
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubisz pisać? Rysujesz? Chcesz przeprowadzać wywiady? Marzysz 

o pracy dziennikarza? Piszesz opowiadania lub wiersze do szuflady? 

Przyjdź do nas! 

Poszukujemy chętnych do pracy w szkolnej redakcji. Zapewniamy 

dostęp do komputera, możliwość indywidualnej pracy, pogodną 

atmosferę oraz... sławę w naszej 293 (a może i na całych Bielanach?)! 

Przyjdź do nas, pisz dla nas, bądź z nami! 

 

Gazetkę przygotował Zespół: Hanna Dziedzic, Jan Jagiełło, Adam 

Wyszyński, Natalia Kluska, Anna Kalmus, Amelia Jędrzejczyk, Łukasz 

Szerszeń, p. Małgorzata Badeńska-Onyśk, p. Luiza Podgajna 

kontakt z Redakcją: gazetka.sp@wp.pl 

nasz adres w Internecie: https://sp293.edupage.org/text35/? 
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Miłość szczęśliwa 

Czy to jest normalne, czy to odważne, czy to pożyteczne – co świat ma z 

dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? 

                                                                                                            Wisława Szymborska 

 Tym przewrotnym cytatem sygnalizujemy temat numeru. Miłość jest 

wszechobecna wśród nas szczególnie 14 lutego, dlatego i w gazetce 

znajdziecie wiele miłosnych akcentów: informacje o św. Walentym, 

serduszka (ach! ach!), cytaty, propozycje piosenek, pomysły na 

fantastyczne walentynki. 

Przeczytacie również o najsłynniejszym na świecie karnawale, i o 

grach planszowych i innych, które gwarantują świetną zabawę. Potraficie 

grać w szachy? Dzięki nam możecie się tego nauczyć albo doskonalić 

swoją technikę. 

Mamy to wszystko i jeszcze więcej! Czytajcie! 

                                                                                             Redakcja 



KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO 

 

Karnawałem nazywamy okres od święta Trzech Króli, które przypada na 6 

stycznia, aż do Wielkiego Postu rozpoczynającego się w środę 

popielcową. Dla większości ludzi jest to radosny czas zabaw i 

przebieranek. W Polsce karnawał traktuje się bardziej jako huczną i 

odświętną imprezę. Nie jest to jednak czas tak fantastycznie obchodzony , 

jak w innych krajach. 

W Rio De Janeiro w Brazylii obchodzi się, moim zdaniem, najlepszy i 

najpiękniejszy karnawał. Pierwszy bal karnawałowy odbył się tam w 1840 

roku. W piątek przed środą popielcową władze Rio przekazują klucze do 

miasta królowi Morno. To właśnie wtedy zabawa zaczyna się na całego. 

W ciągu pięciu dni zabawy karnawałowej harmonogram zabaw i 

pokazów jest bardzo napięty, ale również zachwycający. Ruszają 

kolorowe parady, do których przygotowania trwają właściwie cały rok. 

Stroje i choreografia muszą być dopracowane w najmniejszym szczególe. 

W każdym roku podczas karnawału wybierana jest najlepsza szkoła 

samby, która przygotowuje na występy niezwykłe, kolorowe przepełnione 

piórami stroje. Przez całe pięć dni szkoły prezentują swoje umiejętności 

tańca na tak zwanym Sambodromie, czyli ruchomej platformie, która 

porusza się ulicami Rio. Prestiżowy tytuł najlepszej szkoły samby 

przyznawany jest bardzo wczesnym rankiem w środę popielcową. Poza 

tym konkursem odbywa się jeszcze mnóstwo parad, bali maskowych oraz 

konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy. 

Najstarszą w Europie tradycję karnawałową ma Wenecja. Porównuje się 

go nawet do brazylijskiego karnawału. Jego tradycja sięga XI wieku. 

