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Rok szkolny 2021/2022 

z biblioteką szkolną 
 

 

 Sercem naszej biblioteki szkolnej są Panie Danuta Grodoń-Śliwińska oraz 

Justyna Gawlik, które codziennie rano witają naszych uczniów swoimi promiennymi 

uśmiechami.  

 Nasza biblioteka 

posiada w swoim 

księgozbiorze około       

10 tysięcy pozycji 

książkowych. Można 

tutaj znaleźć nie tylko 

lektury szkolne, ale 

również inne ciekawe  

 

pozycje książkowe, które zainteresują 

niejednego ucznia, począwszy od 

najmłodszych, na najstarszych 

skończywszy.  

 Nasze panie bibliotekarki dbają  

o to, aby każdy uczeń, który korzysta z 

biblioteki wybrał sobie interesującą i odpowiednią dla siebie książkę. Zawsze służą 

poradą i pomocną dłonią. 
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 Biblioteka szkolna to nie tylko półki z książkami, ale również czasopisma i 

inne pozycje, które można na miejscu poczytać czy pooglądać, aby się wyciszyć i 

miło spędzić czas w kąciku czytelniczym przed jak i po lekcjach. 

 Pani Danusia i Pani Justyna, nie tylko dbają o zapełnienie książkowych półek, 

ale prowadzą różnego rodzaju konkursu, czy akcje związane z czytelnictwem, a są to 

m.in.: 

 

- projekt „Wychowanie przez czytanie”  

- Ogólnopolski konkurs czytelniczy „Wielka Liga Czytelników” 

- Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia 

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

- Narodowe Czytanie we współpracy z nauczycielami j. polskiego 

- i wiele innych projektów promujących jakże ważne dla nas wszystkich czytelnictwo 

 

 Każdego roku nasi pierwszoklasiści są przyjmowani do grona czytelników. 

Podczas pasowania na czytelnika, dzieci poznają księgozbiory naszej biblioteki, 

prawa i obowiązki czytelnika oraz zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

Nowi czytelnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wyprawkę czytelniczą, 

przeznaczoną do wspólnego czytania z rodzicami, którą tegorocznym 

pierwszoklasistom  wręczył Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej akcji 

promującej rodzinne czytanie pod hasłem „Mała książka-wielki człowiek”.  

 

 Od kilku lat czasopismo „Biblioteka w Szkole” organizuje w czerwcu akcję 

wspólnego czytania w szkołach. W minionych latach uczniowie z całej Polski czytali 

swoje ulubione książki w dowolnie wybranych przez siebie miejscach… na boiskach, 

placach zabaw i w parkach, na rynkach miast i w centrach handlowych. Do akcji 

również przyłącza się nasza biblioteka, która cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów i nauczycieli. 

 

 Nasza szkolna biblioteka promuje również akcje organizowane przez 

organizację UNICEF. Corocznie Pani Danusia organizuje akcje związane z 

przestrzeganiem Praw Dziecka i cała szkoła przyłącza się do obchodów 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, w którym podkreśla się, że jest to „… 

święto, o którym warto pamiętać. To okazja, aby przypomnieć sobie, że każdemu 

dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy 

wyznania, przynależą takie sam prawa – prawa człowieka. Dziec  ko jako istota 

dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej 

ochrony, którą powinni zapewnić dorośli”. 
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 Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z bardzo ciekawych pozycji 

książkowych, jakie posiada nasza biblioteka. Polecane książki można znaleźć na 

stronie internetowej naszej szkoły, jak również w naszej Gazetce Szkolnej.  

 Pani Danusia i Pani Justyna codziennie dbają o to, aby w bibliotece panowała 

miła i przyjazna atmosfera.  

Życzymy Paniom 

wytrwałości i 

nieustającego 

uśmiechu, którym 

dzielą się ze 

swoimi 

podopiecznymi. 

 

 

 
 

Opracowanie: Monika Jakubska  
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Znaki zodiaku 
 

 W STYCZNIU 

  W LUTYM 
 

Osoby urodzone pod znakiem 

Wodnika są ciekawe świata, 

uzdolnione, lubią 

eksperymentować i wymyślać 

rewolucyjne idee. Ale są też 

przekorne i uparte, a w 

kontaktach towarzyskich 

trochę wycofane. Osoby spod 

znaku zodiaku Wodnika 

urodziły się pomiędzy 20 

stycznia a 18 lutego. 

