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 Co w dzisiejszym numerze?  

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły…  

 Literacki zakątek  

 Ciekawostki 

 Wywiady 

 Rady nie od parady 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali  54 
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OD REDAKCJI… 
 
 

 

Drodzy Czytelnicy! 

  Jak ten czas szybko mija… To już bowiem ostatni numer gazetki w tym roku 

szkolnym. Dziękujemy Wam, że towarzyszyliście nam przez wiele miesięcy, 

włączaliście się w pracę zespołu i poświęciliście czas, żeby zaglądać na nasze 

strony. Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy Wam życie szkoły, 

zainspirowaliśmy do ciekawych lektur, filmów, odkrywania hobby.  

   Życzymy Wam bezpiecznych wakacji i do zobaczenia w przyszłym roku 

szkolnym! 

                                                                                                                                

Redakcja 
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     WIOSENNA OLIMPIADA SPORTOWA 

 
  Na sportowo uczciliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczysta parada tchnęła w 

uczestników ducha walki o zwycięstwo, a jednocześnie pokazała, jakimi zintegrowanymi 

zespołami są klasy w naszej szkole. Rywalizacja 

między klasami-państwami nie przyćmiła atmosfery 

dobrej zabawy towarzyszącej tego dnia wszystkim 

naszym olimpijczykom. Sport jednoczy, my to 

wiemy i dlatego chętnie organizujemy i bierzemy 

udział w takich wydarzeniach. 

 

 

 

                    

AKCJA CHARYTATYWNA 

 

  Samorząd klas młodszych i starszych zorganizował w marcu zbiórkę 

karmy dla psów ze schroniska OTOZ ANIMALS. Możliwe to było 

dzięki naszym uczniom, którzy wykazali dużo inicjatywy i chęci w tej 

akcji. Przy wsparciu rodziców, zaangażowaniu samorządowców 

możemy wiele zdziałać na rzecz zwierząt potrzebujących pomocy i 

serca, a tego im na pewno z naszej strony nie zabraknie! 

 

 

 

         ADOPCJA OSIOŁKA 

 
  No i mamy szkolne zwierzątko! Szkolne, bo zaadoptowane przez szkołę i od tej 

pory wszyscy staliśmy się opiekunami osiołka, mieszkańca Warszawskiego 

Ogrodu Zoologicznego. Glumba, takie imię mu wybraliśmy, nie przypuszczał 

pewnie, że tylu przyjaciół znajdzie w tak krótkim czasie. Teraz czeka na Wasze 

odwiedziny! 
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                OSTATNI TAKI SPRAWDZIAN 
  

  

Ten sprawdzian wzbudzał wiele emocji. Po pierwsze – głównie wśród 

prawie 350 tysięcy uczniów (i ich rodzin) – bo tylu ich przystąpiło w skali 

całej Polski. Dlaczego? Podsumowywał przecież wiedzę i umiejętności zdobywane aż przez 6 

lat. Po wtóre (archaizm) z faktu, że to już ostatni tego typu sprawdzian – sprawdzian 

szóstoklasistów roku szkolnego 2015/2016. 

  

  

We wtorek, 5 kwietnia 2016r. uczniowie klas 

szóstych przystąpili do testu szóstoklasisty. O godz. 

8.30 dzieci zgromadziły się w świetlicach, następnie 

nauczyciele poprosili ich, aby udały się do 

poszczególnych sal.  

Około godz. 9.00 uczniowie przystąpili do pisania 

testu. Najpierw części pierwszej, na którą składały się język polski i matematyka. Po przerwie 

czekała na nich druga część testu dotycząca języka angielskiego. Po przystąpieniu do 

sprawdzianu uczniowie udali się do domów.  

Życzymy Wszystkim jak najlepszych wyników! 

Sonia Kunikowska 6a 

 

Według piszących egzamin nie był trudny. Mamy nadzieję, że trafnie oceniali swoje 

umiejętności i że przełoży się ta ocena na końcową wysoką punktację. TEGO ŻYCZYMY!!! 
 

