
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w kolejnym,  

świątecznym wydaniu numeru. 
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HUMOR 
 

Pani od Biologii pyta Kazia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

 

 

Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 

-Co to jest? 

-Szkielet. 

-Czego? 

-Zwierzęcia. 

-Ale jakiego? 

-Nieżywego! 

 

 

Przed klasówką z matematyki nauczycielka oświadcza: 

- Głęboko wierzę, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu. 

- I my też wierzymy – odpowiada chórem klasa. 

 

 

Ojciec pyta syna: 

- No i jak Ci poszedł egzamin? 

- Przez 20 minut egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań. 

- No i co? 

- Nie wydusił ze mnie ani słowa. 

 

 
 

Wyszukał: AW. 



 

Horoskop 

 
BARAN (21.03-19.04)  BYK (20.04-22.05) 

 

Przewidujemy nagłą zmianę    Dobrze będzie Ci szło  

w Twoich ocenach. Pracuj   w szkole. Uważaj na  

systematycznie, a będą   Pannę, może namieszać 

wyższe.     w Twoim życiu. 

 

 

BLIŹNIĘTA (23.05-21.06)   RAK (22.06-22.07) 

 

Już niedługo wydarzy się    W Twoim życiu zawita 

coś niezwykłego. Coś, co   pewna osoba o blond włosach 

odwróci Twoje życie     Namiesza ona w Twoim życiu. 

o 360 stopni.  

 

 

LEW (23.07-23.08)    PANNA (24.08-22.09) 

 

Wybierz się niedługo     Uważaj na Byka.   

na koncert, bo możesz   Ta sprytna osoba może 

tam spotkać miłość                                Cię zauroczyć.  

Twojego życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Opracowały: Walentynkowe Wróżki z Trójki ;-) 

Walentynki (ang. Valentine's Day) 

– coroczne święto zakochanych 

przypadające 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego, którego 

wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również 

tego dnia. Zwyczajem w tym dniu 

jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne (często pisane 

wierszem). Na Zachodzie, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i 

Stanach Zjednoczonych, czczono 

św. Walentego jako patrona 

zakochanych. Dzień 14 lutego stał 

się więc okazją do obdarowywania 

się drobnymi upominkami. 

Źródło:Wikipedia.pl 
 

W dniu Walentynek Ania, która chodziła do szóstej klasy otrzymała 

walentynkę. Były w niej życzenia podpisane „Twój cichy Wielbiciel”. 

Postanowiła poszukać tego Cichego Wielbiciela. Do ukończenia szkoły 

podstawowej zostało jej niecałe pięć miesięcy.  

 Niestety mijały dni, tygodnie, miesiące.... Ania nie mogła odnaleźć 

osoby, która wysłała jej walentynkę. Skończyła szkołę, poszła do gimnazjum,  

a potem do liceum. I dopiero tam, gdy już całkowicie straciła nadzieję, znalazła 

odpowiedź na zagadkę. 

 Był pierwszy dzień szkoły. Spóźniła się na lekcję. Nie było dziewczyny, 

która siedziałaby sama. Kątem oka dostrzegła, że w rogu klasy siedzi chłopak. 

Obok niego stało puste krzesło. Postanowiła tam usiąść. Lekcja ciągnęła się  

i ciągnęła. Nagle Ania zauważyła, że chłopak podkłada jej pod zeszyt zwinięty 

kawałek papieru. Postanowiła zaryzykować i go rozwinąć. Na karteczce było 

napisane: ”Masz na imię Ania”? gdy dziewczyna to zobaczyła, szybko 

nabazgrała w odpowiedzi: ”Tak skąd mnie znasz”? „Chodziliśmy razem do 

podstawówki. To ja wysłałem Ci w szóstej klasie walentynkę”, napisał chłopak, 

który, jak się Ani przypomniało, ma na imię Kuba. Gdy na niego spojrzała 

nieśmiało uśmiechnął się. 

