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Wanda Grodzieńska 

Listopad 

Wyszedł sobie do ogrodu  

stary, siwy pan Listopad.  

Grube palto wdział od chłodu  

i kalosze ma na stopach.  

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza,  

pustka, smutek                                

dziś w ogrodzie.  

Pan Listopad cicho mruczy  

"Nic nie szkodzi,                            

nic nie szkodzi".  

 

Po listowiu kroczy sypkim,  

na ławeczce sobie siada:  

"Chłód i zimno,                              

mam dziś chrypkę.  

Trudna rada! Trudna rada!" 

. 



 

         

 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 

___________________ 

NOWY ZESPÓŁ REDAKCYJNY „ECHA” 

 

       

 

 

      Magda                         Zuzia                     Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                             

      

     

 

       Patryk                        Aneta               Opiekun bez zmian:)    

                                                           Iwona Białas-Rychlak                  

Drodzy Czytelnicy! 

      Z ogromną przyjemnością oddajemy 

w Wasze ręce pierwszy w tym roku 

szkolnym numer „Echa”:) 

      Jak zapewne pamiętacie, w czerwcu 

pożegnaliśmy dotychczasowy zespół 

redakcyjny.  W tym numerze poznacie 

nowych, młodych dziennikarzy, którzy 

zasili szeregi redakcji „Echa”. Mam 

nadzieję, że sprawdzą się w tej roli rów-

nie dobrze, jak ich poprzednicy:) 

       Nie pozostaje zatem nic innego, jak 

zaprosić Was do lektury naszego                

pisemka:) 

       Miłego czytania!!! 

Zespół Redakcyjny 



 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

2014/2015 

1 września o godzinie 9.00 uroczyście 

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny! Pani 

Dyrektor powitała wszystkich uczniów, 

rodziców i nauczycieli. Następnie opowie-

działa o nowościach i atrakcjach, czekają-

cych na nas w ciągu najbliższych dziesię-

ciu miesięcy. Oj, będzie się działo:) 

 

Po części oficjalnej obejrzeliśmy krótkie 

przedstawienie w wykonaniu uczniów kla-

sy V. Mali aktorzy pokazali, jak wygląda 

życie w szkole:) Potem uczniowie rozeszli 

się do swoich klas na spotkanie                                  

z wychowawcami. No i się zaczęło...:) 

 

Sprzątamy świat! 

Każdego roku nasza szkoła przyłącza się 

do ogólnopolskiej akcji "Sprzątania Świa-

ta". Wszyscy SKO-wicze ( i nie tylko) do-

skonale wiedzą, jak ważne jest dbanie                  

o środowisko naturalne. Dlatego z zapałem 

chwyciliśmy plastikowe worki, na dłonie 

naciągnęliśmy gumowe rękawiczki i ruszy-

liśmy na wojnę ze śmieciami:) 

 

Wróg czaił się w przydrożnych krzakach, 

w gęstych trawach, a nawet pomiędzy 

drzewami.  Jednak my byliśmy czujni                   

i bez trudu wyłapywaliśmy każdą kryjów-

kę. Pogoda także nam sprzyjała:) Nieprzy-

jaciel został pokonany, a my wróciliśmy  

do szkoły z pełnymi workami:) Z taką ar-

mią miłośników ekologii żadne śmieci nie 

mają szans!!! 

 

„My z niego wszyscy…” 

27 września obchodziliśmy 75. rocznicę 

powstania Polskiego Państwa Podziem-

nego. Aby przypomnieć o tym wielkim 

dziele naszych rodaków w czasie II wojny 

światowej, przygotowaliśmy gazetkę                  

i wystawę pt. "Przywódcy Polski Wal-

czącej". 

 



 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

26 września po raz kolejny obchodziliśmy 

Święto Pieczonego Ziemniaka. Jest to 

jedna z wielu tradycji naszej szkoły. Roz-

paliliśmy ognisko, a potem wrzuciliśmy  

do niego nasze ziemniaki. 

 

Z niecierpliwością czekaliśmy, aż będą 

gotowe. Na koniec z ogromnym apetytem 

zjedliśmy pyszne, pieczone ziemniaczki. 

Mniam, mniam..... to była prawdziwa 

uczta:) 

 

 

Uwaga! Alarm! 

1 października w naszej szkole przepro-

wadzony został próbny alarm przeciw-

pożarowy, połączony z ewakuacją 

uczniów i pracowników z budynku. 

 

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 

stopnia opanowania umiejętności zacho-

wania się w sytuacji zagrożenia pożarem. 

Akcja przebiegła bardzo sprawnie i w wy-

znaczonym czasie. Możemy być z siebie 

dumni!  Miejmy jednak nadzieję, że nigdy 

nie będziemy musieli wykorzystywać tych 

umiejętności... 

 

"Pomorze na morze",                           

czyli rejs Zawiszą Czarnym 

 



18 września uczniowie klasy VI odbyli 

rejs żaglowcem "Zawisza Czarny", zor-

ganizowany przez Pomorski Związek Że-

glarski w ramach akcji "Pomorze                  

na morze". Dzięki temu mogli przyjrzeć 

się pracy marynarzy, poćwiczyć zwijanie 

lin cumowych, a także....stanąć za sterem! 

To była niesamowita atrakcja! Młodzi ma-

rynarze obejrzeli również film  o Darze 

Pomorza i wystawę poświęconą Józefowi 

Unrugowi. Tej przygody z morzem                 

zapewne długo nie zapomną...:) 

 

Europejski Tydzień                              

Świadomości Dysleksji 

W dniach 6 - 12 października 2014 roku 

obchodziliśmy Europejski Tydzień Świa-

domości Dysleksji pod hasłem: „Nie dam 

się dysleksji!”. Jego celem było przybliże-

nie całej społeczności szkolnej problema-

tyki dysleksji, zaprezentowanie sposobów 

udzielania pomocy uczniom ze specyficz-

nymi trudnościami w uczeniu się, a także 

promowanie w środowisku lokalnym idei 

szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.                

W związku z tym działania skierowane 

zostały do trzech grup odbiorców: 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Obchody rozpoczęliśmy od przygotowania 

gazetki informacyjnej dla uczniów                        

i rodziców, dotyczącej dysleksji rozwojo-

wej. Zorganizowaliśmy również wystawę 

prac zgłoszonych  na Szkolny Konkurs 

Plastyczny "SŁAWNI DYSLEKTYCY".  

 

7 października odbyły się konsultacje  

dla rodziców "Wszystko, co powinniśmy 

wiedzieć o dysleksji", które poprowadziła 

pani pedagog. Można było dowiedzieć się 

między innymi: Czym jest dysleksja roz-

wojowa? Co może zrobić rodzic? Jak pra-

cować z dzieckiem dyslektycznym?  

 

8 października obchodziliśmy Dzień Ba-

śniowych Bohaterów. Wszyscy przyszli                   

do szkoły przebrani za postaci z baśni An-

dersena (i nie tylko...) Zarówno na prze-

rwach, jak i na lekcjach panowała niesa-

mowita atmosfera. W ławkach siedziały 

księżniczki, dziewczynki z zapałkami, 

Królowe Śniegu, a zajęcia prowadziła cza-

rownica. Na korytarzach szkolnych można 

było spotkać kominiarczyka, żołnierzyka, 

ziarnko grochu czy pastereczkę. Nie za-

brakło też Kaya i Gerdy. Nawet w gabine-

cie dyrektora interesantów przyjmował 



Czerwony Kapturek. To był dla wszystkich 

dzień pełen niesamowitych wrażeń. Po 

południu dwie nauczycielki z naszej szkoły 

uczestniczyły w spotkanie szkoleniowym 

Polskiego Towarzystwa Dysleksji, z udzia-

łem autorytetu w tej dziedzinie, prof. zw. 

dr hab. Marty Bogdanowicz. 