 

A teraz niespodzianka dla chętnych. Proponujemy, byście zmierzyli się z  częścią zdań, które 

rozwiązywali wasi starsi koledzy. A więc ołówki w dłoń  i czytajcie ze zrozumieniem. : )  

 

I Tekst do zadań 1.–6.  
 

KAKAO 

          O ziarnach kakaowych wspominał już Krzysztof Kolumb, ale nie wzbudziły w nim ani w 

jego załodze większego zainteresowania. Dopiero Hernán Cortés1 miał szczęście spróbować 

u Azteków2 wspaniałego aromatycznego napoju, zwanego xocoatl. Był on tak cenny, że 

podobno władca Azteków Montezuma pił go tylko w złotych kubkach, które po jednorazowym 

użyciu wyrzucano. Nic więc dziwnego, że ziarna kakaowe służyły w starożytnym Meksyku jako 

pieniądze. 
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        Hiszpanie dodali do gorzkiego xocoatl cukru i zaczęli podawać napój na gorąco. 

Pijalnie czekolady zaczęły wkrótce powstawać w całej Europie. Natomiast pierwsza tabliczka 

czekolady pojawiła się niedługo po tym, jak holenderski chemik odkrył sposób wytłaczania z 

ziarna masła kakaowego i wyrobu kakao w proszku.  

      Zanim białe ziarno kakaowca stanie się brązową czekoladą, musi przejść wiele zabiegów. 

Niezbyt wysokie drzewa kakaowe mają bardzo charakterystyczne, wyrastające wprost z pnia 

lub gałęzi, wydłużone owoce przypominające kształtem duże ogórki. Mają one od 20 do 30 cm 

długości i dojrzewając, przybierają kolor czerwony. Każdy owoc zawiera od 20 do 50 białych 

ziaren. Wyłuskuje się je i poddaje fermentacji w tropikalnym upale. Nabierają wówczas 

koloru i smaku. Wysuszone brunatne ziarna trafiają do fabryk czekolady.       

Kto produkuje najlepszą czekoladę na świecie? Zdania na ten temat są podzielone.     

W Europie za najlepszą uchodzi czekolada szwajcarska wytwarzana z mieszanki wielu 

gatunków ziarna kakaowego. Być może najlepsza jest czekolada z małej fabryczki w 

Londynie, która reklamuje się bez fałszywej skromności hasłem: „Prawdopodobnie najlepsza 

czekolada na świecie”.  

      Czekoladę próbowano stosować jako lekarstwo, niektórzy ludzie uważają, że może ona 

obniżyć gorączkę. Inni zaś twierdzą, że jest dla zdrowia szkodliwa, na przykład powoduje 

próchnicę zębów, prowadzi do otyłości czy zaburza trawienie. Radykalne zdanie ma na ten 

temat pewien angielski lekarz: „czekolada jest zbyt dobra, by mogła być lekarstwem”. 

 

Na podstawie: Jan Rurański, Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania, 

Warszawa 1988. 

1 Hernán Cortés – hiszpański szlachcic, który w XVI w. uczestniczył w wyprawach do 

Ameryki. 

2 Aztekowie – indiański lud ze środkowego Meksyku, podbity w XVI w. przez Hiszpanów. 

 

Zadanie 1. 
(0–1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie – 1. albo 2. 

Tekst ma przede wszystkim charakter 

A. reklamowy, B. informacyjny, 

ponieważ 
1.przekonuje czytelników do kupowania wyrobów czekoladowych. 

2. przedstawia czytelnikom fakty dotyczące kakao 

 

Zadanie 2. 

Opis owoców kakaowca zamieszczono w akapicie 

A. drugim. 

B. trzecim. 

C. czwartym. 

D. piątym. 

 

Zadanie 3. 
(0–1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – 

jeśli zdanie jest fałszywe. 

Ziarna kakaowca były używane przed wiekami jako środek płatniczy. P F 

Najpierw pojawiła się tabliczka czekolady, a potem – napój czekoladowy. P F 

 

Zadanie 4. 
(0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
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Zdaniem autora tekstu producenci czekolady z fabryczki w Londynie reklamują się bez 

fałszywej skromności, czyli 

A. potrzebują ciągłej akceptacji. 

B. przeceniają swoje możliwości. 

 

C. czują się gorsi od innych producentów. 

D. są przekonani o dobrej jakości swoich 

wyrobów. 

