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Zofia Dąbrowska                                           
Pani Jesień 

Przyszedł sobie dawno                   
śliczny, żółty wrzesień... 
Teraz nam październik                              

dała pani jesień... 
Słonko takie śpiące,                             
coraz później wstaje, 

Ptaszki odlatują,                                   
hen, w dalekie kraje. 

W cieniu, pod drzewami                      
cicho śpią kasztany, 

Każdy błyszczy pięknie ,                        
niby malowany. 

Lecą liście z drzewa                             
różnokolorowe, 

Te są żółto-złote,                                         
a tamte brązowe. 

Jeszcze niby ciepło,                            
słonko świeci, grzeje, 
Aż tu nagle skądeś                    
wietrzysko zawieje. 

Chmur wielkich deszczowych                
nazbiera, napędzi... 
Tak się pan listopad                     
nauwija wszędzie. 

 



     

   Z życia szkoły 

   Na każdy temat - wywiad 

   Trochę o modzie 

   Warto przeczytać 

   Mój pupil 

   Na sportowo 

   Warto odwiedzić 

   Rusz głową 

   Sonda 

    Nasza twórczość 

    Śmiechu warte 

    Małe co nieco 

_____________________________________________________________
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 Weronika Pupacz

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

      Witamy po wakacjach  Z ogromną 

radością oddajemy w Wasze ręce czwar-

ty numer gazetki szkolnej „Echo”.   

      Rozpoczął się kolejny rok szkolny,             

a wraz z nim czas nauki, odrabiania prac 

domowych i czytania lektur… 

   Mamy nadzieję, że w tym natłoku 

obowiązków znajdziecie chwilę, aby 

zajrzeć do naszego pisemka.  Naprawdę 

warto                           

Życzymy miłej lektury! 

 

Zespół Redakcyjny 

NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI           

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘSTKOWIE 

 

Przewodniczący: Adam Rompca ( klasa V)  

Zastępca: Paulina Bergman ( klasa VI )                

Sekretarz: Radosław Ellwart ( klasa VI ) 

GRATULUJEMY !!! 

     



Inauguracja roku szkolnego  

2013/2014 

 

 
2 września uroczyście rozpoczęliśmy 

nowy rok szkolny… 

 

Pani Dyrektor z okazji kolejnej kadencji 

otrzymała serdeczne życzenia i kwiaty                     

od pracowników szkoły. 

 

Wycieczka do Wejherowa  

21 września uczniowie klasy IV w ramach   

lekcji języka kaszubskiego wybrali się                

na wycieczkę do Wejherowa.                                                       

 

Dzieci zwiadziły Rynek, Park Miejski im. 

Aleksandra Majkowskiego, Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej, a także Filharmonię 

Kaszubską. 

 

Zajadały się też pysznymi lodami i szalały 

na placu zabaw 

 

 



Podsumowanie akcji                 

„Sprzątanie świata” 

24 września zorganizowano apel podsu-

mowujący akcję „Sprzątania świata”. 

Uczniowie i nauczyciele przedstawili re-

zultaty przedsięwzięcia, w którym przez 

ostatnie dni brali udział.  

Nasza szkoła bowiem, jak co roku, aktyw-

nie włączyła się w tą ogólnoświatową ak-

cję, propagującą postawy proekologiczne. 

Dlatego w dniach 20 – 21 września 

uczniowie wraz  z opiekunami, zaopatrzeni 

w worki i rękawice z zapałem przemierzali 

okolice Częstkowa w poszukiwaniu porzu-

conych na poboczach, drogach i w lasach 

śmieci. Zbierali je do worków, które zano-

sili na miejsce do tego przeznaczone.                         

Podczas apelu dzieci przedstawiły przygo-

towane przez siebie plakaty promujące 

akcję „Sprzątania świata”, dbanie o środo-

wisko naturalne, segregację śmieci. Opo-

wiedziały również o swoich doświadcze-

niach związanych z udziałem w tej akcji. 

Przekonywały też, że dbanie o przyrodę 

przynosi korzyści ziemi, roślinom i zwie-

rzętom, a przede wszystkim nam – lu-

dziom. Dzięki temu możemy oddychać 

świeżym powietrzem, spędzać czas na ło-

nie czystej przyrody, a podczas spacerów 

podziwiać uroki natury.   

Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt 

Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski. 

Wysłuchał wypowiedzi dzieci, które ocho-

czo odpowiadały na jego pytania. Następ-

nie podsumował całą akcję, zwracając 

uwagę na konieczność dbania o środowi-

sko naturalne, pozytywne strony segregacji 

odpadów i zagrożenia wynikające ze spa-

lania śmieci w domowych piecach. Poin-

formował również o potrzebie zgłaszania 

zauważonych dzikich wysypisk śmieci 

zlokalizowanych na terenie gminy                       

i reagowania na tego typu przejawy bez-

myślności. Dzięki temu śmieci zostaną 

szybko uprzątnięte, na czym zyska zarów-

no środowisko, jak i wizerunek najbliższej 

okolicy. Wystąpienie naszego gościa zosta-

ło nagrodzone gromkimi brawami.      

Potem dzieci spotkała miła, a zarazem 

słodka niespodzianka. Pan Wójt                          

w podziękowaniu za aktywny udział                      

w akcji i ogromne zaangażowanie                       

w „Sprzątanie świata” obdarował wszyst-

kich uczniów cukierkami.   

Na koniec warto dodać, że te organizowa-

ne cyklicznie akcje przynoszą rezultaty, 

gdyż znajdujemy coraz mniej śmieci. Wy-

nika z tego, iż rośnie świadomość ekolo-

giczna mieszkańców naszej wsi, w tym 

także dzieci, dzięki czemu Częstkowo jest 

coraz czystsze.  

