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Wanda Grodzieńska 

 

Listopad 
 

Wyszedł sobie do ogrodu 

stary, siwy pan Listopad. 

Grube palto wdział od chłodu 

i kalosze ma na stopach. 

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza, 

pustka, smutek dziś w ogrodzie. 

Pan Listopad cicho mruczy: 

"Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi". 

 

Po listowiu kroczy sypkim, 

na ławeczce sobie siada: 

"Chłód i zimno, mam dziś chrypkę. 

Trudna rada! Trudna rada!" 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY „ECHA”:) 

Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze 

ręce pierwszy w tym roku szkolnym numer 

gazetki „Echo”.    

         Przygotowaliśmy dla Was wiele cieka-

wych artykułów, m.in. przegląd najważniej-

szych wydarzeń z życia szkoły, nowości czy-

telnicze i modowe, przepis na pyszne ciasto, 

kolejną dawkę humoru… 

          Jest z czego wybierać i każdy z pewno-

ścią znajdzie coś dla siebie. Wystarczy tylko 

zasiąść wygodnie w fotelu lub na kanapie,  

zaparzyć aromatyczną herbatkę i zanurzyć 

się w lekturze ulubionego pisemka. Życzymy 

miłego czytania  

Zespół Redakcyjny 



 

 

 

Uroczyście rozpoczęliśmy                    

nowy rok szkolny 

 

 

Próbny alarm przeciwpożarowy 

Dnia 19 września 2019 roku w naszej szko-
le przeprowadzony został próbny alarm 
przeciwpożarowy, połączony z ewakuacją 
uczniów i pracowników z budynku. W akcji 
wziął udział Komendant Gminnego Związ-
ku OSP RP Paweł Milewczyk.  

 

 

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 
stopnia opanowania umiejętności zacho-
wania się w sytuacji zagrożenia pożarem. 
Akcja przebiegła bardzo sprawnie i w wy-
znaczonym czasie. Możemy być z siebie 
dumni! 

 

"Sprzątanie świata 2019" 

W dniach 19-20 września, jak co roku, 
wzięliśmy udział w międzynarodowej akcji 
"Sprzątanie świata", odbywającej się                 
na całym świecie w trzeci weekend wrze-
śnia. 

 

 

 

http://www.czestkowo.szkolna.net/n,uroczyscie-rozpoczelismy-nowy-rok-szkolny
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,uroczyscie-rozpoczelismy-nowy-rok-szkolny


Święto Pieczonego Ziemniaka 

23 września obchodziliśmy Święto Pieczo-
nego Ziemniaka. To jedna z naszych szkol-
nych tradycji.  

 

Zapłonęło wielkie ognisko, a potem wszy-
scy zajadali się pieczonymi  w żarze ziem-
niakami. 

 

Wzruszające pożegnanie... 

Człowiek w swym życiu etapów ma wiele - 
są narodziny, szkoła, wesele, 

a kiedy stanie u bram dorosłości, 
zaczyna pracę – ku swej radości?    

 

Ta praca daje mu satysfakcję… 
chociaż nie zawsze szef ma rację. 

Są chwile miłe, radości i smutki, 
człowiek raz duży, raz jest malutki… 

Lecz wszystko zawsze swój koniec ma - 
także i praca wiecznie nie trwa… 

Wtedy to człowiek myśli z zachwytem: 
"Nareszcie jestem już EMERYTEM!!! 

30 września społeczność naszej szkoły po-
żegnała odchodzącą na emeryturę Panią 
mgr Katarzynę Laskowską, która całą swo-
ją karierę zawodową związała tylko z jedną 
placówką - Szkołą Podstawową w Częst-
kowie. 

                                 

Ogólnopolskie Urodziny                                 
Książkowego Misia 

15 października w naszej szkole obchodzi-
liśmy Ogólnopolskie Urodziny Książkowe-
go Misia. Święto to znajduje się w kalen-
darzu kampanii społecznej "Cała Polska 
czyta dzieciom". Jego data związana jest            
z ukazaniem się pierwszego wydania po-
wieści "Kubuś Puchatek" autorstwa Alana 
Alexandra Milne (14 października 1926 
roku). 

 

Z tej okazji wszyscy przynieśli do szkoły 
swoje ulubione misie. Na korytarzach             
i w salach królowały pluszowe niedźwiad-
ki... 



 

II Szkolny Konkurs Kaligraficzny 
"Mistrz Pióra" 

Dnia 8 października, z okazji Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji, zorgani-
zowaliśmy II Szkolny Konkurs Kaligraficzny 
"Mistrz Pióra".  