Ania i Kuba długo rozmawiali na przerwach, spotykali się po szkole. Nie 

tworzyli może idealnej pary, ale jako przyjaciele świetnie się dogadywali. 

Teraz Ania jest dorosła i nadal razem z Kubą dba o swoją przyjaźń.  

     Paulina Podolewska, kl. VI b 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


Od złości do miłości 

Dawno temu w Zamościu mieszkała 

Kasia Kowalska i Tomek Głogulski. 

W wieku trzech lat poznali się w grupie   

   przedszkolnej. Na pierwszych zajęciach 

   malowali farbami. Dziewczynka, idąc 

   wylać brudną wodę potknęła się o leżący 

   na podłodze klocek i zalała pracę Tomka. 

   Chłopiec bardzo płakał i od tego 

   momentu u8znawał ja za wroga numer 

   jeden. Codziennie psocił się jej i robił na 

   złość. Tak minęły lata przedszkolne. 

                                                            Złośliwy los sprawił, że w szkole 

                                                              trafili do jednej klasy. Chłopiec siedząc 

                                                              tuż za dziewczynką malował jej bluzki 

                                                              kredą i ciągnął za warkocze. Kasia nie 

                                                              pozostawała koledze dłużną.  

                                                              Pewnego dnia związała mu 

sznurówki butów, co skończyło się upadkiem i startym kolanem. Było coraz 

gorzej, ale szybko minęło sześć lat. 

 Pewnego wiosennego popołudnia, kiedy Kasia szła na spacer, zobaczyła 

przystojnego bruneta. Rozpoznała w nim tego właśnie Tomka. On też ją poznał. 

Zatrzymali się, zaczęli rozmawiać. Wspominali lata przedszkolne, śmiejąc się 

do upadłego. Nie zauważyli szybko mijających godzin. Kiedy nadszedł czas 

rozstania Tomek zapytał, czy spotkają się. Tak się zaczęły wspólne rozmowy i 

spacery. Widywali się codziennie, stając się dobrymi przyjaciółmi. Tomek 

zawsze był, kiedy go potrzebowała, przynosił kwiaty.  

 Małą Kasię i jej wroga numer jeden trafiła strzała Amora, co skończyło 

się miłością do grobowej deski. 

 Olga Ptaszyńska, kl. VI b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop 
 

WAGA (23.09-22.10)                                   RYBY (19.02-20.03) 

 

Twoi bliscy zaczną robić                              Uważaj na niektórych  

postępy. Doceń to.    lekcjach, bo może spotkać  

      Cię coś niemiłego. 

 

SKORPION (23.10-21-11)   STRZELEC(22.11-21.12  

 

Czeka cię niezwykła niespodzianka  Uważaj na byka, bo Cię  

Dostaniesz też dobrą ocenę z w-f’  pobodzie. Zajmij się nauką 

      historii. 

 

 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01)  WODNIK(20.01-18.02) 
W kolejnym miesiącu poznasz  Spotka Cię coś miłego.  

wielu ludzi. Mogą się też pogorszyć   Na Twoje konto wpadną 

Twoje oceny.     Dobre oceny. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękny poranek, piękny dzień, 

nie kładzie się na min żaden cień. 

Ogromna radość mnie rozpiera, 

bo miłość we mnie od wczoraj wzbiera. 

Spotkałam miłość na rynku w Płocku, 

gdy kupowałam butelkę octu. 

Jestem mądry, ładny, no i zabawny. 

Taki George Clooney tylko – miejscowy.  

Będziecie razem do końca życia. 

Mama mnie o to tak dziwnie pyta. 

Ja odpowiadam  - mhm – oczywiście. 

Gdy spełni zadania zawarte w mej liście. 

Musi mnie kochać, lubić, szanować. 

kupować kwiatki, dużo pracować, 

zarabiać wiele, nie lawirować, 

spełniać życzenia, no i zachcianki, 

nigdy nie patrzeć na me koleżanki. 