Iwona Białas-Rychlak 



Święto Pieczonego Ziemniaka 

7 października, jak co roku o tej porze, 

obchodzilismy w naszej szkole Święto 

Pieczonego Ziemniaka. 

 

Rozpaliliśmy ognisko, na którym 

piekliśmy ziemniaki i kiełbaski.  

 

Wszyscy świetnie się bawili, bo dopisały 

zarówno humory, jak i pogoda – 

prawdziwa złota polska jesień… 

 

Wycieczka do Swarzewa i Pucka 

9 października w ramach lekcji języka 

kaszubskiego wybraliśmy się na wycieczkę 

do Swarzewa i Pucka. Najpierw 

zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Polskiego Morza.  

 

Kolejnym punktem wyprawy było puckie 

molo. 

 

Zobaczyliśmy też pomnik Antoniego 

Abrahama i Józefa Hallera. 

 

Następnie wybraliśmy się do Muzeum 

Ziemi Puckiej, które mieści się                          

w odrestaurowanej w latach 80-tych ka-

mienicy zlokalizowanej w północnej pie-

rzei  rynku. Obejrzeliśmy wystawy i wy-

słuchaliśmy opowieści związane  z  histo-

rią tego miasta.  



 

Wycieczka bardzo nam się podobała. 

Wzbogaciła naszą wiedzę i dostarczyła 

wielu wrażeń  

 

Dzień Edukacji Narodowej  

Ślubowanie klasy I 

14 października obchodziliśmy w naszej 

szkole podwójne święto – Dzień Edukacji 

Narodowej i ślubowanie klasy I. 

 

Pierwszaki po krótkim występie artystycz-

nym złożyły ślubowanie i zostały pasowa-

ne na uczniów. Potem moczyły palce                    

w atramencie i wpisywały się do księgi. 

Otrzymały też przygotowane specjalnie                

na tę okazję upominki. Następnie udały się 

wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami 

na słodki poczęstunek. 

Tego dnia świętowali też wszyscy pracow-

nicy szkoły. Obejrzeli przedstawienie                

pt. „Co ja tutaj robię?” przygotowane przez 

uczniów klasy VI.   

 

Potem wysłuchali życzeń, które w imieniu 

wszystkich „wdzięcznych żaków” złożyły 

dzieci  z klasy IV.  

 

W podziękowaniu za swój trud i oddanie  

otrzymali od wychowanków piękne róże. 

Niech więc Waćpaństwu                                      

snuje się żywot w pomyślności,  

a fortuna niech nie omija                          

Waszego domostwa… 

 

Dzień Papieski 

16 października obchodziliśmy Dzień 

Papieski. Zorganizowano konkurs wiedzy 

o życiu Jana Pawła II.  



W turnieju rywalizowały ze sobą drużyny 

klas IV – VI.  

 

Zwyciężyli uczniowie klasy VI                     

Gratulujemy !!! 

 

Akcja pomocy dzieciom z Afryki 

W dniach 22 – 29 października nasza 

szkoła przyłączyła się do akcji pomocy 

afrykańskim dzieciom z Lusaki w Za-

mbii. Przez cały tydzień zbieraliśmy przy-

bory szkolne, które 30 listopada przekaza-

liśmy księdzu Dariuszowi z Lęborka. Dary 

trafią do wolontariuszek, które zawiozą je                    

do Afryki. Należy dodać, że w akcję włą-

czyli się również nasi byli absolwenci               

i stali darczyńcy – Państwo Genowefa                    

i Edmund Słowi z Luzina.  

Serdecznie dziękujemy !!! 

 

Sukces Radka Ellwarta                    

w konkursie „Wygraj szansę” 

18 października Radek Ellwart wygrał 

gminne eliminacje ogólnopolskiego kon-

kursu wokalnego  "Wygraj szansę". 

 

28 października reprezentował gminę 

Szemud na koncercie finałowym w Gdyni. 

 

Towarzyszyła mu spora grupa kibiców, 

która wiernie go wspierała i dopingowała 

Radek pięknie zaśpiewał piosenkę "Chodź, 

pomaluj mój świat". To był bardzo udany 

występ!                                                                        

Serdecznie gratulujemy                                               

i życzymy dalszych sukcesów !!! 

Monika Barzowska i Z.R. 



 

WYWIAD Z PEDAGOGIEM 

SZKOLNYM                                   

I NAUCZYCIELKĄ PRZYRODY 

ORAZ INFORMATYKI – PANIĄ 

KATARZYNĄ LASKOWSKĄ 

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pani                

w zawodzie nauczyciela? 

Pani Laskowska (P.L).: W zawodzie na-

uczyciela  przepracowałam 30 

lat. W zasadzie to we wrześniu 

rozpoczęłam 31 rok pracy. 

R.: Dlaczego została Pani 

nauczycielką, a nie wybrała 

Pani innego zawodu? 

P.L.: Zawsze chciałam zo-

stać nauczycielem. Już                

w przedszkolu bawiłam się 

w nauczycielkę. 

R.: Na czym polega praca 

pedagoga szkolnego? 

P.L.: Praca ta polega na pomocy uczniom 

z trudnościami w nauce, rozwiązywaniu 

problemów związanych z zachowaniem                     

i uczeniem się . 

R.: Z jakimi problemami najczęściej zwra-

cają się do Pani uczniowie? 

P.L.: Chciałabym, żeby uczniowie częściej 

przychodzili. Raczej to nauczyciele zgła-

szają problemy uczniów. 

R.: Co w pracy z dziećmi daje Pani naj-

większą satysfakcję? 

P.L.: To, że dzięki moim lekcjom dzieci 

poznają swoje otoczenie, świat. Uczą się                

i doświadczają. Ich postępy to dla mnie 

satysfakcja. 