 

9 października odbyło się szkolenie rady 

pedagogicznej w zakresie diagnozy ryzy-

ka  dysleksji rozwojowej w klasach 0-III 

szkoły podstawowej, a także dostosowania 

wymagań edukacyjnych oraz sposobu oce-

niania do potrzeb i możliwości uczniów                   

z dysleksją rozwojową. Dodatkowo przez 

cały tydzień na wybranych lekcjach czyta-

liśmy baśnie J.H.Andersena, organizowali-

śmy  zabawy ortograficzne, matematyczne, 

a także ćwiczyliśmy  paluszki podczas 

zajęć metodą origami.  

 

10 października na apelu podsumowali-

śmy naszą tygodniową akcję. Dzieci 

przypomniały, czym jest dysleksja i wy-

mieniły nazwiska znanych dyslektyków. 

Potem nadszedł długo wyczekiwany mo-

ment, czyli wręczenie nagród i dyplo-

mów laureatom Szkolnego Konkursu 

Plastycznego "SŁAWNI DYSLEKTY-

CY", na który wpłynęło 39 prac, wykona-

nych różnorodną techniką. Komisja miała 

trudny wybór, dlatego postanowiła nagro-

dzić aż 20 uczniów. 

 

Warto dodać, że obchody Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji przyczy-

niły się do znacznego wzrostu wiedzy                 

o zagadnienia dotyczące specyficznych 

trudności w uczeniu się. W związku z tym 

cieszyły się uznaniem zarówno uczniów, 

rodziców, jak i nauczycieli. Podczas             

imprezy panowała wspaniała atmosfera, 

integrująca całą społeczność szkolną.            

Na koniec pragnę podziękować wszystkim 

uczniom, rodzicom  i nauczycielom za tak 

aktywne włączenie się w przygotowanie 

obchodów Europejskiego Tygodnia Świa-

domości Dysleksji. Zorganizowanie tylu 

ciekawych zajęć nie byłoby możliwe, gdy-

by nie otwartość i współpraca całej spo-

łeczności szkolnej.  Można zatem śmiało 

stwierdzić, że cele akcji zostały osiągnięte. 

To istotne, gdyż dzieci dyslektyczne często 

borykają się z wieloma problemami, wyni-

kającymi z ich dysfunkcji. Dlatego ważna 

jest nie tylko świadomość istnienia dyslek-

sji, jej symptomów, ale także wiedza                 

o tym, jak sobie z nią radzić.  

 



Ślubuję dbać o dobre imię                      

swojej klasy i szkoły! 

13 października obchodziliśmy jedno                 

z najpiękniejszych i najważniejszych wy-

darzeń – ŚLUBOWANIE KLAS 

PIERWSZYCH. Uroczystość rozpoczęła 

Pani Dyrektor, składając wszystkim życze-

nia z okazji przypadającego nazajutrz Dnia 

Edukacji Narodowej. Następnie pierwszo-

klasiści zaprezentowali krótki program 

artystyczny, który przygotowali pod kie-

runkiem swoich wychowawców. Wykazali 

się przy tym licznymi umiejętnościami 

oraz wiedzą o własnej ojczyźnie i szkole. 

Występ dzieci został nagrodzony głośnymi 

brawami:) 

 

Potem nastąpiła doniosła chwila, podczas 

której pierwszoklasiści złożyli uroczyste 

ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor pa-

sowała każde dziecko symbolicznym 

ołówkiem. W ten sposób wszyscy pierw-

szoklasiści zostali oficjalnie przyjęci                

do grona uczniów szkoły Podstawowej                    

w Częstkowie. Na potwierdzenie tego od-

cisnęli swoje palce w Księdze Uczniów. 

Na koniec otrzymali upominki w postaci 

rożków obfitości:) Zaśpiewaliśmy również 

STO LAT Pani Dyrektor, która tego dnia 

obchodziła swoje urodziny. Potem wszyst-

kich gości zaproszono na słodki poczęstu-

nek, przygotowany przez rodziców.                     

Całej uroczystości towarzyszyła podniosła,                    

a zarazem radosna atmosfera. 

 

Ogólnopolskie Urodziny                      

Książkowego Misia 

15 października obchodziliśmy Ogólno-

polskie Urodziny Książkowego Misia:) 

Święto to od kilku lat znajduje się w ka-

lendarzu kampanii społecznej "Cała Pol-

ska czyta dzieciom". Jego data związana 

jest z ukazaniem się pierwszego wydania 

powieści "Kubuś Puchatek" autorstwa 

Alana Alexandra Milne (14 października 

1926 roku). W tym roku szkolnym przy-

stąpiliśmy do programu tej fundacji jako 

"Czytająca Szkoła" i z radością przyłączy-

liśmy się do obchodów tego wyjątkowego 

święta. Z tej okazji wszyscy przyszli                  

do szkoły ze swoimi ulubionymi misiami. 

Na korytarzach i w salach królowały plu-

szowe niedźwiadki:) Na lekcjach czytali-

śmy fragmenty książek o Misiach. Zgro-

madziliśmy się również na apelu, podczas 

którego odbył się Szkolny Konkurs Czy-

telniczy "PUCHATKOWE 1 Z 10":) 

 

Brało w nim udział dziesięciu zawodników 

z klas III - VI. Asystentem prowadzącego 

był sam Kubuś Puchatek:) Uczestnikom 

kibicowała zgromadzona na sali publicz-

ność oraz wszystkie pluszowe misie.                

Po trzech etapach gry wyłoniono zwycięz-

ców - ekspertów od "Kubusia Puchatka".                    

Zostali nimi: 

I miejsce - Nina Kaźmierczak                          

(klasa IV) 



II miejsce - Szymon Kaźmierczak                    

(klasa III) 

III miejsce - Sebastian Lesner                       

(klasa IV) 

 

Serdecznie gratulujemy!!! 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

słodkie upominki, a laureaci zostali dodat-

kowo uhonorowani dyplomami. Potem 

uczniowie klasy V wystąpili w krótkim 

przedstawieniu pt. "Kubuś Puchatek i jego 

niesamowite przygody". Na koniec wspól-

nie zaśpiewaliśmy piosenkę "Gdy szczę-

śliwy jesteś, to z Kubusiem klaszcz..." 

Sprawiło nam to ogromną frajdę:) Wszyst-

kie Misie były z pewnością zadowolone             

ze swoich urodzin:):):) 

 

„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!” 

16 października, jak co roku obchodzili-

śmy Dzień Papieski. Tegoroczne hasło 

brzmiało: "Jan Paweł II - Świętymi Bądź-

cie!" Z tej okazji zorganizowano konkurs 

wiedzy o Janie Pawle II. W zmaganiach 

brały udział trzyosobowe zespoły z klas 

IV-VI.  Na wstępie uczniowie klasy IV 

przypomnieli kilka anegdot, związanych               

z życiem Karola Wojtyły. Następnie 

uczennica klasy VI wyrecytowała piękny 

wiersz. Potem drużyny rywalizowały                   

ze sobą w kilku konkurencjach. Odpowia-

dały na rozmaite pytania, związane z ży-

ciem i działalnością papieża-Polaka. 