Charakterystyka znaku zodiaku Wodnik 

Wodniki lubią technikę, wynalazki, nowości w tej dziedzinie, lubią wszystko to, co 

najnowsze, świeże, jeszcze nie zbadane. Najczęściej są to ludzie mili, życzliwi, 

pokojowo do wszystkich nastawieni, przyjacielscy. Wodnik posiada umiejętność 

szybkiego nawiązywania kontaktów, często posiada wielu znajomych z różnych grup 

społecznych. Interesujące jest to, że dobrych, sprawdzonych przyjaciół Wodnik 

posiada niewielu. Bardzo trudno jest mu wejść w bliskie kontakty, takie, które 

wymagają zaangażowania, czy rezygnacji ze swojej niezależności. 

Jego wspaniałe pomysły często pozostają w sferze marzeń, a próby ich realizacji 

kończą się na słomianym zapale. Jednak jeśli jest do czegoś naprawdę przekonany, 

Wodnik potrafi do końca z całych sił o to walczyć. 

Wodnik jest znakiem powietrznym, a więc otwartym, inteligentnym, 

wszechstronnym, tak jak jego powietrzni poprzednicy: Bliźnięta i Waga. Osoby 

posiadające Słońce w Wodniku są bardzo niezależne, swoją potrzebą niezależności 

wyprzedzają Strzelca. Nie lubią utartych schematów, chadzają własnymi ścieżkami, 

ich zainteresowania są oryginalne, ekscentryczne, dziwne. Wodnik dużo czyta, 

interesuje się wieloma dziedzinami, wszystko go ciekawi, posiada chłonny, bystry 

umysł. 
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Osoby urodzone pod znakiem 

Ryb są zamknięte w sobie i 

pogrążone w marzeniach. 

Uciekają od prozy życia, a 

wymyślonych przez siebie idei 

nie potrafią doprowadzić do 

końca. Osoby spod znaku 

zodiaku Ryb urodziły się 

pomiędzy 19 lutego a 20 marca. 

 

Charakterystyka znaku zodiaku Ryby 

Przyjmuje się, że osoby urodzone w ostatnim, dwunastym znaku zodiaku skupiają w 

sobie cechy wszystkich wcześniejszych znaków. Ich dwoistość natury bierze się 

również z tego, że Ryby rodzą się na przełomie zimy i wiosny, a więc wtedy, kiedy 

następuje koniec rocznej wędrówki słońca i narodziny nowej epoki. I dlatego 

symbolem tego znaku są dwie ryby, ale każda z nich zwrócona w przeciwnym 

kierunku. 

Ich żywiołem jest oczywiście woda, a opiekuńczą planetą Neptun. Obdarza on osoby 

spod znaku Ryb wrażliwością, empatią, intuicją, ale i skłonnością do mistycyzmu. 

Szósty zmysł sprawia, że Ryby, nawet jeśli przeciwstawiają się panującym 

zapatrywaniom i tendencjom, zawsze stawiają na zwycięskiego kandydata lub 

zwycięski los. 

Zamknięte w sobie i marzycielskie Ryby lubią unosić się... ponad ziemią, wiecznie 

bujają w chmurach, uciekając od prozy lub wręcz brutalności życia. Zamiast walczyć 

z realiami, starają się ich nie zauważać, wręcz od nich uciekają. 
Źródło: znakodiaku.pl 

rodzice.pl 

Opracowanie: Monika Jakubska   
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ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
KIEDY OBCHODZIMY TO ŚWIĘTO? 

 
Jest to święto obchodzone przez wszystkich katolików 6 stycznia. Na cześć 

przybycia 3 mędrców do stajenki, aby powitać Pana Jezusa.  

 

 

 
-KRÓTKA HISTORIA ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI- 

Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We wczesnym 

chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia. W 

powojennej Polsce było dniem wolnym 

od pracy do 16 listopada 1960. Dopiero 

6 stycznia 2011 był pierwszym od 1960 

dniem Objawienia Pańskiego wolnym 

od pracy. Święto jest również dniem 

wolnym od pracy w, między innymi, 

Austrii, na Cyprze, w Chorwacji, 

Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, 

Szwecji, Wenezueli i Włoszech. 

Symbolami tego święta jest historia 

opisana w Ewangelii św. Mateusza. 
Według niej Mędrcy ze Wschodu 

przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. 

 

-ZWYCZAJE-  
 

Głównym zwyczajem tego dnia w kościele katolickim jest święcenie złota i kadzidła. 

Poświęcanym kadzidłem okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego 

zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem 

dotykano całej szyi. 
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-WALENTYKI-  
-Kiedy i jak obchodzimy Walentynki?- 

Jest to święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Zwyczajem tego dnia 
jest wysyłanie listów, które zawierają wyznania miłosne. Dzień ten stał się 
również okazją do obdarowania upominkami. 
 

