
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Niech radość i entuzjazm będą Waszymi drogowskazami na całej Waszej ścieżce edukacyjnej. 
Niech wyzwania będą dla Was zachętą do efektywnej nauki. 
Niech każdy Wasz wybór będzie podejmowany świadomie. 

Życzymy Wam, abyście w wiedzy odnaleźli swoją pasję, a chęć poznawania kierowała Waszymi 
poczynaniami. Wszystkiego najlepszego w roku szkolnym 2021/22! 

NR 98-99 

Pismo 

młodzieży 

i nauczycieli 
Kwartalnik 

Drodzy Czytelnicy!!!  
W numerze: 
 

• z życia szkoły 

• nauka zdalna 

• wysiłek fizyczny 

• słodycze 

• sen 

• patroni roku 2022 

• polecamy filmy i … 

• procedura wygaszania 
stresu 

• podróże duże i małe 

• kartki z historii 

• literackie próby 

• moje hobby 

• nauczyciel też człowiek 

• pora coś zmalować 

• humor szkolny 
 
PRZECZYTAJCIE!!! 

 

 
 

 

 

 

 

Redakcja: uczniowie SP w Trzcianie  
Pod opieką: mgr Joanny Gajewskiej Ząbek 

Druk: SP Trzciana e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl       
Nakład: wydanie online         

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,  
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę 

obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.“ 
Janusz Korczak 

 
Źródło: https://quotepark.com/pl/cytaty/375755-janusz-korczak-

nie-takie-wazne-zeby-czlowiek-duzo-wiedzial-ale/ 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trwa nowy rok szkolny 2021/2022. Myślę, że wszyscy z zadowoleniem 

przyjęliśmy możliwość nauki w szkole po półtorarocznym okresie nauki 
zdalnej. Nareszcie możemy bezpośrednio porozmawiać, pobawić się i nawet 
powygłupiać. Chyba każdy z nas miał dosyć siedzenia w domu przed  

komputerem i potrzebował rozmowy, spotkań, czy chociażby zwykłego 
posiedzenia na ławce z kolegą, przyjaciółką. 

Mimo wszystko nadal musimy pamiętać o obostrzeniach dotyczących 
Covid19 – dbać o higienę i przestrzegać zasad. 

Dla przypomnienia: 
▪ Często myjcie i dezynfekujcie ręce 
▪ Starajcie się nie dotykać twarzy, szczególnie nosa, ust i oczu 
▪ Nie pijcie z jednej butelki 
▪ Starajcie się utrzymać dystans społeczny 
▪ Nie wymieniajcie się książkami ani przyborami szkolnymi typu ołówek, 

długopis, linijka 
▪ Jak najwięcej czasu spędzajcie na świeżym powietrzu 
▪ Wysypiajcie się i dbajcie o to co macie na talerzu 
▪ Dbajcie o siebie, myślcie pozytywnie, nie zadręczajcie się myśleniem  

o tym, na co nie macie wpływu… I jakoś wspólnie damy radę. 
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Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym nie będzie wielu lekcji przed 
komputerem. Wszystko zależy od tego, czy będziemy wspólnie przestrzegać 
zasad związanych z wirusem. 
  Pierwsze półrocze kolejnego roku szkolnego obfitował w wiele ciekawych 
wydarzeń. O wielu z nich poczytacie na stronie szkolnej. https://sp-trzciana.pl/ 
 
Przygotowaliśmy i uczestniczyliśmy w: 
▪ Uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/22 
▪ Próbnej ewakuacji szkoły 
▪ XI edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
▪ Sprzątaniu świata 2021 
▪ Dniu Pierwszaka - ślubowanie  
▪ Pasowaniu w Zerówce 
▪ Zabawach andrzejkowych i karnawałowych w klasach 

 
Obchodziliśmy: 
▪ Dzień chłopaka 
▪ Dzień Edukacji Narodowej 
▪ Narodowe Święto Niepodległości 
▪ Światowy Dzień Pluszowego Misia 
▪ Wszystkich Świętych 
▪ Andrzejki 
▪ Mikołajki 
▪ Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
▪ Dzień Babci i Dziadka 

 
Braliśmy udział w akcjach, projektach i konkursach:   
▪ Zbiórka makulatury i butelek PET  
▪ Kubusiowi Przyjaciele Natury 
▪ #Szkoła Pamięta  
▪ Wizyta animatora z grupy Zaelektryzowani z Lublina 
▪ Spotkanie z Policjantem 
▪ Akademia Bezpiecznego Puchatka 
▪ Dzień Czystego Powietrza 
▪ V edycja Gminnego Konkursu z języka angielskiego THE WORLD OF ENGLISH 
▪ Konkurs recytatorski Żyję zdrowo  
▪  Zdrowo jem – więcej wiem 
▪ Alfik Matematyczny w klasach 4 – 8 

https://sp-trzciana.pl/
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▪  Smok Novuś w oddziale przedszkolnym 
▪  Rozpoczęte dokarmianie ptaków 
▪  Spotkanie z podróżnikiem 
▪  Akcja Rodacy Bohaterom 
▪  Konkurs Zrób coś ładnego z tworzywa sztucznego 

 
Byliśmy aktywnymi odbiorcami i uczestnikami kultury: 
▪ Audycje muzyczne ze Szkoły Muzycznej Yamaha 
▪ Interaktywne spotkanie z bajką 
▪  Teatralne przygody z lekturami Alicja w Krainie Czarów, Opowieść wigilijna 
▪ Szkolne przedstawienia - Szewczyk Dratewka 
▪ Filmowe spotkania – Wilk, lew i ja, Pogromcy duchów 

 
Podejmowaliśmy wyzwania sportowe: 
▪ Szkoła z Pasją – spotkanie z Szymonem Skalskim 
▪ Gminne Zawody Sportowe w koszykówce chłopców 
▪ WF z AWF w Szkole Podstawowej w Trzcianie 
▪  Gminny Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt 
▪ Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym 
▪ Gminne zawody w minikoszykówce chłopców 

 
Ale największa frajdę sprawiały nam wycieczki i wspólna zabawa: 
▪ Wycieczka do Energylandii  
▪ Wieczór gier planszowych klasy IV  
▪ Wycieczka do Karpackiej Troi 
▪ Wycieczka do lasu klas III 
▪ Wycieczka klasy III i II do Parku Trampolin „Grawitacja” 
▪ Wyjście do Kina i na kręgle klasy IV I V 
▪ Pierwszaki we FlyParku w Rzeszowie  
▪ Wycieczka do Parku Grawitacji klasy VII 
▪ Wyjazd na lodowisko w Dębicy dla chętnych 
▪ Wyjazd do Centrum Zabaw „Kolorowy Świat” w Rzeszowie klasy 0 

Pomimo pandemii w naszej szkole sporo się dzieje: uczymy się i bawimy, 
odnosimy sukcesy, spotykamy ciekawych ludzi, pamiętamy o ważnych 
sprawach i datach, czynie uczestniczymy w życiu kulturalnym… nie samą 
nauką człowiek przecież żyje! 
Zachęcamy do wspominania i czytania… O niektórych z nich chcemy napisać.   

Zaczniemy od największego wyzwania – nauka zdalna a zdrowy styl życia.  
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NAUKA 

ZDALNA a… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysiłek fizyczny w okresie pandemii  
  

Każdy lubi lekcje w-fu. Pandemia nam tę przyjemności mocno 

odgraniczyła i przykuła do komputerów. A przecież wysiłek fizyczny w okresie 

pandemii jest bardzo ważny. W czasie lekcji zdalnych kondycja większości 

uczniów znacznie spadła. W-f w czasie pandemii znacznie się zmienił. Powrót do 

dawnego trybu życia będzie na pewno trudny i wyczerpujący. Okres pandemii, 

który trwa już dobry rok, źle wpływa na nasz stan kondycji. Co raz szybciej się 

męczymy i proste ćwiczenia, które kiedyś były bardzo łatwe, teraz będą dla nas 

wyzwaniem. Przez pandemię wielu z nas nie może wyjść z domu, dużo osób 

pracuje zdalnie a inni są objęci kwarantanną. Miejsca takie jak siłownie czy place 

zabaw, na których często 

byliśmy aktywni fizycznie 

zostały zamknięte i przez to 

jesteśmy zdani na siebie  

w utrzymywaniu naszej kon-

dycji. Siedzący tryb życia nie 

wpływa dobrze na naszą 

kondycję i nasze samopo-

czucie. 
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 Dodatkowo jesteśmy narażeni stresem ze względu na pandemię  

i informację, które do nas docierają. Stres oraz siedzący tryb życia źle wpływają 

na nasze zdrowie i kondycję. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów są 

krótkie ćwiczenia w domu lub na podwórku. Dobrym wysiłkiem jest zabawa  

z psem. By utrzymać dobrą kondycję, nie potrzeba specjalnego sprzętu. 

