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Jerzy Ficowski 

Luty 
Często w nim bywają jeszcze 

mrozy trzaskające, 

za to jest w calutkim roku 

najkrótszym miesiącem. 

 

Lecz nie zrobi nam nic złego 

mroźny koniec zimy, 

nakarmimy głodne ptaki, 

w piecu napalimy. 

 

Szczerzy luty zęby sopli, 

wszystko mrozem ściska. 

Niech tam sobie!                    

Wkrótce przyjdzie                       

"kryska na Matyska". 

 

Gdy obuję ciepłe buty 

i gdy kożuch włożę, 

niech tam sobie mroźny luty 

sroży się na dworze. 



 

         

    Z życia szkoły 

    Na każdy temat - wywiad 

    Trochę o modzie 

    Warto przeczytać 

    Mój pupil 

    Na sportowo 

    Warto odwiedzić 

    Rusz głową 

    Sonda 

    Nasza twórczość 

    Śmiechu warte 

    Małe co nieco 

__________________ 

 ZESPÓŁ REDAKCYJNY „ECHA” 

 

       

 

 

      Magda                         Zuzia                     Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                             

      

     

 

       Patryk                        Aneta                    Opiekun: 

                                                           Iwona Białas-Rychlak

Drodzy Czytelnicy! 

        Z ogromną przyjemnością oddajemy 

w Wasze ręce kolejny w tym roku szkol-

nym numer „Echa”:) 

       Właśnie skończyły się ferie zimowe          

i czas powrócić do szarej szkolnej rze-

czywistości... Nie takiej znowu szarej, bo 

u nas zawsze coś się dzieje:) Nie pozostaje 

zatem nic innego, jak wziąć się ostro              

do pracy. Na pocieszenie warto dodać, że 

niedługo przyjdzie wiosna, która z pewno-

ścią doda Wam energii do działania:) 

        Zapraszamy Was do lektury naszego  

pisemka. Każdy na pewno znajdzie tu coś 

dla siebie:) 

        Miłego czytania!!! 

Zespół Redakcyjny 



 

Wycieczka do Piaśnicy                               

i Wejherowa 

27 listopada uczniowie klas III - VI udali 

się na wycieczkę do Piaśnicy i Wejhero-

wa. Pierwszym punktem była wizyta               

w miejscu martyrologii, czyli w tzw. "Ka-

szubskiej Golgocie". Dzieci oddały hołd 

ofiarom tragicznych wydarzeń, które do-

konały się tam w czasie II wojny świato-

wej. Zapaliły znicze i odmówiły modlitwy 

w intencji pomordowanych. Tej lekcji hi-

storii z pewnością długo nie zapomną... 

 

Po chwilach zadumy i refleksji przyszedł 

czas na trochę rozrywki, czyli bowling            

w Klubie "Olimp". Dzieci z entuzjazmem 

przystąpiły do gry w kręgle. Dla niektó-

rych był to pierwszy kontakt z tą formą 

aktywnego wypoczynku, ale szło im cał-

kiem nieźle. Wszyscy świetnie się bawili,  

a stracone kalorie uzupełniali zajadając się 

pizzą i frytkami:) Ostatnim punktem wy-

cieczki było zwiedzanie Filharmonii Ka-

szubskiej, czyli Wejherowskiego Centrum 

Kultury. Pan przewodnik oprowadził nas 

po całym budynku i pokazał różne po-

mieszczenia, w których odbywają się 

przedstawienia, koncerty, wystawy, pro-

jekcje filmowe, a także rozmaite zajęcia. 

Mogliśmy obejrzeć główną salę koncerto-

wą, galerię wystawienniczą, foyer, małą 

salę kinową, pracownie: ceramiczną, foto-

graficzną i animacji filmowej, sale prób: 

orkiestry, chóru, teatru. Usłyszeliśmy rów-

nież historię powstania tego obiektu. Byli-

śmy pod wielkim wrażeniem tego miejsca! 

 

Dziękujemy za wspaniałą wycieczkę:) 

 

W magicznym świecie                           

andrzejkowych wróżb:) 

28 listopada obchodziliśmy szkolne                 

andrzejki:)  

 

Podczas przerw na sali gimnastycznej 

tłumnie gromadzili się uczniowie, pragną-

cy poznać swoją przyszłość. Każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. Wróżki przepowia-

dały przyszłość za pomocą kart, dłoni,  

papierowych serc, a także liczb. Potem 



wszyscy bawili się na andrzejkowej dysko-

tece. Muzyka porywała do tańca nawet 

tych najbardziej opornych... To był ma-

giczny dzień:)  

 

Brawo Zuzia!!! 

Nasza uczennica Zuzanna Rychlak z kla-

sy V zdobyła I miejsce w I edycji woje-

wódzkiego konkursu "Przemalowujemy 

dzieła Mistrzów. Słoneczniki Vincentego 

van Gogha" pod Honorowym Patronatem: 

Związku Nauczycielstwa Polskiego i Rad-

nego Miasta Gdańska Pana Mirosława 

Zdanowicza.  

 

2 grudnia w Galerii ŚWIĘTOJAŃSKA              

w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursu, połączone                

z wernisażem - wystawą uhonorowanych 

prac.  

 

Czerwono i wesoło, czyli                   

MIKOŁAJKI w naszej szkole:) 

5 grudnia obchodziliśmy SZKOLNE 

MIKOŁAJKI:) Na korytarzach i w salach 

dominował kolor czerwony. Pani Dyrektor 

wcieliła się w rolę Mikołaja i obdarowy-

wała wszystkich słodyczami:) Młodsi 

uczniowie udali się na spotkanie ze Świę-

tym Mikołajem, które odbyło się w Hali 

Widowiskowo - Sportowej w Szemudzie.  

Tam uczestniczyli w występach artystycz-

nych, konkursach i zabawach z nagrodami. 

Otrzymali też paczki od św. Mikołaja.               

W starszych klasach uczniowie wręczali 

sobie upominki. 

 

Nic zatem dziwnego, że wszędzie słychać 

było śmiechy i radosny gwar:) W końcu 

MIKOŁAJKI są tylko raz w roku!!! 

 

Mikołajki z "Mikołajkiem":) 

W ramach kampanii "Cała Polska czyta 

dzieciom" uczniowie klas IV-VI uczestni-

czyli w zajęciach zatytułowanych MIKO-

ŁAJKI Z "MIKOŁAJKIEM":) Słuchali 

fragmentów książek Rene Goscinnego                    

i poznawali przygody Mikołajka oraz jego 

kolegów. Rozwiązywali też zadania                     

na kartach pracy. Wykonywali ilustracje                 

do fragmentów, które ich najbardziej roz-

śmieszyły, uzupełniali tabelki... 



 

Śmiechu i zabawy było co niemiara:) 

 

Naleśniki Mamusi Muminka                   

„z czym tylko dusza zapragnie”:)  

Podobnie jak w ubiegłym roku, bierzemy 

udział w grze czytelniczej organizowanej 

przez Gdańskie Wydawnictwo Oświa-

towe. Naszą szkołę reprezentują Czytające 

Piątaki:) Pierwsze zadanie już za nami! 

Wykorzystując znany nam opis literacki, 

mieliśmy zredagować przepis kulinarny,            

a następnie przyrządzić danie:) Przygoto-

waliśmy NALEŚNIKI MAMUSI MU-

MINKA "Z CZYM TYLKO DUSZA ZA-

PRAGNIE".  

