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PISANKI 

Patrzcie,  

ile na stole pisanek!  

Każda ma oczy  

malowane,  

naklejane.  

Każda ma uśmiech  

kolorowy  

i leży na stole grzecznie,  

żeby się nie potłuc  

przypadkiem  

w dzień świąteczny.  

Ale pamiętajcie!  

Pisanki  

nie są do jedzenia.  

Z pisanek się wyklują  

świąteczne życzenia. 



 
 

   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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Drodzy Czytelnicy! 

      Witamy pachnąco i kolorowo, czyli 

wiosennie  Z ogromną radością                  

oddajemy w Wasze ręce szósty numer             

gazetki szkolnej „Echo”.   

     Przyroda budzi się do życia               

po zimowym uśpieniu, a my razem             

z nią. Wokoło wszystko rozkwita, słońce 

grzeje coraz mocniej, a za oknem              

słychać wesoły śpiew ptaków.... Ach, ten 

wiosenny zawrót głowy....  

     Nie pozostaje zatem nic innego,                

jak usiąść na tarasie czy balkonie                

i zanurzyć się w lekturze ulubionego 

pisemka 

Życzymy miłego czytania 

Zespół Redakcyjny 

 

_______________________________ 

  Życzenia ciepłe jak  tchnienie wiosny, 

składamy wszystkim 

w ten czas radosny. 

  Niech wszelkie troski będą daleko, 

a dobro płynie szeroką rzeką. 

     Zespół Redakcyjny 



PRZY NASZEJ SZKOLE BĘDZIE BEZPIECZNIEJ 

Po długoletnich staraniach o montaż progów zwalniających i znaków informują-

cych o zachowaniu bezpieczeństwa w pobliżu szkoły, udało się uzyskać pozytywne 

rozpatrzenie tego wniosku. Jak wynika z planów, oznaczenia drogowe wykonane 

zostaną do końca maja br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTKOWIE 

„Elektroodpady zbierasz – klimat wspierasz!” 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce ELEKTROODPADÓW, która odbę-

dzie się w dniach: 23 – 24 kwietnia 2014 r. ( 8.00 – 15.00 ) w Szkole Podstawowej                        

w Częstkowie. Akcja ta polega na zebraniu nieużytecznych, popsutych urządzeń, takich jak: 

wiertarka, pralka, żelazko, telewizor, monitor, itp. i dostarczeniu ich do naszej szkoły w wyżej 

podanym terminie. 

Zbiórka jest dla nas bardzo ważna, gdyż bierzemy udział w konkursie „Aktywni dla klimatu”, 

w którym należy zebrać jak największą ilość elektroodpadów. 

ZA POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

Uczniowie klasy 6 / EKOCZĘSTKOWIACY 

Dowiedz się więcej: www.stopzmianomklimatu.pl

Do takiego zakończenia sprawy                                

w dużej mierze przyczyniło się               

zaangażowanie Radnej Powiatowej, 

Pani Genowefy Słowi. 

Należy wspomnieć, że zarówno    

Pani Genowefa Słowi, jak i jej mąż 

są byłymi absolwentami naszej 

szkoły. Mocno angażują się                    

w rozwój tej placówki, aktywnie              

wspierają wszelkie nasze działania, 

projekty czy przedsięwzięcia.                

Serdecznie im za to dziękujemy! 



 

AFRYKA DZIĘKUJE 

22 października 2013 roku przystąpiliśmy 

do akcji pomocy afrykańskim dzieciom               

z Lusaki w Zambii. Przez cały tydzień 

zbieraliśmy przybory szkolne. 30 paź-

dziernika odwiedził nas ksiądz Dariusz               

z Lęborka. Przekazaliśmy mu zgromadzo-

ne dary, które za jego pośrednictwem trafi-

ły do wolontariuszek przebywających               

na misji. 5 lutego dotarło do nas podzię-

kowanie z ... Afryki:) 

 

Należy dodać, że inicjatorem tej akcji           

w naszej szkole był nauczyciel języka   

angielskiego - Sebastian Okrój. 

 

 „AKADEMIA CZYSTYCH RĄK 

CAREX”  

Uczniowie klasy IV przystąpili do IV edy-

cji programu edukacyjnego "Akademia  

Czystych Rąk Carex". Podczas zajęć 

zdobywali podstawową wiedzę z zakresu 

prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak 

ważna w naszym życiu jest profilaktyka 

zdrowia. 

 

Poza tym świetnie się bawili:) 

 

WYJAZD NA LODOWISKO 

13 lutego wybraliśmy się na lodowisko            

do Gościcina. Niektórzy z nas nigdy nie 

jeździli na łyżwach, inni korzystali z tej 

formy aktywności dawno temu. Okazało 

się, że całkiem nieźle radzimy sobie                

na lodzie.  

 



Oczywiście nie obyło się bez upadków,     

ale te drobne niepowodzenia nie zniechę-

cały nas do jazdy. Na lodowisku panowała 

świetna atmosfera. Było dużo śmiechu                 

i zabawy. Dopisała nam też pogoda:) 

 

WALENTYNKI 

14 lutego obchodziliśmy WALENTYN-

KI. Z tej okazji zorganizowaliśmy pocztę 

walentynkową:) 

 

Odbyła się też dyskoteka, na której świet-

nie się bawiliśmy:) 

  

POKAZ MODY -                          

STRÓJ „WYCZAROWANY                

Z ODPADÓW”   

 

27 lutego w naszej szkole odbył się nieco-

dzienny pokaz mody ekologicznej, który 

był finałem konkursu SKO na MODNY 

STRÓJ „WYCZAROWANY Z ODPA-

DÓW”. Zadaniem uczestników konkursu 

było zaprojektowanie i wykonanie modne-

go stroju z niepozornych rzeczy: gazet, 

kartek, foliowych reklamówek, kartonów, 

puszek ...i innych odpadów.  