Podczas karnawału prezentują się teatry weneckie, a także organizowana 

jest wystawa pięknych masek, która gromadzi tysiące ludzi. Co roku 

karnawał ma inny temat przewodni, który pokazany jest na licznych 

balach, widowiskach i spektaklach ulicznych. Zabawę otwiera huczny 

pochód przebierańców do bazyliki św. Marka. Największą tradycją 

weneckiego karnawału jest Lot Anioła. 

Jest to zabawa, do której zachęcane są sławne osobistości. Lot Anioła 

polega na zjechaniu z dzwonnicy po linie. 

Karnawałowe szaleństwo na Wyspach Kanaryjskich jest również 

imponujące. Karnawał odbywa się w stolicy największej z Wysp - Santa 

Cruz na Teneryfie. W dzień i w nocy mieszkańcy Teneryfy świętują na ulicy 

przy muzyce. Największą atrakcją karnawału są pochody z udziałem 

przyozdobionych karoc. Podczas świętowania każdej nocy jest 

transmitowany konkurs „Murga”. W konkursie tym uczestniczą muzycy 

przebrani za klaunów i pajaców grający na instrumentach dętych, 

których gra jest pełna humoru i złośliwości. Kulminacyjnym momentem 

karnawału na Teneryfie jest wielka gala podczas której wybiera się 

królową karnawału. Podczas wielogodzinnej parady kandydatek w 

pięknych kolorowych strojach rozbrzmiewa głównie hiszpańska muzyka 

dyskotekowa. 

Każdy kraj na świecie ma swoją tradycję obchodzenia karnawału, która 

odróżnia go od innych ale jedną wspólną cechą tych tradycji jest huczna 

zabawa. 

Ania Kalmus klasa 5b 

 

 

 

 

 

 

 



Topienie marzanny? Dlaczego topimy 

marzannę? 

Marzanna jest znana w Polsce od wieków. Marzanna to bogini słowiańska, 

która była symbolem zimy i śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, 

którą niszczymy w Pierwszy Dzień Wiosny. Marzanna jako kukła jest 

symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany 

od dawna. Jeszcze w czasach pogańskich topienie marzanny odbywało 

się w czasie Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Utopienie marzanny 

miało także przynieść dobre plony w danym roku. 

Przygotowaną ze słomy, kolorowych ścinków materiału i bibuły marzannę 

owijano w białe płótno. Zadaniem dzieci było zabranie jej i odwiedzenie 

wszystkich domów we wsi. Po drodze kukła była podtapiana w 

przydomowych beczkach czy korytkach. Wieczorem marzanna 

przechodziła w ręce młodzieży, a ci podpalali ją i wynosili za wieś, by 

utopić w rzece czy stawie. Chociaż kościół walczył z pogańskimi 

zwyczajami, to jednak topienie marzanny przetrwało i nadal ma się 

całkiem nieźle. Zwyczaj topienia marzanny nadal jest bardzo popularny, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 

„Wesoła myśl jest niczym wiosna.  
Otwiera pąki natury ludzkiej”.  
                            Jean-Paul Sartre  

 

Warto  pomyśleć! 

O wiedzy, mądrości i nauczaniu... 

Bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. To jest szczyt 

mądrości. 

 Gabriela Zapolska 

Mól książkowy bez marzeń jest półmartwy, ledwie porusza skrzydełkami. 

 Gustaw Herling – Grudziński 

Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać 

z własnych doświadczeń. 

August Rodin 

Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że 

już z nią znalazł, wówczas staje się błaznem. 

Talmud 

Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu 

rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych. 

Hegezjasz 

 

 

 

 

 

 



„Uwielbiam zapach wiosny” - WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ 
ŁACHAŃSKĄ, NAUCZYCIELKĄ PRZYRODY W NASZEJ 
SZKOLE 

Redakcja: Witam Panią serdecznie. 21 marca będziemy obchodzili 

pierwszy dzień wiosny. Dla większości z nas to właśnie wiosna jest 

najwspanialszą porą roku. Czy Pani również lubi wiosnę? 

Pani Anna: Tak, uważam, że wiosna jest najpiękniejszą porą roku. Lubię 

kiedy przyroda budzi się do życia.  

Redakcja: Może wyjaśni Pani młodszym czytelnikom, co to jest równonoc 

wiosenna. 