 

 
-Krótka historia Walentynek- 

 
Pomimo katolickiego patrona tego święta jest ono związane z rzymskim 
zwyczajem poszukiwania swojej wybranki np. Poprzez losowanie jej 
imienia ze specjalnej urny. Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z 
kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Jedyne i największe 
Walentynki w Polsce odbywają się co roku 14 lutego w Chełmie.  W 
Lublinie, Krakowie i Chełmie 14 lutego organizowane są obchody ku czci 
patrona zakochanych.  
Symbolami tego święta są głównie Kupidyn (Amor), a także serce. 
 

Samorząd szkolny życzy wszystkim uczniom i 
pracownikom szkoły wesołych i udanych Walentynek! 

 

 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 
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Sportowa „Piętnastka” 
 

Lem na sportowo!! 
 

 W tym roku obchodzimy setne urodziny Stanisława Lema – polskiego pisarza 

gatunku hard science fiction, filozofa, futurologa oraz krytyka. 

 

Pewnie zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób 

na lekcjach wychowania fizycznego można 

zrealizować zajęcia upamiętniające rocznicę 

urodzin tego nieprzeciętnego twórcy.  

Długo nad tym myśleliśmy i powstał pomysł!!!  

PUZZLE LEMOWSKIE 

 

 

 

 

 

 

Cała zabawa polegała na tym, że podczas lekcji klasa 

podzielona została na równe zespoły, tak aby każdy w 

równym stopniu uczestniczył w zajęciach. Grupa 

otrzymała kopertę, w której znajdowało się 10 zadań. 

Każde polecenie było dokładnie opisane. Uczniowie 

kolejno losowali problem, z jakim musieli się zmierzyć. 

Polecenia były zarówno dla ciała jak i dla ducha.  
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I tak trzeba było rozwiązać rebus, dopasować 

obrazki do odpowiednich dyscyplin 

sportowych, wykonać  skoki na  skakance 

przez wszystkich członków drużyny w 

odpowiedni sposób, wrzucić do kosza piłkę 

po pokonaniu przygotowanej trasy,  przenieść 

piłki rehabilitacyjne parami bez użycia rąk, 

czy przetransportować za pomocą rakietek 

piłeczki poprzez podawanie jej z rakietki na 

rakietkę oraz jeszcze kilka innych zadań. 

Polecenia były zaliczane przez nauczyciela, 

któremu zespół każdorazowo zgłaszał gotowość lub przedstawiał rozwiązanie. 

Jednak to dopiero początek najtrudniejszej misji, jaka 

czekała. Gdy zespół zakończył wszystkie 

wylosowane zadania musiał ułożyć puzzle stworzone 

z opowiadania Stanisława Lema i pocięte na kawałki. 

Kolejnym etapem było przeczytanie całości i 

znalezienie bajki, której fabuła bardzo przypominała 

ułożone opowiadanie.  

Uczniowie początkowo z rezerwą i nieśmiało 

podchodzili do pomysłu. Nie macie pojęcia ile 

zabawy, radości i niezapomnianych wrażeń 

wyzwoliło w nich to niecodzienne doświadczenie. 

Miło było popatrzeć jak dzieci świetnie ze sobą 

współpracują, pomagają sobie, a przede wszystkim 

bawią się.  

 

Uważamy obchody urodzin Stanisława Lema na sportowo           

za bardzo udane!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Hanna Zyg 
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Oscarowe „O kiem Ucznia”  
 

  

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃�̨� 

   

 
“Dobre aktorstwo w filmie jest wtedy,  

gdy go nie widać.” 
 

Autor: Zygmunt Kałużyński 

Drodzy Czytelnicy zapewne pamiętacie jeden z pierwszych moich artykułów na temat 

pierwszego w miarę skromnego rozdania Nagrody Akademii Filmowej – Oscarów. W dzisiejszym 

numerze gazetki przybliżę Wam największe wpadki właśnie z tej prestiżowej gali. 

Galę rozdania tej nagrody z 2014 roku zapamiętali wszyscy jako imprezę upadków. Jennifer 

Lawrence nie ma zbyt dużego szczęścia na galach oscarowych. W tym roku otrzymała swoją 

pierwszą statuetkę za rolę w filmie “JOY”. Niestety, nie obeszło się bez wpadki! Jennifer była 

ubrana w piękną suknię galową, ale niezbyt praktyczną. To właśnie przez nią, biegnąc natchniona 

po swoją upragnioną statuetkę, aż dwa razy potknęła się na schodach. Nie obeszło się też bez łez... 

