii prezentacja multimedialna 
było czworo uczniów z SP w Częstkowie. 

Album: 

III miejsce: Bergman Karolina 
III miejsce: Kaźmierczak Nina 



Prezentacja multimedialna: 

III miejsce: Lesner Sebastian 
wyróżnienie: Gołko-Suliński Cyprian 

Gratulacje! 

Jacek Nowicki 

 

Laureaci III Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego „Historia, 

Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość” 

Dnia 26 lutego 2019 roku odbył się finał III 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
„Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniej-
szość”, zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. Żołnierzy Niezłomnych              
w Pobłociu, Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN o/Gdańsk oraz Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku.  

 

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 przeprowadzony został w macie-
rzystych szkołach uczestników, drugi odbył 
się 8 lutego br.  w historycznej sali BHP 
Stoczni Gdańskiej, a trzeci (finał) - w Szkole 

Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu. 

 

Szkołę Podstawową w Częstkowie repre-
zentowało troje uczniów – Agata Damps 
(klasa IV), Alicja Lesner (klasa V) oraz Szy-
mon Kaźmierczak (klasa VII). Wszyscy zy-
skali uznanie komisji i znaleźli 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. 

 



 

Szkolny Konkurs Recytatorski                
Poezji Polskiej 

6 marca odbył się Szkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji Polskiej. Wzięło w nim udział 
14 uczniów z klas I - VIII 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 gimnastycznej pu-
bliczność - społeczność szkolna. Po wysłu-
chaniu wszystkich prezentacji wyłoniono 
zwycięzców. Laureatami zostali: 

Klasy I-III 

I miejsce - Aleksandra Damps (klasa II) 
II miejsce - Amelia Skrzypkowska (klasa III) 

III miejsce - Agata Zaborowska (klasa I) 

 

Klasy IV-VI 

I miejsce - Antonina Kaźmierczak (klasa V) 
II miejsce - Agata Damps (klasa IV) 

III miejsce - Kornelia Pupacz (klasa IV) 

Klasy VII-VIII 

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

Poezja Śpiewana 

I miejsce - Monika Hinc (klasa VIII) 

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami 
oraz nagrodami.  

 

Gminny Konkurs Recytatorski                          
Poezji Polskiej 

12 marca w Bibliotece Publicznej w Sze-
mudzie odbył się Gminny Konkurs Recyta-
torski Poezji Polskiej. Naszą szkołę repre-
zentowało siedmioro uczniów: Aleksandra 
Damps (klasa II), Amelia Skrzypkowska 
(klasa III), Antonina Kaźmierczak (klasa V), 
Agata Damps (klasa IV), Helena Nowicka 
(klasa VII), Szymon Kaźmierczak (klasa VII), 
Monika Hinc (klasa VIII). Nasi artyści 
wspaniale się zaprezentowali i pięknie 
wyrecytowali przygotowane utwory. Hele-
na zdobyła III miejsce!  

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 



 

Warsztaty                                      
"Ujmowanie i uzdatnianie wody" 

13 marca klasy 4 i 5 uczestniczyły w zaję-
ciach warsztatowych pt. "Ujmowanie                     
i uzdatnianie wody". Zajęcia zorganizował 
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy               
i Chylonki" w Stacji Ujmowania wody                 
w Redzie.  

 

Celem warsztatów było zapoznanie 
uczniów z podstawowymi informacjami  
na temat wody pitnej oraz odpowiedź     
na pytania: Skąd się bierze woda w kranie? 
Jak smakuje woda ze źródła, a jak woda 
filtrowana? Na czym polega uzdatnianie 
wody źródlanej?  

 

Trzygodzinne warsztaty były doskonałą 
lekcją ekologii, dzięki której wzrosła świa-
domość na temat ilości zużywanej wody             
w gospodarstwach domowych, konieczno-
ści spożywania odpowiednich ilości wody               
i jej oszczędzania na co dzień. 

