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Pochwal się książką, którą teraz czytasz! 

Warto przeczytać 

Bliżej … nie tylko nauczyciela  

Ruch to zdrowie… 

Kącik łasucha 

Za nami już… 

Czy wiesz, że…  

Dzieci lubią kolorować 

Nasza twórczość 

Nasze sukcesy   Krzyżówka   Humor 
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         Drodzy Czytelnicy! 
Spotykamy się z Wami po raz ostatni w tym roku szkolnym i jest to ponownie wydanie  

internetowe.  Niestety nie mamy na to żadnego wpływu. Pandemia w aktualnym roku szkolnym 
dała nam wszystkim w kość. Tyle czasu trwała nauka zdalna, że niektórzy zapomnieli, jak fajnie 
jest przebywać w szkole, w gronie swojej klasy. Mamy nadzieję, że cieszycie się razem z nami  
z planowanego powrotu do szkoły starszych klas  

Tymczasem zapraszamy Was do lektury najnowszego „Ikarka”. Przygotowaliśmy dla Was 
gazetkę z artykułami, które mamy nadzieję, spodobają się Wam. 

Życzymy Wam słonecznej wiosny i udanych wakacji. Do zobaczenia/przeczytania  
w następnym roku szkolnym  

 

Nadchodzi wiosna   
 

Pojawiają się kwiaty z pierwszym dniem wiosny  
Zając polny jest bardzo radosny  
Radosne są z nimi drzewa  
Każdy ptaszek wesoło śpiewa  
  

Zwierzęta budzą się z zimowego snu  
Przyglądam się gałązkom kwitnącego bzu  
Krokusy wyrastają z ziemi  
Wraz z przebiśniegami  
  

W ciepły poranek wyciągam rower  
Zakładam różowy kask na głowę  
Jedziemy z mamą, tatą i bratem  
Cieszymy się pięknym, wiosennym światem  
 

                              Joanna Nosol kl. 1c 

 
 
Jedziemy na wakacje  
Jedziemy na wakacje  
do lasu, nad wodę.  
Prosimy ciebie, słonko  
o piękną pogodę.  
   

Jedziemy na wakacje  
nad morze, na plażę.  
Kolorowe muszelki  
przynieś, falo, w darze.  
   

Jedziemy na wakacje  
w te góry wysokie.  
Nie chowajcie się, szczyty,  
za mgłą, za obłokiem.  
                                 

Jedziemy na wakacje  
Na Mazury? Może!  
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,  
czekaj na nas w borze!  

 Czesław  Janczarski 

 
 

Wiosna  
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- zaczynamy wiosenne porządki. 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
poodkurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
powymiatał brudny śnieżek. 

Krasnoludki wiadra niosą, 
myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 
a obłoki miękką szmatką 
polerują słońce gładko. 

Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
że tak w niebie ładnie świeci. 
Bocian w górę poszybował, 
tęczę barwnie wymalował. 

A żurawie i skowronki 
posypały kwieciem łąki. 

Posypały klomby, grządki 
i skończyły się porządki. 

Źródło: http://dzieci.epapa.pl/wiersze 

Letnie szczęście 

Lato, pobądź z nami. 
Lato, nie uciekaj. 
Dom daleko, 
gwar daleko, 
ale blisko rzeka. 
Nie licz nam kukułko, 
ile dni zostało, 
bo leśnego szczęścia dla nas 
zawsze będzie mało. 

Tadeusz Śliwa 

 



 
 
Nadchodzą wakacje, ani się obejrzymy a skończy się rok szkolny, a wraz z nim lekcje. Będziemy 
mieć więcej czasu na to, co lubimy. Dlatego mamy dla Was propozycje książek na wakacje i nie 
tylko. Książki, które poniżej przedstawiamy zostały zaproponowane przez uczniów naszej szkoły 
w ramach akcji „Pochwal się książką, którą teraz czytasz!”. Ta internetowa akcja  odbyła się  
przełomie XII 2020/I 2021. W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Wam 3 tytuły. Niemniej 
jednak, nie wszyscy dotarli do padletu podsumowującego Wasze wybory czytelnicze, który 
znajduje się  na stronie  internetowej biblioteki, dlatego przedstawiamy je w „karku”. Wierzymy, 
że dotrze do większej liczby osób. 

"Mazurscy w podróży" Agnieszka Stelmaszyk 
Jedną z moich ulubionych książek jest seria "Mazurscy w podróży" 
Agnieszki Stelmaszyk. Mam w swojej kolekcji aż trzy tytuły z tej serii: 
"Kamień Przeznaczenia", "Porwanie Prozerpiny" oraz "Bunia kontra 
fakir". Narratorem książek jest główny bohater Jędrek, który ze swoją 
mamą, tatą, babcią Bunią i kuzynką Marcelą podróżują w ciekawe zakątki 
świata i przeżywają niesamowite  przygody. 

Michał Ziemblicki kl. 4c 

Bajka na końcu świata 1. Ostatni ogród" Marcin Podolec 
W czasie kwarantanny czytam nie tylko "Wojowników", ale 
również inną serię - tym razem komiksową, której autorem jest 
Marcin Podolec. Nosi ona tytuł "Bajka na końcu świata". 
Opowiada o dziewczynce o imieniu Wiktoria i o piesku imieniem 
Bajka. Wiktoria i Bajka wędrują w poszukiwaniu rodziców. 
Mijają dymiące kratery, wymarłe lasy, gruzowiska, a kierunek 
marszu wyznaczają im tajemnicze światła na niebie. Świat po 
wielkim wybuchu to zdecydowanie nie najlepsze miejsce dla 
dziewczynki i psa. Jeśli już jednak mamy dziewczynkę i psa, 
pozostaje nam trzymać kciuki za powodzenie ich wyprawy! 
 

