
UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

 

BĄDŹ JAK KEVIN! 

ZOSTAO W DOMU! 

 

 

Na początek fraszka oraz krótka lekcja języka angielskiego od Pani Katarzyny Kopyś 

Na koronawirusa 

Gdy człek miał głowę pełną planów 

i już wsiadał do aeroplanów, 

nagle gdzieś z dalekich Chin 

niewidzialny wbił się klin! 

Zdemolował nasze życie 

we Wrocławiu, Zgierzu i Madrycie! 

Kąty wszystkie - posprzątane! 

Półki w szafkach - zmajstrowane! 

Ile jeszcze siedzied będzie dane? 

  



Słówka na dziś: 

quarantine - kwarantanna 

home office -praca z domu  

e learning  lub remote learning - nauczanie zdalne 

virus -wirus 

disinfectant - płyn dezynfekcyjny  

pandemic - pandemia 

surgical mask - maska chirurgiczna 

vaccine -szczepionka 

 

Zwykli superbohaterowie? 

Kogo i dlaczego możemy dziś nazwad superbohaterem? 

 

 

 

Odpowiadają uczniowie klasy 6c 
 Moim zdaniem bohater powinien byd odważny, pomocny, bezinteresowny, 

empatyczny i odpowiedzialny. Odważny - to znaczy, żeby nie bał się wejśd, np. do ciemnego 

pomieszczenia. Pomocny – oczywiście powinien z radością pomagad ludziom i zwierzętom.  

  



Powinien byd odpowiedzialny, czyli znad konsekwencje swojego postępowania dla innych  

i dla siebie. Według mnie bohaterem może byd każdy, poczynając od lekarzy i policjantów, 

poprzez wolontariuszy i ochotniczą straż pożarną, koocząc na ludziach, którzy nie mają 

możliwości działad w spektakularny sposób, ale robią wszystko, żeby chod trochę pomóc 

innym. 

 Podsumowując, bohater nie musi mied peleryny i supermocy. Może byd nim zwykły 

człowiek, a nawet zwierzę (np. pies przewodnik). Podejmując codziennie małe wyzwania też 

możemy stad się bohaterami. Ja dążę do tego poprzez zbieranie pieniędzy na WOŚP lub 

wspieranie dzieci walczących z różnymi chorobami. Uważam, że warto brad przykład  

z bajkowych superbohaterów i próbowad upodobnid się do nich, pomagając innym 

bezinteresownie.  

          Iga Sz. 6c 

 

 Spośród tysięcy ludzi zamieszkujących naszą planetę trudno jest wybrad jednego 

superbohatera. Zafascynowana niektórymi programami stacji „National Geographic”, będąc 

również czytelnikiem czasopisma „Traveler” oraz obserwatorem akcji charytatywnych  

i uczestnicząc wielokrotnie z rodzicami w rajdach samochodowych, jak i pod wpływem 

filmów „Samotna Góra” lub „Everest” postanowiłam, że moim superbohaterem będzie 

Martyna Wojciechowska.  

 Jako młoda osoba przeszła poważną chorobę krwi. Wielu ludzi po takim incydencie 

załamuje się i żyje bardzo ostrożnie. Martyna okazała się jednak osobą silną, nieustraszoną  

i dzielną. Od 17 roku życia jest kierowcą rajdowym. Pasję do motoryzacji łączy  

z zamiłowaniem do nurkowania i wszelkich sportów ekstremalnych, m.in. wspinaczki 

wysokogórskiej oraz podróżowania.  

 Brała udział w rajdzie Sahara-Dakar i ukooczyła go jako pierwsza Polka. Swoje 

przygody kontynuowała w rajdzie Transsyberia. Uczestniczyła w projekcie zdobycia Korony 

Ziemi, czyli najwyższych gór każdego z kontynentów. Jest trzecią Polką, która wspięła się  

na wszystkie siedem szczytów oraz drugą, która dokonała tego wyczynu w trudniejszej wersji 

Reinholda Messnera. Ekspedycje zostały uwiecznione w książkach jej autorstwa „Przesunąd 

Horyzont” i „Misja Everest”. Podczas nagrao do serii programów „Misja Martyna” uległa 

poważnemu wypadkowi samochodowemu, w którym złamała kręgosłup. Jednak nadal nie 

poddała się i rozwijała swoją podróżniczą pasję jako redaktor naczelna miesięcznika 

„Traveler”.  

