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Klasowe czytanie 

Antoni Słonimski powiedział kiedyś: „ Czytanie i obowiązek 
to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza książka, 
gdy musi być przeczytana, staje się wrogiem.  Uczniowie 
klasy 7a zaproszeni przez swoją  polonistkę do wspólnego 
czytania postanowili sprawdzić, czy to prawda.                                                                                                                            
31 stycznia 2018r. po raz drugi spotkali się po lekcjach, by 
wspólnie poczytać lekturę obowiązkową. Tym razem były to 
„Dziady cz. II” Adama Mickiewicza.  Na pierwszym spotkaniu 6 
grudnia 2017r.  przenieśli się w świat bohaterów „Opowieści 
wigilijnej” K. Dickensa.                                                                                                                             
W miłej atmosferze obowiązek czytania przerodził się w 
koleżeńskie spotkanie z książką przy szklance soku i słodkim 
poczęstunku. Zwiększająca się , ze spotkania na spotkanie, 
liczba uczestników świadczy o tym, że nie taki obowiązek 
straszny jak go malują. 
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Opracowała pani Jagoda Walewska 

 

 

17 lutego – Dzień Kota 

Mój kotek to kotek Mamrotek. 

Nikt nie ma nic do gadania, 

bo mój kotek to król mieszkania. 

Lubi  jeść karmę suchą i mokrą, 

chętnie wygląda przez moje okno. 

Budzi mnie rano głośnym miauuu !!!! 

Wstawaj szybko, bo jeść bym chciał. 



BRZECHWUŚ Nr 3 marzec 2018 

5 
 

 

Autorzy to Kasia, Zuzia, Wiktor, Gracjan 

Świetlicowe Kółko Literackie 

dla klasy III B 

 

Marcowe figle 

 

W marcu jak w garncu,  

każdy to przysłowie zna.  

Wiosna, lato, jesień, zima  

to marcowa jest rodzina.  

Choć w marcu wiosna się zaczyna,  

marzec niczego nam nie żałuje,  

wesoło marcuje, zieleni nie daje.  

Raz słońce, raz śnieg, mrozu dodaje.  

Pod śniegiem krokusy się pojawiają,  

pierwsze pączki na gałęziach rozkwitają.  

Wiosna jest już tuż, tuż,  

ale zima nie odpuszcza nam,  

mówiąc - w białe i zielone gram !!!  

Świetlicowe Kółko Literackie "Słucham, czytam,  

tworzę". 

Opracowała pani Bożenna Krakowska 
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"Eksperymenty młodego chemika " przygotowane  

przez Julię Kłujszo uczennicę klasy 5a 
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Opracowała pani Hanna Bednarz- Krzyżanowska 

 

Czy warto zdobywać góry i ambitnie dążyć do 

celu? 

Sądzę, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Można oczywiście, bez 

namysłu, stwierdzić, że warto zdobywać góry i ambitnie dążyć do postawionego 

sobie celu. Jednak, moim zdaniem, wszystko zależy od człowieka i celu, jaki 

sobie stawia. Dążenie do zbyt wygórowanych celów skazane jest na 

niepowodzenie, a porażka trudna do zaakceptowania. Uważam, że 

najważniejsze jest to, aby stale podnosić sobie poprzeczkę i przez to rozwijać 

siebie. Nawet, małe sprawy, małe osiągnięcia są sukcesem. To, co mnie zawsze 

cieszy, to właśnie codzienne zwycięstwa.  

 Czasami droga do realizacji celów jest bardzo trudna i długa, dlatego 

warto mieć kogoś, kto nas wesprze i pocieszy. Dla mnie taką pozytywną siłą są 
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rodzice i przyjaciele. W ciężkich chwilach zawsze mogę na nich liczyć. Poza tym 

przydają się konsekwencja i optymizm. Myślę, że doskonałym przykładem 

człowieka, który walczył o swoje marzenia, był polski himalaista Tomasz 

Mackiewicz. Przez ostatnie tygodnie jego historia była na ustach wszystkich. Na 

przekór przeciwnościom losu i własnym słabościom pozostał wierny sobie i 

wyruszył, aby zdobyć kolejny szczyt. Niestety przegrał z naturą. Został w 

Himalajach.  

 Rozumiem pytanie zawarte w temacie, właśnie, w ten sposób jako drogę 

do bycia coraz lepszym. Nawet, jeśli inni uznają, że cel jest błahy i nie warto o 

niego walczyć, to jednak sam fakt podjęcia próby jego realizacji jest bardzo 

ważny. 