                                                                       Kamila Kaczmarek kl. 4e 
 

"Czerwone krzesło" Andrzej Maleszka 
Polecam tą książkę wszystkim osobom, które uwielbiają fantastykę oraz 
przygody. Lektura idealna na zimowe wieczory. Głównymi bohaterami 
jest trójka rodzeństwa, która pewnego dnia znajduje niepozorne, zwykłe 
czerwone krzesło. Dzieci zabierają je ze sobą. Okazuje się, że krzesło ma 
niezwykłą moc. Jaką? Dowiecie się sami. Więcej nie będę zdradzał.  
Gorąco zachęcam do przeczytania tej książki. Na pewno nie będziecie się 
nudzić :)                
                             Polecam! Oskar Dudek kl. 6d 
 

"Opowieści przyrodnicze" Ewa Jabłońska 
Ostatnio czytam "Opowieści Przyrodnicze" Ewy Jabłońskiej.  
Książka podoba mi się dlatego, że dowiaduje się  z niej  

ciekawych  informacji o przyrodzie.  
                                                            Błażej Purtak kl. 4e 



"Enola Holmes" Nancy Springer 
W czasie, gdy zostajemy w domu z powodu pandemii, czytam 
bardzo dużo książek. Jedną z przeczytanych ostatnio i godnych 
polecenia serii była „Enola Holmes” napisana przez Nancy 
Springer. Książki opowiadają o 14-letniej dziewczynie - siostrze 
słynnego detektywa Sherlocka Holmesa. Kiedy w tajemniczych 
okolicznościach znika ich mama, bohaterka, wysłana przez braci 
na pensję dla dziewcząt, ucieka do Londynu. Enola jest bardzo 
inteligentna, odważna i świetnie rozwiązuje zagadki. Wszystkie, 
przetłumaczone na język polski, trzy tomy są wciągające, pełne 
przygód i zwrotów akcji. Wprost nie można się od nich oderwać. 
Na platformie Netflix można też obejrzeć ekranizację pierwszej 
części. Jeśli lubisz książki pełne tajemnic, z wątkiem detekty- 
wistycznym, to koniecznie sięgnij po Enolę.  

Polecam! Nina Woźniak kl. 4e 
 

,,Wschód księżyca” Erin Hunter 
Aktualnie czytam powieść fantasy pt. ,,Wschód księżyca”, napisaną  
przez Erin Hunter. Jest ona drugim z sześciu tomów serii 
,,Wojownicy. Nowa przepowiednia”. Książka opowiada o życiu 
kotów leśnych z Klanu Pioruna, o ich kłopotach i przygodach. Są w 
niej nieprzewidywalne bitwy, wędrówki oraz bardzo dużo akcji. Koty 
stają też w obliczu zagrożenia ze strony ludzi, którzy chcą 
wybudować biegnącą przez cały las ulicę, znaną kotom jako Droga 
Grzmotu. Bohaterowie, czyli koty Klanu Pioruna, są odważni  
i waleczni. Ta książka jest nieprzewidywalna, z każdą stroną coraz 
bardziej chcesz wiedzieć, jak się skończy. Jak potoczą się losy tych 
kotów? Przeczytaj, to się dowiesz                        

Natalia Kisiecka kl. 4e 
 

''Syn Wiedźmy'' Kelly Barnhill 
 

"Wypełniony magią Ned, któremu matka czarownica wszyła duszę 
tragicznie zmarłego brata bliźniaka, ucieka przed zbójecką szajką. Áine 
jest córką Króla Zbójców. Prześladuje ją przepowiednia wypowiedziana 
przez matkę na łożu śmierci: „Uratujesz życie niewłaściwemu chłopcu, 
a on uratuje życie tobie”. 
Ta książka otwiera oczy czytelnikom na coś, co wypełnia każdy zakątek 
świata, w którym żyjemy - na magię słowa. 

Antonina Twardowska kl. 6d  
 

"Droga królów" Brandon Sanderson 
Całkiem nowy i inny świat fantasy, wykreowany i widziany oczami 
Brandona Sandersona. Masa wątków, wywołująca nieskończenie 
wiele uczuć. Akcja oraz fabuła książki,  powodują, że nie pamiętasz, 
kiedy przestałaś oddychać.  Gorąco polecam wszystkim powyżej 12 
roku życia! 
                                                                              Marianna Miszczuk kl. 7a 



 

"Frigiel i Fluffy. Więźniowie Netheru" Nicolas Digard 
Książka podoba mi się bardzo, bo dzieje się w świecie Minecrafta. 
Opowiada ona o przygodach chłopca, który jest magiem. Podczas 
swojej wyprawy spotyka nowych przyjaciół, którzy pomagają mu  
w czasie jego przygód.  Nie wiem, jak się skończy jego historia,  
bo czwarta część nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski,  
ale jak ją przetłumaczą, to od razu zacznę czytać :) 
Bardzo lubię tę książkę i zachęcam Was do jej czytania.  

Dominik Leder kl. 3c 

"Milioner z Gdańska" Katarzyna Magier 
 

Aktualnie czytam książkę autorstwa Katarzyny Majgier pt. "Milioner  
z Gdańska" wydaną przez "Naszą Księgarnię".   Główni bohaterowie 
książki, Magda i Wiktor, próbują dowiedzieć się, co stało się, podczas 
drugiej wojny światowej, z panią Różą Niewiadomską z pałacu  
w Niewiadomicach,. Sama historia jest dość tajemnicza i skom- 
plikowana,  a książka warta polecenia!                        Jakub Socha kl. 7b 

 
"Kto mnie przytuli? Piesek na medal" Agnieszka Stelmaszyk 
Książka opowiada o przygodach psa który ma na imię Szafir. To także 
historia o Lidce i Oli, które bardzo chciały mieć psa, więc tato 
potajemnie po pracy pojechał do „Przytuliska”. To schronisko,  
w którym przebywał Szafir. Piesek znalazł prawdziwą rodzinę, o której 
opowiadała mu Funia, suczka która opiekowała się Szafirkiem  
w schronisku. Książka uczy o tym, że pies to nie zabawka,  
a utrzymanie go wymaga ciężkiej pracy. Wiedzą to osoby, które mają 
jakiekolwiek zwierzę.                                     Poleca Julia Noryńska  kl. 3e 

