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 Co w dzisiejszym numerze? 
 
� Od redakcji 
� Z życia szkoły… 
� Klub małego odkrywcy 
� Ciekawostki 
� Kącik Małego Kuchcika 
� Humor i rozrywka 
� Angielski na wesoło 
� Co nowego w bibliotece? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali  60  
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OD REDAKCJI… 
 
 
 

Drodzy Czytelnicy, 
 
     Cieszymy się, że znów możemy spotkać się z Wami, bo 

mamy przecież za sobą miłe dni, ciekawe imprezy, o których 
chcemy Wam opowiedzieć lub te, które będziemy razem 
wspominać… W końcu życie szkolne oprócz nauki niesie ze sobą 
też inne ciekawe doświadczenia i niezapomniane wrażenia. A 
wszystko składa się w całość – to nasza szkoła, gdzie zawsze dużo 
się dzieje. Ruszajmy, więc wspólnie w czytelniczą przygodę! 
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   I znów obradujemy… 25 lutego Samorząd Uczniowski zwołał 
kolejny sejmik, by opracować plan swojej 
pracy na nowy semestr. Dyskusje były burzliwe, 
ale ponieważ mamy już wprawę we wspólnym 
obradowaniu, to udało się dojść do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Wraz z 
opiekunami samorządu ustaliliśmy, kto i za jakie 
zadania będzie odpowiadał, więc teraz ochoczo zabieramy się za 
ich realizację! 
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14 luty, to jak wszyscy wiedzą, Święto Zakochanych. Pragnąc uczcić tę 

wyjątkową 
 okazję, Samorząd Szkolny zorganizował POCZTĘ WALENTYNKOWĄ.  

Ozdobione tradycyjnymi serduszkami 
pocztowe pudełko przez cały tydzień przyjmowało kartki, na których ciepłe 

słowa 
do swoich sympatii kierowali chętni uczniowie. 

Kilka dni później uczniowie klasy IV b i VI c wystąpili w walentynkowym skeczu 
o miłości – Randce w Ciemno. Zakończenie apelu tradycyjnie należało do 

naszej Akademii Ruchu, która porwała do tańca całe grono uczniów. 
 

 Najbardziej podobała mi się „ Randka w ciemno”. Dobrze dobrana do 
tego rodzaju święta. Uśmiałam się do łez. W końcu w Walentynach chodzi 
dobrą zabawę, Olga Rostkowska, kl. IV d. 

Rewelacyjnie dobrani aktorzy do przedstawienia. Czułam prawdziwą 
atmosferę Walentynek, Natalia Pacholec, kl. IV d. 

Tańczący wykonali świetną robotę. Bardzo mi się podobało, Gosia, kl. IV 
d. 

Udana zabawa dla nauczycieli i uczniów. Po prostu bomba, Zosia 
Derdzikowska, kl. IV d. 
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  Samorządowcy wpadli na pomysł, że Dzień Kobiet w tym roku 
przebiegnie w szkole na wesoło a jednocześnie uroczyście. Żarty słowne, 
krótkie scenki i dialogi, prezentacja wiadomości i pogody w żartobliwym tonie 
sprawiły, że cała widownia dobrze się bawiła. Na koniec oczywiście 
niespodzianka – zumba z udziałem roztańczonej grupy, która wprawiła 
wszystkich w radosny nastrój. 

Wspaniałe przedstawienie i zumba. Pozdrawiam wszystkich, Zuzia 
Sztencel, kl. IV a. 

Bardzo podobała mi się zumba i taniec Niny, przedstawienie było 
bardzo zabawne, Ala Lachmirowicz, kl. IV a. 

Oby takich fajnych wydarzeń było więcej w naszej szkole, bo jest to 
dobra zabawa, nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, Ola 
Grunwald, kl. IV a. 
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Witamy w naszym klubie. Już od września wystartowaliśmy z 
wielką naukową przygodą. Każdy, kto lubi poznawać świat w 
sposób eksperymentalny znajdzie coś dla siebie i będzie mógł sam 
zmierzyć się z zagadkami, jakie niesie przyroda oraz odkryć jej 
tajniki. 

