
 

  



POEZJA UCZNIÓW  

W tym miesiącu pragniemy podzielić się z Wami sztuką poetycką jednej z naszej 

uczennic – Natalii Lesińskiej (klasa VII). Młoda artystka, pasjonatka fotografii, zainspirowana 

pięknym zdjęciem zimy postanowiła go skomentować. Zrobiła to w wyjątkowy sposób. 

Stworzyła jego obraz poetycki.  

 

 

 

 

Niebo 

niczym noc dopiero nadchodząca  

nad wzgórzem okrytym śnieżną kołderką.  

Drzewa smutne,  

krzaki ponure,  

miasta i wioski już zaspane.  

Choinki okryte białą warstwą śniegu,  

miękkiego jak puch, lekkiego jak pióra.  

Pagórki pod lekką mgłą.  

Nie widać co jest za horyzontem,  

może góry jeszcze wyższe,  

może nadal długi las.  

Nikt nie wie  

na zobaczenie tego przyjdzie czas.  



FERIE OKIEM MALUSZKÓW 

 W tym roku ferie zostały połączone z przerwą świąteczną, więc mieliśmy wolne od 23 

grudnia do 17 stycznia. Wybitny dziennikarz – Wojciech Siwak (klasa V) – wyruszył w teren i 

postanowił dowiedzieć się, jak spędzili ten wyjątkowy czas najmłodsi z naszej szkoły.  

Przeprowadził wywiad z Zofią Siwak.  

 

W.S.: Hej, udzielisz mi wywiadu? 

Z.S.: No, jasne.   

W.S.: Co robiłaś podczas ferii i przerwy świątecznej ?  

Z.S.: Nowy Rok i początek ferii byłam u Dziadków. Przyjechali tam także moi kuzynowie ze 

Świnoujścia. Jeździłam na sankach i lepiłam bałwana, spotkałam się z przyjaciółką.   

Chodziłam na spacery.   

W.S.: Czy podczas ferii i przerwy świątecznej tęskniłaś za szkołą ?  

Z.S.: Tak, tęskniłam za szkołą, a najbardziej za Paniami i kolegami, i koleżankami. 

  

  

PRZESĄDY LUTEGO 

Jest to wyjątkowy miesiąc, który co cztery lata ma 29 dni. Wynika to z dostosowania 

roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego. Luty ma też niezwykłe dni, zwane przesądami. 

Oto one:   

        1 lutego przesąd: dzień powodzenia, w kosmosie panuje harmonia 

2 lutego przesąd: dzień miłości, dawniej w tym dniu dziewczęta szyły suknię ślubną 

3 lutego przesąd: dzień Maksymiliana Złotnika. Pracuj dużo, a otrzymasz dobre wyniki. 

14 lutego przesąd: dzień zakochanych. Tego dnia można prosić Aniołów o ukochanego.  

  

Ciekawostka: symbolem lutego jest wazon. Skąd nazwa „luty”? „Dla Słowian był to 

miesiąc szczególny nie tylko za sprawą swej krótkości. O szczególnym charakterze lutego 

świadczyły przypadające na początek tego miesiąca rytuały zamawiania ciepła”. „Za sprawą 

utworzenia od tegoż przymiotnika nazwy miesiąca słowo to nabrało także wtórnie drugiego 

znaczenia – ’mroźny, zimowy'. Co ciekawe, takie same nazewnictwo drugiego miesiąca roku 

zachowało się u Ukraińców – лютий (lûtij), a także u Białorusinów – люты (lûty)”.  

    

  

https://www.slawoslaw.pl/czas-zamawiania-ciepla-gromnica-perunica-celtyckie-imbolc-smoliste-luczywa-i-inne/


 

 

ZDROWE MUFFINY Z JABŁKAMI 

  

Składniki:  

 - 1 duże jabłko  

 - sok z cytryny  

 - 125 g mąki pszennej pełnoziarnistej  

 - 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

 - 1 małe jajko  

 - 60 g brązowego cukru  

 - 40 ml oleju rzepakowego  

 - 125 g jogurtu naturalnego  

 

Przepis: 

Piekarnik nastaw na temperaturę 180 C z funkcją grzania góra-dół. Potem przygotuj 

formę do pieczenia muffinek wykładając ją foremkami do baabeczek.  

Jabłko obierz i pokrój w kostkę, skrop sokiem z cytryny aby nie zbrązowiało.  