 

Klub Odkrywców: "Niedźwiedź polarny"  Alex Bell 
 

Książka, którą czytam, opowiada o dziewczynce imieniem 
Stella, która zaprowadzi nas do niesamowitej krainy  - na 
wyspy lodowe. Stella udowadnia, że każdy może stać się 
odkrywcą. Najbardziej podoba mi się moment, w którym Stella 
zauważa yeti i cała załoga gratuluje dziewczynce. Stella 
zaprzyjaźnia się z dwoma chłopcami: Shayem i Ethanem. 
Razem odkrywają lodowe wyspy i eksplorują tajemnice 
lodowego świata.   Ty też możesz zostać odkrywcą! 

Karolina Fąfara kl. 4e 
 

                          „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery 
Moją ulubioną książką jest „Ania z Zielonego Wzgórza” . Jest książka o 11-letniej 
dziewczynce, która przez pomyłkę trafia do małego miasteczka Avonlea. 
Gospodarze domu po długim zastanowieniu przyjmują Anię na wychowanie. 
Bardzo zachęcam do  przeczytania!                                     Gabrysia Konopka  kl. 5a 



"44 maleńkie sekrety" Sylvia Bishop    
Książka, którą teraz czytam jest zatytułowana „44 maleńkie 
sekrety". Autorką jest Sylwia Bishop. Opowiadanie dotyczy 
dziewczynki, która chciała grać na fortepianie tak dobrze, jak 
jej rodzice .Ta dziewczynka ma na imię Betsy. Najbardziej 
śmieszny był dla mnie fragment, gdy główna bohaterka chciała 
wyładować emocje, ale nie mogła, gdyż np. przykład: fortepian 
był zbyt cenny. Rzadkie, egzotyczne paprocie - zbyt delikatne. 
Marmurowa posadzka - zbyt twarda. Dziadek - zbyt pełen 
życia. Czy Betsy nauczy się doskonałej gry na pianinie, 
dowiecie się z książki :) 

Zapraszam do przeczytania, Lili Kłopocka kl. 3a 

 

"Śnieżna siostra" Maja Lunde 
  

Obecnie czytam książkę, którą dostałam od Mikołaja. Ma ona 
24 rozdziały, jeden na każdy dzień adwentu. Jest to książka 
bardzo ciekawa, opowiada o chłopcu, któremu zmarła starsza 
siostra, a była dla niego całym życiem... Zachęcam do 
przeczytania książki!                                   Amelia Urbaniak kl. 3a 
       

   "Tkacze śmierci" Brandon Mull 
 

Książka, którą aktualnie czytam to 4  tom serii "Pięć Królestw" 
Brandona Mulla. Jest to książka, w której głównym bohaterem jest 
chłopiec o imieniu Cole. Dąży on, wraz z przyjaciółmi, do opuszczenia  
mrocznej krainy Necronum. 
Książki z cyklu "Pięć Królestw" są dla mnie najlepszymi książkami,  
jakie w życiu czytałem.                                 Rafał Bogdański-Bodych kl. 7d 
 

 

"Harry Potter i Zakon Feniksa" Joanne K. Rowling 
W tej chwili czytam piątą część Harry’ego Pottera autorstwa J.K. Rowling. 
Książka mi się podoba głównie dlatego, że jest bardzo ciekawa pod 
względem wydarzeń. Nie jest również za krótka (950 stron!), dlatego będę 
ją długo czytał. Do tej pory przeczytałem już cztery części tej serii, ale 
planuję przeczytać wszystkie, a jest ich siedem. Przyznaję, seria jest bardzo 
wciągająca i świetnie się ją czyta. Polecam ją każdemu. 

Bartosz Kowalczyk 6f 
 

"Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie możliwa katastrofa"  
Aktualnie czytam książkę pt."Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie 
Możliwa Katastrofa" . Jest to dalszy ciąg losów grupy przyjaciół, 
którzy są bohaterami serii książek autora Rafała Kosika.  Książka 
opowiada o tajemniczych przygodach tej grupy. Są oni zgraną 
paczką, lubiącą zagadki :) 

Wiktor Tabak kl. 6d 



     
 
Skoro jesteśmy przy tematyce książek, to mamy dla Was jeszcze 3 propozycje naszych szkolnych 
dziennikarzy  

Cudowny chłopak” Raquel Jaramillo Palacio 
"Cudowny chłopak" to książka o chłopcu imieniem Auggie  z zdeformowaną od 

urodzenia twarzą, który od zawsze uczył się w domu. Jednak zapragnął iść do 

normalnej szkoły. W szkole spotyka wiele osób, które nie reagują na niego zbyt 

dobrze. Moim zdaniem jego przygody są ciekawe i interesujące. Bardzo podobała 

mi się ta książka, a historia głównego bohatera i jego rodziny jest wzruszająca. 

                                                                                         Zuzanna Kogut 6g 

 „Harry Potter i więzień Azkabanu” Joanne K. Rowling 
Książka pt. ,,Harry Potter i więzień Azkabanu” jest to część 3 z serii ośmiu 
książek o Harrym Potterze. Jest to książka fantasy. Zapewne wielu z Was już 
przeczytało tę książkę, ale osoby, które tego jeszcze nie  zrobiły, gorąco 
zachęcam do jej przeczytania. Pisząc o tej książce, polecam również 
przedtem przeczytać dwie pierwsze części, żeby zrozumieć, o co w serii 
chodzi?    Moje  wydanie  ma  450 stron. W skrócie:  są  to  kolejne  przygody 
Harry’ego w Hogwarcie  (Szkole Magii i Czarodziejstwa). Tym razem pojawiają się przerażający 
dementorzy - strażnicy Azkabanu, a Azkaban to takie więzienie dla czarodziejów. Zjawiają się   
w miejscu akcji, ponieważ na wolności jest Syriusz Black, uciekinier z Azkabanu. Książkę 
autorstwa J.K Rowling przeczytałam bardzo szybko, ponieważ mnie wciągnęła. Myślę że jest 
napisana bardzo fajnym, zrozumiałym językiem, dlatego polecam tę książkę wszystkim! 

