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ECHO

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTKOWIE   

 

Maria Terlikowska 

Przedwiośnie 

Sczerniały dachy i pola, 
na drodze - błoto do kolan. 

Gołębie gruchają dziś głośniej: 
Przedwiośnie! Przedwiośnie! 

I wróble ćwierkają inaczej, 
i wrona inaczej dziś kracze. 

I bałwan się skurczył od rana, 
że... prawie już nie ma bałwana! 
Nos tylko mu sterczy żałośnie... 

Przedwiośnie! Przedwiośnie! Przedwiośnie! 
Przebiega kot przez podwórze, 

ostrożnie omija kałuże: 
-Brrr! Wszędzie woda i woda, 

to nie dla kota pogoda! 
Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie. 

Przedwiośnie... Wiadomo, przedwiośnie! 
A wiosna, gdzież się podziewa? 

Za jakie skryła się drzewa? 
W leszczynach się chowa czy klonach, 

słoneczna, promienna, zielona? 
Na razie są tylko bazie. 

I kotki na wierzbie - na razie... 
A potem już może za tydzień, 
na stałe się wiosna rozgości. 
Widzicie? Już idzie! Już idzie, 

bo pąki pękają z radości. 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY „ECHA”:) 

 

Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze 

ręce kolejny numer gazetki szkolnej „Echo”. 

       Znaleźliśmy się wszyscy w trudnej sytu-

acji: nie możemy chodzić do szkoły, wycho-

dzić z domu, spotykać się z przyjaciółmi… 

Zachęcam zatem do czytania :) 

         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. Życzymy miłego 

czytania  

Zespół Redakcyjny 



 

 

Zbiórka darów dla podopiecznych 
OTOZ ANIMALS Schroniska                      
dla Bezdomnych Zwierząt                

w Dąbrówce 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz 
ten, kto daje"  

Jan Paweł II 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyłączyli się                       
do akcji zbiórki darów dla podopiecznych 
OTOZ ANIMALS Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce. 

 

JESTEŚCIE WIELCY!!! 

 

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin 
Ósmoklasisty z Operonem 

 

 

Warsztaty nawigacyjne 

Dnia 18 listopada i 2 grudnia 2019 roku 
troje uczniów z klasy VIII (Julia Bartecka, 
Wiktoria Hommel, Arkadiusz Sikora)                
wraz z opiekunem uczestniczyło w szkole-
niu ,,Interdyscyplinarne zabawy nawiga-
cyjne na mapie morskiej".  

 



Podczas tych zajęć uczniowie poznawali 
elementy nawigacji w połączeniu z tre-
ściami z zakresu matematyki. Celem tego 
szkolenia jest przygotowanie uczniów               
do udziału w Wojewódzkim Konkursie                  
o Tytuł Mistrza Nawigacji. 

Anna Damps 

 

Mikołajki 

 

 

Klasa VII w Multikinie 

 

 

Świąteczny kiermasz 

 

 

„Podróż po Afryce" 

W grudniu uczniowie klasy V, w ramach 
omawiania lektury „W pustyni i w pusz-
czy”, realizowali projekt edukacyjny „Po-
dróż po Afryce”. Zostali podzieleni na czte-
ry grupy.  

 

 



Zadaniem zespołów było zgromadzenie                
i przedstawienie informacji na temat bo-
haterów powieści, mieszkańców Afryki, 
trasy podróży Stasia i Nel, zjawisk przyrody 
oraz fauny i flory. Na kolejnych lekcjach 
języka polskiego uczniowie przedstawiali 
efekty swojej pracy. Powstały bardzo cie-
kawe prezentacje.  

 

Uczniowie wykazali się ogromnym zaanga-
żowaniem i niezwykłą kreatywnością. Oka-
zało się, że poznawanie i omawianie lektu-
ry szkolnej wcale nie musi być nudne:) 

 

Wigilijnie... 

20 grudnia spotkaliśmy się po raz ostatni 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Obej-
rzeliśmy jasełka w wykonaniu uczniów 
klasy VI. Pani Dyrektor złożyła wszystkim 
świąteczne i noworoczne życzenia. 

 

 

Ogłosiliśmy wyniki przedświątecznych 
konkursów. Potem odbyło się wspólne 
kolędowanie. Następnie rozeszliśmy się  
do sal, aby w klasowym gronie spotkać się 
przy wigilijnym stole. 

