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1. Czy od zawsze chciała być Pani nauczycielką?  

Tak. W dzieciństwie uczyłam lalki i misie. 

2. Czy ktoś Panią zainspirował do wyboru 

właśnie tego zawodu? 

Tak, moja mama. 

3. Jaki był najlepszy nauczyciel w pani 

dzieciństwie? Jakim był człowiekiem?  

Nauczycielka matematyki. Była wymagająca, 

ale sprawiedliwa. 

4. Czy ważne jest dla Pani to, żeby uczniowie 

Panią lubili? 

 Sympatia jest miła, ale wolę, aby uczniowie 

darzyli mnie szacunkiem. 

5. Jaką receptę ma Pani dla swoich uczniów żeby 

lepiej się uczyli? 

 Trzeba uczyć się dla siebie. Najważniejsze, aby 

realizować swoje pasje. 

6. Jaka jest Pani recepta na tak fantastyczną                       

i olśniewającą formę psychiczną pomimo 

obcowania  z młodymi, często zbuntowanymi, 

dziwnymi niepokornymi uczniami?  

To dzięki obcowaniu z młodymi, człowiek 

ciągle czuje się młodo i na topie. 

7. Co jest dla Pani najważniejsze w uczeniu?  

Na pewno wzbudzanie pasji. 

8. Co Pani czuje, kiedy stawia jedynki?  

Jest mi wtedy bardzo przykro. 

9. Co Pani czuje, kiedy stawia szóstki? 

 Jestem dumna z ucznia. 

10. Czy pamięta Pani jakiegoś 

najtrudniejszego ucznia w swojej karierze 

zawodowej? 

 Nie ma trudnych uczniów, są uczniowie, 

którym trudno się uczyć. Ważny jest wkład. 

Każdy ma inny talent. 

11. Czy bardziej zapadają Pani w pamięć 

zdolni i wybitni uczniowie, czy raczej Ci  

niepokorni, z którymi było mnóstwo problemów?  

 Pamięta się i tych i tych.  

12. Czy jest Pani zadowolona ze swoich 

osiągnięć?  

 Jasne, ale należy pamiętać, że człowiek uczy się 

całe życie. 

13. Czy zadaje Pani dużo prac domowych?  

Obecnie nie zadaję w ogóle.  

14. Najbardziej obciachowa rzecz jaką Pani 

zrobiła w swoim życiu  to…?  

Nie mogę powiedzieć 

15. Jakie ma Pani najlepsze wspomnienie                   

z dzieciństwa?  

Zabawy na podwórku. 
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16. Jakie cechy u ludzi Pani ceni, a jakich 

Pani nie toleruje?  

Najważniejsza jest dla mnie szczerość, nie 

toleruję kłamstwa. 

17. Czy lubi Pani słuchać muzyki?  

Słucham muzyki poważnej, ballad, rocka                     

i wiele gatunków. 

18. Czy ma Pani ulubioną książkę? 

Kocham książki, ciągle każdą traktuję jak 

nową przygodę, lekcję życia. 

19. Gdzie chciałaby Pani być za  10, 15  

lat? 

Na emeryturze i gdzieś w podróży. 

20. Jaki ma Pani największy życiowy 

sukces? 

Moje dzieci i moją pracę. 

21. Czy ma pani jakieś zwierzątko? 

Kocham psy. Obecnie nie posiadam.  

22. Czy ma Pani jakieś hobby? Jeśli tak to 

jakie? 

Prace ręczne, pływanie, jazda na rowerze, 

podróże. 

23. Co najczęściej robi Pani w wolnym 

czasie? 

Realizuję swoje pasje. 

24. Czy była Pani gdzieś poza granicami 

naszego kraju? 

Tak. 

25. Jaki kraj chciałaby Pani odwiedzić? 

Cały świat. 

Dziękujemy za wywiad i poświęcony nam czas.  

Daria Białous 

 Jakub Bibułowicz kl. VI 

 

 

 

Klasa 4 

Andżelika Z.- Byłam nad morzem                 

i dostałam psa. 

Kacper K. - Pojechałem z rodziną 

nad jezioro. 

Aleksandra K.- Wakacje spędziłam             

w Stegnie na plaży oraz w Turcji. 

Poza tym w wakacje dostałam psa.  

Maria D. – Byłam na biwaku 

harcerskim. Odwiedziłam na dłużej 

dziadków oraz wyjeżdżałam                       

z rodziną do Turcji. 

Oliwka M. - Byłam u dwóch babć                   

i jeździłam na plażę. 

Alicja K.- Pojechałam do Chorwacji               

i do Czech. 

Martyna Sz. – Wakacje spędziłam 

nad morzem. Byłam w kinie                         
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i spotykałam się z koleżankami. 

Odwiedziłam też babcię. 

Julian Z. – Pojechałem z rodziną                   

w Bieszczady.  Grałem w piłkę nożną                    

i na komputerze. 

Wiktor M. – Byłem nad jeziorem. 

Zofia W. – W wakacje byłam                       

na koloniach. 

 

 

 

Klasa 5 

Karol D. – Byłem w górach                         

i w Czechach. 

Maja J. – Objechałam całą Polskę. 