 W tym czasie zaangażowała się w działalnośd charytatywną. Została honorową 

ambasadorką WWF Polska. Wspiera ochronę polskich rysi. Zaangażowała się również  

w akcję, która miała na celu szerzeniu wiedzy o żyjących w Polsce niedźwiedziach pt. „Nie 

mów do mnie misiu”. Następnie została członkinią Polskiej Akcji Humanitarnej, która 

włączyła się wówczas w pomoc dla uchodźców z Syrii. Pomogła przy budowie wrocławskiej 

Kliniki Hematologii Dziecięcej „ Przylądek nadziei”. Za tę akcję otrzymała tytuł Kobiety Roku. 

Popiera inne akcje społeczne, takie jak „Czarny Protest” czy „Kwiat Pustyni”.  

  



 Widząc, jak wiele niesprawiedliwości jest na świecie, postanowiła adoptowad Kabulę, 

bohaterkę filmu „Ludzie duchy”. Ciągle czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki „Kobiety 

na kraocu świata”. Moja bohaterka jest odważna, szybka, sprytna, opanowana, wytrwała, 

pomocna, uczciwa, inteligentna, pewna siebie, dobra, ładna, rozważna… można by 

wymieniad długo jej zalety. W przyszłości też bym taka chciała byd. Jest moją idolką! 

          Antonina D., 6c 

 Martyna Wojciechowska jest podróżniczką i prezenterką telewizyjną. Prowadzi swój 

program „Kobieta na kraocu świata”. Opowiada on o jej wędrówkach i przygodach, a przede 

wszystkim o ludziach, których spotyka . W 2015 roku jeden z odcinków został przekształcony 

w dłuższy film dokumentalny o tytule „Ludzie duchy”. Dotyczy on historii dzieci chorych  

na albinizm w Tanzanii, które ze względu na swój wygląd są prześladowane. Główną 

bohaterką jest nastoletnia Kabula, która straciła rękę w wyniku napadu na nią przez 

nieznanych sprawców. Martyna bardzo pomogła dziewczynie i bardzo się do niej 

przywiązała. Postanowiła ją adoptowad. Kabula skooczyła z wyróżnieniem szkołę w Tanzanii. 

Chce kształcid się dalej i zostad prawnikiem.  

 Martyna Wojciechowska założyła fundację UNAWEZA, która pomaga takim osobom 

jak Kabula. Niesie pomoc innym w trudnych sytuacjach. Martyna była również zaangażowana 

w budowę Kliniki Hematologii Dziecięcej „Przylądek nadziei” we Wrocławiu. Dla mnie jest 

ona superbohaterką. Empatyczna, dobra, wytrwale dążąca do celu. Jest zawsze tam, gdzie 

inni potrzebują pomocy. Bardzo ją za to cenię. 

           Hania Ż. 6c 

 

 Jest wielu ludzi na świecie, których można określid mianem superbohaterów. Są to 

przede wszystkim wolontariusze i ludzie przekazujący datki fundacjom. Superbohaterami są 

również dawcy – ludzie, którzy ratują życie, oddając krew lub szpik kostny chorym. 

 Superbohater powinien odznaczad się cechami takimi jak odwaga i cierpliwośd. 

Oczywiście, nie chodzi mi o superbohaterów z kreskówek i filmów, lecz o współczesnych, 

żyjących obok nas ludzi. Kimś takim jest, moim zdaniem, Cristiano Ronaldo. Jest to piłkarz 

urodzony w biedzie, który pomimo trudnego startu zdołał odnieśd sukces. Jest on jednym  

z najlepszych piłkarzy na świecie. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy zarabia on teraz niemałe 

sumy. Wielki majątek pozwala mu angażowad się w wiele akcji charytatywnych  

i przekazywad datki na szczytne cele. Prawdopodobnie Ronaldo uratował w ten sposób życie 

wielu ludzi. Ostatnio także oddaje krew dla dzieci i jest dawcą szpiku. Dzięki takim ludziom 

jak on wiele osób może liczyd na pomoc i ratunek. Moim zdaniem, Cristiano Ronaldo jest 

wzorem do naśladowania i w pełni zasługuje na miano współczesnego superbohatera.  