 

Wykonanie tego zadania sprawiło nam 

wiele przyjemności, a degustacja efektu 

naszej pracy - jeszcze więcej:) Deser znik-

nął z talerzy w mgnieniu oka:) 

 

"Świąteczna przygoda":) 

9 grudnia najmłodsi uczniowie naszej 

szkoły mieli możliwość poczuć atmosferę 

nadchodzących Świąt. Biblioteka Publicz-

na Gminy Szemud zaprosiła ich bowiem 

na spektakl pt. "Świąteczna przygoda" 

w wykonaniu aktorów Teatru MASKA                

z Krakowa. 

 

Była to opowieść o marzeniach, odwadze             

i przyjaźni, osadzona w bajecznej, zimowej 

scenerii. Mały tygrysek i jego przyjaciele 

zabrali dzieci w wyprawę pełną przygód              

i odkryć. Spektakl uświadomił uczniom, 

jak ważne w życiu człowieka są wartości, 

takie jak: dobro, przyjaźń i uczciwość. 

Ukazał również magię Świąt... 

 

Spotkanie z Aleksandrą                                   

i Dariuszem Majkowskimi                     

11 grudnia gościliśmy w naszej szkole 

Aleksandrę i Dariusza Majkowskich, 

autorów książki "Mòja pierszô Bibliô. 



Stôri Testament w òbrôzkach". Spotka-

nie zorganizowała Biblioteka Publiczna 

Gminy Szemud. Przebiegło ono w bardzo 

miłej atmosferze. Autorzy zaprezentowali 

swoją książkę i opowiedzieli o jej powsta-

niu. Przeczytali także kilka zawartych                 

w niej opowiadań biblijnych. Nie zabrakło 

również konkursów dla dzieci. Uczniowie 

odpowiadali na pytania dotyczące treści 

przeczytanych tekstów, tłumaczyli zdania             

z języka kaszubskiego na polski. "Ratowa-

li" też pluszowe zwierzątka, umieszczając 

je w symbolicznej arce Noego:) 

 

Dzieci świetnie się bawiły:) Miały też 

możliwość zdobycia autografu, z czego 

bez wahania skorzystały. 

Bardzo dziękujemy Państwu  Majkow-

skim za miłe spotkanie i zachęcamy                

do zakupu książki.  

 

Bombki, choinki, pierniczki ... 
czyli ŚWIĄTECZNY KIERMASZ:) 

W dniach 10-12 grudnia w szkole odby-

wał się ŚWIĄTECZNY KIERMASZ:) 

Przygotowania do tego wydarzenia trwały  

kilka tygodni. Dzieci, rodzice i nauczyciele 

wykonali mnóstwo wspaniałych, świątecz-

nych ozdób. Na stołach aż roiło się od ko-

lorowych i świecących bombek, rozma-

itych choinek i stroików... Nie zabrakło też 

pachnących pierniczków, które jako pierw-

sze znalazły swoich nowych właścicieli:) 

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc                     

w przygotowaniach oraz udział w kier-

maszu:) 

 

Jak uczeń jadać powinien? 

11 grudnia rodzice wysłuchali wykładu 

pt. "Jak uczeń jadać powinien?",  prze-

prowadzonego przez specjalistę żywienia 

w ramach Programu "Jestem Ważny - 

Dbam o Siebie". 

 

Dowiedzieli się między innymi, jakie za-

chowania z obszaru żywieniowego mają 

bezpośredni wpływ na rozwój dziecka, 

jakie mogą stanowić zagrożenie, a które 

wpływają na zwiększenie wydolności           



organizmu i lepsze wyniki w nauce. Uzy-

skane w ten sposób informacje staną się                     

z pewnością cenną wskazówką podczas 

układania codziennego menu:) 

 

X Pomorski Konkurs Kaszubskiej 

Pieśni Bożonarodzeniowej                          

w Szemudzie - etap gminny 

10 grudnia w Gminnym Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbyły się 

eliminacje do X Pomorskiego Konkursu 

Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. 
Wzięła w nich udział także reprezentacja 

naszej szkoły.  

Maja Naczk (klasa 0) zajęła III miejsce:) 

 

Helena Nowicka (klasa III), Arkadiusz 

Sikora (klasa III) i Agata Naczk                    

(klasa III) zdobyli wyróżnienie:) 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów:) 

 

Upadek to nie przypadek! 

17 grudnia uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w zajęciach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w gospo-

darstwie rolnym, organizowanych przez 

KRUS w ramach akcji prewencyjnej 
"Upadek to nie przypadek". Pracownik 

KRUS omówił zagrożenia występujące 

podczas prac w gospodarstwie rolnym. 

 

Dzieci obejrzały również film edukacyjny  

pt. "Rodzina Porażków". Nie zabrakło też 

konkursów i nagród:) Uczniowie wykazali 

się ogromną aktywnością. Świetnie się 

bawili, a przy okazji utrwalili wiedzę doty-

czącą bezpieczeństwa i higieny pracy                  

w gospodarstwie rolnym. 

 

Z wizytą u strażaków:) 

16 grudnia grupa uczniów z naszej szkoły 

miała okazję z bliska przyjrzeć się pracy 

strażaków. Umożliwiła im to wizyta                   

w Jednostce Gaśniczo-Ratowniczej Nr 1 

Państwowej Straży Pożarnej w Wejhe-



rowie. Strażacy opowiedzieli dzieciom             

o swojej pracy. Zaprezentowali także 

sprzęt, którego używają podczas różnorod-

nych akcji ratowniczych. Ta wizyta dostar-

czyła uczniom niezwykłych wrażeń, za co 

serdecznie dziękujemy:) 

 

 

Świąteczne pierniczki                              

w wykonaniu klasy II:) 

18 grudnia uczniowie klasy II pod czuj-

nym okiem pani Ali piekli świąteczne 

pierniczki:) Z wielkim zaangażowaniem 

wyrabiali i wałkowali ciasto, a następnie 

wycinali z niego rozmaite kształty.  

 

Potem piekli swoje kulinarne dzieła, a cu-

downy zapach rozchodził się po całej szko-

le... Na koniec pozostało jedynie piękne 

udekorowanie własnoręcznie wykonanych 

pierników i oczywiście ... degustacja:)  

Smakowały wybornie:) Palce lizać!!! 

 

Wizyta gości ze Schroniska                   

dla Bezdomnych Zwierząt                         

w Dąbrówce:) 

18 grudnia odwiedzili nas niecodzienni 

goście:) Zaprosiliśmy do szkoły Panią 

Inspektor Ogólnopolskiego Towarzy-

stwa Ochrony Zwierząt, która przywio-

zła ze sobą jedną z podopiecznych 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt               

w Dąbrówce. 

 

Celem spotkania było przekazanie płyt 

CD/DVD zebranych w ramach akcji po-

mocy podopiecznym tej placówki, a także 

uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych 

zwierząt, wpajanie szacunku i miłości                    

do naszych czworonożnych przyjaciół  

oraz przypomnienie zasad prawidłowej 

opieki nad swoimi pupilami. Uczniowie         

z wielkim entuzjazmem powitali naszych 

gości. Ich serca od razu podbiła urocza 

sunia Mantra:) Pani Inspektor przybliżyła 

dzieciom sytuację i los zwierząt przebywa-

jących w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dąbrówce. Pokazała również 

zdjęcia niektórych podopiecznych tej pla-

cówki. Przypomniała też zasady właściwej 

opieki nad zwierzętami domowymi. Poin-

formowała, że zgodnie z ustawą o ochro-



nie zwierząt permanentne trzymanie 

psów na łańcuchu jest naruszeniem 

prawa. Zabrania się bowiem trzymania 

zwierząt domowych na uwięzi w sposób 

stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 

lub powodujący u nich uszkodzenie ciała 

lub cierpienie oraz niezapewniający 

możliwości niezbędnego ruchu. Długość 

uwięzi nie może być krótsza niż trzy  

metry. Poza tym należy zapewnić psu 

pomieszczenie chroniące przed zimnem, 

upałami i opadami atmosferycznymi,            

z dostępem do światła dziennego, umoż-

liwiające swobodną zmianę pozycji ciała, 

odpowiednią karmę i stały dostęp                

do wody. 

