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Ludwik Jerzy Kern 

Śnieg 

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, 

że śnieg powinien być kolorowy? 

Albo zielony, albo czerwony, 

liliowy albo beż. 

 

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale, 

a bałwan biały nie byłby, ale 

albo zielony, albo czerwony, 

liliowy albo beż. 

 

Śnieżki tak samo w zimowej porze 

byłyby wtedy w jakimś kolorze: 

albo zielone, albo czerwone, 

liliowe albo beż. 

 

Bardzo kolory by się przydały, 

a tu tymczasem wciąż pada biały, 

biały bielutki, miękki mięciutki, 

świeży, świeżutki śnieg. 

 



     

   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 

_____________________________________________________________

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY                                               

GAZETKI SZKOLNEJ „ECHO”:

OPIEKUN :  Iwona Białas-Rychlak                                                                                                                                                 

 Monika Barzowska      

  Paulina Bergman                                        

 Radosław Ellwart                                                                                                                                                              

 Marta Lesner                                                                                                                                                                         

 Weronika Pupacz

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

      Witamy po feriach  Z ogromną ra-

dością oddajemy w Wasze ręce piąty 

numer gazetki szkolnej „Echo”.   

     Mamy nadzieję, że po tych dwóch 

tygodniach zimowego szaleństwa (po-

goda dopisała ) wróciliście do szkoły 

pełni energii i zapału do dalszej pracy  

     Serdecznie zapraszamy do lektury 

Waszego ulubionego pisemka  Wie-

rzymy, że  i tym razem każdy znajdzie tu 

coś dla siebie  

Życzymy miłej lektury! 

Zespół Redakcyjny 

     NAJLEPSI UCZNIOWIE  

W SZKOLE! 

Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 

2013/2014 już za nami! 

Oto nasi najlepsi uczniowie                         

z klas IV-VI: 

 Monika Barzowska 

 Marta Lesner 

 Zuzanna Rychlak 

 Paulina Bergman 

 Klaudia Wenta 



 

Narodowe Święto Niepodległości 

13 listopada obchodziliśmy w naszej szko-

le Narodowe Święto Niepodległości.  

 

Z tej okazji zorganizowano uroczysty apel, 

podczas którego uczniowie klasy VI zapre-

zentowali najważniejsze fakty związane                

z tym świętem. Mogliśmy usłyszeć rów-

nież kilka pieśni patriotycznych. 

 

Tego samego dnia w Powiatowej i Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie 

odbył się Powiatowy Konkurs Recyta-

torski "Strofy o Ojczyźnie". Wzięły                  

w nim udział dwie uczennice z naszej 

szkoły: Monika Barzowska (klasa VI)                 

i Zuzanna Rychlak (klasa IV).                          

Obie pięknie się zaprezentowały:) 

  

Zuzanna Rychlak wyrecytowała utwór 

Artura Oppmana pt. "Orlątko" i zdobyła 

WYRÓŻNIENIE :) Gratulujemy!!! 

 

Sukces szkolnego teatrzyku        

KOPCIUSZEK 

8 listopada w Gminnym Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbył się 

VIII Gminny Przegląd Małych Form 

Teatralnych pt. "W krainie twórczości 

Juliana Tuwima".  

 



Występ naszego szkolnego teatrzyku 

KOPCIUSZEK okazał się najlepszy!!! 

Zdobyliśmy I miejsce za przedstawienie 

pt. "Pasażerowie pociągu" :) 

 

19 listopada mali aktorzy odwiedzili dzie-

ci z Niepublicznego Przedszkola URWIS 

w Wejherowie i zaprezentowali im swoją 

sztukę. Ten występ dostarczył wszystkim 

niezapomnianych wrażeń! 

 

Akcja pomocy zwierzętom                                 

ze schroniska 

Pomóż nam przetrwać zimę... Pod takim 

hasłem nasi SKO-wicze zorganizowali 

akcję zbiórki darów dla podopiecznych 

OTOZ ANIMALS Schroniska dla Bez-

domnych Zwierząt w Dąbrówce.   

 

W dniach od 4 do 18 listopada dzieci 

przynosiły do szkoły używane koce i ręcz-

niki, słomę, karmę (suchą i mokrą)                  

dla psów i kotów, smycze, szelki, miski 

oraz zabawki. Do akcji włączyli się rów-

nież rodzice i nauczyciele. Dzięki ogrom-

nemu zaangażowaniu naszych uczniów 

udało się zebrać całkiem sporo darów.  

 

18 listopada dary zostały dostarczone              

do schroniska. Jego pracownicy złożyli 

serdeczne podziękowania za pomoc oka-

zaną ich podopiecznym. Umieścili również 

na swojej stronie internetowej informację  

o naszej akcji. 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY                                   

ZA WASZĄ POMOC I WSPARCIE!!! 

 



Kolejny sukces wokalny Radka 

18 listopada odbył się Gminny Konkurs 

Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Boja-

nie. Wzięło w nim udział dwoje uczniów             

z naszej szkoły: Marta Lesner ( klasa VI)                

i Radek Ellwart ( klasaVI ). 

 

Radek Ellwart kolejny raz okazał się naj-

lepszym wokalistą i zajął I miejsce :) 

 

Serdecznie gratulujemy                                           

i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

 Andrzejki 

29 listopada obchodziliśmy szkolne AN-

DRZEJKI:) Tego dnia na sali gimnastycz-

nej zaroiło się od uczniów i nauczycieli, 

którzy chcieli poznać swoją przyszłość. 

 

Wróżki uwijały się, jak mogły, aby zaspo-

koić ich ciekawość:) 

 

Nie mogło oczywiście zabraknąć stoiska 

SKO!!!  

 

Kiedy wszyscy poznali już swoją przy-

szłość, rozpoczęła się dyskoteka:) 

Bawiliśmy się WYŚMIENICIE!!! 



 

 

Spotkanie autorskie                                      

z Anną Czerwińską - Rydel 

26 listopada uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w spotkaniu z pisarką Anną 

Czerwińską-Rydel.  

 

Zorganizowała je Biblioteka Publiczna 

Gminy Szemud. 

 

Pani Anna czytała fragmenty swoich ksią-

żek, odpowiadała na pytania i rozdawała 

autografy. 