W jednej misce połącz i dokładnie wymieszaj: jajko, olej, jogurt, cukier oraz  na końcu 

dodaj pokrojone jabłko.  

Do masy z jabłkiem dodaj wymieszaną z proszkiem do pieczenia mąkę. Wszystko 

szybko i dokładnie wymieszaj.  

Ciasto wylewaj do 

przygotowanej formy. Wstaw do 

piekarnika i piecz około 30 min 

aż patyczek wkładany 

w muffinkę będzie suchy.  

  

Udekoruj dowolnie.  

Smacznego!  

 

  

  



 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto. Obchodzimy je 21 

lutego. Święto to zostało ustalone w listopadzie 1999 roku. Język polski jest bardzo trudny. Dla 

obcokrajowców trudno jest wymówić wyrazy z, np. „si”/”ś”. Przygotowałam Wam kilka 

łamańców językowych. Spróbujcie je wymówić!       

  

Łamańce językowe: 

  

1. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.  

2. Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na drugiej wieży leży drugi Jerzy.  

3. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszczyce, powiat Łękołody.   

4. Cóż, że cesarz ze Szwecji?  

5. Gdy pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże to pomoże może 

las.  

6. I cóż, że się cieszysz, że się czeszesz w Szwecji?  

 

  

Prawie każdy ogląda filmiki w sieci. Podczas nagrywania np. vloga nie zdajemy sobie 

sprawy, jakie błędy można popełnić. A można popełnić ich wiele. Napisałam Wam kilka 

najczęściej popełnianych błędów oraz jak je poprawić. 

 

1. „Zobaczcie to” – można zobaczyć coś lub spojrzeć na coś.   

2. „Wydaję się być” – jeśli mamy po słowie „wydaje” rzeczownik lub przymiotnik słowo 

być jest zbędne. Uwaga(!) w niektórych zdaniach słowo być jest niezbędne.  

3. „Mówienie ął zamiast ą na końcu wyrazów” – w polskim języku trzeba mówić 

wyraźnie i nie upraszczać sobie poprzez inne litery, lecz zanim zwrócimy komuś uwagę, 

że mówi niepoprawnie, zapytajmy najpierw, skąd pochodzi. Taki język jest 

charakterystyczny dla mieszkańców wschodniej Polski.   

  

Słowniczek nietypowych słów :  

Charyzma – wyróżniające cechy i zdolności. 



Credo – zasady, którymi ktoś kieruje się w życiu. 

Degrengolada – rozkład wartości moralnych. 

Dekadencja – pesymistyczna postawa, która jest rezultatem przekonania, że w świecie nie ma 

żadnych wartości. 

  

Inspirujące cytaty z książek:  

- „Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy”;  

- „Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże” 

- „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” 

 

 

 

 

Zabawa z historią – krzyżówka historyczna 



 

POWSTANIE STYCZNIOWE 

 

Była mroźna zima. Polacy wciąż byli pod zaborami, ale żyli nadzieją, że wkrótce się to 

zmieni. Wierzyli, że marzenie o wolności może się spełnić. Już od jakiegoś czasu 

przygotowywali się i planowali walkę o wolność. Jednak ta noc zdecydowała o wszystkim.  

  Z 14 na 15 stycznia 1863 roku rozpoczął się pobór polskiej młodzieży do wojska, tzw. branka. 

Nasi zaborcy chcieli nam uniemożliwić podjęcie walki, ale im się to nie udało…  

W nocy z 23 na 24 stycznia rozpoczęło się powstanie. Nasi przodkowie walczyli 

dzielnie. Nie mieli dobrej broni. Pomimo tego małe polskie oddziały toczyły walki z dużo 

liczniejszymi wojskami rosyjskimi. Stoczono około 1200 bitew. Niestety to nie wystarczyło. 

Nie wygrano powstania i nie odzyskano wolności. Liczebność Rosjan i wydanie dekretu o 

uwłaszczeniu dla chłopów w Królestwie Polskim przez cara Rosji Aleksandra II zdecydowało 

o przegranej Polaków. Zostaliśmy ukarani za to, że odważyliśmy przeciwstawić się naszym 

zaborcom. Wielu zginęło i straciło swój majątek.  Jednak nie stracili nadziei.  

Pamiętajmy o ich poświęceniu i patriotyzmie. Dzięki takim ludziom mamy dziś wolny 

kraj.  

