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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTKOWIE   

 

Barbara Szelągowska 

Na wakacje ruszać czas 

Za dni kilka – o tej porze 
będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy, 
żeby bawić się na plaży. 

A ja chciałbym dotknąć chmury 
i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 

Ja na morze nie mam czasu. 
Wolę jechać het - do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 
albo w rzece łowić ryby. 

Dla mnie to najlepsza pora, 
żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 

Morze, góry, las i rzeka; 
Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 
Jedźmy mamo, jedźmy tato. 
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Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze 

ręce wakacyjny numer gazetki szkolnej 

„Echo”.    

         Przygotowaliśmy dla Was wiele cieka-

wych artykułów, m.in. przegląd najważniej-

szych wydarzeń z życia szkoły, nowości czy-

telnicze i modowe, przepis na pyszny deser, 

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 



 
 

 

 

 

Anna Walentynowicz - legenda  
"Solidarności" 

W dniu 24 kwietnia gościliśmy w naszych 
murach Pana Arkadiusza Kazańskiego, pra-
cownika Instytutu Pamięci Narodowej                 
w Gdańsku. A. Kazański, publikacjami              
oraz wykładami w Polsce i za granicą, 
przybliża słuchaczom życie i działalność           
A. Walentynowicz. Spotkanie odbyło się            
w związku z ustanowieniem przez Sejm RP 
roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz.  

 

Uczniowie z zaciekawieniem poznali naj-
ważniejsze wydarzenia z życia A. Walenty-
nowicz, a także istotne problemy polskie-
go społeczeństwa tamtego okresu. Zazna-
czone zostały istotne momenty w tworze-
niu Wolnych Związków Zawodowych i So-
lidarności. 

Jacek Nowicki 

 

Finał Wielkiego Maratonu                        
Czytelniczego 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział                   
w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkur-
su czytelniczego Wielki Maraton Czytelni-
czy pod Patronatami Honorowymi Pomor-
skiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Mia-
sta Gdańska. Celem konkursu jest popula-
ryzowanie czytelnictwa wśród dzieci                     
i młodzieży, rozwijanie umiejętności czy-
tania ze zrozumieniem, budowanie świa-
domości humanistycznej i rozwijanie 
umiejętności językowego ujmowania             
refleksji na temat tekstów wskazanych          
do lektury. Uroczyste zakończenie Wiel-
kiego Maratonu Czytelniczego odbyło się  
9 maja br. w audytorium Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku. 

 

Dwie nasze uczennice (Amelia Skrzypkow-
ska z klasy III oraz Alicja Gołko-Sulińska                 
z klasy IV) znalazły się w gronie wyróżnio-
nych. Gratulujemy!!! 

 

"Przerwa na czytanie" 

Dnia 13 maja br. społecznośc Szkoły Pod-
stawowej w Częstkowie wzięła udział                                   
w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu                   
w liczbie osób czytających na przerwie pt. 
„Przerwa na czytanie”. 



 
 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ra-
mach kampanii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom” i zainicjowane przez Bi-
bliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
Honorowy patronat nad akcją objęła Fun-
dacja „ABCXXXI - Cała Polska czyta dzie-
ciom” oraz Ewa Rawa - Lubuski Kurator 
Oświaty.   

 

Akcja miała na celu: promocję czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży; integrację śro-
dowiska lokalnego; pokazanie uczniom,            
że czytanie jest ciekawe; wzmocnienie 
współpracy szkół polskich z zagranicznymi; 
zachęcenie uczniów do sięgania po książkę 
w każdej sytuacji i każdym miejscu. 

 

Klub Ortograffiti w Szkole                     
Podstawowej w Częstkowie 

Do Klubu Ortograffiti w Szkole Podstawo-
wej w Częstkowie należy siedmioro 
uczniów klas VI-VII. Spotykamy się przed 
lekcjami, w czwartki o godzinie 7.00.                
Na pierwszych zajęciach wspólnie opraco-
waliśmy regulamin naszego Klubu i wła-
snoręcznie wykonaliśmy legitymacje 
członkowskie. Podczas cotygodniowych 
spotkań pracujemy z zeszytem ćwiczeń 
„Ortograffiti” przygotowującym uczniów           
z trudnościami w nauce czytania i pisania 

do egzaminu ósmoklasisty. Realizujemy 
również projekty Ortograffiti.  

 

W I półroczu postanowiliśmy wspólnie 
stworzyć zabawną historyjkę ortogra-
ficzną. W tym celu kolejno losowaliśmy 
wyrazy z trudnościami ortograficznymi                 
i układaliśmy z nimi zdania. W ten sposób 
powstało opowiadanie o przygodach pew-
nego Chińczyka. Następnie, korzystając              
ze słowników ortograficznych, wykonali-
śmy autokorektę stworzonego przez siebie 
tekstu. Wspólne redagowanie opowieści 
sprawiło nam wiele radości. W II półroczu 
naszym projektem było tworzenie „Orto-
graficznych kwiatuszków”, które ozdobiły 
gazetkę ścienną na szkolnym korytarzu.  

