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WAŻNE DATY,  

O KTÓRYCH NALEŻY 

PAMIĘTAĆ W 2014 ROKU 

 
2 i 3 stycznia – dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

16 stycznia – zebrania rodziców 

24 stycznia – ostateczny termin 

wystawiania ocen za I semestr 

3-16 lutego – ferie zimowe 

6 marca – konkurs tańca O złotą nutkę 

24 marca – zebrania rodziców 

1 kwietnia – sprawdzian klas VI – dzień 

wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 

szkoły podstawowej kl. I-V i kl. I-VI u 

23, 24, 25 kwietnia – egzamin gimnazjalny – dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dla gimnazjum 

2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

15 maja – zebrania rodziców 

30 maja – festyn z okazji Dnia Dziecka 

13 czerwca – zakończenie roku szkolnego dla klasy III zawodowej 

16 czerwca – ostateczny termin wystawiania ocen 

20 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

27 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2013/2014 

 

 
Dyrektor 

Magdalena Dyszkiewicz 

 

 

 

 

 Rys. Grzegorz Kuźdowicz 

 
BBYYŁŁOO  MMII  ZZ  WWAAMMII  

MMIIŁŁOO  II  WWEESSOOŁŁOO..  

JJEEDDNNAAKK  WWSSZZYYSSTTKKOO  

CCOO  DDOOBBRREE,,  SSZZYYBBKKOO  

SSIIĘĘ  KKOOŃŃCCZZYY..  
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O PANI EWE, KTÓRA NAUCZYŁA 

SIĘ CZYTAĆ W KOZIE 
 

 
Magdalena Lebiedziew: Dzień dobry, bardzo dziękujemy, że zgodziła się 

Pani na wywiad do gazetki szkolnej Wszystko o wszystkim. Znamy Panią 

jako osobę, która promuje czytanie w naszej szkole. Dlatego też 

chciałybyśmy, żeby książka podczas naszego spotkania była cały czas 

obecna. 

Ewa Czuba: Cieszę się bardzo, że do mnie przyszliście. Choć jestem 

bardzo zaskoczona tym faktem. Rzeczywiście promuję książki. Prowadzę 

Czytające szkoły. Program polega na tym, że nauczyciele w klasach „U” 

czytają dzieciom książki dwa razy po dziesięć minut każdego dnia. My 

czytamy Lassie wróć!. Nasza klasa wylosowała tę książkę podczas 

Maratonu Czytania. Wykonaliśmy do niej również prace plastyczne. Jest 

ogłoszony konkurs na najlepszą pracę. Jury oceni dzieła i przyzna 

nagrody. 

M. L.: Zacznijmy od Pani ulubionej (jeszcze z dzieciństwa) książki. 

E. Cz.: Bardzo szybko nauczyłam się czytać. I sama czytałam sobie 

książki. A czytać nauczyłam się przez to, że jako uczennica musiałam 

zostać w kozie. Pewnie nie wiecie, co to takiego? 

M. L.: Nie. 

E. Cz.: Teraz już nie ma czegoś takiego jak instytucja kozy. Uczeń, który 

kiedyś nie odrobił zadania domowego musiał zostać za karę w kozie. Ja  

w pierwszej klasie nie nauczyłam się czytać ze 

Świerszczyka Elzy z afrykańskiego buszu. Za to 

musiałam zostać w kozie przez 45 min, aby 

uczyć się czytać. Do dziś to pamiętam … 

Rodzice bardzo denerwowali się, że tak długo 

nie wracałam do domu. Od tego czasu 

obiecałam sobie, że więcej nie będę robić 

takich numerów. 

M. L.: A które z książek podobały się Pani  

i dlaczego?  

E. Cz.: Moimi ulubionymi książkami były 

książki przygodowe. Sięgałam więc po różne 

 

książki z tej tematyki. Były to 

chociażby przygody Tomka 

Wilmowskiego. Czytałam 

również książki Krystyny 

Siesickiej. To były książki  

o przyjaźni, dorastaniu, 

pierwszej miłości. Miałam 

całą kolekcję. Gdzieś jeszcze  

w piwnicy je mam. Bardzo 

lubiłam czytać. Czytałam 

bardzo dużo. Uważam, że to, że nauczyłam się tak szybko czytać, było 

jedną z najlepszych rzeczy, jakie mnie spotkały. Potrafiłam przeczytać 

książkę w jeden dzień i jedną noc. 

Spotkała mnie jednak taka historia, po której zakazano mi czytać książki. 

Czytałam wtedy Savoir vivre Pana Kamyczka. Tak się zaczytałam, że 

spaliłam obiad. Łącznie z garnkiem. Nawet kość się zwęgliła. Tak się 

zaczytałam. I od tego czasu mogłam czytać dopiero wieczorem. 

