
 rozpoczęliśmy realizację  
projektu  „Chodź, pokażę 
Ci Wolę”, przybliżającego 
ciekawe zakątki naszej 
„małej ojczyzny” 

 Prezentowaliśmy nasze 
pasje podczas szkolnego 
Festiwalu Talentów 

Dziękujemy                                    
Januszowi Korczakowi za: 
 postawę pełną szacunku i 

zaufania do dziecka, która 
łączy zasadę kierowania 
dziećmi z zasadą ich samo-
dzielności 

  poważne traktowanie 
spraw dzieci i ich przeżyć,  

 wychowanie w umiłowaniu           
dobra, piękna i wolności 

 znakomite wyczucie psychi-
ki dziecięcej  

 działalność w obronie praw 
dziecka 

 wzruszającą historię                   
o Królu Maciusiu, który 
chciał wszystkich uszczęśli-
wić i Mały Przegląd, który 
pozwala nam wyrazić wiel-
kie sprawy 

A z Korczakiem chodzi                 
o to, by otworzyć się na 
dziecko, doceniać je, wspie-
rać  jego działania i realizację 
pomysłów. Odkrywać jego 
potencjał,  dawać szanse na 
rozwijanie pasji, nieustannie 
inspirować i powtarzać,              
że  „jest dobre, że może,  
że potrafi...” 

W naszych działaniach i pra-

cy wychowawczej czerpiemy 

z myśli i mądrości  pedagogi-

ki Korczaka. Z radością ob-

serwujemy, jak nasze dzieci 

podejmują kolejne wyzwania, 

chętnie uczestniczą w przed-

sięwzięciach  i pracują nad 

samorozwojem. Dlatego  

chcemy się dzielić z innymi 

naszymi sukcesami  i spo-

strzeżeniami . Zatem posta-

nowiliśmy zawalczyć o War-

szawską Nagrodę Wycho-

wawczą im. Janusza Korcza-

ka.                                    

Nagroda  ma charakter hono-

r o w e g o  w y r ó ż n i e -

nia. Przyznanie tytułu laurea-

ta nagrody ma charakter pre-

stiżowy i podkreśla skuteczną 

działalność wychowawczą 

placówki.  

 
 

Oj, działo się działo… 
 poznawaliśmy działalność, 

twórczość i życie Korczaka 
 starliśmy się zdobyć szkolną 

„Odznakę  korczakow-
ską” (nie było to wcale ła-
twe, gdyż musieliśmy speł-
nić określone wymagania) 

 pisaliśmy listy  w ważnych 
dla  sprawach do „Skrzynki 
korczakowskiej” 

 wprowadziliśmy do szkolne-
go kalendarza święta niety-
powe: Dzień Życzliwości, 
Dzień Uśmiechu, Dzień 
Książki, Dzień Teatru, dzień 
Ziemi podczas których 
świetnie się bawiliśmy i 
uczyliśmy metodą projektu 

  obchodziliśmy Dzień Praw 
Dziecka – napisaliśmy list 
do rzecznika Praw Dziecka, 
prowadziliśmy klasowe dys-
kusje,   

       kontynuowaliśmy  współ-
 pracę  z UNESCO  
 kreatywnie rozwijaliśmy się 

biorąc udział w konkursach: 
Mapa Kariery, Szata dla 
Króla Maciusia, Lekki Klik i 
Pan Cyk,  projektach, np.: 
Eksperymentalnie nakręce-
ni”, „Projekty filmowe”, two-
rzyliśmy e-Qulturalnik 

 Wydaliśmy „Mały Przegląd    
        z Syreny” 
 spacerowaliśmy i poznawali-

śmy ciekawe miejscówki 
naszego miasta w Klubie 
Włóczykija 

O CO CHODZI Z  TYM KORCZAKIEM? 

Ważne tematy: 
 
 INSPIRACJE                                          

KORCZAKOWSKIE 

 MARZENIA DZIECI 

 100 ROCZNICA URODZIN 

JANA PAWŁA II 

 DZIEŃ MAMY 

 PANDEMIA 

 Z PAMIĘTNIKA... 

 MAMA EKSPERT 

 DOBRY HUMOR 

 SPOSÓB NA NUDĘ  

 WYNIKI  ANKIETY 

 KULINARIA 

24.06.2020 MAŁY PRZEGLĄD Z SYRENY PISMO DZIECI I MŁODZIEŻY 

GAZETKA INNA NIŻ WSZYSKIE,  NIEPOWTARZALNA… 
 

WYDNIE W ROKU LICZNYCH DZIAŁAŃ INSPIROWANYCH  PEDAGOGIKĄ JANUSZA KORCZAKA,  
 

W ROKU 100 ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II 
 

W CZASIE  ŚWIATOWEJ  PANDEMII KORONAWIRUSA 

MAŁY PRZEGLĄD Z SYRENY  

 „Kiedy śmieje się dziec-
ko,  śmieje się cały świat” 

 
„ Dziecko to jutro” 

 
„Dobry człowiek to taki, 

który czuje co drugi            
czuje!”   



Być człowie-
kiem, znaczy 
posiadać krysz-
tałową moral-
ność, nieograni-
czoną tolerancyj-
ność, do pasji 
posuniętą praco-
witość, dążyć 
do ciągłego 
uzupełniania 
swego wykształ-
cenia, pomagać 
innym.” 
 
„Dzieci nie są 
głupsze od do-

rosłych, tylko mają mniej 
doświadczenia.” 
„Nie ma dzieci – są ludzie; 
ale o innej skali pojęć, in-
nym zasobie doświadcze-
nia, innych popędach, in-
nej grze uczuć.” 
 
„Bez pogodnego, pełnego 
dziecięctwa, całe życie jest 
kalekie.” 
 
„Dziecko ma prawo do 
poważnego traktowania 
jego spraw, do sprawiedli-
wego ich rozważania.” 
„Trzeba się porozumieć, 

trzeba się pogodzić. I trze-
ba przebaczać. Często 
wystarczy przeczekać.”  
„ Pozwól dzieciom błądzić                                            
radośnie dążyć do popra-
wy. Dzieci chcą się śmiać, 
biegać, swawolić” 
 
„Dziecko nie może myśleć 
«jak dorosły», ale może 
dziecięco zastanawiać się 
nad poważnymi 
zagadnieniami dorosłych; 
brak wiedzy i doświadcze-
nia zmusza je, by inaczej 
myślało.” 
                   Wybór: Zuzia, kl. 5 

„Dziecko ma prawo do poważnego trak-
towania jego spraw, do poważnego ich 
rozważania”     
                                Janusz Korczak 
 Są takie sprawy i rzeczy,  o których wstydz 
nie mamy odwagi lub wstydzimy się  mówić,  
dlatego bardzo ważna jest dla nas skrzynka, 
do której możemy anonimowo wrzucać listy,    
a odpowiedzi otrzymujemy na tablicy ogło-
szeń, albo tak jak chcemy…  
W czasie  pandemii działa  wirtualna skrzyn-
ka: 

skrzynkakorczakowska139@op.pl 
Jeśli coś leży mi  na sercu…                     
Jeśli mam  problem...                                
Jeśli potrzebuję pomocy…                          

Jeśli widzę, że komuś dzieje się krzywda…                                                               
Jeśli mam pomysł na akcję szkolną, na jakieś 
zmiany…                                                        
Jeśli po prostu chcę porozmawiać, podzielić się 

troską czy radością…. 

 PISZĘ I OTRZYMUJĘ ODPOWIEDŹ 

                                                           

Anonim, kl. 7  

PRZECZYTAJ, ZAPAMIĘTAJ, WKLEJ W SERCE  

SKRZYNKA KORCZAKOWSKA i NASZE PROBLEMY 

JANUSZ KORCZAK 

społeczny pochodzenia ży-

dowskiego.  

Prekursor działań na rzecz 
praw dziecka i całkowitego 
równouprawnienia dziecka. 
Wprowadził samorządy wy-
chowanków, które miały pra-
wo stawiać przed dziecięcym 
sądem swoich wychowaw-

ców. W 1926 roku zainicjo-
wał pierwsze pismo redago-
wane w większości przez 
dzieci – „Mały Przegląd”.  
Pionier działań w dziedzinie 
resocjalizacji nieletnich, dia-
gnozowania wychowawcze-
go, opieki nad dzieckiem 
trudnym.  

 Janusz Korczak, właściwie 

Henryk Goldszmit, znany 

też jako: Stary Doktor lub 

Pan doktor (ur. 22 lipca 1878 

lub 1879 w Warszawie,          

zm. 5 lub 6 sierpnia 1942 w 

Treblince) – lekarz, pedagog, 

pisarz, publicysta, działacz 
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Ach, te problemy. Niektóre 
większe, niektóre mniejsze. 
Jednak każde dziecko jakieś 
ma! Czasem błahe, jak zapo-
mnienie zabawki z domu,  dla 
przedszkolaka może być pro-
blemem ogromnym. Każdy 
przywiązuje się do jakiejś rze-
czy, czasem na chwilę, czasem 
na kilka lat. Problemy mogą być 
też inne, takie jak dręczenie 
przez kogoś. W takiej sytuacji  
zapewne potrzebna będzie 
interwencja ludzi dorosłych. 
Trzeba , że każdy problem da 
się jakoś rozwiązać :).                                                     
  Kinga, kl.7 

Problemy dzieci? ...lekcje, 
wstawanie rano, brak kontaktu 
z innymi dziećmi,  samotność. 
LENISTWO niektórzy w czasie 
pandemii popadli w lenistwo! 
Nie chce im się nic robić! 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prekursor
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1878
http://pl.wikipedia.org/wiki/1879
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1942
http://pl.wikipedia.org/wiki/Treblinka_%28KL%29


O czym marzą dzieci?   
                  
