
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze: 
 
- Wywiad z Panem Krzysz-
tofem Czarnołęckim –  
nauczycielem wychowania 
fizycznego; 
- „Brzechwo-wiadomości” - 
majowe i czerwcowe  
wycieczki szkolne;  
- „Dlaczego lubię czytać 
książki?”- odpowiadają trze-
cioklasistki; 
- Rozważania szóstoklasist-
ki… 
- Recenzja książek: „Fotogra-
fia nieba”, „Lodowy smok”; 
- „Dziewczynki z Bananowej 
Wyspy” – mini powieść 
uczennic ze świetlicowego 
kółka czytelniczo-
plastycznego; 
- Moje wymarzone wakacje 
na ilustracji. 

 
 

Gazetka szkolna nr 2(3) czerwiec 2014 

„Wyślij kartkę do kogoś, o kim nie myślałeś 
od dłuższego czasu. Sprawisz mu ogromną 
radość.”  

 
H. Jackson Brown, Jr. 
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Wywiad z Panem Krzysztofem Czarno-
łęckim – nauczycielem wychowania fizycz-
nego 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Czy ma Pan jeszcze inne imię niż Krzysztof? 

Owszem. Dariusz i Jacek.  

(A to ciekawe! Przyp. Red.) 

 

Czy już w szkole wiedział Pan, że zostanie nauczycielem wychowania fizycznego? 

Nie, miałem być mechanikiem samochodowym, jednak pod koniec moich treningów zdecy-

dowałem, że pójdę na AWF. Dodam tylko, że z zawodu jestem też mechanikiem i informa-

tykiem.  

 

Wiemy, że oprócz uczenia w naszej szkole jest Pan także trenerem. Czy może nam 

Pan opowiedzieć o swojej pracy trenerskiej? 

Jestem trenerem żeńskiej drużyny siatkówki. Ta praca bardzo różni się od pracy w szkole. 

Jest wymagająca, przy czym jednocześnie odpowiedzialna, ale przynosi mi jednocześnie 

dużo satysfakcji i przyjemności. 

 

Z kim panu lepiej się współpracuje, z młodzieżą czy z dziećmi? 

I z tymi, i z tymi. Inaczej pracuje się z młodzieżą, a inaczej z dziećmi. Przy dzieciach jest 

nauczanie, a przy młodzieży doskonalenie. 
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Co Pan mówi swoim uczniom, gdy wygrywają zawody i gdy przegrywają? 

Jak wygrywają jestem z nich bardzo dumny, oczywiście zawsze im gratuluję. Jak przegry-

wają, pocieszam i staram się mówić co trzeba poprawić, nad czym popracować (zdarza się 

czasem krzyknąć,(śmiech)).  

 

Czy faworyzuje Pan uczniów? 

 Nie, wręcz przeciwnie. Im bardziej zdolniejszy, tym bardziej musi się starać. 

 

Jakie sporty uprawia Pan w wolnym czasie? 

Biegam albo gram w siatkówkę. To moje dwie ulubione dyscypliny. 

 

Czy może nam Pan opowiedzieć o swoich zainteresowaniach pozasportowych? 

Mam niewiele wolnego czasu na inne zainteresowania, ale lubię czytać książki, mam w 

domu duży księgozbiór. Poza tym interesuję się historią XX wieku. 

 

Ulubiona książka, film? 

Jest tego bardzo dużo. Raczej lubię książki i filmy o „Gwiezdnych wojnach”. 

 

Pana wymarzona podróż była czy dopiero będzie? 

Dopiero będzie. Mam zamiar polecieć do Tunezji, do osady Tatooine (tam były kręcone 

„Gwiezdne wojny”).  

 

Gdyby miał Pan podać kilka cech określających Pana osobowość to byłyby to.. 

Na pewno wytrwałość, odporność i cierpliwość. Jestem też bardzo skromny (śmiech). 

 

Jaki styl ubioru Pan preferuje? Klasyczny czy sportowy? 

Zależy od okoliczności. Lubię taki i taki styl. Poza pracą lubię chodzić w garniturze lub w 

marynarce. 

 

Czy zdobył Pan kiedyś jakieś sportowe nagrody? 

