
 

 

 

 

 

 

 

                    Patriotyzm  kiedyś i dziś ! 
Patriotyzm. To słowo nie zawsze rozumiemy tak, jak powinniśmy. Dzisiejsza 

młodzież nie często zastanawia się, co to słowo znaczy. Młodzi ludzie stawiają 

pytanie: „Patriotyzm? A co to takiego?”. Nie uważają patriotyzmu za coś,  

co towarzyszy nam na co dzień. Dlaczego kiedyś patriotyzm był fenomenem 

odnoszącym się do życia narodu? Właśnie, dlaczego ,,kiedyś”, a nie ,,dziś”?!  
           Patriotyzm przejawia się w pozytywnych emocjach wobec własnego  kraju, 

podkreśla przynależność, miłość, dumę, lojalność, troskę, a nawet poświęcenie 

dla narodu. Kiedyś oznaczał zwłaszcza poświęcenie. Dawniej Polacy tracili życie za 

nasz kraj, uczestniczyli w powstaniach, wojnach, walcząc o wolność.  

Byli przekonani (zresztą słusznie), że ojczyzna to coś bardzo cennego, coś, o co 

należy dbać i darzyć  szczególnym szacunkiem. Czy dziś Polaków nie można 

nazwać patriotami? Zmieniły się czasy, młodzież coraz częściej wyjeżdża z Polski  

w poszukiwaniu pracy i często już nie wraca. Dlaczego? Najprawdopodobniej, 

dlatego, że współcześni nie zaznali straty niepodległości. Wcześniejsze pokolenia 

rozumiały, że mają swoją ojczyznę, że zamach na nią jest równoważny  

z  zamachem na nich. W tamtych czasach patriotą była ta osoba, która walczyła  

o Polskę i występowała przeciwko zaborcom. Dziś nie mamy wojny, odzyskaliśmy 

już niepodległość i mogło by się wydawać, iż nie ma, w jaki sposób okazywać 

swojej miłości do kraju. No bo jak, tak bez walki?! Przecież to nie będzie 

prawdziwy patriotyzm!! Osoby, które tak twierdzą, są w  BŁĘDZIE.  

Dzisiejszy patriotyzm różni się diametralnie od tego, który był wówczas. Obecnie 

Polakom łatwiej powinien przychodzić patriotyzm, bo mamy mnóstwo sytuacji, 

by go okazywać w codziennym życiu. Dzisiejszy patriota powinien wiedzieć,  

że rok 2018 to rok stulecia odzyskania przez  Polskę niepodległości. W roku tym 

przypadają również okrągłe rocznice wielu innych wydarzeń związanych z historią Polski. Rokroczne 

obchody Święta Niepodległości to okazja, by złożyć hołd ojczyźnie. I to nie tylko w sposób patetyczny, 

wzniosły, ale tak zwyczajnie. W to święto w całym kraju odbywają się marsze, pikniki i biegi sportowe. 

Wystarczy wziąć w nich udział i nie tylko miło i zdrowo spędzić czas z rodziną, ale zaprezentować swój 

patriotyzm! To jeszcze nie wszystko. Udział w wyborach parlamentarnych czy samorządowych, codzienna 

nauka, poznawanie historii, dbałość o język polski, o jego poprawność, dbanie o czystość środowiska,  

o dobre imię ojczyzny w świecie to przejawy współczesnego patriotyzmu. 

            Podsumowując, chciałabym zapytać wszystkich młodych: „Co uważacie za lepsze: patriotyzm kiedyś, 

który okazywano podczas walki, czy dzisiejsze nieinwazyjne metody bycia patriotą?”. Zastanówcie się 

,,kiedyś” czy ,,dziś” ? 

                                                                                                                         A. Elak, VII 
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Czym się interesujemy, co lubimy? Jedni z nas lubią sport, inni uwielbiają muzykę, a jeszcze inni pasjonują się 

literaturą. Dla niektórych przyroda i odkrywanie jej tajemnic to wielka pasja, a dla innych czytanie poezji 

związanej z naturą i prezentowanie jej publiczności to ulubione zajęcia. Każdy w szkole może odkrywać  

i realizować swoje hobby. 

Przykładem realizacji zainteresowań są osiągnięcia naszych koleżanek i kolegów w II edycji konkursu 

„Wydajemy Własną Książkę” na etapie powiatowym: Izabeli  Milewskiej z klasy IIIb – II miejsce w kategorii 

literackiej klas I-III, Krystiana Kobyłeckiego (IIIa) i Blażeja Podgórskiego – III miejsce w kategorii literackiej  

klas I-III, Bartosza Kacprzaka (IIIb), Klaudiusza Siajkowskiego (IIIb), Jakuba Kozarzewskiego (IIIb) – III miejsce  

w kategorii plastycznej klas I-III, Karoliny Metery (IVb) – II miejsce w kategorii literackiej i III w kategorii plastycznej 

klas IV-VI, Pauliny Gburzyńskiej - II miejsce w kategorii literackiej i III w kategorii plastycznej klas VII i gimnazjum.  