Czy były to łzy szczęścia, czy raczej spowodowane bólem po upadku? Tego nie wiem, ale jest 

pewnE, że odebrała tę nagrodę w spektakularny sposób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2014 roku na tej samej gali miała miejsce jeszcze jedna wpadka. Tym razem padło na 

ponadczasowego aktora, znanego z roli  Dannego z filmu z 1978 roku zatytułowanego “Grease” - 

Johna Travoltę. Podczas gali Travolta miał zapowiedzieć występ aktorki musicalowej, Idiny Menzel, 

autorki oscarowego przeboju „Let It Go” znanego na całym świecie. Idina jest właścicielką bardzo 

trudnego w wymowie imienia i nazwiska. Dziwicie się Johniemu? Aktor zapowiedział MENZEL w 

ten sposób: “Adele Dazeem”. Dobrze, że Travolta posiada urok osobisty i nikogo nie zdziwiła ta 

pomyłka. 
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Niechciany nudysta na scenie!? Podczas 42. Ceremonii wręczenia nagrody Akademii 

Filmowej, w momencie, w którym David Niven zapowiadał, królową ekranu Elizabeth Taylor, 

niespodziewanie na scenę wbiegł nagi mężczyzna pokazujący znak pokoju. Wszyscy byli oburzeni. 

Na szczęście, David Niven wybrnął z tej sytuacji po mistrzowsku, żartując z niej i rozluźnił 

atmosferę. Tajemniczym mężczyzną był Robert Opel. Robert był ekscentrycznym fotografem z 

Ameryki. 

 

Największa pomyłka w historii tej Gali! 

W 2017 roku podczas uroczystości wręczenia rozdano wiele nagród. Najlepszą aktorką 

została Emma Stone za rolę w musicalu “LA LA Land”. Natomiast, najlepszym aktorem 

pierwszoplanowym tej nocy został Casey Affleck. Galę poprowadził niezawodny KOMIK - Jimmy 

Kimmel. Ta noc na pozór nie mogła się nie udać, była doskonale przygotowana. Niestety, ku 

niezadowoleniu organizatorów ktoś pomylił koperty z najważniejszą kategorią tej nocy, czyli 

najlepszy film. Duet znany nam ze szklanego ekranu m. in. z roli w kultowym filmie “Bonnie i 

Clyde” Warren Beatty i Faye Dunaway mieli odczytać zwycięzcę. Para filmowa długo zastanawiała 

się czy aby na pewno to dobry laureat. Warren ostatecznie oznajmił, że zwycięskim filmem zostaje 

“La la land”! 

 

 
 

 

Kiedy uszczęśliwiona ekipa filmu “La la land” wbiegła na scenę i rozpoczęła podziękowania, nagle 

wypowiedź reżysera filmu - Damiena Chazelle’a przerwał Warren! Aktor przyznał, że nastąpiła 

pomyłka i film “La la land” wcale nie wygrał! Szczęście uśmiechnęło się do ekipy z filmu 

“Moonlight”. Ależ to były emocję! Nigdy nie zapomnę tej nocy . 

 
Źródło fotografii: Internet  

Foto: internet 

 

 

Opracowanie: Kornelia Goraus  
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Okiem Czytelnika 

Nowości Piętnastki 
                                        “Czytanie książek to najpiękniejsza zabawą, 

      jaką sobie ludzkość wymyśliła.” 
 

Autorka: Wisława Szymborska 

 
 Nasza Biblioteka szkolna to ogromna skarbnica wiedzy. Mimo nieciekawej 

sytuacji epidemiologicznej działa w stałych godzinach. Szkoła nie próżnuje! Każdy z 

nas może przyjść osobiście, żeby wypożyczyć sobie wymarzoną książkę czy lekturę 

szkolną. Pani bibliotekarka z przyjemnością doradzi gorliwym czytelnikom ciekawe 

pozycje do czytania. Od niedawna możemy wypożyczyć nowe książki zakupione 

przez szkołę. Oto najciekawsze propozycje! 

 

Mazurscy w podróży - Agnieszka Stelmaszyk 

 

 

To intrygująca i dydaktyczna książka bez ograniczeń 

wiekowych. 

Bohaterowie książki zabierają nas w długą, pełną przygód 

podróż dookoła Europy. Zdecydowanie dobra pozycja na 

wieczorne spotkania z książką. 

 

 

 

 

Supercepcja - Katarzyna Stachowicz-Gacek 

Julka, Klara i Tymon to główni bohaterowie tej serii. Ta 

trójka poznaje się zupełnie przez przypadek. Przyjaciół 

łączą jednak ciekawe i niepowtarzalne nadprzyrodzone 

moce. Jeśli ciekawi cię jakie to moce, przyjdź do szkolnej 

biblioteki już teraz! 