Żeby świat był dobry 
I żeby nikt nie płakał, wyjmując nos spod kołdry! 
 
O podróżowaniu, super mocach, lataniu, szkole, kloc-
kach lego,  braciszku, własnym koniu,  nieograniczonej 
liczbie przyjaciół, o piesku, żółwiu, życiu wiecznym,  
szczęściu, zdrowiu, miłości bliskich, podróżowaniu ze 
zwierzęcym przyjacielem,  spokoju, siostrzyczce, końcu 
koronavirusa,  o sukcesie, o własnym koniu, o mieszka-
niu  w  domu, a nie bloku,  o zakupach,  
wspaniałych wakacjach,  przyjacielu od serca, psiku-
sach….. 

«Dzieci! Dumne miejcie zamiary! 
Górne miejcie marzenia i dążcie do sławy 

Coś z tego zawsze się stanie!» 

PROBLEMY I MARZENIA 

PISZĘ DO PANA… 
dziców okazuje dzieciom miłość, szacunek, stara się zapewnić 
dobre warunki do nauki i rozwoju swoich pociech. W tamtych 
latach część dzieci miała szczęście napotkać na swej drodze 
Pana, który swoim bezinteresownym postępowaniem udowad-
niał jako lekarz, pisarz, wychowawca, ale przede wszystkich 
jako zwykły człowiek, że warto walczyć o tych najsłabszych. 

Czytając tylko wybrane cytaty z Pana utworów czuję, 
jakby był Pan jednym z nas, dzieckiem, które mnie rozumie. 
Wyobrażam sobie też Pana jako dorosłego, który pozwala pytać 
o wszystko, wie z jakimi problemami mogę się spotkać i co 
mnie interesuje. A odpowiedzi jakich oczekuję są krótkie, zrozu-
miałe i poważne. Uważam, że był Pan dla swoich wychowan-
ków wspaniałym przewodnikiem, tak jak dla mnie są moi rodzi-
ce i nauczyciele.  

Jako przedstawicielka uczniów naszej szkoły, chcę 
Panu podziękować za dobro i poświęcenie, jakie okazywał Pan 
przez całe swoje życie najmłodszym, bezbronnym, moim rówie-
śnikom. Mam nadzieję, że każdy z moich kolegów i koleżanek, 
ale także nauczycieli, będzie starał się swoją postawą w szkole 
i poza jej murami naśladować Pana. Byłaby to szkoła marzeń. 
Cieszę się, że mimo iż nie ma Pana wśród nas, pozostał Pan z 
nami w swojej twórczości. 

Dziękuję Panu!                          Maja, 1b 

 

Panie Korczaku! 
Gdyby Pan żył, to pewnie miałby Pan dużo więcej pomysłów. 
Może dzieci mogłyby zasiadać w Parlamencie  i mogłyby rzą-
dzić. Ale byłoby super!  Tylu Królów Maciusiów! 
Ja jako dziecięcy poseł zarządziłbym obowiązkowy uśmiech,  
i życzliwość wszędzie! No i oczywiście dłuższe wakacje, cho-
ciaż teraz w czasie pandemii nie chodzimy do szkoły i trochę 
za nią tęsknię. W takim razie wakacji 2 miesiące wystarczy, 
ale może super atrakcje dla dzieci… i koniecznie, koniecznie 
zabawę!  Bo dzieciństwo jest od tego by się bawić na całego;) 
                                                                Wesoły  Jasiek 
Drogi Panie Januszu Korczaku! 
 Na początku mojego listu chciałabym wyrazić po-
dziw dla Pana za to, jak poświęcił się Pan w swoim życiu 
dzieciom. Jestem jeszcze młoda, znam Pana i Pana twór-
czość tylko z opowiadań mojej mamy i przeczytanych frag-
mentów Pana utworów, jednak już teraz żałuję, że nie mogę 
przenieść się w czasie, poznać Pana osobiście. To niespoty-
kane, mieć kontakt z kimś, o tak wielkim sercu w dzisiejszych 
czasach. Kogoś, kto sam nie ma dzieci, a potrafi się tak zaan-
gażować w pomoc im. 

Podziwiam, że troszczył się Pan o rozwój dzieci. 
Mimo wykształcenia, umiejętności jakie Pan posiadał, wybrał 
Pan pomoc słabszym, bezbronnym istotom, czego dowodem 
jest Dom Sierot. Warunki jakie Pan tam stworzył swoim wy-
chowankom odbiegały znacząco od tych, jakie miały u swoich 
bliskich. Dzieci pracowały, miały swoje obowiązki. Otoczył je 
Pan troską, zapewnił im godziwe warunki do życia, żeby mo-
gły poczuć się jak w prawdziwym domu. Dzięki temu czuły się 
kochane i potrzebne.  

W dzisiejszych czasach jest inaczej. Większość ro-
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Sposoby na  nudę…wyplatanie bransoletek, gimnastyka, zaba-

wa z psem, czytanie gazet, oglądanie starych zdjęć, jazda rowe-

rem, śpiewanie, nauka porozumiewania się z dorosłymi, pomoc 

rodzicom, prace w ogródku, zabawa z kotami, spanie, jedzenie, 

gry planszowe, spacer, familijne oglądanie filmów i seriali, lepie-

nie z gliny, bujanie się na hamaku.          

Mój sposób na nudę to jazda  konna, a  ponieważ są tam 

używane palcaty, postanowiłam pozbierać różne gałęzie i 

zrobić je własnoręcznie. Patyki obrałam z kory, miejsce w 

którym będę je trzymać posmarowałam klejem i owinęłam 

sznurkiem. Zamierzam zrobić również opaskę na rękę, któ-

ra w razie wyślizgnięcia się bata, zapobiegnie jego upusz-

czeniu. Ostatnią rzeczą jaką zrobię, będzie dodanie do 

cienkiej części dwóch kawałków gumy, które w czasie ma-

chania będą uderzać o siebie wydając dźwięk. Sądzę, że 

sposobem na nudę są właśnie własnoręcznie wykonywanie 

rzeczy, przydatne do realizacji naszych pasji.     
                      Kinga, kl. 7 



Kiedy piszę ten artykuł trwa okropna pandemia koronawirusa, więc postanowiłem zba-

dać, jak się czują uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w dobie tego wirusa. Ten artykuł jest 

właśnie o tym. Ankietę zrobiłem w Google Forms’ach. Arkusz wypełniło 90 uczniów i 23 nau-

czycieli. Wklejam poniżej wykres, z którego wynika, że ankietę wypełnili przedstawiciele 

wszystkich klas, a najwięcej uczniów z 3 klasy! 

Emocje 

Następnym tematem były emocje. Aż 40 osób zaznaczyło, że w dobie koronawirusa czuje się 

dobrze (na 4 w skali 1-6). Prawie nikt się nie czuł fantastycznie, ani beznadziejnie. Zobaczcie!  

JAK SIĘ CZUJE NASZA SZKOŁA W DOBIE KORONAWIRUSA? 

Zajęcia 
Najpierw pytałem o to, co uczniowie i nauczyciele robią podczas kwarantanny i zamknięcia 
szkoły. 
Wśród uczniów najczęstsze zajęcia to: odrabianie lekcji, granie w gry (różne: komputerowe, 
planszówki, karciane, na instrumentach), spacerowanie, oglądanie seriali i filmów, lekcje on-
line, ewentualnie nudzenie się. Najgorzej mają 8-klasiści, bo mają egzaminy i ciągle się uczą :( 

Nauczyciele zajmują się teraz głównie: pracą, czytaniem, sprzątaniem, doszkalaniem się na 

webinarach, szukają materiałów dla uczniów, organizują lekcje zdalne, spotykają się wirtualnie, 

oglądają filmy i seriale, rozmawiają przez telefon, spacerują. Niektórzy prowadzą Google Cla-

sroom i zajmują się swoimi dziećmi. Wygląda na to, że nauczyciele głównie mają teraz czas 

na: pracę, pracę, pracę i trochę na czytanie. 
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Pytałem  również o najczęściej odczuwane  emocje  wśród uczniów i nauczycieli. Można było 

wybrać: radość, smutek, złość, żal, ekscytacja, samotność, ulga, tęsknota, strach, spokój, 

szczęście, nuda, niepokój i inne. Najczęściej wybierano tęsknotę, nudę i smutek… niekiedy 

złość. Pozytywnych emocji było mniej. Jeśli  chcecie to zobaczcie: 



Złe strony pandemii i zdalnej szkoły 
Większość uczniów i nauczycieli pisze o niepewności, zagrożeniu i bezsilności przed wirusem. 
Również większości dokucza: „noszenie maseczek”, „lekcje online”, „stres” i „lektury”. Dla wszyst-
kich uciążliwy jest BRAK spotkań towarzyskich :( Nauczyciele smucą się z powodu, większej ilości 
pracy. „Brak szkoły” – też smutna perspektywa. Niefajną sprawą jest „izolacja międzyludzka”, ale 
musimy się izolować od siebie. No i nie możemy chodzić do kina i teatru i tym podobnych miejsc. 
Niektórzy uczniowie klas ósmych martwią się problemami z rekrutacją do szkół ponadpodstawo-
wych. Inni twierdzą, że najgorszy jest strach o zdrowie. 
Dobre strony pandemii i zdalnej szkoły 
Większość uważa, że dobrą stroną pandemii jest możliwość spania dłużej. Niektórzy piszą, że nie 
ma takiej rzeczy, a inni: „siedzenie na telefonie” lub „oglądanie seriali”. Większość uważa, że ma 
więcej czasu dla rodziny. Dobre jest również „odświeżenie planszówek” i „czas spędzany z dziec-
kiem” (to pisali nauczyciele). Niektórzy uważają, że jest więcej „możliwości uczenia się, według 
własnych upodobań.” Zdarzały się również refleksyjne i zabawne odpowiedz: „czas kwarantanny to 
czas przemyśleń” oraz „paliwo jest tanie” :) Nauczyciele piszą, że doskonalą swoje umiejętności 
IT: „zdobywam nowe kompetencje i umiejętności w pracy z komputerem”, „poznaję nowe progra-
my, w których mogę pracować, tworzyć, ale też rozwijam swoje pasje.” Uczniowie klasy 0  cieszą 
się z „przerw w dogodnym dla siebie czasie”. W odpowiedziach znalazłem również ważne słowa: 
„można zadbać o zdrowie”. 
Podsumowanie 
Na koniec napiszę kilka słów od siebie. Dla mnie najlepsze w tym czasie jest uczenie się informa-
tyki zaawansowanej, a najgorsze łączenie online zamiast spotkań i NOSZENIE MASECZEK! Od-
czuwam emocje takie jak inni: smutek, tęsknota, trochę nuda i strach. Jednak mam nadzieje, że 
szybko wygramy wojnę z wirusem! 
                                                   Przeprowadzenie ankiety i opracowanie Tymek  Sinkowski, kl.2a 
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Czy wiecie, że… 
 
1.Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 
1522 roku i oczywiście pierwszym Polakiem sprawującym 
urząd Papieża. 
 