Podstawową rozgrzewkę może wykonać każdy, kto posiada choć chwilę 

wolnego czasu. Taka krótka rozgrzewka jest w stanie wyeliminować złe 

samopoczucie i sprawi, że każdego dnia będziesz się budzić pełen energii i chęci 

do aktywnie spędzania czasu.   

• Słodycze 
▪ Popularny batonik ma zwykle tyle 

kalorii, ile cały posiłek. 
▪ Słodycze zawierają wiele szkodliwych 

substancji. 
▪ Słodycze nie zaspokajają głodu, przez 

co jemy więcej! 
▪ Mogą przyczyniać się do rozwoju 

próchnicy zębów. 
▪ Sprawiają, że przez chwilę nie jesteśmy głodni. 
▪ Powodują nagły wzrost poziomu serotoniny (hormonu szczęścia) 

uszczęśliwiają nas – niestety tylko chwilowo. 
▪ Sprawiają nam przyjemność i stanowią rodzaj nagrody po ciężkim 

dniu w szkole lub po kłótni z kolegą. 
▪ Zawarte w słodyczach węglowodany proste odkładają się  

w komórkach, powodując zesztywnienie naszych kości i stawów. 
▪ Słodycze uzależniają! 

 
Ograniczenie słodyczy lub zastąpienie ich owocami sprawi, że 

będziemy długo młodzi i znacznie zdrowsi. 
Zamiast słodyczy owoce i warzywa! 
Zamiast słodkich napoi – woda! 

Brak wody w organizmie = spadek koncentracji, wysychanie błon 
śluzowych i skóry, bóle głowy, kłopoty z trawieniem, dolegliwości 
sercowe. 
 
Racjonalne, zdrowe odżywianie = dłuższe życie! 
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ACH ŚPIJ…! 
 

Kilka rad na dobry sen 

 

Niedostateczna lub ograniczona 

aktywność fizyczna, długa praca przy 

komputerze, kładzenie się późno do 

łóżka, czy inne…, mogą prowadzić do 

trudności w relaksacji i wyciszeniu się 

mózgu przed snem. Oto kilka ogólnych wskazówek - jednych z wielu, na które 

warto zwrócić uwagę.  

✓ Przygotowując się do snu, należy zwrócić uwagę na swoją naturalną 

senność. Kiedy śpi się do późna i nie dba o stały rytm dnia, można 

przegapić naturalne sygnały dotyczące snu i mieć problemy z zasypianiem. 

Brak harmonogramu może zakłócić sygnały biologiczne dotyczące snu. 

✓ Trudności z zasypianiem mogą być spowodowane czasem spędzonym 

przed urządzeniami z monitorami. Ekrany smartfonów, komputerów 

emitują bardzo wysokie poziomy niebieskich promieni światła, które 

wpływają negatywnie na produkcję melatoniny. Ponieważ sztuczne światło 

wytrąca mózg z naturalnej zdolności zasypiania, zaleca się wyłączanie tych 

urządzeń co najmniej na godzinę przed zaśnięciem. 

✓ Wieczorem należy starać się robić to, co pomoże się zrelaksować  

i odpocząć. Na przykład czytanie, angażowanie się w intensywne rozmowy 

są powodem aktywności poznawczej mózgu, która może rozbudzać. 

✓ Częstą przyczyną problemów ze snem jest niemożność wyłączenia 

myślenia… Należy zwrócić uwagę na moment, w którym przechodzi się od 

czuwania do snu. Proponuje się by przed pójściem spać zwolnić, usiąść  

i poświęcić trochę czasu na oddech, tak by był spokojny, miarowy… 

✓ Warto w sytuacjach trudności z zasypianiem, wysypianiem itp. zasięgnąć 

porady lekarza i zwrócić uwagę na zdrowy styl życia - ruch, odżywianie.  

Pozostaje tylko praktykować. 

 

Patroni roku 2022 
Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda 
Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski 
patronują rokowi 2022.  
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Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu 
tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ  
na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. 

 

Sylwetki patronów roku 2022 

W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę rodzin Marii Konopnickiej – 
polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej, która 
w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityki zaborców.  
W uchwale sejmowej posłowie podkreślili także zasługi Konopnickiej w walce  
o prawa kobiet.  
 
W maju 2022 r. będziemy obchodzili także 100. rocznicę utworzenia Państwowego 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego założycielką i patronką jest Maria 
Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, 
tyflopedagog, tyflopsycholog. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: 
„Nie ma kaleki – jest człowiek”. 
 
30 lat temu, w maju 1992 r., w drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik 
zaginęła Wanda Rutkiewicz – himalaistka, pierwsza Polka i trzecia kobieta na 
świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Imponowała siłą, 
sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją. Była prekursorką kobiecych zespołów 
górskich.  
 
120 lat temu, 1 kwietnia 1902 r., w Petersburgu urodził się wybitny polski pisarz, 
publicysta, działacz emigracyjny – Józef Mackiewicz. Był nieprzejednanym 
wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu. W swoich reportażach ukazywał 
bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej.  
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W styczniu br. przypada 140. rocznica śmierci, a w marcu 200. rocznica 
urodzin Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego, filantropa  
i działacza niepodległościowego. 
 
200 lat temu, w marcu 1822 r., zmarł Józef Wybicki, autor polskiego hymnu 
narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, 
uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji 
Kościuszkowskiej. W 2022 r. będziemy obchodzić także 225-lecie powstania „Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech”.  
 

Rok 2022 to również rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony w 200. rocznicę 
wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale sejmowej czytamy: 
„Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze 
polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, 
rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę 
i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.  

Źródło: Patroni roku 2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

  

NA WESOŁO  

I NA SERIO 
 

 

 
Szkoła, odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe, trochę sportu  

i rozrywki, chwila lenistw i dzień minął.  
Twój grafik jest napięty…, więc może warto coś nowego 

obejrzeć, posłuchać albo przeczytać!  
Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji. Może coś 

znajdziecie dla siebie…  
Prezentujemy kilka naszych propozycji… sprawdzonych! 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ignacy-lukasiewicz-patronem-roku-2022
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2022
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Polecamy filmy i … 
 
Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci 
przyjeżdżają do małego miasteczka, zaczynają 
odkrywać swoje powiązania z oryginalnymi 
Pogromcami Duchów i sekretną spuścizną 
pozostawioną przez ich dziadka. Jest to 
kontynuacja kultowych filmów z lat. 80. W nowej 
odsłonie rodzina odziedzicza dom po dziadku, 
którym miałby być sławny Egon Spengler. Kiedy  
w sąsiedztwie zaczynają dziać się podejrzane 
rzeczy, bohaterowie muszą interweniować, by 

ocalić świat przed nadprzyrodzonymi zjawiskami. 
 
Według nas ta historia była bardzo ciekawa i 
wzruszająca. Podobał nam się  sposób ukazania 
więzi człowiek ze zwierzętami oraz przyjaźń dwóch 
różnych gatunków zwierząt z innych kontynentów. 
Młodymi zaopiekowała się dziewczyna o imieniu 
Alma. Wróciła ona z Nowego Jorku do domu 
zmarłego dziadka w Kanadzie. Jej największą pasją 
jest gra na fortepianie. Pewnego dnia odrzuciła 
propozycję zagrania na najpopularniejszej scenie 
świata. Powodem tego było zalezienie w lesie 
podczas spaceru małego lwiątka. W tym samym 
dniu do chatki wbiegła biała wilczyca z małym wilczkiem. Alma 
zaopiekowała się nimi, nazwała ich Mozart i Szczęściarz. To początek 
wielkiej i niezwykłej przyjaźni, największej przygody życia Almy. 
Wzruszający, wciągający, piękny film. Polecamy!!!  