Alicja W. – W wakacje byłam                       

we Włoszech. 

Weronika D. – Byłam na ciekawym 

obozie sportowym. 

Miłosz Sz. – Byłem w Augustowie 

oraz grałem na komputerze. 

Julia B. – Nauczyłam się pływać. 

Kacper Z. – Wakacje spędziłem                    

w Gołdapi. 

Lena B. – W wakacje byłam                          

w Mrągowie. 

Michał Ś. – Byłem na obozie 

pływackim. 

Dominik M. – W wakacje z rodziną 

byłem w Turcji i w górach. 

Arek P.- W wakacje wyjeżdżałem                 

z rodzicami i siostrą na Węgry. 

Balaton jest super! 

Bartek K.- Wyjeżdżałem z rodziną             

w Bieszczady. 

 

Klasa 6 

Maciej B. – Wyjeżdżałem na Mazury, 

do Augustowa i do Czech. 

Daria B. – Z rodzicami byłam nad 

morzem. Poza tym uczestniczyłam 

w obozie harcerskim  i sportowym, 

na obozie w Chorwacji, odwiedziłam 

też przepiękną Wenecję. 

Kuba B. – Byłem na meczu Ligi 

Mistrzów pomiędzy Benfica Lizbona 

2 vs 0 Dynamo Kijów. 

                                  Amelia Zaczeniuk  

                                  Ewa Jarmołowska kl. V 
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„Ballady i romanse” zostały opublikowane                       

w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część 

pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. 

Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy 

wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej 

w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym                      

z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór 

nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący 

naturalnością stylu                 i prostotą języka. 

Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie 

wybitnego autora, który na tle nastrojowej 

przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy 

świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej 

moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji 

rychło stał się literackim wydarzeniem, 

wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników 

literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu 

są niezwykle popularne, a ich współczesne 

znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok 

Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku        

z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru. 

Utwór jest uważany za literacki manifest 

romantyzmu w Polsce, rozpoczyna się mottem: 

Zdaje mi się, że widzę… gdzie?/ Przed oczyma 

duszy mojej. Stał się tym samym swoistym credo 

przyszłej drogi twórczej poety. Poetycka opowieść 

dotyka problemu miłości, odmiennego 

postrzegania świata, a także samotności w tłumie. 

Akcja rozgrywa się nad ranem, kiedy zaciera się 

granica między nocą a dniem, kiedy dzieją się 

rzeczy zagadkowe i tajemnicze. Miejsce akcji nie 

jest skonkretyzowane, najprawdopodobniej to 

jakieś miasteczko. W utworze występuje dualizm 

świata przedstawionego, obok postaci 

rzeczywistych (Karusia), występują postacie 

nierealne (zjawa Jaśka). Fabuła utworu oparta jest 

na motywie utraconej miłości i tęsknocie za nią. 

Utwór stał się pretekstem do głośnej walki o nowe 
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autorytety moralne i poznawcze. Stanowił również 

dialog pomiędzy głosem odchodzącej epoki 

Oświecenia a młodym pokoleniem romantyków. 

Przedstawiciel nowej epoki, narrator ballady 

stwierdza: czucie i wiara silniej mówi do mnie niż 

mędrca szkiełko i oko – jest to jednocześnie 

przesłanie romantyków. 

 

 

 

Czucie i wiara silniej mówi do mnie 

Niż mędrca szkiełko i oko 

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd 

iskierce. 

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! 

Miej serce i patrzaj w serce! 

 

 

 

 

 

 

Adam Bernard Mickiewicz (ur. 24 grudnia 

1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 

listopada 1855 w Stambule) – polski poeta, 

działacz polityczny, publicysta, tłumacz, 

filozof, działacz religijny, mistyk, organizator      

i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.  

Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta 

Krasińskiego uważany za największego poetę 

polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej, 

a nawet za jednego z największych na skalę 

europejską. Członek i założyciel Towarzystwa 

Filomatycznego. Jeden z najwybitniejszych 

twórców dramatu romantycznego w Polsce, 

zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej 

Europie porównywany do Byrona i Goethego. 

Znany przede wszystkim jako autor ballad, 

powieści poetyckich, dramatu „Dziady” oraz 

epopei narodowej „Pan Tadeusz”,  uznawanej 

za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej              

https://pl.wikipedia.org/wiki/24_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1798
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaosie_(Bia%C5%82oru%C5%9B)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3dek
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1855
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stambu%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczyciel_akademicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Krasi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Krasi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_polska_%E2%80%93_romantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Filomatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Filomatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat_romantyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Gordon_Byron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ballada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_poetycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_(dramat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Tadeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta_w_Polsce
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w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Narodowy poeta Polski, Litwy i Białorusi. 

Działacz niepodległościowy, organizator 

polskich oddziałów do walki z Rosją, 

bonapartysta.  

