
 

 

Czerwiec 

Czerwiec sady owocami 

okrasił najwcześniej, 

czerwienieją w środku czerwca 

słodziutkie czereśnie. 

 

Jeszcze swoich drzwi za nami 

nie zamknęła szkoła, 

a już las się niecierpliwi, 

do siebie nas woła. 

 

Czekaj lesie, wytrzymaj jeszcze, 

czerwiec w mig przeleci 

i po twoim mchu zielonym 

będą biegać dzieci! 

 

Jeszcze tydzień, jeszcze drugi - 

skończy się nauka 

i w zielonych wrotach lata 

kukułka zakuka. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA  W CZĘSTKOWIE   

 
               



 

   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 

 

Pożegnania nadszedł czas ... 

 

 
Dziękuję Wam za zaangażowanie i owocną pracę                                 
w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej „Echo”.                                

Życzę wielu sukcesów, wytrwałości                            
i dalszego rozwoju dziennikarskiego. 

 
Opiekun: Iwona Białas-Rychlak 

Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze ręce 

kolejny, a jednocześnie ostatni w tym roku szkol-

nym numer „Echa”.                                                                         

       Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Cze-

kaliście na nie przez dziesięć pracowitych miesię-

cy. Jednak zanim udacie się na wymarzony           

wypoczynek, zajrzyjcie do naszego pisemka.                

Naprawdę warto!  

        Jednocześnie pragniemy podziękować wier-

nym czytelnikom za kolejny wspólnie spędzony 

rok. Niektórzy z Was już na zawsze opuszczą  

mury naszej szkoły. Mamy jednak nadzieję,                 

że będziecie nas odwiedzać i zaglądać do szkolnej 

gazetki.  

        Rozstajemy się także z naszym dotychczaso-

wym zespołem redakcyjnym. Po wakacjach              

poznamy nowych, młodych dziennikarzy, którzy 

zasilą szeregi redakcji „Echa”.  

       Nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć 

Wam udanych i bezpiecznych wakacji 

      Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 

Zespół Redakcyjny 



 

Tydzień Bezpieczeństwa 

W dniach 8 – 14 kwietnia 2014 roku           

w naszej szkole odbył się Tydzień                    

Bezpieczeństwa pod hasłem „Moje                  

bezpieczeństwo w moich rękach”.                                                                      

Impreza przygotowana została metodą 

projektu. Wzięli w niej udział wszyscy 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. 

Każda klasa wspólnie z wychowawcą 

przygotowała prezentację poświęconą wy-

branym zagadnieniom związanym z bez-

pieczeństwem, a następnie przedstawiła ją 

na jednym z odbywających się codziennie 

apeli.  

 

Pierwszego dnia, 8 kwietnia wszyscy zo-

stali zapoznani z programem akcji.                   

Potem p. Tomasz Piotrowicz, we współ-

pracy z p. Wojciechem Krause przeprowa-

dził szkolenie dotyczące udzielania 

pierwszej pomocy. Poznaliśmy zasady 

zachowania się w sytuacji zagrożenia                  

i postępowania z osobami  poszkodowa-

nymi. Powtórzyliśmy również numery tele-

fonów alarmowych. Mieliśmy też możli-

wość sprawdzenia swojej wiedzy i umie-

jętności podczas ćwiczeń praktycznych.            

9 kwietnia obejrzeliśmy występ najmłod-

szych uczniów naszej szkoły - "pięciolat-

ków", a także dzieci z klasy IV. Obie gru-

py pod opieką swoich wychowawczyń,             

p. Katarzyny Górskiej i p. Iwony Białas-

Rychlak przedstawiły zasady dbania               

o higienę rąk. Przypomniały, kiedy i jak 

należy myć dłonie. "Poznaliśmy" również 

mikroby, które są odpowiedzialne za wiele 

naszych chorób.  

Należy dodać, że montaż słowno – mu-

zyczny przygotowany przez uczniów klasy 

IV był jednocześnie zwieńczeniem i efek-

tem programu edukacyjnego AKADEMIA 

CZYSTYCH RĄK CAREX, w którym 

dzieci te brały udział. 10 kwietnia rozma-

wialiśmy na temat zachowania bezpie-

czeństwa w kontaktach z obcymi oso-

bami i psami, a także podczas zabawy              

i wypoczynku. "Sześciolatki"  pod opieką 

p. Judyty Burchacz zaprezentowały kilka 

scenek, w których przedstawiły, jak należy 

postępować w przypadku zaczepek          

ze strony nieznajomego człowieka.  Poka-

zały również pozycję "żółwia", zapewnia-

jącą ochronę znacznej powierzchni ciała 

podczas ataku agresywnego zwierzęcia. 

Dzieci przypomniały też, że nie należy 

otwierać drzwi obcym osobom, kiedy   

jesteśmy sami w domu. Następnie ucznio-

wie klasy VI pod opieką  p. Katarzyny 

Laskowskiej zaprezentowali przykłady              

zachowań i zabaw, których należy unikać, 



gdyż niosą ze sobą niebezpieczeństwo utra-

ty zdrowia i życia. Wskazali także bez-

pieczne sposoby spędzania wolnego czasu. 

 

11 kwietnia odwiedził nas funkcjonariusz 

Policji - st.sierż. Karol Elwart, Dzielnico-

wy Komisariatu Policji w Szemudzie. Nasz 

gość omówił podstawowe zasady zacho-

wania się pieszego i rowerzysty na drodze. 

Przypomniał również o bezpiecznym ko-

rzystaniu z Internetu. Przestrzegł też przed 

niebezpieczeństwami grożącymi podczas 

prac polowych. Poinformował także, jak 

należy się zachować w przypadku ataku 

agresywnego zwierzęcia. Potem uczniowie 

zadawali różne pytania. Interesowała ich 

zwłaszcza praca funkcjonariusza Policji, 

jego wyposażenie i osiągnięcia w zatrzy-

mywaniu przestępców.  Największą atrak-

cją była jednak możliwość obejrzenia                   

z bliska radiowozu. Dzieci z entuzjazmem 

siadały w samochodzie policyjnym                        

i słuchały sygnałów policyjnej syreny.                 

To była dla nich niesamowita przygoda, 

która sprawiła im wiele radości!                                     

W tym miejscu składamy serdeczne po-

dziękowania PANU ST. SIERŻ. KARO-

LOWI ELWARTOWI za zaangażowanie             

i efektywną współpracę w promowaniu 

zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i mło-

dzieży.                                                                  

Następnie uczniowie klasy I i V przygoto-

wani przez p. Ewę Naczk oraz p. Piotra 

Tuska omówili zasady poruszania się pie-

szego po drogach. Zaprezentowali, gdzie              

i w jaki sposób należy przechodzić przez 

jezdnię. Przypomnieli również o elemen-

tach odblaskowych, w które każdy z nas 

powinien być wyposażony, gdy porusza się 

drogą po zmroku. Bądź bezpieczny                             

w SIECI! Pod takim hasłem przebiegał 

ostatni dzień naszego Tygodnia Bezpie-

czeństwa. 14 kwietnia uczniowie klasy III 

pod opieką p. Justyny Nowickiej zaprezen-

towali zasady zachowania bezpieczeń-

stwa w Internecie. Przekazali nam wiedzę                   

o tym, jakie zagrożenia czyhają w sieci                   

i jak się przed nimi skutecznie uchronić. 