Blanka i Marta 
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TEATRALNE PRYGODY Z LEKTURAMI 
 

3 XI 2021 r. uczniowie klasy IV i V byli na spektaklu 
pod tytułem Alicja w Krainie Czarów, który odbył się 
w Teatrze Maska w Rzeszowie. Przedstawienie 
opowiada o małej dziewczynce, której nudziło się 
na lekcjach w szkole. W czasie gdy w szkole trwają 
zajęcia Alicja widzi białego królika, który spogląda 
na zegarek i postanawia za nim biec. Gdy go 
dogania, wpada do króliczej nory i wtedy zaczyna 
się cała przygoda. Teatralna opowieść na podstawie 
książki Lewisa Carrolla bardzo mi się podobała. Było 
tam dużo fantastycznych i ciekawych przygód oraz 
postaci. Spektakl uczy o dorastaniu i dzieciństwie. 
Moja opinia to 10/10. Polecam to przedstawienie 
osobom, które lubią magiczne, zwariowane  
i fantastyczne przygody.  

Amelia 

 
Niedawno, czyli 3 grudnia 2021 roku, klasa 7 oraz 
nasza klasa 8 wybrała się do Teatru Maska na 
spektakl pod tytułem „Opowieść Wigilijna” na 
podstawie książki Charles’a Dickensa. Po czwartej 
lekcji autokarem wyruszyliśmy z naszej szkoły do 
Rzeszowa i dotarliśmy do teatru ok. godz. 11. 
Spektakl rozpoczął się o 11.30. Reżyserem  
i adaptatorem sztuki był Czesław Sieńko. Spektakl 
miał niesamowitą scenografię, dobrze dobraną 
muzykę i choreografię, które wzmacniały grę 
aktorów i przekaz: co jest najważniejsze w życiu. 
Dla głównego bohatera Ebenezera  Scrooge'a, 
najważniejsze były pieniądze do czasu spotkania  
w pewien wigilijny wieczór specjalnych gości – 

duchów: przeszłych, obecnych i przyszłych świąt Bożego Narodzenia.   
Uważam, że ta wycieczka do teatru była najbardziej korzystna dla klasy 8, 
ponieważ uczniowie mogli przypomnieć sobie treść obowiązkowej lektury  
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w ramach przygotowania do egzaminu z języka polskiego. Spektakl podobał mi się 
i cieszę się, że mogłem zobaczyć adaptację „Opowieści Wigilijnej”.   

Miłosz 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA!!! 

 

Historia w najlepszym wydaniu 
 
NA PEWNO NIE WIESZ: 
Co nazywano „dusicielem Gdańska”? 
Komu salutowała biała niedźwiedzica? 
Co to były żurawiejki? 
 

Szalone lata dwudziestolecia międzywojennego 
są tak barwne, że nie chcą się rozpłynąć w mrokach 
historii. Ludzie żyli, bawili się i cieszyli odzyskaną 
niepodległością. A że ta niepodległość bywała trudna  
i nieznośna, to już inna sprawa… 
 

Przeżyj złote czasy radia i kina. Daj się ponieść bolszewickiej taczance. 
Odwiedź sztetl i kucnij w kuczce. Pokibicuj „boyowniczkom” i ich bojom. 

 
NIE WYWOŁA W NAS NUDNOŚCI KSIĄŻKA O NIEPODLEGŁOŚCI 
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Horrrendalna historia Polski to nowy popularnonaukowy cykl książek dotyczących 
historii naszego kraju. Stylistyką przypomina lubianą przez dzieci serię Strrraszna 
historia: zawiera zabawne ilustracje, kalendarium, ułatwiające chronologiczne 
postrzeganie czytanych treści, ciekawe anegdoty oraz bliskie dzieciom fakty. 
Nieznośna niepodległość, napisana przystępnym językiem, wzbogacona  
o komiksowe wstawki, daje uczniom możliwość obcowania z naprawdę 
interesującym obliczem historii. 
 

Przepis na naukowy sukces 
 

Nagrodzeni 
 
Kompendium wiedzy o Nagrodzie Nobla, 
zawierające informacje o okolicznościach, w jakich 
to wyróżnienie jest przyznawane. Czytelnik 
może poznać szczegóły dotyczące składu kapituły, 
procesu wyboru laureatów, obowiązującego stroju 
na galę oraz wieczornego… menu. Ponadto autorka 
przedstawiła krótko sylwetki wybranych zdobywców 
nagrody z różnych dziedzin. Atutem tego 
popularnonaukowego tytułu jest bezpośredni  

i zrozumiały dla młodego odbiorcy język. Wydawca zostawił na końcu książki 
miejsce na swobodną twórczość dzieci dotyczącą ich własnych noblowskich 
pomysłów. Warto tę kartę pracy wykorzystać jako lekcyjną inspirację. 
 
Graficzna perełka 
 
Tajniki słynnej nagrody. Sylwetka Alfreda Nobla, dziedziny, w których nagroda 
jest przyznawana, statystyki laureatów, ceremonia wręczenia, przykładowe menu 
z przyjęcia. Sylwetki i osiągnięcia wybranych noblistów, w tym Polaków. Część 
kreatywna: można zanotować swoje pomysły na odkrycia zasługujące na Nagrodę 
Nobla i opisać bądź narysować laureatów z kolejnych lat. 

 

 
 
 



14 

 

A niech to czykolada! 
 
Pęka niebo i przez szczelinę wsuwa się Dłoń. Mieszkańcy Zylirii patrzą oniemiali, 
jak rośnie w oczach i zbliża się do miasta. Czy po 
to by zmieść je z powierzchni ziemi jak okruch ze 
stołu, czy żeby przynieść cenny dar? Jedno jest 
pewne: olbrzymia Ręka zostawi po sobie ślad. 
Zamiesza w życiu małego Olego i jego 
zyliryjskich sąsiadów. Wplącze ich losy w 
mroczną, tajemniczą, kosmiczną historię, której 
prawdziwego znaczenia nigdy nie pojmą. A my? 
My mamy łatwiej. Leży przed nami „A niech to 
czykolada!”. A w niej klucz do Wielkiej Zagadki. 
 
Mieszkańcy tajemniczej krainy Zylirii czekając na 
pojawienie się RZECZY. Obok tego: zwykły świat, 
w nim więzienie i maestro Bombalini. Czy te 
światy są ze sobą powiązane? Książka mówi, co naprawdę jest ważne w życiu, 
piętnuje moralność ludzi, którzy żyją bez głębszej refleksji i oddają się 
gromadzeniu rzeczy, porusza zagadnienie celebrytów. Czy tytułowa czykolada ma 
coś wspólnego z TĄ czekoladą? Wszystko podane w atrakcyjny sposób,  
z przystawką, na porcelanie. 
 

GRA KOMPUTEROWA 
 

Dlaczego warto grać w Farming Simulator 22? 

 

Farming Simulator 22 to jedna z 

najlepszych i najpopularniejszych 

gier rolniczych na całym świecie. 

Grę można dostosować dla 

każdego, nawet dla osoby, która 

kompletnie nie zna się na 

rolnictwie. Dzięki producentom 

uzyskujemy w grze możliwość 
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pór roku.  Zima wygląda w grze bardzo realistycznie. Jednak to nie koniec 

możliwości gry, ponad 400 maszyn w tym maszyny elektryczne. Trzy mapy do 

wyboru europejska, amerykańska lub alpejska. W farmingu nowością są maszyny do 

zbioru oliwek oraz winogron. Jeżeli nie lubisz uprawiać pól lub nie masz czasu na 

zabawę z sadownictwem. Nie ma problemu twórcy dali kilka innych opcji dla gracza 

np. opieka nad zwierzętami, leśnictwo lub łańcuchy produkcyjne. Grafika jest dobrze 

rozwinięta, tekstury zboża wyglądają dużo lepiej niż w poprzednich farmingach. 

Grając w FS 22 można sobie odpocząć i się zrelaksować. Nie jest to gra bardzo 

wymagająca dla gracza. Jak najbardziej polecam tę grę! Jeżeli macie smykałkę do 

takich gier albo chcecie sobie odpocząć od nudnej codzienności. 