Alicja Polus 6a 

                                       „Hotel Winterhouse” Ben Guterson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Hotel Winterhouse” to książka autorstwa Bena Gutersona, która opowiada  
o jedenastoletniej Elizabeth Somers. 
       Dziewczynka mieszka w małym miasteczku Drere wraz z wujem i ciotką, 
ponieważ jej rodzice zginęli kilka lat wcześniej w wypadku, którego Elizabeth nie 
pamięta. Gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, nastolatka zostaje wysłana do 
Hotelu Winterhouse na trzy tygodnie. Nie wiadomo jednak, kto zapłacił za jej pobyt 
w tym miejscu, gdyż opiekunowie dziewczynki nie mają pieniędzy na taki wydatek. 
Bohaterka zostaje tam wysłana praktycznie bez pieniędzy i  odzieży na zmianę.  

                       Hotel  Winterhouse jest pięknym, wielkim i niesamowitym budynkiem  
z malowniczym widokiem na jezioro Luna. Z początku Elizabeth czuje się niepewnie, przebywając  
w ogromnym i tajemniczym hotelu, lecz z czasem przyzwyczaja się do niego i zauważa, że ma on swój 
urok. Przebywając w hotelu, dziewczynka poznaje 11-letnigo Freddy’ego, z którym się zaprzyjaźnia. Jest 
on jej pierwszym, prawdziwym przyjacielem. Freddy - tak samo jak Elizabeth - uwielbia rozwiązywać 
łamigłówki i zagadki oraz tworzyć anagramy.  
       Dziewczyna odkrywa, że w Winterhouse znajduje się ogromna, trzypiętrowa biblioteka. Elizabeth 
uwielbia czytać, więc czym prędzej się do niej udaje. Wkrótce bohaterka natrafia w niej na tajemniczą 
książkę, znajdującą się w dziale książek, których nie można wypożyczać. Nastolatka zabiera książkę  
i szybko wciąga się w jej treść. Dziewczynka odkrywa, że książka jest w dziwny sposób powiązana z zawiłą 
historią Hotelu Winterhouse - a co najdziwniejsze - również z nią samą. Niezwykła książka skrywa 
zaszyfrowaną wiadomość, dzięki której można uratować hotel przed czyhającym niebezpieczeństwem…  
       Serdecznie polecam tę fascynującą książkę przede wszystkim miłośnikom zagadek, łamigłówek  
i tajemniczych sytuacji.                                                                                              Marcelina Górecka kl.6a 



 

Wywiad z panią Marzeną Stefańska 

- Ile lat uczy Pani informatyki a ile geografii?   
- Informatyki uczę od 20 lat, a  geografii  od 27. Geografia  jest to mój pierwszy przedmiot, 
którego uczyłam. Skończyłam studia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, jestem też 
egzaminatorem maturalnym z geografii, ale od wielu lat uczę jej w niepełnym wymiarze, raczej 
traktuję obecnie ten przedmiot jako dodatkowy. Zawsze interesowała mnie informatyka i od 
kiedy wprowadzono ten przedmiot do szkół (1999r.) - zrobiłam uprawnienia do jej nauczania  
i staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. 
- Dlaczego wybrała Pani akurat te dwa przedmioty?  
- Jeśli chodzi o geografię - to jak większość młodych ludzi - marzyłam o podróżach i poznawaniu 
świata, rozumieniu procesów, które nim rządzą - zarówno w sferze środowiskowej jak  
i społecznej.  W czasach, w których zaczynałam naukę - możliwości podróżowania były bardzo 
ograniczone, studiowanie "świata" było namiastką jego poznania.  Nie do końca jednak był to 
wybór świadomy, dzisiaj pewnie wybrałabym studia bardziej praktyczne, dające umiejętności  
i wiedzę bardziej konkretną: konkretny zawód. Interesowały mnie również inne przedmioty  
i dziedziny wiedzy. Lubię matematykę, zagadki logiczne, lubię sport, fotografię, interesuję się 
działaniami prozdrowotnymi w zakresie ciała ludzkiego (masaże, fitness, zdrowe odżywianie 
itd). Chętnie się uczyłam i otrzymywałam dobre oceny niemalże z każdego przedmiotu. Wybór 
kierunku studiów był bardzo trudny i... chyba trochę przypadkowy. Po ich skończeniu myślałam 
o pracy w banku, miałam też epizod pracy w firmie komputerowej. To były początki komputery- 
zacji w  Polsce, może trudno to Wam pojąć, ale w  takich instytucjach jak banki, ZUS, ogromne 
firmy - dopiero na początku lat 90 wprowadzano komputery.  
- Który przedmiot jest Pani zdaniem trudniejszy?  
Zdecydowanie informatyka :) Szczególnie programowanie. Informatyka nawet na poziomie 
szkoły podstawowej powinna być podzielona na kilka przedmiotów: programowanie, 
technologię informacyjną, grafikę komputerową, sieci komputerowe. Uczniowie  wybierając ten 
przedmiot w szkole średniej mają błędne wyobrażenie, co do tego przedmiotu. W szkole 
średniej w klasach informatycznych  dominuje programowanie, sieci komputerowe i technologia 
informacyjna, nie ma czasu na grafikę komputerową, czy inne artystyczne formy, w których 
wykorzystuje się komputer. Do klas z rozszerzoną informatyką powinni wybierać się uczniowie 
interesujący się naukami ścisłymi. Dla mnie informatyka to ciągłe wyzwania, nowe programy do 
opanowania, nowe narzędzia pracy itd. :) 
Co do geografii: jeśli potraktujemy ten przedmiot na poziomie ogólnym, to jest to wiedza 
bardziej zwarta, nie rozwija się tak dynamicznie, jak informatyka. Bardzo lubiłam urbanistykę 
(naukę o rozwoju miast), ogólnie interesowały mnie procesy społeczno-ekonomiczne bardziej 
niż procesy geologiczne. 
- Co podoba się Pani w pracy nauczyciela?/Dlaczego wybrała Pani akurat ten zawód?  
- Lubię pracę z ludźmi, pracę, która pozwala mi się rozwijać, gdzie mogę być kreatywna,  
w pewnym stopniu sama też w jakimś stopniu decyduję o czasie, w którym mogę pracować 
(oczywiście poza ramami lekcyjnymi). Lubię sytuacje, kiedy uczeń odkrywa w sobie pasje  
i zaangażowanie, talent. Lubię tworzyć projekty, stawiać czoło nowym wyzwaniom. Oczywiście - 
nie wszystko podoba mi się w szkole, zwłaszcza biurokracja, sztywne reguły, konserwatyzm, 
który nie pomaga w rozwijaniu talentów i kształceniu pasji, cech pożądanych na rynku pracy itd. 