 

Świąteczny kiermasz 

11 grudnia w naszej szkole odbył się 

kiermasz przedświąteczny.  

 

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycie-

lami przygotowali mnóstwo pięknych 

ozdób. Wszystkie prace cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem. W mgnieniu 

oka znajdowały swoich nowych właścicie-

li. 

 

Podczas kiermaszu rodzice mogli również 

obejrzeć przedstawienie, którym nasi 



uczniowie zwyciężyli VIII Gminny Prze-

gląd Małych Form Teatralnych w Szemu-

dzie. 

 

Sukces na gminnych eliminacjach 

IX Pomorskiego Konkursu                   

Kaszubskiej Pieśni                                   

Bożonarodzeniowej 

11 grudnia w Szemudzie odbyły się 

gminne eliminacje IX Pomorskiego 

Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożona-

rodzeniowej. Uczniowie naszej szkoły 

odnieśli ogromny sukces:) 

Wiktoria Stanulewicz ("0" -pięciolatki)   

III miejsce 

 

Zespół wokalny: Agata Naczk,                      

Helena Nowicka (klasa II),                             

Monika Hinc (klasa III) - I miejsce 

 

Zespół wokalny: Krzysztof Bartecki                   

i Maciej Bach ("0" - sześciolatki)                   

III miejsce 

 

Radosław Ellwart (klasa VI)                           

III miejsce 



Zespół wokalny: Dawid Krampa,                 

Jakub Hommel (klasa IV),                     

Paulina Bergman, Marta Lesner,                    

Radosław Ellwart (klasa VI)                              

III miejsce 

 

Gratulujemy i życzymy                                     

dalszych sukcesów!!! 

 

WIGILIA 

20 grudnia, jak co roku, zebraliśmy się, 

aby obejrzeć jasełka w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły. Jest to bardzo waż-

ne i długo wyczekiwane wydarzenie, po-

przedzone wieloma godzinami prób i przy-

gotowań. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi 

członkowie naszej szkolnej społeczności - 

"pięciolatki" i "sześciolatki". 

 

Następnie zaprezentowali się pozostali 

uczniowie szkoły. 

 

Dzięki tym występom poczuliśmy ma-

giczną atmosferę Świąt Bożego Narodze-

nia...  

 

Potem wszyscy uczniowie wraz ze swoimi 

wychowawcami spotkali się w klasach, 

aby zasiąść wspólnie przy wigilijnym sto-

le.... Nie zabrakło oczywiście życzeń, dzie-

lenia się opłatkiem i śpiewania kolęd... 

 

Występ muzyków                                         

z Fundacji Art2You 

10 stycznia w naszej szkole gościliśmy 

muzyków z Fundacji Art2You, którzy 

wystąpili z koncertem pt."Cudze chwali-



cie, swego nie gracie". Usłyszeliśmy mu-

zykę folkową z różnych rejonów Polski. 

Mogliśmy też podziwiać polskie stroje 

regionalne. Pojawił się także akcent ta-

neczny.  

 

Koncert bardzo nam się podobał. To był 

wspaniały muzyczny spacer po Polsce:) 

 

Bal karnawałowy 

16 stycznia w naszej szkole odbył się dłu-

go wyczekiwany bal karnawałowy:) Tego 

dnia na szkolnych korytarzach zaroiło się 

od barwnych i niezwykłych postaci. Dzieci 

bawiły się znakomicie i z radością prezen-

towały przygotowane specjalnie na tę oka-

zję stroje.  

 

Po wyczerpujących szaleństwach na par-

kiecie można było posilić się w kawiarence 

przygotowanej przez rodziców. Mamy 

serwowały tam pyszne gofry z bitą śmieta-

ną, dżemem lub cukrem pudrem, a także 

kawę i zimne napoje. Chętnych na te pysz-

ności nie brakowało:) 

 

Zorganizowano też loterię, w której oczy-

wiście każdy los wygrywał:) 

 

Najbardziej wyczekiwanym punktem za-

bawy karnawałowej  była wizyta Mikołaja, 

który przybył do szkoły z workami pełny-

mi słodkości:) 

 



Tradycyjnie wybraliśmy także Króla i Kró-

lową Balu w czterech kategoriach wieko-

wych:  

Klasy 0:                                                            

Wiktoria Bojk i Nikodem Lesner 

 

Klasy I-III:                                                       

Karolina Bergman i Damian Brzeski 

 

Klasy IV-VI:                                                

Klaudia Wenta i Oskar Szulc 

 

Rodzice:                                                           

Mirosława Rompca 

 

Wszyscy bawili się znakomicie!                

Ten bal na długo pozostanie                                 

w naszej pamięci:) 

   

Z.R. 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ 

JĘZYKA POLSKIEGO                   

PANIĄ IWONĄ                                 

BIAŁAS-RYCHLAK 

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pani                

w naszej szkole? 

Pani Białas-Rychlak (P.B-R.): W Szkole 

Podstawowej w Częstkowie pracuję od 22 

listopada 2012 roku  

R.: Czy od zawsze myślała 

Pani, że będzie nauczycie-

lem? 

P.B-R.: Może nie od zaw-

sze. Moja mama także wy-

konywała ten zawód, więc                

od dzieciństwa był mi on 

bliski. Przez jakiś czas my-

ślałam także o prawie i ak-

torstwie. 

R.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten 

przedmiot nauczania? 

P.B-R.: W tej kwestii nie miałam żadnych 

wątpliwości. Od najmłodszych lat uwiel-

białam czytać książki, interesowałam się 

literaturą i teatrem. Język polski zawsze 

był moim ulubionym przedmiotem w szko-

le, dlatego staram się „zarażać” tą pasją 

swoich uczniów. 

R.: Jakie są wady a jakie zalety pracy jako 

nauczyciel języka polskiego? 

P.B-R.: Największą zaletą bycia nauczy-

cielem jest praca z dziećmi i młodzieżą. 

Daje ona dużo energii i satysfakcji. Tu nie 

ma czasu na nudę i monotonię. W szkole 

ciągle coś się dzieje. Minusów staram się 

nie dostrzegać, są one mało istotne  

R.: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani 

przyjemność? 

P.B-R.: Praca z dziećmi i młodzieżą spra-

wia mi ogromną przyjemność. Ich zaanga-

żowanie i aktywny udział w lekcjach, kon-

kursach czy projektach motywuje mnie                     

do działania i daje dużo radości. 