GRA PLANSZOWA 
 

 Splendor jest dynamiczną i niemal uzależniającą grą 

w zbieranie żetonów i kart, które tworzą zasoby 

gracza, umożliwiające mu dalszy rozwój. Gracze 

wcielają się w renesansowych kupców, którzy próbują 

nabyć kopalnie klejnotów, środki transportu, sklepy - 

wszystko to w celu zdobycia jak największego 

prestiżu. Gdy będziesz już dostatecznie bogaty, być 

może zaszczyci Cię swą wizytą przedstawiciel 

szlachty, co jeszcze podniesie Twój prestiż w oczach 

konkurencji.  

 

Zawartość pudełka: 40 kart poziomu 1, 30 kart 

poziomu 2, 20 kart poziomu 3, 10 płytek arystokratów, 7 znaczników 

szmaragdów, szafirów, diamentów, onyksów, rubinów i 5 znaczników złota.  

Liczba graczy: 2-4  

W tej grze wcielacie się w bogatych renesansowych handlarzy klejnotami.  

W swojej turze możesz wziąć 3 znaczniki klejnotów ALBO wziąć 2 takie same 

klejnoty. Możesz zarezerwować kartę ALBO kupić kartę za klejnoty. Gdy 

kupujesz kartę i masz takie same obrazki klejnotów na karcie, co na jakiejś 

karcie arystokraty, to bierzesz tą płytkę i zdobywasz tyle punktów, ile wynosi 

liczba na płytce. By wygrać, trzeba zdobyć 15 punktów i zakończyć turę. 

 

https://youtu.be/kUrQ_4yfRIc 

ZASADY GRY - film 

https://youtu.be/Wrn_0gTDS1o 

https://youtu.be/kUrQ_4yfRIc
https://youtu.be/Wrn_0gTDS1o
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Procedura Wygaszania Stresu 
  

 
Ludzie różnią się pod względem odporności na stres – jedni mają wyższą, inni niżą odporność. 

Każda osoba może jednak skutecznie pracować nad tym, by bardziej uodpornić się na stres i lepiej 

sobie z nim radzić. Na to, w jaki sposób sobie z nim radzimy wpływa styl życia, czyli, sposób 

funkcjonowania, na co dzień: wypoczynek, kontakty z innymi, spędzanie wolnego czasu, 

odżywianie itp. Dlaczego? Nasza odporność na stres zależy od kondycji naszej psychiki i całego 

ciała. 

Odporność na stres wzmacnia: 

• Dobre wysypianie się. Nastolatki potrzebują 8 – 10 godzin snu. Każda godzina mniej 

osłabia odporność. Ważna jest też, jakość snu, czyli wygodne łóżko, przewietrzony pokój, 

odpowiednia temperatura, cisza itp. 

• Zdrowe odżywianie – zbilansowane, regularne posiłki zawsze ze śniadaniem. Głód to 

czynnik, który wzmacnia stres! 

• Aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna ma bardzo dobry wpływ na nasze ciało, mózg, 

psychikę, chroni nas przed stresem. Wystarczy 30 min. dziennie ulubionej aktywności, ale 

regularnej. 

• Kontakt z naturą. Udowodniono, że kontakt z naturą uspokaja i łagodzi stres. 

• Życie bez pośpiechu. Kiedy żyjemy w dużym pośpiechu, jesteśmy dużo bardziej 

zestresowani. 

• Dobrze zaplanowany czas. Dobrze zaplanowany czas wpływa na łatwość ociągania przez 

nas celi, a więc mniejszy stres. 

• Ograniczenie mediów elektronicznych. Korzystanie z nich w rozsądny sposób, tak by mieć 

czas na hobby, spotkania z przyjaciółmi w „realu”, odpoczynek, sen itd. 

• Hobby. To takie zainteresowanie, które ma nam sprawiać radość, przyjemność, będzie 

kreatywne, będzie nas rozwijać, przez które się spełniamy np. sport, sztuka, pisarstwo, piesze 

wędrówki itp. 

• Czytanie książek. Według badań 6 min. lekkiej, przyjemnej literatury potrafi zmniejszyć 

poziom stresu nawet o 68%. Dla porównania – słuchanie muzyki zmniejsza go o ok. 61%,  

a spacer o 42%. 

• Dbanie o relacje z osobami, na których Ci zależy. 

• Szczera rozmowa o tym, co jest dla Ciebie ważne. Dziel się z osobami bliskimi, zaufanymi 

sukcesami, radościami, jak i obawami, wątpliwościami, zmartwieniami. Jeżeli potrzebujesz proś 

o pomoc, radę, wsparcie. 

• Pamiętanie o swoich potrzebach (relaks, wypoczynek, radość, słuchanie muzyki, dobry 

film itp.). 

• Optymizm. 

• Dobre podejście do stresu. Stres to normalna rzecz. Towarzyszy człowiekowi przez całe 

życie. Ma on też właściwości mobilizacyjne np.: przed egzaminem mobilizuje do nauki. Dzięki 

niemu zachowujemy czujność w trudnych sytuacjach, skupiamy uwagę, podejmujemy trafne 

decyzje i pokonujemy przeszkody. Stresu nie da się uniknąć, ale należy go kontrolować tak, aby 

stał się czynnikiem pomocnym i mobilizującym. Jeżeli jednak dezorganizuje nasze życie należy 

udać się do specjalisty po pomoc. 
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PODRÓŻE DUŻE I MAŁE 
Wycieczka do Energylandii  

 
We wrześniu odbyła się nasza wycieczka do 
Energylandii w Zatorze. Pojechali wszyscy 
chętni. Pogoda początkowo zapowiadał się 
fatalnie. Przez drogę padał deszcz. Ale to nie 
popsuło mam humorów i ochoty na zabawę. 
To niesamowite miejsce.  Było tam dużo 
ciekawych atrakcji, karuzele, rolercoasterów  
i wiele restauracji. Najszybszą kolejką był 
Hiperion. Jechał on 140km/h. Z koleżankami  
i kolegami byliśmy na Bumerangu, Abysusie, 
Formule, Zadrze i Fridzie. Bardzo polecam te 
kolejki, ponieważ dostarczają dużo adrena-

liny i wywołują niezwykłe emocje. Energylandia jest to ogromny obszar z atrakcjami dla 
odważnych, oraz tych, którzy boją się tego typu atrakcji. Każdy (starszy i młodszy) znajdzie 
sobie tam coś ciekawego dla siebie. Jest tam dużo atrakcji, niesamowita atmosfera, miła 
obsługa i wspaniała muzyka która zachęca do zabawy. Z wielką chęcią pojechałbym/ 
pojechałabym tam znowu z rodziną i przyjaciółmi. Tej przygody i wycieczki nie zapomnę do 
końca życia.    

Oliwia 

 

Na wiosnę może to powtórzymy!!! 
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W KARPACKIEJ TROI :) TRZCINICA 
 

6 października uczniowie klasy 4, 5 i 6 udali się na wycieczkę do Karpackiej 

Troi w Trzcinicy. W trakcie wycieczki  mieliśmy szansę zwiedzić repliki osad  

z epoki brązu, wejść na taras widokowy, odwiedzić zwierzęta w mini zoo, 

obejrzeć film o historii tego miejsca oraz wziąć udział w zajęciach z łucznictwa 

bądź spędzić czas na własno ręcznym ozdobieniu toreb. Oprócz wspomnianych 

wcześniej atrakcji można było również obejrzeć wystawę znalezisk 

odnalezionych w obrębie Trzcinicy. Za pewne zajęcia z łucznictwa  

i dekorowanie toreb przyniosło wiele radości i uśmiechów. Uczniowie mieli 

szanse zmierzyć się z własnymi zdolnościami manualnymi i plastycznymi. Mini 

zoo wywołało wiele uśmiechów u młodszych jak i u starszych dzieci, ale nie 

tylko gdyż uśmiech można było zobaczyć na twarzach nauczycieli. Zaś film 

pomógł nam zapoznać się z niebywałą ewolucją i historią Karpackiej Troi. Wielu 

uczniów wyniosło z tego miejsca tylko i wyłącznie miłe wspomnienia i wiedzę, 

którą zapamiętają na zawsze.  

Emilka 
 

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce! 
 