Wszystkie prace naszych finalistów przeszły do etapu wojewódzkiego, gdzie wyróżnienia otrzymały - książka Karoliny 

Metery w kategorii plastycznej, a Krystiana Kobyłeckiego w kategorii literackiej.  

Na łamach gazety prezentujemy fragment książki Karoliny.  

Książka pt. „Przygody Gabrysia” opowiada o przygodach ośmioletniego chłopca, ucznia klasy pierwszej, 

który ma swoje ulubione zwierzątka: kota Miauczka (który okaże się kotką) i psa Burka, ale przybędzie mu 

jeszcze jedno. W trzech rozdziałach Karolina opowiada o przygodach Gabrysia jako dociekliwego 

detektywa, opisuje ciekawy sen chłopca oraz sytuację, w której pojawił się w jego domu nowy pupil.  

Tę ostatnią przygodę za chwilę poznacie. 

Gabryś i nowe zwierzątko 

- Gabryś, mamy dla Ciebie niespodziankę – powiedziała mama. 

- Dla mnie, niespodziankę, ale jaką? – zapytał chłopiec i pobiegł do kuchni, bo stamtąd dochodziły głosy 

rodziców. 

Gdy wszedł, zobaczył klatkę z małą, puchatą kulką. 

- To jest królik, a właściwie króliczka – z uśmiechem powiedziała mama. 

- Jest śliczna, nazwę ją Kuleczką! – zawołał szczęśliwy chłopiec i delikatnie przytulił zwierzątko. 

- Pokażę Kulce całe nasze podwórko – oznajmił i wyszedł z króliczką w klatce. 

W pewnej chwili otworzył klatkę i zaczął leciutko głaskać Kulkę. Po paru minutach usłyszał szczekanie 

Burka. Pobiegł zobaczyć, co się dzieje. Nic złego się nie działo. Pies chciał wypłoszyć Miauczkę i jej kociaki, 

które wdrapywały się na drzewo. Gabryś machnął ręką, coś krzyknął do psa i postanowił wrócić do królika.  

W pośpiechu nie zamknął klatki i kiedy wrócił, klatka była pusta. 

- Mamo, nie ma mojej Kulki! Uciekła! Zginęła! – krzyczał przerażony. 

- Nie płacz, poszukamy jej. Na pewno daleko nie uciekła – pocieszała go mama. 

Nie musieli daleko szukać. Kulka gryzła sobie trawę koło domu. 

- Jesteś, już nigdy Cię nie zostawię samej i nie zapomnę zamykać klatki – mówił szczęśliwy Gabryś.  

Wziął króliczkę delikatnie na ręce, pogłaskał i poszedł tam, gdzie zostawił otwartą klatkę.  

Wszystkie jego przygody kończyły się dobrze. 

 AKTUALNOŚCI I WAŻNE TEMATY 
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Wiosna już w pełni i robi się cieplej. Jest więc okazja do uprawiania 

różnych dyscyplin sportu. Wśród gier sportowych królują piłka nożna, 

koszykówka lub siatkówka.  Duża grupa  uczniów, zwłaszcza chłopcy 

grają w piłkę nożną, chcą być tak zręczni i dobrzy, jak ich ulubieńcy, 

np. jak Robert Lewandowski. Opanowują zasady gry oraz zbierają 

informacje o tej grze i rozgrywkach sportowych. Zbliża się mundial.  Polska drużyna w tym roku jest  

w grupie H. Mimo że piłkarze grają w różnych klubach międzynarodowych, to w czasie meczy reprezentacji 

spotykają się i wspólnie grają  w barwach naszego kraju. Co to jest reprezentacja? Na pewno każdy wie, 

jednak warto to pojęcie przypomnieć. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn to męska  

drużyna piłkarska reprezentująca nasz kraj w zawodach międzynarodowych. W reprezentacji mogą 

występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Drużyna potocznie nazywana 

jest Biało-Czerwonymi. 

Kolejną grą, którą chciałbym polecić, jest piłka ręczna. 

Piłka ręczna (potocznie szczypiorniak) to zespołowa dyscyplina 

sportu (gra drużynowa), uprawiana na całym świecie, w której biorą 

udział dwie ekipy po 7 zawodników każda. Celem gry jest wrzucenie 

– wyłącznie za pomocą rąk  piłki do bramki przeciwnika. Piłka może 

być rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana. 

Zawodnicy, oprócz bramkarzy, nie mają prawa zrobić więcej niż  

3 kroki z piłką w rękach, co wymusza bieg z kozłowaniem i liczne 

podania. Bramkarze, wychodząc z pola bramkowego, stają się zawodnikami ofensywnymi i obowiązują ich 

wówczas identyczne zasady jak pozostałych zawodników (łącznie z brakiem możliwości powrotu z piłką  

w pole karne).  Zachęcam do zabawy w tę grę zarówno chłopaków, jak i dziewczyny. Spróbujcie niektórych 

elementów tej gry, tym bardziej, że zasady poznajemy na zajęciach wychowania fizycznego.  
  