 

Następnie dzieci wystąpiły przed publicz-

nością – społecznością szkolną na specjal-

nie zorganizowanym pokazie mody, który 

został poprzedzony krótką prezentacją po-

święconą karnawałowi, a dokładniej zwy-

czajom związanym z tym okresem                 

oraz tradycjom Tłustego Czwartku. 

Uczestnicy zaprezentowali się na scenie,          

a właściwie na wybiegu, w zaprojektowa-

nych przez siebie strojach.  

 

Wszystkie kreacje zostały ocenione                

przez jury, które wzięło pod uwagę pomy-

słowość, trwałość, zastosowanie i dobór 

materiałów. Najlepsze projekty wyróżnio-

no i nagrodzono. 



Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce – Sebastian Lesner (klasa III) 

 

 

II miejsce –  Agata Naczk (klasa II) 

Wiktoria Hommel (klasa II) 

 

 

III miejsce – Mateusz Lesner (klasa 0) 

Zuzanna Rychlak (klasa IV) 

 

 

 
 

KONKURS RECYTATORSKI 

POEZJI POLSKIEJ 

28 lutego odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski Poezji Polskiej. Wzięło                

w nim udział 11 uczniów podzielonych              

na dwie grupy wiekowe. Każdy uczestnik 

przedstawił wybrane przez siebie dwa 

utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki 

oraz fragment prozy. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu czuwała komisja. 

Zmagania recytatorskie podziwiała też 

zgromadzona w sali gimnastycznej pu-

bliczność - społeczność szkolna. Po wysłu-

chaniu wszystkich prezentacji wyłoniono 

zwycięzców.            

W kategorii klas I – III: 

I miejsce –   Helena Nowicka  (klasa II) 

 

II miejsce –  Monika Hinc  (klasa III) 

 



III miejsce – Agata Naczk (klasa II) 

 

Jury postanowiło też wyróżnić: 

Damiana Nowickiego (klasa III) 

 

Karolinę Bergman (klasa III) 

 

W kategorii klas IV – VI:                                            

 

I miejsce –  Zuzanna Rychlak  (klasa IV)  

 

II miejsce –  Monika Barzowska                      

(klasa VI ) 

 



III miejsce – Klaudia Willa (klasa V) 

 

Jury postanowiło też wyróżnić:  

Martę Lesner (klasa VI)  

 

 Paulinę Bergman (klasa VI)  

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

drobne upominki. Laureaci zostali uhono-

rowani dyplomami. GRATULUJEMY!!! 

 

„NIE PAL ŚMIECI, JEŚLI  

KOCHASZ SWOJE DZIECI” 

 

Nasza szkoła często i chętnie angażuje się 

w różnego rodzaju działania służące 

ochronie środowiska. Dlatego też z wiel-

kim entuzjazmem włączyliśmy się w akcję 

prowadzoną na terenie gminy Szemud                 

pod hasłem „Nie pal śmieci, jeśli kochasz 

swoje dzieci!”, dotyczącą zakazu spalania 

śmieci w piecach domowych.  

 

 
 

3 marca zorganizowaliśmy apel, na któ-

rym przypomnieliśmy uczniom, że taki 

sposób pozbywania się odpadów jest               

źródłem zanieczyszczeń szkodliwych                

dla ludzi i środowiska. Substancje wydzie-

lające się w trakcie spalania śmieci mogą 

przyczyniać się do wielu chorób. Wręczy-

liśmy również dzieciom zakładki promują-

ce podjętą akcję. Dzięki tego typu przed-

sięwzięciom rośnie świadomość ekolo-

giczna najmłodszych mieszkańców naszej 

gminy, a co za tym idzie – dbałość                        

o ochronę środowiska i nas samych. 

 



SUKCES NA GMINNYM               

KONKURSIE                                      

RECYTATORSKIM 

7 marca cztery uczennice z naszej szkoły 

pojechały na Gminny Konkurs Recyta-

torski Poezji Polskiej. Pięknie się zapre-

zentowały i wyrecytowały przygotowane 

na tę okoliczność teksty.  

 

Komisja doceniła ich talent i umiejętności 

recytatorskie. Dwie z nich znalazły się                

w gronie laureatów. 

Monika Barzowska (klasa VI)                         

zajęła III miejsce! 

 

Zuzanna Rychlak (klasa IV)                             

zdobyła wyróżnienie! 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY                

DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

 

DZIEŃ KOBIET 

10 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet.               

Z tej okazji przygotowano krótki program 

artystyczny. Usłyszeliśmy piosenki, wier-

szyki i życzenia. Mali artyści spisali się               

na medal! Nie zapomnieliśmy także                        

o mężczyznach, którzy tego dnia obchodzi-

li swoje święto. Pani Dyrektor złożyła im 

życzenia w imieniu wszystkich kobiet.  

 

Potem odśpiewaliśmy wspólnie STO 

LAT!!! 

 

DZIEŃ JEDNOSCI KASZUBÓW 

19 marca obchodziliśmy w naszej szkole 

Dzień Jedności Kaszubów. Wspólnie  

odśpiewaliśmy hymn kaszubski. Mogliśmy 

także podziwiać umiejętności uczniów 

klasy IV i V, którzy zaprezentowali się                  

w dwóch kaszubskich tańcach. Odbył się 

również konkurs wiedzy o Kaszubach.               

W turnieju wzięły udział czteroosobowe 

zespoły z klas IV - VI. 



 

Po rozegraniu kilku konkurencji okazało 

się, że największą wiedzę o Kaszubach 

posiadają uczniowie klasy VI.  

 

Na zakończenie wszystkie dzieci zostały 

obdarowane cukierkami:) 

  

OBCHODY DNIA WIOSNY 

5 marca w naszej szkole obchodziliśmy 

Dzień Wiosny. Choć astronomiczna wio-

sna rozpoczęła się już kilka dni temu, po-

goda sprawiła nam psikusa i na dworze 

zrobiło się biało. Mimo że za oknem padał 

śnieg, z wielką radością świętowaliśmy 

nadejście długo wyczekiwanej wiosny:) 

Atrakcji nie brakowało! Najpierw wybrali-

śmy najładniejsze i najciekawsze wiosenne 

przebrania. 