Brązowy medal w biegach podczas Mistrzostw Polski. 
 

Co zamierza Pan robić, kiedy nie będzie Pan już pracował w szkole? 

Mam zamiar zająć się działalnością w klubie siatkówki albo może we władzach związko-

wych. 

 

Czy są jakieś słowa (motto), które są szczególnie ważne dla Pana? 

,,Nie szukaj wytłumaczeń, szukaj rozwiązań”.  

 

Bardzo dziękujemy za wywiad! 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie z kl. VIa: 

Zuzanna Frączek 

Nikola Śniegucka 

Jakub Jakubik 



 
 

 
gazetkaesperancik@gmail.com  

  Brzechwuś Nr 2(3) czerwiec 2014 

4 

 

 

 

W ramach zielonej 

szkoły, w dniach od 27 do 30 maja, 

uczniowie klas Va, Vb wraz z opiekunami 

wyjechali na wycieczkę w Góry Świętokrzy-

skie. Pierwszym etapem „czterodniowego wę-

drowania” było zwiedzanie Fabryki Porcelany 

AS Ćmielów. Wizyta w Europejskim Centrum 

Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie spra-

wiła, że dzieci przeniosły się na chwilę do ba-

śniowego świata. Drugiego dnia piątoklasiści 

wspinali się na Łysą Górę zwaną też Świętym 

Krzyżem, zwiedzali Muzeum Przyrodnicze 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Widzieli 

jeden z najstarszych w Polsce dębów – Bartek w 

Zagnańsku. Kolejnego dnia uczniowie odwiedzi-

li Chęciny, wybrali się też na Karczówkę do 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Tego 

dnia uczniowie poczuli się jak grotołazi, bowiem 

weszli do jaskini w Rezerwacie przyrody Ka-

dzielnia w Kielcach oraz do przepięknej Jaskini 

Raj. Ostatniego dnia piątoklasiści odwiedzili 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 

oraz Centrum Geoedukacji w Kielcach, gdzie 

niezatarte wrażenia pozostawił seans filmowy w 

kapsule symulatorem 5D. Warto dodać, że wie-

czorami uczniowie wspólnie się bawili. W dro-

dze powrotnej do Warszawy wycieczkowicze 

śpiewali piosenki, wymieniali się wrażeniami. 

Wspomnienia z wycieczki, na pewno, pozostaną 

długo w ich pamięci. 

Lidia Michalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczesnym rankiem 27 maja uczniowie 

klasy 5c i 6a z opiekunami wyruszyli na zwie-

dzanie, rekreację i aktywna integrację na Ju-

rze Krakowsko-Częstochowskiej. Kontakt z 

historią i przyrodą rozpoczęli w Mirowie. Stam-

tąd, po obejrzeniu ruin zamku, ruszyli do Bobo-

lic. Następnego dnia udali się do zamku w Ogro-

dzieńcu, gdzie uczestniczyli w żywej lekcji hi-

storii. Mogli także podziwiać umocnienia wo-

jenne i Muzeum Zamkowe na Górze Birów. Ko-

lejny dzień to niezwykła podróż w przeszłość za 

sprawą zabytków Krakowa. Ostatni dzień rozpo-

czął się od zwiedzania Jaskini Nietoperzowej. 

Ojcowski Park Narodowy, do którego udali się 

uczniowie po wyjściu z mrocznej groty, zachwy-

cił wszystkim. Spacer wzdłuż Doliny Prądnika 

cieszył oczy i odprężał umysł. Będąc na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej uczniowie nie tyl-

ko poszerzyli swoją wiedzę, zachwycili się pięk-

nem otaczającej ich przyrody, ale też aktywnie 

się integrowali. Korzystali z krytego basenu na 

terenie ośrodka, rozgrywali mecze piłki nożnej 

albo grali w tenisa stołowego, grillowali, śpiewa-

li. Czas minął we wspaniałej atmosferze i nawet 

przelotne, „nieproszone” opady deszczu nie po-

psuły wspólnego wyjazdu  

Zofia Kania 
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W dniach od 4 do 6 czerwca w ośrodku 