 R.: Czy trudno było uzyskać 

taką wiedzę, by można było 

zostać nauczycielem? 

P.B-R.: Ukończyłam studia 

na kierunku filologia polska. 

Wymagają one przeczytania 

olbrzymiej ilości książek, 

spędzania wielu godzin                

w bibliotekach… Trudne? 

To zależy od tego, co kto 

lubi  

R.: Co Pani uważa za swój 

największy sukces zawodowy? 

P.B-R.: Sukcesem są dla mnie wszystkie 

pozytywne oceny moich uczniów, a także 

ich osiągnięcia w konkursach związanych 

z językiem polskim.  

R.: Czy jest Pani zadowolona z sukcesów 

uczniów? 

P.B-R.: Oczywiście. Każdy, nawet naj-

mniejszy sukces uczniów utwierdza mnie                    

w przekonaniu, że dobrze wybrałam swój 

zawód. Dodaje mi też energii do dalszej 

pracy. 

 



R.: Ile godzin dziennie spędza Pani                    

na sprawdzaniu testów itp.? 

P.B-R.: Nie ma stałej ilości godzin, którą 

dziennie poświęcam na sprawdzanie prac 

uczniów. Jest to bardzo różny czas, o dużej 

rozpiętości. Zdarzają się dni, gdy zajmuje 

mi to około godziny czy dwóch. Bywało 

też, że spędzałam na tej czynności niemal 

całe weekendy. 

R.: Czym Pani się interesuje?  

P.B-R.: Na to pytanie częściowo już od-

powiedziałam. Interesuję się literaturą, 

teatrem. Poza tym uwielbiam zwierzęta               

i podróże – małe i duże  

R.: Co robi Pani w wolnym czasie? 

P.B-R.: Niestety, mam go bardzo mało, ale 

staram się nadrabiać zaległości w czasie 

ferii i wakacji  Najchętniej wtedy spę-

dzam czas z rodziną i czytam książki. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.B-R.:   Słowa, których autorem jest Pau-

lo Coelho: Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj 

się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według 

muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie biogra-

fie powstają z ruchu do przodu, a nie z ogląda-

nia się do tyłu. Nikt nie może tracić z oczu 

tego, czego pragnie - nawet, kiedy przychodzą 

chwile, gdy zdaje się, że świat i inni są silniej-

si. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać. 

Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą. 

Nawet te, które przegraliśmy. 

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.          

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.B-R.: Dziękuję za rozmowę.  

                               Monika Barzowska 

 

MAŁE CIAŁO - WIELKI DUCH 

ŚWIĄT 

W mieście Wilernowo panowała potworna 

śnieżyca. Maja patrzała przez okno i smu-

ciła się, że w taki dzień musi iść do szkoły. 

Niestety… Nagle do pokoju weszła            

mama.                      

 - Czas się zbierać! - powiedziała.                         

Maja potrząsnęła swoimi brązowymi            

włosami.      

 - Muszę??? - spytała z nadzieją.    

- Nie masz daleko do szkoły, kochanie – 

odparła mama.          

Dziewczynka tylko mruknęła z niezadowo-

leniem i wstała z łóżka. Po chwili była już 

gotowa. Poczłapała do drzwi i ubrała  

kurtkę. Kiedy wychodziła, obejrzała się. 

"Kto wie, co mnie dzisiaj spotka?" - pomy-

ślała. Całą drogę zastanawiała się nad tym. 

Nie, nic miłego nie mogło jej się dziś 

przydarzyć. Doszła powoli do szkoły. Jed-

nym okiem spojrzała na gazetkę szkolną. 

Klasy czwarte... przyroda...  Nic nie pisało 

tam o klasie szóstej. Przeszła kawałek da-

lej. O! Jest coś: "Klasy szóste dziś          

nie mają informatyki z powodu                        

braku prądu. Szósta A ma przyrodę, B – 

matematykę, a C -  język angielski."     

- O nie!!! - jęknęła Maja. - Mamy przyro-

dę! Nie !    

Obok przechodziła jej koleżanka - Julia.             

- Chodźmy do klasy, mamy teraz polski - 

powiedziała.                                                                      

- Wiedziałam, że dziś nie spotka mnie nic 

dobrego... - stwierdziła dziewczynka.              

Lekcja zaczęła się od kartkówki. Na kolej-

nych zajęciach nic ciekawego się nie wy-

darzyło. Czas minął szybko i nadeszła pora 



powrotu do domu. Maja z Julią szły               

spacerkiem, gdy nagle zobaczyły                       

na drodze małą, czarno - białą kulkę.   

- Popatrz! Tam leży rozjechany kotek! Oj, 

bidulek! – powiedziała jedna z dziewczy-

nek.                           

- Nie! Patrz! On się jeszcze rusza! –     

odparła druga. - Idę do niego!       

Maja natychmiast pobiegła do zwierzaka. 

Wzięła go na ręce i zaniosła                        

do weterynarza. Nie stanowiło to                  

problemu, bo zajmowała się tym jej ciocia. 

Dziewczynka  jak wicher wpadła do gabi-

netu i popędziła w jej stronę.    

 - Ciociu! Popatrz! Musisz z nim coś zro-

bić! – błagała.   

- Pokaż, co to jest?   

- Kot! Proszę, pomóż mu!  

- Poczekaj! Już go badam! – ciocia próbo-

wała uspokoić roztrzęsioną Maję. – Nie 

jest tak źle. Podam mu leki i podłączę             

do kroplówki. Zaraz wracam.                                          

Po chwili  przyszła i stwierdziła:                                                      

-  Zrobiłam wszystko, co mogłam….            

Kotek będzie żył, a w zasadzie – kotka,           

bo to dziewczynka. Chodź, pojedziesz              

ze mną. Zawiozę cię do domu, dobrze? 

Całą drogę dziewczynka opowiadała                   

o rannym zwierzątku, aż ciocia przerwała 

jej i spytała: 

- Co chciałabyś dostać pod choinkę?                 

Jutro są święta!  

- Jakieś zwierzątko, ale mama się nie zga-

dza... – ze smutkiem odpowiedziała Maja.                   