Musi nazywać mnie swą królową 

i wierzyć w każde najmniejsze słowo. 

         Aleksandra Kujawa, kl. VI b 

 

 

 

 

 

Dzień zakochanych 

 

Walentynki kojarzą mi się z kolorem czerwonym 

Kolorem miłości – dla par stworzonych. 

W ten dzień składamy specjalne życzenia. 

Mamy sobie również dużo do powiedzenia. 

Dajemy sobie kwiatki i inne prezenty, 

okazujemy wiele czułości i nie potrzebujemy do tego zachęty.  

Kinga Oleksiewicz, kl. V b 



 

 

Czternasty lutego, to dzień św. Walentego. 

To dzień radosny i bardzo miłosny. 

Tego dnia, każdy niecierpliwie oczekuje 

i dla „swojej połówki” niespodziankę organizuje. 

Tego dnia, niewidzialne amorki fruwają 

i miłosne karteczki bliskim podkładają. 

Tego dnia, zakochani się do siebie przytulają 

i miłosne słowa sobie wyznają.  

Tego dnia kolor czerwieni dominuje 

i wszystkim czekoladowe serce smakuje! 

Maja Świgońska, kl. V b 

 

Walentynki 

Walentynki – Święto Miłości 

Wtedy w każdym radość gości. 

Kwiaty, misie, czekoladki... 

Walentymkę mieć dla gratki! 

Każdy wtedy kocha każdego 

Tak po prostu, z okazji święta tego. 

Patrycja Dziekan, kl. V a 

Miłość 

Miłość to słońce na niebie 

Miłość to róży kwiat 

Miłość to nasze szczęście 

Które nigdy nie opuści nas. 

Miłość to barwy tęczy 

Miłość to kolorowy świat 

Więc cieszmy się tą miłością, 

Która otacza nas. 

Paulina Gołębiewska, kl. V a 

 

 

Czternasty luty dzień wyjątkowy 

Taki magiczny walentynkowy 

Więc mogę szepnąć Ci dziś do uszka 

Że bardzo Cię kocham z całego serduszka. 

Aleksandra Barankiewicz, kl. V b 

 

 

 

 
 

Krzyżówka 

 

1.Kukła palona i topiona 21 marca 

2. Część topniejącego lodu, znajdującego się w rzece. 

3. Miesiąc, w którym rozpoczyna się lato. 

4. Kwiaty wyłaniające się spod śniegu. 

5. Kotki, które rosną na drzewach. 

  

Hasło: 

 



Linguine z szynką parmeńską, rukolą i pomidorkami  

w kremowym sosie 
 

Składniki, 2 porcje: 

• 2 porcje (około 120 g) makaronu  

   linguine (lub spaghetti) 

• 2 porcje rukoli 

• 6 pomidorków koktajlowych 

• 1 łyżka masła lub oliwy 

• 1 ząbek czosnku 

• 4 plasterki szynki parmeńskiej 

   (prosciutto crudo) 

• 1/4 szklanki śmietanki kremowej 

• 1 surowe żółtko 

• sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz, oliwa extra vergine 

  opcjonalnie: tarty parmezan lub grana padano 

Przygotowanie: 
 Makaron ugotować w dużym garnku w osolonej wodzie (al dente). 

Odcedzić zachowując około 1/4 szklanki wody z gotowanego makaronu. 

Rukolę opłukać, osuszyć, wyłożyć na talerz, obok położyć pokrojone 

pomidorki, wszystko posypać świeżo zmielonym pieprzem i skropić 

oliwą extra vergine.  

 Na patelni rozgrzać łyżkę masła lub oliwy, włożyć pokrojony na 

cieniutkie plasterki czosnek i smażyć na średnim ogniu przez około pół 

minuty aż zacznie się lekko rumienić (nie można go przypalić). 