W 1822 powstał zbiór „Ballad i romansów”, 

uważany powszechnie nie tylko za właściwy 

debiut Mickiewicza, ale również za dzieło 

oficjalnie rozpoczynające epokę romantyzmu w 

Polsce. Sporo kontrowersji wywołała w swoim 

czasie ballada otwierająca cykl, 

„Romantyczność”, zwłaszcza śmiałym 

przełożeniem ludowości nad postęp 

cywilizacyjny, kreacją nowego typu wzoru 

moralnego (młoda wiejska dziewczyna 

zdradzająca skrajną nierównowagę 

emocjonalną). 

„Ballady i romanse”, oprócz ballad 

(poważnych i ironicznych), zawierały również 

przypowiastki sentymentalne. Utwory zbioru 

cechował typowo romantyczny zwrot w stronę 

folkloru i niesamowitości, mocno 

zaakcentowane moralne przesłanie oraz 

przekonanie o metafizycznych powiązaniach 

między dobrem a złem – zbrodnią i karą.  

                                                                  

Magdalena Roszkowska kl. VIIIb 

 

 

 

 

 

28 września odbył się w naszej szkole 

Europejski Dzień Języków Obcych.                   

W przygotowaniach wzięli udział 

uczniowie klas IV-VIII, pod czujnym 

okiem nauczycieli języków obcych oraz 

wychowawców. Każda klasa wylosowała 

jeden kraj i miała za zadanie poprzez 

występ artystyczny, ukazać klimat 

danego państwa. Kraje które przedstawili 

reprezentanci klas to: Portugalia, Grecja, 

Włochy, Szkocja, Bułgaria oraz Czechy. 

W trakcie występów panowała atmosfera 

doskonałej zabawy a jednocześnie nauki. 

Natomiast 26 września Europejski Dzień 

języków obcych obchodziła klasa 2a.  

 

Klasa IV opowiedziała o Portugalii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonapartyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ballady_i_romanse
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ballada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyczno%C5%9B%C4%87_(Mickiewicz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sentymentalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesamowito%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o
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Klasa V przybliżyła nam ciekawostki o Grecji i 

zaprezentowała słynny taniec Greka Zorby. 

 

Klasa VI przedstawiła Włochy nie zapominając 

o „czarnej stronie” tego kraju 

 

 

Klasa VII tanecznym krokiem przeniosła nas 

do Szkocji. 

 
 

Klasa VIIIa przedstawiła Bułgarię. 

 

 

 
 

Dzięki występowi klasy VIIIb przypomnieliśmy 

słynnych, znanych i lubianych „Sąsiadów”                                             

oraz wysłuchaliśmy koncertu prosto z Czech 

 

 

 
 

Od redakcji 
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14 października 1773 roku z inicjatywy 

Stanisława II Augusta założono w Polsce 

Komisję Edukacji Narodowej. Na początku w 

Komisji działało  4 senatorów i 4 posłów, 

pracowali tam również uczeni. Pracownicy 

Komisji Edukacji Narodowej między innymi 

opracowywali podręczniki do szkół oraz 

tworzyli przepisy szkolne. Podczas zaborów 

działalność Komisji została przerwana, 

jednak nauczyciele nie przerwali pracy                        

i nadal w ukryciu wykonywali swój zawód. 

Dopiero w czasie PRL-u zaczęto oficjalnie 

obchodzić Dzień Nauczyciela. W Polsce od 

1972 roku każdy 14 października jest 

Dniem Edukacji Narodowej ponieważ w tym 

dniu powołano Komisję Edukacji Narodowej, 

która uporządkowała i ulepszyła polską 

edukację. 

W naszej szkole powstała wystawa zdjęć 

naszych nauczycieli, gdy byli dziećmi. 

Obecnie każdy chętny uczeń może przyjść                     

i spróbować odgadnąć kto jest kim. Zadanie 

to niełatwe ale nie brakuje śmiałków 

podejmujących to wyzwanie! Należy 

dopasować zdjęcia do imion i nazwisk 

nauczycieli. 

O wynikach tego quizu napiszemy                        

w kolejnym numerze. 
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13 października nasza szkoła świętowała 

Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 

uczniowie pod opieką pani Joanny Kazuczyk         

i Renaty Zegadło-Piaseckiej zaprezentowali 

szkolną wersję „Familiady”. Pod ogniem 

pytań Karola Strasburgera stanęły dwie 

drużyny: Genialne Dziewczęta z fenomenalną 

Marysią oraz Pięciu Łowców z niezawodnym 

Darkiem. Występ zwieńczył występ chóru, 

który śpiewająco złożył wszystkim życzenia. 

                        
 

  
 

Emil Łapiński kl. VI 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko zaczyna się w Lesznie gdzie od 

najmłodszych lat wychowywał się Robert. Jego 

pierwszym klubem piłkarskim był Partyzant 

Leszno, którego kierownikiem był  ojciec 
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Roberta pan Krzysztof Lewandowski. Niestety 

nie był on w stanie oglądać podbojów 

boiskowych Roberta, ponieważ odszedł z tego 

świata w  lutym 2005 roku.    

 

                                                                    

Kolejnym klubem do którego dołączył Robert 

była Varsovia.  

Dołączył tam w wieku 6 lat, dlatego musiał 

grać z starszymi od siebie kolegami o 2 lata. Po 

2 latach gry w starszym roczniku Varsovia 

utworzyła rocznik 1988. Grał on w niej do 16 

roku życia, potem jednak musiał z niej odejść 

ponieważ nie było tam już dalszej drogi 

rozwoju juniorów. Trafił on zatem do Delty 

Warszawa. 

