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WYWIAD Z PANIĄ REDAKTOR! 
  



Szkolne marzenia, czyli kto czyta polskie 

kryminały.  

Wywiad z naszą polonistką powie nam, dlaczego 

nigdy nie myślała o byciu matematykiem i czemu 

zostanie nauczycielką było dla niej oczywiste.  

Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole?  

Od około 9 lat.  

Jak to się stało, że została Pani nauczycielką?  

Zawsze chciałam uczyć w szkole. Już jako 

dziewczynka moją ulubioną zabawą to była zabawa 

w szkołę. Przygotowywałam sobie specjalne dzienniki, nauczałam moje lalki i miśki 

różnych przedmiotów, stawiałam im oceny, zadawałam im prace domowe, 

organizowałam im czas lekcyjny. Ulubione zajecie w dzieciństwie potem okazało się 

sposobem na życie dorosłe, także ta praca to trochę takie spełnienie moich 

dziecięcych marzeń.  

Czy uczyła Pani kiedyś w innych szkołach?  

Gdy zaczęłam swoją pracę jako nauczyciel, pracowałam w liceum - z trochę starszymi 

dziećmi. Później po długim urlopie już nie wróciłam do starej szkoły, tylko zatrudniłam 

się tutaj.  

Czy od zawsze chciała Pani uczyć j. polskiego, czy może Pani marzenia 

dotyczyły jakiegoś innego przedmiotu?  

Kiedy marzyłam o zawodzie nauczyciela, na początku nie myślałam o przedmiocie, nie 

bardzo mnie to wtedy jeszcze zajmowało, natomiast też od wczesnych lat bardzo 

lubiłam czytać, pasjonowała mnie literatura. Stąd chyba naturalnym wyborem kierunku 

studiów była polonistyka. 

Czy lubi Pani uczyć w naszej szkole? Dlaczego?  

Bardzo lubię. Tak jak mówiłam, wcześniej uczyłam w szkole średniej, tam praca miała 

zupełnie inny charakter, bo jednak młodzież była starsza i lekcje wyglądały inaczej. W 

naszej szkole dużo przyjemności z pracy daje mi entuzjazm młodszych dzieci - takie 

pozytywne nastawienie do przedmiotu, chęć nauki. Cieszę się, gdy widzę, że ta moja 

nauka przynosi efekty, że dzieciaki ładnie się wypowiadają i potrafią ciekawie pisać. 

Lubię też tę szkołę dlatego, że jest nieduża, są nieduże klasy - przez to pracuje się 

bardziej komfortowo.  

Gdyby nie zawód nauczyciela, kim by Pani została? 

Nie mam zielonego pojęcia, nigdy żadnej alternatywy nie rozważałam, nie zostałabym 

na pewno żadnym ekonomistą, nie zostałabym matematykiem, bo to zawsze była moja 

słabsza strona – rzeczy związane z liczbami, liczeniem.. Może byłabym 

dziennikarzem, bo trochę się tym w pewnym momencie życia zajmowałam.  

Porozmawiajmy teraz o Pani hobby. Czy dużo Pani czyta?  



Oczywiście.  

Jakie gatunki literackie lubi Pani najbardziej?  

Bardzo lubię beletrystykę, książki obyczajowe, w ostatnim czasie rozsmakowałam się 

w kryminałach, które wcześniej wydawały mi się mało interesujące. Nie jest to literatura 

bardzo głęboka, ale pozwala odpocząć, zrelaksować się. Lubię też czytać biografie - 

poznawać życie znanych ludzi i dowiadywać się, w jaki sposób dochodzili do swoich 

sukcesów, co nimi kierowało. 

Czy woli Pani pisarzy polskich, czy raczej zagranicznych?  

Lubię czytać polską literaturę, wydaje mi się bliższa – świat opisany jest mi dobrze 

znany. Jednak wszystko zależy od tematu i treści książki, jeśli ktoś poleca mi dobrą 

książkę zagranicznego autora to też chętnie po nią sięgam.  

Gdzie Pani lubi spędzać czas wolny?  

Jeśli jest to dość krótki czas wolny, to bardzo lubię spędzać go we własnym domu - 

tam najlepiej odpoczywam z rodziną, z przyjaciółmi. Jeśli mam troszkę więcej wolnego 

czasu uwielbiam nasze polskie morze - uwielbiam je jesienią i wiosną, natomiast latem 

lubię jeździć gdzieś, gdzie jest naprawdę bardzo ciepło - wtedy czuję, że są wakacje! 