Zaangażowanie uczniów i uśmiechy na ich 
twarzach są dowodem na to, że powstanie 
szkolnego Klubu Ortograffiti było strzałem 
w 10! 

 



 
 

Klasowa wycieczka do kina 

Dnia 16 maja br. uczniowie klasy VI wybra-
li się na długo wyczekiwaną wycieczkę              
do Multikina w Rumi. 

 

 

 

II Gminny Konkurs Frazeologiczny 

Dnia 17 maja br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Szemudzie odbył się II 
Gminny Konkurs Frazeologiczny. Naszą 
szkołę reprezentowało troje uczniów klasy 
VII: Julia Bartecka, Wiktoria Hommel                     
i Szymon Kaźmierczak.  

 

Konkurs miał na celu wzbogacenie słow-
nictwa uczniów, podnoszenie sprawności 
językowej oraz rozwijanie zainteresowania 
językiem ojczystym. Zadaniem uczestni-

ków było rozwiązanie testu. Uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą i umiejętno-
ściami dotyczącymi: stosowania związków 
frazeologicznych i rozumienia ich znacze-
nia, rozpoznawania związków frazeolo-
gicznych w czytanym tekście, określania 
typów związków frazeologicznych, wska-
zywania i poprawiania błędów frazeolo-
gicznych, rozpoznawania rodowodu poda-
nych związków frazeologicznych. 

 

 

Dnia 04.04 2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Częstkowie odbyły się zajęcia rozwojo-
we dla dzieci marki Sensoplastyka® pro-
wadzone przez trenerki 1 stopnia Ewę Na-
czk i Aleksandrę Szynszecką. W zajęciach 
wzięły udział młodsze dzieci z naszej szko-
ły. Podczas zajęć było bardzo kolorowo. 
Dzieci mieszały, lepiły, ugniatały, dolewały, 
przesypywały, eksperymentowały, wyka-
zując się wielką kreatywnością tworzyły 
niezwykłe masy plastyczne, a co najważ-
niejsze, świetnie się bawiły. 

 

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojo-
wych dla dzieci i dorosłych.  Materiały sen-
soryczne na zajęciach opierają się tylko               
i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych 
produktów spożywczych.  



 
 

Sensoplastyka® wpływa na optymalny 
rozwój całego organizmu. Stymulując           
receptory wpływamy na rozwój połączeń 
nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, 
tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej 
przebiegają wszelkie procesy analizy i syn-
tezy w umyśle. Sensoplastyka® wpływa             
na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, 
wzroku, dotyku, słuchu, smaku                       
oraz wspomaga budowanie świadomości 
ciała, przestrzeni, dba o usprawnianie  
ruchowe, wpływa na rozwój mowy (ośrod-
ki w mózgu odpowiedzialne za mowę usy-
tuowane są blisko ośrodków odpowiada-
jących za małą motorykę, czyli pracę dło-
ni). 

Już niedługo czekają nas kolejne zajęcia 
marki Sensoplastyka®. Czekamy z niecier-
pliwością. 

E. Naczk, A. Szynszecka 

 

Międzyszkolny Konkurs                          
"Ortograficzne Łamigłówki" 

Dnia 15 maja 2019 roku w Częstkowie              
po raz czwarty odbył się Międzyszkolny 
Konkurs "Ortograficzne Łamigłówki"              
dla uczniów szkół podstawowych klas IV-
VIII ze stwierdzoną dysleksją rozwojową. 
Głównym organizatorem projektu jest 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna           
Nr 5 w Gdańsku przy współpracy Gdań-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Dysleksji Nr 70. Szkoła Podstawowa                  
w Częstkowie jest jednym z organizatorów 
terenowych tego przedsięwzięcia. W kon-
kursie wzięło udział 12 uczniów z trzech 
szkół: Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kielnie, Społecznej Szko-
ły Podstawowej z Przedszkolem Dobrzewi-

no-Karczemki w Karczemkach oraz Szkoły 
Podstawowej w Częstkowie.  

 

Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej 
atmosferze. Pierwszym zadaniem uczniów 
było wymyślenie i narysowanie fikcyjnej 
postaci ortograficznej.  