Zadanie 5. 
(0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Stwierdzenie czekolada jest zbyt dobra, by mogła być lekarstwem świadczy o tym, że 

lekarstwa 

A. przypominają gorzką czekoladę. 

B. powinny mieć smak czekolady. 

C. są zazwyczaj nieskuteczne. 

 

Zadanie 6. 
( 0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

W trzecim akapicie tekstu, w zdaniu Mają one od 20 do 30 cm długości i dojrzewając, 

przybierają kolor czerwony, użyto zaimka, aby nie powtarzać wyrazu 

A. drzewa. 

B. ogórki. 

C. owoce 

D. ziarna 

 

  

JEŚLI MASZ OCHOTĘ NA WIĘCEJ ZADAŃ, SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWARKI 

INTERNETOWEJ I ROZWIĄŻ CAŁY SPRAWDZIAN. 
 

 

 

**************** 

 

 
 
 

 

 

            Książka „Nowe Historie” Bruno Ferrero to zbiór krótkich opowiadań o 

ważnych sprawach, takich jak: przyjaźń, wiara, odwaga. Książka ta jest 

pouczająca. Część historii w niej zawartych mówi o Bogu      i życiu Jezusa. 

Bardzo zachęcam do jej przeczytania. Polecam szczególnie opowiadania: 

„Ogród żółwi”, „Syrenka”, „Chłopiec wiecznie niezadowolony” i „Oślica 

Balaama”. 

 

Gabriela Cz., IIB 
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Nazywam się Zuzanna Szulc a moje hobby to taniec. Tańczę od 5 lat. 

Najpierw tańczyłam w balecie - 2,5 roku a potem przez 4 lata tańczyłam 

taniec towarzyski. Teraz tańczę HIP HOP i Jazz. Lubię tańczyć, bo to mi 

sprawia przyjemność i rozwijam swoją pasję. Polecam wszystkim taniec.  

Zuzanna Sz., IIB 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Bardzo lubię psy. Sama jednego mam. To beagle. Ma trzy kolory: czarny, 

biały i brązowy. Znam bardzo dużo ras psów, na przykład: beagle, buldog 

francuski, cavalier, owczarek niemiecki, boxer, york, labrador, szitsu, golden 

retriver, bernardyn, chart, jamnik, spaniel i border collie. Lubię też kundelki. Psy 

to moja pasja. Kocham je i nie wiem, jaki mógłby być świat, kiedy ich by nie było. 

Ola Sz., IIIB 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Uwielbiam konie, odkąd pamiętam. Uwielbiam jeździć konno, ponieważ to cudowne, 

uczy cierpliwości i można latać przez 10 sekund. 

Moje ulubione konie nazywają się Nikita, Elewator, Nałęcz i Brendi, .  

Nikita jest bardzo dużym koniem i jeżeli kogoś nie lubi, jest niespokojna i wierzga. 

Mnie lubi – gdy na niej jeździłam, była spokojna i nawet ugryzła mojego kolegę. 

Nikitę lubi tylko sześć osób. Wszyscy ją obrażają. Ja sama słyszałam, jak ktoś 

mówił na nią, że jest najgorszym koniem. Wtedy schyliłam się i powiedziałam 

do niej: „Nie martw się”, a ona od razu podniosła uszy. Nikita musiała kiedyś biegać 

po 8 godzin dziennie. 

Konie żyją około 25 lat. Nikita ma ich 17, Elewator 23, Nałęcz 15, a Brendi tylko 6. 

Karolina B., IIIB 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Tsum Tsumy to małe gumowe i pluszowe zabawki – postaci z filmów Disneya. 

Wszystkim pluszowym Tsum Tsumom policzki świecą się na czerwono. W sklepie za 200 zł 

można kupić gigantyczną paczkę, w której znajduje się Toy Shop z półkami i wyrzutniami dla 

Tsum Tsumów.Wszystkich Tsum Tsumów jest 54. My mamy 6 gumowych Tsum Tsumów. 