Opowiedzieli  również o cyberprzemocy 

oraz uzależnieniach od komputera i Inter-

netu. Poza tym każda klasa wspólnie                       

z wychowawcą przygotowała plakaty pro-

mujące konkretne zagadnienia dotyczące 

bezpieczeństwa. Dzięki temu ściany sali 

gimnastycznej udekorowane zostały kolo-

rowymi plakatami, które przyciągały 

wzrok i z pewnością przyczyniły się                          

do utrwalenia wiedzy zdobytej podczas 

poszczególnych prezentacji. 

 

Spotkanie autorskie                                        

z Panem Tomaszem Fopke 

10 kwietnia odwiedził nas znakomity gość 

- Pan Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko                         

- Pomorskiej w Wejherowie, tłumacz 

,,Lokomotywy” i innych wierszy Juliana 

Tuwima na język kaszubski. Spotkanie 

zorganizowała Biblioteka Publiczna                      

w Szemudzie. Autor książki pt. "Naj-

piękniejsze wiersze dla dzieci" zaprezen-

tował kilka utworów Juliana Tuwima 



przetłumaczonych na język kaszubski,  

pochodzących z tego zbioru.  

 

Zaprosił także dzieci do wspólnej zabawy. 

Wykonaliśmy utwór pt. "Ptasie radio"                  

w wersji hip-hopowej:) Odegraliśmy                  

także scenkę teatralną do wiersza                        

pt. "Rzepka". Śmiechu i zabawy było                  

co niemiara! Potem nasz gość odpowiadał 

na pytania zadawane przez dzieci. 

Uczniowie wykazali się ogromną aktyw-

nością:) Dziękujemy Panu za ciekawe, 

pełne wrażeń i emocji spotkanie! 

 

Wielkanocne przedstawienie 

16 kwietnia odbył się apel związany                     

z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą.  

 

Przypomnieliśmy sobie obyczaje charakte-

rystyczne dla tego święta. Obejrzeliśmy 

także przedstawienie oparte na pięknym, 

bardzo mądrym i wymownym opowiada-

niu o ludzkich krzyżach. Rozstrzygnięto 

też konkurs na najpiękniejszą pisankę. 

 

Laureatom wręczono dyplomy i nagrody:) 

 

Światowy Dzień Ziemi 

23 kwietnia odbył się apel z okazji Świa-

towego Dnia Ziemi. Uczniowie klasy VI 

opowiedzieli o swoim udziale w konkursie 

"Aktywni dla klimatu". Przedstawili 

efekty dotychczasowej pracy, czyli wyniki 

zadań wykonanych w I etapie. Zachęcili 

również do zbiórki ELEKTROODPA-

DÓW, która odbywała się w naszej szkole. 

 



W wyniku tej akcji zebrano ponad 4 

tony elektrośmieci. To ogromny sukces! 

Warto dodać, że EKOCZĘSTKOWIACY 

po I etapie konkursu znajdowali się na 85 

miejscu w Polsce, po II etapie – na 16, 

natomiast łącznie za wszystkie etapy uzy-

skali 84,33 p. i zdobyli 48 miejsce. Zwy-

cięska drużyna osiągnęła wynik 99,67 p.,            

zatem różnica w punktacji była niewielka... 

Tego dnia odbyła się też kolejna akcja 

sprzątania śmieci. Uczniowie wraz z opie-

kunami, wyposażeni w worki i rękawice 

ochronne z zapałem przemierzali okolice 

Częstkowa w poszukiwaniu porzuconych 

na poboczach, drogach i w lasach śmieci. 

Zbierali je do worków, które zanosili                   

na miejsce do tego przeznaczone. 

 

Dzięki takim akcjom Częstkowo jest coraz 

czystsze! 

 

Gminny Konkurs Czytelniczy 

„Méster Bëlnégò Czëtaniô” 

24 kwietnia w naszej szkole odbył się 

Gminny Konkurs Czytelniczy "Méster 

Bëlnégò Czëtaniô". Częstkowo reprezen-

towały trzy uczennice z klasy VI: Monika 

Barzowska, Paulina Bergman i Marta Le-

sner. Uczestnicy konkursu zmagali się              

z utworami  pochodzącymi z książki: Ju-

lian Tuwim „Nôsnôżniészé wiérztë dlô 

dzecy”. Mistrzem pięknego czytania zosta-

ła nasza uczennica! Monika Barzowska 

okazała się najlepsza i zdobyła I miejsce:) 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów! 

 

Klasowy sąd nad Syzyfem 

25 kwietnia w klasie V odbyła się nieco-

dzienna lekcja języka polskiego.  

                                                                            

Klasa na czas zajęć zamieniła się w salę 

rozpraw, a uczniowie klasy V wcielili się 

w role bohaterów mitu o Syzyfie. Wybrano 



również oskarżyciela, obrońcę, sędziego                

i ławę przysięgłych. Po wysłuchaniu obu 

stron i zeznań świadków sędziowie wydali 

sprawiedliwy wyrok. To była niezwykła 

lekcja! Uczniowie zdobyli nowe doświad-

czenia, wzbogacili swoją wiedzę, a jedno-

cześnie świetnie się bawili. 

 

KONCERT "PRZEBOJE MI-

STRZÓW MUZYKI POLSKIEJ" 

25 kwietnia wysłuchaliśmy koncertu pt. 

"PRZEBOJE MISTRZÓW MUZYKI 

POLSKIEJ". Repertuar nawiązywał                 

do ważnych wydarzeń w historii państwa                

i narodu polskiego. Koncert poprowadził 

Leszek Bolibok - skrzypek i altowiolista, 

wieloletni artysta muzyk orkiestry Teatru 

Muzycznego w Gdyni oraz popularnych 

zespołów estradowych. 

 

Koncert rozpoczął "Polonez" z filmu "Pan 

Tadeusz". Potem odbyła się muzyczna 

wędrówka po dawnej Polsce i przełomo-

wych dla naszego narodu momentach. 

Usłyszeliśmy utwory wybitnych kompozy-

torów, a także znane nam przeboje muzyki 

rozrywkowej. Nie zabrakło również kon-

kursów, w których dzieci z entuzjazmem 

brały udział:) To było wyjątkowe przeży-

cie! Koncert wzruszył i zachwycił wszyst-

kich słuchaczy! 

 

JESTEM WAŻNY - DBAM                  

O SIEBIE! 

Takie hasło towarzyszyło uczestnikom 

warsztatów "PIRAMIDA ZDROWEGO 

WYBORU". W zajęciach wzięli udział 

uczniowie klas I - III.  

 

Dzieci zdobyły wiedzę z zakresu zdrowego 

i racjonalnego odżywiania. Dowiedziały 

się między innymi, jakie znaczenie i udział 

w codziennej diecie mają poszczególne 

grupy produktów. Mogły również skom-

ponować własne musli, a także utrwalić 

zdobyte wiadomości, rozwiązując zadania 

w karcie pracy. 

 

Pasowanie na czytelnika 

12 maja uczniowie klasy I zostali paso-

wani na czytelników. Uroczystość zorga-

nizowała Biblioteka Publiczna Gminy 



Szemud. Dzieci musiały wykazać się pew-

nymi umiejętnościami, z czym doskonale 

sobie poradziły:) 

 

Po wykonaniu wszystkich zadań zostały 

uroczyście przyjęte w poczet czytelników:) 

 

Promujemy czytanie:) 

6 maja grupa uczniów z naszej szkoły wy-

brała się do Wejherowa, aby wśród tamtej-

szej społeczności promować jedną z naj-

istotniejszych i najprzyjemniejszych form 

spędzania czasu, czyli czytanie książek.  