2. Papież odwiedził aż 132 kraje świata, 900 miejscowo-
ści i w drodze łącznie spędził ponad 1,5 roku. Znane jest 
również wyliczenie, że podczas podróży aż 2, 4 tys. razy 
przemówił do wiernych. 
 
3. Papież był również niezwykle oryginalną osobą. Nosił 
na ręku zegarek i czytał bez okularów, uprawiał sport—
narciarstwo i kajakarstwo. Uwielbiał  także wspinaczkę 
górską. 
 
4. Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie 
rockowym, który miał miejsce w Bolonii. Jan Paweł II ła-
mał wszelkie stereotypy. 
 
5. Karol Wojtyła pierwszy Papież, który napisał list do 
dzieci. 
 
6. Znał biegle aż 7 języków obcych: angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, łacinę, ukraiński, 
czeski i węgierski. Porozumiewanie z innymi przychodziło 
mu z dużą łatwością. 
 
7. W pierwszym roku swojego pontyfikatu, zlecił  wybudo-
wanie basenu oraz o renowację kortu tenisowego w Wa-
tykanie. Stawiał na rekreację i zdrowy styl życia. 
 

ciekawe przygody Alojzego    
i Leokadii. 

Powieść powstała w 1965r. 
Kiedy dostałam tą książkę, 
od razu zaczęłam ją czytać. 
Jest ona bardzo wesoła i 
śmieszna. Osoby, które wy-
stępują w książce to: Leoka-
dia, Alojzy, kwiaciarka i wdo-
wa. 
Leokadia to bardzo niesamo-
wity koń, który zachowuje się 
jak człowiek. W pewnym 
momencie dzieje się coś 
dziwnego i zaczynają się 

 
 

SZKOLNA RECENZENTKA  ANIA POLECA 
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100 LECIE URODZIN JANA PAWŁA II 

8. Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który zapraszał 
na  audiencje przedstawicieli mediów. Organizował rów-
nież konferencje prasowe. Swobodnie i spokojnie  odpo-
wiadał na zadawane pytania. 
 
9. Czy wiesz, że Karol Wojtyła  dosłownie w ostatniej 
chwili przybył na konklawe, na którym wybrano go na pa-
pieża? Do kaplicy Sykstyńskiej wszedł jako ostatni, nale-
ży wspomnieć, że po zamknięciu bram nie wpuszcza się 
tam już nikogo, nawet kardynałów. 
 
10. Matka Karola Wojtyły osierociła go gdy Karol miał 9 
lat.  
 
12. Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, w której 
58 lat później został wybrany na papieża.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogie dzieci tworzycie łańcuch solidarności łączący pięć 
kontynentów i stwarzacie — również najuboższym —
 możliwość “dawania”, a najbogatszym “otrzymywania” —
 poprzez dawanie. Dbajcie nadal o tę “wymianę darów”, 
która przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla 
wszystkich. 
                                                                            Jan Paweł II do dzieci 

Książkę poleciła mi Mama. Zo-
stała ona wydana w Warszawie, 
w 1972 roku przez wydawnic-
two Czytelnik. „Kraina Sto Piątej 
Tajemnicy” opowiada o dziw-
nych stworzeniach takich jak: 
dintojry , pikolaczki, proklitki, 
enklitki, morskie krowy i inne. 
Główni bohaterowie to Asia i jej 
tata Zbyszek. Przenoszą się oni 
do fantastycznej „Krainy Sto 
Piątej Tajemnicy”.Bardzo pole-
cam tę książę dla wszystkich 
dzieci i dorosłych. 
                               Ania, kl. 3b 



Kiedy moja Mama była mała to... 

...nie miała komputera i dostępu do internetu.  
 … spędzała dużo czasu z dziewczynami pod 
blokiem, grała w gumę i jeździła w wakacje do 
babci i dziadka na wieś. 
…babcia zabierała ją do krawcowej, aby uszyć 
jej sukienki. 
…miała dużo zwierząt: kota, psa, rybki,    kanar-
ka i żółwia. 
…marzyła, aby mieć jak Janka (postać z filmu)  
swojego konia. 

                                         Zuzia, kl.5 

Kiedy moja Mama była mała, 
to była wzorową uczennicą 
przez osiem lat i przez siedem 
lat była przewodniczącą klasy, 
a w ósmej klasie była 
przewodniczącą 
szkoły  
                   Oliwia, kl. 7 

KIEDY MAMA BYŁA MAŁA... 

Kiedy moja Mama była 
mała to lubiła grać         

w piłkę nożną.  
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MAMY,  

ACH TE  MAMY... 

Kiedy moja Mama była mała to…                                                                                 

bardzo lubiła śpiewać, a teraz moja siostra 

robi to samo. 

                                                        Klaudia, kl.7 

Kiedy moja Mama była mała chciała być 
dziennikarzem sportowym albo piłkarzem. 
                                                         Ada, kl.6 

Kiedy moja Mama była mała, była   
bardzo inteligentną osóbką! 
I jest nadal! 
                                 Selime, kl.5 

Kiedy moja Mama była 
mała to bardzo lubiła moty-
le, łapała je na chwilkę i 
obserwowała wzory na ich 
skrzydłach.                                 
  Kinga, kl.7 

Kiedy moja Mama była mała, 
była śliczną dziewczynką, 
która robiła różne psikusy! A 
teraz jest moją najśliczniej-
szą, najsłodszą, najukochań-
szą, najwspanialszą MAMĄ i 
nadal robi różne  psikusy jest 
najszaleńsza i kocham ją  
bardzo  mocno                
Jasiek, kl.2 

Mama mówi, że kiedy była 
mała wszystko było inne…. 
Ale czytała tak samo jak ja 
„Dzieci z Bullerbyn” 



„Jeśli chodzi o charakter, to 

moja Mama jest zwariowana, 

a ja mam wrażenie, że je-

stem bardzo podobna do 

niej. Obie lubimy żartować i 

robić śmieszne rzeczy. Moi 

znajomi mówią, że jestem 

bardzo energiczną dziew-

czynką, podobnie jak moja 

Mamusia. Obie jesteśmy 

także niecierpliwe, ale nad 

tym pracujemy. Poza charak-

terem, jestem też podobna 

do Mamy z urody”.             
Maja Michalak, kl. 1b 

„Ja i moja Mama jesteśmy 

bardzo aktywne, obowiązko-

we, nigdy się nie nudzimy. 

Bardzo lubimy podróżować, 

uwielbiam nasze spontanicz-

ne wyjazdy. Razem lubimy 

jeździć na rolkach, łyżwach  i 

spędzać czas w kuchni. Ja i 

moja Mama mamy brązowe 

oczy. Po Tacie jestem od-

ważna i przebojowa”.  

          Maja Kępczyńska , kl.1b 

Ja i moja Mama to kopie, za-

równo z wyglądu, jak również 

z charakteru. Mamy taki sam 

kolor oczu, tata mówi, że na-

wet tak samo chodzimy. Lubi-

my razem oglądać TV, cho-

dzić na spacery do parku i na 

zakupy. Nasze ulubione da-

nie, które razem robimy, to 

naleśniki”.  

Maja Tabaka,  kl.1b 

Do Mamy jestem podobna 
systematycznością, pracowi-
tością, zaangażowaniem i 
charakterem. Do Taty jestem 
podobna obowiązkowością, 
wytrwałym dążeniu do celu     
i dokładnością. 
                          Zuzia, kl.5 

JA I MOI RODZICE... 

 Ja i moi Rodzice mamy 

ciemne, brązowe oczy. Ra-

zem z Mamą kochamy koty i 

mamy prawie taki sam roz-

miar buta! Lubię jeść obiad 

na dużym talerzu tak jak mój 

Tata!"                                            
Zosia Hałasiewicz, kl.1b 
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„Moja Mama tak samo jak ja 

lubi wychodzić na dwór. Moja 

Mama jest bardzo ładna i 

mądra też tak jak ja. Jest 

wrażliwą osobą i bardzo ją 

kocham. Mój Tata jest jak 

wielki pluszowy miś. Bardzo 

lubię jeździć z nim na basen, 

czasem robię z nim muzykę 

na syntezatorach. Jest faj-

nym Tatą i ma poczucie 

humoru zupełnie tak jak ja”.  

             Hania Stasiak 1b 

Jestem miła i mam dobre 

serce jak moja Mama. Pa-

trząc na nas, po oczach, 

piegach i po małym nosku 

widać, że to moja Mama. 