Można je układać w różne piramidy i wieże. Tsum Tsumy koloru żółtego są ultra rzadkie. Każda 

taka zabaweczka ma dołączoną ulotkę ze spisem treści. Jest tam możliwość zaznaczenia mam 

lub chcę mieć. Obok narysowane są kolorowe buźki z numerkami. Niebieski oznaczają 

normalnie dostępne Tsum Tsumy, różowe – rzadkie, a złote ultra rzadkie. 

Chcemy zebrać wszystkie Tsum Tsumy. 

 
POMARAŃCZOWY TYGRYS – Tygrysek z Kubusia Puchatka 

FIOLETOWY ROBACZEK – Squish z Dawno temu w trawie 

NIEBIESKA LALKA -Scrump z Lilo i Stich 

DZIEWCZYNA Z RUDYMI WŁOSAMI – Anna z Krainy lodu 

DZIEWCZYNKA Z KUCYKAMI – Boo z Potwory i spółka 

BIAŁY ROBOT – BayMax z Wielkiej szóstki 

Amelka Koman i Magda Łagodzińska, IIIB 
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    Joga to moje hobby od dwóch lat. Wszystko zaczęło się, gdy obejrzałam na 

YouTubie filmik  Yoga Challenge. Spróbowałam zrobić kilka póz. Trochę mi się 

udawało, a trochę nie. Pokazałam kilka póz mamie i powiedziała, że jestem w tym 

dobra. Aż w końcu poszłam z mamą do sklepu po matę. Od kiedy już mam matę, 

figury wychodzą mi coraz lepiej. Ćwiczę nawet godzinę dziennie. Bardzo polecam: 

świecę, kwiat lotosu, mostek i drzewo. 

Bardzo lubię ćwiczyć jogę, chociaż denerwuję się, gdy nie wychodzą mi nowe pozy. 

Agnieszka IIIB 

 
 

 

 

 

 

 

     Film, który chcielibyśmy Wam polecić to "Księga dżungli". Film opowiada o 

chłopcu, który stracił rodzinę i wychowywały go zwierzęta w dżungli. Rodziną 

chłopca były wilki. Chłopiec był bardzo odważny, w dżungli spotkało go wiele 

interesujących przygód. Film był zabawny a momentami straszny. Gorąco 

zachęcamy do obejrzenia go w kinach. 

Klara W. i Jakub T. IIB 

 

  

 

 

 

 

Dzień dobry, chciałybyśmy czegoś więcej dowiedzieć się o pracy naszych Pań bibliotekarek. 

Co zainspirowało Panie do wybrania takiego miejsca pracy? Miłość do książek, dzieci ?   

Pani Agnieszka – Od zawsze lubiłam czytać i byłam częstym gościem bibliotek. 

Pani Wiola – Od zawsze lubiłam czytać książki.  Miałam takie szczęście, że spotkałam świetną 

bibliotekarkę, która zachęciła mnie do tego zawodu. 

Jakie są Pań ulubione książki ? 

P.A.– Wszystkie książki Stanisława Lema. 

P.W. – Niezmiennie od lat „Mały książę”. 

Gdyby Panie mogły napisać książkę, to o czym by była ? 

P.A. – Gdybym mogła być pisarką, to powstałoby wiele książek. Na pewno byłyby to powieści 

fantastyczne lub fantastyczno – naukowe. 

P.W. – Chciałabym napisać przewodnik turystyczny po najpiękniejszych miastach Polski. 
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Ostatnio podobno coraz mniej książek czytają dorośli i dzieci. Co i jak można zrobić, by 

zachęcać dzieci do czytania ? 

P.A. – Wcale nie uważam, że coraz mniej osób czyta książki. Jest bardzo dużo rodzajów i 

gatunków książek, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. 

P.W. – Na samym początku trzeba zachęcić najmłodszych do 

nauki czytania , a później podsuwać im jak najciekawsze 

książki. Tak, by czytanie było dla nich przyjemnością, a nie 

koniecznością. 

Jakie książki czytały Panie w dzieciństwie ? 