Dobrym sposobem na aktywne spędzanie czasu jest jazda konna. Rozwój jeździectwa, turystyki  

i rekreacji, a nawet wykorzystanie tych zwierząt 

w lecznictwie sprawia, że konie powracają do 

mody. Wczasy w siodle, wielodniowe konne 

rajdy, pokazy, zawody hippiczne, konkursy 

ujeżdżania, skoków,  woltyżerka i wyścigi. 

Wszystkie te konkurencje zdobywają coraz więcej 

zwolenników. Osoby jeżdżące konno powinny 

jeździć w ochraniaczach. Warto wiedzieć,  

że konie odgrywają ogromną rolę zdrowotną. Pomagają dzieciom niepełnosprawnym. Zabiegi z udziałem 

koni dla osób, nazywamy hipoterapią.  

Jeszcze raz gorąco zachęcam do uprawiania różnych dyscyplin sportu, który pozytywnie wpływa na 

naszą kondycję fizyczną i daje dużo satysfakcji, o czym przekonali się uczniowie naszej szkoły, zdobywając 

liczne nagrody w konkursach sportowych.                   Sz. Kaniecki, V 
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 W kwietniu 2018 roku uczennice naszej szkoły wzięły udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim  

pt. „Wiosenne Wierszowanie”. Reprezentantkami klas czwartych były: Julia Wesołowska i Marysia Janiec  z IV a 

oraz Karolina Metera z IVb.  W tej samej grupie wiekowej do konkursu stanęła także uczennica klasy V Maria 

Wynimko. Celem konkursu było propagowanie wierszy polskich poetów. Dziewczynki z klasy IV a wybrały wiersz Jana 

Brzechwy „Wiosenne porządki”, Karolina recytowała utwór Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”, a Marysia – wiersz 

„Daktyle” Danuty Wawiłow. Jurorzy docenili kunszt recytatorski Karoliny, przyznając jej I miejsce za interpretację 

wiersza. Marysia Wynimko zauroczyła oceniających swobodą, z jaką prezentowała swój żartobliwy utwór  

i zajęła II miejsce. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom udziału oraz upominek rzeczowy. Uhonorowani zostali 

także nauczyciele przygotowujący uczestników.  Wszystkim gratulujemy! 

     

Red. 

 

 

Interesując się muzyką, nie tylko jej słuchamy, ale także poszukujemy informacji 

na temat wykonawców, „śledzimy” ich karierę. Ostatnio szczególnie popularna 

stała się muzyka disco polo. Chcemy podzielić się zdobytymi informacjami na 

temat dwóch najbardziej znanych wykonawców tego nurtu: Zenona Martyniuka 

oraz Sławomira Zapały. 

1. ZENON MARTYNIUK DROGA DO KARIERY 

Zenon Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 roku, ma obecnie 49 lat. Mieszka razem z żoną Danusią, 

synem Danielem  i z Cziką (białym maltańczykiem) w Białymstoku. Śpiewa w zespole Akcent.  

Jest nazywanym ,,Królem Disco Polo”. Jego najpopularniejszymi piosenkami są ,,Gwiazda”, ,,Przez Twe Oczy 

Zielone” , ,,Przekorny los” , ,,Królowa nocy” , ,,Rodzinny dom” , ,,W sercu mi graj” , ,,Pszczółka Maja” , 

,,Kochana, wierzę w miłość” , ,,Wspomnienie” , ,,Dźwięki strun”. Pierwsze kroki w muzycznym świecie 

stawiał na zabawach weselnych, na których występował jako wokalista. Lata działalności muzycznej 

przyniosły wokaliście ogromną popularność i uznanie w oczach fanów disco polo. Zespół Akcent z Zenonem 

Martyniukiem na czele wydał blisko 17 albumów. W październiku 2015 roku piosenka „Przez Twe oczy 

zielone” zespołu Akcent na nowo zdobyła popularność po tym, jak została odśpiewana przez polskich 

piłkarzy po awansie do Euro 2016. Teraz Zenek cieszy się popularnością, ale małymi kroczkami wyprzedza 

go SŁAWOMIR. 
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2. SŁAWOMIR ZAPAŁA 

Sławomir Zapała urodził się 19 marca 1983 roku, ma obecnie 35 lat. Mieszka z żoną Magdaleną Kajrowicz. 