Jaka była szkoła, gdy Pani do niej chodziła? Jak wyglądała Pani szkoła? Jaki był 

wtedy poziom nauczania?  

Szkoła, do której chodziłam, była niedużą szkołą, natomiast rzeczywiście był tam 

wysoki poziom nauczania. Warunki nauczania były tam sprzyjające, ponieważ klasy 

były nieliczne – w szkole podstawowej uczyłam się w klasie, w której było trzynaścioro 

uczniów, więc każdy z nas był tam dobrze znany nauczycielom i nie dało rady schować 

się gdzieś w tłumie i ukryć swoją niewiedzę. Później liceum - to już była szkoła o dużej 

tradycji, zresztą chodziłam do liceum, do którego wcześniej uczęszczali moi rodzice – 

to były szkoły dosyć rygorystyczne, gdzie wymagania w stosunku do uczniów były 

duże, zarówno pod względem wiedzy, jak i pod względem zachowania – uczono nas 

szacunku do dorosłych, szacunku do wiedzy, do nauki...  

Wiem, że ma Pani syna. W jakim jest wieku? 

Chodzi do szóstej klasy.  

Czy stara się Pani podsuwać swojemu dziecku określone 

lektury? Jeśli tak to jakie?   

Przede wszystkim liczę na to, że on sam będzie sięgał po to, 

co go interesuje. Niestety mój syn nie jest wielkim fanem 

czytelnictwa – chcąc trochę to zmienić staram się podsuwać 

mu takie lektury, które moim zdaniem mogą go zainteresować. 

Czasem się to udaje. 

Dziękujemy!  

 

Rozmawiali: Hania Szczerbińska i Antek Przykorski 



STRAWA DUCHOWA 
1. Tajemnicza Wyspa autorstwa Juliusza Verne’a to wspaniała, pełna przygód i faktów 

księga opowiadająca o 5 osobach i psie, którzy próbowali 

uciec z oblężonego miasta i dołączyć do swojej armii 

północy (akcja dzieje się w czasach wojny domowej  

w Ameryce tzw. secesyjnej, w której kłóciły się dwie 

frakcje: północ i południe). Niestety rozbili się niedaleko 

pewnej wyspy, lecz na szczęście do niej dopłynęli. Ciągle 

objawiają się tajemnice, co jest źródłem nazwy  wyspy. 

Naprawdę polecam! 

 

2. Felix, Net i Nika autorstwa 

Rafała Kosika - wspaniała seria opowiadająca o 3 przyjaciołach, 

którzy łatwo wpadają w kłopoty i czasem mają naprawdę 

zwariowane przygody. Felix to wielki wynalazca (w trzecim 

tomie buduje 2 metrowego robota, który sam się nazwał 

Golem-Golem), Net - niesamowity haker i informatyk (z pomocą 

swojego taty zrobił Manfreda Sztuczną Inteligencje która 

steruje ruchem w Warszawie ), Nika - telekinetyczna (potrafi 

przesuwać rzeczy tak jak jedi) dziewczyna bez rodziców, która 

nieźle radzi sobie sama. 

 

 

3. Przygody pilota Pirxa autorstwa Stanisława Lema.  

Z początku lektura ta wydaje się jednostajna i nudna, jak 

makaron spaghetti. Jednakże potem rozkręca się  

i Pirx przeżywa różnorodne przygody. Niektóre są 

ciekawe (pobyt na księżycu i walka z robotem), inne 

nudne jak flaki z olejem (pobyt na „drugiej stronie” 

księżyca). 

 

4. Tytus Romek i A’Tomek autorstwa 

Henryka Jerzego Chmielewskiego 

opowiada o przygodach dwóch harcerzy – Romka 

 i A’tomka oraz małpy Tytusa. Miewają czasem szalone przygody  

z  profesorem T.Alentem, który często wysyła ich w różne miejsca, by 

zbierali informacje (np. książka 13 – bo musicie wiedzieć, że to 

komiks, który składa się z naprawdę wielu części) 

 

Paweł Suchodolski 6b 



Miasto pełne zabytków 
Praga jest stolicą Czech. Ma ona 496 km². Mieszka tam ok. 1,247 miliona 

osób. Choć to nasi sąsiedzi, jestem pewna, że nie wszystko o nich wiecie. 

