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"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła." 

 

 

 

"Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nie-
odzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie 

– książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki." 

 Stanisław Konarski 

 

Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.  

 

 

 

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie           

uświadomić, jak mało się wie.  

 

 

 

Czytanie książek uczy rozumienia tekstu, rozumienia                 

rzeczywistości, uruchamia wyobraźnię. Jeśli nauczymy młodych 

ludzi kreatywnego operowania obrazem, słowem, dźwiękiem,     

to nie będą w pracy myśleć schematycznie.  
 

 

 

 

Dom bez książek jest jak plaża bez słońca.  
 

 

 

 To tak dla tych uczniów, którzy wątpią , że czytać trzeba… bo warto,           

bo trzeba!!! 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wegetarianie mają swoje święto 11 stycznia. Jedni twierdzą, że wegetarianizm to sposób 

odżywiania, sami zainteresowani tłumaczą, że to styl życia. Zwolenników z roku na rok jest 

coraz więcej. Szacuje się, że w Polsce wegetarian jest już około 2 milionów, a większość      

z nich to ludzie młodzi. 

Podstawą tego jadłospisu są warzywa, owoce, rośliny strączkowe, produkty zbożowe, jaja, 

makarony, kasze oraz przetwory mleczne. 

 

Dlaczego ludzie przechodzą na wegetarianizm?  

Powodów może być wiele. Najczęściej wybierając dietę bezmięsną, kierują się względami 

etycznymi. Większość wegetarian nie godzi się z sytuacją zwierząt wykorzystywanych w 

hodowli, tylko po to aby dostarczyć ludziom pokarmu. Coraz więcej osób wyklucza mięso   

z jadłospisu również z powodów ochrony środowiska. Istnieją również ludzie, którzy            

wybierają wegetariański styl życia, bo chcą czuć się zdrowsi, szczuplejsi i bardziej                 

energiczni. 

 

 

Opracowała: Aurelia Szapowicz, kl. VI b 

  

Dni,  których może nie znacie, a warto!!! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Już niedługo, czyli dnia 18 stycznia będziemy obchodzić Dzień Kubusia Puchatka. W 

ten sam dzień obchodzi urodziny twórca książek Alan Alexander Milne. 

Kubuś Puchatek jest głównym i tytułowym bohaterem książek  ''Kubuś Puchatek i Przyjac-

iele''. Twórca wydał pierwszą książkę o sławnym misiu w 1926r. Nie wiem czy wiecie, ale 

Krzyś, przyjaciel misia był wzorowany na jego synu, który ma na imię Christopher. Pierw-

sza książka z serii o Kubusiu, została do tej pory sprzedana w nakładzie ponad 7 milionów 

egzemplarzy, a przetłumaczona była na kilkanaście języków! Na nasz język książkę przetłu-

maczyła Irena Tuwim ( siostra Juliana Tuwima). To ona wymyśliła nazwę ''Kubuś Puchate-

k'', oryginalna nazwa to ''Winnie - De - Pooh''.To jest naprawdę zadziwiające, ale gra w któ-

rą miś grał ''Misie Patysie'' w realu jest sławna na całym świecie, a jakby było tego mało, 

wymyślono z niej mistrzostwa świata! 

 

 
Zuzanka Maciejewska, kl. VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA 



 

 

Twórca Wikipedii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedziałeś, że istnieje taki dzień? Jeżeli nie to możesz z tąd dowiedzieć się czegoś więcej o tej stronie. 

ZAPRASZAM :) 

  

Dzień Wikipedii – 15 stycznia, rocznica założenia Wikipedii, przedsięwzięcia internetowego, którego ce-

lem jest stworzenie największej i wielojęzycznej encyklopedii. W środowisku wikipedystów dzień ten jest 

nieformalnym świętem całej społeczności, liczącej na początku 2006 roku kilkadziesiąt tysięcy autorów. 

  

FAKTY O WIKIPEDII: 
  

1. "Wiki" w języku hawajskim znaczy "szybko". Słowo "Wikipedia" powstało właśnie z połączenia słowa 

"wiki" i "encyklopedia". Miało to zwracać uwagę na fakt, że treści w Wikipedii są aktualizowane w czasie 

realnym. 

  

2.Wikipedia w wersji polskiej i niemieckiej została wydana również na płycie DVD. W Polsce encyklope-

dia zawierała 238 tysięcy haseł, co było odzwierciedleniem Wikipedii z czerwca 2006 roku. Płytę można 

było kupić za 39 złotych. 