Po wykonaniu pracy plastycznej napisali 
test złożony z rozmaitych zadań, spraw-
dzających znajomość zasad ortograficz-
nych, umiejętność ich zastosowania                  
w praktyce, a także pomysłowość i kre-
atywność. Okazało się, że uczestnikom 
bardzo podobało się rozwiązywanie łami-
główek. Po godzinnym wysiłku umysło-
wym na wszystkich czekał słodki poczę-
stunek. Należy zaznaczyć, że każdy uczest-
nik tego przedsięwzięcia zasłużył na miano 
zwycięzcy, gdyż podjął się trudu przygotowa-
nia i udziału w konkursie oraz odważył się 
zmierzyć z trudną polską ortografią. Laure-
atami konkursu zostali: 

Klasy IV-VI 

I miejsce – Maja Ułasik (Karczemki) 
II miejsce – Amelia Rogocka (Kielno) 

III miejsce – Joachim Szczygieł (Karczemki) 

Klasy VII-VIII 

I miejsce – Agata Fopke (Karczemki) 
II miejsce – Wiktoria Czajkowska (Kielno) 
III miejsce – Arkadiusz Sikora (Częstkowo) 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy                 
i nagrody książkowe. 



 
 

W tym miejscu chciałabym serdecznie po-
dziękować Radzie Sołeckiej wsi Częstkowo 
za dofinansowanie konkursu. Ogromne 
podziękowania kieruję również do nauczy-
cieli, którzy poświęcili swój czas i pomogli 
dzieciom w przygotowaniach do turnieju. 
To był wspaniały i niezwykły dzień! Dzięku-
ję wszystkim uczestnikom konkursu                   
za wspólną zabawę, a laureatom serdecz-
nie gratuluję. Do zobaczenia w przyszłym 
roku! 

Koordynator konkursu: Iwona Białas-Rychlak 

 

 

Szkoła Podstawowa w Częstkowie 
otrzymała certyfikat                               

Solidarnej Szkoły 

Szkoła Podstawowa w Częstkowie                     
we wrześniu 2018 roku przystąpiła do Pro-
gramu „Solidarna Szkoła” organizowanego 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej                  
i Europejskie Centrum Solidarności. Głów-
nym celem programu jest kształtowanie 
postaw solidarności i współodpowiedzial-
ności oraz zaangażowanie społeczności 
szkolnej w działania na rzecz tych wartości, 
jak również edukacja na temat historii 
ruchu Solidarność. Program realizował 
zespół złożony z uczniów klasy VII pod 
opieką nauczycieli - Iwony Białas-Rychlak 
oraz Jacka Nowickiego. W trakcie cało-
rocznej pracy należało wykonać szereg 
działań, a w szczególności: wypracować 
szkolny program wychowawczy oparty na 
edukacji solidarnościowej; przeprowadzić 
wybrane zajęcia z historii, wiedzy o społe-
czeństwie w oparciu o proponowane przez 
organizatorów scenariusze lekcji i materia-
ły; zrealizować dwa solidarnościowe pro-
jekty edukacyjne. Nasz zespół, w ramach 
programu, wybrał ścieżkę tematyczną    
„Nici i sploty” i zorganizował szkolną wy-
stawę historyczną pt. „Świadectwa Nie-

podległości”. Zgromadzono na niej różno-
rodne przedmioty powstałe po 1918 r., 
symbolizujące niepodległość. Były to 
głównie pamiątki rodzinne. Uczniowie 
wcześniej przeprowadzili wywiady z wła-
ścicielami 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. 

 

Drugim zrealizowanym przez nas projek-
tem były warsztaty przyszłościowe                 
pod hasłem „Współczesny Okrągły Stół”, 
podczas których uczniowie i uczennice klas 
IV-VIII decydowali, jakiej szkoły chcą za 10 
lat i planowali działania niezbędne                   
do spełnienia tych oczekiwań. 



 
 

 

Po wykonaniu wszystkich zadań i spełnie-
niu wymaganych kryteriów okazało się,           
że nasza szkoła, jako jedna z dziesięciu, 
została wyróżniona i zaproszona na Konfe-
rencję Podsumowującą, która odbyła się  
w dniach 27-28 maja 2019 r. w Europej-
skim Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Ten dwudniowy wyjazd sprawił nam wiele 
radości. Uczestniczyliśmy w ciekawych 
warsztatach i spotkaniach. Podczas Stoczni 
Projektów mieliśmy okazję zaprezentować 
pozostałym uczestnikom konferencji efek-
ty naszej całorocznej pracy. Na koniec zo-
staliśmy nagrodzeni i uhonorowani certy-
fikatem Solidarnej Szkoły.  

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni, 
że nasze działania zostały dostrzeżone             
i wyróżnione przez organizatorów pro-
gramu. Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejną edycję! 