 

Tydzień kodowania 

W dniach 9.12.2019 do 13.12.2019 w na-
szej szkole odbył się tydzień kodowania. 
Uczniowie klas IV-VII na lekcji matematyki 
rozwiązywali zakodowane zadania.  

 

 



W czasie zajęć korzystali z narzędzi multi-
medialnych, za pomocą specjalnej aplikacji 
odczytywali QR Kody. Zajęcia sprawiły 
uczniom dużo satysfakcji. Połączenie tech-
nik kodowania z nauką matematyki okaza-
ło się dla nich ciekawym doświadczeniem. 

Anna Damps 

 

Zabawa karnawałowa 

 

 

100. rocznica zaślubin                                
Polski z morzem 

Dnia 10.02.2020 r. reprezentacja naszej 
szkoły brała udział w obchodach 100. 
rocznicy zaślubin Polski z morzem. Uroczy-
stości w Pucku rozpoczęły się inscenizacją 
przywitania gen. J. Hallera  na dworcu PKP, 
po czym nastąpił uroczysty przemarsz              
na Stary Rynek, gdzie miało miejsce odsło-
nięcie pamiątkowej tablicy Antoniego 
Miotka, związanego z Puckiem działacza 
niepodległościowego.  

 

 

Po Mszy św. w Farze wraz z prezydentem 
Polski A. Dudą nastąpił przemarsz do portu 
rybackiego, gdzie nastąpiła inscenizacja 
zaślubin Polski z morzem. 

Jacek Nowicki 

 

„Bądź kumplem, nie dokuczaj!” 

Uczniowie klasy VII wzięli udział w ogólno-
polskiej kampanii społecznej „Bądź kum-
plem, nie dokuczaj!”. Akcja Cartoon Ne-
twork pod honorowym patronatem Mini-
sterstwa Cyfryzacji i Rzecznika Praw Oby-
watelskich ma na celu pomoc w reagowa-
niu na dokuczanie.  

 

 



Uczniowie poznali ambasadorów akcji                   
i zapoznali się z Kodeksem Kumpla. Na-
stępnie wyruszyli w podróż, która pozwoli-
ła im odkryć, jak różnorodnymi cechami 
obdarzenie są ludzie. Swoją przygodę roz-
poczęli od spakowania walizek. Umieścili 
w nich cechy, które będą przydatne pod-
czas wyprawy. Po wyruszeniu w drogę 
okazało się, że w trakcie podróży nastąpiły 
komplikacje - znaleźli się na nieznanej wy-
spie. Musieli zbudować schronienie,                       
w którym mogliby spędzić noc. Skorzystali 
z posiadanych materiałów i stworzyli nie-
samowite budowle. Wykazali się przy tym 
ogromnym zaangażowaniem, kreatywno-
ścią, pomysłowością i umiejętnością 
współpracy w zespołach. Podczas zabawy 
nauczyli się, że wiele ich łączy i każdy ma 
w sobie cechy, które warto docenić. 

 

Prelekcja na temat bezpieczeństwa 

 

Dnia 6 lutego br. w naszej szkole odbyła 
się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa                  
w ruchu drogowym w związku z budową 
trasy S6. Przedstawiciele firmy BUDIMEX 
omówili najważniejsze kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,                    
a następnie wręczyli wszystkim uczniom 
opaski odblaskowe. 

 

Walentynki 

 

 

Sukces w IV Wojewódzkim                   
Konkursie Artystycznym „Historia, 

Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość’’ 

Dnia 19 lutego 2020 roku odbył się finał IV 
Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 
,,Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniej-
szość’’ zorganizowanego przez Szkołę Pod-
stawową im. Żołnierzy Niezłomnych                    
w Pobłociu, Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN o/Gdańsk, 7 Pomorską 
Brygadę Obrony Terytorialnej, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie oraz Gminny 
Dom Kultury w Lini.  Konkurs składał się                           
z trzech etapów. Pierwszy przeprowadzo-
ny został w macierzystych szkołach 
uczestników, drugi odbył się 12 lutego br. 
w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
a trzeci (finał) - w Szkole Podstawowej im. 
Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu. 



Uczestnicy recytowali wybrane wiersze 
poświecone żołnierzom niezłomnym. Oce-
niani byli w dwóch kategoriach wieko-
wych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. 