 R.: Największy sukces i największa poraż-

ka…? 

P.L.: Sukces – to, że od trzydziestu lat 

pracuję w naszej szkole i nigdy nie byłam 

zmuszona postawić uczniowi oceny niedo-

statecznej na koniec roku. Małe porażki – 

to, że uczniowie nie byli w stanie się cze-

goś nauczyć.  

R.: Jak ocenia Pani z zawodowego punktu 

widzenia uczniów naszej 

szkoły? 

P.L.: Uczniowie są różni. 

Większość to zdolne lenie. 

Cieszy mnie, gdy jest dużo 

ambitnych  osób w klasie. 

R.: Jakie cechy powinien 

mieć dobry pedagog? To 

informacja dla tych, którzy 

w przyszłości chcieliby pra-

cować w tym zawodzie.  

P.L.: Powinien być cierpli-

wy, odpowiedzialny, konsekwentny, ale 

także miły, ciepły i empatyczny. 

R.: Czy wierzy pani w przesądy? 

P.L.: Raczej nie. Staram się nie wierzyć             

w przesądy. 

R.: Czym się Pani interesuje,                                                   

poza nauczaniem? 

P.L.: Interesuję się fotografią przyrodniczą 

i poznawaniem Polski. Jeżdżę na rowerze     

i zwiedzam. Moim celem jest odwiedzić 

wszystkie parki narodowe w naszym kraju. 

 



R.: Jak spędza Pani wolny czas? 

P.L.: Uwielbiam wyprawy rowerowe                  

i kamperowe, latem – kajakarstwo, wę-

drówki po górach oraz lasach z mapą                

i kompasem. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.L.: Przede wszystkim bym ją powiększy-

ła, czyli rozbudowała. Brakuje sali sporto-

wej i kilku sal lekcyjnych, w tym porząd-

nej komputerowej. Reszta niech zostanie 

taka, jaka jest. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.L.: „Ucz się ucz, bo nauka to potęgi 

klucz”, ale nie zapominaj o przyjaźniach, 

miłości i pasjach życiowych.  

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.          

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.L.: Dziękuję za rozmowę. 

Weronika Pupacz 

    

 

 

Hmm?  Co ja tutaj robię? Mieszkam. Tak, 

tu na wsi. Moje przeznaczenie było zupeł-

nie inne. Miałam mieszkać w domu                      

z ogrodem i mnóstwem dzieci. Niestety, 

los zaprowadził mnie zupełnie gdzie in-

dziej. O! Tam bawią się Aura i Milka, ra-

zem ze swoją panią Julią. Szczekam z na-

dzieją. Nie, nie słyszą mnie... A ja tak 

chciałabym się z nimi pobawić... 

- Nika ! 

 

 O, będą kłopoty...   

- Cicho bądź! - krzyczy mój pan. 

Przybiega zdenerwowany. Ma w ręku bat, 

czyli pewnie znów dostanę. Jestem tylko 

szczeniakiem, który chce się bawić, a nie 

cały czas siedzieć przywiązany na tym 

głupim sznurku. Po dwóch sekundach             

słychać mój pisk w całej wsi Łupinie. No, 

może tylko na ulicy Północnej. 

Rozdział 1 

Może zacznijmy od moich narodzin. Nie 

pamiętam pierwszych dni na tym świecie, 

ale nie zapomnę tego, jak pierwszy raz 

otworzyłam oczy i usłyszałam piski ro-

dzeństwa. Zobaczyłam moją mamę i jej  

biszkoptową, długą sierść. Potem dowie-

działam się o niej znacznie więcej. Była 

golden retriverem. Miałam trzech braci                 

i dwie siostry. Nie urodziliśmy się zbyt 



duzi, ponieważ nasz ojciec to mały kunde-

lek.  Mama wyjaśniała nam też, że jest nas 

szóstka, po równo suczek i samców.  

Dni przebiegały spokojnie, mama zawsze 

miała dla nas jedzonko. Bracia często do-

kuczali mojej siostrze oraz mi, ponieważ 

tylko my byłyśmy rude. Mama mówiła, 

abyśmy się nie przejmowały, bo oni nam 

zazdroszczą. Czułam jednak, że takiej 

suczki jak ja nikt nie weźmie. 

... 

Obudziłam się tego dnia bardzo wcześnie. 

Byłam głodna!  

-  Może jest tam jeszcze trochę jedzonka? - 

pomyślałam.  

Pociągnęłam za to "coś", ale nic nie wyle-

ciało. Mama delikatnie podniosła głowę. 

Jej oczy zdawały się mówić: "Co się sta-

ło?" Zamerdałam ogonkiem i ... podnio-

słam się! Tak jak mama! Jeden kroczek... 

dwa... umiem chodzić! Radośnie kiwnęłam 

ogonkiem w stronę mamy. Ona też to zro-

biła. Nagle usłyszałam głośne "ding, dong" 

a potem otwieranie drzwi. Podeszłam bli-

żej. Zobaczyłam naszą panią i inną, jakąś 

obcą. Lekko zapiszczałam. Obudził się 

jeden z moich braci. Spojrzał na mamę, a 

ta go popchnęła. On też zaczął chodzić. 

Podszedł bliżej. Popatrzyłam na niego a on 

na mnie. Coś tu nie grało. Ta "obca" (jak ją 

potem nazwaliśmy) szła w naszą stronę! 

Zaniepokojona mama wstała (budząc resz-

tę rodzeństwa), wzięła nas za kark i wnio-

sła z powrotem na materac. 

Ciąg dalszy już wkrótce... 

 

        

Marta Lesner 

PSIA POEZJA                                               

BARBARY BORZYMOWSKIEJ 

    PSIA DUSZA 

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies... 