 

Następnie wylosowano i rozdano nagrody 

w szkolnym konkursie SUDOKU. 

 

Odbył się również konkurs wokalny - 

KARAOKE:) 

 

Ostatnim punktem programu było roz-

strzygnięcie konkursu na najpiękniejszą 

marzannę. 

ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO!!! 



 

SZKOLNY ETAP KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO                             

LITERATURY KASZUBSKIEJ            

"RODNÔ MÒWA" 

27 marca odbył się szkolny etap                 

Konkursu Recytatorskiego Literatury                

Kaszubskiej "RODNO MOWA".               

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 

w zakresie recytacji i posługiwania się 

językiem kaszubskim. Ich wystąpienia 

oceniała komisja, która wybrała laureatów 

w trzech kategoriach wiekowych:                           

Klasy "0":                                                                

I miejsce - Kamila Kas (6-latki) 

 

II miejsce - Anna Rompca (6-latki) 

 

III miejsce - Wiktoria Bojk (5-latki) 

 

Wyróżnienie - Wiktoria Stanulewicz              

(5-latki) 

 

Klasy I – III                                                            

I miejsce - Helena Nowicka (klasa II) 

 



II miejsce - Mateusz Roda (klasa II) 

 

III miejsce - Monika Hinc (klasa III) 

 

Wyróżnienie - Weronika Bach (klasa II) 

 

Klasy IV – VI                                                           

I miejsce - Monika Barzowska                      

(klasa VI) 

 

II miejsce - Paulina Bergman (klasa VI) 

 

III miejsce - Marta Lesner (klasa VI)  

 

GRATULUJEMY!!! 

Z.R. 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO                  

PANEM SEBASTIANEM 

OKROJEM                           

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pan              

w naszej szkole? 

Pan Okrój (P.O.): W Szkole Podstawowej 

w Częstkowie pracuję 5 lat. 

R.: Czy od zawsze myślał Pan, że będzie 

nauczycielem? 

P.O.: Tak. W przedszkolu mówiłem                  

za panią i czytałem młodszym dzieciom 

bajki. 

R.: Dlaczego wybrał Pan akurat ten 

przedmiot nauczania? 

P.O.: Wybrałem ten przedmiot, bo lubię 

opisywać świat w innym języku. Na chwilę 

można stać się kimś innym. 

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka…? 

P.O.: Nie mam sukcesów ani porażek. 

Każdy dzień jest nowym doświadczeniem. 

R.: Co zmieniłby Pan w naszej szkole? 

P.O.: Pomógłbym zbudować lub urządzić 

nową salę gimnastyczną. 

R.: Czego Pan najbardziej nie lubi w swo-

jej pracy? 

 

P.O. : Dokumentów, sprawozdań, tworze-

nia papierowej rzeczywistości. 

 

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczycie-

la? 

 

P.O.: Największą zaletą jest to, że się pra-

cuje z dziećmi (człowiek się nie starzeje 

), a wadą – pisanie dokumentów.  

R.: Jak według Pana skłonić uczniów, aby 

z chęcią uczyli się języków obcych? 

P.O.: Nie zachęcam uczniów, ponieważ 

sami chcą się uczyć. 

R.: Czym Pan się interesuje?  

P.O.: Wszystkim po trochu, a najbardziej 

tym, co z morzem związane. 

R.: Co robi Pan w wolnym czasie?  

P.O.: Gram na gitarze, spaceruję po plaży, 

czytam książki. 

R.: Czy może Pan opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.O.: Chciałbym popłynąć w samotny rejs 

dookoła świata. 

R.: Co chciałby Pan przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.O.: Wiedzę w sposób najlepszy, jak po-

trafię, a także najserdeczniejsze życzenia: 

Wesołych Świąt i smacznego jajka! 

R.: Dziękujemy Panu za rozmowę.          

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.O.: Dziękuję za rozmowę.  

Weronika Pupacz 

 



 

Dzisiaj trochę inny temat, bo ...... klika rad                    

i porad ! :-) 

Kilka sposobów na piękną,                       

promieniejącą twarz... 

Oczyszczanie 

Po co mamy oczyszczać skórę? To proste! 

Nie chcemy przecież, aby poniewierały się 

po niej warstwy kurzu, resztki kosmety-

ków czy, co gorsza, bakterie.  

 

Nawilżanie 

Po dokładnym oczyszczeniu, czas na na-

wilżenie. Nikt nie lubi uczucia suchości – 

Twoja skóra też nie! Wklep w nią krem 

nawilżający, a od razu poczuje się lepiej. 

Oczywiście, pamiętaj o doborze odpo-

wiedniego kosmetyku. Na półkach jest ich 

tyle, że będziesz pewnie musiała trochę 

poszperać. Ale przecież to sama przyjem-

ność, nie?  

Nie tylko kosmetyki 

To prawda, że drogerie są świetnie zaopa-

trzone, ale nie wszystkie sprawy załatwisz 

dzięki kosmetykom. Nie dziw się! Nie po-

mogą najlepsze żele i kremy, jeśli nie bę-

dziesz przestrzegać pewnych zasad: wysy-

piaj się – unikniesz szarej cery i worków 

pod oczami, nie siedź cały czas w domu – 

ruch na świeżym powietrzu nada Twojej 

skórze zdrowego blasku. A spacery mogą 

być bardzo przyjemne, no nie? Jedz dużo 

owoców i warzyw – zawierają cenne wi-

taminy, które odżywiają skórę od we-

wnątrz. 

 

Z innej beczki ... 