P.A. – Najpierw czytałam komiksy, później książki 

przygodowe i fantastyczne. Moją ulubioną lekturą szkolną jest 

Hobbit. 

P.W. – Oczywiście bajki i baśnie. Jako dziecko dostałam od 

dziadka zbiór baśni Andersena. Na początku czytali mi je 

rodzice, a później czytałam sama. Sentyment pozostał do dziś. 

Ile książek jest w naszej bibliotece ? 

P.A. – W naszej bibliotece jest wiele tysięcy książek. Można to sprawdzić w księgach 

inwentarzowych lub stronie internetowej MOL. 

P.W. – Ponad 9 tysięcy. 

Które książki są najczęściej wypożyczane ? 

P.A. – Klasy 1-3 lubią wypożyczać książki o zwierzętach, a 

najczęściej serię Holliwebb i Czytam sobie. Starsze klasy 

wypożyczają książki typu Zwiadowcy, Baśniobór. 

P.W. – Obecnie wśród najmłodszych popularna jest seria 

Czytam sobie i Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. 

Czego życzyłyby Panie młodym czytelnikom ? 

P.A. – Życzyłabym, żeby spotkanie z każdą  książką było 

wspaniałą przygodą, a tym którzy czytają mniej, aby odnaleźli radość w kontaktach z lekturami. 

P.W. – Żeby nigdy nie przestali czytać książek.   

Dziękujemy Paniom za rozmowę i życzymy wielu czytelników 

Olga Wodzyńska, Aleksandra Parol VIB 
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Rozwiązanie IV Żoliborskiego Konkursu Kościuszkowskiego 

Trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 92 
 

       26 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w grze miejskiej, będącej drugim, 

finałowym etapem IV Żoliborskiego Konkursu 

Kościuszkowskiego.  

W szranki stanęły reprezentacje żoliborskich 

szkół podstawowych. Sp nr 92 reprezentowały 

uczennice klasy 6a: Dominika Kozłowska, Ola 

Gaweł oraz Basia Żórawska a także uczeń klasy 

6b – Jakub Wawrzyński. Gra rozpoczęła się na Pl. 

Żelaznej Bramy, przed pomnikiem Naczelnika. 

Trasa wiodła przez miejsca pamięci związane z 

postacią generała.  Zadania były zróżnicowane i 

oryginalne – uczniowie m.in.: odpowiadali na pytania testowe, rozwiązywali kalambury oraz 

łamigłówki, wcielili się w rolę sanitariuszy, skonstruowali insygnia królewskie z masy 

papierowej. Ich wiedza historyczna i zaangażowanie zostały nagrodzone, nasza szkoła zajęła 

bowiem zaszczytne trzecie miejsce. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród dla 

zwycięzców odbyło się podczas uroczystej gali  w dniu 11 maja 2016 r. w siedzibie SP nr 267 

im. Juliusza Słowackiego. 

 

 

I Szkolny Konkurs Pięknego Pisma został 

rozstrzygnięty! 

W konkursie brali udział uczniowie klas 4-6. Zadaniem uczestników 

było jak najpiękniejsze przepisanie tekstu Patrona naszej szkoły Jana 

Brzechwy.  

Zwyciężyła Katarzyna Biedrzycka z klasy 5d. II miejsce zajęła Zofia 

Derdzikowska z klasy 5d, a III miejsce Maja Siemieniewska z klasy 5a. 

Wyróżniono prace: Aleksandry Smolińskiej, Zofii Ruszczyńskiej i 

Aleksandry Pikuły. 

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do II edycji konkursu za rok! 

 

 

 

 

 

 Słowa ulatują, pismo pozostaje 
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Nauka języków obcych sprawia Ci trudność? Pisownia wyrazów jest zbyt 

skomplikowana? Mamy na to sposób! Spróbuj wykorzystać AKRONIMY. Oto 

przykład ich zastosowania: 

                                     LION – LEW 

L – Lew 

                                                                     I – I 

         O – Owca 

        N – Narzekają 

Teraz, zamiast abstrakcyjnej kombinacji: L – I – O – N, mamy do zapamiętanie takie zdanie: 

Lew I Owca Narzekają. 