A ja ci powiem, że pies 

to czasem więcej jest niż człowiek. 

On nie ma duszy, mówisz... 

Popatrz jeszcze raz - 

psia dusza większa jest od psa. 

My mamy dusze kieszonkowe – 

maleńka dusza, wielki człowiek. 

Psia dusza się nie mieści w psie 

i kiedy się uśmiechasz do niej, 

ona się huśta na ogonie. 

A kiedy się pożegnać trzeba 

i psu czas iść do psiego nieba, 

to niedaleko pies wyrusza. 

Przecież przy tobie jest psie niebo,  

z tobą zostaje jego dusza. 

 

 

 

            PSI NOS 

Pies ma taki kawałek siebie, 

który zawsze frapuje mnie wielce. 

Ten kawałek psa jest na przedzie. 

To nos. A za nim jest serce. 

Do ludzkiego serca przez żołądek, 

przez nos tylko się wejdzie do psiego. 

Pies obejrzy cię nosem, oceni, 

zdecyduje, czy mu będziesz kolegą. 

Czarny, mokry, czasem zimny strasznie, 

zwłaszcza, gdy cię pod kołdrą trąca 

najpierw nos, potem łapa. Hej, wstawaj! 

Trzeba na dwór, do wiatru, do słońca! 

Nos się przecież musi nawąchać, 

musi sprawdzić, kto szedł drogą z rana. 

Ty kupujesz w kiosku gazetę, 

na latarniach jest psia wypisana. 



 

Paznokcie w kolorach tęczy… 
 

Czerwony, różowy, zielony, niebieski, 

srebrny, bezbarwny, z brokatem…                       

w lakierach do paznokci możesz przebierać 

do woli. Ale czy wiesz, że Twój wybór 

odzwierciedla nie tylko obecny nastrój, 

lecz pokazuje również charakter?  

 

Wszystko zaczyna się od paznokci. Czy 

tego chcemy, czy nie, pokazujemy je cały 

czas.  Mówią one o nas więcej, niż nam się 

wydaje.  

 

Czerwień jest symbolem siły i odwagi. 

Kolor ten wybierają najczęściej dziewczę-

ta, które są towarzyskie, energiczne i spon-

taniczne. Jeśli jest to Twój ulubiony od-

cień, to zapewne jesteś optymistką                       

i niespokojnym duchem, który z trudem               

może wysiedzieć w jednym miejscu.  

 

Lakier różowy, kremowy i beżowy poka-

zuje, że lubisz być elegancka                          

i bardziej stonowana. Te kolory są                

również idealne dla osób, które nie lubią                        

zbyt często lakierować paznokci.  

 

Kiedyś czarny lakier był kojarzony głów-

nie ze stylistyką goth, jednak te czasy już 

dawno minęły! Obecnie jest on bardzo 

modny i świetnie wygląda na krótkich  

paznokciach. 

 

Brokatowy lakier do paznokci rozświetli 

Twój wygląd. Nie tylko świetnie kompo-

nuje się z opalenizną i ozdobi Twoje stopy, 

ale również doda nieco blasku zimowym 

strojom. Mieniące się lakiery to strzał                

w dziesiątkę dla dziewczyn, które                

uwielbiają być w centrum uwagi. 

 
Źródło: 

http://www.mydziewczyny.pl/artykul/kolorowe-
lakiery-do-paznokci/ 

 

 Domowe sposoby na piękne dłonie 

 
• Kąpiel dłoni w oliwie z oliwek. Oliwę 

lekko podgrzej, dodaj kilka kropli soku               

z cytryny i mocz dłonie ok. 10 - 15 minut. 

 

• Błogi masaż. Po kąpieli możesz zafun-

dować sobie masaż dłoni. Można go wy-

konywać uciskami. Innym sposobem jest 

masowanie kciukiem i palcem wskazują-

cym.  

 

• Okłady z siemienia lnianego.              

Siemię lniane zalej wrzącą wodą, odczekaj 

aż wytworzy się śluz i wymieszaj na pap-

kę. Na dłonie nałóż cieniutką warstwę ga-

zy, a na niej rozprowadź papkę. Możesz 

owinąć dłonie folią spożywczą                            

(dla utrzymania ciepła) i dodatkowo ręcz-

nikiem. Okład trzymaj 20 - 30 minut. 

 

• Wieczorny relaks. Tuż przed pójściem 

spać nałóż na dłonie grubą warstwę kremu 

odżywczego lub maseczkę. Na to załóż 

bawełniane, cieniutkie rękawiczki. Rezul-

tat na pewno Cię zadziwi - znikną                 

wszelkie zaczerwienienia i szorstkość,                        

skóra będzie miękka i gładka. 
 
Źródło: 
http://www.mydziewczyny.pl/artykul/domowe-

sposoby-na-piekne-zadbane-dlonie/             
                                       
           
                                
 

 

                                        Marta Lesner 
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HOLLY WEBB 

PUSIA, ZAGUBIONA KOTKA 

Dalszy ciąg przygód Pusi z Zagubionej  w śnie-
gu!  Ela bardzo kocha swoją kotkę Pusię. Do-
skonale pamięta, jak bardzo się bała, kiedy 
kotka zaginęła. 

 

Pewnego razu, kiedy Pusia bawi się na śniegu, 
rozpoczyna się straszliwa zamieć. Wiejący 
wiatr i padający śnieg zacierają ślady i Pusia 
gubi drogę do domu. 