Lubię grać w szachy jak mój 

Tata i oglądać seriale. Lubi-

my dużo jeść, a nasza ulu-

biona zupa to kulkowa.  

         Pola Maruszkiewicz 1b 

„Lubię grać w gry planszowe 

jak moja Mama”.                   
Michalina Sidorowska, kl. 1b 

„My i nasza mama mamy po-

dobne poczucie humoru, roz-

piera nas energia. W trójkę 

lubimy taniec i pływanie. Ja 

Leon jestem empatyczny                       

i wrażliwy po mamie, a ja Maks 

konkretny”.                               
Leon i Maks Łazar 1b 

„Po Mamie jestem energicz-

ną gadułą, mamy podobne 

oczy. Po Tacie uwielbiam 

tańczyć i jestem giętka”.                                                           

        Julita Osińska, kl. 1b 

„Jestem wizualnie podobny 

do Taty: uśmiech, miny, 

włosy. Po mamie za to mam 

charakter i temperament”.      
Kacper Wojtkowski, kl. 1b 

Mamusiu, Tatusiu, 
KOCHAM WAS  

Jestem podobna do Mamy        

z wyglądu, a do taty z charak-

teru.  

                        Klaudia, kl. 7 

Lubię czytać książki jak mo-

ja Mama”.                         

Julia Jegier-Barszcz, kl.  2b 

Podobnie jak moja Mama 
lubię uczyć się języków 
obcych, podróżować, czy-
tać książki. Jestem tak jak 
moja Mama - osobą ambit-
ną, tolerancyjną. 
                          Ada, kl.6 

Do Mamy charakterem, do 
Taty, wyglądem;) 
 
                          Selime, kl.5 

Do Mamy jestem podobna 
bo jak sie uśmiechamy to 
mamy jeden dołeczek jeste-
śmy również ambitne i do-
ciekliwe, mamy też bardzo 
podobne dłonie, a do Taty      
z oczu i brwi i charakteru  
                   Oliwia, kl. 7 

Do Mamy jestem podobna po 
części w wyglądzie. Mam prawie 
taki sam kolor oczu jak ona, i 
trochę podobne rysy twarzy. Lu-
bię też rysowanie jak moja Ma-
ma, mimo tego iż uważam że jej 
wychodzi to lepiej.   Do Taty je-
stem jeszcze  bardziej podobna  
z wyglądu niż do Mamy, mam 
bardzo podobny nos i uszy do 
taty. Kolor włosów mam również 
bardzo podobny do koloru wło-
sów mojego Taty. Oboje bardzo 
lubimy (ja wręcz kocham) zwie-
rzęta. Bardzo lubię pomagać 
Tacie w różnych czynnościach.       
                             Kinga, kl. 7 

Jestem zbieraczem i kolekcjo-
nerem jak mój Tata - oboje 
uważamy, że wszystko się kie-
dyś przyda. Z Mamą podobno 
robimy takie same miny, mamy 
podobne gesty i charakter.    
  Zuzia, kl.5 



Dzień dobry. Jesteśmy uczniami 

klasy 6 i  chcielibyśmy prosić Pa-

nią o udzielenie nam wywiadu do 

specjalnego wydania „Małego 

Przeglądu z Syreny”. Czy zechce 

nam Pani udzielić odpowiedzi na 

kilka pytań? 

Oczywiście, z przyjemnością. 

Pełni Pani funkcję dyrektora w 

naszej szkole. Czy to jest trudne 

zadanie? 

Tak, to jest bardzo trudne i odpowie-

dzialne zadanie, jednak bardzo lubię 

swoją pracę, min. dzięki osobom, z 

którymi . Z przyjemnością mogę 

stwierdzić, że atmosfera pracy w 

naszej szkole jest bardzo dobra. 

Zawsze mogę liczyć na wsparcie 

oraz duże zaangażowanie i odpo-

wiedzialność nauczycieli, a także 

Waszych Rodziców. 

A co trzeba zrobić aby zostać dy-

rektorem? 

Aby  dyrektorem należy posiadać 

odpowiedni staż pracy i wykształce-

nie, a następnie przystąpić do kon-

kursu przedstawiając koncepcję pra-

cy w danej placówce. 

Jakie cechy według Pani powi-

nien posiadać dobry dyrektor? 

Dobry dyrektor powinien posiadać 

wiele  pozytywnych cech, ale wy-

mienię tylko niektóre. Powinien być 

wyrozumiały, życzliwy i serdeczny, 

ale jednocześnie wymagający wo-

bec siebie oraz w stosunku do in-

nych i odpowiedzialny. Powinien też 

mieć zapal i entuzjazm do wprowa-

dzania zmian—oczywiście na lep-

sze.  

Co panią cieszy, a co martwi w co-

dziennej pracy? 

Cieszą mnie sukcesy moich uczniów, 

ich kreatywność i zwyczajna radość 

każdego dziecka. Martwią mnie mniej-

sze i większe niepowodzenia dzieci, 

czasem ich trudne sytuacje życiowe.  

A czy posiada Pani jakiś sposób na 

zmartwienia, na stres? 

Dobra książka, rozmowa z bliską oso-

bą, długi spacer... 

Czy  Pani o czym marzyła, gdy była 

małą dziewczynką? 

Jak wszystkie dzieci miałam mnóstwo 

marzeń, np.. Marzyłam o dalekich po-

dróżach i wielkich przygodach 

A jakim była Pani dzieckiem i jaką 

uczennicą  będąc w naszym wieku? 

Starałam się  być dobrą i pilną uczen-

nicą i zwykle mi się to udawało :).  

Jak postrzega pani dzieci w naszej 

szkole? 

Większość naszych uczniów, to dzieci 

bardzo życzliwe, otwarte i pogodne. 

Często dostrzegamy ich zaangażowa-

nie i chęć niesienia pomocy innym, np. 

w licznych akcjach charytatywnych. 

Czy trudno jest pracować z takimi 

dziećmi jak my? 

Praca z dziećmi bywa trudna, jednak-

że daje wiele satysfakcji i przynosi 

mnóstwo radości. My dorośli uczymy 

was, ale i sami uczymy się od Was. 

Co pani ceni w dzieciach, uczniach 

najbardziej? 

W dzieciach największa jest szcze-

rość, uczciwość, 

otwartość.  Doce-

niam także odwagę uczniów, kiedy 

potrafią przyznać się do popełnio-

nych błędów. 

Przychodzi do pani kilku uczniów i 

oznajmia, że kupili farbę i chcą 

pomalować korytarz w kwiatki. Czy 

zaufa im Pani i pozwoli zrealizo-

wać pomysł? 

Pomysł jest bardzo ciekawy, ale jak 

każdy  wymaga przedyskutowania i 

przygotowania planu realizacji. Gdy-

by uczniowie przedstawili taki projekt 

i byłby on trafny, nie widziałabym 

przeszkód w jego realizacji. 

A czy pozwoliłaby pani dzieciom 

zarządzać szkołą, np. przez ty-

dzień? 

Lubię swoją pracę i nie chciałabym 

się z nią rozstawać aż na tydzień. 

Ale, np.. Z okazji Dnia Dziecka mogli-

byśmy przeprowadzić taki ekspery-

ment. 

Wyłowiła Pani złotą rybkę.  Jakie 3 

marzenia chciałaby Pani spełnić 

dzięki niej? 

Pierwsze: aby wszystkie dzieci były 

szczęśliwe, drugie: marzy mi się 

szkoła w pełni i bogato wyposażona 

w najrozmaitsze, najnowocześniejsze 

pomoce naukowe, a trzecie: by wszy-

scy moi uczniowie kończyli szkołę z 

bardzo dobrymi wynikami, pięknymi 

wspomnieniami i wyrastali na wspa-

niałych, mądrych dorosłych. 

Dziękujemy Pani za poświęcony czas 

i miłą rozmowę. Życzymy wielu suk-

cesów i uczniów, z których będzie 

Pani dumna. 

„My wychowujemy Was, ale i Wy nas wychowujecie...”  
O PRACY Z DZIEĆMI I NIE TYLKO, CZYLI WYWIAD Z PANIĄ BOŻENĄ RUTKOWSKĄ - 
DYREKTOREM NASZEJ SZKOŁY 
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PANDEMIA 

odpowiedzi nie zaskoczyły 

mnie. Najczęściej pojawia-

jącą się rzeczą byli przyja-

ciele. Każdemu z nas bra-

kuje osób, z którymi spę-

dzaliśmy czas na co dzień. 

Teraz ten kontakt został 

ograniczony do minimum, 

czyli rozmów przez tele-

fon. Drugą często wymie-

nianą tęsknotą było hobby. 

Zajęcia dodatkowe, które 

dotychczas były naszą 

odskocznią od szkoły, prac 

domowych i obowiązków 

również zostały przerwane 

na skutek rozwoju epide-

mii. Na końcu zostało nor-

malne chodzenie do skle-

pów i restauracji. Każdy 

lubi czasem iść i kupić 

sobie jakąś nową rzecz, 

albo zjeść coś pysznego. 

Jak wiadomo, powoli wiele 

obostrzeń zostaje zniesio-

nych, jednak mimo wszyst-

ko myślę, że nadal powin-

niśmy zachować pewien 

dystans, by sytuacja się 

nie pogorszyła. 

                  Claudia, kl. 7 

Pandemia, to specyficzny 

czas w naszym życiu. Każ-

dy przechodzi to w inny 

sposób, jednak wszyscy 

staramy się sprostać tej 

przedziwnej sytuacji, w 

której się znaleźliśmy. 