wypoczynkowym położonym w samym sercu 

Borów Tucholskich nad Jeziorem Charzy-

kowskim spędzili mile czas uczniowie klas 

trzecich ze swoimi wychowawcami. Wykorzy-

stując bazę ośrodka: boiska do gier zespołowych 

(piłka nożna, siatkowa i koszykowa), boisko do  

badmintona i dwóch ogni, korty tenisowe, batut, 

stoły do ping-ponga, dzieci mogły poczuć ducha 

sportu. Nie zabrakło też zajęć plastycznych, 

warsztatów ceramicznych czy zajęć kulinarnych 

(pieczenie pizzy). Pasjonujące były zabawy inte-

gracyjne. Wiele radości sprawiła dzieciom wy-

prawa w nieznane czyli podchody. Miłośnicy 

tańca usatysfakcjonowani byli profesjonalną 

nauką tańca, a zdobyte umiejętności mogli za-

prezentować na wieczornej dyskotece. Każdy 

dzień był tak zaplanowany, że brakowało tylko 

czasu na nudę. Z pewnością wyjazd możemy 

zaliczyć do niepowtarzalnych i niezapomnia-

nych. O czym potwierdzają uczniowie klas  IIIa, 

IIIb i IIIc oraz nauczyciele.  

Ewa Kaczalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zielonej szkoły, w dniach od 

3 do 6 czerwca, uczniowie klas IVa, IVd wraz 

z opiekunami wyjechali na wycieczkę „Szla-

kiem Piastowskim”. Pierwszym etapem podró-

ży były Płowce. Następnie czwartoklasiści udali 

się do Strzelna, Kruszwicy, gdzie według legen-

dy na Mysiej Wieży Popiela zjadły myszy. Dru-

giego dnia, w Gnieźnie, zwiedzali archikatedrę 

zbudowaną na Wzgórzu Lecha, Muzeum Po-

czątków Państwa Polskiego. W Ostrowie Led-

nickim byli w Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, a w Dziekanowicach zawitali do Wiel-

kopolskiego Parku Etnograficznego. Trzeciego 

dnia wybrali się do Poznania, by zobaczyć 

Ostrów Tumski, katedrę, Stary Rynek, przypa-

trywali się koziołkom - atrakcji poznańskiego 

ratusza. Niesamowitym wrażeniem dla uczniów 

było uczestniczenie w pokazie Makiety Dawne-

go Poznania. Na trasie dalszej podróży znalazło 

się Puszczykowo, gdzie znajduje się Muzeum - 

Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera. Ostat-

niego dnia uczniowie zwiedzali Muzeum Kolei 

Wąskotorowej w Wenecji, Muzeum Archeolo-

giczne w Biskupinie. Wybrali się na przejażdżkę 

kolejką wąskotorową oraz płynęli statkiem po 

jeziorze. Podróż autokarem urozmaicały dzie-

ciom opowieści pilota wycieczki i konkursy z 

nagrodami.  

Lidia Michalak 
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Trudny okres 

 

Najbliższe 

miesiące, aż do 

lipca, będą dla 

nas, szóstoklasistów, okresem peł-

nym stresu. Będziemy musieli po-

dejmować bardzo ważne decyzje.  

Które gimnazjum wybrać? Na jaki 

profil się zdecydować? Co lubię ro-

bić, a może nawet kim chciałbym być 

w przyszłości? 

Punkty, oceny, konkursy – wszystko 

wiruje. 

Czy dam sobie radę? Czy znajdę no-

wych przyjaciół i czy uda się za-

trzymać starych? 

Bal szóstoklasisty, wycieczki – 

ostatnie spotkania. 

Piękna wiosna, zbliżające się waka-

cje, ciekawe wyzwania stawiane 

przez codzienność pomagają mieć 

nadzieję, że jakoś się ułoży, że ja-

koś wszyscy damy sobie radę. 

 

Gabrysia Bednarek kl. VIa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisława Szymborska zamieściła swo-

je przemyślenia dotyczące cudu i tajemnicy 

istnienia w wierszu „Jarmark cudów”. 

Psy, których nocą nie widać, a jedynie 

słychać ich szczekanie. Ciemność – jeden z 

cudów, gdyż znając ciemność, poznajemy 

światło i odróżniamy kształty.  