Iwona Białas-Rychlak 

 

Słodki Dzień Dziecka 

Dnia 31 maja, z okazji Dnia Dziecka,               
odwiedzili nas strażacy z OSP Częstkowo 
oraz Państwo Engelbrecht - właściciele 
sklepu "Marysieńka" i obdarowali wszyst-
kich słodkimi upominkami:) Dziękujemy!!! 

 

 

Wycieczka rowerowa klasy IV 

 

 

 

Dzień Przeciw Nienawiści 

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopol-
skiej Akcji "Szkoła wolna od nienawiści".  

Celem akcji jest włączenie społeczności 
szkolnej w działania przeciw mowie nie-
nawiści, zwiększenie świadomości pro-
blemu w szkole oraz manifestacja swojego 
sprzeciwu wobec nienawiści i hejtowaniu! 

 



 
 

 

W ramach akcji zorganizowaliśmy w szkole 
Dzień Przeciw Nienawiści. We wszystkich 
klasach przeprowadzono lekcje o mowie 
nienawiści. Każdy członek społeczności 
szkolnej mógł wyrazić swój sprzeciw wo-
bec nienawiści odrysowując dłoń i składa-
jąc podpis. W tym dniu każdy miał też 
możliwość przebrania się w wybrany przez 
siebie strój. 

 

Ogromny sukces naszych uczniów!!! 

Dnia 11 czerwca b.r. w Bibliotece Publicz-
nej w Kielnie odbył się Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Twórczości Alojzego Nagla.  

 

Nasi uczniowie odnieśli na nim ogromny 
sukces: I miejsce – Monika Hinc, II miejsce 
– Filip Hinc, III miejsce - Kornelia Pupacz,  
wyróżnienie - Piotr Pesta. Gratulujemy!!! 

 

Otrzymaliśmy tytuł                              
"Szkoła –Ekspert E.E”!!! 

Dnia 12 czerwca 2019 r. Komunalny Zwią-
zek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsu-
mował działania z zakresu edukacji ekolo-
gicznej. Uroczysta gala odbyła się w Te-
atrze Miejskim w Gdyni.  

 

Miło nam poinformować, że Szkoła Pod-
stawowa w Częstkowie znalazła się w gro-
nie laureatów, zdobywając tytuł "Szkoła –
Ekspert E.E”. 

 

Zakończenie roku w oddziale  

przedszkolnym 

 

 

 



 
 

Uroczyste zakończenie                          
roku szkolnego 2018/2019 

Dnia 19 czerwca br. uroczyście zakończyli-
śmy rok szkolny 2018/2019. Tego dnia 
pożegnaliśmy także naszych absolwentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostaje życzyć wszystkim cudownych 
wakacji, zasłużonego wypoczynku i wielu 
słonecznych dni :) 

 

Drogim Absolwentom życzymy dużo szczę-
ścia i satysfakcji w realizowaniu swoich 
marzeń i pragnień. Życzymy Wam wytrwa-
łości, motywacji i wielu sukcesów!                     

Z.R. 



 
 

 

WYWIAD Z PANEM                              
WOJCIECHEM KRAUSE 

NAUCZYCIELEM MATEMATYKI 
 

Redaktor (R.): Ile lat pracuje Pan w naszej 

szkole? 

Pan Krause (P.K.): Około 20 lat. 

R.: Kiedy postanowił Pan zostać nauczycie-

lem? 

P.K.: Kilka lat wcześniej. 

R.: Dlaczego wybrał Pan akurat ten 

przedmiot nauczania? 

P.K.: Lubiłem matematykę już w szkole 

podstawowej i tak zostało. 

R.: Co Pan najbardziej lubi w tym zawodzie 
i dlaczego? 
 
P.K.: Jak dzieci się ładnie uczą, a ja mogę 
im w tym pomagać. 
 
R.: Czego Pan najbardziej nie lubi w swojej 
pracy? 
 
P.K.: Nie lubię tego,  gdy czas przeznaczo-
ny na naukę muszę poświęcać na sprawy 
związane z zachowaniem uczniów na lek-
cji. 

R.: Jakie były Pana ulubione przedmioty             

w szkole? 

P.K.: Matematyka, geografia, wf. 

 
R.: Czym Pan się interesuje? 
 
P.K.: Lubię pracować w ogrodzie, majster-
kować, interesuję się też sportem. Kiedyś 
dużo czytałem, a teraz staram się do tego 
wrócić. 
 
R.: Czy może Pan opowiedzieć o swoich 
marzeniach? 
 
P.K.: Nie chciałbym zapeszyć, więc nic nie 
powiem. 
 
R.: Co zmieniłby Pan w naszej szkole? 
 
P.K.: Mam nadzieję, że szkoła będzie kie-
dyś rozbudowana, będzie widna i prze-
stronna z piękną salą gimnastyczną i kla-
sami przedmiotowymi. 
 