 

Śpiewały też fragmenty jego ulubionej 

pieśni, czyli "Barki". Do ostatniej konku-

rencji zaprosiły wybranych nauczycieli, 

którzy wraz z nimi odpowiadali na pytania.                  

Po wszystkich zmaganiach okazało się,             

że największą wiedzą o Janie Pawle II mo-

gą pochwalić się uczniowie klasy VI. II 

miejsce przypadło reprezentacji klasy V,               

a III - drużynie z klasy IV. 

GRATULUJEMY!!! 

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie 

upominki i kalendarze do swoich sal . 

 

Przy naszej szkole                                  

będzie bezpieczniej:) 

Po długoletnich staraniach o montaż progu 

zwalniającego i znaków informujących               

o zachowaniu bezpieczeństwa w pobliżu 

szkoły, udało się pozytywnie zakończyć tę 

sprawę. Niedawno skończyły się prace 

związane z realizacją tego przedsięwzięcia. 

Przy szkole pojawił się próg zwalniający,                     

a także nowe znaki i chodniki. Do takiego 

zakończenia sprawy w dużej mierze przy-

czyniły się działania Pani Dyrektor, 

Iwony Toruńczak oraz zaangażowanie 



Radnej Powiatowej, Pani Genowefy 

Słowi. Serdecznie za to dziękujemy:)                  

 

Teraz przy naszej szkole będzie bezpiecz-

niej!!! 

 

Sukces w Gminnym Konkursie 

Wiedzy o Janie Pawle II:) 

20 października grupa uczniów z naszej 

szkoły wzięła udział w Gminnym Kon-

kursie Wiedzy o Janie Pawle II. 

 

Uczestnicy rywalizowali w kilku konku-

rencjach: konkursie plastycznym, recyta-

torskim oraz wiedzy. Nasi uczniowie wy-

kazali się znajomością faktów z życia Jana 

Pawła II  i zajęli II miejsce w konkursie 

wiedzy. Odnieśliśmy też sukces plastycz-

ny. W tej konkurencji nasza uczennica 

Aneta Rompca zdobyła III miejsce.                     

Gratulujemy wszystkim laureatom i ży-

czymy dalszych sukcesów:) 

 

Wybory                                                          

do Samorządu Uczniowskiego:) 

23 października nadeszła długo wyczeki-

wana chwila, czyli wybory do Samorządu 

Uczniowskiego:) Zebraliśmy się w sali 

gimnastycznej, aby oddać swoje głosy                

na wybranych kandydatów. Kilka tygodni 

wcześniej wywiesili oni  plakaty, w któ-

rych zamieścili swoje hasła i programy 

wyborcze. Czytaliśmy, zastanawialiśmy się                        

i wreszcie nadszedł czas na oddanie gło-

su... Kiedy wszyscy uczniowie i nauczy-

ciele wrzucili do urny karteczki z imiona-

mi wybranych kandydatów, powołano ko-

misję, która zabrała się za liczenie głosów. 

W końcu ogłoszono  wyniki wyborów:) 

Oto nasz nowy Samorząd Uczniowski                   

w pełnym składzie:) 

 

Przewodniczący – Adam Rompca                     
(klasa VI) 

Zastępca – Sebastian Lesner (klasa IV) 

Skarbnik – Zuzanna Rychlak (klasa V) 

Gratulujemy i życzymy wielu dobrych 

pomysłów i wytrwałości w pracy na rzecz 

szkoły:) 



 

Uwierz w siebie! 

27 października w naszej szkole gościli-

śmy aktorów teatru "Kurtyna" z Kra-

kowa. Artyści wystąpili w przedstawieniu 

profilaktycznym pt. "Uwierz w siebie!" 

Spektakl opowiada historię Beatki, uczen-

nicy szkoły podstawowej, która ma pro-

blemy z nauką.  Źródłem tych kłopotów 

jest sytuacja rodzinna dziewczynki.  Jej 

ojciec stracił pracę i całymi dniami prze-

siaduje przed telewizorem. Dodatkowo 

topi smutki w alkoholu, pali coraz więcej 

papierosów i nadużywa środków przeciw-

bólowych. Nastolatka, aby zyskać sympa-

tię kolegów, zgadza się na udział w "Za-

wodach Drinkendrunk". Polegają one          

na piciu alkoholu. Zwycięzcą zawodów 

zostaje ten, któremu uda się wypić najwię-

cej. Niestety, zabawa kończy się tragicz-

nie. Wszyscy jej uczestnicy trafiają                   

do szpitala. Dopiero to zdarzenie i rozmo-

wa z lekarką uświadamia ojcu Beatki,                

że swoim postępowaniem niszczy siebie              

i córkę. Postanawia wszystko naprawić                

i zaczyna walkę z nałogami. Życie Beatki 

zmienia się:) 

 

Przedstawienie dostarczyło uczniom wielu 

wrażeń. Utrwaliło też i wzbogaciło ich 

wiedzę na temat nałogów oraz ich skut-

ków. Mamy nadzieję, że aktorzy teatru 

'"Kurtyna" jeszcze kiedyś nas odwiedzą:) 

 

Piękny uśmiech mam,                             

bo o ząbki dbam:) 

 

W myśl tego hasła 5 listopada najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły wybrali się                   

na przegląd ząbków. W tym celu odwie-

dzili gabinet stomatologiczny w przy-

chodni "Ars Medica" w Bojanie. Dzieci 

z uśmiechem siadały na fotelu dentystycz-

nym i szeroko otwierały buzie, bo dosko-

nale wiedzą, jak ważne jest dbanie o zęby. 

W nagrodę za wspaniałą postawę zostały 

obdarowane dyplomami i kolorowymi ba-

lonikami:) 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

13 listopada w naszej szkole odbył się 

apel z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości. Uroczystość rozpoczęliśmy 

od wspólnego odśpiewania hymnu.                

Następnie uczniowie klasy V zaprezento-

wali montaż słowno-muzyczny, w którym  

przedstawili losy naszej ojczyzny od cza-

sów zaborów, aż do momentu odzyskania 

niepodległości. Obejrzeliśmy między in-

nymi symboliczną scenę zniknięcia Polski 

z mapy Europy, bolesne rozstania i opusz-

czanie kraju przez naszych rodaków, żało-

bę kobiet po stracie synów i mężów, bunt  



dzieci z Wrześni, a także radość społeczeń-

stwa po odzyskaniu niepodległości.  

 

Ta nostalgiczna podróż przez historię po-

zwoliła nam przez chwilę poczuć atmosfe-

rę tamtych czasów. To była bardzo wzru-

szająca i pouczająca lekcja patriotyzmu... 

Potem uczniowie uczęszczający na zajęcia 

wokalne zaśpiewali piosenkę pt. "Piecho-

ta". Ten apel na długo pozostanie w naszej 

pamięci... 

 

                                                                

Pomagamy bezdomnym                          

zwierzętom:) 

W dniach od 27 października do 14 listo-

pada 2014 roku zorganizowaliśmy zbiór-

kę darów dla podopiecznych OTOZ 

ANIMALS Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dąbrówce k/Wejherowa. 

 

Nasza szkoła jest niewielka, ale jej 

uczniowie mają WIELKIE SERCA! Dzię-

ki ich zaangażowaniu i wrażliwości na los 

bezdomnych zwierząt, udało nam się ze-

brać mnóstwo darów:) Dzieci przez trzy 

tygodnie przynosiły do szkoły karmę, ko-

ce, ręczniki, a nawet słomę. 16 listopada 

dary trafiły do schroniska. Serdecznie 

dziękujemy za Waszą pomoc:) Jesteście 

WIELCY!!! 