Nie przesadzaj z makijażem 

Większość nastolatek zupełnie nie potrze-

buje podkładu i nie powinna go używać, 

bo może on przyczynić się do powstawania 

trądziku. Jeśli musisz zamaskować niedo-

skonałości lub ujednolicić odcień skóry, 

zastosuj korektor. Niektóre produkty za-

wierają nawet składniki zwalczające trą-

dzik. Dobrym pomysłem może być rów-

nież tonujący krem nawilżający z filtrem. 

Stres winowajca 

W szkole sprawdzian za sprawdzianem?               

Na dodatek nadmiar obowiązków przytła-

cza Cię, żyjesz w biegu i na nic nie masz 

czasu?  W takich i podobnych sytuacjach 

Twój organizm wytwarza enzym, który 

m.in. usztywnia włókna kolagenowe Two-

ich włosów. Efekt jest ten sam… Włosy 

stają się coraz cieńsze, łamią się i wypada-

ją. 

Źródło : mydziewczyny.pl 

Marta Lesner 



 

RENATA PIĄTKOWSKA 

CIEKAWE CO BĘDZIE JUTRO 

Rozalka przepada za podwórkowymi przygo-

dami. Bo czy jest coś przyjemniejszego                     

od podpatrywania robaków, urządzania dom-

ku w krzakach czy organizowaniem ślubu (ko-

niecznie z welonem z firanki)? 

 

Razem z Julkiem z sąsiedztwa codziennie wy-

myśla nowe zabawy. I cieszy się, że jutro też 

jest dzień, w którym tyle może się wydarzyć. 

MARCIN PAŁASZ 

ELF I DOM STRACHÓW 

Życie nie przestaje zaskakiwać Elfa i jego ludzi. 

Dużego czeka kilkudniowy wyjazd do małej 

miejscowości, gdy nagle okazuje się, że pen-

sjonat, w którym ma nocować, ponoć jest... 

nawiedzony! Ta wiadomość sprawia, że Młody 

i Elf jadą razem z nim, wyposażeni w najnow-

szy sprzęt do wykrywania duchów. Jednak to, 

co zastają na miejscu, przekracza ich najśmiel-

sze oczekiwania: trzaskające nocą drzwi, ta-

jemnicze głosy i przesuwające się samoczynnie 

przedmioty to dopiero przedsmak mrożących 

krew w żyłach wydarzeń. W dodatku śledztwo 

ujawnia, że dom ma naprawdę mroczną histo-

rię. 

 

Czy uda się rozwikłać zagadkę nawiedzonego 

pensjonatu? Kto lub co jest przyczyną para-

normalnej aktywności? Najnowsza książka 

Marcina Pałasza nie tylko bawi, ale potrafi też 

solidnie wystraszyć. A może nie wierzysz                       

w duchy? Jest szansa, że po lekturze... zmie-

nisz zdanie. 

KATARZYNA MAJGIER 

AMELKA 

Książka wyróżniona w Konkursie Literackim 

im. Kornela Makuszyńskiego. 

 

Jak zostać sławną gwiazdą filmową, mieszkając 

w maleńkiej wsi? Dziesięcioletnia Amelka 

znajduje na to sposób. Pewnego dnia, zdmu-

chując świeczki na urodzinowym torcie, wy-

powiada życzenie... Do Bolków Małych przy-

jeżdża ekipa filmowa. Rezolutna dziewczynka 

nie zamierza stracić swojej szansy. Pełna hu-



moru opowieść o spełnianiu najbardziej szalo-

nych marzeń. 

LINCOLN PEIRCE 

ZAPISKI LUZAKA                        

NATAN ŚWIRUJE 

Wiadomo, że NATAN znaczy BAŁAGAN. Kiedy 

bałaganiarstwo Natana wymyka się spod kon-

troli, Francis wpada w okropne tarapaty.  

 

 Czy Natan zdoła zostać Panem Porządnickim, 

czy raczej wcześniej zeświruje? Uwaga, fani 

`Dziennika cwaniaczka`! Oto Natan, samo-

zwańczy geniusz, który bez wątpienia NIE JEST 

ulubieńcem nauczycieli! 

HOLLY WEBB 

EMILKA PIÓRKO                          

I TAJEMNICZE LUSTRO 

 

Otwórz drzwi do świata wróżek! 

Emilka Piórko jest dziesięciolatką, która                

właśnie odkryła, że w dzieciństwie została 

adoptowana przez rodzinę wróżek.                          

Tymczasem ma problem w szkole, bo dokucza 

jej złośliwa koleżanka. Co więcej, jedna                    

z wróżek prosi ją o pomoc. Trzeba jak najszyb-

ciej znaleźć drzwi do magicznego świata! 

Poznaj niezwykłe przygody Emilki Piórko! 

 

ANNA BODEREK-POCHEĆ 

MARCEL I ZAGADKA                

PRADZIADKA 

To miały być zwyczajne wakacje u dziadków. 

Wszystko się zmienia, gdy w ręce Marcela 

wpadają notatnik pradziadka i tajemniczy 

klucz. Czyżby plotka o zaginionym rodzinnym 

skarbie miała się okazać prawdą? Marcel                   

i Martyna, jego wakacyjna przyjaciółka, podą-

żając za wskazówkami pradziadka, rozpoczy-

nają potajemne poszukiwania. Zagadka goni 

zagadkę! Gdzie został ukryty skarb: w kurniku, 

tunelach szalonego hrabiego czy może w gro-

bowcu Lasockich (brr)...? 

 

Gdy rozwiązanie jest już na wyciągnięcie ręki, 

na scenę wkracza odwieczny wróg - Jacek, 

którego też ogarnęła skarbomania. Czy Marcel 

i Martyna zdążą przed nim rozwikłać zagadkę 

pradziadka i odnaleźć skarb... Przeczytajcie 

sami! 

Z.R. 