R.: Co chciałby Pan przekazać uczniom 
naszej szkoły? 
 
P.K.: Życzę wszystkim wesołych wakacji. 
 
R.: Dziękuję Panu za rozmowę. Życzę dużo 
zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-
wych. 

 

 

 

Z.R. 



 
 

 

Jak zamierzasz spędzić                             

tegoroczne wakacje? 

 

- Pojadę na plażę. 

Maria Baranowska 

- Polecę w kosmos.  

Matylda Szymańska 

- Pojadę do babci. 

Krzysztof Kreft 

- Pojadę do kuzyna. 

Andrzej Kreft 

- Pojadę do Niemiec. 

Oliwia Sikora 

- Pojadę nad jezioro.  

Przemysław Krampa 

- Pojadę na plażę. 

Aneta Rompca 

- Pojadę na plażę. 

Kamila Kas 

- Jadę do babci. 

Maria Bigus 

- Jadę do Niemiec. 

Oskar Sikora 

 

- Pojadę do Karwi nad morze. 

Magda Grubba 

- Pojadę do Niemiec. 

Oliwia Pranczke 

- Pojadę do Budzynia. 

Antonina Kaźmierczak 

- Pojadę na Mazury. 

Alicja Kowalewska 

 

Z.R. 



 
 

 

 

 

W dniach 12-14 czerwca grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej w Częstkowie uczest-
niczyła w trzydniowej wycieczce do Łodzi. 

 

Po dotarciu do Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego spotkaliśmy się z przewodni-
kiem i rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. 
Pierwszym punktem programu był Cmen-
tarz Żydowski - największy tego typu 
obiekt w Polsce i drugi co do wielkości               
w Europie. Przy reprezentacyjnej alei po-
dziwialiśmy monumentalne mauzoleum 
Izraela Poznańskiego. Odwiedziliśmy także 
m.in. grobowce innych łódzkich przemy-
słowców oraz mogiły rodziców poety Ju-
liana Tuwima. Następnie udaliśmy się             
do Muzeum Miasta Łodzi, mieszczącego 
się w jednym z najbardziej okazałych bu-
dynków miasta, w dawnym pałacu łódz-
kiego fabrykanta Izraela Poznańskiego.  

 

 

 

 

 

Na koniec dnia, ku uciesze zwłaszcza żeń-
skiej części grupy, wybraliśmy się do Ma-
nufaktury – centrum handlowo-usługowo-
rozrywkowego na terenie dawnego kom-
pleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego.  

Drugiego dnia wycieczki czekała nas kolej-
na porcja atrakcji! Wybraliśmy się na spa-
cer ul. Piotrkowską (śladami Juliana Tuwi-
ma). Zobaczyliśmy także Księży Młyn, 
dawne fabryki Karola Scheiblera. Zwiedzili-
śmy Muzeum Kinematografii, a po obie-
dzie udaliśmy się na warsztaty do Muzeum 
Włókiennictwa. 

 

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od wizyty               
na Starym Cmentarzu – najstarszej łódzkiej 
nekropolii. Następnie udaliśmy się do Cen-
trum Nauki i Techniki EC1. Tam obejrzeli-
śmy pokaz w Planetarium, a potem czeka-
ła nas kilkugodzinna zabawa w najwięk-
szym centrum nauki w Polsce! Po południu 
zjedliśmy obiad i udaliśmy się w drogę 
powrotną do domu. Oczywiście nie obyło 
się bez wieczornej uczty w McDonaldzie :) 

 

To była bardzo udana wycieczka! Dziękuję 
wszystkim uczestnikom za te wspaniałe 
trzy dni:)                           

 

Iwona Białas-Rychlak 



 
 

 

LATO, LATO… 

W kalendarzu czerwiec, na dworze coraz 

cieplej, a w modzie nowe trendy! No to 

zaczynamy!  

 

 Paski są bardzo na topie. Skarpetki, 

spodnie i golfy. Optycznie sprawiają,    

że sylwetka staje się smuklejsza, a nogi 

dłuższe. Musisz mieć ciuszek w paski  

w swojej szafie.  

 

 Jeansowe kurtki są widoczne po prostu 

wszędzie! Nadają pazurka całej styliza-

cji i wyglądają świetnie. Rodzaj mate-

riału naszej kurtki jest dowolny.  

 

 
 

 

 Ostatnio wracają trendy z lat ‘90. Cho-

dzi tu oczywiście o spinki do włosów! 

Wyglądają przeuroczo i nadają delikat-

ności naszej osobie. W przeróżnych ko-

lorach, najczęściej niebieskim, żółtym            

i różowym.  

 

 Wracają do mody worki zamiast pleca-

ków. W dowolnych kolorach, krojach             

i wzorach.  