Kolejny cud – znajoma olcha stojąca 

na brzegu jeziora wydaje się sięgać dna ko-

narami. Znane, towarzyszące nam na co 

dzień lustrzane odbicie jest niezwykłe, mie-

sza górę z dołem, prawą stronę z lewą.  

Cud trzeci – największy dar na naszej 

planecie – życie. Dlaczego z małego nasion-

ka posiadającego w sobie nadzieję może po-

wstać cały sad, a białe gołębie bez udziału 

magika zabawiają publiczność na rynku? 

Życie jest prawie niezniszczalne. Przetrwało 

wiele miliardów lat, susz, wybuchów wulka-

nów, gwałtownych ociepleń i ochłodzeń. 

Zrodzona wraz z początkiem życia ewolucja 

wciąż rozwija coraz to szybsze, zwinniejsze, 

silniejsze i inteligentniejsze stworzenia. 

Ewolucja – dlaczego krowa jest krową? Bo 

zdołała przetrwać bezlitosną selekcję prze-

trwania. Ewolucja jest jak matka, która wy-

chowuje swoje dzieci. Po latach decyduje, 

które mają się dalej kształcić i w jakim kie-

runku. 

Dzień i noc – cykl dla nas tak oczywisty, że 

nawet nie myślimy, co byłoby bez niego. Ale 

przez to, że jest stały nie może być cudem? 

Wiatry – słabe, umiarkowane i porywiste. 

Cud różnorodności, który już nikogo nie za-

dziwia. 

Myślę, że wszyst-

kie te niesamowitości 

sprowadzają się do jedne-

go – cudu istnienia. Ist-

nienia dnia, nocy, trawy, 

wiatru, słońca… i nas samych. 
Gabrysia Bednarek kl. VIa

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ixbHIqV-zL0k9M&tbnid=MScGFhOP-r7fAM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.zdrowotne.pl/tematy-glowne/slonce-nasz-wrog-czy-przyjaciel/694-soneczne-abc-zagroenia-i-korzyci-jakie-nios-ze-sob-promienie-soneczne&ei=1_GpU8r4IePhywPH4YKwDA&psig=AFQjCNG5rpIOKBWpRBHe0T3JVuse2p5A5A&ust=1403732823620462


 

 

 

Uczennice klas IIA, IIB ze świetlicowego kółka czytelniczo-plastycznego 
prowadzonego przez p. Bożennę Krakowską stworzyły opowiadanie „Dziewczynki 
z Bananowej Wyspy”, które chcemy naszym czytelnikom zaprezentować.  

 
 

Rozdział I 
         Na pewnej Bananowej Wyspie mieszkały trzy dziewczy-
ny. Postanowiły urządzić przyjęcie. Z tej okazji zaprosiły wielu 
znajomych, w tym dwie przyjaciółki z Arbuzowej Wyspy. Nie-
którzy z gości przypłynęli statkiem pasażerskim. Niestety, kie-
dy płynął on do Kokosowej Wyspy, nagle zerwała się burza na 
morzu i statek rozbił się o gigantyczną skałę. Dziewczynka i 
chłopiec, którzy płynęli statkiem na spotkanie, zdołali się ura-
tować i ostatkiem sił dotarli do Bananowej Wyspy. Zostali 
przyjęci i zaproszeni do wspólnej zabawy. Wszyscy jedli paluszki „Lubella” i czekali na 
pięciu chłopców, którzy mieli przylecieć samolotem. Gdy chłopcy pojawili się na wyspie, 
dzieci zaśpiewały im piosenkę „Powitankę”. Potem wszyscy grali na plaży w owocowe kla-
sy. Na obiad zjedli  sałatkę kaktusową z pistacjami i z owocami kakaowca. Zbliżała się noc, 
dziewczynki zaprosiły gości do swojego domku z liści i gałęzi bananowca. Do snu śpiewały 
im kolorowe papugi, śpiewające ryby i delfiny.  
                       
Rozdział II 

Rano, kiedy dzieci obudziły się, zobaczyły, że piękne sy-
renki przygotowały im śniadanie i podały na morskich mu-
szelkach. Zaprosiły ich też do wspólnej kąpieli w morskich 
falach. 