Wiadomo, że jest ciężko 

zarówno dorosłym, jak i 

dzieciom, ale jestem pew-

na, że niedługo wszystko 

wróci do normy. Postano-

wiłam zapytać moich zna-

jomych za czym najbar-

dziej tęsknią podczas kwa-

rantanny i właściwie ich 
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W czasie pandemii widzę  więcej  

Widoki z okien 

inne 

jakby piękniejsze... 



 
„…Fifa przyniósł do szkoły swojego białego szczura, 
nazywa się Gutek. Jest bardzo inteligentny (Gutek nie 
Fifa). Aportuje kawałki sera i zjada je dopiero za pozwo-
leniem. Na matmie, Kiedy pani Barszcz pisała na tabli-
cy, umoczyliśmy mu łapki w poduszce do stempli, nasą-
czonej zielonym tuszem. Gutek ucieszył się, kiedy go 
wypuściliśmy na biurko pani Barszcz. Trzeba było wi-
dzieć jej minę, kiedy zobaczyła białego szczura z czer-
wonymi oczami, który gania po otwartym dzienniku, zo-

stawiając zielone ślady łapek!  
Z jakiej książki pochodzi ten fragment? Str. 11 
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 Z okna  

w czasie pandemii koronawirusa 

UCZEŃ 139-TEJ  OD A DO Z,  
także w czasie pandemii  
 
A – ambitny, aktywny 

B – bezinteresowny 
C – ciekawy świata  
D – dobry 
E – empatyczny 
F – fantastyczny 
G – grzeczny 
H – z humorem 
I – inteligentny 
J – językoznawca 
K – koleżeński 
L – lojalny 
Ł – łagodny 
M – mądry 
N – nowatorski 
O – odpowiedzialny, obowiązkowy 
P – pracowity, pomysłowy 
R – radosny, refleksyjny 
S – samodzielny, sympatyczny 
T – twórczy, towarzyski 
U – uczynny, uroczy 
W – wzorowy, wrażliwy 
Z – zdolny, zgodny 
Ż – życzliwy  

#HOTKONKURSCHALLENGE 

Ze szkoły kiedyś wyszedłem,  

I na szczęście nie kichałem. 

Później tramwajem jechałem, 

I na szczęście nie kaszlałem. 

Otwieram lodówkę tam makaron i ryż, 

Kto wchodzi do mego ogródka słyszy: A kysz!, A kysz!, 

Siedemdziesiąt cztery rolki papieru mam, 

aż moi sąsiedzi krzyczą: ŁAŁ! 

Telefon codziennie odkażam, 

Wirusa pod nosem obrażam. 

Mamy pięć stopni w maju, 

 Na załamania jestem na skraju! 

Chodzenie w maseczkach jest jak obraza, 

Chyba nigdy  nie skończy się ta zaraza?! 

                                                  Tymon, kl. 6 



Poniedziałek, 16.03.2020 r. 
To już trzeci dzień pobytu w domu na wsi. Z obawy przed 
koronawirusem tata wywiózł mnie i mamę poza Warsza-
wę. Sam musiał wrócić dziś do pracy. Przez najbliższe 
dwa tygodnie będziemy kontaktować się tylko telefonicz-
nie. Od rana mama każe mi uczyć się, mówi że to nie są 
ferie. Uczę się mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne. Przez 
Librusa pan od matematyki przesłał bardzo długą listę 
zadań - co za męka! A za oknem słońce i ogromne po-
dwórze... Z języka polskiego także dostałam rozpiskę co 
robić, dzień po dniu. Muszę jednak najpierw skończyć 
czytanie lektury. Będę miała trochę opóźnienia. Pół dnia 
zeszło mi na czytaniu "Tajemniczego ogrodu". W końcu 
mogłam zająć się sobą   i tym co lubię. Z Zosią (moją sio-
strą cioteczną) biegałyśmy po podwórku, potem hulajnoga 
i jazda po wiejskiej drodze. Po powrocie grałyśmy na ta-
blecie.  
 
Wtorek, 17.03.2020 r. 
Mama walczy od rana z laptopem, zalanym kawą przez 
dziadka - ups! Musi znowu ustawić sobie zdalną pracę. 
Przynajmniej tym razem, to nie moja wina. Do polskiego   
i  matematyki doszły zadania z historii. Mam trochę prze-
pisywania i uzupełniania kart pracy. I jeszcze czytanie... 
Słońce świeci niemiłosiernie, żal siedzieć w domu. Wy-
chodzimy z Zosią na W-F. Zadzwoniłam do taty, jest prze-
ziębiony. Kaszle więcej niż zwykle. Mama martwi się        
o niego, mówi że ma słabe płuca. Kazała mu zrobić sy-
rop   z marchwi - za 2 dni pewnie kaszel mu przejdzie. 
 
Środa, 18.03.2020 r. 
Dziś koronawirus nie jest w domu tematem nr 1. Franek, 
mój trzyletni brat cioteczny przewrócił się podczas space-
ru i obił sobie okolice oka. Nie można sprawdzić co do-
kładnie się stało bo ciągle mruży oczy, mówi że go boli i 
płacze. Żal mi go, mimo że bywa denerwujący i dokucza 
mojemu kotu. Odrobiłam część zadań domowych. Dopiero 
dziś odkryłyśmy z mamą, że logując się na Librusie na 
koncie ucznia jest dostępnych o wiele więcej zadanych 
prac, niż widać to na koncie rodzica. Oj, miałabym zale-
głości, gdybym dalej korzystała z konta mamy. 
 
Czwartek, 19.03.2020 r. 
Franek już czuję się lepiej. Ma kilka siniaków i zaczerwie-
nione oko, ale już nie narzeka i łobuzuje jak zwykle. Po 
dobrym śniadaniu zabrałam się do lekcji, a potem do czy-
tania. Na dworze dziś zimno, nie chce się wychodzić na 
podwórko. Trochę nudna ta izolacja. Gdyby nie telefon 
zanudziłabym się na śmierć. 
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Piątek, 20.03.2020 r. 
Nadrabiam dziś polski. Skończyłam czytać lekturę, więc karty 
pracy nie powinny sprawiać już dużego problemu. Zrobiłam 
wszystko co wyznaczyła mi mama, pomogłam też Zosi. W nagro-
dę mamy obiecany wieczorny seans przy popcornie. Dwa odcinki 
„Locke and key” na Netflxie- czas start! 
 
Sobota, 21.03.2020 r. 
Pamiętnik będę prowadzić na komputerze. Zabieram się za prze-
pisywanie na czysto swoich notatek. Do Zosi przyjechała babcia 
Agnieszka, mamy więc nową dostawę chipsów na kolejne odcin-
ki naszego serialu. Jest trochę z dreszczykiem i wciągnął nas 
bardzo. Jutro wyproszę frytki od babci Aliny.  
 
Niedziela, 22.03.2020 r. 
Rano zadzwonił tata. Jest już zdrowy! Bardzo się cieszę, że nie 
był to żaden ciężki wirus tylko zwykłe przeziębienie. Mama po-
wiedziała, że zamknięcie szkół przedłużono do Wielkanocy. Nie 
wiem czy się cieszyć, czy płakać? Czasami za dużo krzyczy jak 
czegoś nie wiem. Pewnie to dlatego, że ciągle ogląda filmy o 
Hitlerze. 
 
Poniedziałek, 23.03.2020 r. 
Dzwoniłam dziś do babci Jadzi i prababci Zosi. Wszystko u nich 
w porządku. Mieszkają na malutkiej wsi, gdzie nie dzieje się z 
reguły nic ciekawego.  Zazwyczaj karmią kury  i zabierają im 
jajka. A! I mają z 10 kotów!!! 
 
Wtorek, 24.03.2020 r. 
W  szkole Zosi niektóre lekcje prowadzone są na kamerkach 
albo przez discorda. Czasami musi wcześniej wstać, żeby brać w 
nich udział. Ja przynajmniej mogę się wyspać. Tata męczy ma-
mę żeby mnie też wcześniej budziła, ale na szczęście ona też 
lubi sobie pospać. Po lekcjach nagrałyśmy z siostrą kilka filmi-
ków na Tik Toka. Ubawiłam się! 
 
Środa, 25.03.2020 r. 
Od samego rana biegałam po podwórku, albo raczej kręciłam się 
dookoła domu. Franek od godziny 7 siedział u babci i nie dawał 
mi spać. Skłamałam. On siedzi tylko wtedy kiedy je. Zazwyczaj 
biega i zagląda do każdego pomieszczenia. Irytuje mnie. Przy-
najmniej na dworze miałam chwilę spokoju. Zawsze mogę tłuma-
czyć się, że to W-f.  
 
Czwartek, 26.03.2020 r. 
Lusia (moja kotka) dziś przeholowała. W pogoni za zajączkiem   
z telefonu zmasakrowała pazurami narożnik babci. Teraz ma 
karę. Nie może wychodzić z pokoju. Boję się, żeby jej bardziej 
nie odbiło. Tata kazał mamie poszukać w Internecie nowego 
narożnika dla babci.  



Piątek, 27.03.2020 r. 
Franek chodzi z nowymi zadrapaniami. Domyślam się, że do-
szło do  bliskiego spotkania z Lusią. Nie chciał się przyznać, bo 
ciocia dałaby mu już całkowity zakaz zbliżania się do kota. Na 
dodatek w nocy Lusia znowu żarła mi włosy i odgryzła ich cał-
kiem spory kosmyk. Mama była w szoku kiedy musiała mi je 
rano rozplątywać i zobaczyła odgryzione kłaki. 
 
Sobota, 28.03.2020 r. 
Skończyłyśmy oglądać pierwszy sezon „Locke and key. Nie 
wiadomo kiedy będzie następny. Wielka szkoda! Mama mówi, 
że ze względu na „koronę” wszystko teraz ma opóźnienia.  
 