Katarzyna Laskowska 

 

IV Gminny Konkurs Ekonomiczny                         
w Częstkowie 

Dnia 13 marca 2019 roku w Szkole Pod-
stawowej w Częstkowie odbył się IV 
Gminny Konkurs Ekonomiczny. Wzięło               
w nim udział 9 uczniów klas IV - VI z trzech 
szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej                    
z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki, 
Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej 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 konkuren-
cjach, wykonywali zadania o różnym stop-
niu trudności. Musieli wykazać się znajo-
mością 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 podliczyła punkty i wyłoniła 
zwycięzców.  

 

Zostali nimi: 

I miejsce – Maja Ułasik (Karczemki) 
II miejsce – Damian Brzeski (Częstkowo) 
III miejsce - Stanisław Sadło (Karczemki) 

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 IV 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 nauczycieli, 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 serdecz-
nie gratuluję. Do zobaczenia w przyszłym 
roku! 

Organizator konkursu: Iwona Białas-Rychlak 

 

I Ogólnopolski Turniej                           
„Misia Wojtka” 

Uczniowie z naszej szkoły 19 marca wzięli 
udział w eliminacjach rejonowych do I 
Ogólnopolskiego Turnieju „Misia Wojtka”. 
Eliminacje odbyły się w SP nr 57 im. W. 
Andersa w Gdańsku i wzięło w nich udział 
30 drużyn, czyli 120 uczniów z całego wo-
jewództwa pomorskiego. 



 

Gra "Miś Wojtek" wydana przez IPN przy-
bliża historię wyjątkowego żołnierza                   
w Armii Władysława Andersa. Wcielamy 
się w postać misia oraz przemierzamy jego 
śladami szlak bojowy podczas II wojny 
światowej. Podczas wędrówki poznajemy 
postacie oraz miejsca, a także ich historię. 
Warto dodać, że turniej odbywa się w 75 
rocznicę bitwy pod Monte Cassino, w któ-
rej swój udział miał kapral Wojtek, a wielki 
finał odbędzie się w Wesołej na terenie 1 
Brygady Pancernej. 

 

Filip Hinc przedstawiciel naszej szkoły                 
w kategorii Kadeci otrzymał nagrodę                  
za jeden z najwyższych indywidualnych 
wyników. Gratulujemy! 

Jacek Nowicki 

 

WITAMY WIOSNĘ!!! 

W dniach 21-22 marca społeczność naszej 
szkoły żegnała zimę i witała wiosnę.  

 

Odbyło się tradycyjne topienie marzanny                     
i śpiewanie wiosennych piosenek. Zorgani-
zowaliśmy również konkurs na najciekaw-
szą marzannę. Laureatami zostali ucznio-
wie klasy III. Gratulujemy! 

 

 

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 wydarze-
nia świętowany jest Dzień Jedności Kaszu-
bów. 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 trzy zespoły z klas 
IV - VIII. Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji okazało się, że największą wiedzę              
o Kaszubach posiadał zespół w składzie: 
Agata, Tosia, Monika, Filip i Szymon. Gra-
tulujemy! 

 

Rekolekcje 

Cała szkoła uczestniczyła w trzydniowych 
rekolekcjach wielkopostnych. Od ponie-
działku 25 marca do środy nauki dla na-
szych uczniów głosił o. Ireneusz, francisz-
kanin rodem z Gdyni. Tradycyjnie miej-
scem rekolekcji był kościół parafialny              
pw. św. Antoniego Padewskiego w Smaży-
nie. Oprócz uczniów szkoły częstkowskiej 
Słowa Bożego słuchały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Wyszecinie.  

Pierwszego dnia ojciec Rekolekcjonista 
wskazywał na znaki prowadzące do nieba: 
znak krzyża i modlitwę.  

 

W następnym dowiedzieliśmy się, jak dia-
beł robi z siebie błazna chcąc, byśmy się 
nim zainteresowali. Był to też dzień,                    
w którym uczestniczyliśmy w Drodze Krzy-
żowej. Ostatni dzień to udział w Euchary-
stii, podczas której usłyszeliśmy o tym, 
jakie skarby oraz śmieci kryją się w naszym 
sercu. Podczas tych trzech dni nauczyliśmy 
się dużo nowych pieśni i rymowanek.               
Na długo zapamiętamy najprostszą modli-
twę św. Filipa: "Boże, jeśli chcesz, żeby 
Filipowi nic się złego nie stało, to się nim 
opiekuj". Dziękujemy o. Ireneuszowi i ży-
czymy mu wielu łask Bożych. 