Nagle jeden z chłopców krzyknął, że zauważył w wodzie 
płetwę rekina. Na szczęście syreny powiadomiły o niebezpie-
czeństwie wielkiego orła, który siedział na morskiej skale. 
Ptak przyfrunął z latawcem i wrzucił koniec jego sznura do 
wody. Dzieci złapały za sznur i bezpiecznie pofrunęły na 
brzeg. Zły rekin gonił ich aż do samej plaży i poprzysiągł ze-
mstę. Na szczęście wszyscy bezpiecznie wylądowali na piasku 
i rekin nie mógł ich złapać. Dzieci poszły do bananowego domu i odpoczywały po przygo-
dzie. Były tak zmęczone, że poszły spać. Okazało się jednak,  że jeden z chłopców był ran-
ny. Rekin skaleczył go w nogę. Dziewczynki poszły do dżungli w poszukiwaniu magicz-
nych roślin, które leczyły rany. Nazywały się Pou-pobu. Po drodze napotkały rzekę i nie 
wiedziały jak ją przepłynąć. Znalazły wielkie liście bananowca i zrobiły z nich tratwę. Bez-
piecznie przepłynęły na drugi brzeg, gdzie spotkały węża boa. Był ranny. Dziewczynki 
opatrzyły mu ranę kawałkiem liścia babki i nakarmiły bananem. Wdzięczny wąż pokazał 
im krótszą drogę do magicznych roślin, których szukały.  
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Po powrocie dziewczynki opatrzyły rany kolegi  i wszyscy bawili się na plaży. Wieczorem 
przy ognisku dziewczynki opowiadały swoje przygody. Na kolację dzieci zjadły pieczone 
banany i pierogi, które chłopcy przywieźli na wyspę. 
 
Rozdział III 

Następnego dnia po śniadaniu wszyscy poszli ką-
pać się w morzu. Nikt niestety nie pamiętał o groźnym 
rekinie. Nagle dzieci usłyszały plusk wody i krzyk jednej 
z koleżanek. Okazało się, że rekin porwał dziewczynkę. 
Na szczęście syreny zobaczyły to i pospieszyły na pomoc. 
Pomógł im też orzeł. Uratowaną dziewczynkę zaniósł na 
swoim grzbiecie na wyspę i ułożył na piasku. Koleżanki 
opatrzyły ranną, magiczną rośliną. Dzieci złożyły uroczy-
stą przysięgę, że już nigdy nie będą pływały w morzu.  

Wieczorem syrenki zaprosiły ich na bal na swoją wyspę. Dzieci były bardzo smutne 
bo nie wiedziały jak tam dopłynąć. Wtedy jedna z syren zagrała na rogu muszli. Na ten 
dźwięk z groty po drugiej stronie Bananowej Wyspy przypłynęły delfiny. Na ich grzbietach 
dzieci bezpiecznie dotarły do celu. Całą noc wesoło bawiły się na Syreniej Wyspie. 
 
Rozdział IV 

Gospodynie (syrenki) poczęstowały gości galaretką z wodorostów oraz ciastkami z 
glonów podane na kolorowych muszelkach. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkur-
sach np. podrzucaniu piłki plażowej, skokach na skakankach.  Syrenki w wodzie, dzieci na 
lądzie. Zwyciężył chłopiec, który przypłynął statkiem na Bananową Wyspę razem ze swoją 
siostrą.  

Z daleka wesołą zabawę obserwował zły rekin. Cały czas myślał, jak złapać dzieci. Na 
szczęście bał się syren i nie podpływał zbyt blisko wyspy. Kończyło się jedzenie. Syreny 
postanowiły popłynąć w poszukiwaniu pożywienia. Ich nieobecność wykorzystał chytry 
rekin. Podpłynął bardzo blisko plaży, gdzie beztrosko bawiły się dzieci. Chciał je zwabić do 
wody, zaczął więc udawać głos jednej z syren. Na szczęście chłopcy wyczuli podstęp i w 
ostatniej chwili ostrzegli koleżanki. Dziewczynki nie uwierzyły kolegom i weszły do mo-
rza. Gdy rekin wyskoczył z fal pewien zwycięstwa, dzieci zorientowały się i szybko uciekły 
na plażę. Wszyscy odetchnęli z ulgą a drapieżnik odpłynął. 
      Następnego dnia po śniadaniu na grzbietach delfinów dzieci bezpiecznie wróciły na 
Bananową Wyspę. Zaczęły przygotowywać ucztę dla siebie i zaprzyjaźnionych syren. Po-