Zuzanna Nowak: Czy ma Pani jakieś czytelnicze marzenie? 

E. Cz.: Moje czytelnicze marzenie. Myy... Tak. Chciałabym, aby mój syn 

zaczął czytać książki. (Pani Ewa śmieje się). W dobie nowinek 

technicznych mało ludzi czyta. Nie chciałabym zbawić świata. 

Chciałabym tylko, żeby moje dziecko czytało. Teraz zmuszam Kacpra do 

czytania pod presją różnych kar albo nagród. Też mu często wieczorem 

czytam. Ostatnio Opowieści z Narnii. 

Z. N.: Jeśli miałaby Pani stać się jakimś bohaterem książki, byłaby 

Pani…. 

E. Cz.: Królową Śniegu. Bardzo fascynuje mnie ta postać. Może nie do 

końca. Jednak, gdybym miała możliwość stać się, na jakiś czas, postacią  

z książki, to byłabym właśnie Królową Śniegu. 

Z. N.: Czy jako nastolatka była Pani zauroczona jakimś bohaterem 

książkowym, a może któryś z kolegów go Pani przypominał? 

E. Cz.: Nie. Raczej nie. 

Z. N.: Miejsce z książki, w które chciałaby Pani się przenieść. 

E. Cz.: Byłyby to Mazury. 

Z. N.: Dlaczego? 

E. Cz.: Tam wydarzyła się piękna scena miłości. Było to w jednej  

z wymienionych wcześniej książek Krystyny Siesickiej. 
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Z. N.: Wiemy, że książka przegrywa dzisiaj z Internetem, czy telewizją. 

Młodzi ludzie niechętnie czytają. Co zrobić, żeby czytanie stało się 

modne? Jak zachęcić nas do czytania. 

E. Cz.: Oto sposób, który podaję swoim uczniom. Przed snem można 

czytać (każdego dnia) 20 minut. Sama korzystam z tej metody. W zeszłym 

roku, tym sposobem przeczytałam pięć książek i to nie byle jakich, bo 

każda z nich miała około 700 stron. Jak wiecie muszę przygotować się do 

zajęć na następny dzień. Mam rodzinę i obowiązki z nią związane. Nie 

mam już tyle czasu na czytanie, jak wtedy, kiedy byłam młodą 

dziewczyną. Mogłam wtedy zajmować się czytaniem cały dzień. 

Z. N.: Serdecznie dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. Było nam 

bardzo miło. 

E. Cz.: Dziękuję. Mi również. 

 

 

 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Nowak 

Zdjęcia wykonał: 

Mikołaj Zieliński 

 

 

PŁONIE OGNISKO 
 
Płonie ognisko, Idziemy na jagody, 

Stokrotka, Biały krzyż, Idzie zuch to tylko 

kilka z wielu piosenek zaśpiewanych  

29 listopada 2013 roku przez uczestników IX 

Festiwalu Piosenki Zuchowej  

i Harcerskiej. Przegląd wygrali wszyscy. 

Każdy otrzymał nagrodę i dyplom. 

Naszą szkołę reprezentowali Hubert Jaśkowiak i Mikołaj 

Zieliński. Chłopcy jako jedyni wystąpili w repertuarze solowym. 

Dla nich czuj, czuj, czuwaj! 

Do konkursu uczniów przygotowywał Pan Szymon Skotarek. 

 
Hubert Jaśkowiak 

Mikołaj Zieliński 

 

 

KULTURALNE PIELGRZYMOWANIE 
 

W roku 2013 Stowarzyszenie Patrzmy Sercem realizowało 

program Kulturalne pielgrzymowanie. W ramach projektu uczniowie 

obejrzeli spektakl i film w kinie Ciemna 3D w Lesznie. Młodzież 

uczestniczyła w seansie pt. Oszukane. 

Poza tym w szkole 

odbył się cykl warsztatów 

filmowych i teatralnych. 

 
Uczniowie  

klasy I a zaw. 
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O TUWIMIE RAZ JESZCZE 

 
Odchodzi rok 2013, rok Juliana Tuwima. Nasza szkoła pamiętała 

o nim podczas lekcji oraz przeróżnych okoliczności. 

W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele w ramach programu 

Czytające szkoły wystawili Rzepkę. Podczas tegorocznego pasowania pani 

Maria Pluta przypomniałam kilka wierszy Tuwima. Nasz szkolny kolega 

Dawid Kaczmarek wywołał uśmiech wszystkich uczniów, kiedy wystąpił 

jako Murzynek Bambo. W październiku i listopadzie nauczyciele wraz  

z uczniami wystawiali kolaż tuwimowski pt. Tuwim, Tuwim. I tak 

zaprezentowaliśmy Lokomotywę, Murzynka Bambo, Abecadło i Słonia 

Trąbalskiego. Wiersze przeplatane były piosenkami. 