 

Szkołę Podstawową w Częstkowie repre-
zentowało czworo uczniów: Agata Damps 
(klasa V), Alicja Lesner (klasa VI), Helena 
Nowicka (klasa VIII) oraz Szymon Kaźmier-
czak (klasa VIII). Troje z nich znalazło się            
w gronie laureatów. Helena Nowicka zdo-
była I miejsce w kategorii klas VII-VIII, na-
tomiast Alicja Lesner – III miejsce w kate-
gorii klas IV-VI! To wspaniały sukces                      
i ogromny powód do dumy! 

 

Serdecznie gratulujemy naszym pod-
opiecznym i życzymy dalszych osiągnięć!  

Jesteśmy pełni podziwu dla ich umiejętno-
ści recytatorskich, wrażliwości, zaangażo-
wania oraz patriotycznej postawy. 

Iwona Białas-Rychlak 

 

Sukces w Gminnym Konkursie              
Recytatorskim Poezji Polskiej 

Dnia 10 marca br. w Bibliotece Publicznej 
w Szemudzie odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji Polskiej. Naszą szkołę 
reprezentowało pięcioro uczniów: Natalia 
Voigt (klasa I), Agata Damps (klasa V), Ali-
cja Lesner (klasa VI), Helena Nowicka (kla-
sa VIII), Szymon Kaźmierczak (klasa VIII). 
Nasi artyści wspaniale się zaprezentowali            
i pięknie wyrecytowali przygotowane 
utwory. Alicja zdobyła wyróżnienie, nato-
miast Szymon uplasował się na II miejscu                  
i zakwalifikował się do eliminacji powiato-
wych. Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!!! 

 

Z.R. 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ                  
BIOLOGII                                                   

PANIĄ ANITĄ NOWACKĄ 

Redaktorzy (R.): Kiedy postanowiła Pani 

zostać nauczycielką? 

Pani Nowacka (P.N.): W liceum, po matu-

rze, kiedy wybierałam kierunek studiów, 

to wybrałam biologię z pedagogiką,                 

aby móc pracować w szkole. 

R.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten 

przedmiot nauczania? 

P.N.: Od zawsze lubiłam biologię i przyro-

dę. 

 

R.: Co Pani najbardziej lubi w tym zawo-

dzie i dlaczego? 

P.N.: Lubię pracę z młodzieżą i dziećmi,              

bo oni tak często się śmieją i zadają nietu-

zinkowe pytania. 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 

pracy? 

P.N.: Chyba nie ma takiej rzeczy, no może 

z wyjątkiem zarobków… 

R.: Jakie były Pani ulubione przedmioty              

w szkole? 

P.N.: Biologia i WF. 

R.: Czym Pani się interesuje?  

P.N.: Poza biologią interesuję się polityką    

i kosmologią. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.N.: Oglądam filmy przyrodnicze i publi-

cystyczne, uprawiam sport: rolki latem, 

łyżwy zimą. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.N.: Chciałabym kiedyś popływać z delfi-

nami… 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.N.: Przydałyby się większe korytarze,                

a poza tym wszystko mi się podoba. Lubię 

wszystkich uczniów, nawet tych niesfor-

nych, lubię koleżanki i kolegów nauczycieli, 

no i lubię tu przyjeżdżać. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.N.: To, że mają szczęście uczyć się                  

w takich kameralnych warunkach i tak 

pięknym miejscu. 

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę. Życzymy 

dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawo-

dowych. 

Z.R. 

 



 

Ulubiona książka/ulubiony film? 

- „Szklany zamek” (film)  

Agata Naczk 

 

- „Cuda z nieba” (książka) 

Helena Nowicka 

- „Dlaczego on?” (film)  

Kacper Kowalski 

- „Harry Potter”  

Martyna Wojewska, Nikola Hinc, Dominika Kobiela 

- „W pogoni za zemstą” (film)  

Arkadiusz Sikora 

- „Do wszystkich chłopców, których kocha-
łam” (film) 

Wiktoria Hommel, Anna Rompca 

- „The Kissing Booth” (film)  

Julia Bartecka, Vanessa Wojewska, Kamila Kas 

- „Rok, w którym nauczyłam się kłamać” 
(książka) 

Szymon Kaźmierczak 

- „Hobbit”  