dały bananowe i arbuzowe ciastka, pieczone 
babeczki z kokosem i polewą czekoladową. 
Po zakończonej uczcie zmęczone dzieci po-
łożyły się spać, a syrenki wróciły do siebie.   
      Gdy nastał ranek okazało się, że to był 
tylko przepiękny sen, a dzieci są w swoich 
domach. 
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Dlaczego przeczytałam książkę „Lodowy 

smok” w jeden dzień?   

 
Książka, którą napisał George R. R. Martin jest bar-

dzo ciekawa. Lubię czytać literaturę fantastyczną, dlatego 

po nią sięgnęłam. Lektura ta sprawiła mi ogromną przyjem-

ność, książka tak mnie wciągnęła, że nie mogłam się od niej 

oderwać i przeczytałam ją w ciągu jednego dnia. Nie będę 

zdradzała fabuły, niech ta krótka recenzja Was zachęci do 

sięgnięcia po tę powieść. Książka „Lodowy smok” jest do-

stępna w bibliotece szkolnej.  
 

Maria Niemirska kl. IIIc   

 

 

Książka „Fotografia nieba” 
Wandy Witter jest cudowna i wzru-

szająca. Przedstawia historię Tomka 

10-letniego chłopca, który po stracie 

swojego brata i ojca przeprowadza 

się z wielkiej Warszawy do Kon-

stancina. Chłopiec czuje się samotny 

i nie może się pogodzić, i odnaleźć 

po śmierci bliskich mu osób. Czeka-

ją go też pierwsze smutne wakacje, 

dlatego codziennie robi zdjęcia niebu 

wyobrażając sobie, że kiedyś uda mu 

się uwiecznić na zdjęciu machające-

go mu z nieba brata. Ale wszystko zaczyna się zmieniać, gdy poznaje nowego kolegę Bena i 

przyjeżdża do niego z Ameryki jego młodsza kuzynka Vicky. Dzieci razem spędzają dużo czasu, 

jeżdżą na rowerach, kąpią się w jeziorze, odwiedzają pobliski dom dziecka. Oprócz tego podej-

mują poważną, jak na swój wiek, decyzję o ratowaniu schroniska, przez co pomagają malarce, 

która poświęciła się dla bezdomnych psów. Dzięki przyjaźni z Benem oraz prowadzeniu akcji 

Tomek zaczyna godzić się z rodzinną tragedią. Główny bohater powieści dzieli się z nami swoimi 

uczuciami, obserwujemy jak radzi sobie z negatywnymi emocjami. Książka ta pokazuje nam jak 

ważna jest przyjaźń i wzajemna pomoc, akceptacja tego, co niesie ze sobą życie. Ukazuje, że 

dzieci też mogą zrobić coś wielkiego dla innych. Bardzo zachęcam do przeczytania tej powieści. 

To idealna lektura dla dzieci, które potrzebują wzorców do naśladowania oraz dla tych, którzy 

mają za sobą doświadczenie straty najbliższej osoby.  

Sabrina Sakijanova IIIc  
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Biblioteka szkolna organizowała konkurs czytelniczo-

fotograficzny pod hasłem „Ja czytająca/czytający”. 

Chcemy czytelnikom gazetki przedstawić ciekawe 

prace uczniów.  

 

 

 

 

„Czytanie to moje hobby”  
 

Kocham czytać książki, ponieważ zabierają 

mnie w inny świat. Najbardziej lubię czytać na 

brzuchu. Moja ulubiona książka to „Książę Ka-

spian"”z serii „Opowieści z Narnii”. Jest to 

książka przygodowa. Jej główni bohaterowie 

to dzieci: Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotrek. 

Przeżywają oni przygody w krainie, która 

nazywa się Narnia. Jest to miejsce, do któ-

rego przechodzi się przez szafę w starym 

domu, w którym dzieci spędzają czas woj-

ny. Przeczytałam już dużo książek. Bardzo 

lubię czytać książki! 
 