Bartłomiej Bach 

 

Z.R. 



 

WYWIAD Z PANIĄ EWĄ NACZK  

WYCHOWAWCĄ ODDZIAŁU   

PRZEDSZKOLNEGO  

                                 

Redaktorzy (R.): Kiedy postanowiła Pani 

zostać nauczycielką? 

Pani Naczk (P.N.): Nauczycielką postano-
wiłam zostać już po maturze. Długo broni-
łam się przed tym wyborem. Mój tata był 
nauczycielem, moja starsza siostra jest 
nauczycielką, moja mama też pracowała   
w szkole. W moim rodzinnym domu roz-
mowy przy obiedzie ciągle krążyły wokół 
szkoły i jej problemów. Miałam tego                 
dosyć. Ciągle powtarzałam, że nigdy nie 
będę nauczycielką. Skończyłam Technikum 
Odzieżowe, moi rodzice przeszli na emery-
turę, siostra wyszła za mąż i wyprowadziła 
się z domu. Tematy rozmów przy obiedzie 
zmieniły się, a mi zaczęło tego brakować… 

Nadszedł czas wyboru kierunku studiów              
i już wiedziałam, co chcę w życiu robić…  

R.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten etap 
edukacji (edukacja przedszkolna)? 

P.N.: Nigdy się nad tym nie zastanawia-
łam, to było dla mnie oczywiste. W mo-
mencie, gdy zdecydowałam się zostać na-
uczycielką, wiedziałam, że będzie to edu-
kacja przedszkolna lub wczesnoszkolna. 
Bardzo kocham dzieci, lubię patrzeć jak się 
rozwijają i każdego dnia stają się mądrzej-
sze. 

R.: Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

P.N.: Już prawie 12 lat. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w swojej              
pracy? 

P.N.: W pracy nigdy się nie nudzę, w szko-
le ciągle coś się dzieje. I uwielbiam ten 
moment, kiedy wchodzę rano do swojej 
sali, widzę uśmiech na twarzach „moich” 
dzieci i słyszę ich pytanie: „Pani, co bę-
dziemy dzisiaj robić?”  

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 
pracy? 

P.N.: Chyba tak jak każdy nauczyciel, nie 
lubię papierologii. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.N.: To oczywiste. Chciałabym, aby była 
trochę większa. 

R.: Najlepsze wydarzenie w Pani życiu to: 

P.N.: Takie wydarzenia były trzy. To naro-
dziny moich dzieci: Agaty, Mai i Jasia. 

 



R.: Jakie były Pani ulubione przedmioty              
w szkole? 

P.N.: W szkole podstawowej bardzo lubi-
łam geografię, muzykę i ZPT (zajęcia prak-
tyczno-techniczne), a w technikum rysu-
nek i konstruowanie odzieży. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie? 

P.N.: Wolnego czasu mam niewiele,                  
ale lubię spędzać go w gronie najbliższej 
rodziny i przyjaciół. Kiedy jestem sama, 
czytam książki. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 
marzeniach? 

P.N.: Mam wiele marzeń, jedne są wielkie, 
inne małe, niektóre się już spełniły, inne 
właśnie się spełniają. A na realizację nie-
których trzeba jeszcze poczekać. Ja cze-
kam… nie chcę zdradzać, ale jeśli spełni się 
moje największe marzenie, na pewno się            
o tym dowiecie. 

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę. Życzymy 
dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawo-
dowych. 

P.N.: Również dziękuję za miłą rozmowę. 

 

 

 

Z.R. 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 
Mówią, że w nim jak w garncu, 

nieustanna zmiana. 
Słońce grzeje w południe, 
mrozek szczypie z rana. 

A do tego jeszcze 
przelatują deszcze! 