 

Celem konkursu było: rozbudzanie umie-
jętności kształtnego i pięknego pisania, 
rozwijanie wrażliwości na piękno języka 
ojczystego, rozpowszechnianie sztuki kali-
grafii wśród dzieci  i młodzieży, rozwijanie 
zainteresowań i talentów uczniów, pobu-
dzanie aktywności twórczej. W konkursie 
udział wzięło 32 uczniów klas II-VIII. 
Uczestnicy ręcznie przepisywali przygoto-
wany przez organizatora fragment baśni 
H.Ch. Andersena. Prace uczniów oceniała 
komisja, biorąc pod uwagę: staranność                  
i płynność pisma, estetykę, poprawność 
ortograficzną i interpunkcyjną, czytelność, 
bezbłędność, proporcjonalność liter,           

przestrzeganie liniatury, rozmieszczenie 
tekstu, oryginalność elementów graficz-
nych oraz przepisanie całości tekstu                   
w określonym czasie. 

 

Wyniki konkursu ogłoszono 18 październi-
ka, podczas apelu z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  

 

Laureatami zostali: 

Klasy II-III 

I miejsce - Aleksandra Żywicka                            
II miejsce - Agata Zaborowska 

 



Klasy IV-VI 

I miejsce - Kornelia Pupacz                                   
II miejsce - Nikola Hinc                                         

III miejsce - Anna Rompca 

Klasy VII-VIII 

I miejsce - Helena Nowicka                                   
II miejsce - Julia Bartecka                                    
III miejsce - Mateusz Roda 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!!! 

 

XIX Dzień Papieski pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy!” 

Dnia 16 października, z okazji Dnia Papie-
skiego, wysłuchaliśmy montażu słowno-
muzycznego w wykonaniu uczniów klasy 
VI.  

 

Zaśpiewaliśmy również wspólnie "Barkę" - 
ulubioną pieśń Jana Pawła II. 

 

 

 

Pasowanie na ucznia 

Dnia 18 października w naszej szkole miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie - pasowanie 
na ucznia. Do tego ważnego święta dzieci 
przygotowywały się przez kilka tygodni. 
Chciały bowiem udowodnić, że nie są już 
przedszkolakami. Zanim zostały przyjęte  
w poczet uczniów Szkoły Podstawowej             
w Częstkowie, wykazały się swoimi umie-
jętnościami.  

 

Następnie odbyło się uroczyste ślubowa-
nie i pasowanie  na ucznia. Pierwszoklasi-
ści potwierdzili treść przysięgi poprzez 
odbicie odcisku kciuka w Księdze Uczniów. 
Na zakończenie otrzymali dyplomy. To był 
wyjątkowy dzień dla naszych PIERWSZO-
KLASISTÓW.  Z pewnością na długo pozo-
stanie w ich pamięci. 

 

Spotkanie autorskie                          
ze Zbigniewem Kołbą  

„Uczymy się dla siebie, a najbliższym 
sprawiamy radość tym, co umiemy”. Takie 
motto towarzyszyło spotkaniu autorskie-
mu ze Zbigniewem Kołbą, które odbyło się 
w naszej szkole 21 października br.  

 



 

Na spotkanie z autorem książki dla dzieci 
pt. „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” zaprosi-
ła uczniów klas IV-VI Biblioteka Publiczna 
Gminy Szemud. 

                                    

Wybory do Samorządu                 
Uczniowskiego 

W październiku odbyły się wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego.  

 

Podczas tajnego głosowania wybraliśmy 
jego nowy skład. Oto on: 

Wiktoria Hommel (klasa VIII)                          
Agata Naczk (klasa VIII)                                     

Julia Bartecka (klasa VIII) 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy               
na rzecz szkoły! 

 

Dzień Anioła 

W dniu 31 października 2019 roku obcho-
dziliśmy ,,Dzień z Aniołem”, zorganizowa-
ny w naszej szkole po raz pierwszy,                   
ale zapewne nie ostatni. 

 

Nasi uczniowie przebrali się za anioły                   
i tego dnia starali się być ,,dobrymi anio-
łami” dla innych. Aby przybliżyć uczniom 
postać anioła i sens jego istnienia, podjęli-
śmy pewne działania. Jednym z nich był 
konkurs na wykonanie postaci anioła do-
wolną techniką artystyczną. Dzieci, które 
przebrały się za anioły i wykonały prace, 
zostały w szczególny sposób wyróżnione, 
między innymi słodkim poczęstunkiem. 
Zostały przeprowadzone rozmowy na te-
mat aniołów. Na apelu dzieci wysłuchały 
wierszy recytowanych przez uczennice              
kl. VIII. Tego dnia uczniowie zwracali się  
do koleżanek, kolegów oraz nauczycieli 
miłymi słowami.  



Uhonorowaniem tego wspaniałego dnia 
była wspólna zabawa przy piosenkach 
Magdy Anioł. 

