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Co słychać u klasowych zwierzątek?  

 

    Tuptuś                     

  

 

 

                                                    Bułeczka 

 

                Pusia   

      Pegaz 



 
 

Witamy 

W tym miesiącu mamy dla Was już drugi numer  naszej gazetki  Pegaz 

Zapraszamy do czytania! 

 

W numerze: 

1. Informacje o klasowych zwierzątkach. 

2. Baśniowe opowiadania uczniów klasy czwartej. 

3. Sposoby na nudę. 

4. Cytaty z lektur szkolnych 

5. Przepisy na zdrowe posiłki 

6. Kim są Zimni ogrodnicy? 

7. Ciekawi ludzie  

8. Oto ja! 

9. Zapytaj nauczyciela 

10. Ciekawostki o zwierzętach  

11. Wielkie epidemie w historii 

12. Sucharki 

13. Przyłapani w domu 

14. Dokończ zdanie 

  



 
 

Co słychać u klasowych zwierzątek? 

 

Pusia, króliczek uczniów klasy 5, przebywa aktualnie u Klaudii Sidor. 

 

Klaudia napisała: 

Nasz klasowy królik jest ogromnym rozrabiaką i bałaganiarzem. Gdy sprzątam mu klatkę, biega po moim 

pokoju i wtedy wskakuje mi na kolana oraz do klatki, by zepsuć pięknie zorganizowaną przeze mnie 

przestrzeń. Natomiast gdy przebywam w moim pokoju, często staje łapkami na szczebelki klatki i podgląda 

z zainteresowaniem, co robię. 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Bułeczka – chomik uczniów klasy 6 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Zdjęcia Bułeczki przysłał Hubert Kulpa 

 

 

 

 



 
 

Tuptuś –królik uczniów klasy 4 przebywa teraz u Mai Mulawki 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten piękny króliczek wabi się Tuptuś. Jest przepiękny i milutki. Bardzo lubi jak się go 

głaska, ale czasami drapie. Tuptuś je karmę dla królików, owoce, warzywa i siano. Ale 

najbardziej lubi sałatę, marchewkę i jabłko. Uwielbia spędzać czas w swoim domku.  

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

Opowiadania uczniów klasy 4 

 
 

Baśniowe opowiadania o królewnie, króliku Tuptusiu 

i czarodziejskiej czapce 
 

 

 

  Przygody królewny Laury i Tuptusia 

 

 

                        Dawno, dawno temu żyła sobie 

królewna Laura, która miała swojego małego 

króliczka Tuptusia. Mieszkała w dużym zamku na 

zboczu wysokiej góry. 

              Laura miała dwanaście lat. Jej tata był 

królem Karolem a mama królową Zuzanną. Gdy 

dziewczynka miała sześć lat, rodzice kupili jej 

króliczka, Laura nazwała go Tuptuś. Od tamtej 

pory nie rozstaje się ze swoim pupilem, którego 

kocha i bardzo szanuje. 

             Pewnego dnia gdy Laura jeszcze spała, 

Tuptuś się obudził i wyszedł z klatki. Zaczął biegać 

po pokoju dziewczynki i  zbudził ją. Laura 

próbowała go złapać i odłożyć do klatki, ale Tuptuś 

wbiegł pod łóżko dziewczynki. Kiedy Laura 

sięgnęła po niego zamiast królika znalazła czapkę, 

a w czapce Tuptusia. Nie wiedziała, co to za 

czapka, bo nigdy jej wcześniej nie widziała. Poszła 

z nią do  rodziców  i zapytała, czy może wiedzą co 

to za czapka. Niestety rodzice nie wiedzieli. 

Dziewczynka poszła do swojego pokoju. Zaczęła 

się bawić czapką, a gdy ją założyła znalazła się 

w Paryżu, bo akurat o nim myślała. Bardzo się 

zdziwiła i przestraszyła, ponieważ nie wiedziała, co 

się dzieje. Nagle znalazła się z powrotem w domu, 

bo gdy się wystraszyła to  o nim pomyślała. 