Niedziela, 29.03.2020 r. 
Lenistwo, tablet, frytki i filmy. Byłoby zupełnie wspaniale, gdyby 
nie przyszło Gestapo  i nie kazało powtórzyć do sprawdzianu. 

 
Poniedziałek, 30.03.2020 r. 
Test z "Tajemniczego ogrodu" był prostszy niż wcześniejsze 
sprawdziany z lektur. Może to dzięki temu, że robiłam go w 
domu, na spokojnie. Strzelałam tylko raz. Będzie dobrze. 
Praca nad nowymi zadaniami zajęła mi znowu pół dnia. Na 
szczęście popołudnie minęło przyjemnie. Wieś ma jednak 
dużo plusów. 

Zuzia, kl.5 
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filmy. Stanley Kubrick, John Travolta, Jackie Chan… to nie-

liczne z klasyków, które obejrzał.  Grease’ odtworzył chyba już 

trzy razy! Jak mam być szczera, to wolałabym żeby narzekał 

na płytkość postaci w kluczowych momentach dla fabuły, niż 

żeby zamykał się w pokoju i oglądał filmy o dżunglach albo o 

Beatelsach całymi wieczorami.  

Jasne, rozmawiamy ze sobą. Ale wydaje mi się, że przez tą 

całą kwarantannę nasze problemy stały się kilkukrotnie więk-

sze. Niby wszystko jest w porządku, ale  przez większość 

czasu powietrze wypełnia  ciężka cisza. I akurat to jestem w 

stanie zrozumieć, po prostu każdy z nas musi mieć chwilę dla 

siebie, gdy jesteśmy cały czas obok siebie. Może to po prostu 

nasilenie cech temperamentu? Mówię to z bolącym sercem, 

lecz niestety, ale mam wrażenie że mój introwertyzm pęcznie-

je niczym gotowany ryż. 

A jak z tym wszystkim daję sobie radę ja? No cóż, jeśli mam 

być szczera do bólu, to nie daję. Wiem, jestem malkontentem 

i pesymistką. Ale nazywam się Alicja Nowak i najwidoczniej 

taka już jestem. Po czternastu latach idzie się przyzwyczaić 

do własnego temperamentu. No cóż, nauki jest co nie miara, 

naprawdę. Czasami mam wrażenie, że zadają więcej niż nor-

malnie w szkole, szczególnie z mało znaczących przedmio-

tów, a nauczyciele nie chcą nam jak na złość poprawiać ocen. 

Ale, mój drogi pamiętniku, najlepszy słuchaczu, już moje zda-

nie na ten temat znasz, więc nie chcę się powtarzać. Chodzi 

też o tą całą sprawę z Zuzą, o to całe dorastanie i poczucie że 

moja delikatna i krucha wolność została bardzo boleśnie ukłu-

ta w serce, albo przynajmniej w płuco. Nie mogę spotykać się 

                                                                            15.05.2020 

Co to był za dzień… sama nie wiem, co o tym sądzić. Mija już 

kolejny miesiąc od kiedy  zaczęła się przymusowa kwarantan-

na, i osobiście uprzedzam, że można zwariować. Bo niby co 

można robić w stanie przymusowego zamknięcia, gdzie jeste-

śmy ze sobą dwadzieścia pięć na osiem? To naprawdę trud-

ne, szczególnie dla nastolatka. Dlatego składam już trzecie 

zamówienie w Empiku, żeby zabić czas.  

Moja mama kupuje kolejne ubrania ze stron popularnych sie-

ciówek, lecz w większości je odsyła,  bo tutaj materiał się gnie-

cie, bo przyszło z posiepanymi brzegami, bo za małe, za duże, 

na stronie wyglądało inaczej… Nie znam się za bardzo na 

psychologii, ale to może być jej sposób żeby się ogarnąć w 

całym tym szale, jakby mechanizm obronny. Natomiast jestem 

pewna, że to nie jest zakupoholizm, bo w jednej z książek, 

które ostatnio trafiły w moje ręce zjawisko kompulsywnego 

kupowania było szczegółowo opisane. Co prawda, liczba za-

kupów przez Internet się zwiększyła, ale moja mama nie myśli 

o zakupach przez cały czas, a jej przeglądarka nie ma w histo-

rii wyszukiwania tylko HM-u czy Stradivariusa. Jasne, jest to 

lekko dziwny sposób na radzenie sobie ze stresem, ale w su-

mie to rozumiem. Na początku pandemii mama stwierdziła, że 

jest to w pewnym sensie nowy rozdział kart historii i trzeba 

pomagać innym, więc jakąś połowę szafy oddała potrzebują-

cym, gdyż  sklepy będą zamknięte, a jak wiadomo w takiej 

sytuacji trochę nowych ubrań nie zaszkodzi. 

A tata? Pff, wydaje mi się że on to wszystko znosi jeszcze 

gorzej.  Ok, rozumiem że nigdy nie był zbytnio rozmowny, ale 

teraz jest kompletnie w swoim świecie. Nie opowiada tak wy-

lewnie co słychać w pracy jak to robił wieczorami, tylko ogląda Str. 13 
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z przyjaciółmi, nie mogę nawet wychodzić do sklepu osie-
dlowego po tabliczkę czekolady! Całe to dorastanie jest 
okropne, szczególnie gdy od ponad sześćdziesięciu dni 
jestem w klatce. Ale, jak zawsze, biorę przykład z innych            
i myślę pozytywnie, a przynajmniej próbuję. Zamówiłam 
sobie farby, płótna, i szpachelki malarskie i próbuję swoich 
sił w malarstwie, skoro rysowanie już nawet opanowałam. 
Moim pierwszym ,,dziełem’’, o ile można to tak nazwać, 
był malowany z zapartym tchem portret wokalisty Panic! At 
The Disco. A może nawet,  jeśli  namówię tatę żeby obej-
rzeć jakiś film to namaluję Paula McCartneya. Staram się 
też ograniczyć spożywanie słodkich napojów, żeby mieć 
lepszą cerę i wyładnieć,  gdy ta cała kwarantanna się 
skończy. Z resztą, o czym ja mówię? Jest grubo po dzie-
siątej wieczór, a ja siedzę nad notatnikiem przy jednej 
lampce i waniliowej świeczce, w obszernej, zmechaconej 
bluzie z kapturem i wylewam swoje żale na pogniecione, 
zżółknięte kartki zeszytu. Z naciskiem na to, że mam w 
ręku szklankę z kompotem z truskawek i wiśni, a obok 

mnie są ostre chipsy paprykowe. 

Myślę jednak, że będzie dobrze. Bo będzie prawda? Pro-
szę, pamiętniku obiecaj, że będzie dobrze! Wypowiedz 
słowa, których każdy się boi, bo nikt nie chce łamać obiet-
nic. ,,Wszystko będzie dobrze, obiecuje. Nie denerwuj się’’ 
– mówiła mi mama, ale z jej głosu wyczytałam, że próbo-
wała przekonać bardziej siebie, niż mnie. A gdy ostatnio 
rozmawiałam o tym z tatą, poklepał mnie tylko po ramieniu 
i posłał mi pełne nadziei spojrzenie. Lecz, jak wiadomo, 
nawet w największej i najpewniejszej nadziei znajduje się 
cząstka strachu.                                                                        
Wczoraj, rozmawiając z babcią przez telefon, zapytałam 
ją, jak sobie z tym wszystkim radzi, ale  ona zmieniła te-
mat zakłopotana, jakby wstydziła  się tego, co czuje. Dla-
czego ludzie tak robią? Mamy 2020, na Boga, a my cały 
czas okłamujemy siebie i innych uśmiechając się jak głupi 

do sera, gdy przed nami jest góra lodowa. 

 Mam tego wszystkiego po dziurki w nosie! Jestem intro-
wertykiem co prawda, ale potrzebuję kontaktu z rówieśni-
kami, nie oszukujmy się. W jednej z książek czytałam, 
że ,,aby nastolatkowi zapewnić wystarczająco dużo bodź-
ców, należy wystawić go na działanie pewnej społeczności 
o światopoglądzie podobnym do światopoglądu owego 
nastolatka’’ (Nawiasem mówiąc, nie mam bladego pojęcia 
jak ta książka wpadła mi w ręce, bo odniosłam wrażenie, 
że jej docelowym odbiorcą był zdesperowany rodzic, aspo-
łecznego dziecka). To, że zostaliśmy postawieni przed 
faktem strasznie  mnie denerwuje. Jasne, prędzej czy póź-
niej to całe choróbsko przyszłoby do naszego kraju. Nato-
miast, wydaje mi się, że i tak większość rodzimej, polskiej 
populacji była zdania ,,coś się zadziało w Chinach to za 
daleko żeby do nas przyszło’’. A jednak, jak kraj długi i 
szeroki,  każdy ma na nosie maseczkę, a na dłoniach rę-
kawiczki. Wiesz co mnie jeszcze denerwuje, pamiętnicz-

ku? Panika, która bezlitośnie rozsiewana jest w me-
diach. Ok, to dobrze, że pokazują jakie śmierć zbiera 
żniwo. Jednak dlaczego nie pokazują, ile ludzi w tym 
samym czasie  straciło życie w wypadkach samochodo-
wych, ile odeszło z powodu raka, wykrwawienia czy 
chociażby depresji? A dlaczego przez tak długi czas, 
media nie pokazywały ile osób wyzdrowiało? To co 
uprawia się na ,,wielkich ekranach’’,  to jedno wielkie 
czarnowidztwo i samospełniająca się przepowiednia. 
Aha, jeszcze jedno: dlaczego ludzie myślą , że to spi-
sek Chin, które chcą  stać się mocarstwem, gospodar-
czym i kulturowym jak Ameryka, albo żeby wyplenić i 
przecedzić populację w taki sposób, aby zostali ,,tylko 
najsilniejsi’’? Przecież to nie ma ani grama sensu, tak 
samo jak noszenie maseczki tylko na ustach i zostawia-
nie nosa na wolności. Czytałam, że białka wirusa nie są 
w stu procentach zgodne z naszymi. Więc, logicznie 
myśląc, jeśli ja kiedykolwiek robiłabym broń biologicz-
ną, to wolałabym żeby wykończyła sto procent ludzko-
ści, a nie trzy i pół. Poza tym,  Chińczycy mają staty-
stycznie wyższe IQ , więc sądzę,  że na to wpadli, sko-

ro ja to zrozumiałam.  