Pani Anna: Równonoc wiosenna to moment, gdy dzień i noc trwają po 

dwanaście godzin. Takie zjawisko ma miejsce w nocy z 20 na 21 marca. 

Redakcja: Ja uwielbiam zapach wiosny i kwitnące krokusy. A co Panią 

pozytywnie nastraja wiosną? 

Pani Anna: Soczysta zieleń. Lubię, gdy wokół wszystko się zieleni, młoda 

trawka oraz pąki na drzewach i krzewach. 

Redakcja: Proszę opowiedzieć o innych zwiastunach wiosny, może jakieś 

ciekawostki? 

Pani Anna: Zwiastunem wiosny są forsycje. Piękne, obsypane żółtymi 

kwiatami krzewy, które cieszą nasze oczy wczesną wiosną. 

W marcu pogoda jest kapryśna. Często jeszcze prószy śnieg, 

niespodziewanie robi się ciepło i słonecznie, a potem pada deszcz albo 

mamy wiosenną burzę. O takiej zmiennej aurze mówi powiedzenie: „W 

marcu jak w garncu”. 

Redakcja: Dzieci chętnie topią marzannę, boginię mroźnej zimy i śmierci. 

Czy pamięta Pani z dzieciństwa ten obrzęd? 

Pani Anna: Pamiętam, co roku chodziliśmy z klasą na wycieczki i topiliśmy 

kolorową marzannę. 

Redakcja: Dzieci chętnie topią marzannę, boginię mroźnej zimy i śmierci. 

Czy pamięta Pani z dzieciństwa ten obrzęd? 

Pani Anna: Pamiętam, co roku chodziliśmy z klasą na wycieczki i topiliśmy 

kolorową marzannę. 

Redakcja: Z wiosną kojarzą się uroczystości wielkanocne. Proszę 

opowiedzieć, jak Pani spędza te święta. 

Pani Anna: Wielkanoc spędzam z rodziną. Malujemy pisanki, szykujemy 

koszyczki i idziemy ze święconym do kościoła. Następnego dnia wszyscy 

razem spożywamy wielkanocne śniadanie. Bardzo lubię święta 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

Redakcja: Uczniowie już czekają na śmigus – dyngus. W jakich 

wielkanocnych zwyczajach ludowych Pani uczestniczy? 

Pani Anna: Ja również symbolicznie z rodziną polewam się wodą w śmigus 

– dyngus. 

Redakcja: Zmieńmy teraz temat. Kiedy została Pani wolontariuszką? 

Pani Anna: Wolontariuszką jestem od 1999 roku. 

Redakcja: Może, przy okazji, jako opiekun Szkolnego „Klubu Ośmiu” 

zachęci Pani uczniów do niesienia pomocy i opowie o najbliższych 

planach. 

Pani Anna: Oczywiście, że zachęcam wszystkich, warto jest pomagać. 

Planów jest dużo, np. pomoc potrzebującym, współpraca z lokalnym 

środowiskiem: Dom Seniora, przedszkola 105, 318 i 287, oraz inne. 

Redakcja: Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Życzę Pani dużo słońca i 

radości na wiosnę oraz wspaniałych świąt Wielkanocnych. 

Pani Anna: Dziękuję bardzo. 

 



Przysłowia na luty i marzec 

Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

Na Gromniczną mróz – szykuj, chłopie, wóz. Na Gromniczną lanie – szykuj, 

chłopie, sanie. 

Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje. 

Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata żyznego. 

Na święty Maciej lody wróżą długie chłody, a gdy płynie struga, to zima 

niedługa.  

Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc poda. 

W marcu jak w garncu. 

Ile mgły w marcu, tyle deszczu w lecie. 

Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie wadzi. 

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju. 

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śnieg. 

Gdy woda zimą huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 

Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj. 

Słaba zima – kiepskie lato. 