Gdy wróciła do domu, zabrała się za odra-

bianie lekcji. Nagle krzyknęła:                                     

- Zaraz, zaraz! Przecież jutro nie ma zajęć! 

Mamuś, idę do galerii! Pobiegła, nie zwa-

żając na przechodniów, którzy w ostatniej 

chwili wybierali prezenty. Gnała, ile sił              

w nogach, by kupić to, co zamierzała.                

Wpadła do sklepu zoologicznego.  

- Dzień dobry! - powiedziała zmachana. - 

Czy za pięćdziesiąt złotych skompletuję 

wyprawkę   dla kota?                                                            

- Wyprawkę? To znaczy, co? - zapytał 

miło sprzedawca. 

Dziewczynka zaczęła wymieniać wszyst-

kie potrzebne jej przedmioty. Wkrótce 

wyszła zadowolona. Pobiegła do cioci                   

i przekazała jej zakupione rzeczy. 

- To dla kotka – szepnęła. - Schowaj.                    

Ciocia sięgnęła po torebkę i włożyła 

wszystko do środka. 

- Do jutra, kochanie!  

- Do jutra, ciociu! 

Nastały święta Bożego Narodzenia.                    

To czas, gdy wszyscy obdarowują się pre-

zentami. Maja zeszła na dół i zobaczyła 

pod choinką przedmioty, które wczoraj 

kupiła. Pomyślała, że ciocia opowiedziała 

wszystko rodzicom i zwróciła im przynie-

sione przez nią rzeczy. Z niezadowoleniem 

powiedziała do mamy: 

- Ja, przepraszam... Jeśli chcecie, oddam to 

do schroniska...Mamo... 

- Kochanie... posłuchaj... zobacz, co jest            

w koszyku. 

Maja ostrożnie podeszła i otworzyła wikli-

nowe wieczko. W środku była mała, czar-

no - biała kulka, którą dziewczynka urato-

wała. Ze łzami w oczach spojrzała na ro-

dziców i nieśmiało  spytała: 

- Czy to jest mój prezent? 

-Tak! - odpowiedzieli rodzice. - Chyba, że 

ci się nie podoba ...    

- Co??? Jestem zachwycona! – krzyknęła 

uradowana. 

Reszta świąt upłynęła jej we wspaniałym 

nastroju. Cały czas spędzała ze swoją nową 

kotką - Śnieżynką.  

Marta Lesner 



 

Znajdź swój styl… 

Czy odnalazłaś już styl, który najlepiej            

do Ciebie pasuje? A może Twoja szafa jest 

wypchana rzeczami, które ze sobą zupeł-

nie nie współgrają ? 

Własny styl i strój dopasowany do Twojej 

sylwetki to podstawa modnego wyglądu. 

Ubrania dobrane do Twojej osobowości 

zwiększą Twoją pewność siebie i sprawią, 

że się dobrze poczujesz. Mają one wpływ 

na to, jak Cię postrzegają inne osoby. Od-

zwierciedlają Twoje samopoczucie, po-

trzeby, pragnienia i aspiracje. Dzięki nim 

możesz dowolnie bawić się swoim wize-

runkiem i wyrażać swoją indywidualność.  

Pomyśl o tym, co lubisz, o swojej osobo-

wości i kolorach, które do Ciebie pasują.       

A potem zdecyduj, co chcesz wyrazić swo-

im strojem. 

Który z popularnych trendów jest odpo-

wiedni dla Ciebie?  

Nieuleczalna romantyczka 

Romantyzm to niekoniecznie same róże, 

pastelowe kolory i serduszka! To również 

szukanie bardziej kobiecego wyglądu                  

i odejście od strojów „małolaty”. W garde-

robie prawdziwej romantyczki znajdują się 

zwiewne sukienki. Bazowymi ubiorami są 

również: top z falbankami, spódnica z fal-

bankami, halka, rybaczki, spódnico-

spodnie czy tunika. Z tym stylem idealnie 

komponują się jasne, delikatne materiały 

ozdobione kokardkami, koronkami i upię-

ciami. Kolory są przede wszystkim deli-

katne i stonowane - fiolety, beże, cała ga-

ma szarości, jasna zieleń i, oczywiście, 

pastele. Dzięki takim połączeniom kolory-

stycznym i materiałowym osiągniesz naj-

modniejszy wygląd w tym sezonie - reflek-

syjny, zadumany i może nieco melancho-

lijny. Oczywiście to tylko strój, nieko-

niecznie musisz się tak czuć! 

 

 

Hippisowski szyk 

Naturalnie nie musisz imitować tego stylu 

bardzo dokładnie, chodzi jedynie o inspi-

rację latami 70.! Pomyśl o super ciuchach 

z miękkich materiałów - tunikach koper-

towych wykończonych uroczymi detalami, 

wzorzystych sukienkach, dopasowanych  

w talii bluzkach, minispódniczkach i bu-

tach na platformach. A może kwieciste 

spodnie z szerokimi nogawkami są stwo-

rzone właśnie dla Ciebie? Wszystkie te 

pozycje powracają i są na topie!  

 

Niezwykle ważne są również akcesoria. 

Szukaj masywnych wzorów z metalowymi 

elementami. Doskonale sprawdzą się także 

ciężkie korale. Niezwykle modny batik              

i odważne geometryczne kształty na pewno 

nie przejdą niezauważone. Kolory pasujące 

do takiego stylu to przede wszystkim ła-

godne brązy, zielenie, żółcie, pomarańcze           

i ciepłe fiolety.  



Dziewczyna radykalna 

Przede wszystkim wyraź swoją indywidu-

alność! Ciuchy w stylu neo-punk muszą 

wywierać piorunujące wrażenie, prowo-

kować i wyróżniać Cię jako jednostkę. 

Dziewczyny chcące ubierać się w ten spo-

sób, powinny wybierać ciemniejsze ciuchy 

i kontrastujące z nimi akcesoria. Nie bój 

się nietypowych połączeń - bądź nieco 

ekscentryczna i wybieraj odważne dodatki. 

Absolutne hity to czarne koszule, zamki 

błyskawiczne (duże i w dużej ilości), mini-

spódniczki w kratkę, czarne rajstopy, łań-

cuch, paski z ćwiekami i agrafki.  

        
Luz i błysk 

Ten i zeszły rok przyniosły ze sobą wybu-

chowe połączenie, które udowodniło,              

że miejski styl może mieć również bardzo 

kobiece oblicze.  