 
 Badamy przewodnictwo 

prądu elektrycznego przy użyciu 
baterii, krokodylków i różnych 
przedmiotów domowego użytku, 
np. sól, cukier olej itp. Natalia 
Pichnej, Kapcer Rupniewski, Staś 
Kisiel kl. IV d, Sebastian Kudelski, 
Kuba Wojasiński, kl. IV b. 

 
 
  
 

 
Czarodziejski flamaster, maluje 

piękne obrazy bez użycia ręki, 
wszystko zależy od ustawienia 
rysików, Marysia Kamińska, kl. IV a. 
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Witaminowe galaretki 
 

Co będzie nam potrzebne? 

 
Składniki do bazy żelowej to: 

 1/2 szklanki wody 

 2 łyżeczki agar-agar 

Składniki do bazy smakowej to: 

 1/2 szklanki świeżo 
wyciskanego soku  

 miód 

 wszelkie funkcjonalne dodatki, jakie chcemy ukryć w soku  
lub wzbogacić nimi nasz sok 

Sposób przygotowania 
1. Ponieważ agar-agar rozpuszcza się w wysokiej 

temperaturze, a my nie chcemy uszkodzić naszych witaminek, to 
najpierw przygotujemy roztwór z agarem, czyli bazę żelową: do 1/2 
szklanki wody dodajemy 2 łyżeczki agaru i mieszając 
doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy 2-3 minuty. 

2. W drugim garnuszku robimy bazę smakową mieszając nasz 
sok (lub w sezonie zmiksowane owoce sezonowe) z dodanymi 
innymi dobrociami – witaminami, suplementami czy co nam 
przyjdzie do głowy.  

Podgrzewamy następnie tę miksturę na maciupeńkim 
ogieńku. Gdy już oba płyny będą mieć zbliżoną temperaturę, to 
wtedy dodajemy sok do agaru dokładnie mieszając. 

3. Wlewamy miksturę do silikonowych foremek. 
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Recenzja książki, pt. „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem" 

„Antykwariat pod Błękitnym Lustrem" 

autor: Martin Widmark 

ilustr. Katarina Strömgård 

przeł. Barbara Gawryluk 

Wydawnictwo Zakamarki, 201 

Literackie antykwariaty są niezwykłymi miejscami. Właśnie tam, pośród 

setek starych i zakurzonych ksiąg mogą rozpocząć się fantastyczne przygody, 

tam czają się skrywane przez lata tajemnice. Uczniowie SP nr 92 mogą 

poznać takie miejsce, jeśli tylko zechcą sięgnąć po najnowszą książkę Martina 

Widmarka pt. „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem". Książka ta jest dostępna 

w naszej biblioteartin Widmark to autor znanej bestsellerowej serii „Biuro 

Detektywistyczne Lassego i Mai”. 

Głównymi bohaterami „Antykwariatu pod błękitnym lustrem” są Larisa i 

Dawid. Para trzynastolatków zostaje uwikłana w skomplikowaną intrygę. Ich 

celem jest rozwiązanie kryminalnej zagadki, – co stało się z właścicielem 

tytułowego antykwariatu? Nie jest to łatwe zadanie. Młodzi bohaterowie 

muszą pokonać wiele przeszkód, wykazać się odwagą, sprytem i wiedzą. 

Zwyciężają, ponieważ są lojalnymi przyjaciółmi. Pomocne okazują się także … 

książki. Z nich Larisa i Dawid czerpią pomysły i przydatne informacje. 

„Antykwariat pod błękitnym lustrem” to świetnie skonstruowana, 

trzymająca w napięciu historia. Utwór dostarcza wspaniałej rozrywki i 

równocześnie uczy pozytywnych wartości. Gorąco zachęcamy do lektury! 
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W których bajkach występują następujące eksponaty? 

 

- …………………………                                                                                                                    

                                                                                - …………………… 

 
 

                                         - …………………………… 

 

                                                                                                          - ………………………… 

                                                                                                            

                                      - …………………………… 

___________________________________________________________________________ 

GDZIE JEST PISARZ?  