 

Króliki 

Króliki mają długie uszy, krótki ogon, cha-

rakterystycznie poruszający się nos, długie 

tylne łapy, przednie – krótsze oraz oczy 

duże, okrągłe i wypukłe. Żyją zazwyczaj 

od 6 do 8 lat i ważą do 7 kg. Królik do-

mowy jest hodowany dla mięsa, skór, weł-

ny i futra. Największymi producentami 

mięsa króliczego na świecie są Hiszpania, 

Francja i Włochy. W Polsce hodowla kró-

lików rozwinęła się po II wojnie świato-

wej. 

 

Towarzystwo dla królika 

Królik jest zwierzęciem towarzyskim, dla-

tego powinno się go trzymać pojedynczo 

tylko wtedy, gdy ma się dla niego dużo 

czasu. 

Karmienie królików 

Dieta udomowionego królika jest różna              

w zależności od celów, dla których jest on 

hodowany. Najważniejszym składnikiem 

diety ras królików hodowanych jako zwie-

rzę domowe jest siano. Króliki bardzo lu-

bią kapustę, ale należy jej dawać niewiel-

kie ilości, aby uniknąć zaburzeń w trawie-

niu. Latem można podawać świeże liście                

i gałązki, a zimą suszone drzew takich jak: 

klon, lipa, leszczyna, brzoza i wiele in-

nych. Można też dodawać gałązki drzew                  

i krzewów owocowych. 

 

Rasy 

Podobnie jak rasy psów, rasy królików 

zostały głównie stworzone sztucznie                 

przez człowieka, w różnych wiekach                   

i dla różnych celów. Różnią się cechami 

fizycznymi, wymogami hodowli lub opieki 

oraz temperamentem. 

 

http://pl.wikipedia.org 

Marta Lesner 

 



 

Jak spędzasz wolny czas? 

 

- Jeżdżę  quadem.                    

Mateusz Konkol 

- Gram w piłkę nożną. Jeżdżę na rowerze, 

rolkach. Czasami jestem na facebooku, 

czytam komiksy.  

Filip Wojewski 

- Bawię się z psem, czytam książki, jeżdżę 

na rowerze. 

Weronika Pupacz 

- Gram na tablecie.                 Michał Nowicki 

- Cały wolny czas spędzam na pisaniu  

artykułów do gazetki. 

Marta Lesner 

( To chyba jakiś żarcik - przyp. red.) 

- Gram w piłkę.                     

Marcin Dybowski 

- Bawię się na dworze.         Paulina Bergman 

- Jeżdżę na rolkach i rowerze.    Monika Hinc 

- Jestem na dworze.                    Agata Sikora 

- Gram na komputerze.       Vanessa Wojewska 

- Jeżdżę na rowerze.             Helenka Nowicka 

- Idę do sąsiadki i się z nią bawię. 

Julia Bartecka 

- Gram na komputerze.           Damian Brzeski 

- Skaczę na trampolinie.             Agata Naczk 

- Bawię się.                         Marysia Baranowska 

- Jeżdżę na rowerze.                       Filip Hinc 

- Gram w piłkę.                              Kacper Wenta 

- Tworzę komiksy.       Cyprian Gołko-Suliński 

- Czytam książki.                      Mateusz Roda 

- Idę na spacer, odwiedzam znajomych, 

bawię się z wnukami. 

Pani Ewa Sobczak 

- Jeżdżę na łyżworolkach, gram w piłkę, 

chodzę na spacer, zajmuję się młodszym 

rodzeństwem, rysuję.    

Klaudia Wenta 

- Czytam książki, uczę się. 

Zuzanna Rychlak 

 

- Bawię się z psem, kotami i rybką.  

Julia Plotzke 



- Jeżdżę na rowerze, chodzę na spacery              

z przyjaciółką. 

Magda Rompca 

- Słucham muzyki, maluję obrazki. 

Ania Haza 

- Bawię się na dworze.        

Anglika Brzeska 

- Jeżdżę na quadzie, rowerze i rolkach. 

Kuba Hommel 

- Jak tylko go znajdę, to staram się prze-

bywać jak najwięcej na świeżym powie-

trzu. Gram w tenisa ziemnego, piłkę siat-

kową  i ręczną. 

Monika Barzowska 

 

- Bawię się z psem i koleżankami.  

Aneta Nowicka 

- Gram w piłkę.                             

 Przemek Miotk 

- Gram na komputerze.               

Adam Klebba 

- Bawię się.                                       

 Ania Rompca 

Monika Barzowska 

 

 

Oto kolejny przepis                                     

na słodkie co nieco….  

MURZYNEK 

Składniki: 

 1 kostka margaryny  

 0,5 szklanki mleka 

 1,5 szklanki cukru 

 4 łyżki kakao 

 4 jajka 

 2 szklanki mąki 

 1 łyżka proszku do pieczenia 

Sposób przygotowania: 

 Margarynę, mleko, cukier i  kakao 

podgrzać do rozpuszczenia. 

 Po wystudzeniu dodać mąkę i pro-

szek. 

 Białka oddzielić od żółtek. 

 Ubić białka, a następnie dodać żółt-

ka. 

 Po rozmieszaniu powoli dolewać 

masę czekoladową. 

 Ciasto wylać na blachę i wstawić                    

do piekarnika (170 stopni). 

 Piec około 60 minut. 

 Po wystudzeniu można polać czeko-

ladą. 

SMACZNEGO  

 

 

 

 

 

Paulina Bergman 



 

 

Krótka wycieczka  po Małopolsce ... 

DWÓR Z RDZAWY 

Szlachecki modrzewiowy dwór przenie-

siony na początku lat siedemdziesiątych 

XX wieku z Rdzawy do Nowym Sącza.                  

To jeden z najpiękniejszych zabytków                 

w tamtejszym skansenie. Najstarsze frag-

menty dworu mają około 400 lat. 

 

 

 „MALOWANA WIEŚ” – ZALIPIE 

Zalipie położone w województwie mało-

polskim jest jedyną „malowana wsią”                   

w Polsce. Znajduje się w niej około trzy-

dziestu zagród pomalowanych w ornamen-

ty kwiatowe. Zwyczaj zdobienia ścian do-

mów malowidłami kwiatowymi pochodzi             

z XIX i XX wieku. 