 

 

Spotkanie autorskie                                   

z Anną Czerwińską-Rydel 

4 listopada najmłodsi uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pisar-

ką Anną Czerwińską-Rydel. Zorganizo-

wała je Biblioteka Publiczna Gminy Sze-

mud. To nie pierwsza wizyta pani Anny              

w naszej szkole:) Tym razem spotkanie 

poświęcone zostało dwóm nowym książ-

kom autorki. 

 

Pani Anna czytała pierwszoklasistom 

"Teorię pana Alberta" oraz fragmenty 

książki "Moje prawa, ważna sprawa!". 

Pisarka rozmawiała też z dziećmi na temat 

ich praw i obowiązków, odpowiadała                   

na pytania i rozdawała autografy. To było 

bardzo ciekawe spotkanie:) 

 



Planetarium w naszej szkole! 

18 listopada do naszej szkoły przyjechało 

mobilne planetarium!  

 

Na sali gimnastycznej rozłożono ogromny 

namiot sferyczny, w którym umieszczono 

specjalny projektor. Dzięki temu mogliśmy 

odbyć niesamowitą podróż po Wszech-

świecie. Odkrywaliśmy różne zagadki Ko-

smosu, obserwowaliśmy gwiazdy i plane-

ty. Mieliśmy zatem niepowtarzalną okazję 

w ciekawy sposób pogłębić naszą wiedzę 

astronomiczną. Planetarium dostarczyło 

nam niesamowitych i "kosmicznych" wra-

żeń:) 

 

Kolejny sukces na Gminnym 

Przeglądzie Małych Form                      

Teatralnych:) 

 

14 listopada odbył się IX Gminny Prze-

gląd Małych Form Teatralnych – Sze-

mud 2014. Naszą placówkę reprezentował 

Szkolny Teatrzyk „KOPCIUSZEK”, który  

zaprezentował baśń pt. „Księżniczka                   

na ziarnku grochu”, opartą na utworze 

Hansa Christiana Andersena. Nasi młodzi 

aktorzy spisali się na medal i zdobyli                    

II miejsce:) Serdecznie gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów scenicznych! 

 

Śpiewamy i wygrywamy:) 

17 listopada w Zespole Szkół w Bojanie 

odbył się Gminny Konkurs Pieśni i Pio-

senki Patriotycznej. Naszą szkołę repre-

zentowało dwoje uczniów: Monika Hinc 

(klasa IV) i Jakub Hommel (klasa V). 

 

Młodzi artyści pięknie zaśpiewali i zdobyli 

II miejsce:) Gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów wokalnych!!! 

 

Uroczyste otwarcie                                        

nowego placu zabaw 

Dzień 24 listopada 2014 roku na trwałe 

zapisze się w historii Szkoły Podstawowej  



w Częstkowie. Spełniło się bowiem ma-

rzenie wielu dzieci, rodziców i nauczycieli. 

Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie 

nowego placu zabaw, wybudowanego                 

w ramach programu rządowego "Rado-

sna Szkoła". To wyjątkowe wydarzenie 

uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy 

Szemud Pan Ryszard Kalkowski, Ks. Ka-

nonik Jan Borkowski -  proboszcz parafii 

Smażyno, Pani Genowefa Słowi, radna 

powiatu wejherowskiego, wraz z mężem 

Panem Edmundem Słowi - radnym z Ro-

bakowa, członkowie Rady Gminy Szemud 

- Pani Aleksandra Perz, Pan Wojciech 

Nowicki, Pan Jacek Nawrocki, Pan Da-

riusz Pyż, pracownicy Urzędu Gminy 

Szemud - Pan Ryszard Dampc, Pan Stefan 

Miotke, Rada Rodziców Szkoły Podsta-

wowej w Częstkowie - Pani Renata Bar-

tecka, Pani Elżbieta Sikora, Pani Mirosła-

wa Rompca.                                  

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Częstkowie Pani Iwona 

Toruńczak. Serdecznie powitała wszyst-

kich przybyłych gości i całą społeczność 

szkolną. Odczytała także list od Zastępcy 

Wójta Gminy Szemud Pani Joanny Panek, 

która z powodu pilnych obowiązków nie 

mogła osobiście pojawić się na uroczysto-

ści. Następnie zaprosiła na program arty-

styczny przygotowany pod kierunkiem 

Pana Piotra Tuska i Pani Ireny Puzdrow-

skiej. Usłyszeliśmy krótką historię począt-

ków i ewolucji placów zabaw. Podziwiali-

śmy również występy taneczne starszych                

i młodszych dzieci. Ich pokaz został na-

grodzony gromkimi brawami. Uczniowie 

podziękowali wszystkim, którzy przyczy-

nili się do powstania nowego placu zabaw, 

a w szczególności Wójtowi Gminy Sze-

mud Panu Ryszardowi Kalkowskiemu oraz 

Pani Dyrektor Iwonie Toruńczak. Dzięki 

inicjatywie i zaangażowaniu tych osób 

dzieci będą mogły mogą aktywnie 

i bezpiecznie spędzać wolny czas na świe-

żym powietrzu. Następnie głos zabrał Wójt 

Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski. 

W swoim przemówieniu wyraził zadowo-

lenie z powstania nowego placu zabaw 

przy Szkole Podstawowej    w Częstkowie. 

Życzył dzieciom wielu radosnych chwil 

spędzonych na tym obiekcie. Obdarował 

też wszystkich uczniów cukierkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Po części artystycznej nadszedł długo 

oczekiwany moment, czyli oficjalne 

otwarcie placu zabaw. Dokonano uroczy-

stego przecięcia wstęgi, a następnie                 

Ks. Proboszcz poświęcił nowo powstały 

obiekt. Po uroczystości wszyscy zaprosze-

ni goście udali się na słodki poczęstunek. 

Warto dodać, że powstanie nowego placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Częst-

kowie to kolejna strefa aktywnej zabawy 

dla dzieci. Na miękkiej i bezpiecznej po-

wierzchni zamontowano urządzenia, które 

zapewnią uczniom czynny wypoczynek, 

ruch na świeżym powietrzu  i umilą pobyt 

w szkole.  

Zatem jeszcze raz pragniemy wyrazić 

wdzięczność wszystkim, którzy przyczyni-

li się do powstania tego obiektu. Dzięku-

jemy za ogrom pozytywnych przeżyć                    

i emocji. Nowy plac zabaw z pewnością 

dostarczy wiele radości najmłodszym 

mieszkańcom Częstkowa i zapewne kilku 

następnym pokoleniom. To ważne, ponie-

waż „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 

cały świat” (Janusz Korczak). 

Iwona Białas-Rychlak 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ               

RELIGII I ŚWIETLICY -                 

PANIĄ JOLANTĄ UHLENBERG 

Redaktor (R.): Ile lat pracuje Pani                   

w naszej szkole? 

Pani Uhlenberg  (P.U.): W Szkole Pod-

stawowej w Częstkowie pracuję już 22 

lata. 

R.: Czy od zawsze myślała 

Pani, że będzie nauczycie-

lem? 

P.U.: Tak, zawsze fascyno-

wała mnie praca z dziećmi.  

R.: Dlaczego wybrała Pani 

akurat ten przedmiot naucza-

nia? 

P.U.: Myślę, że to Pan Bóg 

mnie odnalazł. Pierwotne moje plany były 

inne, jednak tak się wszystko złożyło,               

że rozpoczęłam naukę w studium teolo-

gicznym. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w tym zawo-

dzie i dlaczego? 