 

Ciekawe miejsca 

W Pradze jest wiele ładnych miejsc. Jednym z nich jest słynny 

Most Karola. Według legendy, gdy dotkniesz figury św. Jana 

Nepomucena, w przyszłości będziesz miał szczęście. Ten pomnik 

został tam postawiony w 1683 r. Obecnie w skutek dotykania jest 

złoty (wyszlifowany przez dłonie turystów).  

 

Następnym godnym zwiedzenia miejscem jest Złota Uliczka. Prawdopodobnie była 

siedzibą miejscowych złotników, stąd nazwa. Obecnie w domkach na tej ulicy 

znajdują się sklepiki z pamiątkami i warsztaty rzemieślnicze. 

Na głównym rynku znajduje się ratusz. O każdej pełnej godzinie z zegara na 

wieży wyjeżdżają drewniane figurki.  

 

Po całej Pradze rozmieszczone są rzeźby Davida 

Černego – słynnego czeskiego rzeźbiarza. Jedną z 

nich są Niemowlęta. Inna rzeźba przedstawia 

Świętego Wacława, patrona Czech, siedzącego na 

martwym, odwróconym koniu. Znajduje się ona w 

praskiej Lucernie, czyli znanym pałacu.   

  

Następną atrakcją Pragi jest Ściana Johna Lennona. Od lat 80. 

XX wieku jest zapełniana graffiti inspirowanymi Johnem 

Lennonem i fragmentami tekstów  

piosenek Beatlesów. Wiele osób robi sobie przy niej zdjęcia. Ja 

także! 

 

 

Przygotowała: Sonia Baranowska 



Clash royale 
 Ciekawi jesteście, jaka mobilna gra cieszy się największą 

popularnością w naszej szkole? Oto dobry przykład… 

 

Clash royale - rozgrywka zaczyna się od ułożenia tali z kart. Talię powoli 

rozbudowujemy zdobywanymi kartami ze skrzyń uzyskanych z wygranych walk. 

Po wciśnięciu przycisku BATTLE zaczynamy ekscytującą bitwę. Głównym celem 

ataku jest zniszczenie głównej wierzy przeciwnika. Mecze są krótkie - trwają 3 

minuty, a jeśli walka jest wyrównana, dodaje się 1 minuta. 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

Ciekawym urozmaiceniem gry są klany, w których można na przykład 

wymieniać się kartami z innymi graczami należącymi do klanu. Każde oddanie 

karty dodaje nam jeden punkt doświadczenia i kilka złotych monet. Dodatkowym 

kontaktem z przeciwnikiem są emotikonki wyrażające różne uczucia i postawy, 

takie jak: złość, smutek, kpina lub zagrzewanie do walki. Podsumowując, jest to 

bardzo wciągająca gra i dobry sposób na nudne przerwy chwile. 

 

 

  

 

Przygotował: Staś Zielonka 

  



LEGO DIMENSIONS 

 

W tym artykule opowiemy wam o grze, w której zostały pomieszane 

wszystkie rodzaje lego na świecie! 

 

Wszystko zaczęło się od tego, że w pewnej 

opustoszałej krainie Lego pojawiła się 

istota. Nazywała się Lord Wartech. Nagle  

w jego głowie powstały wizje z każdej krainy 

Lego. Po tych omamach postanowił 

zawładnąć każdą cząstką świata klocków. Nagle zauważył, że jest w dawnej 

siedzibie króla wszystkich krain. Tam znalazł berło, które pozwalało mu 

przeteleportować się do każdej części klockowego świata.  

Pewnie udałoby mu się to, gdyby nie mały robot 

zwany X-PO, mający w sobie pamięć człowieka, który 

1000 lat temu pokonał potomka złego lorda. Potem 

X-PO szybko poleciał do tajnej bazy jego dawnego 

pana i znalazł tam generator portali, którym przeniósł 

trzy postacie Batmana, Żyletę (Lusie) i Gandalfa 

Szarego. 

Opowiedział im całą historię Lorda Wartecha  i poprosił ich o pomoc  

w pokonaniu złego Lorda. Trzej bohaterowie przemyśleli  wszystko i zgodzili się.  