KATHRYN LITTLEWOOD 

MAGICZNA CUKIERNIA 

Doskonała mieszanka szczypty humoru, odro-
biny niebezpieczeństwa, garści czarów i wiel-
kiej porcji przygody! Rodzina Rozmarynki 
Szczęsnej ma sekret. To Almanach Wiedzy 
Kulinarnej Szczęsnych – stara księga z czaro-
dziejskimi przepisami. Kiedy rodzice wyjeżdża-
ją, opiekę nad księgą i młodszymi braćmi po-
wierzają Rozmarynce. Dziewczynka jak oka               
w głowie pilnuje klucza do drzwi, za którymi 
kryje się almanach. Jednak pewnego dnia po-
stanawia wypróbować parę przepisów – prze-
cież muffiny miłości czy ciasteczka prawdy nie 
mogą nikomu zaszkodzić… Niespodziewanie 
dom odwiedza tajemnicza kobieta, przedsta-
wiająca się jako ciotka Lily. Na dowód przyna-
leżności do rodziny pokazuje znamię w kształ-
cie chochelki. 

 

Ale czy rzeczywiście jest tym, za kogo się po-
daje? I po co właściwie przyjechała? 

ASTRID LINDGREN 

PEWNIE, ŻE LOTTA UMIE 
JEŹDZIĆ NA ROWERZE 

Na piąte urodziny Lotta dostaje dużo wspania-
łych prezentów, niestety nie ma wśród nich 
roweru... 

 

Lotta nie może już patrzeć na swój trzykołowy 
rowerek, Lotta chce mieć prawdziwy duży 
rower, taki jaki mają Jonas i Mia-Maria! Jest 
tak rozżalona, że wykrada z szopy cioci Berg 
stary rower i udaje, że potrafi na nim jeździć. 
Rower jest jednak dla niej zdecydowanie                  
za duży, a ulica Awanturników zdecydowanie 
za stroma… 

BEATA WRÓBLEWSKA 

MOTYL W PODRÓŻY 

Książka porusza trudny problem, z którym 
zmaga się dziś coraz więcej rodzin. Jej boha-
terka, dziesięcioletnia Marta marzy o normal-
nym domu. Wprawdzie ma wokół siebie 
wspaniałych, kochających ludzi, którzy otacza-
ją ja miłością i uwagą, a jednak czuje się bar-
dzo samotna i nikomu niepotrzebna. To dlate-

http://lubimyczytac.pl/autor/33801/beata-wroblewska


go, że jej rodzice żyją w dwóch osobnych świa-
tach, zajęci własnymi sprawami. Czy jest jakiś 
sposób, by się na chwilę zatrzymali i pomimo 
dzielących ich różnic dostrzegli to, co napraw-
dę ważne? 

 

Opowieść pełna mądrych rozmów, zabawnych 
sytuacji, wzruszających chwil, a przede 
wszystkim cudownych, ciepłych ludzi, dzięki 
którym świat wydaje się lepszy. 

MARCIN MORTKA 

OSTATNI RYCERZ 

 

Niezwykła historia o niezwykłym rycerzu Val-
demarze i jego niesamowitych przygodach. 
Pełna magii i humoru opowieść, w której 
wprost roi się od krasnoludów, elfów, skrza-
tów, goblinów i innych fantastycznych stwo-
rów. Valdemarowi przyjdzie się zmierzyć                         
z trollem, gnomami, smokiem, magami                   
i… ludźmi, którzy oskarżają go, że jest fałszy-
wym rycerzem. 

LYN GARDNER 

WIEJEMY DO LASU 

Osierocone dziewczęta, uciekając przed             
demonicznym doktorem, zostają rzucone                 
w baśniowy świat, a na swojej drodze spotyka-

ją niezwykłe postaci przypominającą Babę-
Jagę Miodunkę Bzyk, przełożoną sierocińca             
w Piernikowym Domku, Nettę Dobrodziejkę, 
czyli dobrą wróżkę, a także Matkę Rolmops, 
ogrzycę o gołębim sercu, która w życiu                     
nie zjadła żadnego dziecka (a tak przecież gło-
szą bajki), bo od urodzenia jest wegetarianką. 

 

Wiejemy do lasu to zapierająca dech w pier-
siach wędrówka przez najbardziej znane             
baśnie europejskie, która w błyskotliwy spo-
sób łączy klasykę z nowoczesnością. 

BARBARA GAWRYLUK 

KAKTUS, WIERNY                 
PRZYJACIEL 

Przed Wami trzecia część przygód Kaktusa - 
mądrego, wesołego psa przygarniętego                     
ze schroniska przez Weronikę, Wojtka                                
i ich mamę. 

 

Z Kaktusem nie będziecie się nudzić! Wspólnie 
wyruszycie na wyprawę do leśniczówki,               
poznacie jej nietypowych mieszkańców,               
pomożecie odnaleźć Korala, dowiecie się,                
co miał do powiedzenia gadatliwy gwarek,                     
a na koniec przyjrzycie się pracy wyszkolonych 
psów policyjnych! 

Weronika Pupacz i Z.R. 



 

„Zdobyć przyjaźń kota nie jest rzeczą łatwą. 
Nie lokuje on swych uczuć nierozważnie: może 

zostać Waszym przyjacielem, jeśli jesteście 

tego godni, ale nigdy Waszym niewolnikiem.”        

                             Théophile Gautier 

 

Masz w domu małego kotka?                             

Ta strona jest dla Ciebie! 

Na początek... 

Jeśli chcesz wziąć kota ze schroniska, mu-

sisz się dobrze zastanowić,  czy to napraw-

dę dobry pomysł. Najlepiej wybierać  koty 

małe, ponieważ nie są jeszcze takie "dzi-

kie" i można je wiele nauczyć. Musisz po-

znać kota, zanim go weźmiesz. 

Wyposażenie 

Jeżeli chcesz mieć kota domowego, musisz 

zaopatrzyć się w coś do spania ( np. ko-

cyk), miski, jedzenie, kuwetę i łopatkę           

do czyszczenia, żwirek koci. 