 

 

Zmiana czasu 

Wiosna następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Zmiana czasu ma na 

celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego, a co za tym idzie – 

oszczędność energii. W Polsce wskazówki zegarów przesuwaliśmy w 

okresie międzywojennym, później w latach 1957-64, a następnie od 1977 

roku. Od 2000 roku w całej Unii Europejskiej czas letni zaczyna się w 

ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października. 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwa miłość jest jak duch, o którym wszyscy mówią,  

ale niewielu go widziało. 

Francois de La Rochefoucauld 

 

 

 



How to make an easy 

and nice Valentine’s 

card? 

 

What do we need? 

1. Red card 

2. Glue 

3. Scissors 

4. White card. 

 

How to make it? 

 

Get a white card and cut 

about 10 small hearts. After 

that fold every of them. Then 

put some glue on 1 half of 

heart and stick them to red 

card. Write some nice words 

about your “second half”.        

I bet she or he will be happy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The best songs to listen at 

Valentine’s day. 

 

Ed Sheeran- Perfect 

Ed Sheeran- Photograph 

G- Eazy&Halsey- Him and I 

A Great Big World, Christina 

Aguilera - Say Something  

The Chainsmokers&Coldplay - 

Something just like this 

John Paul Young - Love Is In The Air 

Whitney Houston - I Will Always Love 

You 

Elvis Presley - Can't Help Falling In 

Love 

Bruno Mars - Just The Way You Are 

Elton John - Can You Feel the Love 

Tonight 

New Hope Club – Perfume 

New Hope Club – Whoever he is 

Lord Huron – The night we met 

 

  
 

 

 

Pogańskie początki walentynek 

Walentynki mają swoje głębokie korzenie jeszcze w czasach pogańskich. 

W starożytnym Rzymie 14 lutego był wigilią Luperkaliów – świąt ku czci 

Fauna – bożka płodności, opiekuna trzód i zbiorów. Tego też dnia 

urządzano huczne zabawy, którym towarzyszyły liczne obrzędy. Podczas 

jednego z nich młodzi mężczyźni losowali panny, które były ich 

partnerkami na czas uroczystości. Losowanie polegało na tym, że 

dziewczyny wrzucały swe imiona do skrzynki, a następnie chłopcy spośród 

nich, z zamkniętymi oczami, wybierali sobie imię towarzyszki zabaw. 

Według dawnych przekazów, dziewczyny oprócz imion zamieszczały też 

krótkie wiadomości miłosne. Obchody tego święta odeszłyby w 

zapomnienie po upadku Cesarstwa Rzymskiego, gdyby nie 

chrześcijaństwo, które już we wczesnym średniowieczu powoli zaczęło 

wypierać pogańskie zwyczaje. Ponieważ chrześcijaństwo było religią 

bardzo młodą, budowaną od podstaw na fundamentach pogańskich, 

spotkało się ono z niemałym oporem.  

Jak wiadomo, nowemu porządkowi niezmiernie trudno przychodziło 

wykorzenianie znanych i kultywowanych od setek lat tradycji i zwyczajów, 

dlatego też zwierzchnicy kościoła zdecydowali zrobić w przypadku tego 

święta to, co robili z innymi ważnymi dla lokalnych kultur świętami. Wigilii 

Luperkaliów nadano chrześcijańską interpretację i ustanowiono je 

świętem, ale nie ku czci pogańskiego bożka, lecz zasługującego na to 

świętego – Walentego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2U0Ivkn2Ds
https://www.youtube.com/watch?v=-2U0Ivkn2Ds


Który Walenty to ten prawdziwy?  

Święty Walenty to postać owiana tajemnicą, wokół której narosło 

mnóstwo legend i przesądów. W Kościele katolickim jest aż ośmiu 

Walentych, z czego 14 lutego obchodzi się święto aż trzech z nich. O 

jednym wiadomo, że poniósł męczeńską śmierć w Afryce. Dwaj pozostali 

żyli w III wieku w Italii – jeden był księdzem w Rzymie, drugi zaś – biskupem 

Terni posiadającym moc uzdrawiania chorych. Według tego, co głosi 

legenda, jeden z dostojników cesarza Klaudiusza zwrócił się do niego o 

pomoc, kiedy zachorowała mu córka. Gdy Walenty uzdrowił dziewczynę, 

ojciec przeszedł z całą rodziną na chrześcijaństwo, co wywołało 

oburzanie cesarza. Rozwścieczony Klaudiusz rozkazał zabić uzdrowiciela.  