          Krzysiek W. 6c 

  



 Greta Thunberg urodziła się 3 stycznia 2003 roku w Sztokholmie. Jest aktywistką 

społeczną. W sierpniu 2018 rozpoczęła pod budynkiem parlamentu szwedzkiego protest 

przeciw zmianom klimatu, wynikającym z działalności człowieka. Jest inicjatorką 

Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Laureatką Right Livelihood Award. Moim zdaniem, 

Greta Thunberg jest godna miana współczesnego superbohatera, ponieważ mimo młodego 

wieku może zmienid losy świata, zachęcając ludzi do ekologicznego trybu życia.  

          Olgierd W., 6c 

 

Kevin sam w domu… się nudzi,  

czyli co można robid w wolnym czasie? 
 

 

 

 Zamknięte szkoły, biblioteki i place zabaw - sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest naprawdę 

wyjątkowa. Wiele dzieci narzeka na nudę i brak zajęd. Nie możemy spotykad się z kolegami, bawid się 

za placach zabaw i wesoło biegad po parkach. Brak zajęd w wolnym czasie dla wielu z nas bywa 

naprawdę męczący. Zamiast się nudzid i zamartwiad, warto spróbowad dobrze wykorzystad swój 

wolny czas. Moim najlepszym sposobem na nudę jest rysowanie i słuchanie muzyki. Serdecznie 

polecam każdemu z Was takie rozwiązanie! Jeśli jednak Was to nie przekonuje, mam kilka innych 

pomysłów.  

  



Zajęd, które pomogą wam odpędzid nudę, jest bardzo wiele. Przedstawiam Wam moje 

propozycje : 

- spróbujcie przeczytad ciekawe książki, 

- zagrajcie w gry planszowe lub komputerowe, 

- możecie pokolorowad rysunki, 

- spędźcie miło czas z rodziną przy ulubionym filmie, 

- zróbcie coś DIY - to świetna zabawa, 

- obejrzyjcie ulubiony serial - teraz macie na to czas, 

- postarajcie się wymyślid własny taniec. 

Zbliża się przerwa świąteczna. Jest to czas, w którym wszyscy mogą odpocząd od nauki, pracy 

i innych męczących zajęd. Postarajcie się go jak najlepiej spożytkowad! 

           Julia K., 5a 

 

Jak ciekawie spędzid czas w domu – radzą Julka P. z 4b wraz z Mamą 

 Chociaż długie przebywanie w domu może byd męczące – ja się nie nudzę. Wraz  

z rodzicami pieczemy, gramy w planszówki i układamy klocki. Założyłam nawet hodowlę 

szczypiorku i zrobiłam z mamą zakwas na żurek. Polecamy kilka gier i książek, które pomogą 

umilid czas spędzony w domu. 

Gra Portret pamięciowy polega na zdobywaniu punktów za dobre zapamiętywanie 

obrazków z zabawnymi postaciami. Gracze losują kartę z bohaterem i zapamiętują, jak on 

wygląda. Korzystając z podpowiedzi znajdujących się na planszy, starają się odtworzyd jego 

wygląd. Portret pamięciowy jest zarówno grą pamięciową, jak i świetnym narzędziem  

do nauki rysowania. Zapamiętując i rysując poszczególne cechy postaci, gracze szybko 

nabiorą wprawy w rysowaniu. Dzięki grze gracze nauczą się techniki rysunku, jednocześnie 

rozwijając pamięd, zdolności motoryczne oraz przestrzenne. 

 

Family Bingo to gra, w której czeka na Was 165 zadao w 8 kategoriach wymagających 

różnych umiejętności. Wszystkie zadania wymagają użycia kolorowych, drewnianych 

patyczków, które będziecie układad, przekładad, chowad, a nawet nimi rzucad. 

  



 

Kolorowe rzepy Bunchems - ściskaj je, łącz i twórz z rzepami Bunchems! Te małe, kolorowe 

kulki, wczepiając się w siebie, tworzą dla Ciebie. 

Książki o Duni to historie o uczuciach i przeżyciach bliskich dziecku opowiedziane z jego 

perspektywy. Przeznaczone są dla początkujących czytelników nie tylko ze względu na treśd, 

ale i formę. Czytanie ułatwiają: prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ strony i świetne 

rysunki Evy Eriksson.  