Zorganizowali tam happening. Wydarzenie 

rozpoczęło się przemarszem dzieci prze-

branych za postaci z różnych bajek. Mali 

aktorzy ochoczo przemierzali ulice miasta. 

 

Nieśli też transparenty głoszące zalety  

czytania i rozdawali własnoręcznie wyko-

nane zakładki do książek. Wielobarwny 

korowód zwracał uwagę przechodniów, 

którzy z entuzjazmem witali i pozdrawiali 

młodych artystów. Widzowie chętnie włą-

czali się do tego spektaklu, podejmując,              

a nawet inicjując rozmowy dotyczące lite-

ratury. Końcowym etapem akcji był Park 

Miejski im. Aleksandra Majkowskiego. 

Tam odbyło się głośne czytanie bajek          

dla dzieci. Najmłodsi wejherowianie z za-

chwytem i uwagą słuchali tekstów w inter-

pretacji swoich starszych koleżanek. 

Uczniowie przeprowadzili również ankietę 

wśród przypadkowych mieszkańców Wej-

herowa. Po zanalizowaniu i opracowaniu 

jej wyników okazało się, że czytanie ksią-

żek cieszy się uznaniem prawie wszystkich 

badanych osób, choć częstotliwość sięga-

nia po lekturę jest różna. Jeżeli natomiast 

chodzi o formę książki, to nadal najbar-

dziej popularna okazuje się  tradycyjna, 

czyli papierowa wersja. Tylko niektórzy 

korzystają z innych rozwiązań, takich jak 

ebooki czy audiobooki.  Należy dodać,               

że pomysł happeningu zrodził się dzięki 

konkursowi „Między nami czytelnikami” 

organizowanemu przez Gdańskie Wydaw-

nictwo Oświatowe. Brali w nim udział 

uczniowie klasy VI, którzy już od listopada 

2013 roku zmagali się z kolejnymi zada-

niami tej gry. Jednym z nich było właśnie 

wymyślenie i przeprowadzenie akcji pro-

mującej czytanie. Happening okazał się 

„strzałem w dziesiątkę”. Dzięki ciekawym 

strojom i atrakcyjnej formie przyciągnął 

uwagę przechodniów, a tym samym przy-

czynił się do promocji czytelnictwa. 

 



Monika znowu najlepsza:) 

12 maja w Bibliotece Publicznej Gminy 

Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bol-

szewie odbył się kolejny etap Konkursu 

Czytelniczego "Méster Bëlnégò Czëtan-

iô". Tym razem uczestnicy rywalizowali 

na szczeblu powiatowym. Nasza uczennica 

Monika Barzowska zdobyła I miejsce                  

w kategorii klas IV - VI:) Serdecznie gra-

tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

                           UWAGA!!! 

7 czerwca odbył się finał tego konkursu.  

W kategorii dla uczniów ze szkół podsta-

wowych tytuł MÔŁI MÉSTER BËL-

NÉGÒ CZËTANIÔ przyznano ...                  

Monice  Barzowskiej!!! 

GRATULACJE!!! 

 

Klasa 6 na biwaku:) 

W dniach 14-16 maja, zgodnie z tradycją 

naszej szkoły, uczniowie klasy 6 wypo-

czywali na biwaku w Tupadłach. Zwie-

dzali Jastrzębią Górę i Rozewie, bawili się                    

i wspólnie spędzali czas... 

 

Już niedługo pożegnają się z naszą szkołą:( 

 

Sukces naszych trzecioklasistów:) 

21 maja grupa naszych trzecioklasistów 

zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie 

Czytelniczym pt. "Czy znasz tę baśń?" 

 

Oto nasi laureaci: Nina Kaźmierczak,             

Sebastian Lesner, Monika Hinc. 

GRATULUJEMY!!! 

Konkurs uświetnił występ szkolnego           

teatrzyku "Kopciuszek". Młodzi aktorzy 

zaprezentowali sztukę pt. "Pasażerowie 

pociągu" - tym razem w wersji kaszub-

skiej:) 



 

 

Brawo Marta!!! 

Miło mi poinformować, że nasza uczenni-

ca Marta Lesner z klasy VI zdobyła tytuł 

finalistki VII Ogólnopolskiego Konkur-

su Polonistycznego:) 

 

Brawo Marta!!! Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów!!! 

 

Wyłoniliśmy Talenty Wokalne 

23 maja odbył się Szkolny Konkurs Wo-

kalny. Okazało się, że w murach naszej  

szkoły kryje się wiele talentów:) Po burz-

liwych obradach komisja wyłoniła zwy-

cięzców. Oto oni: 

Klasy 0 - III (zespoły)                                                

I miejsce - klasa 0 - "sześciolatki" 

 

Wyróżnienie – klasa III 

 

Klasy IV - VI (zespoły)                                        

I miejsce - klasa IV 

 

 



Klasy 0 - III (soliści)                                             

I miejsce - Mateusz Lesner                                

II miejsce - Wiktoria Bojk                                  

III miejsce - Wiktoria Stanulewicz 

 

Klasy IV - VI (soliści)                                             

I miejsce - Adam Rompca                                   

II miejsce - Julia Plotzke                                  

III miejsce - Agata Sikora 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Szkolni Mistrzowie Ortografii 

23 maja ogłosiliśmy wyniki Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego:)  

Oto lista laureatów: 

 

Klasy II - III 

I miejsce – „Mały Mistrz Ortografii” -  

Sebastian Lesner 

 

II miejsce – „ I Mały Wicemistrz Orto-

grafii” – Nina Kaźmierczak 

III miejsce – „II Mały Wicemistrz Orto-

grafii”- Karolina Bergman 

 



Klasy IV – VI 

I miejsce – „ Mistrz Ortografii” -                  

Marta Lesner 

 

II miejsce – „ I Wicemistrz Ortografii” – 

Paulina Bergman 

III miejsce – „II Wicemistrz                         

Ortografii”- Jakub Hommel 

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy 

oraz drobne upominki. 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział 

w konkursie, a laureatom serdecznie gratu-

luję i życzę dalszych sukcesów w codzien-

nych potyczkach z ortografią:) 

 

Spływ kajakowy w prezencie                

na Dzień Dziecka 

3 czerwca grupa uczniów z klasy V i VI 

po raz kolejny uczestniczyła w spływie 

kajakowym zorganizowanym przez fir-

mę „SPŁYWY KAJAKOWE - WIO-

SŁO” z Kębłowa. Był to prezent z okazji 

Dnia Dziecka:) Podczas spływu dzieci 

świetnie się bawiły. Wróciły do domu              

we wspaniałych humorach, z uśmiechami                

na twarzach i cudownymi wspomnieniami. 

 

Bardzo dziękujemy właścicielom firmy 

"SPŁYWY KAJAKOWE - WIOSŁO" 

za wspaniały prezent, który dostarczył 

dzieciom niesamowitych wrażeń:) 

 

„Księżniczka na ziarnku grochu” 

6 czerwca z wielką przyjemnością obejrze-

liśmy przedstawienie pt. "Księżniczka                

na ziarnku grochu" w wykonaniu szkol-

nego teatrzyku "Kopciuszek". Nasi mali 

aktorzy wspaniale wcielili się w grane 



przez siebie role. Dzięki temu na chwilę 

przenieśliśmy się w cudowny świat baśni. 

 

To było niesamowite przeżycie! 