 

Króluje zestawienie materiałów dresowych 

z błyszczącymi, drogimi tkaninami. Cie-

kawe i efektowne przykłady? Jedwabne 

sukienki ze sportowymi legginsami i spor-

towymi butami na gumowej podeszwie; 

góra z kapturem i bufiastymi rękawami            

w połączeniu ze spódnicą-bombką. Oczy-

wiście nie należy zapominać o biżuterii               

i kontrastowych kolorach, takich jakich jak 

złoto i srebro, czerń i biel, granat z kolo-

rem żółtym lub pomarańczowym. Ten styl 

charakteryzuje się przede wszystkim ele-

gancką wygodą . 

Artystyczna dusza 

Stylistyka retro to prawdziwe pole do po-

pisu – możesz śmiało puścić wodze swojej 

kreatywności i łączyć materiały o różnej 

fakturze, kolorach i kształtach. Charaktery-

styczny dodatek to wszelkiego rodzaju 

nakrycia głowy. Poeksperymentuj z futrza-

ną wyściółką, kaszkietami czy wełnianymi 

czapkami garnizonowymi. Podstawowe 

akcesoria to duża, skórzana torba                  

oraz przyciągająca uwagę sztuczna biżute-

ria. Kolorystyka jest praktycznie dowolna 

– dobrze sprawdzą się ułożone warstwami 

głębokie i ciepłe kolory.  

 

Pamiętaj, w modzie istnieje bardzo wiele 

innych trendów. Chociaż z pozoru mocno 

się różnią, to możesz je łączyć na dowolne 

sposoby. W końcu kto powiedział, że bę-

dąc jednego dnia melancholijną roman-

tyczką, następnego nie możesz wyglądać 

jak rasowa punk girl? Przede wszystkim 

musisz się czuć dobrze we własnej skórze. 

Zatem nie bój się eksperymentować i szu-

kać własnego stylu. Daj się zainspirować                  

i wyraź siebie! 

Źródło:http://www.mydziewczyny.pl/artykul/znajdz-

swoj-styl-ubierania-sie/ 

Marta Lesner 

http://www.mydziewczyny.pl/artykul/znajdz-swoj-styl-ubierania-sie/
http://www.mydziewczyny.pl/artykul/znajdz-swoj-styl-ubierania-sie/


 

ELŻBIETA SAFARZYŃSKA 

JAK SMOK ZENOBIUSZ 
OGNIEM ZIĄĆ ZACZĄŁ 

 

Smok Zenobiusz przekonuje się, że o proble-
mach najlepiej rozmawiać z rodzicami, a nie 
szukać rozwiązań w dziwnych miejscach... 

EWA NOWAK 

SZARKA 

Tytułowa Szarka to młody wilczek, który trafia 
pod opiekę do kilkuletniej Gabrysi. Spędzająca 
zimowe ferie u dziadków na wsi dziewczynka 
podobnie jak oni nie podejrzewa prawdziwego 
pochodzenia zwierzęcia, żywiąc przekonanie, 
że Szarka to mały piesek… 

 

W jedną z ciemnych zimowych nocy o wilczka 
upominają się jednak członkowie jego rodzi-
ny… 

ADA PANECZKO 

KARMNIK DLA PTAKÓW 

Franek bardzo lubi obserwować ptaki. Potrafi 
je rozróżniać i wie o nich więcej, niż niejeden 

dorosły. 

 

Kiedy więc nadeszła sroga śnieżna zima, chło-
piec bardzo się martwi, że ptaki nie mają               
co jeść. Postanawia im pomóc. 

CORNELIA FUNKE 

POTILLA 

Potilla jest malutką, ale potężną królową wró-
żek. Pozbawiona mocy przez złego złodzieja 
prosi o pomoc nieśmiałego chłopca, Arthura. 
Razem muszą uratować pozostałe wróżki                    
i odzyskać królestwo. 

  



Wyruszają więc w pełną przygód podróż. 
Wspaniała historia o fantastycznym świecie 
wróżek, mocy prawdziwej przyjaźni i odwadze, 
która ujawnia się w najmniej oczekiwanych 
momentach. 

ROB STEVENS 

HUGO I MAPA Z WYSPY    
POTWORÓW 

Fascynująca powieść podróżnicza, której akcja 
rozgrywa się w czasach największych odkryć 
geograficznych. Jej bohater, dwunastoletni 
Hugo, uwielbia rysować mapy. Uczy się pilnie 
tej trudnej sztuki, marząc, że kiedyś zostanie 
wielkim podróżnikiem, który żegluje po świe-
cie i odkrywa nowe lądy. Dlatego gdy tylko 
pojawia się szansa na przeżycie prawdziwej 
przygody, nie waha się ani chwili. 

 

Podczas tej wyprawy jego gorące pragnienie 
spełnia się – okręt dociera do brzegów niezna-
nej nikomu wyspy, ale chłopiec jeszcze                 
nie wie, że czeka go tam nie lada zadanie. To, 
co przeżył i zobaczył, przeszło jego najśmielsze 
wyobrażenia... 

WITCHER MOONY 

NINA I TAJEMNICA            
ÓSMEJ NUTY 

Rozpoczyna się kolejna, fascynująca przygoda 
Niny, małej alchemiczki, walczącej niestrudze-
nie o ocalenie Szóstego Księżyca. Przy wspar-
ciu czwórki nierozłączonych przyjaciół: Cesca, 
Doda, Fiore i Roxy oraz androida Maksa, Nina 

wyrusza w podróż w czasie i dociera                    
aż do starożytnego Egiptu. Ale czy Karkon...  
na pewno żyje? 

 

O pierwszych przygodach Niny opowiada 
książka „Dziewczynka z Szóstego Księżyca”. 
 

EWA NOWAK 

KOLEŻANECZKI 

Iwa przyjaźni się z Anią i Patrycją ze swojej 
klasy. Usilnie próbuje utrzymać przyjaźń                     
z obiema. Czuje jednak, że one są sobie bliż-
sze. Ani jej starszy brat Kamil, ani rodzice                       
nie dostrzegają jej rozterek. I wtedy właśnie 
Iwa zaczyna być niewidzialna - nie zawsze,               
ale od czasu do czasu... 

