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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 1(19)/2013 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  

  

ŚWIĄTECZNY CZAS  
 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 

okres w roku, na który długo czekają nie tylko dzieci, 

ale również dorośli. Koniec grudnia jest czasem gdy 

w naszej szkole zaczynamy śpiewać kolędy, 

przystrajamy sale, ubieramy choinki i co stało się zwyczajem, uczestniczymy w jasełkach. 

Tegoroczne przedstawienie bożonarodzeniowe było bardzo radosne. Do 

narodzonego Jezusa przyszły dzieci z całego świata: Indianin, Eskimoska, Murzynek, 

Chinka, Japonka, i dzieci z Polski z wesołą piosenką. Usłyszeliśmy też fragment ewangelii 

o narodzeniu Jezusa. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. 

Aktorami byli uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej. Wielu z nich 

pierwszy raz występowało przed publicznością, ale poradzili sobie doskonale, o czym 

świadczyły gromkie oklaski. 

Później odbyły się wigilie klasowe. Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd, nie było 

końca ... i w tym świątecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku. 

Jasełka przygotowały panie katechetki Anna Samol i Agnieszka Matuszak. 

 
Piotr Dratwiński 

Magdalena Nowak 

Natalia Sołtysiak 

 

 

 

„NIE MA DZIECI  

– SĄ LUDZIE…” 
 
9 stycznia 2013 roku odbył się 

konkurs pod hasłem Janusz Korczak patron roku 2012. Uczestniczyło w nim 

sześć 5-osobowych zespołów z klasy VI oraz klas I-III gimnazjum. 

Najpierw każda grupa losowała hasło będące tematem ich pracy. Potem 

uczniowie tworzyli plakaty, wykorzystując materiały przygotowane przez 

organizatorów. Ostatnim zadaniem konkursowym było publiczne przedstawienie  

i omówienie prac przez poszczególne zespoły. 

W konkursie zwyciężyła grupa dziewcząt z klasy VI. Drugie miejsce 

zajęli chłopcy z klasy VI, a trzecie – przedstawiciele klasy I gimnazjum. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,  

a wykonane przez nich plakaty zawieszono na korytarzu szkolnym. 

Konkurs przygotowały i prowadziły panie: Ewa Czuba, Jolanta 

Pawłowska i Maria Pluta. 
Katarzyna Kokornaczyk 

Joanna Matyja Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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„TANIEC ŁĄCZY LUDZI…” 
 

13 marca 2013 roku, już po raz szósty, 

odbył się w naszej szkole konkurs tańca O Złotą 

Nutkę. Podobnie jak w poprzednich latach 

patronował mu kościański starosta Andrzej Jęcz. 

Taniec łączy ludzi – powiedziała pani dyrektor 

Magdalena Dyszkiewicz, zapraszając uczestników i gości do wspólnej zabawy. 

Po obejrzeniu wszystkich 21 występów jury udało się na obrady.  

W oczekiwaniu na wyniki publiczność mogła posłuchać utworów w wykonaniu 

pani Anny Spławskiej oraz jej koleżanek i kolegów – członków „szesnastki 

Libera” z programu Bitwa na głosy. 

 

Przedstawiamy wyniki konkursu: 
 

W kategorii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim 
I miejsce – ISKIERKI – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu 

II miejsce – ELITA – Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Lesznie 

III miejsce – PSIKUS – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu. 

 

W kategorii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym 

I miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie 

II miejsce – PEPETKI – Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. J. Brzechwy  

w Poznaniu 

III miejsce – BIURO RZECZY WYMYŚLONYCH – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Promyk w Dopiewcu. 

 

Laureaci otrzymali 

puchary Złota Nutka oraz 

nagrody i dyplomy. Dla 

wszystkich pozostałych były 

statuetki i upominki. 

 
Piotr Dratwiński 

Magdalena Nowak 

 

 

 

ZZAABBAAWWAA  AANNDDRRZZEEJJKKOOWWAA  

 
28 listopada 2012 roku odbyła 

się zabawa andrzejkowa dla klas „u”. 