 

Niestety Delta szybko się rozpadła, a Robert po 

raz kolejny nie miał miejsca w którym mógłby 

się rozwijać. Trafił on  wtedy do III ligowych 

rezerw Legi Warszawa. Udało mu się tam 

zadebiutować. Niestety kontuzja wykluczająca 

go na długi czas spowodowała, że Legia nie 

chciała nim przedłużać już kontraktu. 

 

 

Przyjął go dopiero 3 ligowy Znicz Pruszków.     

Udało mu się pierwszy raz   w historii 

awansować do 2 ligi ze Zniczem. Zasługą 

awansu był Robert strzelający dublet w 

dającym awans meczu z Concordią Piotrków 

Trybunalski. Po tym pięknym sezonie Lech 

poznań połasił się na 20 letniego napastnika za 

1.5 mln złoty. Udało mu się wygrać 

Mistrzostwo Polski z Kolejorzem (przydomek 

Lecha Poznań) w sezonie 2009/2010. Został on 

również królem strzelców. Po tych wszystkich 

latach spędzonych w Polsce Robert zapragnął 

zagrać w innym kraju. Przeszedł więc do 

niemieckiej Borussii Dortmund. 

Z Borussią Lewandowskiemu udało się 
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osiągnąć wiele sukcesów takich jak: dwukrotny 

mistrz Niemiec, zdobywca pucharu Niemiec, 

zdobywca superpucharu Niemiec                                     

i wiele innych. Niestety nie udało mu się 

zdobyć trofeum UEFA Champions Leauge                       

w 2013 roku w finale z Bayernem, do którego 

następnie przeszedł za 50 mln euro. 

W Bayernie grał aż 8 sezonów czyli aż 375 

spotkań. Wygrał : UEFA Champions Leauge  

w roku 2020, Klubowe Mistrzostwa Świata 

2021, Mistrza Niemiec aż 8 razy z rzędu,                   

3 razy Puchar Niemiec, Superpuchar UEFA,                

5 razy Superpuchar Niemiec.  

 

 

W tym sezonie 2022/2023 przeszedł do FC 

Barcelony za 45 mln euro. Jest on już w 

kolejnej najlepszej lidze świata czyli La Liga. 

Oby tutaj też zdobył wiele różnych                             

i wspaniałych osiągnięć. 

 

 

Oto jego wszystkie osiągnięcia 

indywidualne: Dwukrotny Piłkarz roku 

UEFA, 18 krotny Król strzelców oraz 

12-krotny piłkarz roku. 

I nie zapominajmy, że jest stałym 

kapitanem reprezentacji polskiej kadry 

piłki nożnej. 

 

                                                                                  
Źródła: Google.com, Transfermarkt.com 

 
Kacper Świstun kl. VIIIb 
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Nauczycielka pyta Jasia: 

- Powiedz, skąd biorą się śledzie? 

- No... te, tego... hmm... Jeden śledzi 

drugiego! 

~ 

 Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej 

nauczycielce? 

- No wiesz mamo, w wakacje? 

~ 

Mama do Jasia: 

- Kiedy wreszcie poprawisz te dwie 

jedynki z matematyki? 

- To nie takie proste, nauczycielka nie 

wypuszcza dziennika z rąk! 

~ 

Jaś przynosi do domu świadectwo 

szkolne. Ojciec łapie się za głowę: 

od góry do dołu same dopuszczające! 

Tylko na końcu piątka ze śpiewu. 

- Nie rozumiem - powiada rozgoryczony 

ojciec - jak ci się po tym wszystkim 

jeszcze chciało śpiewać?! 

~ 

 Jak ci się podoba w szkole, Jasiu? - pyta 

ciocia pierwszoklasistę. 

- Można wytrzymać, tylko czas między 

przerwami bardzo się dłuży. 

~ 

- Jasiu, wymień proszę cztery żywioły - 

prosi nauczyciel. 

- Ogień, powietrze, ziemia i... 

- No, a czym myjesz ręce? - podpowiada 

nauczyciel. 

- Aha, mydło! 

~ 

W przedziale kolejowym chłopiec co 

chwila pociąga nosem. 

Mężczyzna z naprzeciwka nachyla się do 

niego i mówi: 

- Chłopcze, nie masz chusteczki do nosa? 

- Mam, ale nieznajomym nie pożyczam! 

~ 

- Panie doktorze z moim mężem coś nie w 

porządku. Po wypiciu kawy zjada całą 

filiżankę. 
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- Doprawdy całą? 

- No nie, pozostawia uszko. 

- To rzeczywiście dziwne, przecież uszko 

jest najsmaczniejsze! 

~ 

Podczas koncertu w filharmonii jeden z 

widzów, muzyk, wyjmuje z kieszeni 

chusteczkę i zawiązuje na niej supełek. 

- Po co to robisz? - pyta żona 

- Żeby nie zapomnieć melodii! 

~ 

Mama pyta Kubę: 

- I jak tam nowy nauczyciel? 