Ten dzień był wyjątkowy, bo przypomniał 
nam, że Anioły to nasi duchowi Przyjaciele. 
Gdybyśmy pamiętali o nich codziennie, 
nasze życie byłoby na pewno piękniejsze. 

,,Aniołowie chronią kochających i kocha-
nych… Aniołowie czuwają… nad dziećmi 
światłości wprowadzającymi pokój”. 

Justyna Nowicka 
Jolanta Uhlenberg 

 

Wpływ czytania na rozwój dziecka 

Dnia 6 listopada rodzice wysłuchali krót-
kiej prelekcji pt. "Wpływ czytania               
na rozwój dziecka". Warto tu przypomnieć 
choć niektóre pozytywne aspekty czytania 
omówione podczas wystąpienia: 

 STYMULACJA MÓZGU 

 ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

 WYRABIANIE CIERPLIWOŚCI                                  

I KONCENTRACJI 

 WIĘŹ Z RODZICAMI 

 POBUDZANIE WYOBRAŹNI 

 SUKCES EDUKACYJNY 

 

Prelekcji towarzyszyła prezentacja pro-
gramów i projektów czytelniczych, w któ-
rych uczestniczy nasza szkoła. Jest tego 
naprawdę dużo, o czym z pewnością wie-
cie, jeśli systematycznie śledzicie wpisy            
na naszej stronie internetowej. W Szkole 
Podstawowej w Częstkowie po prostu 
CZERPIEMY RADOŚĆ Z CZYTANIA! 

 

Uroczystość z okazji Święta                     
Niepodległości 

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbyła się 
uroczystość z okazji Święta Niepodległości.  

 

Wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hym-
nu”, a także wysłuchaliśmy montażu słow-
no-muzycznego w wykonaniu uczniów 
klasy IV. 

 



 

II miejsce w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim                                  

„STROFY O OJCZYŹNIE” 

Dnia 18 listopada 2019 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Maj-
kowskiego w Wejherowie odbył się Powia-
towy Konkurs Recytatorski „STROFY O OJ-
CZYŹNIE”.  Celem konkursu było pogłębie-
nie wiedzy o poezji patriotycznej, rozwija-
nie zainteresowań literackich, kształtowa-
nie kultury żywego słowa oraz doskonale-
nie warsztatowych umiejętności recytator-
skich, a przede wszystkim uczczenie rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 

 

Szkołę Podstawową w Częstkowie repre-
zentowały cztery uczennice: Maja Naczk 
(klasa IV), Agata Damps (klasa V), Alicja 
Lesner (klasa VI) oraz Helena Nowicka 
(klasa VIII). Nasi młodzi artyści wspaniale 
się zaprezentowali i pięknie wyrecytowali 
przygotowane utwory. Konkurencja była 
ogromna, gdyż w konkursie udział wzięło 
ponad 40 uczestników w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy IV-V oraz VI-VIII. 
Nasza uczennica Alicja Lesner zyskała 
uznanie jury i znalazła się w gronie laure-
atów, zdobywając II miejsce. To wspaniałe 
osiągnięcie i ogromny powód do dumy. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!  

 

Jesteśmy pełni podziwu dla umiejętności 
recytatorskich naszych podopiecznych, ich 
wrażliwości, zaangażowania oraz patrio-
tycznej postawy. 

Iwona Białas-Rychlak 

 



Gminny Konkurs Czytelniczy           
„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ” 

Dnia 19.11.2019 w Szkole Podstawowej            
w Częstkowie odbył się Gminny Konkurs 
Czytelniczy „MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTAN-
IÔ”. W konkursie wzięło udział 28 uczniów 
szkół podstawowych w trzech kategoriach 
wiekowych. Celem konkursu była popula-
ryzacja literatury i kultury kaszubskiej, 
rozbudzenie pasji czytania  w języku ka-
szubskim, podnoszenie rangi języka ka-
szubskiego i doskonalenie kultury żywego 
słowa.  

 

Laureatami konkursu zostali:  

Kategoria klas I-III 

I miejsce - Hubert Kiełpiński 
II miejsce - Maja Domarus 

III miejsce - Bartłomiej Becker 
Wyróżnienie - Aleksandra Żywicka 

Kategoria klas IV-VI 

I miejsce - Nikodem Bladowski 
II miejsce - Agata Damps 

III miejsce - Wiktoria Kiedrowska 
Wyróżnienie - Fabian Okrój 

Kategoria klas VII-VIII 

I miejsce - Martyna Lis 
II miejsce - Helena Nowicka 

III miejsce - Paweł Pesta 
Wyróżnienie - Martyna Kuczkowska 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w eliminacjach powiatowych.  

Aleksandra Szynszecka 

 

Tydzień  Edukacji Globalnej 

W dniach 18-25 listopada 2019 roku                  
w Szkole Podstawowej w Częstkowie ob-
chodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej 
pod hasłem: „Obudźmy się! To ostatni 
dzwonek dla klimatu!” 