Zaopiekuj się mną to seria książeczek dla dzieci. Ich fabuła opisuje perypetie czworonożnych 

przyjaciół. Książeczki opowiadają historie różnych zwierząt, które potrzebują pomocy. 

Ciekawe kolorowanki np. „Kolorowy trening” to ilustracje do kolorowania, przygotowane  

w różnych kolorach tak, aby dziecko mogło przy okazji odkryd, że z każdym kolorem łączą  

się jakieś emocje, np. czerwony i pomaraoczowy to kolory energetyczne. 

     Życzymy dobrej zabawy i pozdrawiamy  

     Julia P., 4b z Mamą 

 

 

 

A to nasze dzieło ! 

  



CO WARTO PRZECZYTAD? 

Z biblioteki Ali 

Cześd!  

 Mam nadzieję, że nie nudzicie się za bardzo bez szkoły? Proponuję coś ciekawego  

do przeczytania, czas minie wam szybciej i przeżyjecie dużo przygód, nie wychodząc z domu. 

Każda z tych książek jest początkiem cyklu, jeśli więc spodoba wam się któraś z nich, możecie 

sięgnąd po kolejne części.  

           Ala B.,5b 

Tytuł: „Baśniobór” 

Autor: Brandon Mull 

 

  

 Książka pt. „Baśniobór” opowiada o przygodach dwójki rodzeostwa – Kendry i Setha – 

którzy muszą spędzid wakacje u dziadków. Seth jest jedenastoletnim chłopcem, często bywa 

nieostrożny i bardzo lubi przygody. Kendra z kolei ma trzynaście lat, jest rozważna  

i odpowiedzialna, stara się nie pakowad w kłopoty, chociaż nie zawsze jej to wychodzi. 

 Początkowo dzieciom wydaje się, że wakacje u dziadków będą nudne, ale się mylą. 

Okazuje się, że las otaczający dom jest magicznym rezerwatem pełnym niezwykłych istot, 

wiedźm, wróżek, goblinów itp. Jednak dzieci odkrywają też, że rezerwat nazywany 

Baśnioborem może byd także zdradliwy i niebezpieczny. W tym przedziwnym lesie roi się 

bowiem od istot, które tylko czekają, aby kogoś skrzywdzid. Rodzeostwo się o tym samo 

przekonuje, gdy podczas letniego przesilenia Sethowi zachciewa się wyjrzed przez okno…  

Od tego momentu zaczną się prawdziwe kłopoty, a Kendra będzie musiała udad się po 

pomoc do kogoś, kogo najbardziej się obawiała. 

 Ta książka jest pierwszym tomem cyklu. Poza nią w serii ukazały się jeszcze cztery 

części, a także kontynuacja przygód bohaterów pt. „Smocza straż”. Wszystkie te historie są 

pełne przygód i elementów fantastycznych. Przede wszystkim są pasjonujące i bardzo dobrze 

się je czyta.  

  



Tytuł: „Czarownica piętro niżej” 

Autor: Marcin Szczygielski 

 
 

 Opowieśd zaczyna się w Warszawie, gdzie mieszka bohaterka książki – ośmioletnia 

Maja. Rozpoczęły się wakacje, a z dziwnych przyczyn ciągle pada deszcz. Rodzice Mai 

wysyłają ją do ciabci, czyli jej ciotecznej prababci. Z początku dziewczynka jest do tego 

negatywnie nastawiona, zwłaszcza gdy się dowiaduje, że ma tam zostad na prawie całe lato. 

Jednak przekona się, że u ciabci wcale nie jest tak nudno, jak się wydawało.  

Maja poznaje wielu przyjaciół, między innymi gadającego kota, Foksi – również gadającą – 

wiewiórkę, która sądzi, że jest lisem, i ducha Oskara. Poznaje także mniej lubiane osoby: 

Monterową – łysą sąsiadkę z dołu, i Marka – o rok od niej starszego łobuza. Okazuje się, że  

u ciabci są też niebezpieczne istoty, takie jak Zdradliwe Lilie, które swoim jadowitym 

spojrzeniem mogą sparaliżowad każdego, kto stanie im na drodze… Dodatkowo Maja 

dowiaduje się o tajemniczym zniknięciu Niny – siostry ciabci. Jedną ze wskazówek jest 

grzebieo znaleziony w pewnym podziemnym tunelu…  

„Czarownica piętro niżej” jest pierwszą częścią przygód Mai. Do tej pory ukazało się ich pięd. 