 

  

 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
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CUDOWNY CHŁOPAK - R.J. Palacio 

 
 “Cudowny Chłopak” to moim zdaniem najpiękniejsza pozycja 

z wszystkich nowości 15’stki. 

Książka Pani Raquel stała się światowym fenomenem. W 2017 

r. powstała adaptacja filmowa tego dzieła z doskonałą obsadą m. 

in. Julią Roberts, która wciela się w rolę Isabel- matki 10-

letniego Auggiego. Ten chłopiec różni się od innych, ponieważ 

urodził się z deformowaną twarzą. Auggie był szykanowany w 

szkole, jednak pomoc rodziny sprawia, że chłopiec odnajduje w 

sobie wewnętrzne piękno, które tak naprawdę jest 

najważniejsze.  

 

 "Muzeum z Pazurkiem" Holly Webb   

 

To doskonała pozycja dla młodszych czytelników. To przyjazna 

opowieść o perypetiach kotki Taszy, która oprowadzi nas po 

muzeum i jego skrytkach. Niestety, niektóre muzealne kotki nie są 

przychylne gościom... Jeśli ten krótki opis cię zachęcił to odsyłam 

cię do naszej szkolnej biblioteki.     

   

 

 

 

 

Szkoła zainwestowała również w inne znane i lubiane tytuły m.in.  

 

1. "Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek" 

 

„Lektura obowiązkowa na stoliku nocnym każdej 

dziewczynki albo młodej kobiety”. – Geri Stengel. 
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„Opowieści o kotach, które rządziły światem" -  Hamilton Kimberlie  

To opowieść o 30 – stu kocich bohaterach. Wszystko rozpoczęło 

się od Zuchwałego kocura Stubbs’a, który wygrał wybory na 

burmistrza miasteczka na Alasce. – „… historie prawdziwych 

kocich bohaterów, którzy owinęli sobie świat wokół ogona… jak 

zuchwały kocur Stubbs, który wygrał wybory na burmistrza 

miasteczka na Alasce, czy Felicette, która jako pierwsza 

astrokotka poleciała w kosmos … moc niezwykłych faktów i 

przygody, od których aż futro się jeży! … puchata i rozmruczana 

lektura dla tych, co mają kota na punkcie kotów…”    

 

 

 

„Opowieści o psach, które ratowały świat" - Hamilton KImberlie 

 

To opowieść o 31 psach, które mimo przeszkód chciały ratować 

świat. W książce spotkamy różnorodnych bohaterów m.in. psa 

lotnika. – „… historie prawdziwych psich bohaterów, którzy 

odcisnęli ślad swoich łap w historii świata … jak Trakr, niezłomny 

owczarek niemiecki, który ratował ocalałych pod gruzami World 

Trade Center, czy suczka Oddball, która opiekowała się 

pingwinami w Australii … moc faktów i bohaterskich wyczynów, 

od których aż sierść się jeży!... kudłata i rozszczekana lektura dla 

tych, którzy mają bzika na punkcie psów…” 

 

 

 

„Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat" - Hamilton 

Kimberlie 

To opowieść tym razem o 51 zwierzętach, które wcale nie 

musiały mówić głosem ludzkim, żeby ratować świat. 

Niesamowite historie zwierzęcych  bohaterów, którzy w 

wyjątkowych sytuacjach, w jakich się znaleźli, dowiedli 

niezwykłej mądrości, pomagając i ratując ludziom życie, jak 

słoń Ning Nong, który przeczuwając zbliżające się tsunami, 

przeniósł na własnym grzbiecie małą dziewczynkę w 

bezpieczne miejsce, czy pies Balto, który samodzielnie 

poprowadził zaprzęg przez śnieżycę, by dostarczyć lekarstwa 

chorym dzieciom…   
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„Opowieści o dzikich zwierzętach, które mogą wyginąć" - Hamilton Kimberlie 

Książka "Opowieści o dzikich zwierzętach, które mogą 

wyginąć" to wyjątkowy zbiór, który w przystępny sposób 

zwraca uwagę dzieci na ochronę środowiska i jego 

mieszkańców. Poruszające historie najbardziej 

zagrożonych gatunków zwierząt na świecie, jak przypadek 

koali Anwen, która ocalała z pożaru w australijskim buszu, 

szczęśliwie wróciła na wolność i została ambasadorką 

programu adopcyjnego torbaczy, czy renifer Grumpy, 

który jako lapoński przewodnik, ocalił życie człowieka - 

wyczuwając niebezpieczeństwo, nie wjechał saniami na 

cienki lód … Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody 

utworzyła listę zagrożonych zwierząt, w Czerwonej 

Księdze znajduje się obecnie 30 tysięcy ssaków, ptaków i 

płazów. 