P.U.: Najbardziej lubię to, że mogę praco-

wać z dziećmi i zawsze jest ciekawie, coś 

się dzieje. 

R.: Czy, Pani zdaniem, dzieci chętnie uczą 

się religii? 

P.U.: Myślę, że tak. 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swo-

jej pracy? 

P.U.: Zbyt dużego obciążenia dokumen-

towaniem tego, co się robi. 

R.: Czy praca w świetlicy różni się od pra-

cy nauczyciela na lekcji? 

P.U.: Trochę tak, dzieci mają więcej swo-

body. Mogą robić to, na co mają ochotę: 

nadrabiać zaległości, porozmawiać albo 

zwyczajnie posiedzieć sobie. 

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka…? 

P.U.: Moimi sukcesami są sukcesy  

uczniów, np. to, jacy byliście 

dumni z siebie na ostatnim 

konkursie. Nie wiem, czy 

mogę mówić o jakiejś poraż-

ce. Myślę, że każde doświad-

czenie czegoś nas uczy. Trze-

ba mieć tylko odpowiednie 

nastawienie  i umieć odpo-

wiedzieć na pytanie: Co chce 

nam przez to powiedzieć Pan 

Bóg? 

R.: Czym Pani się interesuje? 

P.U.: Psychologią, dobrą książką, tym,             

co może służyć drugiemu człowiekowi. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie? 

P.U.: Czytam, uczę się języka angielskie-

go, odpoczywam, pielę w ogrodzie i po-

dziwiam kwitnące kwiaty. 

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.U.: Moje marzenia spełniają się każdego 

dnia. Mam rodzinę, dom ... Najważniejsze 

dla mnie jest to, żeby wszyscy byli zdrowi, 

a na świecie nie było wojen. 



R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.U.: Nic, jest wspaniale. Wszystkich 

znam z imienia, a gdyby była to większa  

szkoła, to kto wie... Dzieci chętnie się an-

gażują we wszelkie prace, są miłe. 

Wszystko jest odnowione. Panuje dobra 

atmosfera. 

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.U.: Módlcie się i pracujcie, a na pewno 

będziecie szczęśliwi. Pan Bóg wspiera 

tych, którzy mu zaufali. 

R.: Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę dużo 

zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-

wych. 

P.U.: Dziękuję za rozmowę. 

 

Zuzia 

 

 

DROGA 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...   

- Nie przypominaj! Nata jest ostrożna                    

i rozważna - tłumaczył się Tomek.                               

- To dlaczego uciekła? To twoja wina! 

Gdybyś ją wychowywał! Tak musiałam 

robić to ja i Halina!  

Agata  wychowywała Natalię od początku. 

Gdy ta miała 7 lat, kobieta załamała się po 

stracie siostry i wyjechała za granicę. Te-

raz przyjechała. Sandra to siostra Agaty                

i matka Natalii. Zginęła w strasznym wy-

padku.  

*** 

 

W tym czasie dziewczynka zastanawiała 

się, gdzie może przenocować. Nadeszła 

pora obiadu, a ona i konie były bardzo 

głodne. Zaczął padać śnieg, a dziewczynka 

miała tylko cienką bluzę. W oddali ujrzała 

mały żółty domek. Nie wyglądał na zbyt 

bezpieczny, lecz zaryzykowała. Ostrożnie 

zapukała i zaczęła: 

- Dzień dobry! Szukam noclegu! Czy jest 

ktoś tam? 

Drzwi otworzyła jej starsza pani.  

- Witaj moje dziecko! A co ty tu robisz?        

W taką pogodę ? Wejdź, kochana! Pewnie 

jesteś głodna?  



Postawiła jej przed nosem talerz zupy. Na-

talia zjadła ją ze smakiem. Podziękowała              

i grzecznie odniosła talerz. Wtedy pani 

spytała : 

- Dlaczego jesteś sama? Co się stało? 

Dziewczynka opowiedziała wszystko. 

Czuła, że może jej zaufać.  

- Ależ moja droga! Trzeba odwieźć cię              

do domu!  

- Proszę, nie dzisiaj. Możemy pojutrze?               

- Rozumiem cię, kochana. Podaj numer              

do twojego taty. Zadzwonię do niego, żeby 

przyjechał po ciebie – odpowiedziała.             

Słyszała całą rozmowę. Tata przyjechałby 

po nią dopiero pojutrze. Gdy położyła się 

do łóżka w głowie zaświtał jej pewien po-

mysł. 

Rozdział 6 

Natalia obudziła się wcześnie rano.  

- A Gracja i Szafir? Zupełnie o nich zapo-

mniałam! - pisnęła przerażona.                                          

Wybiegła z domu i rozejrzała się bezrad-

nie. Nie było ich przed budynkiem, za nim 

też nie. Usłyszała ciche rżenie. Pobiegła              

w tym kierunku i otworzyła drzwi                      

od stajni. Zobaczyła tam swoje konie,                   

a ponadto jeszcze dwa więcej. Odwróciła 

się i ujrzała starszego pana.  

- Przepraszam – zaczęła. – Myślałam, że to 

moje konie...                                 

- Ty jesteś Natalia, prawda?  

- Tak, ale skąd pan to wie? - zapytała 

ostrożnie. 

- Ta pani, która dziś cię ugościła, to moja 

żona - uśmiechnął się do niej. - Tak czy 

siak, czy twojej klaczy może coś się stało? 

Jest na coś chora? 

- Nie - Natalia się zdenerwowała. - A co 

jest? 

- Musimy z nią jechać do weterynarza. I to 

szybko. 

 

Podróż nie trwała długo. Przetransporto-

wanie klaczki do stajni weterynarza zajęło 

niecałe dziesięć minut. Natalia wyszła                   

i modliła się o to, by Gracja była zdrowa. 

Po chwili wyszedł pan Adam i powiedział: 

 - Nic jej nie jest. Oprócz tego, że jest                

w ciąży - uśmiechnął się. 

Natalia bardzo dziwnie się na niego spoj-

rzała. Jak to w ciąży? Co będzie dalej? 

Wróci do domu? 

Rozdział 7 

- Agata, przecież wiesz, że chciałem o nią 

dbać. Bardzo. Starałem się! - ciągle tłuma-

czył się Tomek. 

- Tak! Chciałeś ją zabić! W końcu tak sa-

mo jak Sandra... - nawijała dalej Agata.                   

- Nie przypominaj! – wtrącił. - Poza tym, 

zadzwoniła do mnie pewna pani. Za chwil-

kę jadę po Natalię. 

*** 

Nadeszła  piętnasta. Natalia właśnie przy-

pomniała sobie o marchewkach, które mia-

ła w plecaku. Nie mogła czekać, aż za kil-

kanaście godzin przyjedzie ojciec i ją 

weźmie. To byłoby dla niej szokiem.                       



- Poza tym, pewnie dalej wkuwałby mi 

tego korepetytora – pomyślała. 

Po cichu wyszła, wzięła plecak i ruszyła  

do stajni. Myślała o tym, że Gracja nie 

może już dalej jechać, więc zabrała kilka 

paczek smakołyków, położyła pieniądze        

za nie i wyprowadziła Szafira ze stajni. 

Jednak przypomniała sobie, że nie zostawi-

ła żadnej kartki dla tej miłej pani, więc 

szybko napisała: 

Dziękuję za gościnę, lecz nie mogę dłużej 

zostać. Biorę Szafira, a Gracja zostaje. 

Niech tata ją weźmie.  