Teraz ty musisz pomóc trzem bohaterom znaleźć wszystkie tarcze mocy, zdobyć 

jak najwięcej reliktów i pokonać złego Lorda Wartecha. Jeśli Ci się to nie uda  

- cały klockowy świat legnie w gruzach! 

 

 

 

 

Kajtek Kawałczewski , Kuba Dobrowolski (4b) 

 



Rawka Błazen - 

najsilniejsze 

zwierzę świata? 

Pewnie nie słyszeliście nigdy o 

takim zwierzu. Pochodzi  

z rodziny ustonogów i jest 

bardzo interesujący. Posiada wiele ciekawych cech, o których wam 

opowiem w tym artykule. 

 

Rawka błazen to niezwykłe zwierzę. Jest jednym z najsilniejszych zwierząt świata a ma 

zaledwie 5 centymetrów. Mieszka w zbudowanych przez siebie małych jaskiniach w 

podwodnych kamieniach. Jest przerażająca, ale bardzo ciekawa.  

Mieszka pod wodą, jest bardzo kolorowa i ma wiele umiejętności. Jedną z nich jest 

ogromna siła. Co prawda jest mała, ale bardzo silna. Jej dwie maczugi są szybkie jak 

wystrzał z pistoletu. Polega to na tym, że wyrzuca je tak szybko i z taką siłą, że jego 

ofiara ginie. Siła tego uderzenia jest 2000 razy większa od jego wagi, a jeśli człowiek 

miałby siłę 2000 razy większą od swojej wagi, to mógłby wystrzelić piłkę bejsbolową 

na orbitę. Cios jest tak mocny i silny, że 

nie radziłbym popaść w konflikt z takim 

zwierzem. W dodatku gdy uderza, to 

tworzy się bąbelek, w którym wrze woda 

i kiedy się rozbije na ofierze, jest ona 

prawie tak gorąca jak słońce, więc nie ma 

szans na przeżycie. Pewnie myślicie 

teraz, że jego maczugi się niszczą i są 

zmasakrowane po uderzeniu. Otóż nie. 

W środku maczug ma coś w stylu spirali. Uderzenie zaczyna rozchodzić się po niej. 

Spirala spowalnia je na tyle, że w końcu przestaje, przez co maczugi są prawie 

nieuszkodzone, co sprawia iż  może zadawać cios za ciosem. Ta technika jest skuteczna 

na tyle, że prawdopodobnie będzie użyta w nowoczesnych czołgach. Ale to dopiero 

początek. Człowiek ma zaledwie dwa receptory, natomiast to zwierzę ma ich aż 16!  

 

Staś Kittel, 4b 

  



DZIESIĘĆ NAJGROŹNIEJSZYCH ZWIERZĄT ŚWIATA 

Na świecie istnieją różne zwierzęta - słodkie kotki i szczeniaczki. Ale 

nie wszystkie są takie. Niektóre są groźne i niebezpieczne.  

O dziesięciu z nich opowiada nasz artykuł. 

10. Może wam się zdawać, że jelenie to spokojne zwierzęta ,ale w rzeczywistości mają 

na koncie 120 ofiar rocznie.                                          

9. To rzadkie afrykańskie zwierzę zwane bawołem 

afrykańskim to urodzony zabójca - z jego rogów pada 

200 ofiar rocznie. 

8. Rzadko spotykany 5 tonowy olbrzym to słoń - jest 

bardzo inteligentny ,lecz niebezpieczny ,bo ma na koncie 500 ofiar rocznie. 

7. Krokodyl - śmiercionośne zwierzę, które ma bardzo mocny uścisk szczęk i kryje się 

przy brzegu. To właśnie on jest sprawcą 1750 ofiar rocznie.  

6. Hipopotamy wydają się potulne, wolne i grube ,lecz pozory mylą. Tak naprawdę są 

szybkie i agresywne. Rocznie zabijają 3000 ofiar.  

5. Skorpiony wydają wam się szkaradne i niebezpieczne? Nie 

mylicie się! Swoim jadem zabijają 5000 ofiar rocznie. 

4. Możecie nie wierzyć, ale to prawda. Psy to jedne z najbardziej niebezpiecznych 

zwierząt świata - zabijają 40 000 ofiar rocznie! 