 Zmniejszyć ogień i dodać pokrojoną na kawałki szynkę parmeńską (jeśli 

szynka była paczkowana, po wymieszaniu składników od razu odstawić 

patelnię z ognia, jeśli szynka była krojona z dużego kawałka - należy ją 

chwilę podsmażyć aż wytopi się tłuszcz i szynka nabierze nieco 

chrupkości). 

 Garnek po makaronie ustawić z powrotem na gazie, dodać wodę z 

gotowanego makaronu i gdy się zagotuje dodać makaron, wymieszać, 

dodać śmietankę i podgrzać. Odstawić z ognia, dodać zawartość patelni z 

szynką parmeńską oraz żółtko, wszystko razem wymieszać (żółtko nie 

powinno się ściąć, powinno wtopić się w sos). Dodać rukolę z 

pomidorkami i wyłożyć do głębokich talerzy. Posypać solą morską i 

opcjonalnie tartym parmezanem lub grana padano. 

Źródło: www.kwestiasmaku.com 

Opracowały: Agata Łykowska i Wiktoria Lipińska 

 

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w „biedzie” 

- opowiadanie o przyjaźni 

 Jak podaje słownik języka polskiego, przyjaźń oznacza bliskie  

i serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości 

zaufaniu. Przyjaźń może być bezinteresowna, dozgonna, prawdziwa, zażyła.  

 Ja w swoim opowiadaniu chcę krótko opisać parę niezwykłych 

przyjaciół., których podziwiam za to, że żywili do siebie prawdziwą przyjaźń, 

a poznałam ich w powieści „W pustyni i w puszczy”. Ci bohaterowie to Staś  

i Nel. 

 Ich zachowanie utwierdziło mnie w przekonaniu, że rzeczywiście 

„prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. Czternastoletni Staśi 

ośmioletnia Nel niejednokrotnie mogli udowodnić, czym jest dla nich przyjaźń. 

Porwani przez Arabów znajdowali się często w trudnych sytuacjach, jednak w 

imię przyjaźni potrafili nawet ryzykować własnym zdrowiem i życiem. Tak na 

przykład Staś w trosce o dobro i bezpieczeństwo Nel, głodował i oddał jej całą 

żywność. Potem, kiedy zachorowała na febrę, udał się w niebezpieczną 

wyprawę do nieznanego obozowiska.  

 Gotów był poświęcić się dla przyjaciółki, i nie pił wody , mimo że 

cierpiał z pragnienia. Chciał jednak, aby reszta wody została dla Nel. Ona zaś 

obdarzyła go wielkim zaufaniem. Wierzyła bardzo w jego umiejętności i dlatego 

była pewna, że razem odnajdą swoich ojców.  

 Historia tej pary pokazuje, jak ważna jest przyjaźń. A przyjaciel – to ktoś 

niezwykły, na kim zawsze można polegać, komu można powierzyć swoje 

tajemnice, sekrety, kto, kiedy będzie taka potrzeba bezinteresownie pomoże.  

 Myślę, że dzięki prawdziwej przyjaźni człowiek jest szczęśliwy. 

Mateusz Gładys, kl. VI b 

 

Drogi mój przyjacielu, 

takich jak Ty jest niewielu. 

Na pomoc Twą liczyć mogę, 

A dla tych, co Ci szkodzą – mam przestrogę:  

Uważajcie, co robicie złego, 

bo ja bronię przyjaciela mego. 

Z Tobą czas spędzony, 

zawsze jest urozmaicony. 

Często zatem się widzimy, 

bo tak bardzo się lubimy. 

Mateusz Jaworski, kl. VI b 

 

 

 

http://www.kwestiasmaku.com/


Mieć przyjaciela na dobre i złe. 

On zawsze i wszędzie wysłucha Cię. 

Radę zawsze Ci da, 

bo niewarta jest żadna łza. 

Dużo rzeczy o obie wie, 

i lubi z Tobą przyjaźnić się.  