Filip Hinc 

- „Shrek”  

Kacper Hommel 

- „Kraina lodu”  

Kalina Bojk, Magda Grubba 

- „Trzy kroki od siebie”  

Aneta Rompca 

- „Wicher”  

Maria Baranowska 

- „Obrót życia” 

Kornelia Pupacz 

- „Harry Potter”, „Zakochani po uszy”, 
„Zawsze warto” 

Martyna Reszka 

 

- „W głowie się nie mieści” 

Magdalena Żywicka 

Źródło zdjęć: http://lubimyczytac.pl 

Agata, Wiktoria 

http://lubimyczytac.pl/


 

 

 

…WIRTUALNIE 

Kopalnia Soli w Wieliczce 

https://www.ai360.pl/panoramy/279 

 

Zamek Królewski w Warszawie 

https://www.ai360.pl/panoramy/85 

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 

http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka 

                                                                           

Zamek w Malborku 

https://muzeumzamkowewmalborku.wkra
j.pl/?v=10#/69124/179.998 

                                                     

Kraków- spacer po mieście 

http://krakow.pl/spacer 

 

Z.R. 

https://www.ai360.pl/panoramy/279
https://www.ai360.pl/panoramy/85
http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998
http://krakow.pl/spacer


 

WIOSNA 

Cześć! Wiosna za rogiem, a razem z nią 
nowe trendy modowe. Nie ma co się roz-
pisywać na wstępie, zatem… lecimy z te-
matem! 

Wiosna wiosną, ale trzeba być ciepło 
ubranym. Co innego niż bluza założymy            
na siebie w zimne poranki i ciepłe popołu-
dnia? Tak zwany styl „oversize” jest                                 
od kilku dobrych miesięcy na topie.                   
To po prostu ubieranie ciuchów (zazwyczaj 
bluz) w za dużym rozmiarze. Urocze i funk-
cjonalne! 

 

Łańcuszki są wszędzie. Można nosić je                                 
w standardowy sposób, ale w sklepach 
pojawiły się ostatnio łańcuszki, które moż-
na przyczepić do spodni. Czemu by nie 
spróbować? 

Dresy kiedyś były totalnie nie do przyjęcia, 
ale ostatnio spotyka się ich coraz więcej. 
Połączone z obcisłą bluzką wyglądają me-
ga! 

 

Oto moje trzy propozycje na tę wiosnę. 
Życzę zdrówka! Do zobaczenia na szkol-
nych korytarzach! 

Wiktoria 



 

Barbara Gawryluk 

BASTER. PIES RATOWNICZY  

Poznajcie Bastera. To pies ratowniczy pracują-
cy w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratun-
kowym.  

 

Tego typu psy pracują z przewodnikami gór-
skimi i uczestniczą w trudnych akcjach poszu-
kiwawczych, np. kiedy ratownicy GOPR ruszają 
na pomoc zagubionym turystom, którzy zeszli  
ze szlaku albo nie potrafią odnaleźć drogi                
w czasie burzy lub mgły. 

Fanny Joly 

PRALINKA 

Poznajcie Alinkę-Pralinkę, rezolutną koleżankę 
Mikołajka i Jaśków. Na co dzień jest słodka,         
ale kiedy trzeba, potrafi tupnąć nogą. Płacze 
na zawołanie, śpiewa na cały głos i zakochuje 
się na zabój… Złośliwi starsi bracia? Kłopoty               
w szkole? Wizyta Bardzo Ważnych Gości?  

 

Z pomocą przyjaciółki Celiny, pluszowego lwa 
Gryzaka oraz najfajniejszego chłopca w całej 
szkole, Krzysia Trufli – Pralinka poradzi sobie 
ze wszystkim! 