Zorientowała się, że to przez czapkę  może się 

przenosić w te miejsca, o których pomyśli. Kiedy 

powiedziała to swoim rodzicom, nie uwierzyli jej, 

więc wróciła do pokoju. Dziewczynka zawsze 

chciała zwiedzić Paryż, więc wzięła Tuptusia na 

ręce, ubrała mu szelki ze smyczą i pomyślała 

o Paryżu. W mgnieniu oka  tam się znalazła. Gdy 

tam była, przeżyła niesamowitą przygodę. 

Najpierw poszli do wieży Eiffla, potem poszli kupić 



 
 

sobie bagietki, ale Tuptuś nie mógł wchodzić do 

sklepu, więc Laura  zostawiła go na polu na 

chwilkę, a gdy wróciła, Tuptusia nie było. 

Dziewczynka była jednocześnie zła i wystraszona, 

ponieważ kochała Tuptusia i był dla niej bardzo 

ważny, a rodzice mówili jej, że jest też bardzo 

drogi. Zaczęła płakać, ale przypomniała sobie, że 

ma magiczną czapkę, dzięki której może się 

znaleźć tam, gdzie pomyśli. Więc pomyślała o 

Tuptusiu, ale nie znalazła się tam gdzie Tuptuś, bo 

Tuptuś to nie miejsce, a czapka działa tylko na 

miejsca nie na osoby ,więc straciła nadzieję na to, 

że znajdzie swojego pupila. 

        Nagle podeszła do niej dziewczynka, której 

nie znała. Laura grzecznie zapytała  ją jak ma na 

imię, a dziewczyna  przedstawiła się  i powiedziała, 

że ma na imię Emilia. Zapytała Laurę, co się stało. 

Laura powiedziała jej o Tuptusiu i że ktoś go 

ukradł. Emilia stwierdziła jednak, że może ktoś go 

zabrał do schroniska dla zwierząt i zapytała, czy 

miał obrożę, ale Laura powiedziała jej, że nie miał. 

Dziewczynki postanowiły poszukać go 

w schronisku i zaczęły od najbliższego, ale go tam 

nie było. Postanowiły szukać go w następnym 

schronisku. Okazało się, że był w tym schronisku. 

Szczęśliwa Laura podziękowała koleżance za 

pomoc. Laura obiecała dziewczynce, że będzie ją 

odwiedzać. Pożegnały się i Laura z Tuptusiem 

wróciła do domu. Gdy wróciła, rodzice zaczęli jej 

się pytać gdzie była, bo jej szukali po całym 

królestwie. Opowiedziała im całą historię o swojej 

wyprawie. Rodzice jednak nie do końca uwierzyli 

w to opowiadanie. 

            Laura postanowiła więc nie chwalić się tą 

przygodą i zatrzymać to dla siebie. Od czasu do 

czasu w tajemnicy przed rodzicami odwiedzała 

swoją koleżankę z Paryża. W taki to sposób 

zdobyła przyjaciółkę od serca, z którą dzięki swojej 

czapce zwiedzały świat. 

                                                                 Anna Fiałek 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Magiczna czapka 

 

 Dawno,  dawno   temu  z  rana pewna  

księżniczka wstała  z łóżka i ujrzała  coś 

niezwykłego. Jej królik Tuptuś  zaczął mówić tak 

samo jak jej kotek  Mruczek. Księżniczka 

zauważyła, że Tuptuś i Mruczek kłócili się o czapkę.  

Czapka u niej w szafie leżała już od dawna. Nigdy 

jej nie lubiła. Nie spodziewała się , że jest magiczna 

i że po jej włożeniu zwierzęta potrafią mówić 

ludzkim głosem. 

 Księżniczka  zrozumiała, że posiada 

prawdziwy skarb.  Tuptuś przekazał księżniczce, że 

grozi  jej  niebezpieczeństwo  i smok  planuje ją 

zjeść. Księżniczka się  zdziwiła i przekazała to 

swemu ojcu  królowi, lecz Król jej nie słuchał.  