             Natalia Ziółkowska, kl. VI b 

 

             

Przyjaciel 

Bez przyjaźni trudno żyć, 

ciężko wciąż samemu być. 

Gdy przyjaciela masz, 

ze wszystkim sobie radę dasz. 

Przyjaciel nigdy nie zostawi cię, 

w potrzebie ci pomoże, 

Gdy smutno ci i źle, 

to przyjaciel nada się. 

Na przyjaciela możesz liczyć, 

w rozterce z tobą jest. 

Zawsze pomocną rękę ma, 

i dobrze cię zna. 

Lecz przyjaźń działają w dwie strony, 

i ty przyjacielem musisz być. 

Gdy smutno mu i problem ma, 

rozwesel go i radę daj. 

Oskar Adamczyk, kl. VI b 

 

 

 

Mój kolega z wyobraźni, 

z koleżanką się przyjaźni. 

Bardzo lubią czytać książki, 

znaczy to, ze ich przyjaźń łączy. 

Często siebie odwiedzają, 

wspólne rzeczy omawiają. 

Ta przyjaźń trwać będzie lata, 

od dziecka do małolata. 

Adam Woźniak, kl. VI b 
 

 

 

 Masę wlać do foremek i wstawić do piekarnika na około 10 minut, aż 

puddingi urosną i zastygną. 

 Położyć wycięty kawałek papieru lub folii na każdym z puddingów  
i posypać grubo cukrem pudrem. Zaraz podawać. Deser można 

przygotować wcześniej. Można jeść ostudzony lub też podgrzany  

w piekarniku. 

 

Naleśniki z kremem budyniowym 

i dżemem truskawkowym 
Składniki na 4 porcje: 

Ciasto naleśnikowe na cienkie naleśniki: 

• 115 g mąki pszennej  

  np. tortowej 

• 2 duże jajka 

• 300 ml mleka 

• 2 łyżki cukru 

• szczypta soli 

• 30 g roztopionego masła 

Waniliowy krem  

budyniowy: 
• 1/2 torebki budyniu  

  wanilinowego + 250 ml  

  mleka do jego ugotowania  

  + około 3 łyżek cukru lub 

 do smaku 

• 250 g serka mascarpone 

• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub 1 łyżka cukru wanilinowego 

Oraz słoiczek dżemu truskawkowego. 

Przygotowanie: 

 Do dużej miski przesiać mąkę, dodać jajka, mleko, cukier i sól. 

Zmiksować na jednolite ciasto, na koniec dodać  roztopione i ostudzone 

masło i jeszcze raz zmiksować. Przykryć i odstawić na około 30 - 60 

minut. Przed smażeniem ciasto zmiksować. 

 Ugotować budyń w mleku zgodnie z instrukcją na opakowaniu dodając  

3 łyżki cukru, ostudzić. Do budyniu dodać serek mascarpone i wanilię  

i krótko zmiksować - tylko do połączenia się składników. 

Rozgrzać patelnię naleśnikową i usmażyć cienkie naleśniki. Przekładać kremem 

budyniowym i smarować dżemem. Składać w dowolny sposób i podawać. 

Można na chwilkę kłaść na patelnię i podgrzewać. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TRÓJKA” GOTUJE 
 

Pudding czekoladowy 

Składniki na 2 porcje: 

 50g masła +do posmarowania foremek, 

 1 łyżka mielonych migdałów +do posypania foremek, 

 100g ciemnej czekolady, połamanej na kosteczki, 

 1 żółtko i 1 jajko- ogrzane do temperatury pokojowej, 

 2-3 łyżki (do smaku i do posypania) cukru pudru, 

2 foremki: ramekiny lub filiżanki żaroodporne (np. z porcelanitu) 

Przygotowanie: 

 Piekarnik nagrzać do 220 stopni. W kawałku papieru do pieczenia 

lub folii aluminiowej wyciąć serduszko w takiej wielkości aby 

zmieściło się w foremce. Foremki wysmarować masłem i posypać 

migdałami. 