3. Węże. Jak słyszycie to słowo, to przechodzą wam dreszcze. 

To dobry odruch. Te jadowite stworzenia zabijają 50 000 ofiar 

rocznie. 

 2. Zapewne nie znacie takiego 

zwierzęcia jak „mucha tse-tse”? To bardzo źle! To zwierzę 

usypia swoje ofiary, które potem giną. Łączna liczba ofiar 

wynosi 400 000!  

1. Komary. Te zwierzęta wydają się wam pewnie niegroźne, a nawet zabawne. Jesteście 

w wielkim błędzie. Przenoszą chorobę zwaną malarią i to ona uśmierca aż 30 000 000 

ofiar rocznie! 

 

Kuba Dobrowolski i Kajtek Kawałczewski (4b)  



                                        

Od stępu do galopu 
W tym artykule dowiesz się wielu ciekawostek o koniach. Jakie zabawy najbardziej lubią te 

zwierzęta? Jak działają ich zmysły? Jeśli jesteś tego ciekaw – przeczytaj! 

 

Konie to  bardzo przyjazne zwierzęta mogą się naprawdę mocno 

przywiązać do właściciela. Są to jednak płochliwe  istoty. 

Najwolniejszy  chód konia to  stęp,  a najszybszy  cwał.  

Węch jest bardzo potrzebny  w życiu konia. Dlatego zwierzęta te 

mają doskonały węch. Wrogów i przyjaciół rozpoznają po zapachu. 

Dzikie konie potrafią z daleka  wyczuć wodę! Węchem konie 

rozpoznają swoich właścicieli i odróżniają rzeczy jadalne od rzeczy 

niejadalnych. 

Wzrok: Oczy konia są umieszczone na boku głowy, są wypukłe. Te zwierzęta maja dość dobry 

wzrok, lepiej widzą z boku niż od przodu. Oczy są bardzo duże, przeważnie czarne lub brązowe.  

Ulubione zabawy tych dużych zwierzaków to tarzanie się po ziemi, swobodne bieganie i 

brykanie, a także bieganie na lonży. 

Oczywiście występują w wielu rasach. Najpopularniejsze z nich to: 

Koń fryzyjski: 

Wysokość: ok.160 

Wygląd: te konie mają bardzo długą i falowaną 

grzywę ogon także, są błyszczące i wyraziste. Jest 

to bardzo stara rasa. Podziwiano je od zawsze za 

dużą energię i swobodę ruchu mimo dużej masy. 

 

 

Koń czystej krwi angielskiej: 

Wysokość: 160-170 cm 

Wygląd: koń wysokonożny o szlachetnej konsystencji i suchej głowie. Jego sierść jest krótka  

i delikatna. 

Informacje zebrały: Maja Widerkiewicz i Asia Dziedzic 4B 

 

 



Muzyczne ciekawostki 
 

W tym numerze… na zimowo! 

 

Bodzio (bałwanek na zdjęciu) jest przyjacielem 

Ciasteczkowego Potwora. Gra na gitarze elektrycznej  

i klasycznej.  

Teraz potwór zada mu pytanie: 

- Witaj Bodziu! - powiedział nasz Ciasteczkowy Potwór.           http://pl.123rf.com 

- Dzień dobry potworku - odpowiedział bałwanek. 

- Jaki rodzaj muzyki lubisz najbardziej? - zaciekawił 

się Ciastkożerca. 

- Rock and roll i pop - odparł śnieżny przyjaciel. 

- Dziękuję za odpowiedź! - podziękował potwór. 

Bodzio wspomniał, że lubi rock i pop: 

 

Rock and roll - powstał w połowie XX wieku 

 w USA. Często gra się go na różnego rodzaju 

gitarach i perkusji. Nazwa ta jest oczywiście  

angielska i oznacza „kołysać się, huśtać”.  
http://www.keepcalm-o-matic.co.uk 

Najbardziej znanym rock’n’rollowym wykonawcą był 

Elvis Presley. 

 

Ciekawostka: Jest muzeum rocka!  

 

 

 

O popie będzie w kolejnym numerze. 

 

 
Przygotowały: Maja Widerkiewicz i Klara Górczyńska 4B 

 
                       http://selectjukeboxes.co.uk 
     
      Odpowiedzi do quizu: 1a, 2a, 3b, 4d, 5a, 6b, 7a, 8b,  



Prawo Ohma i Kirchoffa 
Dwa prawa, które są opisane w tym artykule, są bardzo ważne dla świata 

elektroniki. Dzięki nim działają komputery, telefony, pralki, aparaty itp. 