 

Pamiętajmy o tym,                                                          

bo PIES TEŻ CZUJE!!! 

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły                

w tym spotkaniu. Zadawały pytania i opo-

wiadały o własnych doświadczeniach                     

ze zwierzętami. Przekazaliśmy też                 

na ręce Pani Inspektor zebrane przez 

nas płyty CD i DVD. Było ich prawie 2 

tysiące!!! Serdecznie dziękuję wszystkim 

SKO-wiczom i pozostałym uczniom            

za tak ogromne zaangażowanie w akcję 

pomocy podopiecznym OTOZ Animals 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt             

w Dąbrówce:)                      

JESTEŚCIE WIELCY!!! 

 

Wigilia w naszej szkole:) 

Wigilia w naszej szkole to już tradycja.             

W tym roku obchodziliśmy ją 19 grudnia, 

kiedy to spotkaliśmy się po raz ostatni 

przed Świętami Bożego Narodzenia.  Ten 

niezwykle uroczysty dzień łączy całą spo-

łeczność szkolną poprzez wspólne przeży-

wanie jasełek, śpiewanie kolęd i łamanie 

się opłatkiem. Rozpoczęliśmy od ogłosze-

nia wyników przedświątecznych konkur-

sów. 

Laureaci konkursu                                            

na najpiękniejszy stroik świąteczny:                                                   

I miejsce - Adam Rompca (klasa VI)            

II miejsce - Helena Nowicka (klasa III)              

III miejsce - Paulina Miotk (klasa VI) 

 

Laureaci XXI Pomorskiego Konkursu 

Literacko-Plastycznego                         

"Gwiazdka tuż, tuż..." 

 



Kategoria: kartka świąteczna                               

II miejsce - Szymon Roda (klasa 0)                     

i Aneta Rompca (klasa Ia) 

Kategoria: szopka                                               

Wyróżnienie - Mateusz Lesner                           

(klasa Ia), Sebastian Lesner (klasa IV)                              

i Jakub Hommel (klasa V) 

Pan Tomasz Piotrowicz otrzymał dyplom 

za wykonanie najpiękniejszej kartki świą-

tecznej:)  

 

Nagrodziliśmy też uczennicę, która zebrała 

najwięcej płyt CD/DVD w ramach akcji 

pomocy podopiecznym OTOZ Animals 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt             

w Dąbrówce:) 

 

Kolejnym punktem programu było przeka-

zanie na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie-

go Światła Pokoju, przywiezionego                     

do naszej szkoły przez harcerzy z 70-tej 

Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej. 

Stąd światełko powędrowało do naszych 

domów:) Następnie obejrzeliśmy jasełka  

w wykonaniu uczniów klas IV-VI, które 

wprowadziły nas w bożonarodzeniowy 

nastrój... 

 

Pani Dyrektor złożyła wszystkim świą-

teczne i noworoczne życzenia. Potem 

wspólnie odśpiewaliśmy kilka kaszubskich 

kolęd... i rozeszliśmy się do sal, aby                    

w klasowym gronie spotkać się przy wigi-

lijnym stole.  

 

 

Toaleta to nie śmietnik! 

15 stycznia uczniowie klasy V uczestni-

czyli w zajęciach pt."Toaleta to nie 



śmietnik!", w ramach akcji prowadzo-

nej przez Gminę Szemud i Związek 

Komunalny "Dolina Redy i Chylonki". 

Lekcja rozpoczęła się od pogadanki, pod-

czas której dzieci dowiedziały się, czego             

i dlaczego nie należy wrzucać do toalety,            

a także co należy zrobić z rozmaitymi  

odpadami. Następnie uczniowie wykony-

wali plakaty poświęcone omawianemu 

problemowi. 

 

Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat 

właściwego korzystania z urządzeń kanali-

zacyjnych, a także ogromną aktywnością               

i kreatywnością:) 

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasa 

0) także zaskoczyli nas swoją pomysłowo-

ścią i poczuciem humoru:) Wykonali pla-

kat, na którym widnieje uśmiechnięty Pan 

Sedes:) 

 

Ach, cóż to był za bal! 

16 grudnia w szkole zaroiło się od rozma-

itych postaci, które przybyły na tegoroczny 

BAL KARNAWAŁOWY:) Gdy na sali 

rozbrzmiała muzyka, wszyscy ochoczo 

ruszyli do tańca. Były też konkursy i za-

bawy, które dostarczyły mnóstwo śmiechu 

i radości:) Nie zabrakło również kawiaren-

ki. Czekały w niej napoje i słodkości przy-

gotowane przez rodziców:) Wybraliśmy 

także Króla i Królową Balu w trzech kate-

goriach wiekowych. Zostali nimi: 

Klasy 0    

  Maja Naczk i Maksymilian Lesner 

 

 



Klasy I – III     

 Wiktoria Stanulewicz (klasa 0)                                         

i Szymon Kaźmierczak (klasa III) 

 

Klasy IV – VI                                                     

Zuzanna Rychlak (klasa V)                                 

i Kamil Wojewski (klasa IV) 

 

Przyznano również kilka wyróżnień:) 

 

Ostatnią, ale chyba najbardziej wyczeki-

waną:) atrakcją balu była wizyta Mikołaja! 

 

Ach, cóż to był za bal!!!                                      

Następny już za rok:) 

 

 

Dzień Babci i Dziadka:) 

21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci           

i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klas 0 - 

III zaprosili do szkoły swoje ukochane 

babcie i wspaniałych dziadków:) Dzieci 

pod kierunkiem wychowawców przygoto-



wały dla tych szczególnych gości piękny 

program artystyczny. Były wierszyki, pio-

senki, ciepłe słowa i gorące życzenia... 

Młodszych kolegów wsparli też uczniowie 

klasy V, którzy zaprezentowali swój popi-

sowy układ taneczny. Goście byli zachwy-

ceni i wzruszeni. Po części artystycznej 

babcie i dziadków zaproszono na słodki 

poczęstunek przygotowany przez mamy. 

Nie zabrakło też laurek i własnoręcznie 

wykonanych upominków:) 

 

To była piękna uroczystość! 

 

 

Wyróżnienie w konkursie                      

plastycznym "Święta Rodzina":) 

16 stycznia 2015 roku w Gminnym Cen-

trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sze-

mudzie odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursu plastyczne-

go "Święta Rodzina". Nasza uczennica -  

Nina Kaźmierczak z klasy IV zdobyła 

wyróżnienie:)  Gratulujemy!!! 

 

 

Prelekcja dla rodziców                           

na temat dysleksji 

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy 

do V edycji programu SZKOŁA PRZY-

JAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.  

W ramach tej akcji, 29 stycznia rodzice 

wysłuchali prelekcji na temat dysleksji 

rozwojowej oraz metod pracy z dziec-

kiem ze specyficznymi trudnościami                 

w nauce. Spotkanie poprowadziła pani 

pedagog z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wejherowie. Jego celem 

było przybliżenie rodzicom problemu dys-

leksji, przedstawienie praw i obowiązków 

uczniów, u których rozpoznaje się ryzyko 

dysleksji, udzielenie wskazówek, w jaki 

sposób można skutecznie pomagać dzie-

ciom w domu. 