Wiesz co mnie śmieszy, a w pewnym sensie nawet nie-
pokoi, pamiętniku? Freddy Mercury i David Bowie, a 
dokładniej to ich piosenka :,,Under Pressure’’. Bo po-
wiedzmy sobie szczerze, każdy z nas jest w tym czasie 
pod presją. I to już nawet nie chodzi o środki ostrożno-
ści, tylko o sam fakt, że w każdej chwili możemy zarazić 
siebie samych i naszych bliskich. Kto by pomyślał, że  
w osiemdziesiątym pierwszym, czyli niecałe czterdzie-
ści lat temu pewni ludzie spotkają się i  kompletnie nie-
świadomie opiszą naszą codzienność w pewnej płasz-
czyźnie? To niesamowite, a zarazem przerażające. 
Tylko teraz, nie możemy dać sobie drugiej szansy, jak 
śpiewają wokaliści. Ja sobie naprawdę zdaję sprawę z 
tego, że tekst utworu mówi ,,pod presją ty i ja, nie pytał 
o to nikt/presja która dzieli rodziny na połówki i wypy-
cha ludzi na ulicę’’ a także już kultowe ,,to terror wiedzy 
na czym polega ten świat’’. U nas jest trochę inaczej, 
bo presja dzieli ludzi na więcej niż połówki i wypycha             
z ulic. Natomiast trzeba przyznać, że wiedza o kolej-
nych nowych zakażeniach i śmierci setek ludzi, to 

prawdziwy terror. 

Drogi pamiętniku. Jest późno, noc.  Tracę wątek, wypi-
łam już cały kompot. Będę kończyć,  przecież jutro też  
jest dzień, nowy dzień. Taki sam jak dziś, ale jednak 

inny. 

Mocno zmęczona kwarantanną i otaczającą nas rze-

czywistością 

                                                                            Ala 



Czy obecnie, praca w gabi-
necie  wygląda tak samo 
jak przed pandemią? 
Nie . Pacjent, który chce się 
umówić na wizytę, musi 
udzielić nam telefonicznie 
odpowiedzi na kilka ważnych 
pytań. Cały personel me-
dyczny jest dodatkowo za-
bezpieczony w odpowiednie 
środki ochrony osobistej, a 
gabinet odpowiednio dodat-
kowo zdezynfekowany i wy-
wietrzony. 
W co jest ubrany taki pra-
cownik medyczny? 
Każdy,  kto przebywa przy 
pacjencie w trakcie wizyty, 
oprócz mundurku ma na so-
bie dwie pary rękawiczek, 
maseczkę ze specjalnym 
filtrem oraz maseczkę chirur-
giczną, google, kombinezon, 
fartuch chirurgiczny, ochra-
niacze na obuwie, czepek i 
przyłbicę. 

Ubiór ten nie jest komforto-

wy, ale konieczny, ponieważ 

aerozol powstający w trakcie 

leczenia może rozprzestrze-

nić się na cały gabinet. 

Jak wygląda taka wizyta? 
Na początku przeprowadza-
na jest rozmowa telefoniczna 
i zaplanowanie wizyty tak, 
aby pacjenci nie mieli ze 
sobą kontaktu w poczekalni. 
Dezynfekcja rąk po wejściu 
do placówki i wypełnienie 
ankiety, przeprowadzenie 
wywiadu. 
Umówiona osoba pozostaje 

w maseczce do momentu, 
gdy usiądzie na fotel. Przed 
wizytą pacjent płucze jamę 

ustną płynem dezynfekują-
cym przez 30 sek. 
Na fotelu pacjent ma na  so-
bie: serwetę, okulary ochron-
ne i jeżeli jest możli-
wość  leczony jest przy użyciu 
koferdamu (niebieska guma 
na zdjęciu). 

Po wizycie rzeczy jednorazo-
we trafiają do kosza na odpa-
dy medyczne, a narzędzia i 
sprzęty są dezynfekowane i 
sterylizowane (tak jak to zaw-
sze się robi). 
Gabinet przed przyjęciem 
kolejnego pacjenta jest wie-
trzony. 
Czy można uniknąć wizyty 

u dentysty i jak sobie po-

móc będąc w domu? 

Hmm...tak w niektórych przy-

padkach można uniknąć wizy-

ty, jednak zależy jakiego ro-

dzaju jest to ból. Jeżeli skale-

czymy sobie dziąsło, przygry-

ziemy niechcący policzek lub 

zrobi się nam afta, taką ranę 

dobrze jest płukać szałwią lub 

preparatem AlfaMed, który 

ma w swoim składzie wiele 

wspaniałych ziół. Bardzo do-

bra jest maść Sachol i nieco 

droższa Solcoseryl.  W przy-

padku gdy ząb reaguje na 

zimno trzeba unikać kwa-

śnych i słodkich pokarmów i 

zmienić szczoteczkę na 

miękka np.Colgate Slim Soft. 

Można również zakupić sobie 

Elmex żel. Natomiast, jeżeli 

między zęby dostanie się 

skórka z jabłka lub łupinka z 

popcornu, można spróbować 

ją wyciągnąć nitką denty-

styczna, ale czasami to też 

może pogorszyć sprawę, 

dobrze jest więc przepłukać 

to miejsce woda ze strzykaw-

ki. Im większe ciśnienie, tym 

lepiej. Do tego typu sytuacji 

świetnie nadaje  się takie 

urządzenie, jak irygator. 

W przypadku gdy ząb zaczy-

na boleć, ćmić, pulsować 

albo reaguje na ciepło można 

doraźnie possać goździk lub 

zażyć tabletkę przeciwbólo-

wą, jednak to nie usunie 

przyczyny bólu i konieczna 

będzie wizyta u stomato-

loga. 

Co trzeba robić żeby 

uniknąć wizyty u stoma-

tologa?                           

Wystarczy, że będziemy 

dbać o codzienna higienę 

jamy ustnej. 

Ważna jest metoda szczotko-

wania (wymiatajaca: dziaslo- 

ząb), miękka lub średnia 

szczoteczka, nitka denty-

styczna i odpowiednio dobra-

na pasta . Na koniec mycia 

zębów nie zapominajmy o 

języku. 

Zęby należy szczotkować 

min.  2 razy dziennie rano i 

wieczorem. Pamiętajmy jed-

MAMA EKSPERT, CZYLI U DENTYSTY W CZASIE PANDEMII  
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 zjedzonych wcześniej cytru-

sach czy słodyczach, ponieważ 

obecne wtedy kwasy wcieramy 

sobie w zęby uszkadzając 

szkliwo.  

I najważniejsze ! W czasie 

choroby i obecnej sytuacji 

szczoteczki powinno się wypa-

rzać. 

Pamiętajmy jednak, że co 6 

miesięcy, a przynajmniej raz w 

roku powinniśmy pokazać się 

na kontroli u swojego dentysty. 

Nie zapominajmy o diecie, 

która odgrywa tu wielką rolę, 

ale to temat na inny artykuł. 

       dypl.hig.stom.Anna Hałasiewicz 



W tym roku przypada 100. 
rocznica Bitwy Warszaw-
skiej, określanej jako 18. 
decydująca bitwa w dzie-
jach świata. Dla ówczesnej 
– odradzającej się po la-
tach niewoli – Polski był to 
moment szczególny.                
W godzinie próby cały na-
ród stanął do walki, by 
bronić z trudem wywalczo-
nej wolności. Zwycięstwo, 
nazywane Cudem nad 
Wisłą, stało się spoiwem 
dla kolejnych pokoleń Po-

laków.  

Czy słyszeliście kiedyś o 
“Cudzie nad Wisłą”? Tym 
cudem była bitwa war-
szawska. Jak do niej do-
szło i dlaczego jest nazy-
wana “cudem”? Jak pew-
nie pamiętacie Polska od-
rodziła się po 123 latach 
zaborów. Odrodziła się 11 
listopada 1918 roku. Tak 
więc gdy doszło do bitwy 
warszawskiej w 1920 roku 
Polska miała niecałe dwa 
latka. Gdy wybuchła wojna 
polsko-rosyjska na począt-
ku wygrywali Polacy i Pol-

ska robiła się coraz więk-
sza. Robiła się większa, bo 
polskie wojsko zdobywało 
coraz więcej terenu. Jed-
nak później zaczęli wygry-
wać Rosjanie i Polska za-
częła się robić coraz mniej-
sza. Gdy Rosjanie zdobyli 
już dużą część Polski sta-
nęli pod Warszawą. Polacy 
bronili swojej stolicy czyli 
właśnie Warszawy i wła-
śnie ta bitwa jest nazywana 
BITWA WARSZAWSKĄ. 
Trwała od 13 do 25 sierp-

nia 1920 czyli około 13 dni. 