 
Karolina Czamańska 

Patrycja Koralewska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z Paniami, które w tym roku szkolnym 

rozpoczęły pracę w naszej szkole 

 

Imię i nazwisko: Anna Pieprzyk. 

Wiek: 27 lat. 

Ulubiona potrawa: pierogi z truskawkami. 

Ulubiony kolor: czarny i szary. 

Hobby: jazda na rowerze i nartach. 

Gdybym na jeden dzień mogła stać się  

zwierzęciem, to byłabym: kotem. 

Pogoda na cały rok: lato. 

Boję się: szczurów. 

 

 

Imię i nazwisko: Magdalena Miler. 

Wiek: 27 lat. 

Ulubiona potrawa: kotlet schabowy, ziemniaku puree.  

Ulubiony kolor: zielony. 

Hobby: jazda na rowerze, bieganie. 

Gdybym na jeden dzień mogła stać się zwierzęciem, to byłabym: 
tygrysem.  

Pogoda na cały rok: ok. 25°C. 

Boję się: wysokości. 

 

 

 
Rozmawiały: 

Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Nowak 
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GGRRUUDDNNIIOOWWYY  KKIIEERRMMAASSZZ  
 

6 grudnia odbył się w naszej szkole bożonarodzeniowy 

kiermasz. Mogliśmy podziwiać i zakupić prace naszych koleżanek  

i kolegów. Wystawa była przepiękna: wspaniałe szkatułki na 

biżuterię, niepowtarzalne bransoletki, ozdoby świąteczne, zabawne 

magnesy na lodówkę, wisiorki i kolczyki. Każdy mógł znaleźć coś 

dla siebie. Do tego zapach ciasta. 

Świąteczną atmosferę tworzyły również kolędy zaśpiewane 

przez panią Annę Spławską przy akompaniamencie pań: Izabeli 

Kaczmarek i Magdaleny Perekietki. 

 
Mikołaj Zieliński 

 

 

 

 
 

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek, 

Nowego Roku  
spełniającego wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia 

 
życzy 

 
REDAKCJA 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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Wyszperane z Internetu 

 
CO WARTO PRZECZYTAĆ? 

 

Kwadrans, Emilia Kiereś 
 

Są miejsca, które przyciągają dziwne 

wydarzenia. Są chwile, które decydują  

o wszystkim. Co się może zdarzyć w ciągu 

kwadransa? I jak długo może trwać kwadrans? 

Kiedy Filip znajduje stary zegar, sprawy 

się zazębiają, a czas zaczyna się mylić. Tajemnicza 

i porywająca opowieść Emilii Kiereś prowadzi 

czytelnika przez labirynt przygód, mnoży niezwykłe pytania. 

Powieść ta bawi nie tylko dzieci. 
 

 

 

 

 

 

CO, GDZIE I KIEDY? 
 

15.12.2013 – Góra – II Adwentowy Jarmark 

Wyrobów Tradycyjnych 

19.12.2013 – Leszno – Anielski Koncert 
19.12.2013 – Lubiń k/Krzywinia – Lubińskie Kolędowanie  

z Gwiazdami 
29.12.2013 – Osieczna – XII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów 

Śpiewaczych PZERiI – „Śpiewamy kolędy  

i pastorałki”  
05.01.2014 – Lipno – Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 

 

 

Jak zachować się przy  

wigilijnym stole? 
 

Drodzy Uczniowie, 

oto kilka porad dla Was! 
 

Świąteczny savoir-vivre: 

1. Strój 
W tym dniu obowiązuje uroczysty, elegancki, popołudniowy styl. 

Panowie powinni być w marynarkach, a panie w eleganckich 

sukienkach. Do stołu zasiadamy w butach wyjściowych, 

odpowiednich do stroju. Błędem jest zasiadanie w domowych 

kapciach lub skarpetkach! 

2. Nakrycie stołu 
Ważne jest to, ile gości zasiądzie przy stole. Odległość pomiędzy 

talerzami powinna wynosić 60 cm. Pamiętajcie o prawidłowym 

rozstawieniu sztućcy obok talerza. Jeżeli goście nakładają sobie 

potrawy sami, to talerze mogą być ułożone bliżej siebie, natomiast 

jeżeli potrawy nakładamy gościom osobiście, powinno być trochę 

przestrzeni, by dojść do danego naczynia. Nie należy zapomnieć  

o nakryciu dla niespodziewanego gościa. 

3. Życzenia 
Przed kolacją wigilijną pamiętaj o świątecznych życzeniach! Życzenia 

zaczyna składać zawsze najstarsza osoba w rodzinie. Potem my 

zwracamy się z życzeniami do dziadków, rodziców, rodzeństwa  

i dzieci. Obowiązuje więc chronologia od najstarszego do 

najmłodszego. 