 

 Kolory neonowe to ostatnio HIT!! Bluz-

ki, skarpetki, kurtki, koszulki, po prostu 

wszystko!  

 

 
 

To na razie wszystkie trendy ostatnich  

tygodni. Miłych wakacji! 

 

 

Wiktoria 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Cz%C4%99stkowie-Szkolne-Blogi-SKO-540944739331055/inbox/?mailbox_id=540944739331055&selected_item_id=100015102469393


 
 

 

Paweł Beręsewicz  

POCZET PSUJÓW POLSKICH 

Jeżeli niczego jeszcze w życiu nie zepsuliście, 
raczej nie zrozumiecie tej książki. Jeśli nato-
miast zdarzyło wam się już kiedyś coś poła-
mać, potłuc, podrzeć, skrzywić, pociąć, skaso-
wać, utopić, wgnieść, urwać, przedziurawić, 
spalić, zdekompletować  lub zarysować – to 
będzie lektura dla was! 

 

Każdego dnia na całym świecie wynalazcy pra-
cują nad tym, by nowe pokolenia psujów miały 
nowe rzeczy do psucia. Smartfony, tablety, 
laptopy – to gratka dla zręcznych paluszków 
dzisiejszych małych psujów. A co i w jaki spo-
sób psuli nasi rodzice, dziadkowie i pradziad-
kowie? Co przyszłym psujom szykują do psucia 
naukowcy i konstruktorzy? Przeczytajcie sami, 
nie chcę wam psuć zabawy. 

Katarzyna Ryrych, Sylwia Szyrszeń 

WILCZEK 

Świat małego Wiktora, zwanego żartobliwie 
wilczkiem (od piosenki „Obława” Kaczmar-
skiego) zmienia się w ciągu jednego dnia. Ta-
jemniczy Wron sprawi, że w niedzielny pora-
nek chłopiec nie obejrzy Teleranka, na który          
z niecierpliwością czeka, zabroni ludziom wy-
chodzić z domu i zrani pluszowego psa. 

Zakończy się czas studenckich strajków, znik-
nie tata, a gitarowa ciocia będzie musiała 
przenocować u babci i dziadka. Na ulicach 
pojawią się Szarzy Rycerze i ich niewielkie 
piecyki, a nocą ulicami miasta przejadą czołgi.  

 

Ale wilczek – wnuk bohatera walczącego                   
za wolność podczas II wojnie światowej – nie 
boi się ani gryzącego dymu ani nawet samego 
Wrona. 

Marta Kurczewska,                           

Katarzyna Wasilkowska 

BALTAZAR WRACA                 
DO DOMU 

We wsi pod lasem w pięknych i zadbanych 
domach mieszkają porządni mieszkańcy. Życie 
dorosłych toczy się tam od plotki do plotki, 
powoli i spokojnie. No, może dzieciom trochę 
się nudzi. Do czasu.  

 

Niezapowiedziany przez nikogo, nie wiadomo 
skąd i po co, do opuszczonej chatki w środku 
lasu wprowadza się dziwny jegomość, nijak nie 
pasujący do wiejskiej społeczności.  Tadziulek  
i Stasinek są znudzonymi, ale bardzo pomy-
słowymi koziołkami. Dla nich tajemniczy przy-
bysz w lesie i zjeżeni mieszkańcy we wsi to 
zapowiedź utęsknionej rozrywki, gdyż wiado-
mo, że nuda, plotka i tajemnica to mieszanka 

http://lubimyczytac.pl/autor/47762/katarzyna-ryrych
http://lubimyczytac.pl/autor/151586/sylwia-szyrszen
http://lubimyczytac.pl/autor/71184/marta-kurczewska
http://lubimyczytac.pl/autor/110010/katarzyna-wasilkowska


 
 

prawdziwie wybuchowa. Opowieść o tym,            
że inne nie znaczy złe i o tym, że kłamstwo, 
nawet na czterech szybkich nóżkach, nie zaj-
dzie daleko. 

Paweł Beręsewicz  

NOSKAWERY 

Zuzia marzy o noskawerze. Oryginalnym, 
pachnącym, takim, jaki ma Jackson Beever.              
I połowa (ta fajniejsza połowa) dziewczyn                  
z klasy. Kiedy dostaje go pod choinkę od babci 
– jest w siódmym niebie! Fajniejsza połowa 
wreszcie ją dostrzega!  

 

W międzyczasie Zuzia też coś dostrzega,                
coś zupełnie zaskakującego! I robi jej się bar-
dzo wesoło, nawet kiedy okazuje się, że TERAZ 
najmodniejsze są lightmany, a swojego no-
skawera może spokojnie oddać babci. Zabaw-
na historia o modzie i jej uleganiu. 