Ubolewam nad niedoskonałościami systemu szkolnego, mam nadzieję, że z czasem będziemy 
wszyscy - tworzący środowisko szkolne (uczniowie, nauczyciele, rodzice) bardziej zadowoleni  
ze szkoły. 
- Czy trudno jest uczyć dwóch przedmiotów?  
- Ucząc wiele lat kilku przedmiotów (wcześniej to były 4: informatyka, geografia, przyroda  
i gimnastyka korekcyjna), mogłam tworzyć projekty na pograniczu tych dziedzin. Uważam,  
że jest to bardzo ciekawe i stwarza dodatkowe możliwości. W jakiś sposób też, uczenie kilku 
przedmiotów chroni przed nudą i monotonią. Pozwala też spojrzeć na dany przedmiot   
z zupełnie innej perspektywy. W moim przypadku mogłabym powiedzieć, że zdecydowanie 
uczenie kilku przedmiotów przynosi mi więcej korzyści i daje większą satysfakcję w pracy. 
Uważam, że wiele bodźców pozwala człowiekowi się rozwijać i stawia wyzwania, których 
osiągnięcie daje poczucie wartości, spełnienia i satysfakcji w życiu zawodowym. Otwiera 
również wiele możliwych dróg rozwoju. Człowiek w swoim życiu nieustannie się zmienia, dobrze 
jest, gdy nie ogranicza się w życiu zawodowym do zdobycia umiejętności w jednej dziedzinie. 
Stąd mogę powiedzieć, że uczenie wieloprzedmiotowe, może być bardzo korzystne dla 
nauczyciela, ale również dla uczniów. 

Rozmowę przygotowała Zuzanna Kogut 6g 

 
 
 

Podczas nauki zdalnej większość z nas zapomina o aktywności fizycznej, dlatego w tym artykule, 
chciałbym zachęcić Was do kilku ćwiczeń i pokazać Wam korzyści związane z ich regularnym 
wykonywaniem. Osoby w naszym wieku mają problemy aktywnością fizyczną, co jest pokazane 
w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim: dzieci 
w wieku lat 11-12 z nadwagą są mniej sprawne fizycznie niż ich rówieśnicy z prawidłową masą 
ciała. Wniosek z tego taki, że konieczne staje się podjęcie działań profilaktycznych  
i edukacyjnych, które motywowałyby uczniów i ich rodziców do większej dbałości o swoją masę 
ciała, a także o aktywność fizyczną. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wyżej wspomniane 
badanie, było przeprowadzone przed pandemią, a możemy się domyślać, że teraz sytuacja się 
tylko pogorszyła i u coraz większej ilości osób, wskaźnik BMI wędruje w górę. Postarajmy się 
zawalczyć z tym u nas i wychodźmy na spacery lub na rower. A kiedy pogoda nie sprzyja 
wychodzeniu na dwór, to przedstawiam zestaw ćwiczeń, który możemy wykonać w domu bez 
żadnego sprzętu, a zapewni nam dzienną dawkę sportu.   
Rozgrzewka:  
trucht w miejscu – 1 min, pajacyki – 1 min, krążenia głowy – 10x, krążenia ramion – 10x w przód 
i 10x w tył, krążenia nadgarstków – 10x, krążenia bioder – 10x, krążenia kolan – w prawo,  
w lewo, do wewnątrz, do zewnątrz – po 10x, krążenia kostek – 10x. 
Trening cardio:  
pajacyki – 30 sekund, przysiady – 30 sekund, skipping A – 30 sekund, skipping C – 30 sekund  
Należy wykonać 3 serie powyższych ćwiczeń, między seriami 30 sekund przerwy.  
Potem polecam wykonać na wyciszenie:  
Deskę, przysiady z uniesieniami rąk i wspięciem na palce, unoszenie nogi i ręki leżąc na plecach, 
skłony tułowia, pod koniec się rozciągnąć. 