  

 Marcelina postanowiła wyprowadzić się 

z zamku w bezpieczne miejsce.  Wzięła  ze  sobą 

Tuptusia i  Mruczka. Kiedy oddalili się od zamku 

zauważyła, że smok zaatakował zamek.  Z  zamku 

zostały tylko ruiny, księżniczka była zapłakana. 

Razem z przyjaciółmi poszli przed siebie,  nagle 

Marcelina   zauważyła  pewną  ubogą chatę.  Pani, 

która tam mieszkała, pozwoliła im u siebie  

przenocować.  Kiedy wieczorem kładli się spać, 

zwierzęta powiedziały dziewczynce, że blisko 

domu znajduje się niebezpieczny i groźny wąż.  

Dzięki tej informacji mogli ostrzec kobietę 

i uchronić ją od złego.  

Kolejnego dnia poszli dalej, czekały na nich 

niebezpieczeństwa,  napotykali się na węże i inne 

dzikie stworzenia.  Kiedy wydostali się z lasu, 

czekała ich jeszcze długa droga.  Szli tak 7 dni aż 

zobaczyli kolejny zamek,  tylko opuszczony,  

postanowili tam zamieszkać.  Okazało się,  że nie 

byli tam sami,  był tam młody chłopiec  o imieniu 

Marcel,  który na początku się ich   bał,  dlatego się 

schował. 

 Później  jednak,  gdy się lepiej poznali 

i  dogadali,  postanowili razem zamieszkać.   Kiedy 

skończyli po 18 lat, wzięli ślub i żyli długo 

i szczęśliwie.   W ciągu całego swojego życia wiele 

razy korzystali z pomocy magicznej czapki i swoich 

kochanych zwierzątek.  

      

     Julia Cholewa 

 



 
 

        

Przygoda 

 z magiczną czapką 

 

Dawno, dawno temu, pewnego 

piątkowego popołudnia królewna Kornelia wyszła 

z zamku, aby pooddychać świeżym powietrzem. 

Towarzyszył jej ukochany przyjaciel, króliczek 

Tuptuś. 

 

 

        Przechodząc obok oczka wodnego nagle 

zauważyła, jak z wody  wyskoczyła żaba, która 

wystraszyła królewnę. Wystraszona Kornelia 

wyciągnęła z torebki czapkę, w którą chciała  

schwytać żabę. Czapka wylądowała jednak na 

głowie królika, a on po prostu zniknął. Dziewczyna 

nie wiedziała, że czapka jest magiczna i że ten,  kto 

ją  włoży,  znika. Zrozpaczona wołała i szukała 

przyjaciela, ale nigdzie go nie było. Księżniczka 

zauważyła koło oczka  list,  a było w  nim napisane: 

„Żeby królik  znów powrócił musisz wykonać dwa 

zadania. Pierwsze zadanie -  znajdź w lesie kwiat 

paproci, przynieś go do żaby, która musi być 

zanurzona w wodzie. Drugie zadanie -  musisz 

włożyć na głowę żaby magiczną czapkę. Gdy 

wykonasz te zadania- to  odzyskasz królika”. 

       Księżniczka wyruszyła w drogę po kwiat 

paproci, a droga była kręta i wyboista. Spotkała 

wstrętną Babę Jagę, która chciała podstępem 

zabrać jej magiczną czapkę, ale  Kornelia była 

jednak sprytniejsza i nie dała się nabrać. Tuż obok 

stuletniego dębu rósł kwiat, którego szukała. 

Zerwała go  i uradowana ruszyła w powrotną 

drogę. 

       Ucieszona księżniczka położyła kwiat 

paproci obok oczka, ale miała duże trudności 

z założeniem żabie czapki. Długimi skokami ciągle 

jej uciekała. Schowała się królewna za drzewo 

jabłoni i rzuciła czapkę, która nakryła żabę. 

Podniosła czapkę i ujrzała swojego Tuptusia. 

Szczęśliwa przytuliła go do swojego serca i razem 

wrócili  do zamku. 