*** 

Wietrzyk wiosnę niesie, 
ciepłe są już ranki. 
A za wioską w lesie 

zakwitły … . 

*** 

W brązowych kapturkach 
chowają się listki wiosną. 

A potem będą zielone, 
gdy trochę podrosną. 

*** 

Kolorowe i pachnące, 
zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 
w parku i w ogródku rosną. 

 

 

 

 

 

 

Z.R. 



 

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? 
Dlaczego? 

- Piłkarzem, ponieważ chciałbym mieć du-
żo pieniędzy. 

Gabriel Kwidziński 

- Chciałabym być treserem psów, ponie-
waż lubię te zwierzęta. 

Kamila Kas 

- Piłkarzem, ponieważ dużo zarabia. 

Mateusz Lesner, Oskar Kwieciszewski 

- Chcę zostać elektromechanikiem, ponie-
waż interesuję się tym. 

Maciej Bach 

- Projektantką, bo wymyślałabym ubrania. 

Natalia Kowalewska 

- W przyszłości chciałabym być weteryna-
rzem, bo interesuję się zwierzętami. 

Wiktoria Bojk 

- Gdy będę dorosły, chciałbym być budow-
lańcem. 

Krzysztof Bartecki 

- Mechanikiem, ponieważ to fajny zawód. 

Sylwester Baranowski 

- Matematykiem, historykiem lub informa-
tykiem. 

Maksymilian Majkowski 

- Youtuberem, bo chcę być sławny. 

Michał Potrykus 

- Fryzjerką lub makijażystką, ponieważ 
bardzo mnie to ciekawi.  

Maria Baranowska 

- Stolarzem, bo chcę być jak tata.  

Tomasz Kowalewski 

- Kelnerką. To zajęcie sprawia mi przyjem-
ność. Znam to i umiem. 

Vanessa Wojewska 

- Chciałbym być rolnikiem mechanikiem, 
ponieważ gdy coś się zepsuje, sam to na-
prawię. 

Przemysław Krampa 

- Chciałbym być rolnikiem i stolarzem. 

Przemysław Miotk 

- Chcę być piłkarzem, bo to jest super. 

Michał Nowicki 

 

- Strażakiem, ponieważ chciałbym ratować 
ludzi. 

Filip Hinc 

- Chciałbym zostać piłkarzem, bo to fajne. 

Szymon Wojewski 

- Chcę zostać stolarzem lub architektem. 
Znam te zawody.  

Kacper Pranczke 

- Chciałbym zostać gamerem - youtube-
rem, bo lubię grać w gry. 

Damian Brzeski 

- Chciałbym zostać piłkarzem, ponieważ 
kocham grać w piłkę nożną i jest to moja 
pasja. 

Dominik Domarus 

Agata 



 

 

 

Wycieczka uczniów klasy V                         
na Strusią Farmę w Kniewie 

 

Dnia 6.02.2019 r. wybraliśmy się na wy-
cieczkę na Strusią Farmę w Kniewie.  

 

 

Zwiedzaliśmy, słuchaliśmy z uwagą opo-
wiadań właściciela farmy, który oprowa-
dził nas po jej wszystkich obiektach.  

 

Pod koniec oprowadzania dzieci brały 
udział w minikonkursach, w których mu-
siały wykazać się bystrością. W nagrodę 
otrzymały kawałki skorupy strusiego jajka.  

 

W drugiej części gospodarz miejsca zorga-
nizował nam ognisko z kiełbaskami.                  
W zimowej aurze mogliśmy ogrzać ręce                               
i stopy oraz napełnić lekko wygłodniałe 
żołądki. Na deser wjechały na stół słodkie 
pączki. Podziękowaliśmy opiekunowi dłu-
goszyich i wielkookich strusi, a następnie 
wyruszyliśmy w powrotną drogę do Częst-
kowa. 

Bartłomiej Bach 

 

 



 

WIOSNA 2019 

 Wiosna już puka do drzwi, a ja przed-
stawię Ci kilka trendów podbijających 
wybiegi!  
 

 Kolor żółty nie wychodzi z mody.                
Widać go głównie na bluzach i kurt-
kach.  