 

Prelekcja z pewnością pomogła rodzicom 

zrozumieć temat dysleksji i dostarczyła 

przydatnych informacji, które ułatwią ich 

codzienne działania we wspieraniu swoich 

dzieci.  

 



Sąd nad książką" w wykonaniu 

uczniów klasy V 

30 stycznia uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w niecodziennym wydarze-

niu. Sala gimnastyczna zmieniła się w salę 

rozpraw, a społeczność szkolna zasiadła                

na widowni, aby obserwować przebieg 

procesu. Wszystko to za sprawą uczniów 

klasy V, którzy pod kierunkiem wycho-

wawczyni, p. Iwony Białas-Rychlak 

przygotowali przedstawienie pt. "Sąd 

nad książką". Jego celem było wskazanie 

korzyści, jakie niesie za sobą czytanie,                      

a przede wszystkim zachęcenie do częste-

go odwiedzania szkolnej biblioteki.                   

W rozprawie udział wzięli: Sędzia, Proku-

rator, Obrońca, oskarżona Książka, a także 

wezwani świadkowie. 

 

Publiczność z uwagą przysłuchiwała się 

wypowiedziom obu stron.  Całości dopeł-

niły wesołe piosenki oraz ciekawe stroje              

i dekoracje. Zacięta walka pomiędzy Pro-

kuratorem a Obrońcą zakończyła się nastę-

pującym wyrokiem: KSIĄŻKA JEST 

BARDZO WAŻNYM ELEMENTEM 

NASZEGO ŻYCIA! W ZWIĄZKU Z 

TYM NALEŻY JAK NAJCZĘŚCIEJ 

ODWIEDZAĆ SZKOLNĄ BIBLIOTE-

KĘ! Młodzi aktorzy świetnie się spisali,        

bo po przedstawieniu w bibliotece zaroiło 

się od czytelników:) 

Ferie w szkole:) 

Nauczyciele w czasie ferii prowadzili 

zajęcia otwarte dla uczniów i nie tylko. 

Stanowiły one ciekawą alternatywę dla 

tych, którzy nigdzie nie wyjechali,                 

a chcieli ciekawie spędzić czas wolny. 
Nasza szkoła tętniła życiem, choć fre-

kwencja nie była wysoka. Uczniowie 

uczestniczyli miedzy innymi w zajęciach 

pt. "Zima z książką", prowadzonych przez 

panią Iwonę Białas-Rychlak. Czytali frag-

menty książek, układali krzyżówki i roz-

wiązywali zagadki. Nie zabrakło też roz-

maitych gier słownych, kalamburów i in-

nych zabaw. 

 

Odbyły się również zajęcia plastyczne, 

które prowadziła pani Bernadeta Lesner. 

Dzieci wykonywały gniotki "Zośki",                   

a później prace plastyczne z wykorzysta-

niem końcówek tapet. Powstały bardzo 

ciekawe i twórcze kompozycje. 

 

Iwona Białas-Rychlak 



WYWIAD Z PANIĄ                                

KATARZYNĄ OWCZAREK- 

NAUCZYCIELKĄ MUZYKI 

Redaktor (R.): Jak zaczęła się Pani przy-

goda z muzyką? 

Pani Owczarek  (P.O.): Zaczęło się już             

w przedszkolu. Bardzo mi się podobało, 

kiedy pani przedszkolanka 

grała na pianinie. Gdy wra-

całam do domu, brałam 

taboret i książkę z bajkami. 

Taboret był moim piani-

nem, a książka – nutami. 

To była moja zabawa:) 

Prawdziwe pianino stało            

u mojej babci. Kiedy                 

do niej jeździłam, babcia 

grała mi piosenki,  a ja je 

śpiewałam. Potem to samo 

pianino pojawiło się u mnie 

w domu, a po kilku latach 

(w wieku 8 lat) rozpoczę-

łam naukę w szkole mu-

zycznej. 

R.: Czy od zawsze myślała  Pani, że będzie 

nauczycielem? 

P.O.: Tak. Miałam w szkole muzycznej 

panią nauczycielkę, którą bardzo lubiłam.             

Mówiłam, że będę chciała tak jak ona 

uczyć dzieci śpiewać i tańczyć. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w tym zawo-

dzie i dlaczego? 

P.O.: Najbardziej podoba mi się, że robię 

to, co lubię i mogę dzielić się swoją pasją  

z innymi.  

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swo-

jej pracy? 

P.O.: Przede wszystkim budzika:) Jestem 

śpiochem i nie lubię wcześnie wstawać. 

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka…? 

P.O.: Moje największe sukcesy, to sukcesy 

moich uczniów, a co do porażek, to           

na szczęście jeszcze nie miałam. 

R.: Na jakim instrumencie potrafi Pani 

grać? 

P.O.: Niestety, tylko na fortepianie. Uczy-

łam się grać 11 lat. 

R.:  Czy jest jakiś inny in-

strument, na którym chciała-

by Pani nauczyć się grać?  

P.O.: Jest ich kilka, ale chyba 

najbardziej na skrzypcach. 

R.: Jaka jest Pani ulubiona 

muzyka? 

P.O.: Lubię słuchać jazzu, 

bluesa ... 

R.: Gdyby mogła się Pani 

przenieść w czasie i prze-

strzeni, którego z kompozyto-

rów chciałaby Pani posłuchać „na żywo”? 

P.O.: Ciężko wybrać jednego Na pewno 

Chopina, bo bardzo lubię jego utwory.  

Chciałabym też posłuchać Mozarta, kiedy 

zaczynał swoją przygodę jako mały wirtu-

oz oraz Beethovena, który u szczytu swojej 

sławy był zmuszony do rezygnacji z pu-

blicznych występów z powodu postępują-

cej głuchoty. 

R.: Czym Pani się interesuje, poza muzy-

ką?                                                                                                                                               

P.O.: Fotografią i podróżowaniem. Co 

roku jeżdżę do Gdyni na spotkania po-

dróżnicze „KOLOSY”, aby posłuchać, jak 

ludzie opowiadają o największych wypra-



wach podróżniczych, żeglarskich i alpini-

stycznych. 

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.O.: Spędzam czas z rodziną i z przyja-

ciółmi. Lubię chodzić do Teatru Muzycz-

nego i jeździć na rowerze.  

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.O.: Marzą mi się podróże. Najbardziej 

marzy mi się podróż dookoła Europy, ale 

chciałabym też kiedyś polecieć na Kubę. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.O.: Chyba tak jak wszyscy chciałabym, 

aby była trochę większa. 

R.:  Co chciałby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.O.:  Pasję do muzyki. Chciałabym, aby 

nie rezygnowali z rozwijania swoich talen-

tów. 

 R.: Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę 

dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawo-

dowych. 

 

P.O.: Dziękuję za rozmowę. 

 

Zuzia 

KRZYŻÓWKA 

 

1. Orszak kilku sań zaprzężonych                

w konie. 

2. But noszony zimą. 

3. Woda w stanie stałym, stężała      

pod wpływem zimna. 

4. Drobny ptak o żółtym brzuszku. 

5. Lepimy go zimą. 

6. Kopulasty domek z bloków lodo-

wych lub brył ubitego śniegu. 

7. Iglaste drzewo o brunatnych 

szyszkach. 