 

W naszym życiu często bywa tak, że mamy dylemat, gdzie pojechać by miło, dobrze  
z rodziną spędzić czas. Nasza planeta jest wypełniona mnóstwem pięknych, 
niepowtarzalnych miejsc, które warto zobaczyć. Najlepiej byłoby rozpocząć poznawanie 
świata od swojej ojczyzny a przede wszystkim od swojej okolicy.  
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Najbliżej nas, czyli w województwie podkarpackim, znajduje się pasmo górskie 
Bieszczady, które jest częścią Karpat Wschodnich i rozciąga się aż do granic Ukrainy  
i Słowacji. Jest to idealne miejsce na piesze wędrówki, gdzie szlaki prowadzą przez 
malownicze tereny górskie o łagodnych stokach i 
wyjątkowe dla tego terenu polanice, czyli łąki górskie. 
Podczas wędrówek można spotkać rośliny i zwierzęta 
niespotykane w innych częściach Polski. Należą do 
nich: największy europejski wąż Eskulapa, żubry, 
jelenie karpackie, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, 
bocian czarny, orzeł przedni. Jeżeli dopada nas 
zmęczenie lub jesteśmy ciekawi należy zobaczyć 
okoliczne miejscowości m.in. Przemyśl, Krosno, 
Bóbrka, Sanok, które mają ciekawą historię, a także 
budowle i muzea. Szczególnie polecane miejsca to: 
Twierdza Przemyśl, Muzeum Dzwonów i Fajek, 
Zamek Krasiczyn, Centrum Dziedzictwa Szkła, Zamek 
Kamieniec, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.  

Jednym z piękniejszych miejsc w Polsce jest Bałtyk z pasem przybrzeżnym. Nasza 
granica morska ma ponad 400 km i każdy znajdzie miejsce dla siebie, aby odpocząć na plaży 
wylegując się na kocu, pływając w morzu czy spacerując z rodziną. Nad morzem nie 
zabraknie niesamowitych krajobrazów z szerokimi plażami, z wyjątkowo miękkim i czystym 
piaskiem i tych wąskich kamienistych plaż. Koło Łeby na terenie Sowińskiego Parku 
Narodowego znajdują się ruchome wydmy, wybrzeże klifowe w Gdyni Orłowie czy też  
w Rezerwacie Przylądku Rozewie. Ciekawą propozycją jest wędrówka Szlakiem Latarni 
morskich na polskim wybrzeżu oraz fortyfikacji wojennych np. w Muzeum Obrony Wybrzeża 
w Helu lub w Świnoujściu i na wyspie Wolin. W Helu znajduje się również Fokarium, które 
oprócz działalności edukacyjnej prowadzi badania dotyczące zwierząt morskich oraz 
zajmuje się ich ochroną. Gdy znudzi nam się wylegiwanie warto zaglądnąć do Trójmasta, 
które oferuje wiele atrakcji.  

Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu (fotografia autora)  
Kolejnym miejscem uwielbianym przez turystów 
są Tatry Polskie. Należą do pasma Karpat 
Zachodnich i dzielą się na Tatry Zachodnie i Tatry 
Wysokie. Znajdziecie tam piękne widoki, dobre 
chwile i otrzymacie świeże górskie powietrze.  
W niższych Tatrach Zachodnich, zbudowanych  
z wapieni przepuszczających wodę, zachodzą 
procesy krasowe i stąd liczne jaskinie, np. 
Jaskinia Mroźna udostępnioną dla turystów, 
Jaskinię Mylną. Poza tym występują rozległe 

doliny, m.in. Dolina Kościeliska i Dolina Chochołowska, którymi można wędrować  
i podziwiać piękno i majestat gór. Tatry Wysokie zbudowane ze skał krystalicznych 
utrzymują wodę na powierzchni, dlatego pomiędzy strzelistymi wzniesieniami spotykamy 
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jeziora, m.in. Morskie Oko, Czarny Staw pod Rysami czy Wielki Staw w Dolinie Pięciu 
Stawów Polskich. Widok z Morskiego Oka na panoramę Tatr Wysokich jest niesamowity.  

W Polsce mamy wiele pięknych miejsc, które warto odwiedzić. Jedni lubią górskie 
wędrówki i kontakt z naturą, inni chcą zwiedzać miasta, zamki, miejsca ciekawe 
historycznie. To wzbogaca naszą wiedzę o ojczyźnie, ale i jest źródłem wiele wspomnień. 
Ruszamy w Polskę.  

Miłosz 

Kartki z historii 

 
 
11 listopada 1918 roku to dzień odzyskania niepodległości przez Polaków po 123 

latach i zakończenia I wojny światowej. Ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, 
a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to 
przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 
roku. Warto także mieć na uwadze, że rokrocznie Narodowe Święto Niepodległości 11 
listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wszystko zaczęło się w 1764 roku kiedy na 
tronie Polski zasiadł ostatni władca Polski- Stanisław August Poniatowski. Za jego rządów 
miały miejsce 3 rozbiory Polski(1772,1793,1795), po których abdykował. Podczas rozbiorów 
Rzeczypospolita została podzielona między Rosję, Prusy i Austrię.  
 
I rozbiór Polski 
Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772r. Brały w nim udział Rosja, Austria i Prusy. 
Austria zajęła południową cześć woj. Krakowskiego, Sandomierskiego oraz woj. ruskie. Rosja 
zadowoliła się ziemiami na wschód od rzek Dźwiny i Dniepru, a więc resztkami Inflant 
i wschodnimi częściami Białorusi, Prusy natomiast uzyskały Warmię, województwo 
pomorskie, malborskie i chełmińskie (bez Gdańska i Torunia) oraz tereny nadnoteckie  
II rozbiór Polski 
Drugi rozbiór Polski odbył się w 1793r. Brały w nim udział Rosja i Prusy. Prusy opanowały 
Gdańsk oraz Toruń, Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze. Rosja otrzymała województwa: 
mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz część wileńskiego, nowogródzkiego, brzesko-
litewskiego i wołyńskiego.  
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III rozbiór Polski 
Trzeci rozbiór Polski miał miejsce w 1795r. Brały w nim udział Rosja, Austria i Prusy. 
Prusy opanowały większość Mazowsza i tereny litewskie pod Niemnem. Austria uzyskała 
Małopolskę między Pilicą z Bugiem z częścią Podlasia i Mazowsza. Rosja opanowała obszary 
leżące na wschód od rzek Niemen oraz Bugu wraz z Wilnem  
 

11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość. Józef Piłsudzki przejął wtedy 
władzę wojskową, po trzech dniach władzę cywilną. Polska po 123 latach wróciła na mapy 
świata. Co roku Narodowe Święto Niepodległości w Polsce obchodzone jest bardzo 
uroczyście. W większych miastach (m.in. w Warszawie, Łodzi) w tym terminie odbywają się 
specjalne defilady, które prowadzone są przez główne ulice. Ponadto w święto organizowane 
są także koncerty, na których można usłyszeć patriotyczne piosenki, wykłady tematyczne czy 
inscenizacje historyczne. Na domach powiewają Polskie flagi, a w wielu miejscach słychać 
Mazurka Dąbrowskiego.  

Partyk 

LITERACKIE PRÓBY… 

 
 
Nina ratuje Xorax 
 
Po rozmowie z Etera Nina wróciła do laboratorium dziadka, gdzie przy pomocy 

Androida cofnęła się w przeszłość. Te kilka lat wstecz dało jej czas, aby przy pomocy przyjaciół 
zmienić przyszłość i ocalić Xorax. Dzieląc się swymi doświadczeniami wraz z rówieśnikami 
obmyślali plan.  

-To jak ty to zamierzasz zrobić? - zapytała koleżanka. 
-Nie wiem, może zorganizujmy akcję w naszej szkole. Na przykład jakiś konkurs. 

Pomóżcie wymyśleć coś, co by pozwoliło zaangażować wszystkie dzieci bez względu na wiek. 
Po dłuższym namyśle i wymianie pomysłów grupa przyjaciół zdecydowała przy pomocy 

szkoły zorganizować konkurs pod tytułem "Pomysł na przyszłości". 
-Mam myśl - powiedziała Kasia koleżanka Niny.-Aby pobudzić kreatywność 

najmłodszych pozwólmy im wyrazić ja w formie obrazka, projektu, opowiadania  
i przedstawienia. 