Uczniowie tańczyli na gazecie i bez 

niej oraz z apaszkami!!! Brali udział  

w konkursach związanych z wróżbami: 

obierali jabłka, rzucali skórkami, 

puszczali łódki i przekłuwali (sztyletem?!) serca, 

dowiedzieli się co takiego wspaniałego czeka ich  

w przyszłości. 

Na zabawę przybyli zaproszeni goście – 

pensjonariusze Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wszyscy świetnie się bawili, a przerwach konsumowali przepyszne 

smakołyki. 

 
Uczestnicy zabawy 

 

 

 

WIZYTA W TEATRZE 

 
3 kwietnia 2013 roku wybraliśmy się na 

przedstawienie do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wyjazd odbył się w ramach 

akcji społecznej Cała Polska czyta dzieciom. 

Tym razem obejrzeliśmy spektakl pt: Pchła 

Szachrajka. Bawiliśmy się doskonale – sami byliśmy 

aktorami! 

Razem z nami pojechała do teatru nasza 

koleżanka Natalia Połka, która porusza się na wózku. 

Mama przywiozła ją samochodem, a obsługa teatru 

przygotowała dla nich specjalne miejsca oraz pomoc przy 

wchodzeniu do budynku. 

W trakcie wycieczki zwiedziliśmy nowy 

dworzec kolejowy w Poznaniu, pojeździliśmy schodami 

ruchomymi, zrobiliśmy kilka fotek i ruszyliśmy w drogę 

powrotną pociągiem PKP. 

 
Uczniowie klas II „u” i III „u” gimnazjum 

http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1663957,koleje-slaskie-nadal-odwolanych-58-pociagow,id,t.html?utm_medium=alw
http://warszawa.naszemiasto.pl/imprezy/674053,warsztatow-terapii-zajeciowej-w-grojcu,id,t.html?utm_medium=alw
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CZY MOŻNA POLUBIĆ MYSZY?   
 

13 grudnia 2012 roku miałyśmy okazję 

uczestniczyć w ciekawym spotkaniu. W naszej szkole 

gościł teriolog – pan Rafał Łęcki, który pracuje w Stacji 

Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego  

w Turwi. Pasją pana Rafała są myszy. Kilka okazów 

przywiózł ze sobą i mogliśmy je obejrzeć. 

Zajęcia były ciekawe i interesujące, dostarczyły 

wielu wrażeń oraz nowych wiadomości o gryzoniach żyjących w naszym 

sąsiedztwie. Dowiedzieliśmy się np., że tylko mysz domowa jest szara i śmierdzi 

– jest to jej cecha gatunkowa. Z kolei mysz polna jest większa, brązowa i ma 

czarną pręgę. Największa jest mysz leśna – ma brązowy grzbiet, biały brzuch  

z żółtymi plamami i biały „krawat”. Ta mysz sprawnie wspina się po pniach 

drzew. Najmniejsza mysz Europy to badylarka, która waży tylko 5-7 g. To jedyny 

gryzoń, który ma chwytny ogon. 

Pan Łęcki opowiadał także o szczurach i nornicach. Mogliśmy też 

obejrzeć tzw. „wyplówki” ptaków drapieżnych oraz nastawić pułapkę 

„żyworodną”. 

Na koniec zajęć pan teriolog zaproponował wypuszczenie żywych 

myszy na wolność, ale nikt się nie zgodził. Myszy na pewno nie przeżyłyby w tak 

niskiej temperaturze. Niektórzy z nas chyba polubili te zwierzęta. 