 

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną 
międzynarodową inicjatywą, mającą                
na celu zwrócenie uwagi społeczeństw 
europejskich na potrzebę prowadzenia 
edukacji dotyczącej spraw globalnych, 
poprzez intensywne i różnorodne działania 
skierowane przede wszystkim (ale nie tyl-
ko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest 
zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami                 
i problemami współczesnego świata, 
kształtowanie wśród nich postaw sprzyja-
jących ich rozwiązywaniu, respektujących 
różnorodność kulturową oraz umiejętność 
porozumiewania się z ludźmi wywodzący-
mi się z różnych kultur. 



 

W ciągu całego tygodnia we wszystkich 
klasach odbywały się zajęcia, podczas któ-
rych poruszano zagadnienia związane                  
z edukacją globalną. Rozmawiano m.in.               
o zmianach klimatu, zasobach natural-
nych, odpowiedzialnej konsumpcji i pro-
dukcji, ubóstwie i głodzie, zdrowiu i jakości 
życia, dostępie do edukacji, pokoju i kon-
fliktach na świecie, uchodźstwie, demo-
kracji i prawach człowieka, wolności i rów-
ności. 

 

Wszystkie klasy realizowały projekty zwią-
zane z poszczególnymi celami zrównowa-
żonego rozwoju. Prezentacja projektów 
odbyła się 25 listopada podczas apelu 
podsumowującego obchody TEG w naszej 
szkole. Uczniowie wykazali się ogromnym 
zaangażowaniem i niesamowitą kreatyw-
nością. Efektem ich pracy były m.in. plaka-
ty, układy wokalno - choreograficzne, in-
scenizacje.  

W swoich prezentacjach przedstawiali 
metody pozyskiwania czystej i dostępnej 
energii, sposoby segregacji odpadów, za-
sady zdrowego stylu życia. Zachęcali                 
do ochrony środowiska, dbania o wodę, 
zapobiegania głodowi i ubóstwu. Apelowa-
li o równość i przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji.  

 

Bardzo dziękuję całej społeczności szkolnej 
za zaangażowanie w obchody Tygodnia 
Edukacji Globalnej. Jednocześnie zachę-
cam do działań na rzecz celów zrównowa-
żonego rozwoju. Każdy z nas może przy-
czyniać się do ratowania świata i realizo-
wać globalne cele! Postępujmy tak,               
aby nam wszystkim żyło się lepiej! 

Iwona Białas-Rychlak 

 

Festiwal Krajów Anglojęzycznych 

Dnia 28.11.2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Częstkowie odbył się Festiwal Krajów 
Anglojęzycznych. W festiwalu, który był 
jednocześnie konkursem, udział wzięli 
wszyscy uczniowie klas 4 - 8.  



Uczniowie przygotowali stanowiska i pre-
zentowali na nich wcześniej wylosowane 
państwa. 

 

Nasza podróż po krajach anglojęzycznych 
rozpoczęła się na czwartej godzinie lekcyj-
nej. Uczniowie odwiedzali takie kraje, jak: 
Szkocja, USA, Kanada, Irlandia, Walia             
oraz RPA, dowiadując się na ich temat wie-
lu ważnych informacji i ciekawostek. 
Uczniowie przygotowali quizy, zabawy. 
Można było również częstować się przeką-
skami charakterystycznymi dla danych 
krajów, tj. syropem klonowym, zielonym 
sokiem z pietruszki, babeczkami czy cia-
steczkami w kształcie koniczyny. Na sta-
nowisku Irlandii na uczniów czekał św. 
Patryk, z którym można było zrobić sobie 
zdjęcie. 

 

Pod koniec festiwalu uczniowie mogli za-
głosować na stanowisko, które najbardziej 
przypadło im do gustu. Zwycięzcami kon-
kursu zostały klasy: 

I miejsce - kl. IV (Szkocja) 
II miejsce - kl. V (USA) 

III miejsce - kl. VI gr. B (Irlandia) 

Gratulujemy! 

 

Szkolna podróż po krajach anglojęzycznych 
dostarczyła nam wielu ciekawych informa-
cji oraz wrażeń. 

Daria Krause-Włas 

 

Andrzejki  

 

 

Z.R. 



WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ              
JĘZYKA ANGIELSKIEGO                    

PANIĄ DARIĄ KRAUSE-WŁAS 

 

Redaktorzy (R.): Kiedy postanowiła Pani zo-
stać nauczycielką?  

Pani Krause-Włas (P.K-W.): Zawsze  chciałam 
być nauczycielem, ale kiedy byłam dzieckiem, 
marzyłam o tym, żeby uczyć geografii. 

R.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten przed-
miot nauczania? 