Prawo Ohma – Jest to najważniejsze prawo w elektronice, bez niego praktycznie 

by ona nie funkcjonowała. W ostatnich 

artykułach mogliście przeczytać o oporze, 

prądzie i rezystancji (oporze). To prawo bazuje 

właśnie na nich. Mówi ono, że I = U/R, czyli 

przepływający prąd, jest równy ilorazowi 

napięcia i oporu. Wydaję się to trochę trudne, 

ale można to porównać do przepływającej 

wody. Opór jest otworem, który może się 

zmniejszać lub zwiększać, a napięcie jest siłą, 

która przepycha prąd przez ten otwór. Tak jak na 

obrazku obok. Oczywiście znając ten wzór, 

można też go przekształcić w taką formę, że U = 

I*R (napięcie to prąd razy opór) lub w R = U/I 

(opór to napięcie podzielone przez prąd). 

Wykorzystuje się te zależności nawet przy 

projektowaniu najprostszych układów. Na przykład gdy chcemy, aby LED się zaświecił, 

musimy dostosować napięcie do diody, aby się ona nie przepaliła, lecz aby świeciła. 

Gdy mamy LED, przez który powinien przepływać prąd o wartości 5mA (1mA to 0,001A) 

i napięcie zasilania wynosi 5V, to rezystor, który powinniśmy wstawić pomiędzy baterię 

a diodę, powinien wynosić 5/0,020 = 250, czyli 250 omów.  

Prawa Kirchoffa – Są to 

dwa prawa, jednak bardzo ze 

sobą powiązane i prawie tak 

ważne, jak prawo Ohma. 

Pierwsze z nich jest bardzo 

proste, polega ono na tym, że 

suma prądów wpływających i 

wypływających z węzła, czyli 

miejsca, w którym łączą się 

przewody lub ścieżki, jest taka sama. Drugie polega na tym, iż suma spadków napięć na 

wszystkich elementach układu jest równa napięciu zasilającemu. 

Autor: Janek Okoński 



Wielki test wiedzy o CELEBRYTACH 

W tym quizie będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę o najbardziej 

znanych osobach. Do każdego pytania są dołączone cztery odpowiedzi. 

Tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!  

 Ile lat ma Justin Bieber? 

a)  22                          b) 32                         c) 52                       d) 1994 

  

 Czy Sylvester Stallone grał w filmie „Sędzia Dredd”? 

a) Tak          b) Nie        c) Nie wiadomo         d) Nie ma takiego filmu 

 

 Jak nazywał się aktor, który zagrał Terminatora T-800 z filmu  

„Terminator”? 

a) Anthony Nextsea  b) Arnold Schwarzenegger  c) Joe Pesci  d) Chris Bale 

 

 Z jakiego kraju pochodzi Rihanna? Z… 

a) Singapuru     b) Rosji          c) Dudanii     d) Barbadosu 

 

 

 Który z wynalazków został wymyślony przez Nikolę Teslę? 

a)  Pilot (np. do TV)      b) Tesla S     c) Tesla X      d) Naklejki na owoce 

 

 Dokończ imię piłkarza (pseudonim Pele): Edson Arantes do… 

a) Pele              b) Nascimento             c) Brasiliano               d) Sonya 

 

 Która z tych książek została napisana przez J.K. Rowling?  

a) „Harry Potter i czara ognia”    b) „Gigli”   c) „Atlas”   d) „Krzesło: historia 

drewna” 

 

 Kto założył Microsoft?  

a) Radosław Dors         b) Bill Gates     c) John Perching    d) Sonya Aries 

     Autorzy: Filip Całkiewicz I Staś Zielonka 

UWAGA! Odpowiedzi znajdziesz w tym 

numerze. 



Imprezowe pyszności 
W tym artykule będzie przepis na pizzowe bomby! Są bardzo pyszne i na  

3 gryzy, idealne na imprezę!   