 

 

 Długie, kolorowe paski do spodni są 
ostatnio mile widziane. Wystarczy              
zestawić je ze zwykłymi jeansami                        
i od razu Twoja stylizacja zyskuje                  
na oryginalności.  
 

 Aczkolwiek największym hitem są 
skarpetki z kolorowymi nadrukami. 
Długi, kolorowy i zauważalny dodatek, 
który bardzo podkreśli Twoje obuwie.  

 

 W sferze fryzur także pojawiło się dużo 
zmian. Ostatnio najpopularniejszą fry-
zurą jest niezdarny koczek. Superszyb-
kie rozwiązanie do szkoły i „na mia-
sto”.  

 

 Kiedyś były żenadą, a teraz są tren-
dem, czyli – koszulki ze śmiesznymi 
grafikami  i różnego rodzaju napisami.  

 

 

 

 

 Pompony wyszły aktualnie z mody, 
więc królują czapki bez nich. Zwykłe, 
często założone od dołu. Najczęściej 
występują w spokojnych odcieniach 
różu, beżu albo po prostu są czarne 
oraz białe. 

Tak zatem wygląda moda na wiosnę 2019. 
Miłego dnia! 

 

 

Wiktoria 



 

Renata Piątkowska  

NA WSZYSTKO JEST             
SPOSÓB 

Na babcię, która poucza i poucza, na bałagan 
w pokoju, na zarazki na rękach i nawet                      
na sąsiadkę, która chyba jest czarownicą –              
na wszystko jest sposób! Piotruś, choć mały, 
nieźle sobie radzi. Może dlatego, że nie boi się 
przygód? Że mama jest blisko? A może                  
po prostu wie, że z każdym zmartwieniem 
można sobie jakoś poradzić! 

 

 

Książka nagrodzona w Konkursie Literackim 
im. Astrid Lindgren organizowanym przez fun-
dację Cała Polska czyta dzieciom. 

Małgorzata Musierowicz  

OPIUM W ROSOLE 

Homer Jeżyc!!! Jeszcze po stuleciach czytelnicy 
będą się mogli z tej książki dowiedzieć, co pod 
panowaniem Jaruzelskiego ludzie na Jeżycach 
przeżywali, jak mieszkali, w co się ubierali,                  
a nawet, co jedli. Tak właśnie powstają naj-
większe postaci literatury i teatru. Ale trzeba 
wyjątkowych dyspozycji, żeby takie przenik-
nięcie obserwacji życiowych w tkankę literacką 
bez żadnego filtra mogło się dokonać.                  

(Zbigniew Raszewski "Listy do Małgorzaty Mu-
sierowicz") 

 

Opium w rosole otrzymało nagrodę "Orle Pió-
ro" tygodnika "Płomyk" w 1985 roku. 

Dorota Suwalska  

IWO Z NUDOLANDII 

Dawno, dawno temu było sobie królestwo, 
które słynęło z tego, że właściwie nic się w nim 
nie działo. Wszystko tam było uporządkowane 
i zaplanowane – czyli nudne jak flaki z olejem. 

 

 

A potem pojawiła się ziejąca ogniem skrzydla-
ta bestia… 

Grażyna Bąkiewicz 

MÓWCIE MI BEZPRYM 

Słyszeliście o Bezprymie? Obiło się coś o uszy? 
Nie róbcie sobie wyrzutów, jeśli nie. Nawet 
historycy mają problem, bo zachowało się 
niewiele źródeł.  



Wiadomo tylko, że był najstarszym synem 
Bolesława Chrobrego i ojciec nie jemu,                      
ale młodszemu synowi, znanemu jako Mieszko 
II, przekazał władzę. Dlaczego? Tajemnicza 
sprawa. Jednak przy odrobinie cierpliwości 
można sporo wyczytać ze średniowiecznych 
kronik. Informacje dotyczą szczególnie czasów, 
gdy Bezprym był nastolatkiem. Jeśli to, co 
wyśledzili historycy, jest choć po części praw-
dą, to życie tego chłopaka było niezwykłe. 
 