P.K-W.: W liceum zawsze pomagałam kole-
żankom i kolegom z klasy w nauce języka an-
gielskiego i to pomogło mi wybrać kierunek 
studiów. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w tym zawodzie                
i dlaczego? 

P.K-W.: Lubię dzielić się z innymi tym, co naj-
ważniejsze – wiedzą. 

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

P.K-W.: Zdarzają się czasem takie sytuacje, 
których chciałabym uniknąć, ale wolę skupić 
się na pozytywnych aspektach swojej pracy. 

R.: Jakie były Pani ulubione przedmioty                
w szkole? 

P.K-W.: Uwielbiałam uczyć się wszystkich języ-
ków. Maturę zdawałam z języka polskiego, 
angielskiego i niemieckiego. 

R.: Czym Pani się interesuje?  

P.K-W.: Interesuję się literaturą i kinem. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.K-W.: Bardzo dużo czytam i lubię długie 
spacery z moimi psami. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich ma-
rzeniach? 

P.K-W: Lubię podróżować. Zwiedziłam wiele 
krajów i marzę o tym, żeby zobaczyć więcej 
bardziej egzotycznych miejsc na świecie. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.K-W.: W SP Częstkowo pracuję dopiero 3 
miesiące, a już zdążyłam się zorientować, że to 
bardzo dobra szkoła, świetni nauczyciele                     
i bardzo sympatyczni uczniowie. Jeśli mogła-
bym coś zmienić, to oczywiście rozbudowała-
bym naszą szkołę, żebyśmy wszyscy mieli wię-
cej przestrzeni. Marzę też o pracowni języko-
wej. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom na-
szej szkoły? 

P.K-W.: Chciałabym przekazać Wam, że macie 
przed sobą całe życie i tylko od Was samych 
zależy, jak ono będzie wyglądało. Wszystko             
w Waszych rękach, a nauka pomoże Wam 
osiągnąć sukces. 

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę. Życzymy 
dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-
wych. 

P.K-W.: Dziękuję bardzo. 

Z.R. 



 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 

- Spać.                                  Martyna Wojewska 

- Grać w gry.                              Martyna Reszka 

- Słuchać muzyki.                        Natalia Wenta 

- Grać w nogę.                           Szymon Klebba 

- Rysować, czytać książki.        Helena Nowicka 

 

- Grać w piłkę.                                     Filip Hinc 

- Rysować.                                      Maja Naczk 

- Grać w piłkę nożną.            Dominik Domarus 

- Grać w gry.                             Bartek Domarus 

- Słuchać muzyki i jeździć na rowerze. 

Julia Bartecka 

- Spać.                                     Szymon Wojewski 

- Grać w nogę.                           Michał Nowicki 

- Jeździć na rolkach.            Vanessa Wojewska 

- Słuchać muzyki.                   Wiktoria Hommel 

- Grać w piłkę.                               Paweł Pesta 

- Słuchać muzyki.                       Weronika Bach 

- Bawić się.                                Sławek Wenta 

- Grać w gry.                        Sławek Baranowski 

- Rysować.                                Weronika Góral 

- Słuchać muzyki.                     Arkadiusz Sikora 

- Grać w gry.                               Zuzia Wasilka 

- Grać w koszykówkę.          Maria Baranowska 

- Bawić się z kotem.               Zosia Waldowska 

- Słuchać muzyki, oglądać filmy. Agata Naczk 

- Bawić się z kotami.             Amelia Szymańska 

- Bawić się z psem.                     Asia Kowalska 

- Grać w gry.                                Seweryn Dorsz 

- Czytać książki.                               Ola Damps 

- Jeździć na rowerze.                     Oskar Sikora 

- Czytać książki.        Pani Aleksandra Szynszecka 

- Bawić się na dworze.             Wiktoria Melcer 

- Bawić się z kuzynką.                Nikola Wasilka 

- Czytać, słuchać muzyki.  Szymon Kaźmierczak 

- Bawić się na dworze.        Maciej Kowalewski 

 

- Czytać książki.                  Natalia Kowalewska 

- Imprezować.                 Pan Tomasz Piotrowicz 

- Czytać książki.                 Pani Judyta Burchacz 

- Grać w gry.                                Oliwia Sikora 

 

Agata 



 

 

 

Akademia Sztuk Tradycyjnych                    

i Współczesnych w Donimierzu 
 

Uczniowie naszej szkoły kilkakrotnie od-
wiedzili to wyjątkowe miejsce w ramach 
zajęć języka kaszubskiego. Podczas warsz-
tatów tworzyli rozmaite dzieła z gliny: mi-
seczki, domki, gnomy, pierniczki i bałwan-
ki. Świetnie się przy tym bawili :) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Akademia.Sztuk.Tradycyjnych.w.Donimierzu/
https://www.facebook.com/Akademia.Sztuk.Tradycyjnych.w.Donimierzu/


 

JESIEŃ 

Cześć! Jesień w pełni, a wraz z nią mamy 
nowe trendy w modzie. Zapraszam                   
do lektury! 