 
Roksana Adamczak 

Katarzyna Kokornaczyk 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 

 1-5 MAJA 2013 – PRZERWA MAJOWA 

 26 MAJA 2013 – DZIEŃ  MATKI – NIE ZAPOMNIJ!!! 

 30 MAJA 2013 – BOŻE CIAŁO 

 1 CZERWCA 2013 – DZIEŃ  DZIECKA 

 14 CZERWCA 2013 – ZAKOŃCZENIE KLAS III ZAWODOWYCH 

 28 CZERWCA 2013 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 OD 29 CZERWCA DO 1 WRZEŚNIA 2013 – WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   2 WRZEŚNIA 2013 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 

JESTEM PATRONKĄ ZESPOŁU SZKÓŁ 
SPECJALNYCH W KOŚCIANIE – CZYLI 

WYWIAD Z MARIĄ KONOPNICKĄ 
 

W związku z obchodami 40-lecia naszej szkoły postanowiłyśmy 

przenieść się w czasie do roku 1900, aby przeprowadzić wywiad z Marią Konopnicką. 

Oto zapis naszej rozmowy. 

 

Redakcja: Dzień dobry. 

Maria Konopnicka: Dzień dobry. 

R.: Jesteśmy z redakcji gazetki szkolnej Wszystko o wszystkim. Czy mogłybyśmy 

przeprowadzić z Panią wywiad? 

M. K.: Tak, proszę. 

R.: Czy mogłaby Pani zdradzić nam datę i miejsce swoich urodzin? 

M. K.: Urodziłam się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. 

R.: Opowie Pani coś swoim tacie? 

M. K.: Tak. Mój tata był prawnikiem oraz Obrońcą Prokuratury Generalnej 

i Patronem Trybunału Cywilnego. Zmarł w 1878 roku. Bardzo byłam z nim 

związana. 

R.: Co się stało z Pani matką? 

M. K.: Zmarła, gdy miałam 12 lat. Słabo ją pamiętam. 

R.: Czy miała Pani rodzeństwo? 

M. K: Tak. Miałam 4 siostry i jednego brata, lecz jedna z sióstr umarła nazajutrz 

po urodzeniu, a mój jedyny brat zmarł w bitwie pod Krzywosądzem. 

R.: Gdzie i kiedy poznała Pani Elizę Orzeszkową? 

M. K.: W latach 1855-1856 uczyłam się na pensji u sióstr sakramentek  

w Warszawie i tam poznałam Elizę Orzeszkową – moją najlepszą przyjaciółkę. 

R.: Czy była Pani mężatką? 

M. K.: Tak. W 1862 roku wyszłam za mąż za Jarosława Konopnickiego. 

Mieliśmy razem ośmioro dzieci, lecz dwoje z nich umarło. Nie było to jednak 

udane małżeństwo. Mój mąż po powstaniu styczniowym rozpił się. Uciekłam od 

niego z dziećmi i zamieszkałam w Warszawie. 

R.: To smutne. Przejdźmy teraz do Pani życia literackiego. Kiedy Pani 

zadebiutowała jako pisarka? Proszę podać tytuł swojego pierwszego utworu. 

M. K.: Zadebiutowałam wierszem pt. W zimowy poranek, który ukazał się  

w piśmie Kaliszanin w 1870 roku i bardzo spodobał się ludziom z okolicy. 

R.: Czy od razu odnalazła Pani własny styl pisania? 

M. K.: Na początku wzorowałam się na stylach pisania Bolesława Prusa, Elizy 

Orzeszkowej oraz Henryka Sienkiewicza. Z czasem odnalazłam własny styl. 

 

 



Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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R.: Co Pani pisała? 

M. K.: Pisałam głównie wiersze, poematy i nowele. 

R.: Wymieni Pani przykłady tych dzieł. 

M. K.: Oczywiście. Przykładami wierszy są: Memu 

miastu, Wolny najmita, Pieśń o domu, Tęsknota, Noc  

i wiele innych, ale chyba najbardziej znany z wierszy 

to Rota. Napisałam go w 1908 roku. Przykładem 

poematu jest Pan Balcer w Brazylii, a nowele to: 

Mendel Gdański oraz Nasza szkapa. 

R.: Czy pisała Pani utwory kierowane również do 

dzieci? 

M. K.: Tak. Najpopularniejsze z nich to Stefek 

Burczymucha, Szkolne przygody Pimpusia Sadełko, Na 

jagody, O Janku wędrowniczku, oraz O krasnoludkach 

i sierotce Marysi. 