 

                                   Maja Mulawka 

 

 

 

 



 
 

Baśń 

o księżniczce Annie, króliku 

Tuptusiu i czarodziejskiej 

czapce 

 

              Dawno, dawno temu, w pewnej 

małej krainie mieszkał król ze swoją piękną 

córką Anią. Gdy ojciec wyjeżdżał na 

polowania, księżniczka czuła się samotna, 

więc pragnęła mieć małe zwierzątko . 

 

 

               Pewnego dnia, ojciec wyruszył na 

polowanie do pobliskiego lasu, by ustrzelić 

coś na obiad i usłyszał  jakiś dziwny szelest 

w krzakach. Zsiadł z konia, podszedł, spojrzał 

a tam siedział zziębnięty, mały, biedny 

króliczek w dziwnej czapce, który przemówił. 

- Dzień dobry, mam na imię Tuptuś, masz 

może kawałek marchewki lub sałatki? Jestem 

bardzo głodny. 

Król nie miał przy sobie jedzenia, ale 

gdy tylko zobaczył królika przypomniało mu 

się , że córka marzy o zwierzątku. 

- Wiesz króliczku, przy sobie nie mam nic do 

jedzenia, ale z przyjemnością zapraszam Cię 

do mojego pałacu, a tam Cię ugoszczę. 

               Gdy przybyli do zamku, drzwi 

otworzyła im Ania, która jak zwykle 

oczekiwała powrotu taty. 

- Córeczko, zobacz kogo spotkałem w lesie! 

I wyciągnął króliczka zza kurtki.  

Ania, jak zobaczyła małego futrzaka, 

aż podskoczyła z radości, chwyciła go, 

przytuliła, ucałowała, aż tu nagle ... 

Futrzany króliczek zamienił się w pięknego, 

przystojnego młodzieńca. 

- O matko! Co Ci się stało? - zapytała 

przestraszona księżniczka. 

- Nie bój się - powiedział chłopiec, wszystko 

Ci wyjaśnię.  

- Gdy byłem chłopcem, lubiłem biegać po 

lesie, początkowo łapałem motyle, muchy i 

zamykałem je w słoiku ... a gdy mi się to 

znudziło, zacząłem straszyć i gonić zwierzęta. 

Aż pewnego dnia leśna wróżka przyłapała 

mnie, jak goniłem małego króliczka i wtedy 

powiedziała:  



 
 

- Od pewnego czasu obserwuję Cię 

młodzieńcze, dokuczasz zwierzętom. 

Dlaczego to robisz? 

- O tak , po prostu bawi mnie, jak zwierzęta 

się boją i uciekają - odpowiedziałem.  

- Żebyś miał nauczkę i żebyś poczuł się tak, jak 

one zakładam Ci tą czarodziejską czapkę 

która zamieni Cię w króliczka. Miłość 

i pocałunek zdejmie z Ciebie zaklęcie - 

powiedziała wróżka i zniknęła.  

 

 

- Od tej pory kicam po lesie i szukam 

pożywienia. Powiem Ci księżniczko, że wcale 

to nie jest łatwe. Zrozumiałem. że zwierzęta 

są takimi samymi istotami jak my.  

                   Od tej pory młodzieniec 

zamieszkał w królewskim zamku , zaprzyjaźnił 

się z księżniczką Anią i razem chodzą do lasu 

dokarmiać zwierzęta i ptaki. 

 

                                                   Jakub Janas 

            

  

 

 

 



 
 

Baśń 
Dawno temu żyła królewna 

Kornelia wraz ze swoim królikiem 

Tuptusiem w zamku. Pewnego dnia 

królewna wybrała się do pobliskiej wioski. 

Spotkała tam człowieka, który okazał się 

być czarnoksiężnikiem. Kornelia  w to nie 

uwierzyła. Czarnoksiężnik podarował 

królewnie czarodziejską czapkę 

i powiedział, że jeżeli założy ją na głowę, 

może się zmienić w cokolwiek by zachciała.  

    

       Królewna wróciła z czapką do swojego zamku, 

gdzie czekał na nią Tuptuś. Kornelia pokazała 

królikowi czapkę. Wyciągnęła Tuptusia z  klatki, 

założyła mu tą czapkę i wypowiedziała życzenie -

chciałabym, żeby Tuptuś stał się człowiekiem! 