Kiedyś ubrania z motywem moro były 
ogromnym trendem. Po prostu były wszę-
dzie. Moda często lubi wracać do ubrań 
sprzed lat. Za duże spodnie z typowo woj-
skowym motywem moro są świetne. Wy-
dajemy się w nich szczupli, a nasza styliza-
cja zyskuje na oryginalności. 

 

 

Frotki również kiedyś były często spotyka-
ne. W ostatnim czasie dopadła nas fala 
tych gumko-bransoletek. Scrunchie jest                
o wiele częściej spotykanym zamiennikiem 
tej nazwy. Mamy pełno wzorów i kolorów. 
Są łatwo dostępne i uniwersalne. 

Spodnie, buty, skarpetki czy bluzy z moty-
wie szachownicy! Po dodaniu takiego ele-
mentu garderoby nasza stylizacja jest                    
„z pazurem” i wygląda nietypowo. 

 

Osoby z wadą wzroku też znajdą coś                 
dla siebie! Okrągłe oprawki są ostatnio 
wszędzie. Dodają nam uroku i słodkości,              
a do tego są funkcjonalne! 

To na razie wszystko z obecnie występują-
cych trendów. Mam nadzieję, że Was zain-
spirowałam. Do następnego numeru! 

 

Wiktoria 



 

 Gaëlle Callac  

CELESTYNKA                         
GWIAZDA NA NOCNYM NIEBIE  

Słynna „Dziewczynka z zapałkami” Andersena 
opowiedziana z perspektywy… zapałki.                  

 

Celestynka to jedna z wielu zapałek mieszkają-
cych w cichym i przytulnym pudełeczku. Różni 
się jednak znacznie od swoich koleżanek. Cele-
stynka marzy o wielkiej „zapałkowej” karierze. 
Wyobraża sobie siebie jako gwiazdę filmową. 
Chciałaby rozświetlić przepiękną choinkę                
lub wskazać drogę zbłąkanemu rozbitkowi. 
Nagle… pudełko otwiera się i Celestynka trafia 
w ręce małej, zziębniętej dziewczynki.                    
Czy zapałka zdobędzie wymarzoną sławę? 

Ulf Stark, Charlotte Ramel   

SIOSTRZYCZKA 

Najpierw jej nie było. 
Potem była piłką w brzuchu mamy. 
Teraz jest moją siostrzyczką. 

Prosta, ciepła historia o tym, jak to jest, kiedy 
na świecie pojawia się młodsze rodzeństwo. 
Początkowo nie można się z nim ani porozu-
mieć, ani za bardzo pobawić, ale można – po-
czuć się dużym i odpowiedzialnym!        

 

Urszula Sieńkowska-Cioch 

PRZYGODY JEŻA SZYMONA 

W lesie jeża Szymona jesień pachnie liśćmi                 
i późnymi jagodami. Piaszczysta droga grzeje 
łapki, a łąka kusi przygodami, ale mama po-
spiesza – muszą zdążyć przed nocą do legowi-
ska. Gospodarz już im je uszykował na zimę. 
Jeszcze tylko kilka słów zamienionych z przyja-
ciółmi z gospodarstwa i czas na sen. 

 

Tak zaczynają się przygody małego jeżyka              
w lesie. Poznajcie jego życie w rytm czterech 
pór roku, jego nowe miejsca, ciekawych zna-
jomych i przyjaciół na całe życie! 

Paweł Beręsewicz, Olga Reszelska 

CZY WOJNA JEST                
DLA DZIEWCZYN? 

Historia małej Elki, którą pewnego dnia zasko-
czyła II wojna światowa i bardzo popsuła jej 
dzieciństwo.  

 

https://lubimyczytac.pl/autor/171958/gaelle-callac
https://lubimyczytac.pl/autor/14414/ulf-stark
https://lubimyczytac.pl/autor/75954/charlotte-ramel
https://lubimyczytac.pl/autor/145758/urszula-sienkowska-cioch
https://lubimyczytac.pl/autor/6115/pawel-beresewicz
https://lubimyczytac.pl/autor/67948/olga-reszelska


Piaskowe kulki zamieniły się w groźne bomby, 
tatę wezwały ważne sprawy i w ogóle nie 
chciały wypuścić, a mama-lekarka to już na-
prawdę prawie nie mogła wyjść z pracy. Elka 
uczy się uważać na słowa. Radzić sobie, nie 
beczeć. I nawet robić opatrunki! I dochowy-
wać najprzeogromniejszych tajemnic! A prze-
cież jest tylko małą dziewczynką i nie powinna 
dźwigać tak wielkich ciężarów. 