 

Festyn rodzinny:) 

8 czerwca zorganizowaliśmy w naszej 

szkole rodzinny festyn sportowo-

rekreacyjny pod hasłem "Mamo! Tato! 

Baw się z nami!". Pogoda była wyśmieni-

ta, a na licznie przybyłych gości czekało 

mnóstwo atrakcji: występy artystyczne, 

konkursy, a także stanowiska gastrono-

miczne: kawiarenka i grill. 

                                                                          

Najmłodsi mogli poskakać na trampolinie, 

udać się na przejażdżkę konną oraz poma-

lować sobie twarz. Odwiedzili nas też stra-

żacy, którzy przygotowali pokaz i konkur-

sy dla dzieci. Na chętnych czekały również 

cegiełki wartościowe o różnych nomina-

łach, z których dochód przeznaczono                

na rozbudowę placu zabaw. Za zakup           

cegiełek czekały atrakcyjne nagrody.  

Głównym punktem festynu był wybór Ro-

dziny Roku 2014. Aby zdobyć ten tytuł 

oraz towarzyszące mu nagrody, trzeba było 

zdobyć jak największą liczbę punktów 

podczas rozmaitych konkurencji. Rywali-

zacji towarzyszyła świetna zabawa:)               

Po zakończeniu wszystkich rozgrywek 

okazało się, że Rodziną Roku 2014                

zostali Państwo Lesnerowie.                                       

 

Warto dodać, iż swoją obecnością              

zaszczycił nas Wójt Gminy Szemud - 

Pan Ryszard Kalkowski. 

 



 

Szlakiem Piastowskim... 

W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany 

dzień! 17 czerwca wybraliśmy się na wy-

cieczkę Szlakiem Piastowskim. Wyjecha-

liśmy wcześnie rano, bo już o godzinie 

6.00, ale nikt nie marudził, bo czekało              

na nas mnóstwo atrakcji:) Zaczęliśmy               

od zwiedzenia Katedry Gnieźnieńskiej.  

 

Potem odwiedziliśmy miasteczko western 

Silverado City w Bożejewiczkach,                      

w którym spotkaliśmy kowbojów i Indian. 

 

Następnie zjedliśmy obiad w Przystani 

Biskupińskiej. Kolejnym punktem progra-

mu był przejazd z Wenecji do Biskupina 

jedną z największych atrakcji tego regionu 

– działającą od 1894 roku kolejką wąsko-

torową. 

 

Po dotarciu na miejsce zwiedziliśmy                 

rezerwat archeologiczny w Biskupinie. 

 

Na koniec odbyły się zajęcia dydaktyczne, 

podczas których uczyliśmy się strzelać                

z łuku. To był niesamowity dzień!                   

Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale szczę-

śliwi i pełni wrażeń:) 

 

Z.R. 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM                

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

I TECHNIKI                                            

PANEM PIOTREM TUSKIEM  

Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pan                   

w naszej szkole? 

Pan Tusk  (P.T.): W Szkole Podstawowej  

w Częstkowie pracuję już ponad 

5 lat. 

R.: Czy od zawsze myślał Pan, 

że będzie nauczycielem? 

P.T.: Tak. Kiedy chodziłem              

do LO (Liceum Ogólnokształcą-

cego – przyp.red.), wybrałem 

ten kierunek studiów. 

R.: Jest Pan nauczycielem wy-

chowania fizycznego. Wybrał 

Pan ten przedmiot nauczania z zamiłowa-

nia czy był to przypadek życiowy? 

P.T.: Od dziecka uprawiałem sport,                        

a ze wszystkich zajęć w szkole najbardziej 

lubiłem lekcje wychowania fizycznego.              

Można więc powiedzieć, że wybrałem ten 

przedmiot, który w szkole sprawiał mi 

najwięcej radości. 

R.: Co Pan najbardziej lubi w tym zawo-

dzie i dlaczego? 

P.T:  Najbardziej w tym zawodzie  lubię 

dzieciaki, dzięki którym praca daje dużo 

radości i nigdy nie ma dni podobnych                  

do siebie.  

R.: Czego Pan najbardziej nie lubi w swo-

jej pracy? 

P.T.: Wypełniania tych wszystkich papier-

ków,  które dostajemy od Pani Dyrektor , 

no i może czasem tego porannego wstawa-

nia. 

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka…? 

P.T.: Myślę, że największe sukcesy dopie-

ro nadejdą, a takie małe to te, gdy cała kla-

sa z pasją i zaangażowaniem ćwiczy                    

na zajęciach. A porażka? Może to, jak kie-

dyś pójdziecie do gimnazjum i po roku 

zapomnicie, jak Wasi starsi  

koledzy, powiedzieć zwykłe 

„dzień dobry”.  

R.: Czy od dziecka interesował 

się Pan sportem? Jakie były 

Pańskie ulubione dyscypliny 

sportu? 

P.T.: Zawsze lubiłem aktywność 

fizyczną i nie wyobrażałem so-

bie dnia spędzonego  przed te-

lewizorem. Ulubioną dyscypliną 

sportową, jak u większości chłopców                

w tym wieku, była piłka nożna, jednak 

lubiłem też koszykówkę, biegi czy jazdę                

na rowerze. 

R.: Jakie dyscypliny sportu uprawia Pan             

w wolnych chwilach? 

P.T.: Zdecydowanie z dzieciństwa pozo-

stało mi zamiłowanie do piłki nożnej, jed-

nak lubię też tenis ziemny czy piłkę siat-

kową. 

R.: Czy ma Pan jakiegoś idola sportowe-

go? 



P.T.: Takiej konkretnej postaci to nie,               

ale pozytywne cechy czy zachowania 

można czerpać z wielu osób. 

R.: Oprócz sportu, jakie są Pańskie inne 

zainteresowania? 

P.T.: Interesuję się polityką (złośliwi mó-

wią, że z tym nazwiskiem nie mam wybo-

ru). Lubię też oglądać filmy przyrodni-

cze. Ostatnio dużo czasu poświęcam rów-

nież na zmienianie pieluch: ) 

R.: Co zmieniłby Pan w naszej szkole? 

P.T.: Chyba wszystkim marzy się mała 

sala gimnastyczna, na której moglibyśmy 

mieć lekcje wychowania fizycznego            

i spokojnie przepracować okres zimowy                

oraz deszczowe dni. 

R.: Czy może Pan opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.T.: Wszystkie się powoli spełniają... 

R.: Co chciałby Pan przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.T.: Chciałbym wszystkich serdecznie 

pozdrowić oraz życzyć dalszych sukcesów 

w szkole. Dziękuję za zaangażowanie              

oraz trud wkładany w każdą lekcję. Pragnę 

też życzyć wszystkim uczniom, nauczycie-

lom oraz pozostałym pracownikom szkoły 

udanych, słonecznych i bezpiecznych             

wakacji, pełnych ruchu i zabawy!  

R.: Dziękujemy Panu za rozmowę.          

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.T.: Dziękuję za rozmowę. 

 

Z.R. 

 

KRZYŻÓWKA 

 

1. Owoc podobny do czereśni.  

2. Zaczyna się 22 czerwca. 

3. Płyniesz nią po morzu. 

4. Rechocze. 

5. Czarno-biały ptak z czerwonym 

długim dziobem. 

6. Leśny owoc o fioletowym kolo-

rze. 

7. … Bałtyckie. 
 

 

 

 

 
 
 

ZGADUJ ZGADULA 

Trwają dwa miesiące.                    