Jego znanymi piosenkami jak i również hitami roku są ,,Miłość, miłość w Zakopanem” , ,,Aneta” , ,,Ni mom 

hektara” i ,,Megiera”. Jest również znanym aktorem, grał w filmach i serialach oraz programach 

rozrywkowych: ,,Świat według Kiepskich” , ,,Taniec z gwiazdami”, ,, Porady na zdrady”, ,,Korowód”, 

,,Tajemnica Westerplatte” i ,,Ojciec Mateusz”. Teraz Sławomir prowadzi teleturniej ,,Big Music Quiz”  

i w zabawowej lekkiej formie popularyzuje polską (i nie tylko) piosenkę. Swój pierwszy koncert zagrał  

w Sromowcach Niżnych, drugi w Warszawie, a trzeci w Operze Leśnej podczas Sopot Hit Festiwal 2015. 

Szczyt sławy osiągnął w ciągu zaledwie trzech miesięcy od publikacji pierwszego klipu do piosenki 

"Megiera".  

Z. Krupińska, I. Kryłowska, V 
 

,,Jedna jaskółka wiosny  nie czyni” 

 

Wiosną rośliny i zwierzęta budzą się do życia. Białe, czarne czy kolorowe, kwiaty zawsze są piękne na swój 

sposób. Lecz właśnie wiosną pokazują swoją urodę w pełni. 

Kwiaty wiosenne to:  WAWRZYCZEK  WILCZEŁYKO , PIERWIOSNEK LEKARSKI, PODBIAŁ,  PRZEBIŚNIEG. 

Te rośliny są pod ochroną, absolutnie ich nie zrywaj! Zawilce, Lepiężnik biały i różowy, Śledziennica  skrętnolistna 

Niektóre z nich na pewno już znacie. Można je zrywać , ale najpiękniej wyglądają na łące lub w lesie.  

Wiosną  możecie rozpocząć  lub kontynuować uprawę roślin. Jeżeli chcecie zacząć uprawiać 

rośliny, zacznijcie od uprawy kaktusów, ponieważ uwielbiają one suche miejsca i nie 

wymagają dużej uwagi. Podlewajcie je zimą, a efekty zobaczycie wiosną, gdy zaczną puszczać 

pąki. 

Wiosna w lesie.  Jak wygląda wiosenny las? 

Choć nadejście wiosny kojarzy się wielu z nas z zieleniącymi się, a potem pokrywającymi kwieciem łąkami,  

ta najpiękniejsza z pór roku widowiskowo wita nas także w łęgach, grądach, dąbrowach i buczynach.  

Wiosna w lesie to niezwykły okres. Z zimowego uśpienia budzą 

się stopniowo i rośliny, i zwierzęta. Nim na przełomie marca  

i kwietnia drzewa pokryją się listowiem, runo leśne – 

korzystając z krótkiego czasu, gdy dochodzą doń promienie 

słońca – wypuszcza liście i kwiaty. Naszą uwagę zwracają tu 

zwłaszcza najwcześniejsze kwiaty, a potem wiele innych, które 

cieszą nasze oczy wielością barw i kształtów. Co roku turyści z 

całej Polski i nie tylko wyruszają w góry, aby podziwiać 

niecodzienne hale pokryte mnóstwem fioletowych krokusów. 

Nie zrywajcie ich, pozwólcie im cieszyć swym wyglądem  oczy wielu obserwatorów przyrody. 

 M. Wynimko, V 
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W tym roku szkolnym w drugim półroczu wszystkie klasy realizowały projekt „Trzymaj formę” promujący zdrowy styl 

życia. Warto zastanowić się, co dla nas jest zdrowe, a co niekoniecznie. Na pewno ważnym zagadnieniem jest sposób 

odżywiania i odpowiednia ilość snu. 

 

 

Czy wszystko co jest modne, jest dla nas zdrowe ? Wegetarianizm staje się bardzo modny. Jednak zanim podejmie się 

decyzję o jego stosowaniu, należy  się zastanowić  nad zasadnością takiego sposobu odżywiania. Warto mieć na 

uwadze, że niewłaściwie wcielana w życie dieta w stylu Wege może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. 

Wegetarianizm to sposób odżywiania, polegający na wyeliminowaniu z codziennej diety produktów pochodzenia 

zwierzęcego (przede wszystkim mięsa i jego przetworów ), połączony z filozofią 

niewyrządzania krzywdy żywym stworzeniom i oczyszczenia organizmu z nadmiaru 

zwierzęcego białka. Czy stosowanie tej diety jest zdrowe dla osób w naszym wieku? 

Modna jest też dieta zbilansowana. Prawidłowe odżywianie się to dostarczanie 

organizmowi  niezbędnych  składników odżywczych, a tym samym energii 

potrzebnej do utrzymania zdrowia i wszystkich funkcji organizmu.  SKŁADNIKI 

ODŻYWCZE to składniki pokarmowe niezbędne do odżywiania  organizmu 

człowieka, zwłaszcza białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne.  