  

3. Wikipedia powstała w 2001 roku i miała być jedynie projektem pomocniczym dla Nupedii - encyklope-

dii tworzonej przez ekspertów. Nupedia już dawno nie istnieje. 

  

4. Kiedyś nauczyciele wmawiali nam, że Wikipedia nie jest wiarygodnym źródłem. A przecież jej treść 

była wykorzystywana w amerykańskim sądzie albo na stronie internetowej parlamentu Kanady (strona 

ustawy Civil Marriage Act). 

  

  

5. Według badań z 2012 roku, 90% twórców Wikipedii na świecie to mężczyźni. Kobiety stanowią 9% 

wirtualnej społeczności, a pozostały 1% to osoby deklarujące się jako transseksualne. 

  

6. W 2006 roku tygodnik "Time" uznał społeczność Wikipedii za wzorcową i przyznał jej tytuł "Człowieka 

Roku 2006" (wspólnie z MySpace oraz Youtube). 

  

7. Uncyclopedia to strona parodiująca Wikipedię. Powstała w 2005 roku i w sposób humorystyczny rozwi-

ja hasła encyklopedyczne. Polska wersja tej strony to Nonsensopedia, nazywana "Polską encyklopedią hu-

moru". Nonsensopedię znajdziecie pod adresem nonsensopedia.wikia.com 

  

  

Opracowała Iza Maślak       



 

 

 
 

31 stycznia– Międzynarodowy dzień przytulania 
 
 
 
    Jak wiadomo, przytulanie to samo zdrowie. Nie tylko wspomaga           
odporność organizmu, ale również zmniejsza ryzyko chorób serca oraz 
niweluje objawy stresu. Dzień przytulania obchodzony jest w różne dni      
w wielu miejscach na świecie, m.in. w USA, Australii, Niemczech           
czy Austrii. Ta wyjątkowo przyjemna tradycja zapoczątkowana została     
w latach 80. w Stanach Zjednoczonych przez Kevina Zaborneya i Adama 
Olisa, którzy uznali, że Amerykanie niepotrzebnie wstydzą się okazywać 
uczucia publicznie. Tym bardziej po odkryciu przez naukowców                 
z Instytutu Badań nad Dotykiem, że pary we Francji poświęcają na      
przytulanie aż 3 razy więcej czasu niż zakochani za oceanem.  
        Pozostaje zatem mieć nadzieję, że 31 stycznia stanie się w końcu 
świętem urzędowym. Każdemu przyda się dzień wolny przeznaczony      
na okazywanie czułości najbliższym.   
 
 

 

Opracowała: Sylwia  Kamińska, kl. VI b 



 

 

Bezpieczeństwo w ferie 

     ZASADY BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA FERII ZIMOWYCH 

Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki, to czas beztroskiej zabawy. Mamy nadzieję, że będzie biało, wesoło i 

radośnie. Przypominamy Wam o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych oraz zamiesz-

czamy kilka ważnych porad i wskazówek.   

TWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SĄ NAJWAŻNIEJSZE, WIĘC: 

1. Do uprawiania sportów zimowych wybieraj tylko bezpieczne miejsca! 

2. Podczas uprawiania sportów zimowych dbaj o bezpieczeństwo własne i innych! 

3. Wychodząc na dwór pamiętaj o właściwym ubraniu! 

4. W momencie, gdy wyczujesz, że twoje ubranie jest mokre udaj się do domu by je zmienić na suche! 

5. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych szklanych przedmiotów! 

6. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych szklanych przedmiotów! 

7. Spędzając ferie w domu pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi! 

8.  W czasie ferii nie spędzaj zbyt dużo czasu przed telewizorem! 

9.   W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy nowo poznany kolega ma zawsze dobre zamia-

ry w stosunku do ciebie! 

10.   Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla twoich oczu! 

11. Pamiętaj o telefonach alarmowych straż po-

żarna 998, policja 997, pogotowie 999 i numer 

ratunkowy 112. 

12. Pod żadnym pozorem nie wchodź na zamarz-

nięte zbiorniki wodne! 

13. W kontaktach z obcymi pamiętaj o swoim 

bezpieczeństwie! 

14. Jeśli jesteś sam w domu nie otwieraj drzwi 

obcym!  

 

Przygotowała: Zuza Maciejewska, kl. VB 

 

 

 



 

 

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."  

Czytanie, to nauka ustawiczna!! 