I nagle królik stał się człowiekiem. Królewna 

wystraszyła się i zamknęła go w pokoju. 

Pobiegła  do czarnoksiężnika i powiedział  mu 

wszystko co się stało. 

     Czarnoksiężnik powiedział jej , że nie da się tego 

cofnąć. Kornelia zmartwiła się i poszła do zamku. 

Gdy otworzyła drzwi, zobaczyła pięknego 

młodzieńca. Oboje się zarumienili. Królewna 

powiedziała mu, że ładnie wygląda i że od teraz 

będzie do niego mówić Teodor. 

     Teodor poszedł do pobliskiego sklepu 

z biżuterią i kupił najładniejszy, najdroższy 

pierścionek. Wrócił do zamku i zawołał Kornelię. 

Poszli do najładniejszej sali w zamku , gdzie zapytał 

Kornelię 

- Czy wyjdziesz za mnie za mąż? 

 Kornelia zgodziła się. 

     Dwa miesiące później organizowali ślub, 

zaprosili na niego całą wioskę. Wszyscy wspaniale 

się bawili. Rok później urodziła im się córeczka, 

którą nazwali Maria. Gdy Maria skończyła 

dziewięć lat rodzice kupili jej królika, którego 

nazwała Tuptuś. 

                                                      Karolina Bała 

 



 
 

Przygody Księżniczki Tiny 

  

      Dawno, dawno temu żyła sobie księżniczka 

o imieniu Tina i jej króliczek Tuptuś. Księżniczka 

była bardzo piękna, lecz trochę rozpieszczona. 

Nosiła długą, różową sukienkę, miała jasno 

błękitne oczy i blond włosy. Tuptuś to królik rasy 

miniaturka, sierść jego była bardzo puszysta 

i szaro-niebieska, oczy szafirowe, był bardzo 

słodki.  

    Tina dostawała wszystko czego 

sobie  zapragnęła, ale na szesnaste urodziny 

chciała dostać coś innego niż sukienki i kosmetyki. 

Powiedziała, że  chce dostać króliczka, więc 

dostała. Gdy rodzice już jej kupili króliczka 

dziewczyna była bardzo szczęśliwa. 

    Pewnego słonecznego dnia księżniczka 

z rodzicami wybrali się do sąsiedniego zamku, 

gdzie mieszkał przyjaciel taty Tiny. Jak dotarli na 

miejsce, księżniczka zobaczyła młodego, 

przystojnego księcia i od razu się w nim  zakochała. 

Lecz książę nie był nią zainteresowany.  

    W drodze powrotnej dziewczynka poprosiła 

rodziców o magiczną czapkę: 

-Mamo, tato ja chcę mieć magiczną czapkę! 

-Po co ta czapka?-zapytał tata. 

- Bo chcę! -krzyknęła Tina. 

-Dobrze. Jak wrócimy do naszego zamku, to 

dostaniesz -odpowiedział tata.  

      Gdy już wrócili do zamku, dziewczynka dostała 

magiczną czapkę. Wzięła czapkę, założyła na 

głowę i wypowiedziała  życzenie  ,,Chcę, aby książę 

Aleksander z sąsiedniego zamku się we mnie 

zakochał".  

 

 

 

Kilka minut później wypowiedziała drugie 

życzenie ,,Chcę, aby mój króliczek Tuptuś zaczął 

mówić". Gdy chwilę  poczekała, usłyszała  jakiś 

cichy głos.  

-Jedź szybko do księcia! -powiedział Tuptuś. 

-Kto to mówi?-spytała zaskoczona. 



 
 

-To ja! Twój króliczek! -krzyknął.  

-Naprawdę?-powiedziała zdziwiona. 

-Tak! Jedź szybko do księcia! 

-Dobrze -odpowiedziała. 

       Gdy Tina była już na miejscu, nie mogła znaleźć 

chłopca. Dziewczynka była bardzo zrozpaczona, 

krzyczała, że magiczna czapka nie spełniła jej 

życzenia. 