 
Jakub Lubiszewski 7c 



 

Przepis na babkę piaskową 
Składniki:  

250 g mąki pszennej, 
250 g mąki ziemniaczanej, 
4 jajka, 
180 g cukru pudru, 
1 opakowanie cukru wanilinowego, 
250 g masła  
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
Czekolady (jeśli chcemy zrobić polewę czekoladową): 
50g czekolady lekko gorzkiej (50%) 
50g czekolady białej  
Sposób przygotowania: 
1. Masło rozpuść i odstaw do wystudzenia.  
2. Formę do pieczenia babki wysmaruj tłuszczem i wysyp bułką tartą. Nastaw piekarnik na 180 °C. 
3. Oddziel białka od żółtek. 
4. Białka ubij na sztywną pianę z cukrem. 
5. Do białek dodawaj żółtka - jedno po drugim, cały czas mieszając. 
6. Do jajek przesiej obie mąki, proszek do pieczenia, roztopiony tłuszcz. Wszystko dokładnie wymieszaj. 
7. Gotowe ciasto przelej do foremki i wstaw do piekarnika. Piecz ok. 1 godzinę.   
8. Po wystudzeniu udekoruj babkę piaskową cukrem pudrem lub polewą czekoladową.   

Sposób przygotowania polewy czekoladowej: 
Do garnka włóż najpierw gorzką, a później białą czekoladę. Roztop je w kąpieli wodnej. Później 
zamieszaj je nożem, tak aby powstał marmurowy efekt.  Pamiętaj, aby nie wylać gorącej 
czekolady na babkę! Ostudź ją odrobinę, a dopiero później  udekoruj nią babkę.  

Smacznego życzy: Marcelina Górecka 6a 

Przepis na ciasto owocowe/ze śliwkami 
Składniki: mąka (najlepiej tortowa), proszek do pieczenia, 
1 budyń śmietankowy, cukier, jajka, 1 cukier waniliowy, 
margaryna, olej, owoce. 
Przygotowanie: Zmiksować jajka (3 sztuki) z cukrem  
(1 szklanka) i cukrem waniliowym, a następnie dodać 
margarynę (3/4 kostki). Teraz wsypać, do osobnej miski, 
mąkę (2 szklanki), proszek do pieczenia  
(2 łyżeczki) i budyń. Wymieszać dokładnie łyżką. Dodawać 
stopniowo wcześniej przygotowaną mieszankę. Na koniec 
dodać 3 łyżki oleju. Jeśli ciasto będzie bardzo gęste, 
dodać 2 łyżki mleka. Wyłożyć na blachę  (zostawić  ciasto  

 na  ściankach), dodać  owoce (śliwki skórką na dół). Do miski po cieście dodać 5 łyżek cukru, 6 
łyżek mąki i resztę margaryny. Całość wyrobić ręką, pokruszyć i posypać na wierzchu owoców. 
Piec około 45 minut w temperaturze 180 °C.      

                                                                            Mniam, mniam:  Zuzanna Kogut 6g 



 
Ciekawe zwyczaje wielkanocne w różnych krajach europejskich 
Mimo że Święta Wielkanocne już za nami, to chcielibyśmy podzielić 
się z Wami kilkoma ciekawostkami, jakie na ich temat, wyszukała 
nasza redaktorka. Wydanie tego numeru gazetki planowane było na 
kwiecień, ale pandemia pokrzyżowała nasze plany. 
 

      W wielu krajach na świecie panują odmienne przekonania, 
tradycje i zwyczaje. Obchodzone są także różne święta. Jednak  
w prawie wszystkich krajach świata obchodzi się Święta 
Wielkanocne. Nie są one jednak obchodzone w ten sam sposób.  
Oto 6 ciekawych tradycji wielkanocnych w różnych krajach Europy:  
 

       Jedną z ważniejszych tradycji w Finlandii jest wyhodowanie rzeżuchy i ozdobienie jej 
pisankami, a także jajkami z czekolady. Tak ozdobioną rzeżuchę stawia się na stole, jako główną 
dekorację.  
       W Grecji w Wielką Sobotę ludzie zaczynają dzień od rzucania z okien garnków, patelni,  
a także różnych naczyń. W ten sposób mieszkańcy Grecji pozbywają się startych przedmiotów. 
Niektórzy ludzie twierdzą, że rzucanie tych przedmiotów wita wiosnę i symbolizując nowe 
uprawy.  
       W Święta Wielkanocne we Włoszech organizowany jest pochód, w którym uczestniczą 
wszyscy mieszkańcy Florencji, władze miasta i muzycy. Ludzie przebrani są w średniowieczne 
stroje, a za nimi toczy się wielki wóz z fajerwerkami. Po jakimś czasie wóz ,,wybucha’’.  Jest to 
najważniejszy moment tej parady.  
       W Szwecji, w Wielki Piątek wszystkie dziewczynki przebierają się za czarownice i pukają do 
drzwi sąsiadów. Proszą ich, aby napełnili ich kociołki smakołykami. Ta tradycja trochę 
przypomina Halloween. 
        Ciekawym zwyczajem w Hiszpanii jest tradycyjny taniec śmierci „dansa de la mort’’, który 
odbywa się w Wielki Czwartek w mieście Verges. Tego dnia ludzie w Hiszpani przebierają się za 
szkielety i paradują ulicami miasta.  
     Na Węgrzech święconka ma szczególne znaczenie. Na licznych drzewach owocowych wiesza 
się kości z poświęconej szynki. Natomiast okruchy z kołacza rozsypuje się na kształt krzyża,  
na polach zasianych zbożem, aby odstraszyć ptaki. 

Marcelina Górecka 6a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie - źródło: Internet. Rysunek wykonała:  Marcelina Górecka 6a 



  
 

 Niektóre koty lubią pić z kranu. 
 Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca, w których nie można kupić Coca-Coli. 
 Jedna trzecia wszystkich portów lotniczych na świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. 
 Arabia Saudyjska jest jedynym krajem na świecie, w którym nie ma rzek 
 IPhone, książki o Harrym Potterze i kostka Rubika to 3 najlepiej sprzedające się produkty  

w historii ludzkości. 
 Poza znanymi nam zmysłami mamy także propriocepcję. Jest to zmysł świadomości pozycji ciała. 
 