Za niezbędne składniki odżywcze uznaje się te, których organizm człowieka nie 

wytwarza lub które są syntetyzowane w zbyt małych ilościach, a których obecność 

jest niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania – muszą więc być dostarczone w odpowiedniej ilości  

z pożywieniem. W zależności od swych podstawowych funkcji, składniki odżywcze dzielą się na : 

 Energetyczne : głównie węglowodany, tłuszcze;  

 Budulcowe: białko, składniki mineralne; 

 Regulujące: witaminy, składniki mineralne. 

Chyba nie potrzeba nikogo przekonywać, że dla nas właściwsza jest dieta zbilansowana. 

N. Chylińska, M. Krakowska, V 

Jak prawidłowo przechowywać żywność? Pamiętajcie, że nie wszystkie produkty mogą być przechowywane 

w tym samym miejscu. Warto wiedzieć, że w chlebaku nie należy trzymać chleba i czosnku, te zapachy 

wcale ze sobą nie współgrają. W tym artykule dowiecie się, jak i gdzie odpowiednio przechowywać 

jedzenie. 
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W przechowywaniu żywności należy kierować się trzema zasadami: 

 temperaturą, 

 miejscem, 

 czasem. 

Jak powinno przechowywać się:      

 Mięso – w stanie surowym powinno być trzymane w temperaturze od 0 do 2°C, a wcześniej należy 

je dokładnie umyć, osuszyć i włożyć do pojemnika. Można je przechowywać do 2 tygodni. 

Porcjowane i w torebce foliowej może leżeć w zamrażalniku nawet do 3 miesięcy. 

 Ryby i owoce morza – w lodówce mogą spędzić do 2 dni, jednak nie powinny leżeć w pobliżu masła 

lub serów, gdyż mogą one nabrać nieprzyjemnego zapachu. Rybę wędzoną przed wstawieniem do 

lodówki trzeba wcześniej zamknąć w szczelnym pojemniku. Z kolei surowe ryby i owoce morza 

można przechowywać w zamrażarce nawet do ośmiu miesięcy. 

 Nabiał – nie powinien być przechowywany w lodówce dłużej niż kilka dni. Wyjątkiem jest 

pasteryzowane mleko i mleczne napoje w kartonach – można je przechowywać do kilku miesięcy. 

Warto pamiętać, że nabiału nie należy zamrażać – po rozmrożeniu nie nadaje się do spożycia. 

 Tłuszcze – olej i oliwę przechowuje się w temperaturze 6-7°C do trzech miesięcy. Z kolei tłuszcze  

w formie stałej należy trzymać w szklanych lub kamionkowych pojemnikach. 

 Produkty zbożowe – mąkę, kaszę i płatki trzymamy w słojach lub plastikowych pojemnikach  

w szafkach, natomiast najlepszym miejscem na pieczywo jest drewniany lub plastikowy chlebak. 

Pieczywo można również przechowywać w zamrażalniku nawet przez kilka miesięcy. 

 Owoce i warzywa – można je przechowywać w zamrażalniku nawet przez cały rok. Wyjątkiem są 

warzywa kapustne, których struktura zostaje uszkodzona pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Z reguły świeże, surowe lub gotowane produkty najlepiej jest przechowywać w lodówce, czy zamrażarce. 

Resztki z posiłku można włożyć do lodówki, jeśli planujemy je zużyć w ciągu najbliższych dwóch lub 

trzech dni. Jeśli jednak nie zamierzamy ich jeść przez ten czas, najlepszym rozwiązaniem będzie 

umieszczenie ich w zamrażarce. Dzięki temu jedzenie się nie zepsuje, ani nie zmarnuje, a my w razie 

potrzeby będziemy mieli gotową porcję domowej potrawy do odgrzania. 

Miejsce przechowywania produktu w samej lodówce ma również duże znaczenie. Na górnych półkach 

temperatura jest z reguły wyższa niż na dolnych, dlatego jest to idealne miejsce na mleko, kefiry, jogurty 

zawierające dobroczynne bakterie - ginące, gdy jest zbyt zimno. Produkty o krótkiej trwałości, takie jak 

biały ser, twarożek, pokrojona wędlina czy ugotowana zupa najlepiej przechowywać na środkowej półce.  

Z kolei dolna półka najlepsza jest na warzywa i owoce. Maliny czy truskawki można przechowywać dzień 

lub dwa, a sałatę i szczypiorek nawet kilka dni. Dolna szuflada jest również idealna na twarde sery  

w pojemnikach, które właśnie w tym miejscu najlepiej dojrzewają. Na bocznych półkach przechowuje się 

olej roślinny, słoiki z przetworami, soki w kartonach, ketchup i jajka. Warto pamiętać, aby jajka 

przechowywać niemyte, gdyż wtedy mogą stać w lodówce nawet do 3 tygodni. Skorupki jajek pokryte są 

naturalną warstwą ochronną, która zabezpiecza przed wniknięciem drobnoustrojów. 