- Chyba niewiele wie. Cały czas o coś nas 

pyta. 

~ 

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna 

się z uczniami: 

- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, 

abyście we wrześniu wrócili do szkoły 

mądrzejsi. 

- Nawzajem, proszę pana! 

~ 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka 

polskiego swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod 

moim wypracowaniem. 

- Napisałem: Pisz wyraźnie. 

~ 

Jasiu, dokąd się tak śpieszysz? 

- Dostałem jedynkę z matematyki i chcę 

dostać lanie od mamy. 

- Zwariowałeś? Dlaczego?! 

- Bo jak potem wróci tata, to dostałbym 

mocniejsze. 

~ 

Pani od biologii pyta Jasia: 

- Jasiu wymień 5 zwierząt mieszkających 

w Afryce. 

- Na to Jaś: 2 małpy i 3 słonie. 

 

 

My, dzieci, musimy słuchać mamy, co jest 

czasami trudne. Najbardziej ze wszystkich 

słucha mamy tatuś. 

Dziś Prusa można spotkać w każdej 

księgarni. 

Matejko malował pod Grunwaldem. 

Mąż Skłodowskiej był rad, że żona odkryła 

rad. 

 Martyna Szewczuk kl. IV 
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Ile jabłek możesz zjeść gdy masz pusty 

żołądek? 

                      *Jedno, potem już nie będzie pusty 

Jakie zwierzę może skakać wyżej niż 

budynek? 

                        *Każde bo budynek nie skacze 

Mężczyzna kupił auto w dolarach ale 

nie zapłacił ani grosza. Jak to zrobił? 

                          *Płacił w dolarach 

Co się stanie jeśli jasny kamień 

wrzucimy do Morza Czarnego? 

                         *Kamień będzie mokry 

Jesteś pilotem samolotu 

pasażerskiego. Po lądowaniu                     

w Warszawie wysiadło 26 osób,                    

w Poznaniu wysiadło 8, a w Gdańsku 

3. Ile lat ma pilot? 

                         *Tyle, co Ty, bo jesteś pilotem 

Parys miał w koszu 3 jabłka, które 

rozdał 3 boginiom tak, że każda                      

z nich dostała jedno jabłko, ale jedno 

jabłko zostało w koszyku. Jak to 

możliwe? 

                *Jedna bogini dostała jabłko z koszykiem 

Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie 

przyjdzie dzisiaj. 

                  *Jutro 

Co jest na końcu tęczy? 

                   *Litera „A” 

Jeśli troje dzieci i ich trzy psy nie 

znajdowało się pod parasolem, to jak 

to się stało, że żadne z nich nie 

zmokło? 

                       *Nie padało 

Gdzie czwartek jest przed środą? 

                        *W słowniku 

Czy gęś może nazwać się ptakiem? 

                         *Nie, przecież nie potrafi mówić 

Co łapie, ale nie rzuca? 

                           *Mróz 

Dlaczego podręcznik od matematyki 

bywa smutny? 

                            *Ma tak wiele problemów  

 

 

Od redakcji 
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Jesień to specyficzna pora roku. Albo się ją kocha 

albo nienawidzi. Lecz każdy musi ją tolerować, 

ponieważ co roku gości ona w Polsce. 

Czy wiesz dlaczego jesienią liście zmieniają kolor 

z zielonego na pomarańczowy lub brązowy? 

Dzieje się tak za sprawą ograniczonego dostępu do 

słońca, jeśli jest mało słońca liście nie mają 

odpowiedniej ilości chlorofilu, dlatego żółkną. 

Zapewne teraz zastanawiasz się, dlaczego zmieniają 

kolor na żółty. Ponieważ wytwarzają wtedy inne 

barwniki takie jak karoten. Jest to barwnik 

pomarańczowy. 

Polecie, jest uzupełnieniem pór roku. W tym 

wypadku jest to pora przejściowa między 

latem, a jesienią. Taką porą jest również 

przedwiośnie czy przedzimie. 

Zapewne jesień kojarzy Ci się również                         

z odlatywaniem ptaków do ciepłych krajów, 

dzieje się tak za sprawą tego, że ptaki, które 

odlatują nie miałyby możliwości przetrwania w 

tak ciężkich warunkach, ponieważ nie miałyby 

możliwości zdobycia pożywienia. Miedzy 

innymi do takich ptaków należą bociany. 

Zapewne niejednokrotnie słyszałeś/aś,                      

że kasztany są to dary jesieni. Kasztany 

jadalne mogą służyć nam za podstawę 

przepysznego deseru, pieczone kasztany mają 

charakterystyczny smak i zapach, który                      

z pewnością zapamiętasz. 

Czy wiesz dlaczego jesienią drzewa zrzucają 

liście? Drzewa pozbywają się liści, aby nie 

tracić wody podczas zimy.  

Dlaczego ptaki wiedzą kiedy odlatywać do 

ciepłych krajów, zapewne wiele razy się nas 

tym zastanawiałeś/aś. Ptaki doskonale czują 

zmiany pogodowe. Jednak najważniejsza jest 

dla niej oczywiście długość dnia, kiedy 

zauważą, że dzień staje się krótszy, odlatują do 

ciepłych krajów ponieważ wtedy mają 

możliwość na przeżycie. 