Rosjanie zaatakowali War-
szawę, która znajduje się 
nad rzeką Wisłą. Polacy 
bronili Warszawy, a Rosja-
nie atakowali. Polacy jed-
nak część swojego wojska 
schowali za Wieprzem, za 
rzeką Wieprzem. Gdy więc 
Rosjanie atakowali War-
szawę której nie mogli zdo-
być przez 4 dni, wtedy 16 
sierpnia Polacy uderzyli na 
nich zza Wieprza.       W 
ten sposób Rosjanie wal-
czyli z Polakami broniącymi 
Warszawy, ale jednocze-
śnie grupa zza Wieprza 
zaatakowała ich bok oraz 
tył. Rosjanie zaczęli więc 
uciekać i uciekli aż do Nie-
miec, gdzie zostali interno-
wani, czyli poszli do takie-

go więzienia. 

Czy dzięki czemu Polacy 
wygrali? Polakom udało się 
złamać rosyjskie szyfry. 
Czy wiecie co to jest szyfr? 
Jest to taki tajny sposób 
mówienia. Rosjanie myśle-

li, że tylko oni rozumieją 
ten szyfr, ale Polakom 
udało się go złamać i mo-
gli podsłuchiwać jak Ro-
sjanie rozmawiają przez 
radio i mówią, gdzie będą 
się ruszać ich armie. Po 
drugie Polacy mieli samo-
loty, które latały na rozpo-
znanie, czyli sprawdzały, 
gdzie się przebywają ro-
syjskie wojska. Skąd Pola-
cy mieli te samoloty? Mię-
dzy innymi ze zdobytego 
lotniska Ławica pod Po-
znaniem. Ignacy Paderew-
ski zorganizował amery-
kańskich lotników, którzy 
chcieli walczyć dla Polski i 
jej pomóc. Ten oddział 
nazywał się 7 Eskadra 
Myśliwska im. Tadeusza 
Kościuszki. Amerykanie 
chcieli podziękować i po-
stanowili pomóc Polakom, 
tak jak kiedyś wcześniej 
Polacy pomogli Ameryka-

nom.  

Tak więc Polacy wiedzieli, 
gdzie jest cała armia rosyj-
ska i mogli ukryć część sił 

za Wieprzem. 

Zaczerpnięte z: https://

historiawgdzieci.pl/podkast/bitwa-

DZIECIĘCA OPOWIEŚĆ O BITWIE WARSZAWSKIEJ Z OKAZJI EJ 100 -LECIA 
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 . 

Warto  



KŁOPOTY Z  POCZTĄ 
Pan Kowalski wyjechał na urlop. Po-
nieważ jest człowiekiem prowadzą-
cym ożywioną korespondencję, prosił 
żonę, która pozostała w mieście, aby 
posyłała mu co ważniejsze listy. Po 
tygodniu od żony nadszedł list: 
"Wszystko jest tutaj w porządku. Nie-
stety, nie mogę ci posyłać poczty, bo 

zabrałeś ze sobą klucz od skrzynki 
pocztowej".  
     Pan Kowalski puknął się w czoło, 
zapakował szybko kluczyk od skrzynki    
i wysłał go w liście do domu.  
     Pytanie: Listów w dalszym ciągu 
jednak nie otrzymywał. Dlaczego?  
 
ZARAZ...ZARAZ...ZARAZ.. 
Ile razy w dołączonym rysunku można 
odczytać słowo "ZARAZ"? Wyraz ten 
wolno czytać: z góry na dół i odwrotnie, 
naprzód i w tył, w każdy możliwy sposób 
wzdłuż wskazanych połączeń. Oczywi-
ście, należy pamiętać, że litery muszą 
być odczytywane kolejno - żadnej nie 
można przeskakiwać przy odczytywa-
niu! 

ty się kąpiesz, on się kąpie? 
  - Sobota wieczór, panie 
profesorze  
*** 
Pani pyta się dzieci. 
  - Co to za zwierze? Lata, 
śpi do góry nogami i mieszka 
w jaskini. 
  - Toperz -  
  - Chyba nietoperz - 
  - Jak nie toperz to nie wiem 
 
              Wybór: Tosia, kl. 5  

Co mówi ściana do ściany?  
Pomiędzy nami jest pokój. 
*** 
Jasio przybiega na stację 
benzynową z kanistrem. 
  - Co się dzieje? pali się? - 
pyta ktoś 
  - Tak moja szkoła, ale już 
zaczyna przygasać. 
*** 
Nauczyciel na lekcji języka 
polskiego pyta się Jasia: 
  - Jaki to czas? Ja się kąpię, 

Humor z zeszytów 
*Janko Muzykant miał siwe włosy sięgające mu pod oczy. 
*Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. 
*Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa 
urodziła dziecko. 
*Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 
*Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają się kapu-
śniaki. 
*Nauczycielka puszczała płyty, które szły z żołnierzami do boju. 
*Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć 
ręce. 
*Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską. 
*Joanna d'Arc nosiła zbroję i czarnego konia.` 
 *Wybierali drogę, którą wskazał Bóg albo w przeciwną 

stronę.      

                   Zuzia, kl. 5 

MACIEK, RUSZ GŁÓWKĄ! 

ALA, UŚMIECHNIJ SIĘ! 
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Przeczytaj poniższy opis jednej z nauczycielek naszej szkoły. Może to Twoja Pani  od… Właśnie, o kim mowa i o jaką 
lekcję chodzi?  Jeśli znasz rozwiązanie zagadki, prześlij  Pani wirtualny uśmiech;). 
 
Pani X wgląda młodo. Ma jasne włosy. Jej twarz nie jest ani podłużna, ani  okrągła. Przy pierwszym spotkaniu jej błękitne oczy 
charakteryzują się lekkim zielonym połyskiem. Pani X wyróżnia się ciepłym i sympatycznym usposobieniem. Moja nauczycielka 
ubiera się w luźniejsze stroje ze względu na ciężką, stojącą pracę. Najczęściej zakłada ładne bluzki w jasnych kolorach, ciemne 
dżinsy oraz buty na płaskim obcasie. Nosi szykowne i mieniące się kolczyki. Pani X bardzo często się śmieje, co świadczy o jej 
ogromnym poczuciu humoru. Każda lekcja wydaje się przyjemniejsza i ciekawsza niż inne.  
                                                                                                                                   Anonimowa uczennica   

CZY WIESZ, O KOGO CHODZI? REBUS  

ZESZYT UCZNIA  

Gryzoń to zwierzę, które ogryza co tylko może, np. jabłka, zostawiając ogryzki. 



Przepis na rogaliki 
Składniki: 

2 jajka 

1 kg mąki 

szczypta soli 

¾ szklanki mleka 

400g masła 

10g świeżych drożdży 

4 łyżki cukru 

marmolada 

rozpuść drożdże z cukrem 
rozpuść masło i podgrzej 

mleko 
do rozpuszczonych drożdży 
dodaj mąkę, 2 jajka, szczyptę 
soli, rozpuszczone masło i 
ciepłe mleko, a następnie 
wszystko wymieszaj 
włóż do lodówki na ok. 1,5 h 
 po wyjęciu ciasto podzielić 
na 5 części 
każdą z części należy roz-
wałkować, najlepiej w kształ-
cie koła, by łatwiej było zwi-
jać rogaliki 
 koło rozciąć na 8 równych 
części, jak pizzę 
nałożyć na każdy trójkąt mar-

moladę i zawinąć 
Nagrzać piekarnik na 200 
stopni, przełożyć rogaliki na 
blaszkę i włożyć do piekarni-
ka 
piec, dopóki się nie zarumie-
nią 
Na koniec można polać lu-
krem (woda i cukier puder 
opcjonalnie, 2 kropelki olejku 

waniliowego) 

                           Claudia, kl.7 

3. Dodawać stopniowo wiórki 
kokosowe 
4. Powstała masę przekładać 
na blachę łyżką, albo formo-
wać w palcach kulki 
5. Piec 12-15 min w 180 st 
aż kokosanki nabiorą lekko 
złotego koloru, 
6. Upieczone kokosanki 
przełożyć na kratkę do osty-
gnięcia 
 
SMACZNEGO ! 

KOKOSANKI: 
SKŁADNIKI: 

 
140 g cukru pudru 

200 g wiurkow kokosowych 
5 białek 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

 
1. Rozgrzać piekarnik do 
180 st, blachę wyłożyć pa-
pierem do pieczenia, 
2. Białka ubić na sztywna 
pianę, 

POTRAFIĘ PRZYRZĄDZIĆ COŚ PYSZNEGO  

MNIAM...MNIAM... 

  SMACZNEGO! 

my kule i rozwałkowujemy 
ciasto o grubości 3 mm.  
Wykładamy na blachę i sma-
rujemy sosem pomidorowym. 
Na wierzch pizzy układamy 
ulubione dodatki tj ser, szyn-
ka, cebula, papryka, pieczar-
ki i posypujemy oregano. 
Pieczemy w temperaturze 
200-220 stopni około 15 mi-
nut. 
                                  Karol 

 

PIZZA 
SKŁADNIKI: 

1,5 szklanki mąki 
2,5 dkg drożdży 

1 jajko 
2 łyżki stołowe oliwy 

około 0,5 szklanki letniej 
wody 

szczypta soli 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Wszystkie składniki wyrabia-
my rękami na jednolitą ma-
sę i podstawiamy do wyro-
śnięcia. Następnie formuje-
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Ciasteczka maślane Mai 





Zespół Redakcyjny: 
 

Maja Kępczyńska, Zosia Hałasiewicz, Zuzia Bałasińska, Tosia Gołębiewska, Claudia Rutz,  
Tymoteusz Sinkowski, Ania Frankowska, Rafał Frankowski, Kinga Wójcik  

 
we współpracy z innymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

oraz wspaniałymi Rodzicami Uczniów  
 

Małgorzata Brędel,  
Ewelina Niedzielska 

 —  koordynacja  szkolnego projektu „Warszawskiej Nagrody Wychowawczej                                 
im. Janusza Korczaka” 