 

Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych 
wydana w koedycji z Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Joanna Zagner-Kołat,                            

Małgorzata Strękowska-Zaremba 

KRÓLEWSKIE ŻYCIE               
KRÓLÓW 

Poczet władców Polski w pigułce – to najnow-
sza propozycja zgranego duetu Małgorzaty 
Strękowskiej-Zaremby i Joanny Zagner-Kołat.  

 

Przygotowany przez nie komiks przedstawia 
najważniejsze fakty z panowania władców 
Polski – od Mieszka I po Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.  

Czytelnicy znajdą tu solidną porcję wiedzy 
historycznej przyprawioną żartami. Dla docie-
kliwych autorki przygotowały także kącik                  
z ciekawostkami, uzupełniający podstawowe 
informacje. 

Lauren Wolk 

ROK, W KTÓRYM                        
NAUCZYŁAM SIĘ KŁAMAĆ 

Wielokrotnie nagradzana poruszająca powieść 
dla młodzieży o złu, fałszywym oskarżeniu                   
i samotnej walce w obronie sprawiedliwości, 
porównywana ze słynnym „Zabić drozda” Har-
per Lee. 

Chciałam, żeby Betty wróciła tam, skąd przyje-
chała. 
Chciałam, żeby to się wszystko nagle odstało. 
Chciałam być tą Annabelle, którą byłam daw-
niej. 

 
 

Jesienią 1943 roku spokojny świat pensylwań-
skiej wsi, gdzie wojna jest tylko dalekim 
echem, przestaje być dla Annabelle bezpiecz-
nym miejscem. Pewnego ranka w szkole poja-
wia się nowa uczennica, brutalna i złośliwa 
Betty. Ofiarą jej prześladowania i intryg staje 
się nie tylko Annabelle, ale też włóczęga i dzi-
wak Toby, który jest weteranem wojennym                  
i jej przyjacielem. A gdy ma się dwanaście lat, 
nie jest łatwo stawić czoła złu, które nagle czai 
się tak blisko… 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

https://lubimyczytac.pl/autor/67937/joanna-zagner-kolat
https://lubimyczytac.pl/autor/152525/lauren-wolk
http://lubimyczytac.pl/


 

Poznajmy zwierzęce sposoby                     

na zimno 

Dla zwierząt zima to okres walki o prze-

trwanie. Część zwierząt migruje do cie-

płych krajów uciekając przed chłodem                   

i głodem, inne zapadają w sen zimowy.   Są 

też takie, które pozostają aktywne, chociaż 

zmieniają dietę lub tryb życia. Warto po-

znać bliżej te strategie przetrwania. 

Ptaki lecąc do ciepłych krajów pokonują 

tysiące kilometrów. Gromadzą się                    

w stada, dzięki temu są mniej narażone              

na atak drapieżników. Powracają wiosną, 

gdy jest cieplej i więcej pokarmu. 

Do snu zimowego zwierzęta muszą się 

odpowiednio przygotować. Latem i jesie-

nią żerują poszukując jedzenia, aby zgro-

madzić odpowiednią ilość tłuszczu. Muszą 

znaleźć również odpowiednie schronienie 

na ten czas. 

Jeśli nie mają możliwości przespania zimy 

bądź ucieczki od niej, znajdują na to swoje 

sposoby: 

 aby utrzymać stałą temperaturę ciała, 

spożywają znacznie więcej pokarmu, 

 zmieniają dietę i stopień aktywności, 

 wymieniają futro z letniego na zimo-

we, które jest grubsze i gęstsze. 

 

 

Helena 

 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 

Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. 
Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz. 

*** 

Spadają z drzewa żółte, czerwone.              
Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę. 

*** 

Choć kolczaste jak jeże,                                     
każdy do rąk je bierze.                                                                    

Odziera z odzienia i w koniki zamienia.  

*** 

Jakie obuwie do tego służy,                                
żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży. 

*** 

To miesiąc smutny taki,                                        
bo odleciały już ptaki                                                   
i liść ostatni już opadł.                                          
Ten miesiąc zwie się... 

 

 

 

 

 

 

 

Z.R. 



 

Sporty idealne na jesień 

Siłownia 

Siłownia to miejsce, w którym każdy może 
zadbać o dobrą kondycję fizyczną i psy-
chiczną. 

Nordic walking 

Nordic walking to sport idealny na każdą 
porę roku. Technika tego sportu nie jest 
trudna do opanowania, a sprzęt można 
kupić za kilkadziesiąt złotych. To doskonały 
sposób na poznanie najbliższej okolicy, 
dotlenienie organizmu, a także aktywne 
spędzenie czasu z przyjaciółmi. 

Rower i rolki 

Przejażdżki na rowerze lub na rolkach po-
zwolą odkryć nowe zakątki i cieszyć się 
krajobrazami. 