Lista lektur rekomendowana przez Fundację                                
Cała Polska Czyta Dzieciom 

Wiek 8-10 lat: 

 Heather Amery - Mity greckie dla najmłodszych 

 Edmund de Amicis - Serce 

 Marta Berowska - Polskie legendy i podania 

 Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród 

 J. Canfield, M. i P. Hansen, I. Dunlap - Balsam dla duszy dziecka 

 Rudyard Kipling - Księga dżungli 

 Eric Knight - Lassie, wróć! 

 Bolesław Leśmian - Klechdy sezamowe, Przygody Sindbada Żeglarza 

 Astrid Lindgren - Bracia Lwie Serce; Rasmus i włóczęga 

 Clive Staples Lewis - Opowieści z Narni 

 Kornel Makuszyński - Szatan z siódmej klasy 

 Lucy M. Montgomery - Ania z Zielonego Wzgórza 

 Antoine de Saint- Exupery - Mały książę 

 Sempe, Goscinny - seria o Mikołajku 

Mark Twain - Przygody Tomka Sawyera, Królewicz i żebrak 
  

Wiek 10-12 lat: 

 Daniel Defoe - Przypadki Robinsona Crusoe 

 Charles Dickens - Oliver Twist; Opowieść wigilijna 

 Aleksander Dumas - Trzej Muszkieterowie; Hrabia Monte Christo 

 Arkady Fiedler - Orinoko; Spotkałem nawet szczęśliwych Indian 

 Astrid Lindgren - Ronja, córka zbójnika 

 Ferenc Molnar - Chłopcy z Placu Broni 

 Małgorzata Musierowicz - Noelka i inne tomy Jeżycjady 

 Jerzy Niemczuk - Opowieść pod strasznym tytułem 

 Edmund Niziurski - Sposób na Alcybiadesa, Księga urwisów 

 Ferdynand A. Ossendowski - Słoń Birara 

 Harriet Beecher Stowe - Chata Wuja Toma 

 Dorota Terakowska - Córka czarownic 

 J.R.R. Tolkien - Hobbit 

 Jean Webster - Tajemniczy opiekun 

Wiek 12-14 lat: 

 Peter Bichsel - Dziecinne historie 

 H. Jackson Brown, Jr. - Mały poradnik życia * 

 J. Canfield, M.V. Hansen, K. Kirberger - Balsam dla duszy nastolatka 

 Paulo Coehlo - Alchemik 

 Arthur Conan Doyle - Pies Baskerville'ów 

 Harper Lee - Zabić drozda 

 Grzegorz Leszczyński - Antologia. Po schodach wierszy 

 Margaret Mitchell - Przeminęło z wiatrem 

 Henryk Sienkiewicz - Quo vadis 

 Anika Thor - Prawda czy wyzwanie 

 J.R.R. Tolkien - Władca pierścieni 

 Juliusz Verne - Tajemnicza wyspa 



 

 

 

 

 

              

Paddington 2  

Tytułowy niedźwiadek zaaklimatyzował się już w Anglii, mieszka razem z rodziną 

Brownów w Londynie. Bohater stał się prawdziwym celebrytą okolicy. Znają go wszy-

scy, a jego pozytywna energia oraz dobroduszność udzielają się każdemu. Widzimy 

zresztą, jak wspaniale funkcjonuje on w tej społeczności, wydobywając z napotkanych 

osób pozytywne cechy. Podczas poszukiwań podarku dla leciwej ciotki Lucy, która 

zawsze marzyła o przyjeździe do Londynu, ale nigdy się jej nie udało, Paddington zna-

jduje prezent idealny. W sklepie ze starociami pana Grubera jest książka o Londynie z 

rozkładanymi obrazkami, piękna i unikalna, a jednocześnie bardzo droga. Niedźwiadek 

zaczyna imać się przeróżnych prac, żeby odłożyć pieniądze na jej zakup. Nie zdaje sobie 

sprawy z faktu, że książką zainteresowany jest również podupadły aktor Phoenix Bu-

chanan . Jego powody są jednak zupełnie inne. Miś wplątany zostanie w przestępstwo, 

którego nie popełnił i trafi za kratki. Brownowie będą za wszelką cenę starali się oczy-

ścić jego imię. 

 

Opracowała: Aurelia Szapowicz, VI b 

 

 

FILM NA FERIE!!!1 



 

 

Wodniczek od 20 stycznia do 18 lutego 
 

 

Od urodzenia geniusz, cudowne dziecko. Żywy jak iskra, ciekawy 

aż do granic bezpieczeństwa. 