8. Ptak o czarno-białym upierzeniu. 

9. Kryształki lodu osadzające się              

na wychłodzonych przedmiotach. 

                                                          Aneta i Magda 

 1.      

 2.      

 3.    

4.         

5.       

 6.      

7.    

 

 

8.     

9.     



 

DROGA 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... 

- Ale to nie twoja wina! 

Tomek zatrzymał się i spojrzał na nią.  

- Nie? A czyja? Gdybym nie kupił jej Pio-

runa, nic by się nie stało! 

- Chciałeś dobrze. To zamknięty rozdział. 

Jedźmy - powiedziała Agata patrząc                   

na poślizg białej Skody. 

*** 

- Już, już Szafirku - powiedziała Natalia  

do konia, wyciągając marchewki z plecaka 

i sweter dla siebie. - Przecież zaraz się za-

trzymamy. 

Jechali dwie godziny przez las, ale pogoda 

była dość dobra. Szafir wydawał się smut-

ny z powodu braku Gracji. Nagle dziew-

czynka ujrzała przed sobą wielką górę,        

pod którą szkoda byłoby nie wjechać galo-

pem. Pośpieszyła Szafira i poczuła zimny 

wiatr we włosach. 

"Nie potrzebuję ich. Ani oni mnie" - po-

myślała. 

 

*** 

- Piotr! Widziałeś Natalię? Gdzie to dziec-

ko jest? Piotr!!! - wrzeszczała pani Ola.  

Powoli zaczęła się niepokoić o dziewczyn-

kę, która od dwóch godzin była nieobecna. 

- Nie, nie widziałem. Właśnie wróciłem                  

z lasu. Nazbierałem kilka gałązek mo-

drzewia - pochwalił się . 

- Ja pytam się o Natalię! Czy była z tobą? 

- Nie! Myślałem, że z tobą! Ale spokojnie. 

Może pojechała na przejażdżkę i zapo-

mniała nam o tym powiedzieć. Szafira nie 

ma, , więc... 

 - Nie główkuj, lepiej nakryj do kolacji - 

uśmiechnęła się. 

Powróciła do robienia sałatki. Piotr wyjął 

talerze i zaczął je układać na stole.                    

Po chwili sięgnął po miotłę. Zauważył jed-

nak, że na podłodze leży karteczka. Prze-

czytał tekst i spojrzał na swoją żonę. 
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- Że co? Gdzie? Za kilkadziesiąt minut 

jestem - powiedział Tomek przerażony. 

- Co jest? - zapytała Agata. 

Mężczyzna opowiedział, co się stało, lecz 

ona go nie słuchała. Obok pewnego prze-

wróconego śmietnika zobaczyła małego 

czarno-białego border collie. Przestraszony 

stał i rozglądał się.  



- Tomasz stój! – wrzasnęła. 

Mężczyzna stanął przestraszony.  

- Co?! 

Kobieta wybiegła z samochodu i chwyciła 

zziębniętego szczeniaka. Chciała też pod-

nieść kosz, ale zauważyła jeszcze pudełko 

z... pięcioma innymi psami tej samej rasy. 

Włożyła wszystkie do kartonu i wzięła je. 

Tomek nie widział co robi, ale kiedy przy-

szła z kartonem spytał: 

- Co ty dziewczyno robisz? Wyciągasz 

śmieci i bierzesz je do samochodu? Jesteś 

jakaś.... - nie zdążył dokończyć, ponieważ 

Agata podsunęła mu pod nos psa. 

 

- Chciałbyś, żeby on zamarzł? – spytała. 

- Nie możemy wziąć tych psów. Przecież... 

- Dobra, jeszcze czekaj. Już ja coś wymy-

ślę. 

*** 

Natalia zsiadła z konia i rozejrzała się. 

Włączyła telefon i po kilku minutach                

z pomocą GPS zorientowała się, gdzie jest. 

Zaraz też pomyślała: "Przecież niedaleko 

mieszka Magda". 

Magda była drugą najlepszą przyjaciółką. 

Poznała ją w stadninie, gdy była na waka-

cjach. Ona też miała konie, więc postano-

wiła do niej pojechać. 

-To tylko kilkanaście metrów - szepnęła         

do Szafira. 

*** 

- Okej, ty jedź, a ja wrócę autobusem. Idę       

z nimi do weterynarza. Wyszła i ruszyła             

w stronę ulicy Edamańskiej. 

-Niech mnie diabli wezmą! Już osiemna-

sta!  

Ruszył i jeszcze raz spojrzał na Agatę, 

która całowała czule jednego z piesków. 

Uśmiechnął się. 

 "Taka sama była Sandra. Miła i czuła" – 

pomyślał. 

Po krótkie chwili był już na miejscu. Za-

pukał i otworzyły się drzwi. 

- Zapraszam - powiedziała właścicielka 

mieszkania. - Nazywam się Ola Macha-

łowska. 

Rozmawiali przez chwilę. O godzinie 19 

zjawiła się Agata.  

- Dzień dobry! 

- Dzień dobry! Ty jesteś pewnie mamą 

Natalii? 

- Nie, nie.. Jestem jej ciocią. Jej mama... - 

powiedziała i nie zdążyła dokończyć, po-

nieważ kobieta krzyknęła: 

- A cóż my tu mamy? Pieseczki! Piotr! 

Spójrz jakie cuda! 

Mężczyzna podszedł i wziął jednego                

na ręce. Uśmiechnął się.  

- Możecie go państwo wziąć. Znalazłam je. 

Kiedy Tomek zaczął się zbierać, Agata 

powiedziała: 

- Ja pojadę na Gracji, ty jedź samochodem. 

Kobieta umiała jeździć konno. Chciała 

pokazać to Natalii, ale nie zdążyła. Ruszy-

ła do stajni i wyprowadziła konia.  

- Ty weź psy - podała Tomkowi pudło                

i uśmiechnęła się. - Jadę do Gosi. 

*** 

- Cześć - powiedziała Natalia. – Mogę               

u ciebie przenocować? 

- Nata! Co ty tu robisz? Wchodź!- odpo-

wiedziała Magda. 

Dziewczynka pokrótce opowiedziała, jak 

się tam znalazła i przywitała się z tatą 

Magdy.  

- Gosia rozmawia przez telefon z twoją 

ciocią. Zaraz przyjdzie - powiedział i od-

wrócił się w stronę, z której dobiegał 

śmiech jego żony.  

- O... o czym rozmawiają? 



- O jakiś tam głupotach. Ona chyba przy-

jedzie jeszcze dziś na noc. 

Po chwili dziewczynki siedziały już w po-

koju.  

- Nie mogę zostać tu długo. Jak ciocia 

przyjedzie, to będę musiała uciec do stajni.  

-Co!? - oburzyła się przyjaciółka. - Jak to? 

Po chwili usłyszała dzwonek do drzwi                  

i ucichła.  

- Spadam. Kryj mnie.  

Dziewczynka zeszła schodami do tylnego 

wyjścia i poszła do stajni. Pachniało tam 

pysznymi marchewkami i soczystymi jabł-

kami. Rozejrzała się i spojrzała na konie 

Magdy.  

- Cześć, Rosa! Cześć, Mikey! Będziemy 

dziś spać razem - uśmiechnęła się. 

 

Położyła się na sianie i zasnęła.  
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To znowu ten sam sen. Zły sen. Tomek 

obudził się niespokojny, czując czyjąś 

obecność i czyjś oddech obok siebie. 

- To wy! - zaśmiał się mężczyzna. - Musi-

cie mnie straszyć?  

Szczeniaki spojrzały na niego ze zdziwie-

niem. 