 

Czy wiesz, że listopad jest najbardziej 

pochmurnym miesiącem w całym roku, 

zazwyczaj wtedy następuje załamanie pogody, 

które skutkuje tym, że nasze samopoczucie 

staje się gorsze. 

Jesień wpływa na gorsze samopoczucie 

głównie dlatego, że dzień jest krótszy i brakuje 

nam promieni słonecznych. 

Oficjalny pierwszy dzień jesieni przypada na 

23 września. Jej ostatnim dniem jest                         

22 grudnia, kiedy to zaczyna się kalendarzowa 
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zima. W naszej szerokości geograficznej, za 

miesiące jesieni uważamy wrzesień, 

październik i listopad. 

Polska złota jesień uważana jest za jedną                      

z najpiękniejszych pór roku przez Polaków. 

Przepiękne kolory liści i szum pod nogami 

spowodowany ich opadaniem przenosi nas do 

historii jak z bajki. Warto zauważyć, że nie 

każdego roku możemy podziwiać, tą piękną 

formę jesieni. Wszystko zależy od prądów 

atmosferycznych, które właśnie w tym czasie 

przechodzą nad Polską. 

W naszym rodzimym języku mamy tylko jedno 

określenie na tę porę roku, czyli jesień. Język 

angielski zaś, posiada aż dwie nazwy na tą 

jedną porę roku. Można ją nazwać zarówno 

Atumn, jak i Fall. 

Kiedy na naszej półkuli północnej zaczyna się 

jesień, to na półkuli południowej w tym samym 

czasie rozpoczyna się wiosna. Dzieje się tak, 

ponieważ pory roku zależą od tego, jaka ilość 

promieni słonecznych dociera do ziemi                       

w konkretnym czasie. 

Jesień jest porą roku, kiedy wszystkie żywe 

stworzenia zaczynają przygotowywać zapasy 

na zimę. Dzieje się tak, ponieważ zimy w 

naszym klimacie są zazwyczaj ciężkie i żeby 

przetrwać do następnej wiosny, należy 

zaopatrzyć się w niezbędny prowiant, który 

pozwoli przetrwać te kilka miesięcy mrozów                   

i śniegów. Dokładnie tak samo jest w 

przypadku ludzi. Być może w dzisiejszych 

czasach jest już to trochę mniej widoczne, ale 

jesień jest czasem, kiedy już nawet 

podświadomie gromadzimy zapasy na te zimne 

miesiące. Natury nie da się oszukać, a my 

ludzie, jesteśmy nieodłączną częścią przyrody, 

dlatego też zachowujemy się i działamy 

zgodnie z jej rytmem i jej zasadami.  

Kilka ciekawostek związanych z Halloween: 

Nazwa prawdopodobnie jest skrótem od zwrotu 

„ All Hallows’ Eve”, czyli Wigilia Wszystkich 

Świętych. Halloween jest, drugim po Bożym 

Narodzeniu, najbardziej dochodowym świętem 

w Stanach Zjednoczonych. Jak wiecie u nas w 

Polsce nie obchodzimy halloween ale mamy 

bardzo podobne święto czyli Wszystkich 

Świętych, dlatego warto też wiedzieć jak 

obchodzą je inni. 

 

Czym jest przesilanie zimowe? 

23 września przypada równonoc jesienna. Tego 

dnia dzień i noc trwają tyle samo. Każdego 

następnego dnia noc zacznie się wydłużać, zaś 

dzień skracać. Taki stan rzeczy potrwa aż do     

22 grudnia, czyli przesilenia zimowego. 

           

Maria Bielonko kl. VI 
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Gdy jesień bez deszczów będzie,                     

w zimie deszczów pełno wszędzie. 

Grzmoty w jesieni, zboże się pleni. 

Idzie jesień, a tu pusta kieszeń. 

Czego wiosna nie zasiała- jesień nie 

urodzi. 

 

 

 

Woła wrzesień, że już jesień. 

W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz             

w zimie nie byle jaki. 

 

Jesień, gdy długo zachowuje liście, 

srogiej zimy znakiem oczywiście. 

W jesieni prędko, gdy liść z drzew  

opadnie, to wkrótce zima będzie, 

każdy zgadnie. 

Jesień bezdeszczowa to zima 

wiatrowa.  

 

Im suchsza jesień, tym zimniejsza 

zima. 

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
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Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, 

taka będzie cała jesień. 

Na koniec sierpnia śniegiem okryte 

góry, jesień bez chmury. 

 

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie 

krótka, ostra zima. 

Gdy jesień zamglona zima zaśnieżona. 

Gdy jesienią pęka kora, zima bywa 

lekka i nieskora. 

Czym głębiej na jesień grzebią się 

robaki, tym bardziej zima daje się                      

we znaki. 

 

 

Antonina Trocka kl. VI 

 

 

 

 

„Zwiadowcy- Ruiny Gorlanu”- 

John  Flanagan.  

Jest to utwór, którego akcja dzieje się                            

w czasach średniowiecznych, w wymyślonym 

przez autora świecie w królestwie Araluenu. 