Jeśli chcesz, by kot spał na dworze, musisz 

przygotować odpowiednie do tego miejsce                  

oraz pamiętać o regularnym karmieniu.                

Z kuwetą nie ma problemu, ponieważ kot 

może załatwiać swoje potrzeby na dworze. 

 

Spanie 

Jeśli chcesz trzymać kota na dworze, mu-

sisz wiedzieć że czasami słoma mu nie 

wystarczy. Jeżeli zwierzę śpi pod kapią-

cym dachem, potrzebuje czegoś nad głową, 

np. możesz mu kupić budkę. 

Alergia na kota  - porady 

 Po pierwsze – zidentyfikuj alergię 

Tak naprawdę alergenem nie jest kocia 

sierść, tylko białko, które znajduje się                 

w kociej ślinie. Upewnij się, że reakcja 

alergiczna jest reakcją na kocie białko,               

a nie na coś innego. Tylko dokładne testy 

mogą odpowiedzieć Ci na pytanie, co po-

woduje u Ciebie reakcję alergiczną – wy-

wiad często bywa mylący. 

 Zrezygnuj z dywanów i ciężkich 

zasłon 

Dywany to pochłaniacze alergenów – to 

samo tyczy się ciężkich firan i wszystkiego 

tego, czego nie możesz często prać w pral-

ce. Jeśli nie lubisz mieć gołej podłogi, za-

miast dywanów połóż bawełniane chodni-

ki. To samo z firanami czy zasłonami – 

wybieraj takie, które spokojnie będzie 

można często prać w pralce. 

 

 Dbaj o czystość swojego kota 

Niektóre koty reagują pozytywnie                   



( lub mniej negatywnie ) niż inne na kąpiel 

– jeśli Twój kot akceptuje mycie, kąp go 

regularnie raz w tygodniu. Jeśli jednak kot 

jest zdecydowanym przeciwnikiem wody – 

używaj nietoksycznych chusteczek i po 

prostu go wycieraj.  

 Myj ręce i twarz po kontakcie                     

z kotem 

Trudno dzielić swoje życie z kotem i uni-

kać głaskania go czy przytulania. Aby mi-

nimalizować reakcje alergiczne pamiętaj, 

by po każdym kontakcie z kotem myć ręce 

oraz twarz. 

 Dbaj o czystość kociego legowiska 

i zabawek 

Jeśli Twój kot spędza czas w ulubionym 

domku lub legowisku, bawi się zabawkami 

– także i one są źródłem alergenów. Wy-

bieraj zatem takie, które możesz łatwo 

uprać i zdezynfekować. Pierz kocie posła-

nie raz w tygodniu. Kocie zabawki także 

myj często, używając do tego naturalnych 

środków czyszczących, by nie zaszkodzić 

kotu – np. płynu do mycia naczyń. 

Źródło: koty.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Lesner 

 

 

 

Piłka ręczna 

Piłka ręczna (pot. szczypiorniak) to ze-

społowa dyscyplina sportu (gra drużyno-

wa), uprawiana na całym świecie – zarów-

no przez kobiety, jak i przez mężczyzn –  

w której biorą udział dwie ekipy po 7 za-

wodników każda. Celem gry jest wrzuce-

nie – wyłącznie za pomocą rąk – piłki              

do bramki przeciwnika. Piłka może być 

rzucana, popychana, łapana, uderzana                 

i zatrzymywana. Zawodnicy, oprócz bram-

karzy, nie mają prawa zrobić więcej niż 3 

kroki z piłką w rękach, co wymusza bieg             

z kozłowaniem i liczne podania. Bramkarz 

wychodząc z pola bramkowego, staje się 

zwykłym zawodnikiem i obowiązują go 

wtedy takie same prawa jak pozostałych 

zawodników. 

Trochę historii… 

Źródeł piłki ręcznej należy szukać w dale-

kiej przeszłości. 

Współczesna piłka ręczna uformowała się 

pod koniec XIX wieku w północnej Euro-

pie, głównie w Danii, Niemczech, Norwe-

gii i Szwecji. Duńczyk Holger Nielsen 

spisał pierwsze zasady i reguły nowocze-

snej piłki ręcznej (håndbold) w 1898 roku 

(opublikował je w roku 1906) – m.in. 3 

sekundy na przetrzymanie piłki czy zakaz 

biegania z piłką. Kolejny zbiór zasad gry 
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został opublikowany 29 października 1917 

roku przez Maxa Heisera. W jego założe-

niu miała to być gra dla kobiet, bardziej dla 

nich przyjazna niż nowo powstała wów-

czas "męska" piłka nożna. Datę tę przyj-

muje się za narodziny piłki ręcznej.                     

W roku 1919 zasady gry zostały rozwinięte 

przez Carla Schelenza, który wprowadził 

przepisy uatrakcyjniające tę dyscyplinę    

dla mężczyzn. Pierwszy mecz międzypań-

stwowy rozegrano 13 września 1925 roku 

w Halle: Niemcy – Austria 6:3. Podczas 

igrzysk olimpijskich w Amsterdamie                  

w 1928 roku powstała pierwsza Międzyna-

rodowa Federacja Amatorskiej Piłki Ręcz-

nej (IAHF). Pierwsze mistrzostwa świata 

drużyn męskich 7- (tzw. wersja duńska)               

i 11-osobowych (tzw. wersja niemiecka) 

rozegrano w 1938 roku w Niemczech.               

W obu kategoriach zwyciężyli gospodarze. 

Mistrzostwa świata kobiet rozgrywane są 

natomiast od 1957 roku. 

Przez kilkanaście lat obie formy piłki ręcz-

nej istniały obok siebie, jednak gra z udzia-

łem 11 zawodników stopniowo zanikała,            

a wersja rozgrywana przez 7 graczy stawa-

ła się coraz bardziej popularna. 