Ja póki co przeczytałam trzy i mam nadzieję, że pozostałe dwa tomy będą równie ciekawe, co 

poprzednie. 

 

 

Tytuł: „Małe Licho i tajemnica Niebożątka” 

Autor: Marta Kisiel 

 
 

 „Małe Licho i tajemnica Niebożątka” to według mnie trochę dziwna, lecz niezwykła 

książka o przyjaźni chłopca i anioła, zwanego Małe Licho. Chłopiec ten nazywa się Bożydar, 

ale wszyscy mówią na niego Bożek lub Niebożątko. Mieszka on w domu razem z dwoma 

aniołami, dwoma potworami, gromadą różowych królików, trzema widmami, kotem Zmorą, 

a także z mamą i dwoma wujkami.  

  



Bożek nie ma taty, ponieważ ten umarł długo przed jego narodzinami i był widmem. Mama 

to najzwyklejszy człowiek. Chłopiec jest więc pół człowiekiem, pół widmem.  

 Bożek kooczy już dziewięd lat i nadchodzi dzieo, kiedy mama i wujkowie stwierdzają, 

że powinien pójśd do szkoły. Chłopiec nie jest tym zachwycony, zwłaszcza że w szkole 

wszyscy rozmawiają o FIF-ie, Minionkach i różnych rzeczach, których Bożek nie zna, dlatego 

też koledzy mniej go lubią. Pewnego dnia Bożek niespodziewanie znika, wciągnięty do innej 

krainy. Jeden z jego wujków rusza mu na pomoc. W niezwykłej krainie spotyka tatę 

Niebożątka i razem próbują odnaleźd chłopca. Niestety, nie jest to takie proste, jak się 

wydaje, ponieważ podstępny Król elfów, który schwytał Bożka, nie zamierza się tak łatwo 

poddad… 

Do tej pory w serii ukazały się dwie części. Przeczytałam obie i obie mi się bardzo podobały.  

           Ala B., 5b 

 

 

  



W CO WARTO POGRAD? 

FIFA! 

 Każdy gracz elektronicznej piłki nożnej czeka na ostatni piątek września. Tradycyjnie 

premierę właśnie wtedy ma gra FIFA. W ubiegłym roku 29 września premierę miała FIFA 20. 

Z niecierpliwością czekałem na tę edycję. Miało pojawid się sporo nowości, między innymi 

nowy tryb gry Volta.  

 Gra FIFA oferuje wiele możliwości dla zwolennikom różnych typów rozgrywek, od gry 

z komputerem, po grę online ze znajomym lub innymi graczami z całego świata. Można 

wybrad tryb Ultimate (FUT), tryb jednego gracza, wirtualny klub, w którym jest się jednym  

z 11 zawodników tworzących drużynę, tryb menadżera oraz nowośd tego roku tryb Volty. Jak 

zwykle, pod względem technicznym, FIFA 20 stoi na wysokim poziomie. Grafika cieszy oko,  

a muzyka ucho gracza. FIFA posiada mnóstwo licencji, najważniejsze rozgrywki klubowe, 

takie jak Liga Europy, UEFA Champion League i mnóstwo zespołów do wyboru.  

 Ta edycja trafiła do mnie szczególnie, ponieważ zmian jest wyjątkowo wiele. Jeden  

z trybów tryb Volta bardzo mi się spodobał. Polega na graniu meczy na ulicznych boiskach. 

Można też stworzyd własnego piłkarza i nim grad. Za zdobywane punkty można kupowad 

ubrania i ulepszad własnego zawodnika, co mi się bardzo podoba. Mecze w tym trybie są 

trochę inne od normalnych meczy, bo gra się po maksymalnie pięciu zawodników w czasie 

krótszym niż zwykły mecz. Ale i tak najbardziej podoba mi się tryb Ultimate (FUT) .Tryb FUT 

jest najciekawszy dlatego, że można budowad swój własny skład z różnymi piłkarzami. 

Piłkarze występują na różnego rodzaju kartach, brązowych, srebrnych i złotych.  

Są też wyjątkowe karty ikon piłkarskich, czyli najbardziej znanych i utalentowanych 

zawodników dawnych lat. Można też otwierad różnego rodzaju paczki, w których można 

trafid piłkarzy. Paczki te kupuje się za zdobyte podczas grania monety lub też dzięki 

wykonywaniu specjalnych zadao.  