 

 

„Gwizdek przygody tatrzańskiego świstaka" - Barbary Gawryluk 

Gwizdek to główny bohater tej książki. Gwizdek to niedźwiedź, który za wszelką 

cenę chce poznać cały świat.  

 

„Biszkopt, Pingwin i reszta" - Renaty Piątkowskiej 

Zbiór opowiadań o zwierzętach i ich relacjach z ludźmi, niekiedy zupełnie 

nieprawdopodobnych. Bo czy komuś przyjdzie do głowy, że bocianica zaprzyjaźni 

się z człowiekiem tak, że będzie z nim oglądać telewizję? Albo że wilczyca przyjdzie 

do leśniczego na śniadanie? Albo że tajną bronią w czasie wojny będą mewy? 

Dowcipne i wzruszające opowiadania pokazują, jak niezmierzone możliwości 

drzemią w zwierzętach - zarówno w tych dzikich, jak i w domowych pupilach. 

 

„Mruczando na trzy rodziny ..." - Grzegorza Kasdepke 

Jednym z głównych bohaterów jest Kot Dzbanek tak naprawdę ma na imię zupełnie 

inaczej, to jedynie jego pseudonim artystyczny (z angielska „ Jug”, z francuska „la 

Cruche”, z niemiecka „die Kanne” – jak widać Dzbanek jest przygotowany na 

międzynarodową karierę). 

 
 

 

Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy z p. Danutą Grodoń- Śliwińską 
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Kartka z kalendarza 
Miesiąc STYCZEŃ 2022 

 
 „Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka” 

 
Poniedziałek Wtorek Środa 

 
Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

     1Światowy 

Dzień 

Pokoju

 

2Światowy 

Dzień 

Introwertyka

 
3Dzień Słomki do 

Picia  

4Dzień 

Spaghetti

 

5Dzień Bitej 

Śmietany

 

6Dzień 

Wtulania 

Się

 

7Dzień 

Dziwaka

 

8Dzień Elvisa 

Presleya

 

9Dzień 

Moreli

 

10Dzień 

Sprzątania 

Biurka

 

11Dzień 

Wegetarian

 

12Dzień 

Całowania 

Złotowłosych

 

13Międzynarod

owy Dzień 

Koszuli

 

14Dzień 

Ukrytej 

Miłości

 

15Dzień 

Wikipedii

 

16Światowy 

Dzień 

Śniegu  

17Światowy Dzień 

Pizzy

 

18Dzień 

Kubusia 

Puchatka

 

19Dzień 

Popcornu

 

20Dzień 

Miłośników 

Sera  

21Dzień 

Wiewiórki

 

22Dzień 

Ostrego 

Sosu

 

23Dzień 

Najbardziej 

Kochanych

 

24Międzynarodow

y Dzień 

Edukacji

 

25Dzień 

Gracza 

LOTTO

 

26Dzień 

Australii

 

27 28Międzynarod

owy Dzień 

LEGO

 

29Międzynarod

owy Dzień 

Puzzli

 

30Finał 

WOŚP

 

31Dzień 

Zebry

 

      

 

Opracowanie: Zofia Goraus 

 

 