 

 Potrzebne ci będą: 

 Mozzarella  

 Sos  pomidorowy- passata 

 Szynka  

 Pieprz i sól 

 3 łyżki masła 

 2 ząbki czosnku 

 2 łyżki ziół prowansalskich 

 Parmezan 

 Mąka 

 Woda 

 Drożdże (instant lub w kostce) 

Składniki na ciasto: 

 4 szklanki mąki 

 1 szklanka letniej przygotowanej wody 

 1 opakowanie drożdży instant lub ¼ paczki świeżych  

 4 łyżki oleju roślinnego 

 1 łyżeczka cukru 

 

Wykonanie: 

1. Do dużej miski wsyp mąkę, cukier, szczyptę soli i drożdże instant, a jak masz 

świeże, to rozpuść je wcześniej w pół szklanki letniej wody. 

2. Wymieszaj składniki łyżką, dodaj olej i resztę wody - zagnieć ciasto. Wyrabiaj je, 

by było sprężyste i gładkie. Jeśli masz problem, poproś o pomoc dorosłego. 

3. Odstaw ciasto na 30 min w ciepłe miejsce, by wyrosło. 

4. W małej miseczce wymieszaj sos pomidorowy z rozgniecionym ząbkiem czosnku 

i 1 łyżką ziół prowansalskich. 

5. Plastry szynki pokrój na mniejsze części, a mozzarellę w kostkę ok. 1,5 cm. 

6. Wyrośnięte ciasto podziel na 16 części, z każdej zrób płaski okrągły placek o 

średnicy 8-10 cm. 

7. Na środek nakładaj po łyżeczce sosu pomidorowego, po 1 kawałku szynki i 

mozzarelli i sklejaj razem brzegi, formując coś w rodzaju okrągłej bułeczki. 



8. Układaj je w równych odstępach na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 

9. Wierzch posmaruj stopionym masłem zmieszanym z łyżeczką ziół 

prowansalskich i rozgniecionym ząbkiem czosnku oraz posyp parmezanem. 

10. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piecz ok. 15-20 min. 

 

 

 

Czekoladowe babeczki z kubeczka 

Czyli szybki deser dla ciebie i twojej rodziny. Według 

mnie bardzo pyszne!  

Potrzebne ci : 

1. 5 czubatych łyżek mąki 

2. 3 łyżki cukru pudru 

3. 1 łyżka rozpuszczonego masła 

4.  1 łyżeczka cukru waniliowego 

5. Pół łyżeczki proszku do pieczenia 

6. 1 jajko 

7. 2 łyżki mleka 

8. 4 kostki rozpuszczonej czekolady 

9. I jak chcesz to nutella 

 

Przygotowanie 

Składniki od 1 do 6 wymieszaj w misce. Dodaj mleko i wymieszaj na gęstą masę potem 

dodaj czekoladę i  wymieszaj ponownie, aby masa była jasnobrązowa. Masę przełóż do 

4 kubeczków, które można wkładać do kuchenki mikrofalowej (masa powinna zająć 1\2  

kubeczka). Piecz w mikrofali przez 2 lub 3 minuty (moc 800W). Babeczki powinny 

urosnąć i wystawać z kubeczków ( jeśli nie będą wystawać to nic). Upieczone babeczki 

możesz nadziewać płynną czekoladą (czyli np. nutellą) za pomocą szprycy cukierniczej. 

I… gotowe!   

 

Proponuje: Ola Ney 

 
  



 

Sudoku                                                            Labirynt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łamigłówki 

1.Wyobraź sobie, że Ziemię wzdłuż równika przepasano olbrzymim murem, składającym 

się z 169834650822354 cegieł. Każda cegła waży 1,5 kg. O ile razy Ziemia stałaby się 

cięższa, gdyby postawiono na niej taki mur? 

 

2. Gdy wypowiesz moje imię już mnie nie ma. Czym jestem? 

 

3. Jeśli syn mojego ojca ma siostrę, a jej jedyny brat ma na imię Tomek, to 
kim ja jestem? 

 

4.W kasynie czterech mężczyzn przy trójnożnym stoliku gra w pokera.  

W pewnym momencie gaśnie światło, gdy po kilkunastu sekundach zapalono je  

z powrotem okazało się, że nie ma pieniędzy. Gracze spojrzeli po sobie: 

pierwszy trzymał karty, drugi wkładał papier pod nogę stolika, aby się nie 

ruszał, trzeci sprawdzał żarówkę, a czwarty zmieniał skarpetki.  

Kto zabrał pieniądze? 