 

 

ZABYTKI W STYLU                                      

ZAKOPIAŃSKIM 

Styl zakopiański narodził się w latach 

dziewięćdziesiątych XIX wieku. Jego 

twórcą był Stanisław Witkiewicz.  

 

Obecnie w Zakopanem podziwiać można 

wiele budynków wybudowanych w tym 

stylu. 

Radek Ellwart 



 

 

Tenis 

Tenis, tenis ziemny – dyscyplina sportowa 

rozgrywana na korcie tenisowym, polega-

jąca na przebijaniu rakietą tenisową piłki 

ponad lub obok siatki na pole przeciwnika, 

w sposób utrudniający jej odbiór. Może 

być rozgrywana pojedynczo (tzw. singel) 

lub w dwuosobowych zespołach zawodni-

ków jednej płci (debel) lub obu (mikst). 

Tenis należał do grona letnich dyscyplin 

olimpijskich w latach 1896-1924. Do ich 

programu powrócił w 1988 i jest w nim             

do dziś. 

 

Mecz tenisowy dzieli się na sety, one na 

gemy, które składają się z punktów. Więk-

szość meczów tenisowych rozgrywa się  

do momentu wygrania przez jednego                   

z zawodników dwóch setów (zasada "best 

of three"). W kilku przypadkach mecze 

mężczyzn gra się do wygrania przez jed-

nego z zawodników trzech setów (zasada 

"best of five"). Do tych wyjątków należą 

mecze wielkoszlemowe, finał igrzysk 

olimpijskich oraz mecze Pucharu Davisa. 

W deblu mężczyzn tę zasadę stosuje się 

wyłącznie na Wimbledonie oraz w Pucha-

rze Davisa. 

W tenisie wyróżnia się osiem podstawo-

wych zagrań: serwis, forehand, bac-

khand, wolej, półwolej, smecz, skrót oraz 

lob. Każde uderzenie wykonuje się przy 

pomocy rakiety, tak aby piłka trafiła                   

w część kortu przeciwnika. Nazwy odbić 

odnoszą się do momentu, kiedy są wyko-

nywane (w przypadku serwisu) lub sposo-

bu ich wykonania. 

 

 

 

 

Serwis to uderzenie inicjujące akcję. Roz-

poczyna się go wyrzutem piłki w powie-

trze, a następnie uderzeniem jej, zazwyczaj 

chwilę po osiągnięciu przez nią najwyż-

szego punktu w locie, na przekątną część 

kortu po stronie przeciwnika. Serwis może 

być zagrywany znad głowy lub od dołu. 

Forehand to uderzenie piłki wewnętrzną 

stroną rakiety, które zaczyna się z prawej 

strony dla zawodnika praworęcznego                  

i z lewej dla tenisisty leworęcznego. 

Backhand to uderzenie piłki wykonywane 

zewnętrzną stroną rakiety. W przypadku 

zawodników praworęcznych to zagranie, 

które rozpoczyna się z lewej strony, nato-

miast dla tenisistów leworęcznych z prawej 

strony ciała. Można go wykonywać               

zarówno jedną ręką, jak i oburącz. 

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

Z.R. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_sportu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kort_tenisowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rakieta_tenisowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Set_%28sport%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Forehand
http://pl.wikipedia.org/wiki/Backhand
http://pl.wikipedia.org/wiki/Backhand
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lob
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tenis


 

 

- Tato, chcę z listu do św. Mikołaja                  

wykreślić kolejkę i wpisać rower                            

– mówi Jaś.                                                              

– A dlaczego, już nie chcesz kolejki? – 

pyta zdziwiony tata.                                                

– Chcę, ale jedną już znalazłem                             

w twojej szafie. 

*** 

U dentysty:                                                              

- Panie doktorze! To nie ten ząb!                                                  

- Ups! Tak mi się wyrwało! 

*** 

W kinie:                                                                 

- Podobał ci się film?                                           

- Nie.                                                                        

– To dlaczego bijesz brawo?                                         

- Bo nareszcie się skończył. 

*** 

- Pomocy! Ratunku! Szerszeń                           

mnie użądlił! – woła blondynka.                      

– Gdzie? – pyta przechodzień.                                          

– Tam, przy ławce pod drzewem.                              

– Pytam, w którą część ciała?                            

- W palec...                                                            

– A który konkretnie?                                          

- Nie wiem. Wszystkie szerszenie                           

są takie podobne... 

*** 

- Jak wygram w Lotto, to kupię sobie 

prawdziwe futro! – mówi żona do męża.        

– A jak nie wygrasz?                                             

- To ty mi je kupisz, kochanie! 

*** 

Nauczyciel historii wpada                                          

do pokoju nauczycielskiego.                           

– Ach, ta VI b! Nie wytrzymam z nimi! – 

mówi zdenerwowany do dyrektora. -               

Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzy-

czą, że to nie oni!                                                    

- Niech się pan tak nie denerwuje -                    

uspokaja dyrektor. – Może to rzeczywiście                       

ktoś z innej klasy...  

*** 

Sekretarka do zapracowanego szefa:                 

- Panie prezesie, zima przyszła!                            

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby 

przyszła jutro! A najlepiej                                 

niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją                                      

na konkretna godzinę. 

*** 

Lekarz bada pacjenta, który przeszedł              

operację obu nóg.                                                  

– Bardzo dobrze to wygląda                                    

– mówi lekarz. – Już za miesiąc będzie pan 

mógł tańczyć sambę.                                              

– Naprawdę?! To prawdziwy cud!- mówi 

zachwycony pacjent. – Ba ja nigdy                    

nie umiałem tańczyć. 

*** 

Dziadek rozmawia z wnuczkiem.                         

– Jak ja chodziłem do szkoły, to z historii 

miałem same piątki!                                              

- No tak, dziadku, ale wtedy historia                  

była o wiele krótsza. 

