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Bezpieczne ferie :) 
  

 

 

 

 

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.  Spędzając ferie w domu pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się 

urządzeniami elektrycznymi! 

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

8.  W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy nowo poznany kolega 

ma zawsze dobre zamiary w stosunku do ciebie! 

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

10.  Pamiętaj o telefonach alarmowych straż pożarna 998, policja 997, 

pogotowie 999 i numer ratunkowy 112. 

11.  Pod żadnym pozorem nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne! 

12.  W kontaktach z obcymi pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! 

13.  Jeśli jesteś sam w domu nie otwieraj drzwi obcym! 

14.  Pamiętaj o zdrowym odżywianiu, owoce i warzywa zawierają dużo witamin 

przydatnych w zimne dni! 

 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom  

bezpiecznych ferii zimowych!!! 
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Kącik naszych talentów  
 

"Poezja dzieci jest niewinna i czysta jak źródlana woda.  

Poezja dzieci to nadzieja na lepszy świat." 
 

Piotr Fronczewski 

 

 Ta część gazetki poświęcona będzie uczniom naszej szkoły, którzy odnoszą 

różne sukcesy nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na arenach ogólnopolskich, a 

nawet międzynarodowych.  

 Pierwszą uczennicą, której poświęcony jest ta część naszej gazetki jest 

Kornelia Goraus z klasy V B.  

 Kornelia jest bardzo utalentowaną dziewczynką. Pięknie recytuje wiersze, 

pięknie rysuje, a od jakiegoś czasu swój talent odkrywa poprzez pisanie wierszy. 

Kornelia osiągnęła już wiele sukcesów w konkursach recytatorskich, ale uważam, że 

największym sukcesem Kornelii jest wydanie jej wiersza w XV tomiku "Antologii 

Poezji Dziecięcej i młodzieżowej". Wiersz napisany przez Kornelię  został wysłany 

na Wojewódzki Konkurs Literacki dla szkół podstawowych, w którym wzięło udział 

140 szkół, a z ponad 2500 utworów wyłoniono ponad 130 laureatów. Niesamowitym 

sukcesem Korneli jest to, iż zajęła w tym konkursie II miejsce i dołączyła do grona 

młodych i utalentowanych literatów.  

  Warto nadmienić, iż recenzentami XV edycji tomiku były takie osobistości ze 

świata kultury i sztuki, jak: Jan Miodek, Krystyna Janda, Kazimierz Kutz, Jacek 

Cygan, Anna Dymna, Piotr Fronczewski, Kira Gałczyńska, Angela Bajorek z 

Janoschem i Joanna Szczepkowska. 
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A oto wiersz, który napisała Kornelia, i który odniósł ten wielki sukces:  

Kornelia Goraus 

Cóż w tym złego? 

 

Zakochał się jeż w biedronce 

las zakrzyknął :”nie wypada!” 

nie pomogły łzy gorące, 

prokurator sprawę bada. 

 

Mała pszczółka swoje serce 

chciała oddać stadu słoni,  

teraz pszczółka jest w rozterce, 

bo jej mama tego broni. 

 

Grzyb muchomor wszystkim truje, 

że się kocha w pani sowie, 

a jej mama pohukuje, 

kółka kręci piórkiem w głowie. 

 

Pokochała krówka boża 

orła, co wysoko latał 

i rzuciła się do morza, 

bo ją skarcił tata. 

 

Jak Romeo w pięknej Julii 

pies pokochał się z kocicą, 

coś tam zjedli i się struli 

na złość światu i rodzicom. 

 

Stworki leśne i rodzice 

czy nie dosyć tych dramatów, 

czemu miłość wy niszczycie 

na tym najpiękniejszym z światów! 

 

Cóż w tym złego wy widzicie, 

że jeż kocha się w biedronce, 

każdy nas ma własne życie 

a nad nami jedno słońce. 

Życzymy Kornelii jak najwięcej sukcesów  

i czekamy na kolejne wiersze. 

 



5 

 

Wywiady z nauczycielami 

W naszym pierwszym wywiadzie wzięła udział Pani Monika Jakubska, która w 

jest nauczycielem  edukacji wczesnoszkolnej oraz pełni funkcję wicedyrektora naszej 

szkoły. 

Maja Kruszyńska: Pierwsze pytanie plusy i minusy nauczania. 

Pani Monika: Plusy i minusy nauczania, hmmm….. Niewątpliwymi dla mnie plusami 

bycia nauczycielem jest satysfakcja, radość dzieci, chęci płynące od dzieci do robienia 

różnych przedsięwzięć, a uśmiech i wdzięczność zarówno rodziców jak   i dzieci do tego co 

robię dodaje mi tzw. skrzydeł do dalszej pracy. A minusy…. (krótkie zastanowienie)  jak na 

razie ich nie widzę .  

Maja Kruszyńska: Dlaczego wybrała Pani nauczanie edukacji wczesnoszkolnej? 

Pani Monika: Wybrałam edukację wczesnoszkolną, ponieważ bardzo lubię dzieci, potrafię 

się zniżyć do ich poziomu i bardzo dobrze czuję w tej roli. Można powiedzieć, że pomimo 

wieku tkwi we mnie jeszcze dusza dziecka . 

Maja Kruszyńska: Jakby mogła Pani zmienić zawód to kim by Pani chciała być? 