 Do plastikowej miseczki włożyć połamaną czekoladę wraz z masłem. 

Umieścić ją na garnuszku z lekko gotującą się wodą i roztopić ciągle 

mieszając. 

 Ubić żółtko i jajko razem z cukrem pudrem na puszysty krem. 

Bardzo delikatnie, tak aby piana nie opadła, wymieszać drewnianą 

łyżką z masą czekoladową, a następnie z mielonymi migdałami. 

 

 

 

Do przyjaciela 

Ty zawsze przy mnie blisko, 

gdy świat przeciwko mnie 

Ty wyciągasz swą dłoń, 

gdy jest mi bardzo źle. 

Tyś obrońcą, gdy ktoś ze mnie kpi, 

dodajesz odwagi, gdy brakuje mi sił. 

Ty ze mną w radości cieszysz się, 

ocierasz łzy, gdy gorzko płaczę. 

Przyjacielu, dziękuję, że zawsze 

jesteś przy mnie. 

Wiem, że nigdy 

nie opuścisz mnie. 

Aleksander Mochocki, kl. VI b 

 

Mała - duża Niespodzianka 

Była sobie raz biedna dziewczyna. Mieszkała z mamą, tatą i bratem w 

małej miejscowości pod Olsztynem.  

Jej koledzy i koleżanki już od dawna mieli w domu jakieś 

zwierzątka. Basia miała królika. Łukasz kota, a Karolina chomika. 

Czasem Ani, bo tak miała na imię nasza bohaterka robiło się 

smutno. Mama nie pozwalała jej na zakup pupila. Mieli 

ważniejsze wydatki...Pewnego dnia, kiedy wracała ze szkoły 

zobaczyła malutkiego pieska w koszyku. Była tam karma, kocyk, miseczki i 

zabawki. Po dokładnym obejrzeniu zawartości zauważyła jakąś karteczkę. 

Napisane na niej było: „Właściciel tego pieska niespodziewanie umarł, był to 

mój dziadek. Proszę o zaopiekowanie się nim. Sama mam w domu cztery duże 

owczarki niemieckie. Kolejny pies byłby obciążeniem. Piesek jest tu od godziny 
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30 

. O 14
00 

przyjdę po niego. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana, proszę śmiało 

go brać. Dziękuję. Anastazja Flickerman”.   

„To może być świetna okazja!” – 

 pomyślała Ania. Pochyliła się nad  

pieskiem. Jak się masz maluchu? –  

powiedziała do niego cichym, ciepłym 

głosem. Mały ratlerek polizał ja w nos. 

Od razu widać było, że przypadli sobie do 

gustu. Dziewczynka wzięła koszyk  

i poszła w stronę domu. Całą drogę  



mówiła do psa. Kiedy weszła do domu cała rodzina czekała już na nią z 

obiadem. Młodszy braciszek podbiegł do niej i ja przytulił. Potem zauważył 

koszyk stojący u jej stóp. 

- A to co? – zapytał. 

- No właśnie... – powiedziała mama Kasia.  
- Znalazłam go za rogiem. A zresztą...Przeczytajcie  

karteczkę... 

Rodzice chwilę myśleli, co z tym zrobić.  

W końcu pozwolili na zatrzymanie miniaturowego pieska.  

 Radość dziewczynki była ogromna. Pieska nazwali Niespodzianka, 

chyba łatwo się domyśleć, dlaczego.  

Agata Łykowska, kl. VI b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla 

ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. 

Dzień Kobiet w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. 

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym 

Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, 

związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji 

 

 

Wiersz o słownikach bliskoznacznych 

Żeby słówek nie powtarzać, 

trzeba słownik często witać, 

ale nie tylko zaglądać, 

chociaż trochę go przeczytać. 

Bo wyrazy bliskoznaczne –  

to bardzo ważna sprawa,  

wiemy jak zamienić wyraz: 

radość i zabawa. 