Zuzanna Woźniewska kl. IIIb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
gazetkaesperancik@gmail.com  

  Brzechwuś Nr 2(3) czerwiec 2014 

11 

 

„Czytając nigdy się nie nudzę“ 

 
Bardzo lubię czytać, najbardziej książ-

ki przygodowo-detektywistyczne takie jak 

„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” 

Martina Widmarka i Heleny Willis lub „Ban-

da Spaghetti” Caroliny Capria i Marielli 

Martuci oraz książki o kotach i psach Holly 

Webb z serii „Zaopiekuj się mną”. Kiedy 

gdzieś jadę, zawsze biorę ze sobą książ-

kę, nieważne jaką. Czytać mogę zawsze i 

wszędzie: nad morzem i w górach, na ro-

werze i na nartach. W mojej domowej 

biblioteczce czeka na mnie jeszcze 

mnóstwo ciekawych książek o Hani Hu-

morek, Zosi z ulicy Kociej, Zośce Milionerce, 

Klarze czy Cwaniaczku. Czytanie jest „epickie”! 

Zuzanna Sumara IIIa 

 

 
 „Dlaczego lubię czytać książki?” 

 

Nauczyłam się czytać, gdy miałam pięć 

lat. Od tamtej pory czytam w każdej wolnej 

chwili. Czytam baśnie, opowiadania, wiersze, 

ale najbardziej lubię książki przygodowe, w 

których są jakieś tajemnicze zjawiska, cza-

ry. Ostatnie książki, które przeczytałam to 

były dwa pierwsze tomy z trylogii zatytuło-

wane „Magiczna cukiernia” oraz „Szczypta 

magii” Kathryn Littlewood. Bardzo je pole-

cam wszystkim miłośnikom niezwykłych 

przeżyć i mającym poczucie humoru.  

Czytanie jest bardzo miłym zajęciem, 

ponieważ można się dzięki niemu można, 

nie wychodząc z domu, przeżyć wiele 

niezapomnianych przygód. 

 Julia Grabarczyk kl. IIIa 
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Chętni uczniowie z kl. I-VI wzięli udział w pozaszkolnym konkursie „Ilustracja do mo-

jej ulubionej książki”. Niektóre prace uczniów zostały nagrodzone: Zuzanna Sumara IIIa, 

wyróżnienia otrzymały: Ewa Makiewicz VIc, Zuzanna Sobieska IIIa, Hanna Nowak Ib. 

Wszystkie zgłoszone ilustracje były ciekawe, cieszymy się z zainteresowania. A oto wybra-

ne prace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Sumara IIIa „Klub latających 

ciotek” 

Ewa Makiewicz „Kroniki kresu” 

Jagoda Edel  IVd „Babcia na jabłoni” 

Zuzanna Sobieska IIIa „Czerwony Kapturek” 
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O jakich wakacjach marzą uczniowie? Uczennice: Maja Borejsza, Zuzanna Sumara, 

Barbara Los, Katarzyna Stępień, Karolina Szostak przedstawiły swoje wymarzone podróże 

za pomocą pięknych prac plastycznych.  

UWAGA KONKURS! Zachęcamy wszystkich uczniów SP 222, by podczas wakacji wy-

konywali ciekawe zdjęcia i tworzyli krótkie opisy. We wrześniu zorganizujemy konkurs. 

Spośród zgłoszonych prac najlepsze zostaną nagrodzone i opublikowane w gazetce „Brze-

chwuś”, która zostanie wydana w nowym roku szkolnym. Pamiętajcie nie muszą to być po-

dróże zagraniczne, ważne by zdjęcia i opisy były ciekawe, i pokazywały Was szczęśliwymi!    
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Drodzy Uczniowie! 
 

Nadeszła dla Was upragniona 

chwila czyli wymarzone i wycze-

kiwane wakacje. Redakcja ga-

zetki „Brzechwuś” życzy 

wszystkim naszym Czytelni-

kom, by ten czas był bezpiecz-

ny, radosny, pełen dobrych 

przygód, niezapomnianych 

chwil z przyjaciółmi. Do zo-

baczenia we wrześniu, a 

szóstoklasistom nie mówimy 

żegnaj, ale wszystkiego 

dobrego w gimnazjum!  
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