 FIFA się rozwija. Chod w teorii co roku dostajemy to samo, to jednak zawsze jest 

więcej, mocniej i zazwyczaj lepiej. Ja bardzo polecam grę FIFA 20 i czekam z niecierpliwością 

na 21 wydanie.  

           Paweł B., 4a 

 

  



 

CZEGO WARTO POSŁUCHAD? 

AVICII! 

 

 Moim idolem jest Avicii, a właściwie Tim Bergling. To szwedzki DJ i producent 

muzyczny. Tim urodził się 8 września 1989 w Sztokholmie. Jego muzyka jest dla mnie całym 

życiem, słucham go od 2014 roku aż do dzisiaj. Tworzył muzykę typu house electro. Pracował 

z wykonawcami takimi jak Sandro Cavazza, Aloe Bracc, Rita Ora. Niestety, 20 kwietnia 2018 

roku zmarł w wyniku samobójstwa. Avicii zmagał się z atakami paniki oraz bolesnymi 

dolegliwościami zdrowotnymi. Jego rodzina powiedziała po jego śmierci: „Nie dawał już rady, 

chciał znaleźd spokój”. W 2016 roku Tim zrezygnował z koncertowania, kiedy stan jego 

zdrowia zaczął się pogarszad. Kiedy dowiedziałam się o jego śmierci, nie wiedziałam, co mam 

robid. Było mi tak przykro, że nie da się tego opisad. Od czasu jego śmierci zaczęłam bardziej 

doceniad zmarłych artystów, w tym Tima. Jego najpopularniejsze utwory to Wake Me Up, 

Waiting For Love, The Nights.  

Gdy słucham jego muzyki, czuję spokój i jednocześnie wyobrażam sobie, jakbym była  

na scenie razem z nim. Bergling ma też masę nieopublikowanych utworów, które bardzo mi 

się podobają. Moje ulubione piosenki to Sunset Jesus, Bad Reputation, Heaven, What Would 

Change It. Najbardziej cenię nieopublikowane Our Love, Forever Yours, I’ll Be Gone. Kocham 

muzykę, którą stworzył Avicii całym sercem i codziennie słucham jego utworów. Dałabym 

wszystko, żeby znowu żył. 

          Jagoda O., 6c 

  



Z cyklu: I LEKTURA SZKOLNA MOŻE BYD INSPIRUJĄCA – prezentujemy komiks Maksa B. z 4b  

 

 

 

  



 

 

  



NASZE PRÓBY LITERACKIE 

Niebieski owoc 

 Dawno temu, w odległym kosmosie, na Planecie Strusi, żyli sobie dwaj przyjaciele. 

Jeden nazywał się Umpi, a drugi Dumpi. Umpi uwielbiał próbowad nowych rzeczy, Dumpi zaś 

denerwował się za każdym razem, kiedy jego towarzysz wpadał na szalone pomysły. Poza 

tym byli najlepszymi przyjaciółmi w całym wszechświecie. Nie wiedzieli jeszcze, że ich 

przyjaźo wkrótce zostanie wystawiona na próbę… 

 Ten dzieo zapowiadał się zwyczajnie. Przyjaciele wstali punktualnie, tak jak zwykle,  

o 17:00 i pozdrowili się miłym ,,TUTTABATA! ’’. Następnie poszli się umyd sokiem malinowym  

i zjedli swój ulubiony przysmak - stos dojrzałych, pachnących kamieni. Niespodziewanie 

Umpi odezwał się do Dumpiego: 

- Wiesz… mój kolega z Planety Mrówek, ten który pracuje w supermarkecie, powiedział mi, 

że na Planecie Białogłowych odkryli jakiś nowy, niebieski owoc… Chyba jest trochę 

śmierdzący, dlatego szukają osoby, która chciałaby go spróbowad i… 

- Po co ci to?! – przerwał mu Dumpi – To jest na pewno niesmaczne, nie będzie ci smakowad. 

Nie zgadzam się, aby mój najlepszy przyjaciel jadł coś tak okropnego! 

- Posłuchaj Dumpi – powiedział Umpi – Nie denerwuj się, co ci szkodzi, abym jedynie 

skosztował?  