Głównym bohaterem powieści jest chłopak 

Will, sierota, który mieszka w zamkowym 

sierocińcu. Jego marzeniem jest to, by uczyć 

się w zamkowej szkole rycerskiej, lecz                        

z uwagi na jego niski wzrost nie może on tam 

uczęszczać. Zostaje jednak uczniem 

tajemniczego zwiadowcy Halta. Zwiadowcy 

potrafią się świetnie kamuflować, strzelają                 

z łuków i zawsze trafiają do celu. Właśnie                  

z powodu tych umiejętności ludzie się ich boją. 

Gdy nastaje dzień wyboru, gdzie 

wychowankowie sierocińca wybierają 

kierunek, w którym chcą się kształcić, każdy 
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znajduje sobie idealny termin u mistrzów tego 

zawodu, oprócz Willa. Gdy jest on przekonany, 

że wszystko stracone, następuje zwrot akcji                         

i zostaje on przyjęty do grona uczniów korpusu 

zwiadowców. „Zwiadowcy- Ruiny Gorlanu” to 

opowieść o zdobywaniu umiejętności, 

dorastaniu, dojrzewaniu  i przyjaźniach 

głównego bohatera. Powieść ta zawiera 

również mój ulubiony motyw ucznia                  

i mentora. Kolejnym plusem tej książki jest to, 

że nie opowiada ona tylko o losach głównego 

bohatera, ale również o losach jego przyjaciela. 

Jeśli już mowa o bohaterach drugoplanowych, 

autor umieszcza w swojej opowieści wiele 

postaci o ciekawej przeszłości. Kolejnym 

powodem, dla którego warto przeczytać tę 

książkę jest ilość tomów w całej serii. Jeśli 

spodoba się wam uniwersum tej opowieści, 

wcale nie musicie żałować, że trzysta stron 

książki przeczytaliście w dwa dni, ponieważ 

cała seria składa się aż z siedemnastu części. 

Lektury na najbliższe miesiące więc wam nie 

zabraknie Moim zdaniem, jedynym minusem 

jest wolne tempo akcji na początku książki. 

Może to zniechęcić, ale naprawdę warto 

poczekać, gdyż fabuła w gruncie rzeczy jest 

bardzo wciągająca, a po przeczytaniu książki                     

z pewnością sięgnięcie po kolejne tomy. Myślę, 

że jest to książka warta polecenia wielbicielom 

powieści przygodowych fantasy, 

średniowiecza, łucznictwa i koni (dowiecie się, 

kiedy przeczytacie). Jest to powieść 

wciągająca, warta uwagi, o ciekawym i pełnym 

niespodzianek uniwersum. Biorąc pod uwagę, 

że seria składa się aż z siedemnastu części, 

polecam „Zwiadowców” wszystkim molom 

książkowym spragnionym dobrej lektury. 

 

 

„Igrzyska śmierci” Suzanne 

Collins 

To zdecydowanie nie jest książka dla dzieci. 

,,Hunger games” Suzanne Collins jest to 

powieść survivalowa. Akcja dzieje się                            

w państwie Panem, które było kiedyś Ameryką 

Północną, ale w wyniku wojny została 

zniszczona. Imponujący Kapitol otoczony jest 

przez dwanaście dystryktów, które zmuszone 

są do składania władzom okrutnej daniny. Raz 

w roku każdy dystrykt musi dostarczyć do 

Kapitolu dwójkę nastolatków, chłopca                       

i dziewczynę, między dwunastym                          

a osiemnastym rokiem życia. Muszą oni wziąć 

udział w Głodowych Igrzyskach, turnieju na 

śmierć i życie, transmitowanym na żywo przez 

telewizję. 

Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki 

jest szesnastoletnia Katniss Everdeen. 

Dziewczyna mieszka z matką i młodszą siostrą 

w jednym z najbiedniejszych dystryktów 
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nowego państwa. 

Nieoczekiwanie jednak jej życie zmienia się 

diametralnie, kiedy trafia na arenę Głodowych 

Igrzysk. 

 

 

„Pozaświatowcy” Brandon Mull 

stał się w Polsce znany za sprawą 

„Baśnioboru”. „Świat bez bohaterów” to 

pierwszy tom trzech, składający się na cykl 

„Pozaświatowcy”. Podobnie jak opowieść                       

o przygodach Kendry i Setha to książka 

napisana głównie z myślą o dzieciach                           

i młodzieży. Głównym bohaterem jest nie 

wyróżniający się niczym szczególnym 

amerykański nastolatek Jason Walker. 

Pewnego dnia, gdy przychodzi pomóc w zoo                      

i ma zamiar wysprzątać basen hipopotama, 

słyszy dobiegającą nie wiadomo skąd muzykę. 

Potem wpada do paszczy hipopotama i trafia do 

innego świata. „Świat bez bohaterów” to 

powieść inicjacyjna. Jason i Rachel podróżując 

po różnych miejscach i poznając nowych ludzi, 

dowiadują się wiele o Lyrianie, ale przede 

wszystkim o samych sobie. Dojrzewają                        

i zmieniają się, próbując wypełnić zadanie, 

którego się podjęli. Trudności, które napotykają 

na swojej drodze, są może inne niż u 

przeciętnych nastolatków, ale czytelnikowi w 

tym wieku łatwiej utożsamić się z takimi 

bohaterami. Tytuł „Świat bez bohaterów” jest 

w tym kontekście bardzo wymowny.  