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie. 

                                           Monika Barzowska i Z.R. 



 

Nastoletnie modelki                           

na wybiegach. 

Modę kochasz od zawsze. Znasz nazwiska 

wszystkich top modelek i potrafisz kryty-

kować ich technikę modellingu niczym     

60-letnie weteranki ze świata mody.  Jeśli 

chcesz zostać nastoletnią modelką, możesz 

to osiągnąć! 

 

Jak zostać odkrytą, jeśli codziennie cho-

dzisz do szkoły? Dobra wiadomość – wca-

le nie musisz w tym celu jechać do Nowe-

go Jorku. Zacznij od Internetu i znajdź 

jakąś lokalną agencję z dobrą opinią. MU-

SISZ mieć przedstawiciela z agencji, żeby 

zostać profesjonalną nastoletnią modelką. 

Inaczej nikt w świecie mody nie potraktuje 

Cię poważnie.  

Wystrzegaj się oszustów! 

Musisz być wyczulona – wiele osób może 

chcieć skorzystać z Twojego braku do-

świadczenia i najzwyczajniej w świecie 

Cię wykorzystać. Poproś rodziców o po-

moc w znalezieniu agencji czy fotografa. 

Będą oni wiedzieli, jakie pytania zadać, 

żeby mieć pewność, że wszystko przebie-

gnie profesjonalnie. 

Musisz mieć zgodę rodziców! 

Podczas rozmów z zawodowcami na pew-

no padnie pytanie o Twój wiek. Młodość 

to klucz do sukcesu w świecie modellingu, 

jednak pamiętaj, że jeśli nie skończyłaś 

jeszcze 18 lat, musisz mieć zgodę rodzi-

ców na swoje działania.  

Nie martw się o profesjonalne sesje! 

Jesteś młoda i agencje dla modelek z chę-

cią obejrzą wszystkie naturalne zdjęcia, 

jakie posiadasz. Najważniejsze dla nich 

będzie to, czy czujesz się swobodnie przed 

aparatem i czy masz ciekawą osobowość! 

 

Pamiętaj, nigdy nie rzucaj wszystkiego 

tylko po to, by zostać modelką, a przede 

wszystkim szkoły! 

Marta Lesner 

Źródło tekstu: www.perpetua18.blogspot.com 

Źródło zdjęć: www.lula.pl,  www.dziennik.pl 

http://www.perpetua18.blogspot.com/
http://www.lula.pl/
http://www.dziennik.pl/


 

RENATA PIĄTKOWSKA 

NA WSZYSTKO                      
JEST SPOSÓB 

Na babcię, która poucza i poucza, na bałagan 

w pokoju, na zarazki na rękach i nawet                      

na sąsiadkę, która chyba jest czarownicą –               

na wszystko jest sposób! Piotruś, choć mały, 

nieźle sobie radzi. Może dlatego, że nie boi się 

przygód? Że mama jest blisko? A może                   

po prostu wie, że z każdym zmartwieniem 

można sobie jakoś poradzić! 

  

Książka nagrodzona w Konkursie Literackim 

im. Astrid Lindgren organizowanym przez fun-

dację Cała Polska czyta dzieciom.  

HOLLY WEBB 

REKS, SZCZENIAK                       

Z WAKACJI 

Gdy Dorotka przyjeżdża na pole namiotowe, 

gdzie z rodziną spędza wakacje, spodziewa się 

najwspanialszych przygód w swoim życiu. Cze-

ka tam na nią kolejna miła niespodzianka – 

suczka właścicieli kempingu się oszczeniła,               

a Dorotka może pomagać w opiece nad szcze-

niaczkami. Dziewczynka zakochuje się w jed-

nym ze szczeniaków, któremu potajemnie 

nadaje imię Reks. 

 

Wkrótce Dorotka i Reks stają się nierozłączni. 

Gdy wyjazd dobiega końca, dziewczynka nie 

może znieść myśli o pozostawieniu szczeniaka, 

chociaż cały czas wiedziała, że nie będzie mo-

gła go zabrać. Jak Dorotka ma się pożegnać                

z Reksem? Czy istnieje jakiś sposób, aby prze-

konać rodziców, by mogła zabrać pieska                 

do domu? 

JEFF KINNEY 

DZIENNIK CWANIACZKA. 
ZEZOWATE SZCZĘŚCIE 

 

Masakra – tak Greg ocenia swoje życie towa-

rzyskie. Najlepszy przyjaciel zdradziecko zo-



stawił go dla dziewczyny, a w dodatku                    

dla bardzo konkretnej dziewczyny – tej podłej 

Abigail. Czy można coś poradzić na notorycz-

nego pecha? Wróżby z chińskich ciasteczek są 

megadołujące, horoskopy idiotyczne, a gadże-

ty na szczęście – nieskuteczne. Wtedy jednak 

na horyzoncie (czyli pod łóżkiem starszego 

brata) pojawia się magiczna kula numer 8… 

MOONY WITCHER 

NINA I TAJEMNE OKO 

ATLANTYDY 

Przygody Niny i jej przyjaciół dotarły do klu-

czowego punktu. Brakuje już tylko jednego 

Arkanu: Wody.  

 

Zdobycie go nie będzie jednak proste. Ktoś              

w sekrecie knuje przeciwko młodej alchemicz-

ce. Ktoś ważny, przez nikogo niepodejrzewa-

ny, bardzo jej bliski.  

HELENA MAYER 

FINEASZ I FERB. ZWARIO-

WANE NIESPODZIANKI 

Fineasz i Ferb doskonale wiedzą, że urodziny 

są najlepszą okazją, żeby zrobić komuś naj-

dziwniejszą niespodziankę! Chcąc przebić pre-

zent, który rok wcześniej zrobili Fretce na uro-

dziny, wprowadzają w życie swój wielki plan.     

 

I nagle okazuje się, że o mało co nie przegapia-

ją urodzin mamy! W ostatniej chwili udaje się 

im przygotować niespodziankę,  która spodo-

bałaby się każdemu rodzicowi! 

ALFRED SZKLARSKI 

TOMEK W KRAINIE                
KANGURÓW 

Nowe wydanie. Seria powieści Alfreda Szklar-
skiego o przygodach Tomka Wilmowskiego              
na różnych kontynentach.  

 

Między innymi chłopiec bierze udział w wy-

prawie łowieckiej na kangury w Australii                          

i przeżywa niebezpieczne przygody w Afryce, 

żyje wśród czerwonoskórych Nawajów i Apa-

czów. W te niezwykłe przygody wpleciona jest 

historia odkryć dokonywanych przez polskich 

podróżników. Książki są lekturą łatwą i atrak-

cyjną dla chłopców od wielu pokoleń. 

Weronika Pupacz i Z.R. 



 

Wąż 

Wąż... Chyba nie musze tłumaczyć, 

co to jest wąż. Charakteryzuje się 

wydłużonym ciałem. Ale jak go ho-

dować? Tego dowiecie się w tym 

artykule. 

Co teraz? 

Musimy kupić terrarium, które bę-

dzie dopasowane do wielkości węża. 

Najlepiej na początku wyznaczyć 

wymiary węża i terrarium. 

 

A co z rasą ? 

Najlepiej nie kupować od razu                

Boa Dusiciela, potrzebującego dużo 

uwagi, tylko takiego węża, z którym 

sobie poradzimy. Jeśli już wybie-

rzemy rasę, należy zapoznać się                 

z jej wymaganiami. Trzeba również  

zadbać o odpowiedni pokarm. Węże 

jedzą np. myszy. Zwierzęta te po-

trzebują także ciągle czystej wody, 

do kąpania się. 