Na podstawie materiałów źródłowych -  portal.abczdrowie.pl;  

W związku z ogólnopolskim projektem „TRZYMAJ FORMĘ” klasa VI z produktów przechowywanych  

w prawidłowy sposób przygotowała swoje posiłki na drugie śniadanie. 
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A oto przepisy i zdjęcia tych dań: 

Przepis na owocowe szaszłyki:  

Składniki: skorupa arbuza (wydrążona), banany, winogrona, jabłka, gruszki, 

pomarańcze, wafle ryżowe, patyczki do szaszłyków. 

Sposób wykonania: 

Myjemy owoce, obieramy ze skóry i kroimy: banany w plastry (dość grube), 

jabłka, gruszki i pomarańcze w dowolny sposób. Wafle ryżowe łamiemy na 

kawałki. Kładziemy na talerz skorupę arbuza. Nabijamy na patyczki owoce  

i wafle w dowolnej kolejności. Wbijamy szaszłyki w skorupę arbuza.  

I  gotowe! Smacznego! 

Przepis na owocowo – warzywne szaszłyki: 

Składniki: ananas, kiwi, pomarańcze, pomidorki koktajlowe, żurawina, patyczki do szaszłyków. 

Sposób wykonania: 

Myjemy owoce i warzywa. Kroimy w dość dużą kostkę. Nabijamy na patyczki do szaszłyków na przemian. 

Wykładamy na deskę. I gotowe. Smacznego! 

Sałatka jarzynowa 

Składniki: jabłka, ziemniaki, por, groszek, marchew, pietruszka, majonez, 

ogórki kiszone, sok z cytryny. 

Sposób wykonania: 

Obieramy jabłka, ziemniaki, marchew i pietruszkę. Gotujemy ziemniaki, 

marchew i pietruszkę. Kroimy jabłka, ziemniaki, marchew, pietruszkę i ogórki kiszone w kostkę. Por 

kroimy w talarki. Wkładamy składniki do miski. Dodajemy majonez oraz sok z cytryny.  

Mieszamy i gotowe. Smacznego! 

Kanapki „śniadaniowe” 

Składniki: bułki, masło, sałata, ser, pomidory, rzodkiewki, papryka czerwona. 

Sposób wykonania: 

Przekrajamy bułki na pół. Smarujemy masłem. Myjemy warzywa. Kroimy 

pomidory w plastry, a rzodkiewki i paprykę w kształt serca. Układamy na 

kanapce ser, sałatę, pomidory, rzodkiewki i paprykę. Kanapka gotowa.  

Te czynności powtarzamy, robiąc kolejne kanapki. Smacznego! 

 

 

Pizza owocowa 

Ciekawym daniem była pizza w zupełnie innym wydaniu przygotowana 

przez jedną z grup. Przepis na pizzę został zgłoszony w konkursie  

o zdrowym żywieniu. Patrząc na zdjęcie, spróbujcie sami przygotować tę 

potrawę.  

N. Obidzińska, VI 



 
 

9 
 

Maj  2018 r.     Numer   35          Uczniak    

TUTAJ MOŻECIE 

ZAMIESZCZAĆ SWOJĄ  

TWÓRCZOŚĆ 

 

Sen to bardzo ważna czynność dla każdego człowieka, ponieważ nasz organizm po całym dniu funkcjonowaniu 

potrzebuje regeneracji. Ludzie bardzo często zapominają o ośmiogodzinnym śnie, co powoduje nie wypoczynek,  

a zmęczenie. Nasz organizm potrzebuje 8 godzin snu, ponieważ przy mniejszej jego ilości nie będziemy wypoczęci. 

Warto także wziąć pod uwagę inne aspekty, dzięki którym nasz sen będzie jeszcze bardziej wartościowy. Przyjmuje 

się, że optymalną dawką snu jest sen ośmiogodzinny. Oczywiście jego długość jest tak naprawdę kwestią 

indywidualną, więc każdy powinien samodzielnie dostosować ją do swoich potrzeb. Z wiekiem zapotrzebowanie na 

sen jest nieco mniejsze, w związku z czym starsze osoby mogą czuć się wypoczęte nawet po sześciu godzinach. 

Najwięcej snu potrzebują młodsze dzieci. W przypadku niemowląt oraz dwu i trzylatków ważne jest także 

popołudniowe spanie. Małe dzieci powinny spać dziennie około dwóch godzin, ale oczywiście jest to zależne od wielu 

czynników – między innymi od tego, ile trwał podstawowy sen w nocy i o której nastąpiło wybudzenie.  Nasz sen ma 

wpływ również na: serce, masę ciała, umysł i odpowiednie funkcjonowanie całego naszego ciała. 