R.: Czy za działalność literacką dostała Pani jakąś nagrodę? 

M. K.: Tak. W darze od społeczeństwa dostałam dworek w Żarnowcu. 

R.: Czy była Pani tylko pisarką, czy może dziennikarką lub jeszcze kimś innym? 

M. K.: Prowadziłam działalność dziennikarską. Redagowałam w piśmie dla 

kobiet Świt. Oprócz tego prowadziłam działalność oświatową. Wyjeżdżałam za 

granicę z różnymi odczytami, współpracowałam z Macierzą Szkolną i komitetami 

wysiedlonych w zaborze pruskim. 

R.: Gdzie wyjeżdżała Pani za granicę i co Pani tam robiła? 

M. K.: Wyjeżdżałam do Włoch, Francji oraz Niemiec. Spotykałam się tam 

głównie z Polonią i uczestniczyłam w pracach organizacji polskich na obczyźnie. 

R.: Wiemy, że organizowała Pani jakiś protest. Powie Pani coś o nim? 

M. K.: Tak. Organizowałam międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu 

polskich dzieci we Wrześni. W latach 1905-1907 odwiedzałam więzienia, 

niosłam pomoc i otuchę aresztowanym za udział w rewolucji 1905 roku. 

R.: To bardzo patriotyczne zachowanie. 

M. K.: Dziękuję. 

R.: Dziękujemy Pani za wywiad. 

M. K.: Również dziękuję. Byłam zaszczycona. Pozdrawiam wszystkich uczniów 

z waszej szkoły. 

 
Wywiad opracowały: 

Magdalena Lebiedziew 

Natalia Michałowska 

Zuzanna Nowak 

 
Bibliografia: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, 
Warszawa 1980 

„DROGAMI MARII KONOPNICKIEJ” 
 
Takie hasło towarzyszyło tegorocznym Dniom Patrona. 

Jak co roku, w marcu, odbyło się szereg imprez: 

 konkursy plastyczne dla poszczególnych grup wiekowych, 

 konkurs wiedzy Drogami życia Marii Konopnickiej,   

 konkurs recytatorski Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej, 

 marsz z kijkami (nordic walking). 

Poza tym klasach przeprowadzono pogadanki i lekcje biblioteczne, uzupełnione 

prezentacją multimedialną, przypominające życie i twórczość naszej patronki. Na 

korytarzach pojawiły się interesujące gazetki nawiązujące do hasła przewodniego. 

Poniżej zamieszczamy sprawozdania z konkursów: wiedzy i recytatorskiego. 

 
REDAKCJA 

 

 

 

 

„DROGAMI ŻYCIA 

MARII” 

 
22 marca mieliśmy okazję 

uczestniczyć w konkursie wiedzy 

o życiu i twórczości Marii 

Konopnickiej pt. Drogami życia Marii Konopnickiej. W konkursie wzięli udział 

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 

Na początku zostaliśmy podzieleni na trzy zespoły: zespół „żółtych”, 

„zielonych” i „czerwonych”. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną, z której dowiedzieliśmy się, czym podróżowała Maria, jaka moda 

obowiązywała w tamtych czasach oraz jakie kraje zwiedziła. Następnie 

odpowiadaliśmy na wylosowane pytania dotyczące ciekawostek z życia naszej 

patronki i wykonywaliśmy różnorodne polecenia. Wszyscy zawodnicy  

z wypiekami na twarzy rywalizowali ze sobą w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Konkurs przybliżył nam postać Marii Konopnickiej i pozwolił 

utwierdzić się w przekonaniu, że mamy wspaniałego patrona. 

Zwycięzcą konkursu został zespół „czerwonych” w składzie: Dominika 

Dąbrowska i Krzysztofa Zielińska z kl. IV, Miłosz Kubaczyk i Bartłomiej 

Szczerbal z kl. V oraz Dawid Kaczmarek z kl. VI. 