Pani Monika: Na dzień dzisiejszy bardzo dobrze czuję się w roli nauczyciela i nie 

chciałabym tego zmieniać, ale jeżeli by tak miało być, to sama nie wiem….. może 

instruktorem fitness, albo tancerką…. . 

Maja Kruszyńska: Czy poleci Pani uczniom prace nauczyciela?  

Pani Monika: Tak jak najbardziej. Każdy zawód niesie ze sobą lepsze i gorsze chwile. W 

każdym zawodzie trzeba się borykać z różnymi przeciwnościami                 i dostosować się 

do wymagań i przepisów. Jeżeli ktoś robi to co lubi, to uważam, że jest to najlepsze, co 

może spotkać danego człowieka w życiu zawodowym. I dlatego mogę z pełną 

odpowiedzialnością polecić pracę nauczyciela.  

Maja Kruszyńska: Długo jest Pani nauczycielką?  

Pani Monika: W tej chwili to jest mój piąty rok szkolny, czyli jako nauczyciel pracuję od 

2014 r. 

Maja Kruszyńska:  I od początku pracuje Pani tu u nas w szkole?  

Pani Monika: Tak.  

Maja Kruszyńska: Kiedy została Pani po proszona o opiekę nad gazetką szkolną?  

Pani Monika: W poniedziałek ostatniego tygodnia stycznia i serdecznie dziękuję 

Samorządowi Uczniowskiemu za tę propozycję. Jest to dla mnie kolejne wyzwanie i mam 

nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze układała i przyniesie obydwu stronom dużo 

satysfakcji i radości. 

Maja Kruszyńska: Ulubiony przedmiot ze szkoły? 

Pani Monika: Matematyka, fizyka i W-F. 

Maja Kruszyńska: Bardzo dziękuje za udzielenie wywiadu. 

Pani Monika: A ja dziękuję za możliwość jego udzielenia. 

Wywiad przeprowadziła Maja Kruszyńska z klasy VII B. 
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Okiem Czytelnika 

 
 Nasza szkoła po raz kolejny organizuje akcję skierowaną na potrzeby 

potrzebujących krajów. Akcja UNICEF - dla każdego dziecka, w tym roku pomaga 

zebrać na szczepienia dzieci, które są niezwykle ważne dla zdrowia dzieci na całym 

świecie.  

 W tym roku w Bibliotece Szkolnej można nabyć zrobione własnoręcznie przez 

uczniów naszej szkoły bransoletki. Zebrane pieniądze będą przeznaczone  na różnego 

rodzaju szczepionki, którymi będą zaszczepione dzieci z tych regionów świata, w 

których jest największa potrzeba szczepienia dzieci na różne zakaźne choroby. 

 Zachęcamy do zrobienia i zakupu takich bransoletek, a dzięki temu możemy 

pomóc najbardziej potrzebującym i odegramy ważną rolę w życiu potrzebujących 

dzieci.  

 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły. 
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Kartka z kalendarza  

Miesiąc LUTY 

"Idzie luty podkuj buty" 
 

 

1 

Ubieramy się 

na niebiesko 

 

2 

 
3 

 
4 

Uśmiechaj 

się do 

każdego 

5 

Dzień gumy 

do żucia 

6 

Ubieramy 

się na 

czerwono 

7 

Dzień bez 

wydawania 

złotówek 

8 

Ubieramy się 

na biało 

 

9 

 
10 

 

 

11 

 

FERIE 

  

12 

 

 FERIE 

13 

 

FERIE 

14 

 

FERIE 

 

Walentynki 

 

15 

 

FERIE 
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 FERIE 

17 

 

 FERIE 

18 

 

FERIE 

19 

 

FERIE 

20 

 

FERIE 

21 

 

FERIE 

22 

 

FERIE 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 
24 

 

Powrót do 

szkoły 

25 

Dzień 

pisania 

długopisem 

26 

Dzień 

dresów 

27 

Dzień 

miłych słów 

28 

Dzień bez 

wulgaryzmów 

 

 

Tłusty 

Czwartek 
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Humor :) 
 

1. podchodzi Jasiu do pani i pyta 

- Czy ukarała by mnie pani za coś czego nie zrobiłem? 

- Oczywiście, że nie. 

- To ja nie zrobiłem pracy domowej. 

 

2. Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek kaczki z parasolem do 

pokolorowania. Zbierając prace zauważyła, że Jasiu pomalował kaczkę na czerwono. 

- Jasiu – spytała – ile razy widziałeś czerwoną kaczkę? 

- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem. 

 
 

 

Coś dla umysłu  
 

ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC 
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Przepisy dla każdego  

 
 W tym miesiącu, a dokładnie 28 lutego jest Tłusty Czwartek.  W związku z 

tym podajemy szybki i bardzo łatwy przepis na pączki. Może zaskoczycie swoich 

rodziców własnymi wypiekami? :) 

 

Pączki angielskie 

 

Składniki 

 

1 szt. serka homogenizowanego waniliowego 

3 jajka 

1,5 szklanki mąki (25 dag) 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Sposób wykonania 

 

Serek włożyć do miski, ucierając  dodawać po jednym jajku. Wsypać mąkę z 

proszkiem do pieczenia i wszystko zmiksować.  

W garnku rozgrzać tłuszcz i smażyć nakładając pączki małą łyżeczką. 

Po wyjęciu osuszyć na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu i jeszcze ciepłe 

posypać cukrem pudrem. 

 

SMACZNEGO!!!  

 

 
 

  