Słownik wyrazów bliskoznacznych 

bardzo się przydaje,  

dlatego pani Monika Bartlewska  

z chęcią nam je rozdaje. 

Bardzo Was zachęcam 

do słowników czytania, 

By pisać dla Pani Moniki  

ciekawe opowiadania 

      Patrycja Dziekan, kl. V a 

 

Przyjaźń z synonimami 

 

Gdy do napisania opowiadanie masz, 

a mało słówek znasz, 

to skorzystaj ze słownika wyrazów 

bliskoznacznych 

a znajdziesz w nim wiele wyrazów 

równoznacznych. 

Gdy już się zaprzyjaźnisz z synonimami, 

   to nie będziesz miał problemu z     

   wypracowaniami.  

Maja Świgońska, kl. V b 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910


nazwę wsi. Wieś pod Zielonym Raptusem. 

Tak zakończyła się moja przygoda ze smokiem, który okazał się wielką 

atrakcją zarówno dla mieszkańców jak i dla przybyłych turystów. 

Aleksandra Barankiewicz  k l. V b. 

 

Dnia 13 listopada 2012 r. na 3 

godzinie lekcyjnej w dużej sali 

gimnastycznej odbyło się spotkanie. 

Przybył na nie absolwent naszej szkoły, 

który obecnie jest uczniem Szkoły Morskiej 

w Gdańsku. Podczas spotkania Dawid 

Brymora opowiedział nam o szkole, po 

ukończeniu której zostanie marynarzem i 

będzie zdobywał doświadczenie pływając 

na statkach. Jego opowieści przeplatał 

pokaz slajdów przedstawiających jeden 

dzień z życia marynarza, a także zdjęć z 

wypraw do różnych krajów min. na Litwę, 

do Bułgarii 

 i Szwajcarii. Dzięki tym opowieściom mogliśmy poczuć się jak prawdziwi 

podróżnicy. Jednak dla mnie najciekawszy był film z podróży statkiem podczas 

sztormu. Było to bardzo niebezpieczne doświadczenie dla młodego marynarza, 

gdyż fale były tak olbrzymie, że czasem 

przykrywały cały statek. Na zakończenie 

spotkania nasz gość zaprosił wszystkich do 

wspólnej zabawy. Był to quiz dotyczący 

dzisiejszego spotkania. Niektórzy otrzymali 

nagrodę za poprawne odpowiedzi mapy i 

chorągiewki związane z morzem. W 

ramach podziękowania za przybycie do 

naszej szkoły pan Dawid otrzymał 

pamiątkowy dyplom oraz gromkie brawa. To 

było naprawdę bardzo interesujące spotkanie i 

zarazem doświadczenie. Może ktoś z nas po 

ukończeniu szkoły zapragnie zostać marynarzem i 

podobnie jak pan Dawid zdobędzie swój życiowy cel związany z morzem i jego 

tajemnicami. 

Aleksandra Barankiewicz  kl. V b. 

 

 

 

tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich 

życzenia. 

Źródło: Wikipedia.pl 

 

Dzień Kobiet 

Dzisiaj wszystkie kobiety pozdrawiamy 

i najlepsze życzenia im składamy. 

Bukiety najpiękniejszych kwiatów  

im wręczamy i o dobry humor kobiet dbamy. 

Dzisiaj mężczyźni robią dobre uczynki 

i to są dla kobiet miłe upominki.  

Dzisiaj wszystkie kobiety niech świętują 

i królowymi życia niech się czują. 

Maja Świgońska, kl. V b 

 

 

Czym jest dla ciebie dom? 

  

Dom jest dla mnie najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Tworzą go 

nie tylko ściany i meble, ale przede wszystkim cała moja rodzina. 

 
 W moim domu mieszkają najważniejsze dla mnie osoby – czyli moi 

rodzice. To dzięki nim  czuję się bezpieczna i kochana. Bez względu na porę 

dnia czy nocy, wiem, że mogę na nich liczyć. Zawsze znajdę w nich wsparcie  



i otrzymam wszelka pomoc. Wspólnie przeżywamy radości i smutki każdego 

dnia. 