Technika Pomodoro 
Jest to technika uczenia się. Chodzi w niej o to, żeby przez jakiś 
określony czas np. 20-25 minut uczyć się i nie rozpraszać niczym 
innym (telefonem, komputerem). Następnie przez krótszy czas np. 
5-10 minut zrobić sobie przerwę. Powtarzamy ten cykl przez jakiś 
czas, aż uznamy że jesteśmy wystarczająco nauczeni do 
sprawdzianu lub kartkówki. Aby pomóc sobie odliczać czas, można 
zainstalować jakąś aplikację, bądź po prostu ustawić minutnik. 
Nazwa „pomodoro” pochodzi od kuchennego minutnika właśnie  
w kształcie pomidora. 
                                                                                             Alicja Polus 6a 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło mandali: Internet 



 
 

*** 
Maciek siedział na plaży, mimo że już jutro zaczynał się nowy rok szkolny. Był zły na 

rodziców za to, że trzymają go tu, na drugim krańcu Polski w jakimś Kosakowie. Wszystko przez 
to, że dziadkowie przeprowadzili się tutaj parę dni wcześniej. Kochał dziadków, ale tak bardzo 
chciałby być w swoim pokoju i nawet prasować białą koszulę, mimo że tej czynności, nie lubił 
najbardziej na świecie. Te wszystkie kąty, szwy i zagięcia były dla niego jak czarna magia. Czuł, że 
nikt go nie rozumie, w końcu od jutra, od 1 września miał iść do nowej szkoły. Nie mógł się 
doczekać tego dnia, gdy pozna nowych kolegów, mimo że bał się braku zaakceptowania ze 
strony klasy znającej się od 7 lat. Nadal ciekawość zwyciężała nad stresem i strachem. Z tego 
zamyślenia wyrwała go kuzynka Lena: 

- Hej Maciek, dawaj, czekamy na ciebie - krzyknęła Lena. Maciek obrócił się w jej stronę 
i odkrzyknął; 

- Idę, idę Lena - Lubił ją, dziewczyna w luźnych hipsterskich spodniach z szalonymi 77 
dredami na głowie była dla niego jak siostra. Cztery lata starsza kuzynka, z którą mieszkał na 
strychu w domu dziadków, z każdym rokiem była dla niego bliższa. Jeszcze 5 lat temu, gdy miał 8 
lat, byli jak dwa różne bieguny, jemu kojarzyła się ze straszeniem go na każdym kroku. W starym 
domu dziadków chowała się za filarami z żółtego drewna o charakterystycznym zapachu, a gdy 
on po długim chodzeniu po domu poddawał się w poszukiwaniach, Lena wyskakiwała na niego 
zza rogu. Teraz wszystko się zmieniło, ona wchodząca w dorosłość i on dopiero poznający świat, 
w którym ona żyła już od kilku lat. I znowu z zamyślenia wyrwał go krzyk. 

- Maciek, no dawaj - W jego uszach znowu zadzwonił jej głos i pobiegł na molo za 
dziewczyną w kolorowych spodniach. 

Jakub Lubiszewski 7c 
 

*** 
Bianka wyłączyła komputer po kilku 

godzinach lekcji. Sprawdziła w telefonie 
godzinę i pogodę, 15:26 i 25°C.  

- Wyjątkowo gorąco jak na wiosnę. - 
stwierdziła, przebierając się w ciuchy do 
wyjścia. Wyszła  z  mieszkania i  zadzwoniła   po 
swoją koleżankę, Monikę. Umówiły się 
wcześniej na wycieczkę rowerową.  

- Więc? Gdzie się dzisiaj wybieramy?  
-Lody! -  krzyknęła uśmiechnięta Monika  
i wsiadła na siodełko, kierując się w stronę 
 pobliskiej lodziarni. Zaraz za nią pojechała 
uśmiechnięta Bianka.  

 
Tekst i rysunek:  

Zuzanna Kogut kl. 6g 

 



 
 

Szkolny  internetowy quiz wiedzy  
o Patronie szkoły dla klas 4-8 

1 miejsce: Anastazja Pacula 8a,  
Klaudia Rejek 8b, Marek Rejek 8b, 
2 miejsce: Aleksandra Kubiak 6g,  
Jakub Krukowski 4c, Małgorzata Pacula 6h,  
Antonina Twardowska 6d, Michał Ziemblicki 4c 
3 miejsce: Maciołka Michał 5b, Artur  
Raczkowski 7d, Eryk Sikora 8a 
 

Quiz literacki "Hobbit, czyli tam i z powrotem", 
w którym udział wzięło 108 uczniów klas 4-8 
1 miejsce zajęli uczniowie, którzy uzyskali  
97,2%  poprawnych odpowiedzi:  
Paweł Lignarski  7c   
Paweł Maksoń  7c   
2 miejsce zajęli uczniowie, którzy uzyskali  
94,4%  poprawnych odpowiedzi:  
Dawid Balcarek  8a 
Natalia Błażuk  6f 
Natalia Cywka 6g 
Filip Fidor 7e  
Łukasz Kaczmarek 6b  
Wiktoria Susło 7e 
Konrad Woszczyk  6g 
3 miejsce zajęli uczniowie, którzy uzyskali  
91,7%  poprawnych odpowiedzi: 
Mikołaj Kosowski 8a 
Oliwia Krążała 6f  
Anastazja Pacuła 8a  
Małgorzata Sawaryn 7e  
Jakub Socha 7b  
Filip Tomasiak 6f 

Quiz literacki z książki "Czerwone krzesło",  
w którym udział wzięło 67 uczniów: 
             1 miejsce: Emilia Spik 6c, 
 uzyskała 94,7% prawidłowych odpowiedzi  
        2 miejsce: Dominika Bartyna 4a,  
uzyskała 90,7% prawidłowych odpowiedzi 
3 miejsce:  Katarzyna Skotny 4a i Oliwier Czyż 7e, 
     uzyskali 89,3% prawidłowych odpowiedzi. 
 

zDolny Ślązak 2021 
Laureatem z przedmiotów: język polski, 

historia, matematyka, geografia 
został: Marek Rejek z klasy 8b. 