-Świetny pomysł, czy byłaby jakaś nagroda? - Zapytał się jej koleżanka. 
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-Coś wymyślimy - odpowiedziała Nina. 
Następnego dnia w szkole dziewczynki omówiły sprawę z panią dyrektor. Dyrektorce 

podobał się pomysł dziewczynek, wiec zdecydowała się im pomoc. Podczas obiadu dyrektorka 
ogłosiła konkurs. Cała szkoła była podekscytowana. Nagroda był dzień wolny spędzony  
z Androidem, robotem z przyszłości. Miesiąc później podczas Apelu szkolnego dyrektorka 
ogłosiła wyniki konkursu. Nagroda okazała się bardzo inspirująca. Wielu uczniów wzięło 
udział w konkursie. Ilość prac przerosła oczekiwania organizatorów konkursu. Robot  
z przyszłości pobudził wyobraźnie wszystkich. Ostatecznie wygrał  projekt dziewczynki z 5a. 
Wymyśliła maszynę oczyszczająca powietrze. Prace, które wzięły udział w konkursie odbiły się 
wielkim echem w całej okolicy. Prezydent, któremu podobały się pomysły młodzieży 
postanowił rozszerzyć konkurs na skale krajową.  

Mamy nadzieję, że wkrótce rozszerzy się na skalę światowa. Dzięki inicjatywie wielu 
osób wspierających kreatywność Xorax został uratowany. 

Adrianna 

Być jak ptak  
 
Każdy człowiek na pewno marzył, aby zaznać spokoju oraz ciszy.  
Możliwe, że chciał też polecieć w jakieś piękne miejsce  

i wypocząć. Dzisiaj gdy wracałam do domu zobaczyłam ogrom ptaków 
lecących w tym samym kierunku. Pomyślałam, że wylatują do ciepłych 
krajów, bo zbliża się sroga zima. Poczułam wtedy, że chciałabym być 
jak one i polecieć wraz z nimi. Czasem zastanawiam się jak to jest być 
ptakiem. Jakby to było, gdybym wyruszyła na kilka miesięcy do innego 
kraju i tam żyła. Czy udałoby mi się przetrwać? Postanowiłam więc 
spróbować spojrzeć na to z innej perspektywy. Uznałam, że jeśli 
ptakom się to udaje, to mi też się uda. Zamknęłam oczy i … 
odleciałam.   

W mojej głowie otworzyła się zupełnie nowa, jak dotąd nieznana kraina. Podczas 
pobytu w tym magicznym miejscu poznałam mnóstwo ptaków, z którymi się zaprzyjaźniłam. 
Poznałam jaskółkę Joasię, bociana Bronka, skowronka Stasia oraz  kukułkę Kunegundę.   

 
Byli oni dla mnie niezwykle mili. Zostałam przez nich zaproszona do kawiarni  
na gorące kakao i czekoladowe ciasto.  Byłam bardzo szczęśliwa i uśmiech nie schodził 

mi z twarzy. Później przyjaciele zaproponowali mi spacer nad brzegiem jeziorka. Cudownie, 
gdy można pochodzić po zielonej trawie, wśród pięknych kwiatów. Następnie lataliśmy 
wszędzie, gdzie tylko to było możliwe. Fruwaliśmy po błękitnym niebie oraz nad chmurami. 
Moglibyśmy polecieć nawet na księżyc, lecz byłaby to za długa wyprawa. Z każdym dniem 
cieszyłam się coraz bardziej, bo te kilka miesięcy zleciały błyskawicznie.   

 
Niedługo potem nastał ten dzień, w którym wracaliśmy już do naszego kraju. 

Oczywiście nowo poznani przyjaciele sikorka Sandra i dudek Dariusz musieli się poważnie 
pokłócić, ponieważ Sandra nie mogła się zdecydować jaką sukienkę powinna włożyć. 
Czerwoną w groszki czy może różową w paski.  
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Ja z kolei nie miałam prezentów dla mojej rodziny. Postanowiłam więc zrobić coś 
własnoręcznie. Upiekłam tort czekoladowy z bitą śmietaną. Dla mojej siostry zrobiłam 
bransoletkę, dla mamy uszyłam szalik, natomiast dla taty zrobiłam słomiany kapelusz. Byłam 
już gotowa, więc wyruszyłam w drogę powrotną.  

Gdy doleciałam na miejsce nikogo nie było w domu. Byłam bardzo zdziwiona. Nagle 
usłyszałam, że ktoś mnie woła….Okazało się, że to  moja mama, która wołała mnie na kolację, 
a piękna kraina i moi przyjaciele byli tylko cudownym snem.  

 
Niezmiernie się cieszę, że chociaż przez chwilę mogłam zamknąć oczy, odlecieć….. śnić 

o tym czego pragnęłam i poczuć się wolna jak ptak. Z Pamiętnika pilnej uczennicy  
Ola  

 

Marzenia 
 

Moim marzeniem zawsze było posiadanie psa. Marzyłam o tym od dawna, ale niestety 
alergia nie pozwoliła mi na posiadanie futrzastego przyjaciela.  
Cała moja rodzina była uczulona na zwierzęcą sierść, więc musiałam się pogodzić z tym 
faktem.   
 
Pewnego dnia moi rodzice powiedzieli, że jeśli będę wychodzić codziennie z pluszową 
maskotą  przed wyjściem do szkoły, dostanę wymarzonego psa. Jednak nie wyszło. Rodzice 
szybko się rozmyślili i zrobiło mi się jeszcze bardziej przykro. Kiedyś pojechaliśmy do 
znajomych moich rodziców, którzy mieli psa rasy york. Spędziłam z nim cały wieczór na 
zabawie i wygłupach. Łzy leciały mi po policzkach, że nie mogę posiadać własnego. Po 
powrocie do domu mój tata powiedział coś czego się nie spodziewałam. On zawsze był 
przeciwny posiadaniu psa, ale w tamtym momencie powiedział:  
 
- Marzenia się spełniają i moje marzenie też się spełni. Wystarczy być tylko cierpliwym. 
Cierpliwość popłaca – dodał.  
 
Następnego dnia wieczorem siedziałam w salonie i oglądałam telewizję. Nagle do pokoju 
wbiegła mała kulka futra. Przestraszyłam się, ale w pewnym momencie dostrzegłam małe 
oczka, słodki nosek, rozkoszne łapki i odstające uszka.   
Nie wiedziałam, co się właściwie dzieje i 
zdezorientowana zapytałam rodziców:   
 
- Co to takiego ? Czyj to pies ?  
 
Rodzice zaczęli śmiać się pod nosem, 
spojrzeli na mnie i powiedzieli:  
 
- Marzenia się nie spełniają. Marzenia się 
spełnia Kochanie – odparła mama.  
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To jest twój wymarzony piesek oraz prezent z okazji Mikołaja i zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia – mówił tata.  
 
Gdy to usłyszałam, tak bardzo się wzruszyłam. Zaczęłam strasznie płakać i nie mogłam 
przestać. Od razu wzięłam maleńkiego szczeniaczka na ręce, długo przytulałam i całowałam.  
 
- Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję  - zwróciłam się do rodziców, którzy mi powiedzieli:  
 
- To jest nasz nowy członek rodziny.   
 
Spędziłam z moim pieskiem cały wieczór. Nakarmiłam go oraz wykąpałam. Wreszcie nadszedł 
czas naszej pierwszej, wspólnej nocy.   
 
- Ale gdzie on będzie spał ? – zapytałam. Już miałam pomysł, gdzie go położę, gdy nagle moja 
mama wręczyła mi przepiękne legowisko wraz z akcesoriami. Zabrałam wszystko do pokoju. 
Nie mogłam się powstrzymać i posłanie psa wylądowało na moim łóżku. Przytuliłam się do 
mojego psiaka i tak spaliśmy  
do rana.  
 
Następnego dnia zastanawialiśmy się jak nazwać mojego pieska.  
Ja osobiście chciałam go nazwać Leo, ale z racji tego, że przybył do naszego domu 30 
listopada czyli w andrzejki, postanowiliśmy nazwać go Andy. Od tamtej pory pozostało z nim 
to imię. Do dziś spędzamy razem mnóstwo czasu. Gdy on jest chory ja się nim zajmuję, a gdy 
ja jestem chora on się mną opiekuje, pilnuje i nie odstępuje na krok.   
 