Andrea de La Barre de Nanteuil 

Lovisa Burfitt 

HISTORIA                          
MADEMOISELLE OISEAU 

Pięknie ilustrowana opowieść o przyjaźni, ma-
rzeniach, dorastaniu i bajkowej paryskiej mo-

dzie. 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/117091/fanny-joly
https://lubimyczytac.pl/autor/142266/andrea-de-la-barre-de-nanteuil
https://lubimyczytac.pl/autor/144635/lovisa-burfitt


Aleja Minionych Czasów. Serce Paryża.                   
To tutaj, na ostatnim piętrze starej kamienicy 
mieszka elegancka i bardzo osobliwa Made-
moiselle Oiseau. Ile ma lat? Nie pytajcie, tego 
nie wie nikt. Prawdę mówiąc, sąsiedzi z rzadka 
tylko widują ją na balkonie, gdzie wystrojona 
w perłowy naszyjnik pokazuje się w towarzy-
stwie swoich kotów i ptaszków. Piętro niżej 
mieszka dziewięcioletnia Isabella, dziewczynka 
tak zwyczajna, że aż niewidzialna. Tak, nikt jej 
nie dostrzega, nikt z nią nie rozmawia, nie 
chce się z nią bawić. Pewnego dnia po powro-
cie ze szkoły Isabella naciska zły guzik windy               
i przez pomyłkę wjeżdża do mieszkania panny 
Oiseau… Tak zaczyna się historia pewnej nie-
zwykłej, pełnej magii i przygód, przyjaźni. 

Nicola Yoon 

PONAD WSZYSTKO 

Choroba nastoletniej Macddy jest bardzo 
rzadka. Ma alergię na cały świat. Od siedem-
nastu lat jest uwięziona w domu. Kontaktują 
się z nią wyłącznie mama i pielęgniarka. Pew-
nego dnia Maddy wygląda przez okno i widzi... 
jego. Jest wysoki, szczupły, ubrany na czarno. 
Ich spojrzenia się spotykają. Obserwuje go                
z oddali.  

 

Już wie, że jej życie właśnie się zmieniło. Nie-
odwracalnie. I wie, że to będzie katastrofa. 

 

Rainbow Rowell 

FANGIRL 

Wren i Cath to siostry bliźniaczki „podobne” 
do siebie jak ogień i woda. Wren chce w życiu 
spróbować wszystkiego. Lubi imprezować, 
randkować i poznawać nowych ludzi. Cath 
woli siedzieć w ich wspólnym pokoju i pisać 
fanfiction do książki, która zawładnęła całym 
jej światem. Jest fanką nastoletniego czaro-
dzieja Simona Snowa. Wróć! Jest Prawdziwą 
Fanką, która… ma swoich własnych fanów,               
bo pisze fanfiki o Simonie. Mimo że tak różne, 
dziewczyny są nierozłączne.  

 

Gdy bliźniaczki rozpoczynają naukę w colle-
ge’u, ich drogi się rozchodzą – Wren nie chce 
już mieszkać z siostrą. Cath musi opuścić swój 
bezpieczny świat i stawić czoła rzeczywistości. 
Na swojej drodze spotyka Reagan (Cath prę-
dzej dogadałaby się z Marsjaninem niż z nią)             
i wiecznie uśmiechniętego Levi’ego (czy on 
kiedyś zrozumie, co to jest przestrzeń osobi-
sta?) oraz panią profesor od kreatywnego 
pisania (która wszelkie fanfiki uważa za plagia-
ty). 
 
„Fangirl” to opowieść o przyjaźni wbrew różni-
com i o trudnej sztuce dojrzewania. To historia 
o ludziach, którzy kochają książki tak bardzo, 
że stają się one ich całym światem.  

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

https://lubimyczytac.pl/autor/113541/nicola-yoon
https://lubimyczytac.pl/autor/86210/rainbow-rowell
http://lubimyczytac.pl/


 

Nadejście wiosny wśród zwierząt 

Na wiosnę przylatują z ciepłych krajów 

żurawie, bociany, szpaki. Na niebie można 

zaobserwować klucze gęsi. Wszystko za-

czyna się budzić do życia i robi się cieplej. 

Jeże, nietoperze, borsuki i niedźwiedzie 

wybudzają się z zimowego snu. Zwierzęta 

przygotowują się do wydania  nowego 

pokolenia. Zaczynają kiełkować rośliny                  

i kwiaty. Czyż to nie jest piękne?                                          

 

 

 

Helena 



 

Jak zmotywować się do ćwiczeń? 

 Spróbuj czegoś nowego. 

 Zamień wagę na centymetr. 

 Nie porównuj się do innych. 

 Stosuj metodę małych kroków. 

 Pozwól sobie na błędy, lecz staraj się je 
rozwiązywać.  

 Zwiększ poziom energii. 

 Wyznacz sobie cel, do którego chcesz 
dążyć. 