Prawda, że jest to o niebo łatwiejsze do zapamiętania? Pamiętaj aby używać przy tym jak 

najwięcej kolorów, które kojarzyć się będą z konkretnymi literkami. Podobnie możesz 

postępować w przypadku trudnych skrótów. Jednak stosując akronimy nie zawsze uda nam się 

ułożyć jakieś logiczne zdanie i nawet nie powinniśmy. O wiele łatwiejsze dla naszego mózgu są 

wszelkie abstrakcyjne, nielogiczne słowa i zdania. Będzie Ci o wiele łatwiej zapamiętać i 

przypomnieć je sobie w razie konieczności. 

 

 

 

   

   
 

Urodziny Marka 

 

Marek kończy sześć latek , 

od mamy dostał kwiatek 

Od taty dostał rowerek, 

od ciotki sześć pudełek. 

 

Marek też dostał zegarek 

jako urodzinowy podarek. 

Darek zjadł tortu kawałek 

a świeczkę zdmuchnął kanarek. 

Tygrysek zaśpiewał „sto latek” 

 

Spóźniony dotarł Puchatek 

a za nim przybiegł Prosiaczek. 

- biedaczek zgubił plecaczek. 

W plecaku miał czapeczkę 

i soku buteleczkę. 

 

Ostatni przyszedł koteczek 

bo pił mleczka spodeczek. 

Pod drzwiami spał pieseczek 

co rano zjadł sto paróweczek. 
 

Uczniowie klasy IIB 
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Nasza klasa już od września bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci listy 

piszą”. W ramach tej akcji korespondujemy z rówieśnikami ze świetlicy z Chorzowa. 

Dzielimy się pomysłami, przeżyciami, smutkami i radościami. Wymieniamy się wiedzą na 

temat naszych miast, przybliżając lokalne tradycje i zwyczaje. Każdy numer naszej 

gazetki wysyłamy do Chorzowa i właśnie w tym ostatnim, przedwakacyjnym 

wydaniu chcielibyśmy serdecznie pozdrowić naszych kolegów i koleżanki ze Śląska 

 
Pisanie listów jest fajne dlatego że, dowiadujemy się ciekawych rzeczy od innych i dostajemy 

od nich niespodzianki. Poznajemy inne osoby i inne miasto. Zawsze z niecierpliwością 

czekamy na kolejny list.  

Klara W. , Zuzanna Sz., IIB 

 

„Murzinek  Bambo” to  wiersz w gwarze śląskiej , który dostaliśmy w jednym z pierwszych 

listów  i  bardzo chcielibyśmy podzielić się nim z Wami. 

 

 

 

MURZINEK BAMBO 
 

W Africe miyszko Bambo, Murzinek, 

Blank czorny, mały lokaty synek. 

Czorno mo matka, łojca czornego, 

Ujka i ciotka, dziadka i ... kozdego. 

Mo piykno chałpa - by ją zbudować 

trza mieć patyki, deski i trowa. 

Bo przeca lepszyj chałpy nie trzeba 

Jak sie rok caly hyc leje z nieba. 

Bestoż to sagie są Afrykony 

I mało kery je łobleczony. 

Bestoż fest dużo se uszporują 

Bo czopek, mantli...nic niy kupują. 

Bambo Murzinek to mądry synek.... 

I niy mo w szkole samych jedynek. 

Bo sie mądrości wkłodo do gowy 

W swyj afrykońskij szkole ze trowy. 

W szkole tyj niy ma ławek, tablicy 

I gimnastycznyj sali - by ćwiczyć. 

Tam wszyscy afrykońscy szkolorze 

Mają sie od nos troszyczka gorzyj, 

Bo brak im heftów, taszy z książkami, 

 

Bestoż po piosku piszą palcami. 

Lecz skuli tego tyż fajnie mają, 

Bo im nic do dom niy zadowają! 

Jak już Murzinki w szkole głód mają 

To przerwa robią i se śniodają. 

Ale niy mają tasz ze sznitami, 

Ani sklepiku ze kołoczkami. 

Głodny Murzinek se w las zaleci, 

By se na drzewie fest pomaszkecić. 