4. Kolędy 
Kolędowanie najlepiej powinno się zacząć po deserze. W żadnym 

wypadku nie wolno śpiewać podczas jedzenia czy przeżuwania. 

Natomiast podczas całej wieczerzy wigilijnej kolędy mogą być 

odtwarzane w tle. Nie wolno Wam włączać telewizora. 

Telewizor w tym wyjątkowym dniu powinien być wyłączony! 

 
Dominika Dąbrowska 

Szymon Wojciechowski 

Roman Zawalski 

http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3077/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3077/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3109/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,2614/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,2614/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3033/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3033/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3033/Itemid,656/
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Kącik kulinarny 
 

MAKOWE RENIFERY 
 

Składniki: 

Babeczki: 
 2 szklanki mąki 

 2/3 szklanki cukru 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 szklanka mleka 

 80 g oleju 

 2 jajka 

 ok. 2/3 szklanki suchego maku 

 troszkę skórki pomarańczowej 

Krem: 
 200 g twarożku 

 100 g białej czekolady 

 

Przygotowanie: 
Krok 1 

Najpierw do miski wsypuję składniki suche a potem mokre. Mieszam 

wszystko łyżką. 

Krok 2 

Nakładam ciasto do foremki wyłożonej papilotkami. Ciasto powinno 

sięgać do 2/3 wysokości. 

Wstawiam do nagrzanego do 180°C piekarnika i piekę ok. 25 minut. 

Zostawiam do wystudzenia. 

Krok 3 
Twarożek mieszam z roztopioną czekoladą. 

Krok 4 

Każdą babeczkę smaruję, z paluszków robię rogi. Dorabiam oczka  

i nosek. Wstawiam do lodówki. 

 

Smacznego! 
 

Dominika Dąbrowska 

Nowinki technologiczne 
 

Drukarki 3D 
 

Bardzo ciekawą rzeczą są drukarki 

3D. Można dzięki nim zaprojektować 

i wydrukować przedmioty, mechanizmy, 

a nawet części do auta! 

Za jakiś czas  drukarka 3D będzie 

tak powszechna w każdym domu jak dziś 

telewizor. Dojdzie do tego, że zamiast 

kupować w sklepie np. breloczek do kluczy, to wydrukujemy go sobie. 

Można będzie projektować osobiście różne części do maszyn  

i przedmioty, ale też ściągać gotowe szablony z Internetu. Takie nowinki 

technologiczne mają przed sobą świetlaną przyszłość. 
 
 

Sterowanie papierowym samolotem  
z pomocą smartfonu 
 

Nawet jeżeli macie już najlepszy samolocik z papieru to brakuje 

mu jednego – sterowania. Już niedługo! W serwisie Kickstarter pojawił 

się bowiem ostatnio gadżet nazwany PowerUp  3.0, który pozwala na 

kontrolę nad papierowym samolotem z pomocą smartfonu. A w jaki 

sposób? Bardzo prosto. PowerUp 3.0 składa się z jednego prostego 

elementu – ramki, na której przedzie zainstalowano moduł łączności 

Bluetooth, a na tyle niewielki silniczek ze śmigłem oraz sterem. 

Wystarczy złożyć z papieru naszą ulubioną konstrukcję, a następnie 

wsadzić ramkę do środka i pobrać dedykowaną aplikację dla smartfonu 

(na razie niestety to tylko iPhone'a, ale być może powstanie wersja dla 

Androida). 

I tyle – od teraz będziemy mogli sterować naszą papierową 

maszyną. 

 
Szymon Wojciechowski 

Roman Zawalski 

http://gadzetomania.pl/2010/09/27/kup-sobie-drukarke-3d
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/9061/jak-zrobic-najlepszy-papierowy-samolot-na-swiecie
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

1. Osoba, która pisze wiersze. 

2. Utwór Tuwima przedstawiony w naszej szkole z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

3. Zgubił je Hilary. 

4. „Zapominalski” słoń. 

5. Imię Tuwima. 

6. Stanął za babcią w wierszu Rzepka. 

7. Siedzą w trzecim wagonie w utworze Lokomotywa. 

8. Murzynek, który lubi psocić. 

9. Miasto, w którym urodził się Tuwim. 

10.  Ptak, który spóźnił się na kolację w jednym z wierszy Tuwima. 

11. Spadło z pieca i rozsypało się po kątach. 

 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

 

POKOLORUJ  OBRAZEK 
 

 
 
1 – żółty 

2 – czerwony 

3 – różowy 

4 – zielony 

5 – niebieski 

6 – czarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 1(19)/2013) otrzymuje Ewelina Komsta z klasy III u gimn. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 

 

STOPKA REDAKCYJNA 
Wszystko o wszystkim redagują członkowie koła dziennikarskiego 

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Patrycja Kuśnierczak, 

Jolanta Pawłowska 

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

   Nazwisko ___________________ 
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