 
Uczniowie klasy IV 

10 

http://zadane.pl/wypracowanie/Obawy_przed_wejsciem_do_UE_i_plusy_plynace_z_przystapienia_do_wspolnoty-35194
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„SPOTKANIE Z POEZJĄ  
MARII KONOPNICKIEJ”  

 
Dnia 19 marca 2013 roku odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski pt. Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej. Wzięli 

w nim udział chętni uczniowie z klas IV-VI. Uczestnicy 

konkursu prezentowali wiersze dla dzieci autorstwa naszej 

patronki, w ten sposób przygotowując się do obchodów  

40-lecia naszej szkoły. Warto zwrócić uwagę na to, że rolę 

Marii Konopnickiej wcieliła się pani Agnieszka Trąbka, która w eleganckim 

stroju z epoki, przybliżyła dzieciom życiorys poetki. Jury w składzie: pani  

J. Pawłowska, pani A. Trąbka i pani dyrektor J. Frąszczak, oceniało uczestników 

konkursu według następujących kryteriów: 

 oryginalność tekstu, 

 pamięciowe opanowanie tekstu, 

 prawidłowa dykcja, 

 interpretacja tekstu, 

 ogólne wrażenia artystyczne. 

Każdy uczeń otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie, a laureaci 

nagrody książkowe. Oto wyniki: 

I miejsce: Dominika Dąbrowska i Michał Hetman z kl. IV 

II miejsce: Bartłomiej Szczerbal, Mikołaj Frąckowiak 

 i Wojciech Wawrzynowski z kl. V 

oraz Mikołaj Zieliński z kl. VI. 

 
Uczniowie klasy IV 

 

 

 

„NASZA SZKOŁA MA 40 LAT …” 
 

25 marca 2013 roku świętowaliśmy 

jubileusz 40-leca istnienia naszej szkoły. Na 

uroczystość przybyło bardzo dużo gości, m. in.: 

posłowie, samorządowcy, dawne grono pedagogiczne, przedstawiciele 

organizacji, instytucji i placówek oraz nasi rodzice. 

Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem 

hymnu narodowego. Imprezę otworzyła pani dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz. Potem zabrali głos nasi goście. 

Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną. Najpierw, 

wspólnie z naszą patronką, udaliśmy się w wesołą podróż pociągiem. 

Później wystąpili uczniowie szkoły zawodowej z przedstawieniem 

Kocham cię szkoło! Wysłuchaliśmy też koncertu chóru Sonore  

z zaprzyjaźnionego z nami Zespołu Szkół w Brzeziu. Na zakończenie 

uczniowie i nauczyciele zaśpiewali piosenkę Nasza szkoła ma 40 lat. 

Uroczystość była też okazją, do obejrzenia prac uczniów naszej 

szkoły oraz wręczenia statuetek Przyjaciel Szkoły. 

 
REDAKCJA 
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CO WARTO PRZECZYTAĆ? 
 

Chłopiec w pasiastej piżamie, John Boyne 
 

Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni na przekór 

złu szalejącej wojny. Dwóch chłopców i dwa światy ... Obaj 

urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los 

traktował ich do pewnego czasu zupełnie inaczej. 

Bruno, syn niemieckiego oficera, żyje podczas 

wojny, prawie w ogóle jej nie doświadczając, nie mając 

świadomości, że ona trwa tuż obok, pochłania ofiary. Szmul, syn żydowskiego 

zegarmistrza, zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej strony. To ona 

odebrała mu spokojne dzieciństwo, bezpieczeństwo, przyszłość oraz członków 

rodziny. Spotkanie chłopców ma wymiar symboliczny. Odbywa się na granicy 

dwóch światów. Okazuje się, że przekroczenie jednego z nich powoduje, że stają 

się równi, ale na pewno nie szczęśliwsi, a może jednak ...? 

Światowy bestseller przetłumaczony na kilkadziesiąt języków  

i zekranizowany w 2008 roku. 

 

 

 

 

Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został 

poetą, Agnieszka Frączek 

 
Opowieść o Julku – niezłym ziółku.  