W Polsce sport w wersji niemieckiej              

(11-osobowej) zaczął być uprawiany                 

w 1917 w Szczypiornie (obecnej dzielnicy 

Kalisza) przez oficerów I i III brygady 

Legionów Polskich internowanych po kry-

zysie przysięgowym, stąd pochodzi nazwa 

szczypiorniak Wersja najbardziej rozpo-

wszechniona mówi, że legioniści nauczyli 

się grać od niemieckich wartowników – ale 

nie ma na nią dowodów we wspomnie-

niach, można za to przeczytać, że "leguny 

wykombinowali nową grę". Piłka ręczna 

pojawiła się na przełomie XIX i XX w.                

w Niemczech i w Danii. Możliwe jest, że 

któryś z legionistów podpatrzył ją właśnie 

tam. We wspomnieniach pojawia się na-

zwisko majora Grzmota-Skotnickiego, 

który miał zainicjować grę w Szczypiornie, 

ale też kaprala Antoniego Jarząbka. Gra 

rozpowszechniła się potem wśród żołnie-

rzy Batalionu Pogranicznego, którzy                  

w 1918 r. zdobyli koszary w Szczypiornie                  

i tam stacjonowali. Za rok narodzin piłki 

ręcznej w Polsce uznaje się rok 1918. Re-

prezentantem polskiej piłki ręcznej jest              

od 1928 roku Związek Piłki Ręcznej                    

w Polsce.                                                               

Zasady gry… 

W grze biorą udział dwie drużyny po 14 

zawodników (7 na boisku i 7 rezerwo-

wych). Zawodnicy występują na pozy-

cjach: 

 bramkarz 

 obrotowy (koło) 

 rozgrywający: lewe pół, prawe pół, 

środek (przed obrotowym) 

 skrzydłowi: lewe skrzydło, prawe 

skrzydło 

Celem gry jest zdobycie większej liczby 

bramek niż drużyna przeciwna. Gol jest 

zdobyty, gdy piłka przekroczy linię bram-

kową całym obwodem i znajdzie się we-

wnątrz bramki. Mecz dzieli się na dwie 

połowy po 30 minut z 10-minutową prze-

rwą.  

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piłka_ręczna 

 

Radek Ellwart 
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ZAMEK KRZYŻACKI W BYTOWIE 

 

Zamek powstał na przełomie XIV i XV 

wieku na terenie grodu zakupionego przez 

rycerzy zakonnych w 1329 roku od książąt 

pomorskich. Twierdza pełniła rolę siedziby 

prokuratora zakonnego. 

KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA  NMP            

W ŻUKOWIE 

 

Świątynia ponorbertańska z XIV wieku.  

W wieku XVII, aż do rozbiorów Polski 

nastąpił największy rozkwit klasztoru, roz-

budowano też kościół pw. Wniebowzięcia 

NMP w stylu gotyckim, a w 1600 roku 

wyposażono wnętrza świątyni w wiele 

cennych dzieł sztuki. 

MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ                        

W KLUKACH 

 

Oddział Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku. Istnieje od 1963 roku. Poło-

żone jest na terenie Słowińskiego Parku 

Narodowego. 

GOTYCKA KATEDRA                                               

W GDAŃSKU-OLIWIE 

 

Jest trójnawową bazyliką z transeptem                 

i wielobocznie zamkniętym prezbiterium 

z obejściem. Wznoszono ją etapami                  

w okresach: romańskim i romańsko-

gotyckim ( XIII w.) oraz gotyckim                      

( 2. poł. XIV w.)                                                      

Radosław Ellwart
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Krzyżówki 
                                  1.  

 

     

2.     

 

         

                                                     3.  

 

      

           4. 

 

       

                                           5.                  

 

         

                                            6.  

 

   

 

Hasło:…………………… 

1. Masa użytecznych organów rośliny zebrana z pól uprawnych. 

2. Ma czerwone owoce, zbiera je się jesienią. 

3. Drzewo ze śliwkami nazywamy? 

4. Skroplona para wodna. 

5. Z niego robi się frytki. 

6. Ma kolce i często chowa się w liściach. 

REBUS 

                   

          ż                               łoń                      grzeb 

Monika Barzowska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_%28fizyka%29


 

Co najbardziej podoba Ci 

się w naszej szkole? 

 
- Najbardziej podoba mi się piwnica,                

bo jest tam dużo zwierzątek, np. myszy, 

żaby i pająki  

Marta Lesner  

- Podobają mi się wszystkie przedmioty,              

a najbardziej lekcje z panią Iwoną Białas-

Rychlak. 

Paulina Bergman 

- Nasza klasa. 

Weronika Pupacz 

- Wystrój klasy VI i WF. 

Klaudia Wenta 

- Wszystkie przedmioty, oprócz polskiego. 

Łukasz Rompca 

- Nauczyciele.       

                              Kinga Kreft 

- Są tu fajni nauczyciele. 

Angelika Brzeska 

 

- Samorząd szkolny.                 Adam Rompca 

- Kwiaty.                          Przemysław Krampa 

- Przerwy.                           Vanessa Wojewska 

- Mam kolegów i koleżanki. 

Marysia Baranowska 

- Lekcje.                                      Adam Kleba 

- Uczyć się.                                Janusz Wenta    

- Telewizor i pani Kasia.    

Alicja Lesner 

- Najbardziej podoba mi się muzyka. 

Radosław Ellwart 

- Sala informatyczna.                  Paweł Pesta 

- Biblioteka.                                Monika Hinc 

- Książki.                                    Natalia Kreft 

- Wszystko                           Magda Rompca 

- Sala gimnastyczna.                      Filip Hinc 

- Plac zabaw.                        Wiktoria Hommel 

- Świetlica.                                Kacper Wenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Barzowska 



 

 

Do przepełnionego tramwaju próbuje 

wejść bardzo gruby starszy pan.                                  