Pamiętaj ! 

Wąż to nie jest milusińskie zwierzę, 

takie jak kot czy pies.  

 

Obchodź się z nim ostrożnie! 

Przed zakupem upewnij się, czy ro-

dzice nie mają nic przeciwko temu. 

 

Raz na jakiś czas warto jest też wy-

mienić podłoże w terrarium twojego 

węża. 

 

 

Marta Lesner 



 

Co byś zabrał(-a) ze sobą                 

na bezludną wyspę? 

 

- Książkę.                              Sebastian Lesner 

- Quada.                                  Mateusz Konkol 

- Jedzenie i picie.                   Kamil Wojewski 

- Rower.                                Kacper Pranczke 

- Coś do spania, dużo jedzenia, telefon. 

Nina Kaźmierczak 

- Druty, picie i książkę od języka polskie-

go.                                         Zuzanna Rychlak 

- Ubrania, jedzenie, lusterko, zapałki.  

Aneta Nowicka 

- Statek.                                 Franek Wasielke 

- Rodzinę.                                 Kuba Hommel 

- Xbox.                         Cyprian Gołko-Suliński 

- Komórkę.                                Kacper Wenta 

- Owoce.                                    Michał Miotk 

- Konia.                                  Helena Nowicka 

- Coś do pisania.                          Arek Sikora 

- Łóżko.                                   Martyna Miotk 

- Namiot.                                Szymon Klebba 

- Przyjaciół.                                   Ania Haza 

- Rodzinę.                                 Julia Bartecka 

- Picie.                                   Przemek Krampa 

- Jedzenie, zabawki.                       Filip Hinc 

- Swoich bliskich.               Karolina Bergman 

- Moje pieski i tablet, żeby pisać artykuły 

do gazetki, no i oczywiście mojego jedno-

rożca, żelki Haribo (wypowiedź zawierała 

lokowanie produktu). 

Marta Lesner 

- Jedzenie, telefon, ubrania.        Monika Hinc 

- Moją przyjaciółkę, żeby z nią rozmawiać 

i rośliny.                               Paulina Bergman 

 

- Monikę Barzowską, telewizor, prąd                 

w kieszeni, telefon z netem, ładowarkę, 

hamak, dom.                            Klaudia Wenta 

- Ubrania, jedzenie, picie, zabawki. 

Vanessa Wojewska 



- Pieski, telefon, tablet i laptopa. 

Weronika Pupacz 

- Picie, jedzenie, zabawki.                                     

Marysia Baranowska 

- Piłkę.                                       Adam Klebba 

- Samochód, prąd, laptopa z Internetem. 

Marcin Dybowski 

- Picie, jedzenie, ubrania.       Magda Rompca 

- Telefon, moje trzy konie, psy. 

Łukasz Rompca 

- Piękną dziewczynę, samochód (Ford Mu-

stang GT 500 rocznik 75), telefon, 

1.000.000 l paliwa, duży dom z dużym 

łóżkiem.                                   Filip Wojewski 

 

- Jedzenie, picie i jednego rodzica. 

Julia Plotzke 

- Rower, zwierzęta.            Mikołaj Szymański 

- Jedzenie, picie, grę.               Dawid Krampa 

- Lalki.                                    Oliwia Pranczke 

Monika Barzowska 

 

 

Tym razem przepis                                     

na domowe lody….                               

W sam raz na letnie upały  

DOMOWE LODY 

Składniki: 

 1 śmietanka 30% 

 100g cukru 

 3 jajka 

Sposób przygotowania: 

  50g cukru ubić z 3 żółtkami.  

 W osobnej misce ubić białka                   

z resztą cukru.  

 Białka z żółtkami złączyć mikse-

rem. 

  Potem dodać ubitą śmietanę i wy-

mieszać łyżką. 

 Przelać do pojemników i wstawić 

do zamrażalnika. 

 

SMACZNEGO  

 

Paulina Bergman 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczuj niesamowitą atmosferę            

urokliwych polskich miasteczek... 

                     CHEŁMNO 

Jest to jedno z najstarszych miast          

północnej Polski. Posiada wiele starych 

świątyń, a w miejskim kościele parafial-

nym znajdują się relikwie św. Walentego. 

Z tego też powodu walentynki w Chełmnie 

są niezwykłe (np. piekarze serwują zako-

chanym bułeczki z lubczykiem).  

 

Znajdują się tu również gotyckie i baroko-

we kamienice. Na rynku podziwiać można 

natomiast wspaniały, renesansowy ratusz. 

RESZEL 

Miasto to charakteryzuje malownicza loka-

lizacja wśród mazursko-warmińskich pej-

zaży. Uwagę przykuwają także średnio-

wieczne budowle, np. zamek biskupów 

warmińskich, gdzie zwiedzać można wieżę 

zamkową i muzeum sztuki.  

 

Nad rzeką Sejną wznoszą się gotyckie mo-

sty. Warto również obejrzeć starą basztę 

więzienną i pozostałości murów obron-

nych. 

KAZIMIERZ DOLNY 

To niezwykle urokliwe miasto przyciąga 

podróżnych malowniczą starówką, usianą 

zabytkowymi kamienicami z XVII wieku                

i kawiarenkami.  

 

Można tu również zobaczyć późnorenesan-

sowe spichlerze, żydowską synagogę              

albo wspiąć się do ruin zamku Kazimierza 

Wielkiego lub na Górę Trzech Krzyży. 

Prawdziwym symbolem tego miasta są 

wypiekane z ciasta koguty.  

Źródło:www.podroze.gazeta.pl, pl.wikipedia.org 

Z.R. 

http://www.podroze.gazeta.pl/


 

 

Tenis stołowy 

Tenis stołowy (znany jako ping-pong) - 

gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza 

– singel) lub 4 osoby (gra podwójna –    

debel, mikst), polegająca na odbijaniu             

piłeczki rakietką tak, by przeleciała                 

nad siatką na drugą połowę stołu. Piłeczka 

musi uderzyć o stół tylko raz, niedozwolo-

ne jest odbijanie piłeczki z powietrza, tak 

jak to ma miejsce w tenisie. Punkty przy-

znawane są za uderzenia, których przeciw-

nik nie odebrał. Tenis stołowy jest jedną              

z najpopularniejszych gier na świecie, bio-

rąc pod uwagę liczbę zawodników upra-

wiających ten sport.  

 

Współczesny tenis stołowy jest bardzo 

szybką grą, wymagającą od zawodników 

niezwykle energicznych ruchów i reakcji. 

Rozgrywka polega przede wszystkim                 

na szybkości i rotacji nadawanej piłce,              

by sprawić przeciwnikowi jak najwięcej 

trudności przy jej odbiorze. Od 2001 roku, 

kiedy zasady tenisa stołowego miejscami 

dość istotnie się zmieniły, set rozgrywany 

jest do momentu, w którym któryś z za-

wodników zdobędzie 11 punktów (wcze-

śniej 21). Zwykle gra się do 3 wygranych 

setów, lub 4 (na imprezach wyższej rangi 

np. mistrzowskiej). 