Język angielski 
Do etapu powiatowego doszli:  

Aleksandra Bąkiewicz 8b, Dominik Miś 8b 
GEOGRAFIA 

Finalista: Kajetan Korgól 7a 
CHEMIA 

Do etapu powiatowego doszedł: 
Marek Rejek 8b 

BIOLOGIA 
Do etapu powiatowego doszła: 

Małgorzata Golema 7b 
JĘZYK ANGIELSKI 

Do etapu powiatowego doszli: 
Aleksandra Bąkiewicz 8b, Dominik Miś 8b 

MATEMATYKA 
Do etapu powiatowego doszli: 

Gabriela Olszowa 7b, Klaudia Rejek 8b, 
Artur Raczkowski 7d 

 
 
 

 

Konkurs DICTO-CHALLENGE (język angielski) 
Do finału zakwalifikowała się Aleksandra 
Śliwka 8a. Ola zakwalifikowała się też do  

2 etapu konkursu „English Master” 
 

Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego 
Union Jack Contest + 

Do finału konkursu zakwalifikował się  
Eryk Sikora 8a 

 
 Konkurs plastyczny Samorządu 

Uczniowskiego "Zielono i kolorowo  
na wiosnę” 

1 miejsce: Małgorzata Pacula 6h  
2 miejsce: Adela Staniczek 4e 

3 miejsce: Maksymilian Lempach 5c 
Wyróżnienie: Zuzanna Strasburger 5b 
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1. Drzewo i galeria handlowa. 
2. “[...]zielona, natury dywanie, 
Już niejedno o Tobie napisano zdanie. 
Nie wyobrażam sobie Twej nieobecności, 
Tobą porośnięta droga szczęśliwości[...]”  
Pisał tak o niej Szymon Kołodziejczyk. 
3. Pierwszego dnia wiosny chodzą na nie uczniowie. 
4. “Zawsze, gdy o tym myślę, staram się pamiętać, że [ …] będzie – z ludźmi lub bez nich. Ten 
obraz […]  bez ludzi zawsze robi na mnie ogromne wrażenie – nie jesteśmy tu konieczni. Dlatego 
wyrażenie „robić coś dla […]” jest trochę pozbawione sensu. Działając ekologicznie, działamy 
głównie dla siebie i na rzecz ochrony tego świata, który znamy. Działamy w obronie przede 
wszystkim siebie, a dopiero przy okazji w obronie współistniejących gatunków, całego naszego 
ekosystemu.”  
Mówi o niej polska noblistka - Olga Tokarczuk. Dałem ten przykład nie tylko, żebyście odgadnęli 
hasło, chciałbym też, żebyście się zastanowili nad tymi słowami. 
5. „Nad (…) wielką i czystą 
Stały rzędami opoki; 
I (…) tonią przejrzystą 
Odbiła twarze ich czarne.” 
Tak pisze o niej Adam Mickiewicz. Podpowiedź: nie da się bez niej żyć. 
6. Przebijają puch śniegu na początku wiosny. 
7. Czasem mówi się o niej “Matka”. 
8. Astronomiczna pora roku, która jest zmorą alergików.  

Jakub Lubiszewski 7c 

Aby ta krzyżówka nie była tylko zabawą, ale również czegoś uczyła i wnosiła coś do naszego życia, 

przytoczę cytat tłumaczący znaczenie HASŁA. 

“Z [… ]związana była symbolika roślinna, często wiąże się ją z kwiatami i barwą zieloną. Do 

ustabilizowanych cech Mary należy jej związek z wodą. 

[…] symbolizowała nieczyste siły, choroby (mór, śmierć), które razem z nią wynoszono poza granice 

ludzkiego świata, a wtórnie uosabiała zimę. Z drugiej strony, była wiązana z urodzajem i płodnością (miała 

funkcje apotropeiczne1).” 

Cytat pochodzi z pracy naukowej Michała Łuczyńskiego “Kognitywna definicja […] - Próba rekonstrukcji 

fragmentu tradycyjnego mitologicznego obrazu świata Słowian” 
1Apotropeiczne - obronne, chroniące ludzi przed nieszczęściami i złymi mocami.       



 *** 
Pacjent u lekarza: 
- Panie doktorze wszystko mnie boli.   
Dotykam nos - boli 
Dotykam brzuch - boli 
Dotykam kolano - boli 
Doktor: Ma pani złamany palec 
 

   *** 
Jak się nazywa biegnąca ryba?  
- Maratuńczyk. 
 

    *** 
Dwaj górale kłócą się, kto jest silniejszy? 

- Ja ważę 300 kg 

- Ja 400 kg 

- Ja 500 kg. 
Jeden wpadł do wody i krzyczy 

- Ja tonę! 
Drugi na to odpowiada: 
- A ja dwie! 

      *** 
Nauczycielka pyta uczniów: 
- Kto to powiedział: „Wiem, że nic nie 
wiem?”. 
- Mój ojciec, jak zobaczył pani zadanie - 
odpowiada Jaś/ 
 

                     
                *** 
Rozmawiają dwaj koledzy 
- Co się stało? 
- Zwolnili mnie z pracy 
- A czemu? 
Bo jak był toast z okazji urodzin szefa 
 to on powiedział:   
- Niech żyją pracownicy. 
A ja dodałem: 
- A z czego? 
 

        *** 
Dwie bibliotekarki poszły razem na ryby.  
Jakie robaki wzięły na przynętę? 
- Mole książkowe 
 

           *** 
Co mówisz, jak wieszasz pranie?  
- Rzeczywiście. 
 

       *** 
Co zrobić, gdy goni nas pies na rowerze? 
- Zabrać mu rower! 
 

                   *** 

Recenzja restauracji na księżycu:  
Dobre jedzenie, ale brakuje atmosfery. 

 
Humor przygotowała: Alicja Polus 6a 
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