- Chcecie jeść, co? - mrugnął Tomek poro-

zumiewawczo. - Już lecę do sklepu. 

Ciąg dalszy w następnym numerze:)   

Marta Lesner 

 

 

 

Czas na owocowe szaleństwo...:) 

OWOCOWA FANTAZJA 

Składniki 

Ciasto: 

 1,5 szklanki mąki 

 13 dag miękkiej margaryny 

 żółtko 

 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 1/3 szklanki cukru 

Oraz: 

 owoce mrożone, sezonowe lub z puszki 

(truskawki, brzoskwinie, pomarań-

cze...) 

 mąka 

 owocowa galaretka 

Sposób przygotowania: 

 Mąkę mieszamy z proszkiem do pie-

czenia. 

 Dodajemy żółtko, margarynę i cukier, 

zagniatamy. 

 Formujemy kulę, zawijamy w folię 

spożywczą i wkładamy na 30 minut              

do lodówki. 

 Owoce myjemy lub wyjmujemy                    

z puszki, kroimy na pół. 

 Galaretkę przygotowujemy według 

przepisu na opakowaniu i odstawiamy,                  

aż lekko stężeje. 

 Ciasto wykładamy na stolnicę opró-

szoną mąką i rozwałkowujemy na pla-

cek o średnicy nieco większej niż for-

ma do tarty. 



 Przekładamy do formy, dokładnie do-

ciskamy brzegi, spód nakłuwamy wi-

delcem. 

 Pieczemy ok. 25 minut w temperaturze  

175 °C. 

 Owoce wykładamy na ostudzone ciasto 

i zalewamy tężejącą galaretką.  

 Tartę chłodzimy, aż galaretka stężeje. 

 

SMACZNEGO  

 

                       Źródło zdjęcia: www.styl.pl 

     Aneta 

 

Który kraj lub miasto chciał-

byś odwiedzić? Dlaczego? 

- Paryż, bo to miasto miłości. 

Wiktoria Hommel 

- Egipt, żeby chodzić na basen. 

Arkadiusz Sikora 

- Francję, ponieważ chcę wejść na Wieżę 

Eiffla.                                        Julia Bartecka 

- Włochy, ponieważ tam jest ciepło i dużo 

zabytków.                            Pan Wojciech Krause 

- Rzym, ponieważ chciałbym zobaczyć 

Koloseum.                                Jakub Hommel 

- Chciałbym pojechać do Rosji, ponieważ 

jest piękna i wielka. 

Franciszek Wasielke 

- Francję, bo jest tam Wieża Eiffla. 

Sebastian Lesner 

- Afrykę. Chciałbym się dowiedzieć, jak 

tam żyją.                                Damian Nowicki 

- Włochy, bo chciałbym wypocząć. 

Cyprian Gołko-Suliński 

- Chciałbym pojechać do Rosji, ponieważ 

tam mieszka moja ciocia. 

Dawid Krampa 

 

- Francję, ponieważ chciałabym zobaczyć 

Wieżę Eiffla, Muzeum Luwr i poopalać się 

nad morzem. 

Zuzanna Rychlak 

- Wenecję, ponieważ można tam popłynąć 

łódką przez miasto zakochanych. 

Magdalena Rompca 

- Hawaje, bo jest tam cudownie. 

Aneta Nowicka 

Patryk 



 

 

 

W tym numerze prezentujemy stoki  nar-

ciarskie położone najbliżej naszej miej-

scowości! Nie trzeba wyjeżdżać w góry,                                          

by pojeździć na nartach:) 

KOSZAŁKOWO - WIEŻYCA 

 stok oświetlony i sztucznie naśnieżany 

 4 wyciągi orczykowe 

 2 wyciągi snowtubing (zjazd na dęt-

kach) 

 2 wyciągi linowe dla dzieci i przed-

szkole narciarskie 

 2 wypożyczalnie sprzętu i serwisu 

 szkoła narciarska 

 opieka ratowników medycznych 

STACJA NARCIARSKA                              

PACZOSKOWO – KOSOWO                         

 oświetlony, sztucznie naśnieżony,   

ratrakowany stok o długości 270 m 

 wyciąg narciarski orczykowy 

 wypożyczalnia nart 

 szkółka narciarska 

 

CENTRUM SPORTU I REKRE-

ACJI „ZIELONA BRAMA” - 

PRZYWIDZ 

 długość stoku – 600 m, szerokość – 

100 m 

 dwa orczyki 

 oświetlony, sztucznie naśnieżony 

 wypożyczalnia sprzętu i skuterów 

śnieżnych 

GÓRA CHROBREGO W ELBLĄGU 

 4 trasy zjazdowe (do 450 m i różnicy 

poziomów – 62 m) 

 4 wyciągi narciarskie 

 oświetlenie 

 snowtubing 

 wypożyczalnia nart i snowboardu 

 gastronomia 

 szkoła narciarska 

 

KARTUZY – CARTUSIA                               

SKI ARENA NORDIC 

 

 sześć narciarskich tras biegowych, dość 

długich, od 300 m do 1500 m 

 różnica wzniesień – 32 m 

 przygotowane do techniki klasycznej               

i łyżwowej o różnym stopniu trudności 

 

OŚRODEK NARCIARSKI                

TRZEPOWO 

 

 dwa wyciągi o długości 300 m 

 wyciąg szkoleniowy o długości 100 m 

 dwa wyciągi do snowtubingu 

 snowpark 

 szeroki, bezpieczny stok 

 

AMALKA – SULĘCZYNO 

 

 długość stoku – 260 m 

 dwa wyciągi orczykowe 

 wypożyczalnia sprzętu 

 nauka jazdy na nartach 

 

Julia 



Ujarzmić swoje włosy...:) 

Niedługo zaczyna się wiosna. Powoli ścią-

gamy czapki z głów. W tym numerze            

zaprezentujemy zatem trzy fryzury idealne  

na tę porę roku:) 

KOK 

Większość z nas myśli, że może go nosić 

tylko osoba z długimi włosami. To nie-

prawda! Oto sposób na tę fryzurę                      

dla dziewczyn z nieco krótszymi włosa-

mi. Należy związać włosy w kucyk, owi-

nąć go w kok, ale tak, by zostawić część 

włosów.. Tę część przekładamy pod ko-

kiem i przypinamy spinkami (musimy ją 

„zawinąć” pod kok). 

 

KUCYK Z KOKARDĄ 

To fryzura dobra dla wszystkich długo-

ści włosów!  

Wydzielamy z góry kucyka cienkie pa-

semko włosów i upinamy tak, żeby nam  

na razie nie przeszkadzało. Będzie ono 

potrzebne później jako środek kokardki. 

Wydzielamy kolejne pasemko, trochę 

grubsze od poprzedniego. To będą pętle 

kokardki. Zawiązujemy pierwszą pętlę. 

Używając cały czas tej samej gumki, za-

wiązujemy drugą pętlę z reszty tego same-

go pasemka włosów. Teraz odpinamy 

wcześniej wyznaczony 

kosmyk i zakrywamy 

nim gumkę na środku 

kokardki. Zawiązuje-

my ostrożnie ten ko-

smyk z resztą kucyka. 

Najlepiej użyć cien-

kiej gumki, aby jak najmniej rzucała się   

w oczy. 

KŁOS 

To idealna fryzura dla bardzo długich                

włosów!  