Nigdy nie zapomnę tego momentu, gdy przyszedł do mojego domu  
i skradł moje serce.  
 
Wierzę, że marzenia nie spełniają się ot tak. W tym cała ich magia, że są wyczekiwane. 

Ola 

GOTOWANIE  
– MOJA PASJA  

Gotowanie to nie tylko pasja, to przede 
wszystkim sztuka. Przygodę w kuchni 

warto zacząć od  najmłodszych lat.  
To jedna z podstawowych umiejętności 
uniwersalnych. Ułatwia życie i sprawia,  

że jest ono zdrowe, ciekawe,  
kolorowe i smaczne.  
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Gotowanie to sztuka życia! 

Poznaj moją przygodę z gotowaniem! 
 

  

  

  

PAN CAKES  
  

SKŁADNIKI:  

1 ½ szklanki mąki  

3 łyżeczki cukru  

2 łyżeczki proszku do pieczenia  

½ łyżeczki soli  

1 ½ szklanki mleka  

1 jajko  

5 łyżeczek (ok. 50 g) rozpuszczonego i przestudzonego 

masła  

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Wymieszać mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól.  

2. Roztrzepać jajko.  

3. Do mleka dodać jako oraz przestudzone masło, wymieszać.  

4. Mokre składniki dodać do suchych, wszystko dokładnie wymieszać.  

5. Smażyć na średnim ogniu na suchej patelni z dwóch stron. Przewrócić na drugą stronę, gdy 

na powierzchni zaczną pojawiać się pęcherzyki powietrza.  

6. Można polać sosem lub przyozdobić owocami.  
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MALINOWE SAKIEWKI  

  
SKŁADNIKI:  

  

1 opakowanie ciasta francuskiego  

dżem malinowy  

krem orzechowy  

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Rozgrzać piekarnik na 200 stopni C.  

2. Rozwinąć ciasto francuskie i pokroić na mniejsze 

kwadraciki.  

3. Na każdym kwadraciku położyć łyżkę dżemu.  

4. Przyłożyć drugim kwadracikiem i dobrze zacisnąć ścianki 

ciasta, aby dżem nie wydostał się na zewnątrz.  

5. Piec około 15 - 20 minut.  

6. Po wyjęciu nałożyć na wierzch krem orzechowy.  

7. Można podać również z owocami.  

   

DESER BANANOWY   
SKŁADNIKI:  

1 jogurt naturalny  

2 banany  

1 szklanka granoli  

1 łyżeczka cynamonu  

1 cukier waniliowy  

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Jogurt naturalny wlać do naczynia i połączyć  

z cukrem waniliowym.  

2. Następnie dodać łyżeczkę cynamonu i wymieszać.  

3. Gotową masę przelać do salaterki.  

4. Pokroić banany w plasterki i ułożyć na wierzchu.  

5. Na koniec posypać granolą.  

    

   

OMLET SEROWY Z WARZYWAMI  

  
SKŁADNIKI:  

2 jajka  

2 łyżeczki masła  

1 serek puszysty śmietankowy  

10 dag sera żółtego  

1 ogórek  

1 papryka  

2 pomidory  

szczypta soli   

szczypta pieprzu  

ketchup  
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Rozbić jajka i roztrzepać.  

2. Roztopić masło i na gorącą patelnię wlać roztrzepane jajka.  

3. Smażyć z obu stron na złoty kolor.  

4. Zdjąć z patelni i posmarować białym serkiem.  

5. Następnie położyć ser żółty.  

6. Na wierzch dajemy pokrojonego w plasterki ogórka, pomidora i paprykę  

7. Do smaku możemy posypać solą lub polać ketchupem.  

   

MUFFINKI Z CZEKOLADĄ  

  
SKŁADNIKI:  

  
2 szklanki mąki  

2 łyżeczki proszku do pieczenia  

0,5 szklanki cukru  

2 łyżeczki cukru waniliowego  

2 łyżki kakao  

0,5 tabliczki gorzkiej czekolady   

1 jajko  

0,5 szklanki oleju  

1 szklanka mleka  

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Suche składniki mieszamy razem w misce. Osobno mieszamy mokre składniki: jajko, olej 

oraz mleko. Dodajemy do masy i mieszamy wszystko razem.  

2. Do masy dodajemy pokrojoną w małe kawałki czekoladę.  

3. Nastawiamy piekarnik na temperaturę 200 stopni. Metalową formę do muffinek wykładamy 

papierowymi papilotkami. Jeśli nie mamy papilotek foremki możemy wysmarować masłem  

i wysypać bułką tartą.   

4. Przed wyciągnięciem z piekarnika upewniamy się czy babeczki na pewno są upieczone za 

pomocą drewnianej wykałaczki.  

5. Następnie wykładamy na talerz i posypujemy czekoladową posypką.    

  

FILET Z KURCZAKA Z PIECZONYMI ZIEMNIAKAMI I MIZERIĄ  

  
 SKŁADNIKI:  

  
500 g filetów z kurczaka   

kg ziemniaków   

2 długie ogórki   

1 śmietana  

przyprawa do kurczaka  

przyprawa do ziemniaków  

zioła prowansalskie  

sól   

olej do smażenia  
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Umyć filety w ciepłej wodzie i pokroić na większe kawałki.  

2. Zrobić marynatę – wlać odrobinę oleju, dodać przyprawy i zioła.  

3. Rozgrzać patelnię i na gorący tłuszcz położyć kawałki mięsa.  

4. Smażyć, aż mięso będzie złociste i kruche.  

5. Obrać ziemniaki i pokroić w plasterki.  

6. Oprószyć w przyprawie do ziemniaków i w piekarniku nagrzanym  

do 200 stopni C upiec ziemniaki.  

7. Obrać ogórka i pokroić w plasterki.  

8. Włożyć plasterki do miski, posypać solą i odczekać 25 minut, aż odejdzie z nich woda.  

9. Następnie odlać wodę, dodać śmietanę i wymieszać.  

10. Doprawić solą i pieprzem.  

11. Na talerzu ułożyć kawałki mięsa, pieczone ziemniaki  

i podawać z mizerią.   

 

CZEKOLADOWA ZEBRA I RÓŻOWA PANTERA  

  

SKŁADNIKI  

1 serek homogenizowany biszkoptowy  

1 serek homogenizowany waniliowy  

1 szklanka chrupek waniliowo – truskawkowych   

1 szklanka chrupek waniliowo – czekoladowym  

2 szklanki mrożonych truskawek  

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

1. Rozmrozić truskawki i zemleć blenderem.  

2. Do kilku salaterek wlać serek biszkoptowy a do kilku 

waniliowy.  

3. Masę waniliową posypać chrupkami waniliowo – 

czekoladowymi.  

4. Rozdrobnionymi truskawkami polać masę biszkoptową.  

5. Następnie polać ponownie masą biszkoptową i posypać 

chrupkami waniliowo – truskawkowymi.  

 

 

pomyły i wykonanie - Ola 
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Moje hobby – Siatkówka        
Co to jest Hobby?  
Hobby jest to zmiłowanie do czegoś, czynności 
wykonywane dla relaksu w czasie wolnym.  
  
W piątki i poniedziałki chodzę na SKS. Tam 
poznajemy zasady gry różnych dyscyplin i tre-
nujemy. Chociaż znam ich dużo, to najbardziej lubię 
siatkówkę. Przeważnie w nią gramy, bo dużo dzieci 
ją lubi. Dzielimy się na 3 grupy i w czasie, gdy  
2 grupy grają, my uważnie się przyglądamy 
meczom. Marzę o tym, by kiedyś pojechać na prawdziwy mecz.   
  
A teraz sprawdź swoją wiedzę. Zakreśl prawidłowe odpowiedzi.  
  