 
 
 

Cofnijmy się o tysiąc lat i towarzyszmy                  
przez chwilę chłopcu, który mógł być królem,            
a został Bezprymem. Życzę miłego podróżo-
wania w czasie. 
 

Grażyna Bąkiewicz 
 

Dorota Wieczorek 

JESIEŃ MAGII 

Co by było, gdyby twoje sny mogły się spełniać 
- dosłownie? A co jeżeli śniłyby ci się tylko 
koszmary?  

Sny piętnastoletniej Mallory mają taką właśnie 
moc. Nigdy nie jest w stanie przewidzieć, kiedy 
któreś z jej sennych marzeń stanie się rzeczy-
wistością i spowoduje kolejną katastrofę. Albo 
czyjąś śmierć. Nie wie, że istnieją inni, obda-
rzeni podobnymi zdolnościami. Wkrótce jed-
nak odkrywa, że moc, która dotychczas wyda-
wała jej się przekleństwem, można kontrolo-
wać. I wykorzystać do pomagania ludziom... 

Czym jest klątwa śpiącej królewny? 

 
 

Czy Mallory uda się oswoić własne demony               
i zostać prawdziwą władczynią snów? Dokąd 
zabierze ją ekscentryczna załoga kutra o na-
zwie Suilenid?  

Jesień magii to rozgrywająca się we współcze-
snym świecie, pełna przygód opowieść, w któ-
rej znana wszystkim baśń zyskuje zupełnie 
nowy wymiar.                    

Adam Bahdaj 

TELEMACH W DŻINSACH 

Piętnastoletni Maciek Łańko, po śmierci matki, 
postanawia odnaleźć ojca, który opuścił rodzi-
nę, gdy chłopiec był jeszcze mały. Ucieka więc 
z przyszkolnego internatu i wyrusza w niezwy-
kłą podróż.  

 

Zawiedzie go ona w różne zakątki Polski i po-
zwoli mu poznać wielu ciekawych ludzi - czy 
jednak osiągnie cel i spotka się ze swoim tatą? 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/


 

Ciekawostki na temat zwierząt 

 Krowy produkują więcej mleka, kiedy 
słuchają spokojnej muzyki. 
  

 Z wiekiem samce żyraf ciemnieją               
zamiast siwieć. 

 

 Kurczaki komunikują się ze sobą i swo-
ją mamą za pomocą systemu dźwię-
ków jeszcze przed wykluciem. 

 

 Pingwiny „oświadczają się” wybrance 
przynosząc jej ładne kamyki. 

 

 Małe słonie ssą własną trąbę tak jak 
ludzkie dzieci – kciuk. 

 

 Krowy mają najlepszych przyjaciół                      
i stresują się, gdy są rozdzielone. 

 

 Wydry mają specjalną „kieszonkę”              
w skórze pod pachami, w której noszą 
swój ulubiony kamień. Używają go              
do otwierania skorupiaków. 

 

 

 

Helena 

 

 

 

GATUNKI MUZYCZNE 

Dziś na tapetę weźmiemy muzykę „POP”. 
Dział ten obejmuje każdy gatunek muzycz-
ny, który jest popularny w danym okresie. 
Jego nazwa pochodzi od angielskiego sło-
wa „popular” (popularny). Muzyki tej czę-
sto słuchamy w radiu. 

LISTA PRZEBOJÓW 

 The Dziemians - "Nad czasem"                                                       
                                             (Karolina Bergman) 

 

 Lady Gaga, Bradley Cooper – „Shallow”                                                                        
                                                      (Monika Hinc) 

 

 Paweł Domagała – „Weź nie pytaj” 
                                                      (Helena Nowicka) 

 

 Triplo Max – „Shadow”  
                                                     (Sebastian Lesner) 

 
 X Ambassadors – „Renegades” 

(P. Justyna) 

 

Sebastian (DJ Sebciolete) 



 

Wybitni polscy sportowcy                      
XXI wieku    

  

            

Adam Henryk Małysz (ur. 3 grudnia 1977 
w Wiśle) – polski skoczek narciarski i kie-
rowca rajdowy, uprawiał też kombinację 
norweską. Od 2016 pełni funkcję dyrekto-
ra koordynatora ds. skoków narciarskich                
i kombinacji norweskiej w Polskim Związku 
Narciarskim.  