Rozczesz dokładnie włosy i podziel je           

na dwie równe części (sekcje). Za pomocą 

kciuka i palca wskazującego chwyć cienkie 

pasemko włosów z prawej tylnej części 

prawej sekcji. Dodaj to pasemko do lewej 

sekcji włosów. Teraz weź cienkie pasemko 

z lewej tylnej części włosów i dołącz je           

do prawej sekcji. Upewnij się, czy te 

pierwsze kilka pasemek zaplotłaś bardzo 

ciasno. Wtedy kłos będzie się lepiej trzy-

mał. Kontynuuj zaplatanie, aż dojdziesz  

do końca. Następnie zwiąż go gumką re-

cepturką.  

 

Jeśli kłos jest zbyt ciasny, to złap go 

dwiema rękami i pociągnij na boki. Stanie 

się luźniejszy, szerszy i nieco krótszy. 

Źródło: www.youtube.pl, www.tipy.pl 

Zuzia 

http://www.youtube.pl/


 

Holly Webb 

PORWANIE MAŁEJ MILI    

Tosia zawsze chciała mieć kota, więc jest bar-
dzo podekscytowana, gdy jej rodzina kupuje 
małą kotkę bengalską. Mila to najpiękniejszy               
i najmądrzejszy kot, jakiego dziewczynka wi-
działa! 

  

Gdy Tosia słyszy pogłoski o złodziejach kotów 
grasujących w okolicy, postanawia nie wy-
puszczać Mili z domu. Kotka jest jednak zbyt 
energiczna, by mogła za długo usiedzieć                    
w domu.  Pewnego dnia Tosia wraca ze szkoły, 
a kotki nigdzie nie ma. Dziewczynka ma bardzo 
złe przeczucia. A jeśli jej ukochaną kotkę skra-
dziono? 

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.  

Agnieszka Stelmaszyk 

KOALICJA SZPIEGÓW.               
LUMINARIUSZ 

Koalicja szpiegów to historia godna przygód 
samego Jamesa Bonda! Ucieczki, pościgi, skoki 
na spadochronie, tajne szyfry i zagadki, które 
kryją niejedną tajemnicę! A to dopiero począ-
tek niesamowitej i mrożącej krew w żyłach 
przygody… 

 

Roberta Szykulskiego wychowuje babcia. Jego 
rodzice pół roku wcześniej zginęli w Andach. 
Pewnego dnia Robert otrzymuje dziwny list. 
Ktoś chce mu powiedzieć prawdę o śmierci 
rodziców. Tego samego dnia tajemniczy męż-
czyzna włamuje się do pracowni ojca. Kiedy 
chłopiec zaczyna badać sprawę, dowiaduje się, 



że ojciec pracował nad jakimś wynalazkiem. 
Nie wiadomo jednak, co się z nim stało. Czy 
ojciec go ukończył? I czy przed śmiercią zdążył 
go gdzieś ukryć ? Chłopiec odkrywa, że                     
w sprawę wynalazku zamieszana jest tajna 
międzynarodowa organizacja. Jej jedynym 
celem jest przechwycenie wynalazku. Kiedy 
zaczyna robić się gorąco, Robert nie waha się – 
podejmuje wyzwanie!  Od tej chwili jego życie 
zmienia się całkowicie. W międzyczasie okazu-
je się, że na drugim końcu świata inne dziecia-
ki – Harriet i David – znalazły podobne listy. 
Oni także próbują wyjaśnić zagadkę. W końcu 
drogi całej trójki krzyżują się w jednym miejscu 
– przed obliczem tajemniczego Luminariusza. 

Irena Landau 

SUPERDZIADEK 

Dziadek Felek w wymyślaniu zabaw jest lepszy 
od niejednej przedszkolanki! 

 

Przebiera się za tygrysa, pichci konfitury,  za-
biera wnuczkę na spacery i do zoo, a kiedy jest 
chory nie leży i nie stęka, tylko pozwala Doro-
cie o niego zadbać. Czasami babcia gniewa się 
na dziadka, że jest taki niepoważny, ale Dorota 
nigdy. bo jak tu gniewać się na dziadka, który 
uwielbia życie i bierze z niego ile się da? 

Tomasz Trojanowski 

KOSMICZNE KOMPLIKACJE 

Czym Gryzoń Mlaskoniowaty różni się                       
od Chraponia? Jak doszło do nabicia w butelkę 
kapitana Banana przez przebiegłego pirata 
Brody Brody? Kto porwał fortepian? 

 

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naj-
nowszym zbiorze opowiadań Tomasza Troja-
nowskiego - autora nagrodzonych, znanych 
wszystkim Kocich Historii. Tym razem pisarz 
zabierze Was do krainy czystej wyobraźni,                
w której - tak jak we śnie - wszystko może się 
zdarzyć. 

Elżbieta Safarzyńska 

BAJKI O DINOZAURACH 

Przedstawiamy tomik, w którym zebrano bajki 
o dinozaurach i innych prehistorycznych zwie-
rzętach. Mimo że żyły one dawno, dawno te-
mu, miały takie same problemy jak ty! Tyrano-
zaur nie chciał jeść mięsa, stegozaur był                         
za bardzo ruchliwy i ciągle miał kłopoty,                     
a z małego diplodoka śmiali się jego koledzy. 

 

Czy dinozaury miały przyjaciół? Czy się kogoś 
bały? Czy były ciekawskie? Dowiedz się tego, 
czytając "Bajki o dinozaurach" – zabawne                         
i ciepłe historyjki, opatrzone pięknymi, kolo-
rowymi ilustracjami. 

Magda i Z.R. 



 

Świnka morska 

 

 

 

Świnka morska pochodzi z Ameryki Połu-

dniowej, początkowo występowała na te-

renach Peru, Brazylii i Paragwaju. Została 

udomowiona przez Inków i rozprzestrze-

niona na znaczną część Ameryki Połu-

dniowej. Do Europy przybyła wraz                       

z pierwszymi odkrywcami i stała się często 

hodowanym zwierzęciem domowym.  

*** 

 Długość ciała: 22–35 cm 

 Temperatura ciała: 37,4–39,5 °C 

 Masa ciała: samica około 800 gra-

mów, samiec około 1200 g 

 Długość ciąży: ok. 64–69 dni 

 Liczba młodych: 1–4 (zdarzają się 

liczniejsze mioty) 

                    *** 

Świnka morska dobrze kopie, ale prowadzi 

naziemny tryb życia; nie potrafi się wspi-

nać na drzewa. Żyje w koloniach, jest ak-

tywna w dzień i w nocy – w ciągu całej 

doby przesypia ok. 4-6 godzin. Okresy 

wzmożonej aktywności to świt i zmierzch, 

ze względu na najmniejsze zagrożenie             

ze strony drapieżników. 

*** 

Świnka morska to roślinożerca – żywi się 

głównie ziołami, sianem, ewentualnie zbo-

żem, podawanie jakichkolwiek produktów 

pochodzenia zwierzęcego – jest zabronio-

ne. Pomimo, że często potrzebne płyny 

świnka morska czerpie ze spożywanych 

owoców i warzyw, zawsze powinna mieć 

dostęp do świeżej wody. Świnki morskie 

same nie syntetyzują witaminy C, dlatego 

konieczne jest jej dostarczanie wraz z po-

żywieniem. Średnie zapotrzebowanie 

świnki na witaminę C, to 10–30 mg/kg. 

*** 

Młode osobniki są wcześnie samodzielne           

i mogą się odżywiać pokarmem stałym już 

pierwszego dnia życia, jednak do ok. 3 

tygodnia życia ssą mleko matki. Dojrza-

łość płciową wcześniej osiągają samice 

(ok. 4 tygodnia), a samce w wieku około 

2–3 miesięcy. 