Natalia 

Wrzuciła karteczkę przez okno, wsiadła              

na konia i ruszyła przed siebie. W zimie. 

Na oklep. 

*** 

Droga nie zapowiadała się dobrze. Tomek 

po drodze minął kilka wypadków samo-

chodowych, a nie był jeszcze nawet w po-

łowie trasy. Czuł gniew, a zarazem ulgę.               

Z tyłu siedziała Agata i mówiła, gdzie je-

chać. Mieli przed sobą jeszcze wiele go-

dzin podróży.  

- Zaraz skręcamy w lewo - powiedziała 

kobieta. - Jesteś na mnie zły? – spytała.                 

- Nie – odpowiedział. - Jestem zły na sie-

bie.  

- O co ? 

- O to, że nie powiedziałem Natalii praw-

dy. Nie wie, że jej matka nie zginęła                   

w wypadku samochodowym... 

Co będzie dalej? Jak zginęła Sandra? Co 

dzieje się z Natalią? 

Tego dowiecie się w następnym numerze:)   

Marta Lesner 

KRZYŻÓWKA 

                   1. 
 

    

2.    
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4. 
 

    

 5.   
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1. Znosi je kura. 

2. Zbiór liter. 

3. Zimą zjeżdżamy na nich z górki. 

4. „Tańcowała ... z nitką” 

5. Najlepszy przyjaciel człowieka. 

6. Zaprzęgany do wozu. 

 

 

 

 

ZGADUJ ZGADULA 

To miesiąc smutny taki,                                   

bo odleciały już ptaki.                                 

I liść ostatni już opadł.                              

Ten miesiąc zwie się ... 

Aneta i Z.R 



 

Moda na jesień...! 

W tym numerze podpowiemy Wam, co jest 

modne w tym sezonie.  Dowiecie się, jak 

wyglądać efektownie, nawet w deszczowe 

dni:) 

 

W sezonie jesień-zima 2014 w trendach 

królują: 

  motywy kratki, 

 romantyczne falbanki, 

 futerka w każdym wydaniu, 

 wszystkie odcienie bieli, niebie-

skiego, żółci, szarości, zieleni                  

i czerwieni. 

 

Zacznijmy od najmodniejszych                 

w tym sezonie wzorów kurtek:) 

 

Wybierajcie okrycia:  

  w kwiaty, 

 kolorowe, pastelowe, 

 z motywami zwierzęcymi 

Teraz czas na dodatki:) 

W tym roku znowu na topie są czapki                     

z wzorkami lub naszywkami. One chyba 

nigdy nie wyjdą z mody 

Nie zapominajcie też o pomponach! Kie-

dyś nikt nie chciał chodzić w takiej czapce, 

a teraz to nakrycie głowy jest coraz mod-

niejsze! 

 

Hitem są też luźne czapki, które chyba             

na długo pozostaną w trendach. 

Szaliki, kominy, apaszki i chusty -  tu 

(oprócz rozmaitych kolorów) w tym roku 

rządzą motywy zwierzęce i kwiatowe! 

 

 

Zuzia 



 

Rafał Klimczak 

NUDZIMISIE     

Kiedy się nudzisz, wołaj nudzimisia. Wrota 
Nudzimisiowa już otwarte! Odtąd już żadne 
dziecko nie będzie się nudzić! 

 

Wszystko zaczęło się od tego, że Szymek się 

nudził. Głośno wołał "nuuuuuudzi mi się!, nu-

uuuudzi mi się!". I nudzimisie do niego przy-

szły....O przyjaźni przedszkolaków z tymi sym-

patycznymi stworkami, o odnudzaniu, super 

zabawie i niezwykłym miejscu - Nudzimisiowie 

dowiecie się z tej książeczki. Jej autor, Rafał 

Klimczak, już zapowiedział, że nudzimisie czę-

sto go odwiedzają, więc pisze kolejną część ich 

przygód. 

Agnieszka Frączek 

RANY JULEK! O TYM,                
JAK JULIAN TUWIM                

ZOSTAŁ POETĄ  

Opowieść o Julku – niezłym ziółku. O budowa-

niu bardzo skomplikowanych, do niczego nie-

służących maszyn i urządzeń. O hodowli za-

skrońców w pudełku, zaklinaniu kamieni i… 

nieudanym wysadzeniu w powietrze pewnej 

łódzkiej kamienicy. To właśnie dzięki wielu 

swoim pasjom Julek został poetą. I to takim 

poetą... 

 
 

Rany Julek! to napisana ze swadą historia 

dzieciństwa Juliana Tuwima. Znajdziecie tu 

wiele historii z jego życia poprzeplatanych 

wierszami i żartami. A wszystkie tak barwne                

i wybuchowe, jak mikstury chemiczne małego 

Juliana. 

Agnieszka Stelmaszyk 

MELA ZAWSZE POMOŻE 

 

Bohaterem kolejnego tomu jest suczka rasy 

bernardyn. Ma piękne kasztanowe oczy i gę-

stą, milutką białą sierść w brązowe łaty. Jest 

bardzo towarzyska i opiekuńcza. Mela została 

porzucona w lesie, skąd trafiła do Przytuliska. 

Nie wierzyła w dobroć ludzi i w to, że kiedyś 

znajdzie prawdziwy dom. Na szczęście dla niej 

był ktoś, kto marzył o czworonożnym przyja-

http://lubimyczytac.pl/autor/6482/agnieszka-stelmaszyk


cielu. Suczka trafiła w ręce Kalinki i Jasia – 

rodzeństwa mieszkającego w górach.                      

W dramatycznej przygodzie zachowuje się jak 

prawdziwy pies ratownik. 

Anna Błachucka  

CO JA MAM Z TYMI                

RODZICAMI! 

 

Pozycja "Co ja mam z tymi rodzicami!" jest 

próbą zachęcenia dzieci do czytania. Opo-

wiastki o perypetiach i losach dziewczynki, 

której pierwszeństwo w rodzinie odebrał 

młodszy brat, są także dobrą lekturą dla rodzi-

ców. 

Littlewood Kathryn 

MAGICZNA CUKIERNIA. 

OKRUCHY MAGII 

 

Trzeci tom uroczego cyklu o rodzinie Szczę-

snych! Dzięki wygranej w międzynarodowym 

konkursie pieczenia Rozmarynce udało się 

odzyskać rodzinny Almanach wiedzy kulinar-

nej. Jest teraz znana na całym świecie – tak 

bardzo, że Pan Smalec, szef Korporacji Wypie-

ków Cukierniczych Mostess, porywa dziew-

czynkę, żeby ta opracowała nowe, magiczne 

przepisy na jego firmowe ciasteczka… 

Paweł Beręsewicz 

JAK ZAKOCHAŁEM               

KAŚKĘ KWIATEK 

Wszystko zaczęło się pewnego wrześniowego 

poranka w szkole, w której po jak zwykle                 

za krótkich wakacjach zaczynałem właśnie 

kolejny rok męczarni. (...) Siedzieliśmy w klasie 

pod czujnym okiem Adama Mickiewicza                    

i Shreka, którzy patrzyli na nas z portretów              

na ścianie, przy czym Adam Mickiewicz był                

o wiele mniej zielony i o wiele bardziej znu-

dzony. Kończyliśmy właśnie rozmowy z prze-

rwy, kiedy otworzyły się drzwi i... 