Czterokrotny medalista olimpijski i cztero-
krotny mistrz świata. Jeden z najbardziej 
utytułowanych zawodników w historii in-
dywidualnych konkursów mistrzostw świa-
ta w skokach narciarskich. Czterokrotny  
(w tym trzykrotny z rzędu) zdobywca Pu-
charu Świata, zwycięzca 39 konkursów PŚ, 
triumfator Turnieju Czterech Skoczni, trzy-
krotny zwycięzca Turnieju Nordyckiego, 
trzykrotny triumfator Letniego Grand Prix, 
zwycięzca Turnieju Czterech Narodów, 
zdobywca Pucharu KOP, dwudziestojed-
nokrotny zimowy mistrz Polski, osiemna-
stokrotny letni mistrz Polski, były rekordzi-
sta Polski (230,5 m) i były współrekordzi-
sta świata w długości skoku narciarskiego 
(225 m).  

W latach 1995–2011 we wszystkich 349 
startach w Pucharze Świata zdobył łącznie 
13070 punktów, punktując 307 razy, a 198 
razy zajmując miejsce w pierwszej dzie-
siątce zawodów. Jako zawodnika cechowa-
ło go mocne odbicie z progu i bardzo niska 
pozycja w locie. W trakcie kariery skakał 
na nartach marki Elan (1994–1996                  
oraz 1999–2004), Rossignol (1996–1998)            
i Fischer (2004–2011).  

 

Po sezonie 2010/2011 zakończył karierę 
skoczka narciarskiego i rozpoczął starty            
w rajdach samochodowych. W 2012 zdo-
był tytuł międzynarodowego rajdowego 
mistrza Polski i Czech, a w 2013 odniósł 
pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdach 
terenowych. W latach 2012–2016 pięcio-
krotnie uczestniczył w Rajdzie Dakar.  

Za wybitne osiągnięcia sportowe został 
trzykrotnie odznaczony Orderem Odro-
dzenia Polski przez Prezydenta RP. Cztero-
krotnie wybierany najlepszym sportow-
cem Polski w plebiscycie „Przeglądu Spor-
towego”. Przez wielu uważany za najlep-
szego polskiego sportowca pierwszej            
dekady XXI wieku. Honorowy obywatel 
miasta Zakopanego i patron skoczni nar-
ciarskiej w Wiśle.  

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org                                     

Mateusz i Z.R. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/3_grudnia
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajd_samochodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombinacja_norweska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombinacja_norweska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medali%C5%9Bci_igrzysk_olimpijskich_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medali%C5%9Bci_mistrzostw_%C5%9Bwiata_w_narciarstwie_klasycznym_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_mistrzostwach_%C5%9Bwiata_w_narciarstwie_klasycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_mistrzostwach_%C5%9Bwiata_w_narciarstwie_klasycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej_Czterech_Skoczni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej_Nordycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej_Czterech_Narod%C3%B3w_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_KOP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordzi%C5%9Bci_Polski_w_d%C5%82ugo%C5%9Bci_skoku_narciarskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordzi%C5%9Bci_Polski_w_d%C5%82ugo%C5%9Bci_skoku_narciarskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekord_%C5%9Bwiata_w_d%C5%82ugo%C5%9Bci_skoku_narciarskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekord_%C5%9Bwiata_w_d%C5%82ugo%C5%9Bci_skoku_narciarskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elan_(przedsi%C4%99biorstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rossignol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fischer_Sports
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajdowe_samochodowe_mistrzostwa_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajd_Dakar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plebiscyt_%E2%80%9EPrzegl%C4%85du_Sportowego%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plebiscyt_%E2%80%9EPrzegl%C4%85du_Sportowego%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_2000%E2%80%932009
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_2000%E2%80%932009
https://pl.wikipedia.org/wiki/XXI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocznia_narciarska_im._Adama_Ma%C5%82ysza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocznia_narciarska_im._Adama_Ma%C5%82ysza
https://pl.wikipedia.org/