 

5.Dziadek obchodzi urodziny. Czteroletni Piotruś pyta: - Dziadku, ile masz lat? - Dziadek 

zastanawia się i odpowiada: - To możecie bez trudu obliczyć sami. Krzysiek, ty masz tyle 

lat, co trójka twojego rodzeństwa wspólnie. Bliźniacy, Bartek i Tereska, mają razem trzy 

razy więcej lat niż mały Piotruś. A ja mam dwa razy tyle lat niż wy wszyscy. - Dzieci 

zastanawiają się. Krzysztof, który jest najstarszy, szybko znajduje rozwiązanie zagadki. 

Jak ono brzmi? 



     Pytanie: Ile lat mają Krzysztof, bliźniacy, Piotruś oraz dziadek? 

 

6.Na rusztowaniu na budowie pracowało 5 budowniczych, po jakimś czasie kierownik 

powiedział, że połowa ma krótką przerwę. Jak to się może stać? 

 

7.Lecisz nad oceanem. Wyrzucasz z samolotu odważnik (5 kg i 1 kg) . 

Co pierwsze spadnie na ziemię (5kg) czy (1kg)? 

 

8.Jakie siedmioliterowe słowo nawet największy mędrzec wypowie błędnie? 

 

9.Wieczorem od strony podwórza, na pierwsze piętro domu wchodzi po drabinie złodziej. 

Spogląda dyskretnie przez szybę do pokoju i w półmroku widzi leżącego w łóżku Johna, 

który nie śpi. Spokojnie wyciąga nóż do szkła, wycina otwór w szybie i wchodzi do pokoju. 

Cały czas patrzy na Johna, a John na niego. Złodziej bez zbytniego pośpiechu otwiera 

wszystkie szuflady i nagle znajduje małą szkatułkę, a w niej cenne klejnoty, od wielu lat 

należące do rodziny Johna. Bez nerwów wkłada je do kieszeni i wychodzi przez okno. 

Dlaczego John nie reaguje? John jest w pełni zdrowy, nie ma żadnych problemów 

psychicznych, ma w pełni sprawne wszystkie zmysły, nie jest związany, nie zna złodzieja. 

 

 

Odpowiedzi 

1. Ziemia wcale nie stałaby się cięższa- materiał na cegły pochodziłby z niej samej! 

2. Cisza 

3. Siostrą Tomka. 

4. Ten drugi bo trójnożny stolik się nie kiwa. 

5. Piotruś ma cztery latka. Bliźniaki są łącznie trzy razy starsze od Piotrusia (= 12 lat) - czyli każde z nich ma po 

sześć lat. Krzysztof ma tyle samo lat, ile całe jego rodzeństwo: 4 + 6 + 6 = 16. Dziadek ma dwa razy tyle lat co 

wszystkie dzieci: 4 + 6 + 6 + 16 = 32, 32 razy 2 = 64. 

6. Jeden z nich ma na nazwisko Połowa. 

7. Nic "LECISZ NAD OCEANEM" 

8. Słowo „Błędnie” 

9. John jest niemowlakiem. 

 

 

Przygotowała: Ania Pietrzak 

 
  



Porcja codziennego śmiechu! 
Czyli wszystko, czego wam trzeba! 
 

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

Jasiu wstaje wystraszony i krzyczy:  

- Mamo, mamo!  

Mama przybiega i mówi:  

- Jasiu, co się stało?  

- Miałem straszny sen.  

- A co Ci się śniło?  

- Że szkoła się pali.  

- Nie bój się Jasiu, to był tylko sen.  

- Właśnie dlatego płaczę. 

 

Jasio wszedł do ciemni fotograficznej i zaczyna wrzeszczeć.  

- Czemu tak krzyczysz? - pyta mama.  

- Wywołuję zdjęcia! 

 

Kto wymyślił pożegnania?  

Do zobaczenia! - okulista  

Do usłyszenia! - laryngolog  

Jeszcze do Ciebie zajrzę! - chirurg  

Jak będziesz mieć problem, to dzwoń! - psycholog  

Jeszcze się policzymy! - matematyk. 

 

Blondynka ogląda horror. Nagle dzwoni telefon. Blondynka podnosi słuchawkę, a nieznany głos mówi: 

7 days for you... Na to blondynka: Nie, dzięki, nie lubię 7 days-ów. 
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