 

Paulina Bergman 



 

DROGA NA OKLEP 

 Rozdział 1 

Jak zwykle... pobudka o 7 rano, szkoła, 

odrabianie lekcji. W życiu Natalii wszyst-

ko było poukładane jak na półce. Tata – 

biznesmen, ciągle zapracowany, nie miał 

czasu dla swojej córki. Wiedział jednak,  

że kocha konie, bardzo dobrze umie                 

na nich jeździć i byłaby doskonałym opie-

kunem dla nich. Zdawał sobie też sprawę, 

że niedługo są jej urodziny. W głowie za-

świtał mu pewien pomysł. Natalia tymcza-

sem siedziała w szkole i rysowała konie              

w zeszycie od matematyki. 

- Miarę kątów 1 i 2 obliczy nam... Natalia! 

– powiedziała nagle nauczycielka. 

- Słucham? - zapytała dziewczynka. 

- Jeśli pamiętasz coś z poprzedniej lekcji,  

to oblicz te kąty! - powtórzyła pani.                     

Natalia bardzo mało pamiętała z ostatnich 

zajęć, więc nie mogła zrobić tego zadania.                

- Oj Natalio! Znów muszę Ci wpisać je-

dynkę! To czwarty raz w tym miesiącu! -

zdenerwowała się matematyczka. 

Natalia bardzo wolno szła do domu. Dzi-

siaj były jej dwunaste urodziny. Miała 

przeczucie że tata o nich zapomniał. Spo-

dziewała się jego nieobecności w domu, 

jak zawsze. Jednak okazało się potem,                

iż nie miała racji. Tata był w kuchni i cze-

kał na nią.                                                                                             

- Jedziemy gdzieś?- spytała Natalia.                                

- Tak, kochanie - odpowiedział tata.     

Dziewczynka przez całą drogę w samo-

chodzie nic nie mówiła. Nagle tata powie-

dział, że to już niedaleko. Pomyślała wte-

dy, iż to może niespodzianka na jej urodzi-

ny. Zobaczyła ładny napis : "Stadnina koni 

Białystok". Trochę się zdenerwowała,              

bo myślała, że tata zabiera ją na jazdę,  

więc powiedziała: 

- Tato, nie wzięłam żadnych rzeczy                    

na konia! Ani kasku, ani butów! 

- Spokojnie, córeczko - odparł tata. - Ty 

poczekasz chwilkę w samochodzie, do-

brze? Muszę  coś załatwić. 

Po czym serdecznie przywitała go pewna 

pani. Rozmawiali chwilę, a potem poszli 

do stajni. Natalia czuła, że coś przyczepia-

ne jest do samochodu, lecz nie spojrzała, 

co to. Tata, jak gdyby nigdy nic, wsiadł                  

i pojechali do domu. Na miejscu dał Nata-

lii przyrząd do robienia bransoletek.                          

- To dla Ciebie na urodziny – powiedział. -

Baw się tym i nie wychodź na  dwór. Zaraz 

przyjdę. 

Natalia nie rozumiała, o co chodzi. Usły-

szała tylko, jak tata otwiera furtkę od du-

żego ogrodu (w którym coś budowali,                  

a ona nie miała tam wstępu). Po chwili 

usłyszała glos taty: 

- Natalko! Czy możesz przyjść na chwilkę?       

- Tak, już idę! - odpowiedziała dziewczyn-

ka.                                                                                            

Tata z tajemniczą miną zawiązał jej oczy 

chustką.                                                                                 

- Czy to coś na moje urodziny?- zapytała            

z zaciekawieniem Natalia.                                         

- Może tak... - odpowiedział tata. 

Kiedy zdjęła chustkę, jej oczom ukazała 

się piękna, duża stajnia, z której wystawały 

dwa końskie łby. 

 



- To dla mnie? - spytała ze łzami w oczach 

Natalia. - Bardzo dziękuję, tato! 

- Teraz to będą twoje konie. Możesz je 

nazwać, jak tylko zechcesz!  

Dziewczynka długo myślała nad wyborem 

imion. W końcu wymyśliła :Gracja i Sza-

fir. Teraz mogła spokojnie zasnąć. 

Rozdział 2 

Następnego ranka miała do taty mnóstwo 

pytań, a on w końcu miał wolny dzień, 

więc podeszła i zaczęła: 

- Czy te konie są wytresowane?                                

- Tak! Nawet bardzo dobrze! 

- Jakiej są rasy? Ile mają lat? Czy mogę             

na nich jeździć? Skąd wezmę siodło? Czy 

będę musiała im czyścić boksy i je wypro-

wadzać?                                                                         

- Oj, kochanie, nie tyle rzeczy naraz! - 

śmiał się ojciec. - Co do pierwszego, to jest 

rasa kro..kirol...kirllolo! 

- Criollo? - spytała Natalia.                                                 

- No właśnie! - powiedział tata. 

W ten sposób dowiedziała się również, że 

konie mają po 2 lata, dostała siodło, sta-

jenny będzie jej pomagał przy zwierzętach                 

i co najważniejsze  - może  na nich jeździć! 

Potem poszła do stajni. Zobaczyła młode-

go mężczyznę, który powiedział: 

- Cześć! Mam na imię Konrad! Będę ci 

pomagał przy koniach. 

W Konradzie nie było nic nadzwyczajne-

go. Ubrany był w stare ciuchy i  kalosze.               

- Mam na imię Natalia. Bardzo miło mi 

pana poznać! 

- Mów do mnie po imieniu! Zmieniając 

temat, wymyśliłaś już imiona dla koni? 

Jedna to  klacz, drugi to ogier. 

- Tak podejrzewałam - uśmiechnęła się. - 

Imiona wymyśliłam. To będzie Gracja                 

i Szafir! Pomógłby mi pan... znaczy... po-

możesz mi w osiodłaniu? 

- Tak, a którego konika?                                             

- Może Gracji? - powiedziała Natalia. - Ale 

która to?                                                                              

- Ta kasztanowata z białą łatką. 