 

 

 

 

TORCIK NIESPODZIANKA 

Składniki: 

Krem 

 1 opakowanie serka mascarpone 

 0,5 l śmietany 30% 

 1 cukier waniliowy 

 2 opakowania pokruszonych                 
lub zmielonych ciastek Oreo 

 2 łyżeczki żelatyny 

Biszkopt 

 5 jajek 

 szczypta soli 

 2 łyżki kakao 

 3 łyżki mąki tortowej 

 5 łyżek cukru 

Sposób przygotowania: 

 Piekarnik nastawić na 160°C (góra 
–dół). 

 Oddzielić białka od żółtek. Białka 
ubić i dodać szczyptę soli. 

 Dodać cukier i wymieszać.  

 Wrzucić żółtka i wymieszać. 

 Dodać przesypaną przez sitko mąkę 
i kakao. 

 Mieszać łopatką, pozbywając się 
powietrza z masy. 

 Wlać na wysmarowaną margaryną, 
okragłą blachę. 

 Wstawić do piekarnika na 40 mi-
nut. 

 Po upieczeniu i wystygnięciu prze-
kroić na pół lub na 3 części                
(w zależności od wysokości ciasta). 

 Rozpuścić żelatynę w ¼ szklanki 
wody. 

 Ubić śmietanę, dodać serek mas-
carpone (stopniowo, po łyżeczce)               
i wymieszać. 

 Wlać żelatynę i miksować na wol-
nych obrotach. 

 Dodać pokruszone Oreo i wymie-
szać łopatką. 

 Wyłożyć blaszkę papierem do pie-
czenia. 

 Ułożyć warstwami: biszkopt, krem, 
biszkopt. 

 Można na koniec polać czekoladą                  
i ozdobić.  

 Wstawić do lodówki na 8-12 go-
dzin. 
 
 

SMACZNEGO  

 

 

Julia 



 

 

- Mamo, ile jest w tubce pasty                          
do zębów? 

Nie mam pojęcia, synku. 
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

*** 

Mama pyta synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie                
wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

*** 

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia -  
mówi ojciec do syna. - Na pewno wiesz, 

że dwa razy dwa jest cztery.                                
A ile to będzie: sześć razy siedem?  

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz 
dla siebie łatwiejsze przykłady?! 

*** 

Na lekcji matmy: 
- Nowak, podaj liczbę dwucyfrową. 

- 34. 
- A jeśli przestawisz cyfry? 

- Nie wiem. 
- Siadaj. Kowalski, podaj liczbę                    

dwucyfrową. 
- 18. 

- A jeśli przestawisz cyfry? 
- Nie wiem. 

- Jasiu, podaj... 
- 33. 

*** 

Dwóch chłopców spędza noc                  
przed Wigilią u dziadków.                 

Przed pójściem spać, klękają                     
przed łóżkami i modlą się, a jeden                   

z nich ile sił w płucach woła głośno: 
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się 

o nowe żołnierzyki, modlę się                             
o nowy odtwarzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się                                         
i szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz?                               
Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

*** 

Przychodzi zajączek do sklepu i się pyta: 
- Ile kosztuje ciasto? 

- 3zł. 
- A okruszki? 

- Nic. 
- To poproszę 2 kilo okruszków. 

*** 

Przychodzi zajączek                                                  
do sklepu niedźwiedzia: 

- Poproszę chleb z górnej półki. 
Niedźwiedź wchodzi na górę                                       

i podaje chleb. 
Następnego dnia: 

- Poproszę chleb z górnej półki. 
Niedźwiedź wchodzi na górę                                    

i podaje chleb. 
Historia powtarza się przez kilka dni. 

Niedźwiedź się zdenerwował,                          
wszedł na górę i czeka. 

Przychodzi zajączek: 
- Poproszę masło z dolnej półki. 

Niedźwiedź schodzi, podaje masło. 
- I jeszcze chleb z górnej półki. 

 

Z.R. 