Rozzłoszczony Dumpi kategorycznie zabronił  koledze jedzenia owocu i zagroził, że jeśli 

spróbuje to zrobid - koniec z ich przyjaźnią. Umpiemu bardzo zależało na skosztowaniu tego 

niezwykłego przysmaku, lecz nie chciał, aby jego najlepszy przyjaciel zerwał z nim  kontakt. 

Sprytny bohater wymyślił plan godny Bonapartego! Postanowił, iż kiedy wszyscy będą spad, 

on niepostrzeżenie wyślizgnie się ze swojej chatki, zje owoc, a przed 17:00 będzie w domu. 

Plan ten był prawie genialny, ale pojawił się mały problem. Nasz bohater był bardzo 

honorowym strusiem, co za tym idzie, nie potrafił kłamad. Wiedział jednak, że jest to jego 

jedyna szansa. 

 Nadeszła noc, podczas której Umpi miał się wykraśd. Targany wątpliwościami 

zdecydował się na wyprawę. Gdy tylko Dumpi zasnął, jego przyjaciel wykradł się, najszybciej 

jak tylko potrafił, poleciał na Planetę Białogłowych i ugryzł brzydko pachnący owoc. 

Rozsmakował się w nim i rozmarzył. Niestety, w tej samej chwili reporter zrobił mu zdjęcie, 

które wkrótce trafiło na pierwsze strony gazet. Kiedy Umpi wrócił do domu, zobaczył 

rozzłoszczonego Dumpiego, który w ręce trzymał nieszczęsną gazetę... Bohater tupał nogami 

i krzyczał, że koniec z ich przyjaźnią! Umpi natomiast płakał, płakał i płakał.  

 Po kilku godzinach Umpi wpadł na kolejny pomysł. Przygotował ulubioną potrawę 

Dumpiego i potajemnie wsadził tam niebieski owoc. W ramach przeprosin zaniósł 

przyjacielowi przysmak. Dumpi był zachwycony, nigdy wcześniej nie jadł tak pysznego 

posiłku. 



- Jaka dobra kasza manna! Jak udało Ci się ją przygotowad? Na pewno masz jakiś sekret! 

Umpi nieśmiało zdradził  koledze, że środku jest niebieski owoc. Dumpi uśmiechnął się  

i zrozumiał, o co chodzi. Nie wolno oceniad książki po okładce. Przeprosił swojego przyjaciela 

i żyli długo i szczęśliwie. Od tej pory wspólnie próbowali nowych przysmaków. 

          Karolina L., 5a 

 

 

Ten smak przypomina mi… 

Wielkanoc i LEGO 

 

 Ten smak przypomina mi… święta wielkanocne. Jest to smak żurku w chlebie, który 

mama gotuje co roku. Mama przygotowuje żurek częściej, ale tylko na Wielkanoc podaje go 

w chlebie. Są to wyjątkowe bochenki pieczone specjalnie na tę okazję. Żeby kupid taki 

bochenek, trzeba albo zamówid go około dwa, trzy dni wcześniej, albo pójśd bardzo wcześnie 

do piekarni. Bochenki wyglądają jak brązowy garnek z pokrywką, który ma okrągły uchwyt. 

Niestety, dziurę trzeba było zrobid samemu, by móc wlad do chleba żurek z kiełbasą i jajkiem. 

 Pamiętam, że tego dnia była bardzo ładna pogoda i było naprawdę ciepło, chyba  

z 17 stopni. Zanim mama nalała zupy do misek, zabrałem je na chwilę, bo miałem sekretny 

plan. Zrobiłem z wujkiem zdjęcia moich ludzików LEGO w tej misce z chleba. Ludziki 

pozowały też w innych wielkanocnych sceneriach. Rzeżucha okazała się dziką puszczą  

dla moich modeli. Zdjęcia powychodziły naprawdę ładnie i powrzucałem je na mojego 

Instagrama. Wszystkie cieszyły się dużą popularnością, miały nawet 60 polubieo.  

  



 

Niestety, mama zabrała chrupiące chleby do napełnienia i już nie dało się robid więcej zdjęd. 

Gdy już zjadłem żurek, postanowiłem zjeśd także chlebowy talerz, ale nie udało mi się, 

ponieważ skórka była twarda, a sam bochenek dosyd duży. Na szczęście po świątecznym 

żurku nie byłem głodny. Za to jego zapach dalej mam w pamięci.  