https://www.kalbi.pl/dzien-elvisa-presleya
https://www.kalbi.pl/dzien-elvisa-presleya
https://www.kalbi.pl/dzien-moreli
https://www.kalbi.pl/dzien-moreli
https://www.kalbi.pl/dzien-sprzatania-biurka
https://www.kalbi.pl/dzien-sprzatania-biurka
https://www.kalbi.pl/dzien-sprzatania-biurka
https://www.kalbi.pl/dzien-sprzatania-biurka
https://www.kalbi.pl/dzien-wegetarian
https://www.kalbi.pl/dzien-wegetarian
https://www.kalbi.pl/dzien-calowania-zlotowlosych
https://www.kalbi.pl/dzien-calowania-zlotowlosych
https://www.kalbi.pl/dzien-calowania-zlotowlosych
https://www.kalbi.pl/dzien-calowania-zlotowlosych
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-koszuli
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-koszuli
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-koszuli
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-koszuli
https://www.kalbi.pl/dzien-ukrytej-milosci
https://www.kalbi.pl/dzien-ukrytej-milosci
https://www.kalbi.pl/dzien-ukrytej-milosci
https://www.kalbi.pl/dzien-ukrytej-milosci
https://www.kalbi.pl/dzien-wikipedii
https://www.kalbi.pl/dzien-wikipedii
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-sniegu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-sniegu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-sniegu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-pizzy
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-pizzy
https://www.kalbi.pl/dzien-kubusia-puchatka
https://www.kalbi.pl/dzien-kubusia-puchatka
https://www.kalbi.pl/dzien-kubusia-puchatka
https://www.kalbi.pl/dzien-kubusia-puchatka
https://www.kalbi.pl/dzien-popcornu
https://www.kalbi.pl/dzien-popcornu
https://www.kalbi.pl/dzien-milosnikow-sera
https://www.kalbi.pl/dzien-milosnikow-sera
https://www.kalbi.pl/dzien-milosnikow-sera
https://www.kalbi.pl/dzien-wiewiorki
https://www.kalbi.pl/dzien-wiewiorki
https://www.kalbi.pl/dzien-ostrego-sosu
https://www.kalbi.pl/dzien-ostrego-sosu
https://www.kalbi.pl/dzien-ostrego-sosu
https://www.kalbi.pl/dzien-ostrego-sosu
https://www.kalbi.pl/dzien-najbardziej-kochanych
https://www.kalbi.pl/dzien-najbardziej-kochanych
https://www.kalbi.pl/dzien-najbardziej-kochanych
https://www.kalbi.pl/dzien-najbardziej-kochanych
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-edukacji
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-edukacji
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-edukacji
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-edukacji
https://www.kalbi.pl/dzien-gracza-lotto
https://www.kalbi.pl/dzien-gracza-lotto
https://www.kalbi.pl/dzien-gracza-lotto
https://www.kalbi.pl/dzien-gracza-lotto
https://www.kalbi.pl/dzien-australii
https://www.kalbi.pl/dzien-australii
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-lego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-lego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-lego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-lego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-puzzli
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-puzzli
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-puzzli
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-puzzli
https://www.kalbi.pl/final-wosp
https://www.kalbi.pl/final-wosp
https://www.kalbi.pl/dzien-zebry
https://www.kalbi.pl/dzien-zebry
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Miesiąc LUTY 2022 
 

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość” 
 

 

 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 
 

Piątek Sobota Niedziela 

 1Dzień 

Gumy do 

Żucia

 

2 Dzień 

Handlowca

 
 

3Dzień 

Ciasta 

Marchewko

wego

 

4Dzień 

Gumy 

Balonowej 

 

5Światowy 

Dzień 

Nutelli

 

6Dzień Boba 

Marleya

 

7Dzień 

Najwyższej 

Izby 

Kontroli

 

8Święto 

Służby 

Więziennej

 

9Międzynar

odowy 

Dzień 

Pizzy

 

10Dzień 

Mincerza

 

11Światowy 

Dzień 

Chorego

 

12Światowy 

Dzień 

Darwina

 

13Światowy 

Dzień 

Radia

 

14Walentynki

 

15Dzień 

Singla

 

16Międzyna

rodowy 

Dzień 

Listonoszy

 

17 

Dzień 

Kota

 

18 

Dzień 

Baterii

 

19Dzień 

Nauki 

Polskiej

 

20 

Dzień 

Kajdanek

 

21 

Międzynarod

owy Dzień 

Języka 

Ojczystego

 

22 

Dzień 

Myśli 

Braterskiej

 

23 

Dzień bez 

Łapówki

 

24 

Dzień 

niespodziew

anego 

całusa

 

25 26 

Dzień 

Pozdrawiani

a 

Blondynek

 

27Dzień 

Niedźwiedzi

aPolarnego

 
 

Vexcode 

vr28Dzień 

Kibica 

Cracovii

 

      

 