N. Chylińska, M. Krakowska, V 

 

 

 

Pewnego czerwcowego poranka ja i moi znajomi spotkaliśmy się przed piekarnią, która stoi przed podejrzanym 

przedszkolem. Jak co dzień Placek i Młotek poszli po bułki, a ja zostałam z Mariolą, która jest moją najlepszą 

przyjaciółką. Rozmawiałyśmy o dzisiejszym końcowym egzaminie.  Nagle zauważyłam dziwną postać, która stała za 

stłuczonym oknem budynku. Przerażona zaczęłam krzyczeć. Kiedy Mariola spytała, co się dzieje, wskazałam palcem 

przedszkole.  Odwróciła się i pobiegła po chłopaków. Szybkim krokiem razem z ekipą poszliśmy do opuszczonego 

budynku. Nie martwiliśmy się czasem, choć nie mieliśmy go zbyt wiele.  Młotek otworzył powoli skrzypiące drzwi, po 

czym wszyscy weszliśmy  do  środka.  Nagle drzwi się zamknęły. Wokół nas zapadła ciemność. Bardzo się baliśmy.  

Włączyłam latarkę, którą jakimś dziwnym trafem miałam przy sobie, i przed naszymi oczyma ukazał się długi hol  

z wieloma drzwiami po obu stronach.  Na końcu tego korytarza znajdowały się schody. Mariola i ja zdecydowałyśmy 

sprawdzić, co znajduje się na górze.  W tym czasie chłopaki sprawdzali, co znajduje się za tymi wieloma drzwiami. 

Wtem usłyszałam jakieś kroki. Powiedziałam o tym Marioli, ale ona mi nie uwierzyła, tylko uznała, że się 

przesłyszałam. Gdy zeszłyśmy na dół,  chłopaki  zameldowali, że nic nie znaleźli. Wyszliśmy z przedszkola i poszliśmy 

na lekcje. Byłam pewna, że ktoś był w środku. Nie dawało mi to spokoju.  Poprosiłam Mariolę, abyśmy jeszcze raz 

tam poszły.  Nie chciała, ale uprzedziłam  ją, że jeśli ona ze mną nie pójdzie, wrócę tam sama. Nie przejęła się tym 

zbytnio, chyba mi nie uwierzyła, że jestem zdolna do tego.  Zabrzmiał dzwonek, więc wyszłam na przerwę i powoli 
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zbliżałam się do przedszkola.  Weszłam do środka i wtedy po raz drugi zauważyłam znowu tego osobnika.  Nie 

spodziewałam się, że będzie to dziecko, a potem kolejne i jeszcze następne. Dzieci zaciągnęły mnie do jakiegoś 

pokoju. Widziałam, że były wygłodzone. Wiedziałam, że muszę im pomóc.  Dziewczynka nazywała się  Katia, miała 

jedenaście lat oraz dwoje rodzeństwa. Dziewięcioletniego Stiepana i pięcioletnią Oksankę.  W pierwszej chwili 

chciałam wezwać policję, jednak dzieci  powstrzymały mnie. Powiedziały że uciekły z domu dziecka i nie chcą tam już 

wracać. Byłam zszokowana, bardzo chciałam im pomóc ale nie wiedziałam jak.  Popatrzyłam na zegarek i wiedziałam, 

że egzamin się już skończył. Opuściłam przedszkole, a dzieciom powiedziałam, że wrócę do nich jutro, jak wzejdzie 

słońce. Wtedy postaram im się pomóc. Wróciłam do domu. Mama była zła, bo będę musiała powtarzać rok  

i zabroniła  mi wychodzić z domu, ale mnie to nie ruszało. Teraz było najważniejsze dobro dzieci. Wpadłam na 

pomysł, że jutro jak moja mama będzie spała, wymknę się z domu.  Sama bym nie dała rady, więc powiadomiłam 

swoich przyjaciół. Uznali, że jestem „stuknięta” i sami nie damy sobie rady z tym problemem, lecz po kilkunastu 

moich prośbach zdecydowali się mi pomóc. Umówiłam się z nimi o 6:00 pod strasznym przedszkolem.  Zmęczona  

i wykończona położyłam się spać. Nie wiedziałam, czy słusznie postąpiłam, ale nie było czasu do namysłu. W końcu 

nadszedł kolejny dzień. Specjalnie wstałam o czwartej rano, aby się przygotować i ukradkiem zmierzałam do drzwi. 

Jednak drzwi były zamknięte zapomniałam, że mama zawsze chowa klucze, tylko nie wiem gdzie. Po krótkim namyśle 

postanowiłam wyjść oknem.  Udało się, byłam na zewnątrz. Pędem ruszyłam na miejsce zbiórki. Bałam się tego, co 

zrobi mi mama, kiedy dowie się o mojej wyprawie. Dotarłam na miejsce i zobaczyłam Młotka, Placka i Mariolę.  

Weszliśmy do środka.  Jednak dzieci nie było, a na podłodze leżał liścik. Było w nim napisane: 

Nie możemy tu zostać. Dziękujemy za pomoc, jednak nikomu nie możemy ufać.  Nasz chory psychicznie ojciec 

nas szuka. Gdy zauważyliśmy go w sierocińcu, uciekliśmy i do tej pory ukrywamy się w opuszczonych 

budynkach jak ten. Nikt nas nie zauważał oprócz dzielnej Jadwigi. Dziękujemy, że chciałaś nam pomóc, jednak 

jednym ratunkiem dla nas jest ucieczka.  Nie szukajcie nas, poradzimy sobie. 