Może se urwać figi, daktyle 

Lub po banany na drzewo wylyźć. 

A jak go suszy to zamiast Coli 

Na fest sie wielko palma wgramoli, 

Kaj sie napije bardzo zdrowego, 

Mlyczka z łorzecha kokosowego. 

My tu na Śląsku, czy tam daleko, 

Za siódmom górą, za siódmom rzeką... 

Mieszkają ludzie - kożdy w swym domu 

I to niy wadzi przeca nikomu, 

Że jedyn jy kołocz a inny daktyle. 

Porozmyślej o tym choćby przez chwilę.
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Chrzest Polski 

 
Tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował 

proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również 

za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa 

polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go 

zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła 

średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w 

jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego 

wydarzenia. 

Mieszko I i Dobrawa 

 

Kronika Galla Anonima 

Najstarszym źródłem opartym na tradycji, zgodnie z którą chrzest Mieszka nastąpił przed 

małżeństwem z Dobrawą, jest XII-wieczne opowiadanie Galla Anonima:  

 

Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody 

zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej 

napastować ludy sąsiednie dookoła. Dotychczas jednak 

pogrążony był błędach pogaństwa. W końcu zażądał w 

małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, 

imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, 

jeśli nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on 

na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie 

sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do 

Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich 

i duchownych. Mieszko pilnie zaznajamiał się z obyczajem 

chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się 

błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła. 

Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu 

za sprawą wiernej żony; a dla sławy jego i chwały 

w zupełności wystarczy jeśli powiemy, że za jego czasów 

i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła królestwo 

polskie. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a_historyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze


 

 
15 

Legendy o Mieszku i Dobrawie 

 

Legenda głosi, że już w 965 roku, a więc rok przed przyjęciem chrztu przez polskiego 

władcę, Dobrawa przypłynęła tratwą na Ostrów Tumski, gdzie czekał na nią wybranek. Tam 

miało dojść do zaręczyn. Ceremonia była bardzo efektowna. Wojowie uderzali mieczami w 

tarcze, a lud stojący przy Odrze wrzucał do rzeki posążki pogańskich bożków. Wszystko po 

to, aby księżniczka, która była już chrześcijanką, nabrała pewności, że Mieszko I porzuci 

pogańskie wierzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna legenda zaczyna się na Łysej Górze. Były to czasy , kiedy na szczytach Gór 

Świętokrzyskich stały jeszcze pogańskie świątynie. Co prawda chrzest przyjęty przez 

Mieszka I dał początek chrystianizacji Polski , ale jeszcze długo utrzymywały się w kraju 

resztki pogańskich rytuałów i wierzeń. Najbardziej w tej kwestii wsławiła się właśnie Łysa 

Góra, gdzie stały świątynie trzech pogańskich bożków: Śwista, Pośwista i Pogody. 

Pewnego razu obok Łysej Góry przejeżdżał orszak królewski Mieszka I i jego żony 

Dobrawy, czeskiej księżniczki i przyszłej matki 

Bolesława Chrobrego – króla Polski. Właśnie 

zapadała noc, gdy książę Mieszko został 

zaatakowany przez straże owej pogańskiej świątyni. 

Jedna ze strzał trafiła Dobrawę – na szczęście rana 

nie okazała się śmiertelna. Druga strzała pogan 

utkwiła w krzyżu , niesionym przez zakonnika. 

Wtedy to dał się posłyszeć straszliwy huk, będący 

wynikiem potężnego wstrząsu ziemi , który 

pogrzebał oba przybytki pogaństwa w Górach 

Świętokrzyskich.  

Czy stało się to skutkiem gniewu bożego , czy sił natury, niestety o tym już nie mówi 

legenda.  