 

 W szkole wszystko wie lepiej. Laboratorium wysadza w powietrze, na wy-

cieczce się gubi, nauczycieli doprowadza do białej gorączki, wytykając im 

nielogiczności. Podstawówkę kończy jednak jako prymus, bo nikt nie ma siły 

z nim dyskutować. 

Systematyczne zajęcia są dla Wodnika torturą. Choć pamięć ma fotograficzną 

i umysł naukowca – często już po pierwszym roku rezygnuje z nauki. Czasem 

przerzuca się na studia aktorskie albo inaczej związane ze sztuką i tu się od-

najduje. Wodnik to nieprzeciętny artysta pióra, pędzla lub znawca okultyzmu 

i wróżb. Bywa, że na starość kompletnie dziwaczeje... 

 

Opracowała: Aurelia Szapowicz, kl. VIb 

 



 

 

Kącik kulinarny       
 
               

Cake pops – ciasteczka na patyku 

Składniki: 
-450 g pokruszonego, suchego ciasta (takie jak na jabłecznik) 

-60 g serka mascarpone (4 łyżeczki) 

-100 g nutelli (7 łyżeczek) 

-tabliczka gorzkiej bądź mlecznej czekolady (do obtoczenia) 

-1 łyżka oleju 

-kolorowa posypka  

Sposób przygotowania 

1. Kawałki pokruszonego ciasta dokładnie wymieszać z nutellą oraz serkie) mascarpone. Z 

ciasta uformować kulę, owinąć folią spożywczą i chłodzić 20 minut w lodówce. 

2. Ciasto wyjąć, zrolować wałek o grubości około 3 cm i ciąć równe kawałki o długości 

3cm. Uformować kulki. 

3. Czekoladę z 1 łyżką oleju roztopić w kąpieli wodnej. 

4. Końcówkę patyczka (wykałaczki) zanurzyć w czekoladzie, a następnie wbić w środek 

kulki, mniej więcej do jej połowy. Cake pops poukładać na blaszce (wyłożonej papierem do 

pieczenia) patyczkami do góry i schłodzić około 15 minut w lodówce. Dzięki temu nasze 

cake pops zastygną na patyczkach i będzie się je łatwiej dekorowało. 

5. Po upływie około 15 minut  wyciągnąć ciasteczka z lodówki, a czekoladę ponownie roz-

puścić w kąpieli wodnej. Ciasteczka ozdabiamy najpierw czekoladą, a następnie kolorową 

posypką. 

6. Po ozdobieniu ciasteczka wbijamy w coś twardego, pomarańcze jabłka, styropian lub je-

żeli posiadamy duże sitko do odcedzania makaronu z małymi oczkami wkładamy patyczki 

w sitko. Ja akurat tak zrobiłam, zmieściły się wszystkie cake pops i ładnie wyschły. 

7. Cake pops to świetne ciasteczka, bardzo łatwe w wykonaniu, a bardzo efektowne. Można 

je wykonać idąc do kogoś z wizytą, na przyjęcie dla dzieci dekorując kolorowa posypką, a 

ozdobione gorzką czekoladą, zastąpią ekskluzywne praliny. Ja od kiedy usłyszałam o efek-

townych pop cakes szaleje na ich punkcie i wykonuje na wszystkie możliwe okazje, ekspe-

rymentując ze smakami i ozdobami. Po wyschnięciu czekolady ciasteczka można długo 

przechowywać w lodówce. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. -Czym jest dla Ciebie milion lat?-pyta Boga podczas modlitwy młody człowiek. 

-To jak sekunda.  

-A milion złotych?  

-Jak jeden grosz. 

-Mogę dostać grosik?  

-Już sekundkę.  

 

 

2. Mała dziewczynka, słysząc jedną z pieśni, zapytała : 

-Tato, co przygotował ten ,, Pan Wieczernik''?  

 

 

3. Przesadnie zazdrosny mąż żali się przyjacielowi na żonę: 

-Słuchaj Radek, podejrzewam, że w naszej lodówce ktoś mieszka.  

-Czemu tak myślisz?  

-Bo moja żona ciągle nosi tam jedzenie...  

 

 

 

4. -Mamo spełniliśmy dzisiaj we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię.  

-To dobrze, ale dlaczego we trzech? 

-Bo stawiała opór.  

 

                                        Basia Sawościanik 

 
 

 

 

HUMOR!!!!!  

NIE TYLKO Z ZESZYTÓW  