 Bez stawiania sobie nowych celów niemożliwy byłby rozwój. Brak celów, 

nawet tych małych, oznacza dla mnie stagnację. Oczywiście, nie zawsze 

wszystko idzie po naszej myśli, ale sądzę, że to ważne, aby czasem ponieść 

porażkę. Zawsze przecież można wyciągnąć wnioski i unikać w przyszłości tych 

samych błędów. Jest to rodzaj lekcji, tylko nie w szkole, a w życiu. Myślę, że 

każdy z nas zdobywa góry. Raz wygrywa, raz przegrywa.  

K. M. 

Opracowała pani Hanna Bednarz- Krzyżanowska 

 

Jelenia Góra 

 

Niektórzy lubią plażę... 

A ja góry szacunkiem darzę... 

Lecz w górach nie jest bezpiecznie  

Dla jelenich wojowników. 

Już czai się na nich myśliwy lub grupa kłusowników... 

Jeden z jeleni wyczuł, że ktoś mu zagrażał,  

Palec myśliwego na spuście zadrżał. 

Gdy myśliwy do broni się składa, 

Jeleń z bólu na ziemię upada. 

Jego nogi na ziemi położyły się bezwładnie, 
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Zaraz pewnie deszcz na nie spadnie. 

Czy ktoś śmierć jelenia oprócz Pana z bronią zobaczył? 

Jego syn, młody jeleń, ze smutkiem na to popatrzył... I 

myśliwemu wybaczył. 

 

                                                                        Olga Gieracz 5b 

 

Ania z Zielonego Wzgórza - Jaka była? Jak 

wyglądała? 

      Ania Shirley to bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery. 

Dziewczynka była sierotą. Gdy miała 11 lat, trafiła na Zielone 

Wzgórze. Dopiero u Maryli i Mateusza Cuthbertów znalazła 

prawdziwy dom. 

      Była drobna, chuda. Miała duże usta, mnóstwo piegów, 

rude włosy i zmieniające swą barwę oczy, raz szare, raz 

zielone. Nosiła sukienkę z żółtej wełny. 

      Później stała się wysoką, schludną dziewczyną o 

kasztanowych włosach. Ubierała się modnie, lecz skromnie. 

      Wyróżniała się gadatliwością. Ciągle coś mówiła do Maryli, 

Mateusza lub koleżanek ze szkoły. Lubiła też marzyć. Chciała 

być mewą lub wietrzykiem. Jej poetycka natura ratowała ją od 

smutku, gdy nie miała własnego domu. 

      Maryla krytykowała ją za roztrzepanie i nieuwagę. 

Dziewczynka zdawała sobie sprawę ze swych wad, pracowała 

nad nimi. Jednak nie uchroniło jej to od pomyłki. Ania dodała 

raz kropli walerianowych do ciasta zamiast wanilii. 

       Poza tym bohaterka używała często niezwykłych wyrażeń. 

Gdy była nieszczęśliwa, twierdziła , że wpada w otchłań 

rozpaczy. Dla pięknych miejsc w okolicy wymyśliła niezwykłe 

określenia: Aleja Zakochanych, Źródło Nimf Leśnych, Jezioro 



BRZECHWUŚ Nr 3 marzec 2018 

12 
 

Lśniących Wód. Jej oryginalna natura  powodowała, że czasem 

postępowała lekkomyślnie, np. podczas gry w wyzywankę o 

mało nie straciła życia. 

        Początkowo cechowała ją próżność. Przywiązywała 

ogromną wagę do wyglądu zewnętrznego. Efektem tego było 

ufarbowanie włosów na zielono. 

        Z czasem w przebywającej na Zielonym Wzgórzu Ani 

zachodziły duże zmiany. Stała się pracowita, pomagała Maryli. 

Pilnie się uczyła, chciała być najlepsza w klasie. Rywalizowała z 

Gilbertem. Realizowała swoje ambitne plany dostania się na 

Akademię Królewską. 

         Spełniała swoje marzenia, a pomogły jej w tym wrodzone 

zdolności literackie. Miała pogodę ducha i wiarę w lepsze jutro. 

Potrafiła się nawet  poświęcić  dla Maryli i zostać z nią zamiast 

rozpocząć studia. Wrażliwość i uczciwość  nie pozwoliły jej 

pozostawić opiekunki samej. 