 

Tenis stołowy narodził się w Anglii w la-

tach 80. XIX wieku. Z biegiem czasu,               

kiedy gra stawała się coraz bardziej popu-

larna (szczególnie wśród zamożniejszych 

Anglików) postanowiono sprzedawać 

sprzęt do gry (wcześniej służyły do tego 

przedmioty używane codziennie). Wkrótce 

pojawiły się też popularne nazwy powstałe 

od charakterystycznego dźwięku odbijanej 

piłeczki, takie jak ping pong czy whiff 

whaff. Na początku XX wieku gra bardzo 

szybko się rozwijała, nabywała kolejnych 

swoich zwolenników, a w 1902 odbyły się 

nawet nieoficjalne mistrzostwa świata.               

W 1921 został założony angielski Związek 

Tenisa Stołowego, a w 1926 powstała 

Międzynarodowa Federacja Tenisa Stoło-

wego. W Londynie odbyły się pierwsze 

oficjalne mistrzostwa świata w roku 1926. 

Kolejną przełomową datą dla tej dyscypli-

ny sportu był rok 1988, kiedy to tenis sto-

łowy po raz pierwszy pojawił się w pro-

gramie igrzysk olimpijskich w Seulu. 

Źródło: www.pl.wikipedia.org                                      

Z.R. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Singel_%28sport%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Debel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikst
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
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W kawiarni dwaj Szkoci przyglądają się 

pięknym kobietom.                                               

– Podejdziemy? – pyta jeden.                              

– Nie, jeszcze nie teraz!                                         

- Dlaczego?                                                           

- Niech najpierw zapłacą rachunek. 

*** 

U dentysty.                                                            

– Proszę wybaczyć, przez pomyłkę                  

usunąłem  panu zdrowy ząb, teraz muszę 

się zabrać za chory – mówi lekarz.                      

– Całe szczęście, że nie jest pan okulistą. 

*** 

- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie                   

te same błędy, co twój kolega z ławki? – 

pyta wychowawczyni.                                          

– Bo mamy tego samego nauczyciela                  

od polskiego... 

***  

Dwie mrówki upolowały słonia.                         

– Popilnuj go – mówi jedna – a ja pójdę             

po drewno i potem rozpalimy ognisko.             

Po powrocie zastaje zapłakaną                         

przyjaciółkę.                                                         

– Co się stało? – pyta.                                  

– Słoń mi uciekł!                                                   

- Kłamiesz! Na pewno sama go zjadłaś! 

*** 

Mąż do żony:                                                        

- Kochanie, wiosna, taka piękna pogoda,           

a ty męczysz się myciem podłóg. Wyszła-

byś lepiej na dwór i umyła samochód... 

*** 

Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami.         

– Chcesz krówkę? – pyta blondynkę.          

– Nie, dziękuję. Jestem wegetarianką. 

*** 

Blondynce dzwoni telefon w torebce.   

Szuka, szuka, szuka... Nie znalazła.               

– No tak, pewnie znów go zgubiłam... 

*** 

Mężczyzna dzwoni do TAXI:                             

- Halo! Moglibyście mnie zawieźć                       

do stolicy Niemiec?                                                

- Oszalał pan? Wie pan, gdzie jest Berlin?              

- B-e-r-l-i-n... Sześć liter! Pasuje! 

*** 

- Dziadku, leciałeś już kiedyś samolotem?              

- Tak.                                                                     

– A bałeś się?                                                        

- Tylko za pierwszym razem.                               

– A później?                                                           

- Później już nie latałem. 

*** 

Na lekcji plastyki:                                                 

- Jasiu, dlaczego nic nie narysowałeś?                         

- Nieprawda, narysowałem Małysza.             

– A gdzie on jest? Na kartce go nie ma.                             

– No, bo już poleciał... 

Paulina Bergman 



 

DROGA NA OKLEP 

Rozdział 3 

Było zimno. Gdzie ona jest? Co to                     

za dzień? Czy to nie poniedziałek?                           

- Doktorze... ona chyba się budzi... - usły-

szała znajomy głos - Czy wszystko w po-

rządku, Natalko?                                                            

Już wiedziała, kto to - jej gosposia Halina, 

lecz ciągle nie zdawała sobie sprawy                    

z tego, gdzie jest. 

- Pani Halinko! Gdzie ja jestem? Czemu tu 

tak zimno? 

- Spadłaś z konia i straciłaś przytomność. 

Jesteś w szpitalu. Twój tata poszedł szukać 

klaczy - powiedziała. 

- Muszę  iść do szkoły! Nie mogę się spóź-

nić! 

- Hej, przecież masz dobre oceny. Co się 

przejmujesz? Poza tym już dziś wrócisz                   

do domu. 

Natalia zrobiła niezbyt mądrą minę.                        

- Przecież nie mogłam spaść z konia! Uczę 

się już bardzo długo! - zerknęła na Halinę. 

- Twoje koniki się posprzeczały - odpo-

wiedziała z troską gosposia. 

*** 

Natalia wróciła do domu dzień później                

ze zwichniętą ręką. Kolejny tydzień spę-

dziła w łóżku. W tym czasie myślała tylko 

o jedynkach. Nie zerknęła nawet do ksią-

żek, bo Halinka kazała jej leżeć. Tata jeź-

dził do pracy, a w wolnym czasie szukał 

Gracji. Konrad opiekował się Szafirem, 

który z dnia na dzień stawał się coraz 

smutniejszy.  

 

Rozdział 4 

- Tak, tak! Już idę! - odkrzyknęła Natalia.              

- Spóźnisz się do szkoły! - Halina była już 

podenerwowana. 

Dziewczynka w kilka sekund wybiegła               

z domu  i do szkoły dotarła w dwie minuty. 

Klasa przywitała ją bardzo serdecznie. 

Nauczycielka spojrzała na nią i powiedzia-

ła:                                                                                 

- Czy umiesz już obliczyć te kąty ? Wycią-

gnij kartkę i pisz!  

Natalia spojrzała na nią złowrogim wzro-

kiem, ale nie odezwała się. Wyciągnęła 

kartkę i pisała po kolei przykłady. Potem 

oddała sprawdzian i czekała na ocenę. Pani 

wyciągnęła długopis i zaczęła sprawdzać. 

Po chwili powiedziała : 

- Podejdź po kartkę .  

Na papierze widniała piękna szóstka. Nata-

lia uśmiechnęła się z satysfakcją                  

i mruknęła:  

- Teraz poprawi pani te oceny?  

- Tak, siadaj! - krzyknęła oburzona mate-

matyczka. - Miałaś szczęście. Poprawię 

wszystkie.  

 



Po lekcjach Natalię zatrzymała jej najlep-

sza przyjaciółka Julia.  

- Nata! Czekaj! Mogę dziś do ciebie 

wpaść? Chciałabym zobaczyć twoje konie. 

- Nie! Nie dzisiaj, proszę. Możemy zoba-

czyć się jutro? Jest sobota, więc mamy 

wolny dzień - uśmiechnęła się.  

Po chwili zobaczyła, że coś poruszyło się 

w zaroślach. Pożegnała się z przyjaciółką               

i po cichu tam podeszła.  

- Gracja! - krzyknęła uradowana. - To ty! 

Idziemy do domu!  

Przez ulicę Jabłońską było na skróty.                      

- Właściwie ...Przejedźmy się! - krzyknęła. 

Uradowana wróciła do domu. Odprowadzi-

ła Grację i weszła do mieszkania. 

- Halinka! Jesteś? – zapytała. 

- Nie ma jej. Musimy poważnie porozma-

wiać - odezwał się głos za nią.  

Odwróciła się i zobaczyła swojego ojca. 

Nie był zbyt uradowany.  