Mój dom jest dla mnie bardzo ważnym miejscem. 

Jest wypełniony prawdziwa miłością i ciepłem 

rodzinnym. Jest miejscem, do którego zawsze wracam i 

w którym spędzam najwięcej czasu.  

W nim czuje się potrzebna i kochana. 

 Dom bez względu na to czy jest duży i 

nowoczesny, czy mały i stary, dom – to nie tylko 

budynek, ale ludzie, którzy go tworzą, czyli moja 

rodzina. 

 Uważam, że „wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej”. 

                                               Maja Świgońska, kl. V b 

 

 

 

,,Spotkanie ze smokiem” 

 

Pewnego jesiennego dnia 

wybrałam się z rodzicami na 

wycieczkę do lasu. Był to niewielki 

zagajnik niedaleko domu mojej babci, 

dlatego też wiedziałam, że nie mogę 

się tam zgubić. Znałam ten las bardzo 

dobrze. Tak mi się wydawało, bo 

maszerując znajomymi ścieżkami 

ujrzałam dziwną górę. Gdy podeszłam 

bliżej, zauważyłam u podnóża 

mroczne wejście do groty. 

Na początku byłam przerażona, ale 

moja ciekawość i chęć przeżycia 

przygody wygrała z lękiem i 

niepewnym krokiem weszłam do 

środka jaskini. Było tam bardzo 

ciemno, ale idąc dalej zauważyłam 

przed sobą ogromną postać. Gdy 

podeszłam bliżej, moim oczom ukazał 

się dziwny, zielony stwór, który 

odwrócony był tyłem. W pewnym 

momencie obrócił się w moim kierunku, a ja byłam tak przerażona, że nie 

potrafiłam nic powiedzieć. Przyglądał mi się swoimi ogromnymi oczami, które 

znajdowały się na olbrzymiej głowie, a właściwie dwóch głowach, gdyż jedna 

obróciła się w lewo a druga w prawo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten dziwak obejrzał mnie dokładnie, poczym przysunął ogromny, 

czerwony nos i śmiesznie mnie obwąchał. Zaczęłam się śmiać, bo jego długie 

wąsy łaskotały mnie w szyję. Wówczas on tez się zaśmiał. Gdy trochę się 

uspokoiłam, zapytałam nieznajomego, kim jest i skąd się tu wziął, a on 

odpowiedział, że jest po prostu smokiem. Przybył tu z dalekiego wschodu i 

zamieszkał w lesie bo znalazł tu spokój i ciszę, które są mu potrzebne, gdyż jego 

ulubionym zajęciem jest wylegiwanie się na sianku i drzemka. Pomyślałam, że 

fajnie jest być takim smokiem, ale później okazało się, że on wcale nie podziela 

mojego zdania. Był bardzo samotny, gdyż wszędzie, tam gdzie się pokazał 

wszyscy się go bali i przepędzali z wioski.  

Dlatego też znalazł schronienie w lesie i tu już  

został. Postanowiła jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się  

nowemu znajomemu i znaleźć coś strasznego  

w jego wyglądzie. Miał on ogromne łapy i dwa  

olbrzymie ogony, ale wyglądało to raczej śmiesznie,  

niż przerażająco. Dlatego powiedziałam, że bardzo się  

cieszę z tej znajomości i postaram się, aby już nigdy  

nie był sam. 

 Na początek przedstawiłam Raptusa  

rodzicom, babci, a później swoim znajomym.  

Mój smok okazał się bardzo łakomy i chętnie  

zjadał świeże owoce, które przynosili mu mieszkańcy  

wioski. Od tej pory stał się on ulubieńcem wszystkich  

dzieci i dorosłych, a po kilku dniach burmistrz ogłosił nową 

 