Na boisku przebywa przeważnie 6 graczy P/F  
Serwuje się z zielonej linii P/F  
Osoba stojąca pod siatką może złapać piłkę P/F  
Jest przejście dopiero wtedy, gdy przeciwna drużyna zdobędzie punkt P/F  
  
Polecam link o zasadach gry.  
https://youtu.be/XSUEHer6jek  
Kolorowanka związana z siatkówką 
https://pokolorujmy.pl/wp-content/uploads/2020/04/siatk%C3%B3wka-sport-kolorowanka-
14.jpg 

Wiktoria 
SIATKÓWKA CIEKAWOSTKI 

                                                       
1. Siatkówka wymyślona została przez Amerykanina Williama G. Morgana w 1895 roku. 
2. W Polsce pierwszy mecz siatkarski odbył się w Warszawie w 1919 roku. 
3. Sport ten najbardziej popularny jest w Polsce, Brazylii, Bułgarii, Włoszech i Rosji. 
4. Od 1964 roku jest to dyscyplina olimpijska. 
5. Zasady gry są ustalone przez FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej).  
6. Siatkówka wymyślona została w odległości zaledwie 10 mil od Springfield College w Springfield, gdzie  
4 lata wcześniej wymyślono koszykówkę. 
7. Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1949 mężczyzn i 1952 kobiet. 
8. Średnio siatkarz skacze 300 razy w ciągu meczu. 
9. Pierwsza specjalnie zaprojektowana piłka dla siatkówki powstała w 1900 roku. 
10. Jest to drugi najbardziej popularny sport na świecie, ustępującym jedynie piłce nożnej. 
11. Najdłuższy mecz siatkówki odbył się w Kingston (Północna Kalifornia) i trwał aż 75 godzin i 30 minut. 
12. Początkowo siatkówka nazywała się Mintonette. 
13. Mecz trwał 9 rund. Każda z nich trwałą do momentu aż wszyscy zawodnicy zaserwowali. 
14. Najdłuższy set rozegrano w lidze greckiej pomiędzy AEK Ateny i PAOK Saloniki. Trwał 54 minuty i 52 
sekundy. 

https://youtu.be/XSUEHer6jek
https://pokolorujmy.pl/wp-content/uploads/2020/04/siatk%C3%B3wka-sport-kolorowanka-14.jpg
https://pokolorujmy.pl/wp-content/uploads/2020/04/siatk%C3%B3wka-sport-kolorowanka-14.jpg
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15. Al Scates pięciokrotnie wybierany został trenerem roku. W ciągu swojej 43 letniej pracy trenerskiej 
uzyskał ponad 1100 wygranych. Obecnie trenuje UCLA Bruins z którym zdobył 19 mistrzostw NCAA. 
16. Polskie siatkarki w 2008 roku dostały „dziką kartę” na Puchar Świata w Japonii nie tylko ze względu na 
dobrą grę ale i urodę. 
17. Istnieje odmiana siatkówki dla niepełnosprawnych. Mecze rozgrywane są na siedząco. 
18. Hihiro Jo Baliska pochodzący z Tajlandii jest najniższym zawodowym siatkarzem. Ma jedynie 163 cm 
wzrostu. 
19. Najwyższym zawodnikiem jest Rosjanin Dimitri Muserski mierzący 218 cm. 
20. Najwyższym polskim zawodnikiem jest Marcin Nowak mierzący 215 cm. 
21. Najwyższą siatkarką jest Alba Hernandez z Puerto Rico. Ma 207 cm wzrostu. 

 

NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK 
  

Chcemy Wam przybliżyć naszych belfrów.   
W TYM NUMERZE GAZETKI  zaprezentujmy sylwetkę!!!???  
   
Wiek:  Zawsze 18! 
Prywatnie:  żona, mama dwóch córek   
Hobby: rękodzieło 
Ulubiona książka: Ania z Zielonego Wzgórza Lucy 
Maud Montgomery, ale lubię też czytać książki 
Doroty Terakowskiej Tam, gdzie spadają Anioły czy  
Poczwarka. 
Ulubiona piosenka: Ale to już było Maryla Rodowicz 
i Oddam Ci wszystko Vivat 
Ulubiona kuchnia: nie mam 
Ulubiony film:  Niebo istnieje naprawdę reżyseria  
Randall Wallace 
Marzenia:  To jest zazwyczaj, coś nierealnego, ale 
też jest to jakieś pragnienie.  Zawsze można 
marzyć, bo marzenia ubarwiają nam życie, dają chęć i motywacje do działania, 
że może jednak uda nam się to osiągnąć. Czasem się spełniają... Marzę, abym 
kiedyś mogła podróżować, chodzić po górach, a niekiedy marzy mi się bujany 
fotel przy kominku, dobra książka i kubek gorącej czekolady:) 
Dlaczego szkoła: Marzyłam o pracy w szkole, będąc już małą dziewczynką...  

O i właśnie to jest dowód, na to, że jednak marzenia się spełniają      . Robiłam 
sobie dzienniki i bawiłam się, że uczę dzieci. Nawet przygotowywałam 
sprawdziany, które potem sama wypełniałam i wpisywałam oceny. Chyba już 
urodziłam się z taką pasją:) 
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Zawód nauczyciela: Nauczyciel to nie tylko osoba, której doświadczenie czy 
wykształcenie pozwalają na prowadzenie zajęć w szkole, ale przede wszystkim, to 
ktoś. kto traktuje ten zawód jako powołanie, misję czy też pasję. Wydaje mi się, 
że to właśnie pasja, taka wewnętrzna potrzeba pracy z dziećmi, często trzyma nas 
wykonujących ten zawód w “ryzach”. A szczególnie w dzisiejszych czas, kiedy stał 
się on naprawdę trudnym zawodem. Myślę, że my pasjonaci myślimy nie tylko  
o swoich niepowodzeniach, wymaganiach czy nawet pretensjach innych osób, ale 
przede wszystkim o tym, że wykonywana praca ma określony cel, czyli taką 
wewnętrzną motywację do działania i świadomość, że są dzieci, dla których jest 
się wzorcem, autorytetem i nie ważne, jest to co mówią inni. Myślę, że aby  
w pełni oddać się swojej pracy, trzeba ją po prostu kochać i czuć do niej 
powołanie. 
Ulubione miejsce na świecie: DOM i góry. 
Ulubiony żart: Może nie tak ulubiony jak ostatnio słyszany. Bardzo mnie ubawił:) 
Nauczycielka pyta Jasia:  
- Jasiu, dlaczego chodzisz z brudnymi uszami?  
- Bo innych nie mam. 
Zabawna historia: Jak zaczęłam pracować w tej szkole, było jeszcze gimnazjum  
i uczniowie oczekiwali na autobus w świetlicy szkolnej, miałam w niej akuratnie 
dyżur  
i grałam z uczniami w UNO. Po chwili weszła Pani Dyrektor i pyta:  
- Gdzie jest Pani? Zostawiła Was tu tak samych?   
Wstałam z krzesełka, pomachałam i mówię:  
- Nie Pani Dyrektor, tutaj jestem.  
- O przepraszam, wygląda Pani jak gimnazjalistka, zgubiła mi się Pani wśród 

uczniów      . 
Życiowe mądrości: Rób to, co dyktuje ci serce. Nie staraj się zostać człowiekiem 
sukcesu,  
lecz człowiekiem wartościowym. - Albert Einstein   
Imię i nazwisko: ???............................................ 

Oprc. Iza 

PORA COŚ ZMALOWAĆ!!! 
koloruj online lub tradycyjnie 
 

 http://www.supercoloring.com/pl/node/1407991?colore=online 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyl-sowa?colore=online 

http://www.supercoloring.com/pl/node/1407991?colore=online
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/motyl-sowa?colore=online
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Zdrowego, spokojnego  

i Szczęśliwego Nowego Roku 2022 życzy 

redakcja „Czytadła” oraz Dyrekcja, Nauczyciele  

i uczniowie SP w Trzcianie 

PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE 

Cztery filiżanki miłości,  

dwie filiżanki lojalności,  

trzy filiżanki przebaczenia, 

filiżanka przyjaźni. 

Dwie łyżeczki czułości, 

cztery kwarty wiary, 
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beczka śmiechu.  

Miłość połączyć z lojalnością  

i starannie zmieszać z wiarą.  

Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością. 

Dodać przyjaźń i miłość. 

Obficie spryskać śmiechem. 

Wypiekać w słońcu. 

Serwować codziennie w obfitych porcjach! 
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HUMOR SZKOLNY 

 

 

 

Bartek pisze list do Małgosi:  

Nie jem śniadania, bo myślę o Tobie,  

nie jem obiadu, bo myślę o Tobie,  

nie jem kolacji, bo myślę o Tobie.  

Nie śpię w nocy, bo jestem głodny! 

 

 