 

 

„Dryżyna” 

Kolejna seria książek Johna Flanagana. Jest to 

w pewnym stopniu połączone                                        

z „Zwiadowcami”. Akcja dzieje się w Skandii 

(odpowiednik Norwegii w świecie autora). 

Głównym bohaterem serii jest chłopiec                              

o imieniu Hal Mikkelson, jego matka jest 

Araluenką i ojciec Skandianinem. Po matce 

chłopak odziedziczył szczupłą figurę i niski 

wzrost (jak na te rejony). Po śmierci ojca Hala 

jego przyjaciel Thorn obiecał mu opiekę nad 

jego rodziną, jednak mężczyzna nie mógł 

pogodzić się ze śmiercią przyjaciela i popadł                  

w alkoholizm. Chłopak jest bardzo inteligentny                 

i pomysłowy sam w wieku około 15 lat 

zbudował i zaprojektował nowy model łodzi, 

którą nazwał ,,Czaplą’’ od nazwy ptaka, na 

którego skrzydłach się wzorował. Najlepszym 
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przyjacielem Hala jest Stig muskularny osiłek, 

który (jak większość Skandian) nie umie 

pływać, więc raz jak wpadł do wody to 

mniejszy go uratował i od tego czasu się 

przyjaźnili. Podczas wyboru drużyn, grup,                     

z którymi członkami mieli współpracować,                   

a z resztą rywalizować. Hal został skirlem 

(kapitanem) drużyny ,,czapli”,  która składała 

się z samych wyrzutków  i uważanych przez 

innych za gorszych i słabszych chłopców. 

Seria jest naprawdę świetna. Wciągnęłam się 

po kilku rozdziałach. Postacie barwne                        

i zabawne (szczególnie relacja Thorna i Lydi       

w późniejszych tomach i bliźniaków Ulfa                        

i Wulfa, których własna matka nie umiała 

rozróżnić). Postaci też jest sporo, chociaż 

przeważają tam postacie męskie, to myślę że 

dla płci pięknej również się spodoba 

 

 

 

Anna Jarmołowska kl. VIIIa 

 

 

 

 2 szklanki mąki pszennej 

 2 szklanki mleka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

 cukier wanilinowy 

 1/3 szklanki (80 ml) oleju słonecznikowego 

 2 jajka (żółtka oddzielone od białek) 

Gofrownicę rozgrzać do wymaganej temperatury. 

 W większym naczyniu zmiksować mąkę, mleko, 

proszek do pieczenia, sól, cukier, olej i żółtka (np. 

blenderem). Białka ubić na sztywną pianę i bardzo 

delikatnie wymieszać z ciastem. 

Porcję ciasta przelać do rozgrzanej gofrownicy                        

i piec przez około 2 – 3 minuty, do rumianego 

koloru i chrupkości. Studzić na kratce. Podawać                

z bitą śmietaną lub z ulubionymi owocami. 

Smacznego 

 

Daria Białous kl. VI 
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Potrzebujesz: 

 kartony po mleku lub sokach 

 nożyk do papieru 

 patyczki 

 kora ogrodowa 

 pistolet do klejenia na gorąco 

 farby 

 pędzle 

 sznurek 

Wykonanie: 

Na jednym z boków kartonu wycinamy otwór. 

Może mieć kształt prostokąta (najprościej), 

ale można się też pokusić o coś bardziej 

przypominającego półokrągłe drzwiczki. 

 

 

 

Podważamy nożykiem plastikową nakrętkę. 

Odrywamy nakrętkę od pudełka. 

Pod wejściem do karmnika robimy otwór, 

w którym umieścimy patyczek na którym 

będą lądować ptaki. Najłatwiej wyciąć 

po prostu krzyżyk. 

Teraz całość malujemy ulubionym kolorem. 

Podobnie postępujemy z kolejnymi 

pudełkami-karmnikami.  

Zgrzewka tetrapaku jest na tyle gruba, że 

trudno ją przeciąć, więc przyklejamy 

sznurek glue gunem. 

Kiedy farba wyschnie, w otworek na dole 

wciskamy patyk. 

Domalowujemy resztę pudełka. 

Klejem na gorąco przyklejamy dachówki 

z kory. Mogą to też być patyczki. 

Wystarczy nasypać ziarna i karmnik gotowy! 

Prawda, że efekt jest przyjemny dla oka? 

Spróbujcie sami wykonać podobny! 

 

Źródło: https://www.zyjpieknie.pl/karmnik-dla-ptakow-z-

kartonow-po-napojach/ 

Od redakcji 

https://www.zyjpieknie.pl/karmnik-dla-ptakow-z-kartonow-po-napojach/
https://www.zyjpieknie.pl/karmnik-dla-ptakow-z-kartonow-po-napojach/
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Wykreślanka 

 

Rozwiąż rebus: 

 

 ………………..……         …………………………. 

                    .………………..…...         …………………………. 

Od redakcji 