Katia, Stiepan, Oksana 

Prosili, abyśmy ich nie szukali, jednak serce mi na to nie pozwalało.  Szukaliśmy śladów, gdzie mogliby się podziać  

i wtedy Mariola znalazła skrzynkę z rzeczami dzieci. Tam zobaczyliśmy mapę z zaznaczonymi miejscami, gdzie mogli 

być. Od razu rozpoczęliśmy poszukiwania.  Wyróżniliśmy trzy miejsca, które były najbliżej. Sprawdziliśmy dwa stare 

budynki, lecz nikogo tam nie zastaliśmy. Został nam jeden drewniany domek znajdujący się w lesie w sąsiedniej wsi. 

Zapadł zmrok. Musieliśmy wracać... 

Ciąg dalszy nastąpi w następnym wydaniu Uczniaka… 

J. Bojarska, M.  Krupińska,  VI 

 

 

Teatr cieni ma wielowiekową tradycję. Jego ojczyzną są Chiny i Japonia, skąd przywędrował do 

Europy. Jest to odmiana teatru lalek polegająca na animowaniu, czyli poruszaniu, tak zwanej lalki cieniowej, 

którą wykonywano na odpowiednio wyprawionej skórze pomalowanej całą gamą barw. 

Teatr cieni można urządzić sobie samemu w domu.  Scenę teatru stanowi mały parawan ustawiony 

na stole (może być wykonany samodzielnie np. z trzech elementów dużego kartonowego pudła).  

W środkowej jego części – po wycięciu właściwego ekranu – jest podklejony kalką techniczną. Za ekranem 

należy umieścić lampę – reflektor. Można przygotować elementy dekoracji i przypiąć je pineskami do 

bocznych lub górnych części ramy.  
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Aktorami teatru są płaskie postacie przedstawiające ludzi i zwierzęta, które po wycięciu  

i podklejeniu do nich patyków, są poruszane przez animatorów między ekranem i źródłem światła, rzucając 

cienie. Tworzą tym samym niepowtarzalną atmosferę bajki. Jeśli macie młodsze rodzeństwo lub chcecie 

przygotować niespodziankę swoim bliskim: rodzicom, dziadkom, pobawcie się w teatr cieni. Zobaczcie, jak 

my, czyli grupa teatralna i widzowie, uczniowie klas młodszych i przedszkolaki, bawiliśmy się w teatr cieni 

podczas obchodów Dnia Książki, Prasy i Praw Autorskich w dniach 9 i 15 maja 2018 r.  

        

W poprzednim numerze Uczniaka rozpoczęliśmy cykl „Zainteresowani lekturą”.  Zadaliśmy wtedy pytanie, czy 

czytanie książek lekturowych jest nudne? Wówczas uczniowie klasy piątej udowodnili, że spotkanie z opowieściami  

z dawnych czasów, z mitami starożytnych Greków i Rzymian jest wspaniałą przygodą, która zaowocowała 

wykonaniem pięknych komiksów, z czytaniem których nie ma problemu nawet mało wyrobiony czytelnik. 

Prezentowaliśmy na łamach naszej gazety jeden z komiksów przygotowanych na lekcjach języka polskiego. Tym 

razem uczniowie klasy szóstej zachęcają do czytania lektur. Po omówieniu książki  „Ania z Zielonego Wzgórza”  

w grupach opracowali gry, w których wykorzystali treść lektury. Podsumowali tym samym swoją wiedzę na temat tej 

książki, jednocześnie bawiąc się i nawiązując właściwe relacje z rówieśnikami. Oto niektóre prace:  

 

 

 

 

Red. 
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Nazwij zilustrowane przedmioty i znajdź nazwom odpowiednie miejsce w krzyżówce. Prawidłowo wpisane nazwy 

dadzą rozwiązanie – odpowiedź na pytanie: Jaka jest najpiękniejsza pora roku? 

       

        

       

           

      

       

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIWSKIEGO W GĄSOCINIE   
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY– UCZNIOWIE KLAS: V, VI, VII i  NAUCZYCIELE – PANIE: B. SADOWSKA, E. ŻEBROWSKA 

Drodzy czytelnicy! 

Już niebawem długo wyczekiwane WAKACJE. W związku z tym życzymy Wam wspaniałego 

wypoczynku, pełnego bezpiecznych przygód i miłych wrażeń. Spędzajcie czas w gronie 

przyjaciół, koleżanek i kolegów, poznawajcie cudowne miejsca, nawiązujcie nowe znajomości. 

Odkrywajcie pasje i realizujecie swoje marzenia. Pełni zapału i sił wracajcie do szkoły.  

Do zobaczenia we wrześniu. 

Redakcja  

N. Chylińska, V 