  

  

  

PATRON ROKU 2021 – WYBÓR SEJMU 

 

Sejm co roku wybiera nowego patrona roku, w 2021 roku Sejm postanowił wytyczyć i 

wybrać trzech polskich poetów i jednego pisarza.   

Patronowie 2021 roku to: Stanisław Lem (pisarz), Cyprian Kamil Norwid 

(poeta), Krzysztof Kamil Baczyński (poeta) i  Tadeusz Różewicz (poeta). Zdarzały 

się przypadki lat, w których sejm wyróżnił ważne momenty historyczne, np. w 2018 zostało 

uchwalone „prawa kobiet”, w 2020 uchwalono Bitwę Warszawską.  

  

Do dnia 31 października sejm ma czas do zdecydowania i pełnoprawnego wybrania 

patrona roku, lecz tymi patronami mogą zostać tylko osoby pochodzenia polskiego. Wybrani 

ludzie musieli być uczonymi, świętymi, pisarzami, żołnierzami, muzykami,  filozofami lub 

innymi ludźmi myślącymi oraz działającymi dla większej sprawy.   



W przypadku patrona w formie wydarzenia, takie zdarzenie musi być kluczowe w 

historii oraz w dziejach państwa.  2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 

Maja, Sejm uważa, że należy ten rok poświęcić temu zdarzeniu, by oddać 

hołd ludziom, którzy przyczynili się do powstania Konstytucji.  

  

  

Patronem, na którego trzeba zwrócić 

uwagę to Stanisław Lem. Jest to pisarz 

urodzony 12 września 1921 

we Lwowie, który zmarł 27 maja 2006 w 

Krakowie. Był pisarzem piszący gatunki hard 

oraz science fiction, był też filozofem, 

futurologiem i krytykiem.   

Miał ojca Samuela Lema, pracującego 

niegdyś jako lekarz, i matkę Sabrinę Woller, o 

której nie wiadomo zbyt dużo. Stanisław miał 

również żonę Barbarę Leśniak i jedynego 

syna Tomasza Lema. W latach młodości, 

mieszkał z rodzicami w starej kamienicy we 

Lwowie, a szkołą, do której uczęszczał, było 

II Państwowe gimnazjum 

im. Karola Szajnochy we Lwowie, o czym napisał w swojej autobiograficznej książce „Wysoki 

Zamek”. W 1941 roku Stanisław przerwał naukę przez wybuch II wojny światowej, a 1942 

dołączył do polskiego ruchu oporu.   

Podczas przyjazdu do Krakowa, by uniknąć problemów na Ukrainie, stracił cały 

dobytek.   

Jego pierwszym stworzonym utworem literackim, który publikował, był tygodnik 

„Kuznica”, czasopismo pod tytułem „Żołnierze Polscy” oraz dwutygodnik „Odra”. 

Przykładowymi utworami z czasów świetności Stanisława Lema to 

„Eden” (powieść) lub “Opowieść o pilocie Pirxie” (zbiór opowieści science fiction). Najmłodsi 

chyba najlepiej kojarzą „Bajki robotów”.  

 



\ 

 

 

 

 

POMOC W ZADANIACH DOMOWYCH !!!  

  

Cześć, jestem Mateusz z klasy 8.  

Pomagam bezinteresownie w pracach domowych z każdego przedmiotu, 

każdemu kto się zgłosi.  

Jeśli potrzebujesz pomocy w odrobieniu zadań domowych, zadzwoń!  

531-584-538  

 

KONKURS MITOLOGICZNY  

 W szkole odbędzie się dwuetapowy konkurs mitologiczny.  

Pierwszy etap obejmuje stworzenie reklamy z wylosowanym atrybutem boga. 

W drugim etapie należy rozwiązać zagadki w mitologicznym escape roomie i 

wydostać się  niego.  

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do pani Magdaleny Wójcik. Termin 

zgłoszeń: 15 lutego.  

 

KRZYŻÓWKA HISTORYCZNA  

Za rozwiązanie powyższej krzyżówki nagrodą jest 5 z historii za aktywność dla 

1. osoby z każdej klasy. Rozwiązania prosimy wysyłać do pani Marty Molik.  

 



 

 

 

Ten numer przygotowali: 

 

Natalia Lesińska, Marta Molik, Julia Mydlarz, Gabriel Nawieśniak, Maja 

Piechowiak, Justyna Pietrzak, Wojciech Siwak, Jagoda Stefaniak, Magdalena 

Wójcik 