Bieganie 

Bieganie zwiększa sprawność fizyczną, 
hartuje organizm, przez co rzadziej choru-
jemy i nie dopadają nas wahania nastroju. 

Joga 

Rozciąganie zapobiega przeciążeniom, 
redukuje bóle kręgosłupa, kości. To ideal-
na aktywność dla tych, którzy cały dzień 
spędzają przy biurku czy w szkolnej ławce. 

Basen 

Pływanie na basenie to same korzyści. 
Dzięki temu, że podczas ruchu w wodzie 
angażujemy praktycznie wszystkie mię-
śnie, pływanie odgrywa rolę profilaktyczną 
i rehabilitacyjną.  

Mateusz 

 

  

 

CIASTO MARCHEWKOWE 

Składniki: 

 1,5 szklanki startej marchewki (około 3-4 
marchewki) 

 1,5 szklanki mąki 

 4 jajka 

 1 szklanka oleju 

 1 szklanka cukru 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 płaska łyżeczka sody 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1 łyżeczka przyprawy do piernika (można 
pominąć) 

 1 łyżka cukru waniliowego 

 1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich 

 pół łyżeczki soli 

Sposób przygotowania: 

 Marchewkę trzemy na tarce o drobnych 
oczkach. 

 Orzechy włoskie kroimy, siekamy lub ła-
miemy na małe kawałki. 

 Piekarnik nastawiamy na 180 °C. 

 Jajka z cukrem i cukrem waniliowym ubi-
jamy mikserem przez ok. 3 minuty. 

 Zaczynamy powoli dolewać olej – ciasto             
w trakcie mieszania wchłonie cały. 

 Ciągle ubijając, stopniowo dodajemy mąkę 
wymieszaną z solą, proszkiem i sodą. Cia-
sto powinno być gęste. 

 Dodajemy cynamon, ewentualnie przy-
prawę do piernika. 

 Na końcu wsypujemy odciśniętą mar-
chewkę i orzechy, mieszamy ostatni raz. 

 Formę (najlepiej tortownicę o średnicy 26 
cm) natłuszczamy  lub wykładamy papie-
rem do pieczenia. 

 Wlewamy ciasto i pieczemy je ok. 45-55 
minut (najlepiej sprawdzać patyczkiem). 

SMACZNEGO  

Julia 



 

Mama mówi do Jasia:                                                

- Zapamiętaj! Nigdy nie jesteś                            

bezużyteczny. Zawsze możesz służyć                    

jako zły przykład. 

*** 

Linie równoległe mają tak wiele                   

wspólnego ze sobą! Szkoda tylko,                         

że się nigdy nie spotkają… 

*** 

Żona prosiła mnie o podanie szminki.            

Niechcący podałem jej klej w sztyfcie. 

Chyba ciągle jest o to obrażona,                

bo nadal się nie odzywa. 

*** 

Żona przegląda kobiecą prasę.                              

Nagle z przerażeniem biegnie do męża.                     

- Kochanie, czy ty wiesz, ile trzeba biegać, 

aby spalić pączki?                                                       

– A po co palić pączki? 

*** 

Jasiu chwali się kolegom:                                           

- Jestem tak dobry w spaniu, że mogę                 

to robić z zamkniętymi oczami. 

*** 

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze 

całującą się parę.                                                            

– Dlaczego oni to robią? – pyta Małgosia.   

– Nie wiesz? On chce jej gumę do żucia. 

*** 

- Tatusiu, widziałem jak nasz sąsiad gonił 

ruszający autobus…                                                     

- I co?                                                                                       

- Poszczułem go naszym psem i zdążył. 

*** 

List z wakacji:                                                         

„Tutaj jest pięknie. Jestem zadowolony. 

Dużo leżę i odpoczywam.                                     

Nie martwcie się o mnie.                                      

PS Co to jest epidemia?”  

*** 

- Mamo, kup mi małpkę. Proszę…                               

- A czym ty ją będziesz karmił, synku?                  

- Kup mi taką z zoo. Ich nie wolno karmić. 

*** 

W tramwaju starszy pan narzeka:                           

– Co za czasy, co za ludzie, co za maniery! 

– Ale o co panu chodzi,                                       

przecież pan siedzi? 

– Ja – tak, ale moja żona cały czas stoi… 

*** 

Na peron wbiega facet z walizą i pyta: 

– Panie, panie, jaki to pociąg?! 

– Żółty! 

– No, ale dokąd? 

– Przecież do połowy! 

*** 

− Jasiu, wierzysz w duchy?                                        
− pyta nauczycielka. 

− A dlaczego? 
− Widzisz… przed szkołą stoi twój dziadek, 
na którego pogrzeb zwalniałeś się wczoraj 

z matematyki… 

Szymon 



KOLOROWANKA NA JESIENNE WIECZORY :) 