 

To diametralnie zmienia postać rzeczy. Niewi-
dzialność daje Iwie przewagę, o jakiej nie mo-
gła marzyć. Ale bycie niewidzialnym może być 
też bardzo uciążliwe... Ciepła, inteligentna 
opowieść o przyjaźni, zrozumieniu, nauce 

afirmacji siebie. 

Weronika Pupacz i Z.R. 



 

Kilka słów o hodowli rybek… 

Nie będę Was zanudzać akwarystyką              

taką czy taką. Chcę Wam po prostu opo-

wiedzieć trochę o opiece nad rybkami.   

Najpierw napiszę trochę o samym akwa-

rium. Jeśli chcesz hodować więcej niż jed-

ną rybkę, radzę założyć większy zbiornik. 

Nigdy nie trzymaj rybek w słoiku ani żad-

nej kuli! Może to spowodować chorobę.  

Zakładanie 

Jeśli masz już odpowiednie akwarium, 

potrzebujesz też dobrego miejsca do tego, 

by podziwiać swoje zwierzątka:-) Twarda 

powierzchnia powinna wytrzymać (np. 

szafka). Najlepiej, aby była odporna               

na drgania i wstrząsy. Każde dobre akwa-

rium powinno mieć :  

 filtry – najczęściej są to 

filtry zwykłe (w kształcie kubka) 

 grzałki – aby nie było ani 

za zimno, ani za ciepło :-)  

 oświetlenie 

 tło - tylna i boczne ściany 

powinny być wyłożone/przykryte             

od środka jednorodnym, naturalnym 

tłem, najlepiej w kolorze brązowym 

lub czarnym  

 podłoże – najczęściej sta-

nowi je piasek lub drobny żwirek 

 

Oto kilka popularnych gatunków 

rybek hodowlanych: 

 

                                        Gupik  

                                        

   

            Mieczyk 

 

                                     Szczupieńczyk    

 

 

            Zbrojnik 

 

Ciekawostki 

Najszybszą rybą na świecie jest Żaglica 

(Istiophorus albicans). Może pływać                   

z prędkością dochodzącą do 100 km/h. 

Najmniejsza ryba na świecie - rekordzistą 

w tej dziedzinie jest  od 1996 roku Paedo-

cypris progenetica, gatunek słodkowodnej 

ryby z rodziny karpiowatych o długości 

ciała 7,9 mm. 

Dwojaczki, trojaczki? Może milionoracz-

ki? Tak, jest to możliwe. Samica morskiej 

ryby samogłowa (Mola mola) jest w sta-

nie jednorazowo wypuścić około 300 mln 

jaj. Równocześnie gatunek ten jest naj-

cięższą znaną na świecie rybą kostnoszkie-

letową. Średni ciężar dorosłego okazu wy-

nosi około 1 tony. 

 Źródło: http://www.domowe-akwarium.pl/ 

Marta Lesner 

http://www.domowe-akwarium.pl/


 

 

 

 

 

 

Koszykówka 

Koszykówka powstała 21 grudnia 1891 

roku w Springfield w stanie Massachusetts, 

gdy nauczyciel wychowania fizycznego             

w YMCA James Naismith opracował grę 

zespołową, którą mogliby uprawiać stu-

denci college'u zimą w sali. Początkowo  

do gry w koszykówkę używano zwykłej 

piłki futbolowej. Zasady koszykówki były 

bardzo proste i zostały spisane przez twór-

cę tego sportu. Gra ta stawała się coraz 

bardziej znana, a jej zasady zmieniały się. 

Wkrótce koszykówka była znana w całej 

Ameryce Północnej. 6 czerwca 1946 zosta-

ło założone BAA (Basketball Association 

of America), które jesienią 1949 przybrało 

nazwę National Basketball Association. 

Zasady gry 

W koszykówkę grają dwie drużyny,                   

po pięciu zawodników każda. Celem każ-

dej z drużyn jest zdobywanie punktów              

za celne rzuty do kosza przeciwnika                   

i zapobieganie zdobywaniu punktów                

przez drużynę przeciwną. Nad właściwym 

przebiegiem gry czuwają sędziowie, sę-

dziowie stolikowi i komisarz. Zwycięzcą 

meczu zostaje drużyna, która na koniec 

czasu gry uzyska większą liczbę punktów. 

Kosze umieszczone są na wysokości 3,05 

metra. Punkty otrzymuje się za umieszcze-

nie piłki w koszu: 

 1 punkt za udany rzut osobisty                 

z linii rzutów wolnych 

 2 punkty za rzut z akcji wykonany             

z odległości mniejszej niż linia rzutów                

za trzy punkty 

 3 punkty za rzut zza linii rzutów za trzy 

punkty (6,75 m) [w NBA 7,24 m] 

Boisko do gry to płaska, twarda po-

wierzchnia wolna od przeszkód, o wymia-

rach 28 m długości i 15 m szerokości, mie-

rzonych od wewnętrznych krawędzi linii 

ograniczających boisko. 

Pozycje koszykarskie 

Rozgrywający – point guard (PG),               

tzw. "1"– od tego zawodnika wymagane 

jest wiele asyst, przechwytów i brak strat. 

Jest to najczęściej najniższy zawodnik                    

w zespole. 

Rzucający obrońca – shooting guard 

(SG), tzw. "2" – od tego zawodnika wy-

magana jest umiejętność zdobywania wielu 

punktów, głównie rzutami z dystansu. 

Niski skrzydłowy – small forward (SF), 

tzw. "3" – od zawodników na tej pozycji 

wymagane jest zarówno wspieranie niż-

szych i wyższych graczy oraz duża 

wszechstronność. 

Silny skrzydłowy – power forward (PF), 

tzw. "4" – od graczy na tej pozycji wyma-

ga się skutecznej gry w obronie (m.in. 

zbiórki, bloki) i ataku (głównie punkty 

spod kosza). 

Środkowy – center (C), tzw. "5" – jego 

głównym zadaniem jest zdobywanie punk-

tów spod kosza, zbieranie piłek z tablicy             

i blokowanie rzutów rywali. Środkowymi 

zostają najczęściej najwyżsi gracze w dru-

żynie. 

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

Radek Ellwart 
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TATRY I PODHALE 

Planujesz wypoczynek w polskich gó-

rach? Oto kilka miejsc, które musisz 

odwiedzić podczas wizyty w Tatrach. 