*** 

Przez lata wyhodowano wiele ras i odmian 

świnki morskiej. Każda z nich ma zupełnie 

inne cechy charakterystyczne, które skła-

dają się na wygląd zewnętrzny zwierzęcia. 

W Polsce rasy dzieli się ze względu                  

na rodzaj sierści:  

 Krótkowłose 

 Długowłose 

 Bezwłose 

 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

Magda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paragwaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Ink%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_askorbinowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samiec
http://www.pl.wikipedia.org/


 

 

Piłka siatkowa 

Piłka siatkowa, siatkówka – sport drużyno-

wy, w którym (w tradycyjnej, klasycznej od-

mianie, tj. siatkówce halowej) uczestniczą dwa 

sześcioosobowe zespoły, w każdym: rozgry-

wający, atakujący, dwóch środkowych i dwóch 

przyjmujących oraz libero. Na boisku przeby-

wa jednak tylko sześciu zawodników, libero 

zmienia się ze środkowym będącym w linii 

obrony, gdy drużyna przyjmuje zagrywkę. 

Siatkówka polega na odbijaniu piłki dowolną 

częścią ciała (najczęściej rękoma) tak, aby 

przeleciała ona nad siatką i dotknęła połowy 

boiska należącej do przeciwnika. Każdy zespół 

może wykonać trzy odbicia – odbiór, wystawa 

i atak. Każde następne jest błędem. Punkty 

zdobywa się na wiele sposobów, na przykład, 

gdy piłka dotknie połowy boiska przeciwnika 

lub gdy upadnie ona poza boiskiem, a rywal 

dotknął jej jako ostatni. Gra toczy się do mo-

mentu, gdy jedna z drużyn wygra trzy sety           

(w grupach młodzieżowych do dwóch wygra-

nych setów – młodziczki i młodzicy). W każ-

dym z nich rywalizacja toczy się do zdobycia 

25 punktów przy przewadze co najmniej 

dwóch punktów. Przy wyniku 24:24 gra toczy 

się "na przewagi" – aż któraś z drużyn osiągnie 

dwupunktową przewagę nad drugą. Wyjątkiem 

jest 5 set, nazywany "setem decydującym", 

który jest rozgrywany, gdy stan meczu po 4 

setach wynosi 2:2. W tym secie zawodnicy 

grają do 15 punktów, również przy przewadze 

co najmniej dwóch punktów. 

 

Zagrywka, inaczej serwis, wykonywana musi 

być spoza linii końcowej boiska ze strefy za-

grywki sposobem dolnym lub górnym. Piłka 

po zagrywce może dotknąć siatki pod warun-

kiem, że przeleci na stronę przeciwnika. Dru-

żyna przeciwna nie może blokować zagrywki 

ani atakować piłki, kiedy ta znajduje się cał-

kowicie powyżej siatki i nad polem ataku.  

 

Rotacja zawodników następuje wtedy, kie-

dy zespół odbierający zagrywkę zdobywa 

prawo do wykonywania zagrywki. Zawod-

nicy dokonują wtedy zmiany pozycji, prze-

suwając się o jedną zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

 Źródło: www.pl.wikipedia.org                                     

Aneta 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Libero
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_%28sport%29
http://www.pl.wikipedia.org/


 

 

- Jasiu, powiedz, ale szczerze,                    

wolisz kobiety ładne czy inteligentne? – 

pyta Małgosia.                                                                       

- Ani takie, ani takie ... Najbardziej lubię 

ciebie ... 

*** 

Jedzie baca wozem.                                                    

– Baco, ile do Zakopanego? – pyta turysta.                                          

– Pięć kilometrów.                                                  

- A można się dosiąść?                                          

- Można, można.                                                  

Po trzech godzinach                                     

zniecierpliwiony turysta pyta:                                                                   

- A teraz ile do Zakopanego?                                   

- 25 kilometrów – mówi baca.                                  

– Jak to?! Przecież jedziemy już ponad 3 

godziny! – denerwuje się turysta.                         

– Ale jo nie jadę do Zakopanego ... 

*** 

Lekarz bada nogę pacjenta.                                      

– Zabrać nogę do prześwietlenia! – woła 

po chwili do pielęgniarki.                                      

Na to pacjent nieśmiało:                                                       

- Przepraszam, a czy mógłbym                            

jej towarzyszyć? 

*** 

W szkole: 

- Jasiu, nie możesz spać na lekcji! 

- No pewnie, że nie mogę, pani zbyt głośno 

mówi... 

*** 

 

Sierżant do żołnierzy:                                                

- Kto chce pojechać na wykopki ziemnia-

ków na polu siostry generała?                         

Zgłosiło się dwóch.                                                

– Dobra, pozostali pójdą na piechotę. 

*** 

- Stasiu, co tam w pracy?                                          

- A nic takiego ... W zeszłym tygodniu 

nasz szef utknął w windzie.                                              

– I co zrobiliście?                                                     

- No właśnie, ciągle się zastanawiamy. 

*** 

Szkot wsiada do taksówki.                                            

– Ile zapłacę za przejazd na dworzec? – 

pyta.                                                                           

– Dwa funty.                                                               

– A za walizkę?                                                        

- Walizkę zawiozę za darmo.                                    

– To proszę walizkę zawieźć na dworzec,                      

a ja pójdę piechotą. 

*** 

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu 

gasi światło.                                                             

– Co ty robisz?! Dlaczego co chwilę gasisz 

światło? – pyta żona.                                  

– Przecież kartki mogę przewracać                     

po ciemku. 

*** 

Przychodzi  kobieta do lekarza.  

- Co pani jest? - pyta doktor.  

- Boli mnie gardło.  

- O, widzę, że trzeba wyciąć migdałki.               

Co jeszcze panią boli?  

Kobieta pokazuje brzuch.                                 

Lekarz bada ją i stwierdza:  

- O, to wyrostek. Trzeba wyciąć.                    

Czy jeszcze coś panią boli?  

- Ostatnio bardzo bolała mnie głowa - mó-

wi drżącym głosem pacjentka - ale może 

samo przejdzie. 

 

 

Magda  



 

MINI KRONIKA SKO 

LISTOPAD – LUTY 

2014/2015 

Konkurs plastyczny na najciekawszą 

skarbonkę SKO 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Akcja zbiórki darów                                                       

dla podopiecznych OTOZ ANIMALS 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Dąbrówce. 

 

Lekcja SKO w klasie IV z udziałem 

przedstawicielki banku PKO BP 

„Czy pieniądze są nam potrzebne?” 

 

Andrzejki ze stoiskiem SKO 

 



Konkurs plastyczny                                          

na ozdobę choinkową                                         

z motywem SKO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka płyt CD/DVD w ramach akcji 

pomocy podopiecznym OTOZ Animals 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Dąbrówce 

 

 

Wizyta Pani Inspektor                         

Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Zwierząt,  pracownika 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Dąbrówce – przekazanie zebranych 

płyt CD/DVD 

 

Lekcja SKO w klasie IV z udziałem 

Dyrektora Oddziału PKO BP w Rumi 

 „Jak działają banki?” 

 

Serdecznie dziękujemy                                        

Panu Arturowi Sokołowi,                                  

Dyrektorowi Oddziału PKO BP w Rumi 

oraz Pani Kamili Szlas,                                 

przedstawicielce Banku PKO BP                       

za czas i uwagę poświęconą uczniom 

Szkoły Podstawowej w Częstkowie. 

Opiekun SKO                                                 

Iwona Białas-Rychlak 

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