 Skoncentruj się na zadaniach, które 
sobie wyznaczysz. 

Dyscypliny sportowe,                             
które mogą Ci się spodobać 

Frisbee 

 

Slackline 

 

Jazda na longboardzie  

 

Jazda na rolkach/wrotkach 

 

Siłownia zewnętrzna 

 

Źródło zdjęć: https://pl.wikipedia.org 

Mateusz 



 

 

 

CIASTO Z JABŁKAMI 

 

Składniki: 

 1 kg jabłek 

 1 szklanka mąki pszennej 

 2 łyżki mąki ziemniaczanej 

 5 jajek 

 ¾ szklanki cukru 

 2 łyżki cukru (do posypania) 

 1 łyżka cynamonu 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 cukier puder (do posypania) 

 tłuszcz i bułka tarta do formy 

 

 

Sposób przygotowania: 

 Białka oddzielić od żółtek. 

 Ubić mikserem. 

 Następnie dodawać porcjami cukier 

(3/4 szklanki) i dalej ubijać, aż powsta-

nie gęsta, lśniąca piana. 

 Żółtka rozmieszać widelcem i powoli 

dodać do piany. Lekko wymieszać. 

 Dodać do piany przesianą mąkę 

(pszenną i ziemniaczaną) oraz proszek 

do pieczenia.  

 Delikatnie wymieszać wszystkie skład-

niki. 

 Ciasto wlać do formy wysmarowanej 

tłuszczem i posypanej bułką tartą. 

 Jabłka obrać, pokroić na cząstki i uło-

żyć na wierzchu ciasta. 

 Posypać cukrem i cynamonem. 

 Piec 30-35 minut w temperaturze 160-

170 stopni. 

 Po  ostudzeniu posypać cukrem pu-

drem. 

 

 

SMACZNEGO  

 

Z.R. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Jasiu 

Przychodzi Jaś ze szkoły i mówi:                       

- Mamo, nauczyłem się liczyć                                 

do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10.                             

- Ale Jasiu, gdzie jedynka?                                          

- Jedynka jest w dzienniczku. 

*** 

Jaś wraca z guzem na czole.                                    

– Jasiu, co się stało? – pyta mama.                           

– To od myślenia.                                                           

– Jak to?                                                                         

- Bo myślałem, że Kacper                                        

nie trafi we mnie piłką. 

*** 

Nauczyciel każe dzieciom robić „rowerek”. 

Wszyscy wykonują ćwiczenie,                          

tylko Jaś położył się na plecach                              

i trzyma nieruchomo nogi w górze.                                       

– A ty co?- pyta nauczyciel.                                        

– A ja jadę z górki….  

*** 

– Jasiu, kogo częściej słuchasz,                             

mamy czy taty? – pyta nauczycielka.                    

– Mamy.                                                                             

– A dlaczego?                                                                

– Bo mama więcej mówi!      

*** 

Jaś napisał na tablicy:  
"Fczoraj byłem f szkole".  
Pani pyta innego ucznia:  

- Czy twój kolega dobrze napisał to zdanie?  
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj                        

była niedziela! 

*** 

Mama zabrała trzyletniego Jasia                      

do filharmonii na koncert sławnego 

skrzypka. Po 10 minutach chłopiec zaczął 

się nudzić, po czym zapytał mamę:                        

– Jak ten pan przepiłuje tę skrzyneczkę,             

to pójdziemy do domu, prawda?     

*** 

Nauczycielka w trakcie lekcji                                  

mówi do Jasia: 

– Jasiu, zamknij okno,                                             

bo zimno na dworze. 

– A pani myśli, że jak zamknę okno,                       

to na dworze zrobi się cieplej? 

*** 

Jaś pyta tatę:                                                                 

– Czy potrafisz podpisać się                                       

z zamkniętymi oczami?                                                                           

– Potrafię.                                                                     

– To świetnie. Trzeba podpisać się                    

kilka razy w moim dzienniczku...  

*** 

-Tato, tato! Strzeliłem dzisiaj dwie bramki! 

– chwali się ojcu Jaś.                                                   

– Tak? To świetnie!                                                      

A jaki był wynik meczu?                                                                                      

– 1:1! 

Szymon i Z.R. 



DO ZOBACZENIA W KOLEJNYM NUMERZE:) 