Walenty – ksiądz rzymski, według innych podań, udzielał w najgłębszej 

tajemnicy zakochanym ślubów. Cesarz wydał przepis zakazujący 

legionistom wchodzenia w związki małżeńskie. Uważał on, że kawalerowie 

są lepszymi żołnierzami. Jednak ci mieli odmienne zapatrywanie na swój 

stan cywilny. I właśnie wtedy z pomocą przychodził im Walenty, który za 

swoją konspiracyjną działalność zginął męczeńską śmiercią. 

Jeszcze inne opowieści opisują Walentego jako zwykłego chłopaka, który 

niósł pomoc chrześcijanom w chwilach utrapienia, za co został skazany 

na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć nakreślił 

list do swojej ukochanej (i zarazem pierwszą walentynkę!), który podpisał 

„Twój Walenty” . 

Wspólnym elementem tych przekazów jest data śmierci męczennika – 14 

lutego 269 r. Chyba nigdy nie dowiemy się jak to naprawdę było. Właśnie 

dlatego też  św. Walenty został usunięty w 1969 r. przez komisję 

watykańską z kalendarza kościelnego, podzielając tym samym los innych 

świętych o niejasnym pochodzeniu. 

 

 

Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych 

samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.    

 

 

 

 

 



Kuchnia – przez żołądek do serca  

Z okazji Tłustego Czwartku chcesz przygotować coś innego niż tradycyjne 

pączki z cukrem pudrem lub po prostu masz ochotę na prosty i szybki 

domowy wypiek? Proponujemy przepis na kruche faworki, które zrobisz już 

w 30 minut! Chrusty smakują wybornie z dodatkiem cukru wanilinowego 

WINIARY. Posyp je także cukrem pudrem i ułóż w puszce. Możesz je 

podjadać nawet przez kilka dni, jeśli nie znikną szybciej! 

Przepis 

Składniki: 

1. 400 g mąki pszennej 

2. szczypta soli 

3. 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

4. 1 jajko 

5. 5 żółtek 

6. 1 łyżka cukru pudru 

7. 6 - 7 łyżek gęstej kwaśnej śmietany 12% lub jogurtu 

8. 1 łyżka spirytusu lub octu 

Trochę czasu i się zje w tłusty czwartek. Niech każdy spróbuje! 

 

 

 

Walentynkowa lista przebojów 

 

 

 

 

 

 When I look at you 

 Thinking of you 

 You be long with me – Taylor Swift 

 Stay – Rihanna 

 Love me like you do – Ellie Goulding 

 My heart will go on 

 If we were a movie 

 Sorry – One Direction 

 That should be me – Justin Bieber ft. Roscal Flatts 

 Love story – Taylor Swift 

 Eavned it – The Weekend 

 

Miłość 

Wdzięczność bez granic 

Za wszystko i  za nic.  

            Jan Sztaudynger 

 

                     



Bezpieczeństwo w Internecie 

Dwudziesty pierwszy wiek obecnie mamy 

i z Internetu dużo korzystamy. 

Seniorzy, dorośli, młodzież oraz dzieci, 

wszyscy bardzo chętnie zaglądamy do sieci. 

Niestety często zapominamy, 

na jakie niebezpieczeństwa się narażamy. 

Dzisiaj Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy 

i z tej okazji ważne zasady przypomnimy. 

Apelujemy, miej szacunek dla innych, Kolego, 

Twoje niewinne żarty mogą skrzywdzić Drugiego. 

Chroń swoją prywatność w serwisach społecznościowych, 

nie ujawniaj danych i haseł bankowych. 

Zdjęcia zamieszczaj z rozwagą, jeśli już się kliknie, 

co do sieci trafiło, nigdy z niej nie zniknie. 

Korzystaj z oprogramowania antywirusowego, 

nie otwieraj wiadomości od nieznajomego. 