Paweł Beręsewicz  

WSZYSTKIE LAJKI                 
MARCZUKA 

 

W szkole zostaje ogłoszony konkurs na projekt 
gimnazjalny polegający na spopularyzowaniu 

postaci miejscowego bohatera.  Coraz częściej 
poprzez Facebooka i komunikatory wyobraź-
nią młodych zaczyna władać  nazwisko "Mar-
czuk". Kim jest Marczuk? Pisarzem science-
fiction, pionierem ekologii, doradcą Lady Gagi  
do spraw koloru paznokci?  Interesują się nim 
wszyscy - i Adam, i didżej Koniu, i dyrektor,           
a nawet... Kuratorium Oświaty! Cała Polska 
wręcz huczy od plotek o bohaterze z Chosz-
czówki. 

Paweł Wakuła 

JAGIEŁŁO POD PRYSZNICEM 

Jagiełło pod prysznicem to pełna humoru 
opowieść o polskich władcach, która zaciekawi 
nawet tych, którzy dotąd uważali, że historia 
jest nudna jak flaki z olejem. Przekonają się,  
że prawdziwa historia Polski obfituje w wyda-
rzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści Gry 
o tron, pełna jest zdrad, ucieczek, braterskich 
kłótni, przemyślnych forteli i krwawych bitew.  

 

Dowiedzą się, że nasi królowie i książęta byli 
ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się wśród nich 
bohaterowie i tchórze, grzesznicy i święci, 
patrioci i zwyczajni zdrajcy. To lektura dla tych, 
którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą wie-
dzieć, dlaczego Bolesław Chrobry kazał swoim 
poddanym wyrywać zęby, z jakiego powodu 
Bolesław Krzywousty kazał oślepić brata, po co 
Zygmunt August spotykał się z czarnoksiężni-
kiem Twardowskim, czy Jan Sobieski lubił ka-
wę po wiedeńsku i co łączyło Jana Kazimierza  
z więźniem w żelaznej masce. Dzięki tej książ-
ce przekonacie się, że historia da się lubić! 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/42009/pawel-wakula
http://lubimyczytac.pl/


 
 

 

Jak przygotować się na wakacyjny 

wyjazd z psem? 

Co spakować do walizki? Najpotrzebniej-

sze rzeczy: 

 książeczka zdrowia pupila (w przypad-

ku problemów zdrowotnych okaże się 

być niezbędna); 

 numer kontaktowy do weterynarza 

(warto go sobie zapisać w kontaktach 

naszego telefonu lub na kartce); 

 smycz; 

 obroża bądź szelki (jednak bardziej 

polecam szelki, gdyż są dla psa bardziej 

komfortowe); 

 zapas chusteczek lub ręczników; 

 karma; 

 psie przysmaki; 

 apteczka; 

 zapas wody na podróż; 

 posłanie; 

 środki przeciw komarom i kleszczom; 

 miski na wodę i karmę; 

 zabawki, które na pewno umilą na-

szemu psiakowi pobyt w nowym miej-

scu; 

 kocyk; 

 adresówka (w razie, gdyby pies się 

zgubił). 

Jaki środek transportu wybrać? 

Psy mogą podróżować właściwie wszyst-

kimi środkami transportu. Musimy jednak 

pamiętać o tym, że dla zwierząt podróż 

często jest mało komfortowa, dlatego po-

starajmy się zapewnić im jak najlepsze 

warunki . Warto zapoznać się z przepisami, 

które nas obowiązują w danym środku 

transportu. To bardzo ważne! 

 

Obecność psa na wakacjach wymusza                      

na nas pewną regularną aktywność, mo-

tywuje do spacerów, eksplorowania okoli-

cy, poszukiwania bardziej wyludnionych 

miejsc. 

 

Helena 



 
 

 

 

GATUNKI MUZYCZNE 

Dzisiaj zajmiemy się gatunkiem bardzo 

popularnym – rapem.  

Rap to gatunek muzyczny który powstał           

w latach 70 XX wieku w USA. Polega                 

na rytmicznym wypowiadaniu słów i ich 

rymowaniu do zapętlonego podkładu in-

strumentalnego. Mimo że powszechnie 

uznaje się go za gatunek muzyczny, wie-

lu naukowców wskazuje na jego bliskie 

pokrewieństwo z poezją. 

Czy wiesz, że oficjalnie, najszybszym rape-

rem na świecie jest Eminem? W swoim 

utworze „Rap God” wypowiadał 1560 słów 

w około 6 minut, czyli średnio 260 słów           

na minutę! 