- Tramwaj nie dla słonia – mruczy                    

jeden z pasażerów.                                                    

– Mój panie – odpowiada grubas – tramwaj 

to jak arka Noego, mieści wszystkie                

zwierzęta, od słonia aż po osła. 

*** 

Kowalski gotuje obiad,                                       

gdy do domu wraca żona.                                                             

– Co ty wyprawiasz? – pyta. Miałeś zrobić 

spaghetti, a nie pootwierać na oścież 

wszystkie okna! Dzieci będą chore!                      

- Ale na opakowaniu było napisane:               

„Gotować w przeciągu 10 minut.” 

*** 

Jasiu źle się uczy i zachowuje.                        

Nauczycielka wzywa do szkoły ojca.                         

– Proszę pana, jeżeli Jasiu nie poprawi 

ocen i zachowania, to pójdzie                               

do szkoły specjalnej.                                                             

-  Pani! – mówi tata. – Niech on najpierw 

tę szkołę skończy, a potem pomyślimy                  

o dalszej nauce. 

*** 

Blondynka leci samolotem do Nowego 

Jorku. Siada w klasie biznes.                       

– Pani ma bilet w klasie ekonomicznej, 

proszę zmienić miejsce –                                   

mówi stewardessa.                                             

Blondynka nie reaguje. Po chwili przycho-

dzą kolejne stewardessy, blondynka nie 

rusza się z miejsca. W końcu do blondynki 

podchodzi pilot, pochyla się i szepcze jej 

coś do ucha. Blondynka wstaje                                

i siada na swoim miejscu.                                                                  

– Co pan jej powiedział? – pytają                  

zdziwione stewardessy.                                 

– Że klasa biznes nie leci                                      

do Nowego Jorku. 

*** 

Lew zwołuje zebranie i mówi:                               

- Zwierzęta mądre na prawo,                                 

a piękne na lewo!                                                     

Po paru minutach zwierzęta się ustawiły, 

tylko żaba została na środku.                              

- A ty co, żaba?                                                       

- Przecież się nie rozdwoję! 

*** 

Dziadek wychodzi na spacer.                                

– Zdaje mi się, moja droga,                                  

że będzie dziś padać.  Jak myślisz,                                       

wziąć parasol? – pyta żony.                              

– Weź parasol.                                             

– Ale jak nie będzie padać, to po co mi 

parasol? Może lepiej wezmę laskę?                       

- No to weź laskę.                                                   

– Ale jednak chyba będzie burza,                     

wezmę lepiej parasol.                                                         

– Weź parasol.                                                

– Ale właściwie się rozjaśnia,                           

może jednak wezmę laskę?                                                         

- To zdecyduj się wreszcie!                                  

- I widzisz, jaka ty jesteś? Cały czas                

zmieniasz zdanie. A kto ci powiedział,               

że ja w ogóle wychodzę?! 

*** 

- Dzieci, dzieci, zejdźcie z drogi, nie baw-

cie się tam! – woła mama ślimaków.                    

– Ale dlaczego? – pytają dzieci.                                    

– Bo za 6 godzin tędy będzie                    

przejeżdżał autobus. 

 

 

 

     Paulina Bergman 



 

Oto kolejny przepis                                     

na słodkie co nieco….  

TOFFI 

1. Ciasto 

Składniki: 

 0,5 kostki masła 

 0,5 kg mąki 

 0,5 szklanki cukru pudru 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia                

( płaska ) 

 2 jajka 

 15 dag miodu ( 0,5 szklanki ) 

Sposób przygotowania: 

 Wszystkie składniki zagnieść. 

 Ciasto podzielić na dwie równe 

części i rozłożyć do dwóch wcze-

śniej wysmarowanych oraz wyło-

żonych papierem blach. 

 Upiec na złoty kolor. 

 

2. Krem 

Składniki: 

 0,5 litra śmietany 36 % 

 3 śmietan – fixy lub 1 łyżka roz-

puszczonej żelatyny 

 2 łyżki cukru pudru 

Sposób przygotowania: 

 Ubić śmietanę, dodając 3 śmietan-

fixy lub 1 łyżkę rozpuszczonej żela-

tyny. 

 Dodać 2 łyżki cukru pudru. 

 Przełożyć śmietaną 2 spody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Masa toffi 

Składniki: 

 1 puszka mleka skondensowanego 

słodzonego 

 1 paczka orzechów włoskich 

 

Sposób przygotowania: 

 

 Skondensowane mleko w puszce 

gotować w kąpieli wodnej przez 

godzinę. 

 Gotową masę toffi rozsmarować 

na górnej części ciasta. 

 Posypać pokrojonymi orzechami 

włoskimi. 

 

SMACZNEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Bergman 



   

MINI KRONIKA SKO 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2013 

18 września naszą szkołę odwiedziły                                                                             

przedstawicielki banku PKO BP 

 

 

 

 

 

 

 

Odbyła się lekcja z SKO w klasie IV : „Czy pieniądze są nam potrzebne?” 

 

 

 

 

SKO - wicze  systematycznie 

dokonywali wpłat   

 



 

31 października obchodziliśmy                         

Światowy Dzień Oszczędzania 

 

 

 

  

 

 

          

 

          Helena Nowicka – klasa II                                    Zuzanna Rychlak – klasa IV 

 

               

 Mateusz Lesner – klasa 0 („sześciolatki”)                           Agata Naczk – klasa II 

Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny:   

„Oszczędzam w SKO, bo marzę o …” 

    Wyróżniliśmy następujące prace: 

 

Wiktoria Hommel - klasa II 

  



DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM NUMERZE  