Regulaminy czytaj, hasła miej skomplikowane, 

unikaj wchodzenia w linki Ci nieznane. 

Ostrożnie pobieraj nowe pliki z sieci, 

wtedy żaden wirus niechciany nie wleci. 

Dziewczyno, poznałaś w necie chłopaka przystojnego, 

pamiętaj, na spotkaniu w realu możesz ujrzeć kogoś zupełnie 

innego. 

Zakupy przez Internet to bardzo wygodna sprawa, 

pod warunkiem, że transakcja z rodzicami była konsultowana. 

Kiedy coś Cię niepokoi, przestraszy czy dziwi, 

od razu mów opiekunom, by na problem uwagę zwrócili. 

Warto jeszcze ostrzec, dla zdrowia Twojego, 

ustal sobie limit korzystania ze świata wirtualnego. 

                                                     Amelia Jędrzejczyk, klasa VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Czas na zabawę w Scratch 

 

                                           https://scratch.mit.edu/projects/193205946/ 

 

https://scratch.mit.edu/projects/193205946/


Strefa gier 

Szachy to dobra gra! 

„Mówi się, że życie jest zbyt krótkie, by je poświęcić szachom. Ale to już 

wina życia, a nie szachów". Ten jakże trafny cytat amerykańskiego mistrza 

szachowego W. E. Napiera całkowicie oddaje naturę tej królewskiej gry. 

Można na nią poświęcić całe życie, ale jest warta tej ceny. 

 

                                                                               Łukasz Szerszeń, klasa 5d 

 

 

Mistakos - Walka o stołki! 

To gra zręcznościowa i świetna zabawa dla graczy w każdym wieku. To 

wyjątkowa gra, w której o zwycięstwie nie decyduje szybkość, ale 

precyzja i skupienie. Nie to, kto zbierze najwięcej krzeseł, ale to, komu uda 

się zahaczyć krzesło i zachować konstrukcję. Gra rozwija zdolność 

koncentracji uwagi oraz sprawność manualną, uczy cierpliwości i 

działania z namysłem. 

 

 

 

 

 

 

 

Warto… 
 

Przeczytać… 

 Dla uczniów klas 1 – 3 polecam książkę pt. „Tajemnica szyfru 

Marabuta” Macieja Wojtyszki. Opowiada ona o przygodach 

Bromby, sławnego detektywa Kajetana Chrumpsa, kota 

Makawitego, Glusia i wielu innych zwierzątek z Naszej Okolicy. 

Niespodziewanie Gluś zostaje porwany. Czy sławni detektywi, 

Kajetan i Makawity dadzą radę go ocalić? 

 Dla uczniów klas 4 – 7 polecam serię książek Ricka Riordana pt. 

„Kroniki rodu Kane”. Seria opowiada o egipskich magach i 

bogach, którzy zamieszkują świat. Tymczasem wszystkim zagraża 

olbrzymi wąż Apopis, który zamierza połknąć Słońce. Sadie i Carter 

usiłują go pokonać, ale na drodze stoją im zbuntowani magowie, 

mnóstwo potworów i psychopatyczny wujek Vinnie…  

 

Obejrzeć… 

 Dzieciom z klas 1 – 3 polecam film pt. „Wyspa Złoczyńców” – jest to 

film o panu Samochodziku i zaprzyjaźnionych z nim harcerzach, 

którzy szukają skarbu pozostawionego przez dziedzica Dunina. Film 

jest tajemniczy, ale bardzo zabawny. 

 Dla uczniów klas 4 – 7 polecam film pt. „Przygody psa Cywila”. Jest 

to film o psie milicyjnym. Jako szczeniak, piesek zostaje ocalony 

przez tresera Walczaka i wychowywany na wsi. Gdy dorasta, 

dołącza do swojego rodzeństwa w milicji. Film jest zabawny i pełen 

humoru. 

 

            „Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą  

       on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć”. 

                                              Albert Schweitzer  

 

http://www.szachowo.pl/amatorskie-c-2_5.html