- Usłyszałem, że masz złe oceny  - zaczął.             

– Nie, tatusiu! Już je poprawiłam! Napra-

wę! 

- Nieważne! Wynająłem ci korepetytora. 

Będzie cię uczył. Nie będziesz jeździła 

przez miesiąc na Gracji ani Szafirze.  

 

- Co?  Nie możesz! Jak? – krzyczała.                    

Wybiegła do swojego pokoju i bez namy-

słu wrzucała do plecaka różne rzeczy: legi-

tymację, szczotki dla koni, telefon, wiele 

ubrań i swoje zaoszczędzone pieniądze, 

czyli 350 złotych. Zostało jej jeszcze dużo 

miejsca, więc wzięła marchewki i jedzenie 

dla siebie. Po dachu zjechała na stajnię,              

z której wyciągnęła Grację i Szafira.                              

- Nic nie może nas rozłączyć! - powiedzia-

ła, spięła razem konie i ruszyła. Na oklep. 

 

Rozdział 5 

Jechała całą noc. Czuła zmęczenie i zara-

zem smutek. Jak mogła zostawić tak ojca               

i Halinkę? Dlaczego nie pomyślała o tym, 

jakie będą konsekwencje? Nie wiedziała, 

gdzie jest. Zadzwonić do ojca? Nie. Tego 

już nie zrobi. Przynajmniej nie teraz. Tym-

czasem w domu panowała zupełna pustka. 

Agata (siostra mamy), Halinka i Tomek               

(tata Natalii) siedzieli na kanapie i myśleli, 

gdzie szukać dziewczynki. 

- Jak mogłeś jej nie powiedzieć? - krzycza-

ła Agata. - Dlaczego jej nie powiedziałeś? 

Czemu kupiłeś jej te konie? Nie pamiętasz, 

jak Sandra...   

 

Kim jest Sandra? Co stanie się z Natalią? 

Tego dowiecie się w następnym numerze 

Marta Lesner 



              
KĄCIK SKO 

USŁUGI BANKOWE... 

Co to jest? 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIO-

WO-ROZLICZENIOWY – inaczej 

konto osobiste; rachunek, na który 

właściciel może wpłacać i wypłacać 

pieniądze. 

KONTO INTERNETOWE – konto, 

do którego klient ma dostęp przez 

Internet. 

KARTA PŁATNICZA – karta, która 

umożliwia płacenie bez użycia bank-

notów czy monet. 

 

DEPOZYT BANKOWY – powierzenie 

pieniędzy bankowi przez klienta. 

KONTO MŁODZIEŻOWE – konto 

osobiste przeznaczone dla osoby, 

która skończyła 13 lat. 

OSZCZĘDNOŚCI – część dochodu, 

która pozostaje po dokonaniu zaku-

pów dóbr i usług. 

LOKATA TERMINOWA – depozyt 

bankowy złożony przez klienta                       

na określony w umowie czas. 

 

KREDYT – pieniądze pożyczone 

przez klienta w banku, które muszą 

być spłacone wraz z oprocentowaniem 

OPROCENTOWANIE - wynagro-

dzenie, jakie bank płaci klientowi             

za złożenie oszczędności lub jakie 

płaci klient bankowi za pożyczone 

pieniądze. 

BANK – instytucja, która udziela 

kredytów i przyjmuje depozyty 

klientów. 

 

Opiekun SKO 



Dodatek                     

dla V- Lovers! 

Ten, kto ogląda serial " Violetta",              

na pewno wie, że jest świetny. Ten, 

kto to lubi nazywany jest V- Lovers. 

Teraz dowiemy się nieco więcej                         

o naszym serialu! 

Violetta i Ludmiła - Tini i Mechi 

Nasze serialowe Violetta i Ludmiła, 

choć w serialu są wrogami, to na-

prawdę są najlepszymi przyjaciółka-

mi. Violetta - ma na imię Martina, ale 

znajomi przezywają ją Tini. Ludmiła - 

ma na imię Mercedes, ale znajomi 

mówią na nią Mechi. Każdy fan za-

pewne o tym wie :) A wy kogo wolicie: 

Tini czy Violettę ? Ludmiłę czy Me-

chi? Tak czy siak, postacie z serialu 

przejęły niektóre cechy po Tini               

czy Mechi.  

Diego i Leon - Diego i Jorge 

Diego i Jorge mają podobną sytuację. 

W serialu się nie cierpią, ale tak na-

prawdę to najlepsi przyjaciele. Jak 

wyznał sam serialowy Leon - " To 

bardzo fajny chłopak, mocno skupiony 

na rodzinie tak jak ja. Śmiejemy się 

ze swoich postaci, gdy razem gramy 

w jakiejś scenie. Praca z nim                     

to świetna zabawa". W serialu wiemy 

jak jest - Diego kocha Violettę, ale 

knuje przeciwko niej tylko dlatego,              

że chce się dowiedzieć, kto jest jego 

ojcem. Leon także ją kocha, ale oka-

zuje jej to w inny sposób niż Diego - 

bardziej romantyczny.  

Francesca- Lodo 

Nasza Francesca bardzo mocno sku-

pia się na serialu. Stara się zawsze 

nie popełniać błędów. Jej najlepszą 

przyjaciółką jest naprawdę Alba Rico 

(Naty). Lodo wyznała kiedyś, że nie 

chciała być taka popularna, myśląc             

o roli w " Violetta", lecz co zrobić 

,jak nagrywa się płytę? Płyta nosi ty-

tuł  "Universo" i są tam wszystkie 

piosenki, które nagrała Lodovica                

(Fran) :) (Uwaga! Nie są z serialu!) 

Mam nadzieję że podobał się Wam 

mój dodatek specjalny :) 

 

Źródło zdjęcia: http://wordvioletta.blogspot.com 

Marta Lesner 

http://wordvioletta.blogspot.com/


BEZPIECZNE WAKACJE!!!
 

 

1. Nad wodą przebywaj                   
   tylko w towarzystwie              

   osoby dorosłej! 

2. Kąp się tylko w bez-   
   piecznych miejscach, nie      

   skacz na główkę do wody! 

3. Nie przebywaj zbyt   

długo na terenie mocno na-

słonecznionym, w upalne 
dni noś nakrycie głowy!  

4. W lesie nie rozpalaj    

ognisk, nie zbieraj grzy-
bów, których nie znasz, 

   nie jedz nieznanych jagód! 

5. Nie zbliżaj się do ma-   
   szyn rolniczych, w pracach    

   gospodarskich pomagaj     

   tylko pod opieką osób    
   dorosłych!                                      

   6.   Zawsze informuj rodzi-   

ców i opiekunów dokąd 

idziesz, nigdy nie oddalaj 
   się samowolnie bez ich     

   pozwolenia! 

  7.Nie nawiązuj znajomości   
z obcymi ludźmi, nie 

przyjmuj od nich prezen-

tów (słodyczy, zabawek, 

pieniędzy), nie wsiadaj             
do samochodów osób,               

których nie znasz! 

   8.  Zachowaj ostrożność    
   w kontaktach ze zwierzę-   

   tami, unikaj nieznanych    

   zwierząt! 
   9.Pamiętaj numery telefo-  

   nów alarmowych i korzy-  

   staj z nich tylko w razie    

   potrzeby! 
 

 

 

 

 

Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,                                                                                                

wspaniałego wypoczynku, wielu niezapomnianych przeżyć                                                                          

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły! 

Zespół Redakcyjny  

 