 

Kiedy Jacek Karaś dostrzega u siebie pierwsze 

objawy zakochania, jest na to przygotowany – 

prędzej czy później to się musiało stać. Ponie-

waż jego wybranka nie wygląda na razie                  

na szczególnie zakochaną, Jacek postanawia 

wziąć sprawy w swoje ręce i ją w sobie zako-

chać. Czy jego misternie ułożony plan się po-

wiedzie? Zabawna opowieść, nie tylko                         

o pierwszej szkolnej miłości. 

Magda i Z.R. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=B%C5%82achucka+Anna
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Littlewood+Kathryn


 

Chomiki 

 

Do rodziny chomikowatych zalicza się 

blisko 300 gatunków zwierząt. Chomiki 

właściwe są bliskimi krewnymi norników        

i szczura piżmowego. Zewnętrznie nie są 

zbytnio podobne do swych krewniaków.            

Z licznej grupy chomików tylko niektóre 

gatunki można uznać za zwierzęta domo-

we. Należą do nich: chomik syryjski, cho-

mik Roborowskiego, chomik chiński, 

chomik dżungarski i chomik Campbella. 

Hodowane w domach chomiki mają swych 

krewnych żyjących na wolności. 

Żywienie 

Podstawowym pokarmem jest specjali-

styczna mieszanka dla gryzoni. Jako doda-

tek żywieniowy podaje się: 

 Nasiona – pszenica, owies, kukurydza, 

jęczmień, len, sorgo, proso oraz pestki 

słonecznika i dyni  

 Warzywa – marchew, buraki, rzepa, 

brokuł, endywia, szpinak, ogórek, 

słodka papryka, pomidor, liście kala-

fiora, pietruszka. 

 Owoce – jabłko, gruszka, winogrona, 

arbuz, maliny, truskawki, banany. 

 Zioła – krwawnik pospolity, gwiazdni-

ca pospolita, starzec zwyczajny, koni-

czyna, mniszek pospolity, tasznik po-

spolity, koper, liście maliny. 

 Inne – rodzynki, gotowane jajko (biał-

ko), ser biały, ryby, krewetki. 

 Owady – chomiki też bardzo chętnie 

jedzą larwy mącznika. Należy im po-

dawać 3-4 owady tygodniowo, żeby 

uzupełnić potrzebne białko. 

Nie wolno chomików karmić: kruchą sała-

tą, cebulą, fasolą, owocami pestkowymi, 

solonymi orzeszkami i słodyczami                 

oraz owocami cytrusowymi.  

Do ścierania zębów poza twardym pokar-

mem mogą służyć gałązki z drzew owo-

cowych (jabłoni czy gruszy) oraz gałązki 

orzecha włoskiego. 

Podział chomików 

Chomiki dzieli się według wielkości na: 

 duże 

 średnie 

 małe (karłowate) 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 
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Jaki jest Twój ulubiony                   

bohater literacki? Dlaczego? 

 

- Hagrid, ponieważ jest wielki, włochaty                

i nie potrafi dochować tajemnicy. 

Pani Kaja Formela 

- Pan Kleks, ponieważ miał dużo tajemnic 

i sztuczek. 

Jakub Hommel 

- Ania z Zielonego Wzgórza, ponieważ ma 

przygodowe życie. 

Magdalena Rompca 

- Kubuś Puchatek, bo jest fajny. 

Anna Rompca 

- Szewczyk Dratewka, bo ma fajne przy-

gody. 

Arkadiusz Sikora 

- Królowa Śniegu, bo jest zła. 

Aneta Rompca 

- Matylda, bo jest odważna i lubi czytać 

książki. 

Zuzanna Rychlak 

- Chłopcy z Placu Broni, dlatego że opo-

wiada o pewnych chłopcach i ich przygo-

dach. 

Adam Rompca 

- Mikołajek, bo jest śmieszny. 

Anna Haza 

- Scooby Doo, bo rozwiązuje zagadki. 

Damian Brzeski 

- Ronja, bo mi się podoba ta książka. 

Nina Kaźmierczak 

- Fiolka, bo jest o mnie. 

Sebastian Lesner 

- Kot w butach, bo kot nosi ubranie. 

Janusz Wenta 

- Pies, który jeździł koleją, bo jeździł po-

ciągiem. 

Kacper Wenta 

- Ania z Zielonego Wzgórza, dlatego że 

jest ciekawa. 

Agata Sikora 

- Ferb, bo jest zabawny. 

Patryk Engelbrecht 

 

 

 

 

 

Patryk 



 

Czas na kuchnię francuską...:) 

FRANCUSKA TARTA                                     

Z JABŁKAMI 

Składniki 

Ciasto: 

 1 jajko 

 1,5 szklanki mąki 

 12,5 dag margaryny 

 0,5 szklanki cukru 

 

Masa: 

 3 jajka 

 0,5 szklanki cukru 

 12 dag śmietanki 30% 

 1 łyżka mąki 

Polewa waniliowa: 

 0,5 kostki masła 

 0,75 szklanki cukru 

 0,75 szklanki śmietanki 30% 

 cukier waniliowy 

Dodatkowo: 

 3 jabłka 

 lody 

 masło do formy 

 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

Ciasto: 

 Margarynę siekamy z mąką. 

 Dodajemy jajko i cukier, zagniatamy 

(jeśli ciasto będzie zbyt twarde, wle-

wamy trochę wody). 

 Rozwałkowujemy, a następnie wykła-

damy na posmarowaną masłem formę 

do tarty. 

 Jabłka obieramy i kroimy w ćwiartki. 

 Usuwamy gniazda nasienne i kroimy  

w cienkie plastry. 

 Układamy na ciasto. 

Masa: 

 Jajka miksujemy z cukrem, dodajemy 

mąkę i śmietankę. 

 Miksujemy minutę. 

 Wylewamy na jabłka. 

Pieczemy 40 minut w 180 °C. 

Polewa: 

 Składniki polewy gotujemy do zgęst-

nienia. 

 Dekorujemy tartę. 

Podajemy z lodami:) 

SMACZNEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Źródło: Książka kucharska „Przyślij przepis!”                  
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Czas zobaczyć Warszawę..:) 

PAŁAC KULTURY I NAUKI 

Jest to najwyższy budynek w Polsce. Znaj-

duje się w centrum Warszawy, na placu 

Defilad. Wzniesiony został jako „dar naro-

du radzieckiego dla narodu polskiego”.  

 

Obecnie organizowane są tu różnego typu 

wystawy i targi. Mieści się w nim sala kon-

ferencyjno-widowiskowa na 3000 osób 

(Sala Kongresowa), Muzeum Techniki, 

Muzeum Ewolucji PAN oraz Pałac Mło-

dzieży wraz z basenem. PKiN wciąż budzi 

żywe emocje wśród mieszkańców War-

szawy, chociaż ma swoich licznych zwo-

lenników, szczególnie wśród młodszego 

pokolenia warszawiaków. Jest najbardziej 

rozpoznawalnym budynkiem naszej stoli-

cy, stał się jej unikatowym symbolem, 

przyciągając uwagę ludzi z całego świata. 

ZAMEK KRÓLEWSKI 

Jest to barokowo-klasycystyczny zamek, 

znajdujący się przy placu Zamkowym 4. 

Pierwotnie stanowił rezydencję książąt 

mazowieckich, a od XVI wieku siedzibę 

władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu 

(Izby Poselskiej i Senatu). 