O budowaniu bardzo skomplikowanych, do niczego 

niesłużących maszyn i urządzeń. O hodowli zaskrońców  

w pudełku, zaklinaniu kamieni i … nieudanym wysadzeniu 

w powietrze pewnej łódzkiej kamienicy. To właśnie dzięki 

wielu swoim pasjom Julek został poetą. I to takim poetą, 

że choćby przyszło tysiąc pisarzy i każdy tysiąc strof by 

wysmażył, i każdy nie wiem, jak się nadymał, nikt nie 

dogoni Julka Tuwima. 

Rany Julek! to napisana ze swadą historia dzieciństwa Juliana Tuwima. 

Znajdziecie tu wiele historii z jego życia poprzeplatanych wierszami i żartami.  

A wszystkie tak barwne i wybuchowe, jak mikstury chemiczne małego Juliana. 

 

Polecamy! 

 
REDAKCJA 

Wiosenny kącik kulinarny 

 
MAGICZNY NAPÓJ INDIAN 

Jak wiecie kwietniowa pogoda jest bardzo zmienna  

i sprzyja różnego rodzaju infekcjom. Już samo przysłowie mówi Kwiecień plecień 

co przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

Aby zapobiec wiosennemu przeziębieniu postanowiłyśmy wypróbować 

Magiczny napój Indian. To naprawdę działa! Oto przepis: 

Składniki: 

 1 łyżeczka kakao 

 1/2 laski wanilii  

 1-4 łyżeczki pieprzu cayenne 

Etapy przygotowania: 

1. Do 1 szklanki gotującej się wody wsypać 

kakao, wanilię i pieprz. 

2. Gotować przez 3 min. 

 

 

MARCEPANOWE PSZCZOŁY 

Na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że gdyby nie pracowite 

pszczoły, to nie byłoby pięknie kwitnących drzew owocowych. A czy wiecie, że 

pszczoła, żeby zrobić pół kilo miodu musi przelecieć odległość równą trzem 

obwodom Ziemi! Na pewno na samą myśl o miodzie zgłodnieliście! Przygotujcie 

sobie zatem „małe co nieco”, czyli Marcepanowe pszczoły Kubusia Puchatka. 

Składniki: 

 200g cukru pudru 

 100g zmielonych migdałów 

 1 łyżeczka esencji migdałowej 

 1 jajko   

 1 łyżeczka kakao lub czekolady  

w proszku 

 1 pudełko drażetek czekoladowych 

 rodzynki 

Etapy przygotowania: 

1. Włóż zmielone migdały do miski i przesiej przez sito cukier puder. Dodaj 

esencję migdałową i dobrze wszystko wymieszaj. 

2. Wbij jajko do filiżanki i roztrzep widelcem. Białko i żółtka muszą być bardzo 

dobrze wymieszane. 
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3. Roztrzepane jajko wlewaj stopniowo do miski, cały czas mieszając łyżką aż 

powstanie gęsta pasta. 

4. Rozdziel pastę na 20 części. Posyp ręce cukrem pudrem i z każdej części 

zrób kulkę. 

5. Lekko je spłaszcz z jednej strony i ułóż kulki na półmisku. Jeśli się nie 

zmieszczą, weź drugi półmisek. 

6. Trzymając sito nad półmiskiem, wsyp do sita kakao i posyp „pszczółki”. 

7. Ostrożnie weź każdą z pszczół do ręki i widelcem zrób na 

niej poprzeczne paski. 

8. W każdą pszczółkę wetknij po dwie drażetki czekoladowe 

prostopadłe do prążków. To będą skrzydełka pszczoły. 

9. Każdej pszczółce zrób oczy z rodzynków. 

 
Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

 
Bibliografia: Książka kucharska Kubusia Puchatka, Warszawa1991 

 
 

 

 

 

KKWWIIEETTNNIIOOWWEE    

PPRRZZYYSSŁŁOOWWIIAA  LLUUDDOOWWEE  
 

Kwiecień plecień, bo przeplata, 

 trochę zimy, trochę lata. 