MORSKIE OKO 

Według wielu turystów najpiękniejszy 

staw tatrzański, położony w górnej części  

Doliny Rybiego Potoku, poniżej  Czarnego 

Stawu pod Rysami, w karze polodowco-

wym u stóp masywów Cubryny,  Mięgu-

szowieckich Szczytów i Żabiej Grani.               

To także drugi, obok  Giewontu, symbol 

polskich Tatr, od dawna obecny w kulturze 

polskiej (twórczość Kazimierza Przerwy-

Tetmajera, Jana Kasprowicza, Leona Wy-

czółkowskiego i in.). Już w 1. połowie 

XIX w. turyści bywali tu (jak na realia 

tamtych czasów) masowo; dziś także miej-

sce to przeżywa w sezonie prawdziwe  

oblężenie. 

 

Tafla Morskiego Oka leży na wysokości 

1395 m n.p.m. Jest to największy staw 

tatrzański (ok. 35 ha), także jeden z naj-

głębszych (blisko 51 m). Jego cechą cha-

rakterystyczną jest naturalne zarybienie 

(pstrąg; z obecnością ryb wiąże się pier-

wotna nazwa jeziora - Rybi Staw, nazwę 

Morskie Oko spopularyzowali turyści                  

w XIX w.). Staw przez kilka miesięcy                       

w roku jest zamarznięty, a woda w jego 

najgłębszej części podlega bardzo słabemu 

mieszaniu (utrzymuje się tu stała tempera-

tura na poziomie ok. 4°C, wyżej leżą cie-

plejsze warstwy). Na morenie czołowej 

zamykającej misę jeziora stoi zbudowane 

w latach 1907-08 schronisko PTTK "Mor-

skie Oko", noszące imię Stanisława Staszi-

ca (jednego z pierwszych badaczy stawu). 

Morskie Oko można obejść dookoła korzy-

stając z czerwonego szlaku turystycznego 

(ok. 30 min). 

KASPROWY WIERCH 

Szczyt (1987 m n.p.m.) położony w gra-

nicznym grzbiecie Tatr, górujący nad naj-

wyższymi piętrami dolin Bystrej, Gąsieni-

cowej i Cichej.  

 



Jego wierzchołek zbudowany jest z grani-

toidów i skał metamorficznych, będących 

częścią tzw. wyspy krystalicznej Gorycz-

kowej - płatu skał krystalicznych zalegają-

cych w postaci czapy na skałach osado-

wych w obrębie głównego grzbietu Tatr, 

pomiędzy Kopą Kondracką a stokami Be-

skidu opadającymi na przełęcz Liliowe. 

DOLINA KOŚCIELISKA 

 

Dolina walna o długości 9 km, przez wielu 

turystów uznawana za najpiękniejszą                 

w Tatrach Zachodnich. Malownicze pola-

ny, monumentalne skały, urozmaicona 

przyroda oraz niepowtarzalne krajobrazy 

powodują, że jest to jedno z najchętniej 

odwiedzanych miejsc w Tatrach. Dolina 

posiada trzy główne odgałęzienia - doliny 

Pyszniańską, Tomanową i Miętusią               

oraz szereg mniejszych odnóg, w tym nie-

zwykle atrakcyjny, częściowo dostępny 

turystycznie Wąwóz Kraków. 

GUBAŁÓWKA 

 

Kulminacja Pasma Gubałowskiego (1126 

m n.p.m.), górująca od północy nad  Zako-

panem. Po jej południowej stronie leżą 

wsie Nowe Bystre i Ząb. Ma postać               

wydłużonego, wyrównanego wału, zbudo-

wana jest ze skał osadowych (flisz podha-

lański). Pod sam grzbiet podchodzą pola, 

łąki, zagajniki i rozproszone zabudowania. 

CZARNY STAW POD RYSAMI 

Czarny Staw pod Rysami to trzecie                 

co do powierzchni, a drugie pod względem 

głębokości jezioro górskie w Tatrach. Jest 

jednym z najbardziej typowych jezior ka-

rowych, to znaczy takich, które powstały   

w kotle wyżłobionym przez lodowiec po-

wyżej progu. Jezioro leży na wysokości 

ok. 1580 m n.p.m. (poziom lustra wody), 

ma prawie idealnie kolisty kształt, a naj-

większą głębokość (76 m) osiąga bliżej 

południowo-wschodniego brzegu, a więc  

w miejscu, gdzie masy lodu napierały naj-

silniej. Sam próg ma zaokrąglony przekrój, 

wyraźnie widoczny w niezarośniętych 

miejscach. Niska zawartość substancji od-

żywczych rozpuszczonych w wodzie po-

woduje, że w stawie nie ma warunków             

dla wegetacji ryb. Woda ma niesamowitą 

przezroczystość - widoczność sięga 16-18 

m. 

 

W nazewnictwie jezior tatrzańskich kolor 

czarny jest najpopularniejszy. W całych 

Tatrach znajduje się aż dziewięć "czar-

nych" stawów. 

 Źródło: podroze.gazeta.pl/podroze                                     

Z.R. 

http://krakow.gazeta.pl/krakow/0,0.html


 

ZGADUJ ZGADULA 

„Ziemi” pierwsze dwie litery, 

dwie litery słowa „mama” 

dadzą nazwę pory roku. 

Jaką? Pomyśl – zgadniesz sama. 

  

Na rzekach lód, 

na polach śnieg, 

zamieć straszliwa. 

Kiedy to bywa? 

  

W jakiej stołówce za każde danie 

goście dziękują nam - ćwierkaniem? 

  

Lepi się go, lecz nie z gliny  

ani z plasteliny.  

Daje się mu miotłę w rękę,  

żeby nam wyglądał pięknie. 

  

Z lodowych klocków - dom niewysoki.  

Jego lokator jadł mięso foki. 

 

 

 

 

 

Monika Barzowska 

 

Oto kolejny przepis                                     

na słodkie co nieco….  

BABKA 

Składniki: 

 1 szklanka mąki 

 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej 

 25 dag margaryny 

 1 szklanka cukru 

 5 jaj 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 cukier waniliowy 

 starta skórka z cytryny 

 2 łyżki kakao 

Sposób przygotowania: 

 Jajka miksujemy z cukrem. 