Natalia była przeszczęśliwa, kiedy wresz-

cie dotarła na łąkę i pogalopowała w stronę 

zachodzącego słońca. Czuła, że to jej naj-

szczęśliwszy dzień w życiu. Jednak zdała 

sobie sprawę, iż o czymś zapomniała. Na-

gle przypomniały jej się jedynki z matema-

tyki. Zawróciła w stronę lasu i pogalopo-

wała do domu, najpierw przez pole pana 

Domarewskiego, potem przez ścieżkę,               

a następnie do domu na ul. Getyńskiej 7, 

po czym na podwórko i do stajni. 

- Tak szybko? - spytał Konrad.                                  

- Muszę coś powiedzieć tacie - wyjaśniła 

szybko Natalia. - Rozsiodłasz Grację?                   

- Oczywiście! – odpowiedział. 

Natalia szybkim krokiem weszła do domu   

i rozejrzała się. Usłyszała rozmowę taty:               

- Nie, niestety nie mogę dzisiaj 

przyjść...zrobiłem wolny dzień i nie zamie-

rzam do was przychodzić...sprawy rodzin-

ne...do widzenia!                                                            

Kiedy zobaczył córkę, uśmiechnął się.                 

- Czy miałabyś ochotę pójść ze mną                  

na piknik? Właściwie pojechać... 

- Oj, tato, z przyjemnością, ale... na  łąkę 

nie jest daleko... przejdźmy się... 

- Ale ja nie mówię o aucie... - tata wstrzy-

mał oddech - nauczyłem się jeździć konno!  

Natalia była taka szczęśliwa, że dla niej 

odwołał spotkanie (oraz nauczył się jeź-

dzić)  i postanowiła nie mówić o jedyn-

kach. Reszta dnia minęła im we wspania-

łym nastroju, lecz dziewczynka wiedziała, 

że to tylko chwila.  Następnego dnia tata 

postanowi iść do pracy i znów nie powie 

mu o jedynkach. Więc kiedy? 

Rozdział 3 

Było zimno. Gdzie ona jest? Co to                     

za dzień? Czy to nie poniedziałek?  

Marta Lesner 



 

 

 

KRZYŻÓWKA 
 

 

 

1. Wiosenne święta. 

2. Biały kwiat zakwitający wiosną. 

3. Potrzebujesz go, aby popłynąć łódką. 

4. Kolorowe jajka to ... 

5. Topimy ją w rzece 21 marca. 

6. Przynosi nam prezenty na Wielkanoc. 

 

ZGADUJ ZGADULA 
 

Nie ma lepszej lotniczki. 

Ogon niczym nożyczki. 

Lepi gniazdo pod strzechą, 

jest dla ludzi pociechą. 

W powietrzu toczy kółka. 

Kto to taki?… 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

 

Monika Barzowska i Z.R.

1.          

        2.              

3. 

 

4. 

       

        

                           5.          

6.      

Gdy się schowa za chmury, 

Świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, 

Kiedy śmieje się z góry. 

 

Jak się nazywa ta pora roku, 

gdy się zielenić zaczyna wokół? 

Skowronek nad polem śpiewa, 

kwiaty forsycji kwitną na drzewach. 



KĄCIK MALUCHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

KĄCIK SKO 

SZCZYPTA EKONOMII... 

Co należy wiedzieć o pieniądzu? 

 W historii ludzkości pieniądz miał 

bardzo różne formy.  

 Płacąc za dobra w różnych miej-

scach na ziemi, używano rozma-

itych towarów i przedmiotów, 

które pełniły rolę pieniądza.  

 Pieniądzem były na przykład: sól, 

herbata, muszelki, zwierzęta, 

bursztyn, suszone ryby, różne 

metale, tytoń, paciorki, kość sło-

niowa, papierosy.  

 Wyraz płacić pochodzi od płatów 

lnu używanych w czasach prasło-

wiańskich jako środek płatniczy. 

 Pieniądzem może być wszystko, 

cokolwiek ludzie zaakceptują                  

w tej roli. 

 Szczególnie istotne jest, żeby 

akceptowany powszechnie środek 

płatniczy był podzielny, trwały, ła-

twy do przenoszenia i przechowy-

wania. 

 Pieniądz umożliwia przechowywa-

nie wartości i oszczędzanie.  

 Dzięki pieniądzom ludzie mogą 

odłożyć część dochodu i wydać go 

dopiero w przyszłości, wiedząc,   

że oszczędności nie stracą swojej 

wartości. 

 Pieniądz mierzy też płatności od-

roczone, czyli takie, które mogą 

być wykonane później. 

 Jeśli kupiec potrzebuje środków, 

by za nie zakupić towary, którymi 

będzie handlował w przyszłości, 

może zaciągnąć pożyczkę. 

 W Polsce pieniądz pojawił się oko-

ło 980 r. 

 Pierwszym władcą, który wybił 

polskie monety (denary) był 

Mieszko I. 

 W kolejnych wiekach na ziemiach 

polskich używano wielu różnych 

monet – płacono dukatami, gro-

szami, szelągami, talarami, tynfa-

mi, a wreszcie od 1654 r. - złoty-

mi. 

 
 Dopiero w XVII wieku oprócz mo-

net zaczęto na świecie używać 

pieniądza papierowego (bankno-

tów), co było związane z rozwojem 

banków. 

 

Opiekun SKO 



  

 

Niech dëgùsë ùcechã dają                                                                                               

Niech swiãconé jôjka szmakają                                                                                      

Niech dzôtczi miodné  abò dëtczi dostôwają 

 Niech Jastrë w lëdzczich sercach żëczlëwòsc, nôdzejã                                                            

i redosc dëcha òdnôwiają. 

 

 Wszëtczégò bëlnégò na Jastrë żëczi direktor, szkólné 

        i dzecë  ze  Spòdleczny  Szkòłë w  Czãstkòwie 

 