          Hubert O., 6c 

 

Nasze najlepsze przepisy na Wielkanoc 

Nadesłaliście wspaniałe przepisy na świąteczne potrawy. Mamy nadzieję, że Wasze opisy 

smakowitych dao zachęcą wszystkich Czytelników do wspólnego, świątecznego gotowania? 

 

  



 

 

          Maks B., 4b 

 

 



 

IDĄ ‚ IDĄ ŚWIĘTA… 

 Kiedy w wazonie na stole zaczynają kwitnąd gałązki wiśni, a styropianowe jajka 

obklejone są cekinami, które przepięknie błyszczą, czas pomyśled o świątecznych daniach. 

Mamy teraz niezwykły czas, aby pomyśled o czymś prostym, ale pysznym. 

Na świąteczne śniadanie lub obiad proponuję, oprócz wspaniałych i pysznych jajek,  

Kiełbasę białą pieczoną z cebulą w pysznym sosie 

Składniki: biała surowa kiełbasa (3/4 kg); biała cebula (1/2), sok jabłkowy (2/3 szklanki), 2 

łyżki oleju, 2 łyżeczki musztardy z całymi ziarnami gorczycy, 1 łyżeczka słodkiej papryki  

w proszku, 1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku, kilka gałązek świeżego majeranku (można 

zastąpid 1 łyżką suszonego), sól, świeżo zmielony czarny pieprz. 

Wykonanie:  

    Kiełbasę włóż do garnka, zalej zimną wodą, postaw na małym ogniu i w gorącej wodzie 

trzymaj kiełbasę przez kilka minut, wyjmij, odstaw na bok. 

    Obrane cebule pokrój na dwiartki. 

    Na dużej patelni silnie rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko posól i smaż przez 2-3 min na 

średnim ogniu, kilka razy mieszając, aż cebula miejscami zacznie się przypalad. 

    Patelnię zdejmij z ognia, dodaj musztardę i oba rodzaje papryki. Dopraw solą i pieprzem,  

i wymieszaj. 

    Cebulę przełóż do naczynia żaroodpornego. Na niej połóż kiełbasę i lekko ją powciskaj 

pomiędzy cebulę. Wlej sok jabłkowy. 

    Na kiełbasie rozłóż gałązki majeranku lub posyp suszonym.  

    Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekaj przez 35-40 min, aż kiełbasa 

ładnie się przyrumieni. 

    Podawaj z chrzanem lub z ziemniaczkami pure i pikantną surówką.  

Kiedy już napełnimy brzuchy daniami konkretnymi, pora na łasuchowanie! 

Jabłecznik sypany jest szybki w wykonaniu i pyszny! 

Składniki: 1 szklanka mąki, 1 szklanka kaszy manny, 1 szklanka cukru, 1,5 łyżeczki proszku do 

pieczenia, 1,5 kg jabłek, cynamon w proszku, 170g masła zimnego.  

Wykonanie: 

    Wszystkie suche składniki wymieszad w misce oprócz cynamonu i podzielid na trzy równe 

części. 

    Jabłka utrzed na tarce i obsypad cynamonem, możemy dodad odrobinę soku z cytryny. 

    Przygotowad blaszkę do pieczenia, spód wysypad jedną częścią suchych składników, na nie 

położyd połowę masy jabłkowej, potem powtórzyd czynnośd do czasu, aż na wierzchu 

pozostanie trzecia częśd suchych składników. 

    Na wierzch utrzed masło na tarce o grubych oczkach i równomiernie rozprowadzid. 

    Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 50 minut. 

 

Życzę wszystkim kolorowych , smacznych i zdrowych świąt …. pozdrawiam Tola  

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



Gdy już zjecie świąteczne specjały – czas na łamigłówki! Michał G. z 4b przygotował dla Was 

rozrywkę umysłową: 

Znajdź 7 różnic pomiędzy moimi obrazkami autorskimi: 

 

 

 

 

 

 

Rymowanki- zgadywanki. O jakie zwierzęta chodzi? 

1.Gdy juhas nie widzi, one idą na manowce?_ _ _ _ 

2.Czy gdy piją widzą rafy? _ _ _ _ _ _ 

3.Czy Julian buduje mur? _ _ _ _ _ 

*************************************************************************** 
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