W wykreślance jest ukrytych 17 nazwisk pisarzy. Czy potrafisz odnaleźć je wszystkie? 
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W ROZSYPANCE WYRAZOWEJ UKRYŁO SIĘ 8 TYTUŁÓW KSIĄŻEK 

 

 

 

 

 

 

 

1. - …………………………………                    2. - ………………………………… 

3. - …………………………………                    4. - ………………………………… 

5. - …………………………………                    6. - ………………………………… 

7. - …………………………………                    8. - ………………………………… 

9. - …………………………………                   10. - ………………………………… 

GDZIE JEST PISARZ?  

W wykreślance jest ukrytych 11 nazwisk pisarzy. Czy potrafisz odnaleźć je wszystkie? 

 

A S B R Z E C H W A H H 

Y A S N T U W I M A L A 

T L A L I L K B O Y X A 

O O R Z E S Z K O W A N 

L G G M R O W L I N G D 

K F R ;) P I N O K I O E 

I V I L I N D G R E N R 
E C M A L E W I S C C S 

N A M O L H A Z W Q N E 

J A N C Z A R S K I Z N 

R C E N T K I E W I C Z 
 

CUDACZEK                          MUMINKÓW                  OGRÓD                              

 

        ANARUK        CZARNA          ZAGRODA         W PUSTYNI 

 

    WYŚMIEWACZEK                   KOTEK                    PAN 
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W Japonii Dzień Dziecka obchodzi się dwa razy – 3 marca 
świętują dziewczynki, a 5 maja tylko chłopcy. W Dniu Dziecka 
dziewczynki urządzają wystawy lalek ubranych w tradycyjne 
japońskie stroje, a chłopcy wykonują papierowe karpie, które są w 
Japonii symbolem siły i odwagi.  

 
Coca-cola została wynaleziona jako lekarstwo w 1886 roku 

przez aptekarza z Atlanty. 
 
Najmniejsze państwo na świecie to Sealandia – znajduje się 

na Morzu Północnym, na dawnej betonowej platformie 
przeciwlotniczej. Jego wymiary to: 40x140 m. Sealandia posiada 
własną konstytucję, godło, flagę i hymn. 

 
Koń może pociągnąć przedmiot o 40-krotnej wartości swojej 

wagi. Pchła potrafi uciągnąć ciężar 400-krotnie przekraczający jej 
wagę. 
 

 

Wygląd 
 

Ciało humbaka może osiągać długość 17 m i wagę 65 ton. 
Samce są nieznacznie większe od samic. Sylwetka tego wieloryba 
sprawia wrażenie niezgrabnej i krótkiej. Płetwa grzbietowa jest 
uwsteczniona i tworzy mały garb. Płetwy piersiowe są natomiast 
bardzo długie - do 4 m, a płetwa ogonowa jest szersza niż u wielu 
innych waleni. 
 

 Staś Kisiel, kl. IV d. 
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Ciasto czekoladowe☺ 

 
 

Ciasto jest wyborne. Smakuje doskonale o każdej porze roku. 
Latem można dodać świeżych wiśni, a zimą polać gorącą czekoladą.  
 
Składniki: 
 
-5 całych jajek, 
-1,5 szklanki cukru, 
-cukier waniliowy, 
-łyżeczka imbiru, 
-szczypta soli, 
-szklanka mąki tortowej 

wymieszanej z płaską łyżeczką 
proszku do pieczenia 

-1,5 łyżki ciemnego kakao, 
-1|2 szklanki mąki 

ziemniaczanej, 
-kostka roztopionego 

gorącego masła, 

 
Sposób przygotowania: 
 
Jajka ubić z cukrem oraz cukrem waniliowym, dodawać mieszając 

drewnianą łyżką: 
-imbir, 
-sól, 
-szklankę mąki tortowej z proszkiem do pieczenia, 
-kakao, 
-mąkę ziemniaczaną oraz kostkę roztopionego masła, 
Dokładnie wyrobić, przelać do foremki wysmarowanej tłuszczem i 

posypanej tartą bułką, piec ok. 60 min w temperaturze 180 stopni. 
Pamiętajcie! Róbcie to pod nadzorem osoby dorosłej.  