 

 

I co myślicie o tych opowieściach ? Czy mogą one stać się podwaliną pod legendarny 

kres pogaństwa na naszych ziemiach?  
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Pokoloruj 

 
 

Rozwiąż krzyżówkę 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

1. … Anonim 

2. Mieszko był ich księciem 

3. Imię męczennika, którego relikwie znajdują się w katedrze gnieźnieńskiej 

4. Poślubił Dobrawę 

5. Odbył się w 966r. 

6. W niej czytamy o chrzcie Polski 

7. Chrześcijanka z Czech 

Materiały pochodzą z Internetu 
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 DZIEŃ DZIECKA 

1 CZERWCA 

Historia tego święta sięga 1949 roku. Dzień Dziecka został wymyślony przez 

Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych. Celem wprowadzenia takiego święta było 

uświadomienie ludziom, jak ważne jest, by chronić najmłodszych przed okrucieństwami 

wojny, głodem i innymi krzywdami. 

Dzień Dziecka w Polsce i  krajach słowiańskich obchodzony jest 1 czerwca. W innych 

państwach obchodzi się to święto 20 listopada, w Turcji – 23 kwietnia, a we Francji - 6 

stycznia. Choć Dzień Dziecka nie jest obchodzony na świecie w tym samym czasie, w 

każdym kraju tego dnia rodzice starają się zapewnić swoim pociechom jak najwięcej uwagi.  

               

 We Włoszech wygląda to szczególnie imponująco – najmłodsi mogą 

poczuć się jak królowie, bowiem otrzymują koronę i spełniane są ich życzenia. 

  

  W Turcji milusińscy puszczają latawce, śpiewają oraz tańczą.  

W Japonii z kolei dziewczynki i chłopcy obchodzą to święto indywidualnie!                

3 marca dziewczynki przygotowują wystawy lalek, a 5 marca chłopcy 

wywieszają kolorowe karpie z papieru.      

  

 

 

 

 

 

Naszym uczniom życzymy  

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!!!  
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Z CYKLU:  SŁAWNI  ANGLICY  -  William Szekspir 

23 kwietnia  to 400.  rocznica śmierci Williama Szekspira 

 

Wiliam Shakespeare, urodzony w 1564, zmarły w 1616, to angielski 

poeta, aktor i dramaturg, jeden z najwybitniejszych pisarzy w 

historii literatury angielskiej. Szekspir na świat przyszedł w 

Stratford, tam też uczęszczał do szkoły. W wieku 18 lat ożenił się ze 

starszą od siebie o 8 lat Anne Hathaway. Mieli ze sobą trójkę dzieci. 

Jego udokumentowane związki z teatrem rozpoczęły się w 1592 

roku, kiedy to jako aktor brał udział w przedstawieniach na deskach 

londyńskich scen. Wkrótce zadebiutował też jako autor sztuk 

teatralnych. Był współwłaścicielem londyńskiego teatru Globe. Do 

najważniejszych dzieł Szekspira należą: „Hamlet”, „Romeo i Julia”, „Król Lear”, „Makbet”, 

„Sen nocy letniej”, „Burza”. Szekspir jest również znany jako autor sonetów. 

Wiele cytatów z dzieł Szekspira weszło na stałe do naszej kultury, o czym nie zawsze 

pamiętamy. Zazwyczaj kojarzymy jedynie „Być albo nie być -  o to jest pytanie”. A jest 

jeszcze wiele fragmentów, jak choćby te: 

1. „Łatwiej wyrwać psu wściekłemu kość niż poskromić starej baby złość.” 

2.  „Ten, kto biedny i szczęśliwy, jest bogaty, że bardziej nie trzeba.” 

3.  „Wszystko dobre, co się dobrze kończy.” 

4. „Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, 

jest tylko zupełnie inne.” 

5. „Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu” 
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Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami. 

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły  

https://sp92warszawa.edupage.org 

KONKURSY  

„Czarodziejski Świat Jana Brzechwy” 

- konkurs biblioteczny dla klas drugich 

Serdecznie zapraszamy laureatów etapu I na „Wielką grę” czyli rozstrzygający etap II, 

który odbędzie się 09.06.2016 r. o godz. 10.00 - w dużej sali gimnastycznej. 

Obowiązujące stroje – przebrania za postaci z wierszy Jana Brzechwy  

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń Media (www.madonmedia.com) 

za pomoc przy druku - biuro@madonmedia.com 

 

https://sp92warszawa.edupage.org/
http://www.madonmedia.com/