 Dodajemy mąkę i proszek, skórkę. 

 Tłuszcz roztopiony, lekko zagoto-

wany, ciepły wlewamy do ciasta. 

 ¼ ilości ciasta odlewamy i dodaje-

my kakao. 

 Wlewamy ciasto do formy: naj-

pierw białe, a potem na wierzch 

ciemne. 

 Pieczemy około 40 minut.  

 

SMACZNEGO  

 

Paulina Bergman 



 

Jakie jest Twoje                    

największe marzenie? 

 

- Chciałbym dostać rower. 

Michał Miotk 

- Chciałbym mieć helikopter. 

Paweł Bergman 

- Chciałbym mieć robota na pilota. 

Janusz Wenta 

- Chciałabym mieć większą szkołę. 

Vanessa Wojewska 

- Chciałabym mieć przystojnego chłopaka. 

Weronika Pupacz 

- Chcę być bogata i mieć piękny dom. 

Paulina Bergman 

- Chciałbym mieć dwa samochody Ferrari,            

dużo pieniędzy i piękną dziewczynę. 

Filip Wojewski 

- Moim największym marzeniem jest, by 

wszystkie moje marzenia się spełniały  

(Mieć jednorożca!)  

Marta Lesner 

- Zostać kucharką jak moja mama. 

Julia Bartecka 

- Zostać gwiazdą filmową. 

Zuzanna Rychlak 

- Zostać fryzjerką.                    Martyna Miotk 

- Dostać wymarzoną maskotkę. 

Szymon Kaźmierczak 

- Zostać tancerką.                       Julia Plotzke 

- Dostać tablet i laptop.           Magda Rompca 

- Mały piesek York.                 Aneta Nowicka 

- Chciałbym nauczyć się latać i mieć dużo 

pieniędzy. 

Franciszek Wasielke 

- Chciałabym dostać konia. 

Helenka Nowicka 

- Chciałabym zostać fryzjerką. 

Weronika Bach 

- Chciałbym być rolnikiem. 

Patryk Engelbrecht 

- Mieć dobrą pracę.                  Adam Rompca 

- Mieć fajnych przyjaciół. 

Angelika Brzeska 

 

 

 

                                                                              
Monika Barzowska 



 

 

Na skrzyżowaniu blondynka otwiera szybę 

swojego samochodu i woła do kierowcy 

auta ciężarowego: „Dzień dobry! Mam               

na imię Asia, gubi pan swój ładunek!”. 

Facet nie przejmując się blondynką, jedzie 

dalej. Na następnym skrzyżowaniu akcja 

powtarza się . Na kolejnym skrzyżowaniu 

zdenerwowana blondynka jeszcze raz            

próbuje: „Dzień dobry, mam na imię Asia. 

Powtarzam panu, gubi pan swój ładunek!”. 

Tym razem zdenerwowany                                

kierowca odpowiada:                                                             

- Dzień dobry, mam na imię Rysiek,                

jest zima, a ja sypię sól na jezdnię! 

*** 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek               

mógł zrobić tyle błędów? - mówi pani,                

sprawdzając zadanie z polskiego.                         

– Wcale nie jeden, bo pomagali mi rodzice.                    

*** 

Nauczyciel matematyki wyjaśnia                 

dzieciom, że połowy są zawsze równe.                       

Po chwili dodaje: „A zresztą co będę wam 

tłumaczył i tak większa połowa                         

nie zrozumie!” 

*** 

Blondynka spóźnia się do pracy.                         

Zdenerwowany szef dzwoni do niej:                                   

- No, gdzie pani jest?!                                          

- Stoję w korku.                                                   

- A jaki długi ten korek?                                          

- Nie wiem, jadę pierwsza.   

*** 

Jasio wraca do domu.                                            

– Mam nadzieję, że nie zgubiłeś                     

znowu kluczy…                                                                

- Zgubiłem, ale nie martw się, tato,                 

tym razem przyczepiłem do nich kartkę                

z naszym adresem! 

*** 

- Gdzie ty jesteś?! – pyta                                   

zdenerwowana żona.                                                                

– No w pracy, przecież.                                            

– Nie kłam! Wyraźnie słyszę muzykę                   

i pobrzękiwanie kufli!                                             

- Przecież jestem kelnerem, kochanie. 

*** 

Gość do kelnera:                                                        

- Poproszę befsztyk.                                     

– Nie ma.                                                              

– To poproszę kotlet schabowy.                                

– Też nie ma.                                                         

– To może jajecznicę.                                            

– Niestety, nie mamy jajek.                                   

– W takim razie poproszę mój płaszcz.                            

Kelner spogląda na wieszak i mówi:                    

- Przykro mi, ale też już nie ma. 

*** 

W kawiarni:                                                             

- Poproszę jeszcze jedną kostkę cukru               

do herbaty.                                                             

– Ale wrzuciła już pani 10 kostek!                         

- No tak, ale wszystkie się rozpuściły… 

*** 

Mama usypia Jasia i śpiewa mu kołysankę. 

Jedną, drugą i kolejną.                                       

W końcu Jaś ciężko wzdycha:                             

- Mamo, pozwolisz mi zasnąć                               

czy będziesz dalej śpiewać?                                                       

 

Paulina Bergman



 

MINI KRONIKA SKO 

LISTOPAD – STYCZEŃ 

2013/2014 

Akcja zbiórki darów                                                       

dla podopiecznych OTOZ ANIMALS 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Dąbrówce. 

 

Kolejna lekcja z SKO:                              

„Jak działają banki?” 

 

Konkurs plastyczny                                               

pod hasłem: „MIŚ-MASKOTKA SKO”. 

 

Andrzejki ze stoiskiem SKO 

 

Konkurs plastyczny                                          

na ozdobę choinkową                                         

z motywem SKO  

 

 

Opiekun SKO 

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-czestkowie/konkurs-plastyczny-na-ozdobe-choinkowa-z-motywem-sko
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-czestkowie/konkurs-plastyczny-na-ozdobe-choinkowa-z-motywem-sko
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-czestkowie/konkurs-plastyczny-na-ozdobe-choinkowa-z-motywem-sko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY SIĘ  ZIMY NIE BOIMY, 

NAWET BARDZO JĄ LUBIMY 