 
Kasia Lebiedzińska, kl. IV b. 
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PINGWINY Z MADAGASKARU 

 
W końcu „Pingwiny z Madagaskaru” pojawiły się na ekranach kin jako 

pełnometrażowy film. Z pewnością spodoba się nie tylko fanom odcinków, 

ale wszystkim dzieciom i dorosłym.  

Tym razem Pingwiny walczą z kałamarnicą o imieniu Dave. W pokonaniu 

wroga pomaga im zespół – Wiatr Północy, który posiada najnowsze 

technologie niezbędne do misji ratunkowych. 

W czasie filmu uśmiech nie schodzi z twarzy. Warto go obejrzeć! 

Polecamy go zatem wszystkim tym, którzy jeszcze go nie widzieli. 

 

 

 

 

 

Przy okazji pozdrawiamy całą klasę 4 „c”. 

Martyna Petraroia, Oliwia Pietraszek, Mikołaj Taratyka, Paulina Oporska 

 
 

 
 
 



 14 

 
 
 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się 
polonistka, oddając pracę domowa uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. 

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 
- Proszę wymienić pięć drapieżników. 
- Jeden lew i cztery tygrysy. 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy: 
- Zawsze, gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak? 
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

Dowód na to, że szkoła jest filmem: 
- Geografia - Discovery Channel 
- WF - Szkoła przetrwania 
- Religia - Dotyk anioła 
- Chemia - Szklana pułapka 
- Matematyka - 5*5 
- Historia - Sensacje XX wieku 
- Język polski - Magia liter 
- Lekcja muzyki - Jaka to melodia 
- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
- Przerwa - 997 
- Test - Milionerzy 
- Poprawka - Stawka większa niż życie 
- Nowa w klasie - Trędowata 
- Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo 
- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta 
- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur 
- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 
- Wywiadówka - Z Archiwum X 
- Wakacje z rodzicami - Familiada 
- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze 
- Dozorca\Woźny - Strażnik Teksasu  
- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 
- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Zuzia Radzio, Roksana Nieradka, kl. IV b. 
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CZYLI JAK UCZYĆ SIĘ SZYBKO  
I SKUTECZNIE 

 
 Kształcenie wymaga użycia zmysłów: 
 
 
     Wzroku: 

 
Staraj się zawsze zobrazować materiał, którego się uczysz, rób 
dużo rysunków        
  

Słuchu: 
Powtarzaj wszystko na głos       

       
       
  Węchu:  

 
Spróbuj nadać zapach rzeczom, o których się uczysz (świeży, 

cytrynowy, ładny, brzydki) 
       
 

Smaku: 

Spróbuj nadać im smak (truskawkowy, orzechowy, słodki, 

gorzki)   

 
Dotyku: 

 
Wyobrażaj sobie, jakie mogą być w dotyku rzeczy, o których się uczysz 

(szorstkie, gładkie, miękkie, puszyste) 
 

Pamiętaj, aby używać wyobraźni,  
a z nauką się zaprzyjaźnisz ☺ 

 
POWODZENIA!!!  
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 Pozdrawiam wszystkie moje wspaniałe koleżanki z klasy 

IV c; Kingę, Oliwię, Olę, Gosię, Oliwię, Martę, Lenę i 
Martynę, Julia. 

 
Z gorącymi pozdrowieniami dla mojej ukochanej klasy 

IV c, Ola Szczypior. 
 
Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, uczących w klasie IV d, oraz jej 

uczniów, Gosia. 
 
Pozdrawiam Wikę, Paulę, Danusię, Magdę, Martynę, Jasia, Kubę. Dziękuje 

za wszystko, Ala, kl. VI b. 
 
Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, oraz cała klasę IV a, Dominik i Hubert. 
 
Wszystkim nauczycielom i uczniom życzę szczęścia, miłości. Przy okazji 

pozdrawiam moją najlepszą przyjaciółkę, Helenę, Zuzia Sztencel, kl. IV a. 
 
Pozdrawiam cała klasę IV b, Laura i Ola. 
 
Pozdrawiam moje cudowne koleżanki z klasy IV c, Ola Dziewulska. 
 
Pozdrawiam moje wspaniale kumpelki Paulę i Dankę, Magda, kl. VI b. 
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Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń Media (www.madonmedia.com)  
za pomoc przy druku - biuro@madonmedia.com 