        Uważam, że Ania  zasługuje na podziw, gdyż była 

pomocna innym i odpowiedzialna. Nie możemy przejść obok 

bohaterki obojętnie. Jej losy budzą w nas chęć do życia i 

optymizm. Pragniemy realizować swe marzenia. Wydaje się 

nam, że dzięki odwadze i uporowi osiągniemy wszystko. 

 

                                                              Wiktor Wasiak 5b 
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Wizerunki Ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iga Kowalska 5b 
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Alicja Sikorska 5b 
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Daniel Lewandowski 5b 
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Jeremiasz Sadlok- Lonc 5b 
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Paulina Mieszkowska 5b 

Opracowała pani Dorota Majchrowska 
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Zrób to sam  / Nic trudnego  / Własnoręcznie 

Wielkanocne dekoracje 

Ładnie udekorowany dom to jeden z elementów tworzących 

świąteczną atmosferę. Gdy rodzice będą zajęci 

przedświątecznymi przygotowaniami, zrób im niespodziankę i 

samodzielnie wykonaj wielkanocną ozdobę. Oto kilka 

propozycji: 

Papierowy kurczaczek. Do jego zrobienia potrzebne będą: 

kolorowy papier: żółty, biały i czerwony, piórka, klej, nożyczki. 

Z żółtego kartonu wytnij półkole i sklej je w kształt stożka. Z 

czerwonego papieru wytnij mały trójkąt i przyklej go w miejscu, 

gdzie będzie dzióbek, wyżej przyklej wycięte z białej kartki 

oczy. Możesz też wykorzystać gotowe, plastikowe oczy. Doklej 

skrzydełka z piórek i łapki wycięte z czerwonego papieru. 

Kurczaczek gotowy. 

Zając zawieszka. Podstawą jego wykonania jest wydmuszka. 

Jak ją zrobić? W surowym jajku wywierć czubkiem noża dziurki 

na obu jego końcach. Potem delikatnie dmuchając z jednej 

strony, wydmuchaj zawartość. Oprócz wydmuszki potrzebne 

będą: różowy, szary i biały papier, pianka lub filc, kolorowa 

wstążeczka lub włóczka, flamastry. 

Przez dziurki w wydmuszce przeciągnij kolorową wstążeczkę lub 

włóczkę, zawiąż ją w grube supły tuż przy wydmuszce. Z 

papieru/filcu/pianki wytnij uszy i łapki zająca i przyklej je do 

wydmuszki. Na górze przyklej kolorową wstążeczkę, dorysuj 

zajączkowi oczy, nos, pyszczek i brzuszek.  

Owieczka. Do jej wykonania potrzebne będą patyczki 

kosmetyczne, bawełnianie płatki kosmetyczne, patyczki – mogą 

być od lodów, biały karton, czarny flamaster. 

Z kartonu wytnij owalne kształty, które będą tułowiem i głową 

owieczki. Na głowie narysuj flamastrem oczy i nosek. Patyczki 
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przetnij na pół i przyklej je do kartonowego tułowia, utworzą 

wełniany brzuch owcy. Z trzech krótkich patyczków zrób owcy 

grzywkę, a z dwóch  trochę dłuższych – uszy. Do klejenia 

używaj mocnego kleju, np. „magicznego” lub introligatorskiego. 

Za pomocą wąskiego paska papieru sklej tułów z głową. Doklej 

patykowe nogi i kokardkę na głowie. Owieczka gotowa. 

Kogutki – podstawki na pisanki. Do ich zrobienia potrzebne 

będą: wkładka od jajek, farby, klej, kolorowy papier, filc lub 

pianka, czarny flamaster. 

Z wkładki do jajek wytnij narożny element z jedną górką i 

jednym dołkiem. Górka będzie głową kogutka, dołek – 

miejscem na jajko. Pomaluj całość farbą – żółtą lub 

pomarańczową. Z czerwonej pianki wytnij grzebyk, z 

kolorowego papieru – dzióbek. Z białej pianki zrób oczy, wytnij 

małe kółeczka, namaluj na nich źrenice. Wycięte elementy 

przyklej do główki ptaszka. Gdy klej wyschnie, kogutek 

(podstawka) będzie gotowy. Teraz tylko dołóż pisankę lub np. 

polówkę skorupki jajka z zasianą wewnątrz na ligninie 

rzeżuchą. 

 

Małgosia Gutt, Klasa V 
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Opracowała pani Hanna Bednarz- Krzyżanowska 
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