https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-do-zucia
https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-do-zucia
https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-do-zucia
https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-do-zucia
https://www.kalbi.pl/dzien-ciasta-marchewkowego
https://www.kalbi.pl/dzien-ciasta-marchewkowego
https://www.kalbi.pl/dzien-ciasta-marchewkowego
https://www.kalbi.pl/dzien-ciasta-marchewkowego
https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-balonowej
https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-balonowej
https://www.kalbi.pl/dzien-gumy-balonowej
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-nutelli
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-nutelli
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-nutelli
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-nutelli
https://www.kalbi.pl/dzien-boba-marleya
https://www.kalbi.pl/dzien-boba-marleya
https://www.kalbi.pl/dzien-najwyzszej-izby-kontroli
https://www.kalbi.pl/dzien-najwyzszej-izby-kontroli
https://www.kalbi.pl/dzien-najwyzszej-izby-kontroli
https://www.kalbi.pl/dzien-najwyzszej-izby-kontroli
https://www.kalbi.pl/swieto-sluzby-wieziennej
https://www.kalbi.pl/swieto-sluzby-wieziennej
https://www.kalbi.pl/swieto-sluzby-wieziennej
https://www.kalbi.pl/swieto-sluzby-wieziennej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pizzy
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pizzy
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pizzy
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pizzy
https://www.kalbi.pl/dzien-mincerza
https://www.kalbi.pl/dzien-mincerza
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-chorego
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-chorego
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-chorego
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-chorego
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-darwina
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-darwina
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-darwina
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-darwina
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-radia
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-radia
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-radia
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-radia
https://www.kalbi.pl/dzien-singla
https://www.kalbi.pl/dzien-singla
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-listonoszy-i-doreczycieli-przesylek
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-listonoszy-i-doreczycieli-przesylek
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-listonoszy-i-doreczycieli-przesylek
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-listonoszy-i-doreczycieli-przesylek
https://www.kalbi.pl/dzien-kota
https://www.kalbi.pl/dzien-kota
https://www.kalbi.pl/dzien-baterii
https://www.kalbi.pl/dzien-baterii
https://www.kalbi.pl/dzien-nauki-polskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-nauki-polskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-nauki-polskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-nauki-polskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-kajdanek
https://www.kalbi.pl/dzien-kajdanek
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego
https://www.kalbi.pl/dzien-mysli-braterskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-mysli-braterskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-mysli-braterskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-mysli-braterskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-bez-lapowki
https://www.kalbi.pl/dzien-bez-lapowki
https://www.kalbi.pl/dzien-niespodziewanego-calusa
https://www.kalbi.pl/dzien-niespodziewanego-calusa
https://www.kalbi.pl/dzien-niespodziewanego-calusa
https://www.kalbi.pl/dzien-niespodziewanego-calusa
https://www.kalbi.pl/dzien-pozdrawiania-blondynek
https://www.kalbi.pl/dzien-pozdrawiania-blondynek
https://www.kalbi.pl/dzien-pozdrawiania-blondynek
https://www.kalbi.pl/dzien-pozdrawiania-blondynek
https://www.kalbi.pl/dzien-niedzwiedzia-polarnego
https://www.kalbi.pl/dzien-niedzwiedzia-polarnego
https://www.kalbi.pl/dzien-niedzwiedzia-polarnego
https://www.kalbi.pl/dzien-niedzwiedzia-polarnego
https://www.kalbi.pl/dzien-kibica-cracovii
https://www.kalbi.pl/dzien-kibica-cracovii
https://www.kalbi.pl/dzien-kibica-cracovii
https://www.kalbi.pl/dzien-kibica-cracovii


19 

 

Przepisy dla każdego  
Proste przepisy na potrawy wspomagające pracę mózgu                 

u dzieci i młodzieży 
 

Oto jedna z trzech propozycji prostych, smacznych i odżywczych posiłków 

wspomagających pracę mózgu dzieci i młodzieży. Potrawy te można przygotować w 

ramach drugiego śniadania. 

 

Bułka z pastą z wędzonego łososia 
  

Składniki:  

 łosoś wędzony – 3 kawałki (100 g)  

 ser twarogowy, półtłusty – 0,5 opakowania (100 g) 

 jogurt naturalny (1,5% tłuszczu) – 2 łyżki (40 g) 

 rukola – 2 garści (40 g) 

 bułka grahamka – 2 sztuki (28 g)  

 suszone pomidory – 4 sztuki (28 g) 

 pietruszka – 2 łyżeczki (12 g) 

 orzechy włoskie – 1 łyżeczka (8 g)  

 masło – 1 łyżeczka (5 g) 

 pieprz mielony – 1 szczypta (1 g) 

 

 

Sposób przygotowania: 
 

1. Rukolę i pietruszkę dokładnie umyj. 

2. Suszone pomidory i pietruszkę pokrój na drobne kawałki. 

3. Łososia i ser twarogowy rozdrobnij widelcem i umieść w blenderze. 

4. Do misy blendera dodaj jogur, suszone pomidory, pietruszkę, dopraw pieprzem i      

    zblenduj. 

5. Bułkę posmaruj kolejno masłem i pastą z łososia. 

6. Posyp rozdrobnionymi orzechami włoskimi i przykryj liśćmi rukoli. 

 

 

 
Źródło: internet 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Udanych i bezpiecznych ferii zimowych 

życzy Samorząd Uczniowski. 
 

 

Źródło: internet – google.pl 