 

Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie. 
 

Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

 

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

 

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, 
to długie chłody się zapowiadają. 

 

Gdy w kwietniu słonko na dworze, 

nie będzie pustek w komorze. 

 
REDAKCJA 

Jak spędzać czas wolny wiosną? 
 

Wiosna to czas, w którym przyroda 

budzi się do życia. Do życia budzimy się 

również i my. Teraz chce nam się robić 

więcej niż w zimowe popołudnia. 

Musimy zaplanować jakoś nasz wolny czas.   

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest czas 

wolny. Jak mówi definicja wolny czas w życiu człowieka to 

szereg różnorodnych, wzajemnie przenikających się funkcji. Jego brak ma 

silny i ujemny wpływ na zdrowie, stosunek do ludzi i osiągnięcia osobiste. 

Drodzy Czytelnicy! Wolny czas mądrze 

wypełniony odpowiednimi zajęciami ma zasadnicze  

i pozytywne znaczenie dla rozwoju naszej osobowości. 

Większość dzieci czas wolny od zajęć lekcyjnych 

przeznacza na odpoczynek, tj. regenerację sił 

fizycznych i psychicznych, rozrywkę, która sprawia 

przyjemność oraz rozwój zainteresowań. 

Kiedy pytamy uczniów 

naszej szkoły o formy spędzania czasu wolnego 

najczęściej mówią, że: oglądają telewizję, grają na 

komputerze, „buszują” w Internecie, odwiedzają 

kolegów, słuchają muzyki. Bardzo mała ilość naszych 

rówieśników uprawia sport. Większość z nas spędza 

czas wolny – przed telewizorem i komputerem, zamiast 

pograć w piłkę lub pojeździć na rowerze. 

Kochani! Wiosna sprzyja zabawom na świeżym 

powietrzu, dlatego zmieńcie swoje przyzwyczajenia  

i zacznijcie się ruszać! Wyłączcie komputer i telewizor! 

Korzystajcie z wiosennej pogody! Aktywnie spędzajcie 

swój wolny czas! 
 

Patrycja Koralewska, Magdalena Lebiedziew, 

Anna Michalewicz, Natalia Michałowska, 

Zuzanna Nowak 

 
Bibliografia: M. Grochociński: Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystywania czasu 
wolnego, Warszawa 1979 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

 

1. Wiosenny, fioletowy kwiat. 

2. Wiosenne święta. 

3. „Pierwsza ........ wiosny nie czyni”. 

4. Patronka naszej szkoły. 

5. Budowane przez ptaki schronienie dla piskląt. 

6. Płochliwe zwierzę leśne. 

7. Wiosną ..... jest coraz dłuższy, a noc coraz krótsza. 

8. Przejściowa pora roku między zimą a wiosną. 

9. Drzewo iglaste występujące w polskich lasach. 

10. Jeden z miesięcy wiosennych. 

11. Topiona kukła ze słomy. 

12. Najcieplejsza pora roku. 
 

Oprac. Zyta Poniży 

 

WIOSENNE ZAGADKI  
 

 

Nie ma lepszej lotniczki 

Ogon niczym nożyczki 
Lepi gniazdo pod strzechą, 

Jest dla ludzi pociechą, 

W powietrzu toczy kółka, 

Kto to taki? – to ……………. 

 

 
Jak się nazywa ta pora roku, 

Gdy się zielenić zaczyna wokół? 

Skowronek nad polem śpiewa, 

Kwiaty forsycji kwitną na drzewach. 

 
 

Powrócił do nas z dalekiej strony,   

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

 
 

Mówią – że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana. 

Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z rana, 

a do tego jeszcze przelatują deszcze! 

 
 

 
Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 3(18)/2012) otrzymuje Roksana Adamczak z klasy I gimn. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Jolanta Pawłowska, Patrycja Kuśnierczak 

Wydawca: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 
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   Imię _______________________ 

   Nazwisko ___________________ 

   Klasa ______________________ 

   Hasło ____________________ 