 

W swojej długiej historii Zamek Królewski 

był wielokrotnie grabiony i dewastowany 

przez wojska szwedzkie, brandenburskie, 

niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku,                

po upadku powstania listopadowego, został 

przeznaczony na potrzeby administracji 

rosyjskiej. W okresie I wojny światowej 

był rezydencją niemieckiego generalnego 

gubernatora. W latach 1920–1922 mieściła 

się w nim siedziba Naczelnika Państwa,              

w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Został spalony               

i ograbiony przez Niemców w 1939, nie-

mal doszczętnie zniszczony w 1944. 

Obecnie pełni funkcje muzealne i repre-

zentacyjne. 

OGRÓD SASKI 

Ogród Saski został założony na przełomie 

XVII i XVIII wieku przez króla Augusta II 

Mocnego, na tzw. Osi Saskiej, jako ogród 

przypałacowy w stylu francuskim. 
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27 maja 1727 został udostępniony przez 

króla wszystkim mieszkańcom miasta. 

 

W 1748 August III Sas wzniósł tu Opern-

haus (operalnię), pierwszy na terenie Pol-

ski zbudowany specjalnie w tym celu wol-

no stojący budynek teatralny
. 
W XIX wie-

ku zamieniony został w park w stylu an-

gielskim. W 1870 roku zbudowano w nim 

Teatr Letni w Warszawie.
 
W latach 40. XX 

wieku, podczas okupacji niemieckiej, 

przez zachodnią część parku przebito ulicę 

Marszałkowską. 4 maja 1942 obiekt został 

zamknięty dla ludności polskiej. Po II woj-

nie światowej park odtworzono. 

MUZEUM HISTORII                                              

ŻYDÓW POLSKICH 

Muzeum znajduje się w Śródmieściu War-

szawy, na Muranowie. Dokumentuje wie-

lowiekową historię Żydów w Polsce. 

 

TEATR WIELKI                                   

OPERA NARODOWA 

Budynek mieści się przy placu Teatralnym. 

Jest siedzibą Opery Narodowej. W Salach 

Redutowych mieści się Muzeum Teatralne 

oraz dwie spośród trzech scen Teatru Na-

rodowego. 

 

Jest najbardziej reprezentacyjnym teatrem 

operowym w Polsce, gdyż odbywają się w 

nim bardzo ważne uroczystości, związane 

z historią Polski, jak i historią teatru. 

PAŁAC PREZYDENCKI 

Pałac Prezydencki jest największym pała-

cem w Warszawie. Monumentalny gmach, 

znajdujący się pomiędzy kościołem po-

karmelickim a hotelem Bristol, składa się  

z czterokondygnacyjnego korpusu główne-

go oraz dwóch dwukondygnacyjnych 

skrzydeł bocznych. Był wielokrotnie prze-

budowywany. Swój obecny wygląd ze-

wnętrzny uzyskał na początku XIX wieku. 

 

Od 1994 roku jest to oficjalna siedziba 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 
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Unihokej 

Unihokej jest sportem drużynowym,                  

w który gra się za pomocą poliwęglano-

wych kijów zakończonych kompozytową 

blendą, dzięki którym w łatwy sposób 

można operować i strzelać na bramkę 

przeciwnika lekką, plastikową piłką.  

Podczas meczu unihokeja, na boisku znaj-

duje się 20 zawodników, oraz dwóch rów-

norzędnych sędziów wspólnie podejmują-

cych decyzje. Głównym celem gry jest 

strzelenie większej ilości goli od przeciw-

nika, przedostając piłeczkę strzałem                   

do bramek, znajdujących się po przeciw-

nych stronach boiska. Zawodnik może 

kontrolować piłeczkę jedynie blendą – nie 

może używać rąk, ramion ani głowy. Jedy-

nie raz może użyć innych części ciała 

(przed kolejnym dotknięciem piłki ciałem, 

musi najpierw posłużyć się blendą). Taki 

przywilej może wykorzystać odbierając 

wysoką piłkę na klatkę piersiową (lecz nie 

może wtedy odrywać obu stóp od ziemi), 

lub przyjmując ją stopą podczas podania 

od zawodnika ze swojej drużyny. Nie mo-

że jednak używać nogi do strzału na bram-

kę lub podania. 

Drużyna składa się z pięciu zawodników 

grających w polu oraz bramkarza, którego 

priorytetowym zadaniem jest zatrzymanie 

piłki zmierzającej do bramki. Pole do gry 

to prostokąt 40 × 20 metrów otoczony 

przez bandy o wysokości 50 centymetrów, 

zaokrąglające się przy rogach boiska. 

Bramka ma wymiary 1,60 × 1,15 metrów               

i 65 cm głębokości. Kije mają długość tro-

chę powyżej metra. Zrobione są z plastiku 

lub z lekkiego włókna węglowego. Sam 

trzon (kij bez blendy) nie jest dłuższy niż 

99 cm. Piłka do gry jest plastikowa,                     

o średnicy 72 mm i maksymalnej wadze 23 

gramów. Ma ona 26 dziurek. 

 

Rozgrywka podzielona jest na trzy tercje, 

każda z tercji trwa 20 minut. Przerwy po-

między tercjami trwają 10 minut. 

 

Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie, roz-

grywane są co dwa lata.  

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

Z.R. 
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Pani w szkole:                                                               

- Czy pamiętaliście, aby przez weekend 

zrobić dwa dobre uczynki?                                  

Na to odzywa się Jaś:                                  

- Tak. Jak przyjechałem w sobotę do cioci, 

to się ucieszyła, a jak następnego dnia wy-

jeżdżałem, cieszyła się jeszcze bardziej! 

*** 

Blondynka płynie statkiem i widzi,                     

że koło niej siada mężczyzna.                                       

Zastanawia się, jak do niego zagadać.   

Myśli, myśli, aż w końcu pyta:                            

- Pan też płynie tym statkiem? 

*** 

Przychodzi blondynka na komisariat                              

i żali się policjantowi,                                                   

że zamknęła samochód                                                         

a kluczyki zostawiła w środku.  

Policjant wyjmuje drucik z kieszeni                             

i pokazuje jej,  jak otworzyć auto.  

Po kilku minutach przychodzi                              

inny policjant i śmieje się do rozpuku.  

Policjant, który siedzi za biurkiem pyta go:  

- Czemu tak się śmiejesz?  

- Bo przed komisariatem stoi blondynka                  

i otwiera auto drucikiem.  

- No i co cię w tym tak śmieszy?                          

Sam jej to poradziłem.  

- To, że druga siedzi w środku i woła:             

bardziej w lewo, nie, bardziej w prawo. 

*** 

Wraca kobieta od kosmetyczki                                   

i mówi do koleżanki : 

- Słuchaj, byłam w salonie piękności. 

- I co? Zamknięte było? 

*** 

Blondynkę przyjęto do pracy                                 

przy malowaniu pasów na drodze.                   

Pierwszego dnia pomalowała 15 km,                 

drugiego 3 km, trzeciego tylko 1 km. 

- Co się z panią dzieje?                                      

Coraz gorzej pani pracuje! 

- Eee tam. Pracuję tyle samo,                             

tylko do wiaderka mam coraz dalej. 

*** 

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący 

obok mężczyzna pyta go: 

- Jak tu wszedłeś, synku? 

- Miałem bilet. 

- Sam go kupiłeś? 

- Nie, tata kupił. 

- A gdzie jest tata? 

- W domu, szuka biletu. 

*** 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. 

Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi: 

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 

- Ale jak? 

- Powiedz tak, jak ja mówię,                                 

gdy tatuś daje pieniążki. 

Jasiu zwraca się do dziadzia: 

- Czemu tak mało? 

Z.R. 
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DO ZOBACZENIA W KOLEJNYM NUMERZE:) 