 

 

 

Sebastian (DJ Sebciolete) 

 

Wybitni polscy sportowcy                      
XXI wieku    

 

Otylia Jędrzejczak (ur. 13 grudnia 1983              

w Rudzie Śląskiej) – polska pływaczka spe-

cjalizująca się w stylu motylkowym i do-

wolnym, mistrzyni olimpijska, dwukrotna 

mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni 

Europy na długim basenie, trzykrotna re-

kordzistka świata, trzykrotnie wybierana 

najlepszym sportowcem Polski.  

W 2005 magazyn „Swimming World” ogło-

sił ją najlepszą pływaczką w Europie.  

W 2019 roku została wprowadzona                  

do International Swimming Hall of Fame.              

                                                                                             

Źródło: https://pl.wikipedia.org                                    

Z.R. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/13_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1983
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywanie_(sport)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_motylkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_dowolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_dowolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_p%C5%82ywaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_p%C5%82ywaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_p%C5%82ywaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordy_%C5%9Bwiata_w_p%C5%82ywaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordy_%C5%9Bwiata_w_p%C5%82ywaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plebiscyt_%E2%80%9EPrzegl%C4%85du_Sportowego%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywak_i_P%C5%82ywaczka_Roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/International_Swimming_Hall_of_Fame
https://pl.wikipedia.org/


 
 

 

 

 

SHAKE TRUSKAWKOWY 

Składniki: 

 1 l maślanki 

 około pół szklanki cukru 

 około 2 szklanki truskawek                    

(bez szypułek) 

 pół szklanki śmietanki 30% 

Sposób przygotowania: 

 Wszystkie składniki zmiksować 

blenderem i nalać do szklanek. 

 

SMACZNEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia 

 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 

Świecę mocno dzionek cały, 
żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć, jak przychodzę, 
trzeba bardzo wcześnie wstać. 

*** 

Zbierane na plaży 
brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 
albo naszyjniki. 

*** 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. 

*** 

Liliowe kuleczki 
na zielonym krzaczku, 

by je znaleźć trzeba 
latem pójść do lasu. 

 

 

 

 

 

 

 

                Z.R. 



 
 

 

 

– Co to był za chłopiec,                                                    
z którym szedłeś do szkoły?                                                                                

– Kolega z klasy, syn generała…                                       
– O, z niego mógłbyś brać przykład.                                    

Taki mały, a już syn generała! 

*** 

– No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie 
nauczyłaś nazw miesięcy:                                                       

– Sty…?                                                                                  
– Czeń!                                                                                 
– Lu…?                                                                                  
– Ty!                                                                                     

– A dalej sama!                                                                        
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień,                                  

sień, nik, pad i dzień!  

*** 

W szkole pani kazała narysować dzieciom 
swoich rodziców. Po chwili podchodzi             

do małego Jasia i pyta:                                                 
– Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

– Bo nie było łysej kredki…  

*** 

– Pani syn nie powinien chodzić na lekcje 
gry na skrzypcach. On nie ma                                

za grosz słuchu - mówi nauczycielka.                        
Na to mama:                                                                  

– On nie ma słuchać, on ma grać! 

*** 

Nauczycielka plastyki zadaje uczniom             
narysowanie rzeki i wędkarza.                              

Pod koniec lekcji nauczycielka sprawdzając 
prace uczniów pyta Jasia:                                                     

– A ty, dlaczego nie narysowałeś                                 
wędkarza?                                                                                 

– Bo w rzece, którą narysowałem,                    
łowienie ryb jest wzbronione!  

*** 

– Tato, ile kilometrów ma Nil?                              
– Nie wiem.                                                                  

– A kto to był Dąbrowski?                                         
– Nie wiem.                                                                  

– A stolicą jakiego państwa jest Madryt?               
– Nie wiem.                                                                     

– Synku, nie męcz tatusia – prosi matka.               
– Nie strofuj dziecka kochanie.                          

Jak się nie będzie pytał,                                            
to się niczego nie dowie….          

*** 

– Wiesz, czasami bierze mnie                          
ochota na naukę.                                                                      

– I co wtedy robisz?                                                      
– Czekam, aż mi przejdzie…  

*** 

– Czy w tej restauracji zmienia się obrusy?! 
– pyta rozgniewany klient.                                       

– Ależ oczywiście proszę pana. Obrus                    
z pańskiego stołu cały ubiegły tydzień leżał 

na tamtym stoliku pod oknem.  

*** 

Gość do kelnera:                                                  
– Dlaczego wasza restauracja nazywa się 

Wielkie Oczy?                                                            
– Dowie się pan jak przyniosę rachunek...  

*** 

Pani zadała dzieciom temat wypracowania 
– Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora? 

Wszystkie dzieci piszą,                                       
tylko Jaś siedzi bezczynnie.                                       

– Czemu nie piszesz? – pyta nauczycielka. 
– Czekam na sekretarkę...  

Z.R. 