     Dwa lata później Tina z rodzicami pojechali dalej 

do sąsiedniego zamku. Rodzice poszli do salonu, 

a księżniczka została na balkonie. Poczuła za sobą 

jakby ktoś za nią stał, odwróciła się i zobaczyła 

księcia, który trzymał piękny bukiet kwiatów. 

Księżniczka i książę zakochali się w sobie.  

       Po sześciu latach księżniczka Tina i książę 

Aleksander byli już małżeństwem. Rodzice młodej 

pary byli bardzo szczęśliwi, że  ich dzieci są razem. 

Kilka lat później ich rodzina powiększyła się. Tina 

urodziła córkę o imieniu Klara, a Tuptuś miał 

nowego brata, który nazywał się Tutuś. 

       Cała królewska rodzina żyła długo 

i szczęśliwie.  
 

Wiktoria Grunt 

 
 

  



 
 

Nie musisz się nudzić! 
 

Nuda to nieciekawe słowo. Źle się kojarzy. A szkoda, bo przecież oznacza świetną 

szansę na zrobienie czegoś niespodziewanego. 

 

15 sposobów na nudę: 

 

1. Posprzątaj pokój 

2. Pobaw się z psem, kotem 

3. Ćwicz, rozciągaj się 

4. Pooglądaj film, serial 

5. Poczytaj książki 

6.Upiecz lub ugotuj coś 

7. Naucz się czegoś, co ci 

sprawia trudność 

8. Naucz się składać origami  

9. Pomyśl o przyszłości 

10. Poukładaj puzzle 

11. Posłuchaj muzyki 

12. Rysuj lub maluj 

13.Poglądaj stare zdjęcia 

14. Pomóż rodzicom 

15. Zrób zadania 
Patrycja Grunt 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Origami sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta 

w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. W XX w. ostatecznie ustalono, że 

w procesie robienia klasycznego origami nie należy ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać papieru. 

 

 

Jeśli chcesz spróbować robić origami przygotuj 

kwadratową kartkę papieru. Korzystając 

z zamieszczonych instrukcji zrób kotka i ptaszka. 

W Internecie znajdziesz mnóstwo pomysłów na 

origami. Możesz też kupić specjalną książkę 

z instrukcjami i papierami o różnych kolorach. 

Najlepszy papier do origami jest biały z jednej stron 

i kolorowy z drugiej. 

Miłej zabawy. 

 

 

 



 
 

             Złote myśli z lektur szkolnych 
 
 
                      ,,Mały Książę’’ 

 

,,Wśród ludzi jest się  także  samotnym '' 

,,Mowa jest źródłem nieporozumień’’ 

,,Dobrze widzi się tylko sercem” 

 

                ,,Tajemniczy ogród’’ 

,,Czy świat modlitwy nie jest tajemniczym ogrodem, który jest tuż obok. Może nas 

uczynić szczęśliwym, a my boimy się  do niego wejść’’ 

 

                 ,, Opowieści z Narnii’’ 

,,Czyż bowiem jeden z poetów nie powiedział , że szlachetny przyjaciel jest darem 

najwspanialszym, a darem następnym co do wspaniałości jest szlachetny wróg’’ 

,,W tym domu jest wiele pokoi wiele drzwi, ale tylko jedne z nich prowadzą do 

innego świata’’ 

                             ,,Zemsta’’ 

,,Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba’’ 

,,Jeśli niech chcesz mojej zguby,  krokodyla daj mi luby’’ 

  

                     ,,Balladyna’’ 

,,Zazdroszczę tej, co dzisiaj ,  rano mną była’’ 

,,Cierpienie myśli jest kolącym ostem, Lecz rzeczywistość O! ta jak żelazo rani 

zabija ” 

   

                       ,,Kamienie na Szaniec’’ 

,,A kiedy trzeba, na śmierć Ida po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na 

szaniec’’ 

,,Nie należy spatałaszyć szans, które dostaliśmy do rąk’’ 

,,Umiejętność znoszenia niepowodzeń jest wielką i ważną umiejętnością, 

oczywiście jeśli towarzyszy jej zdolność i chęć do  wyciągnięcia nauki z porażek’’   

                                                                         

 
   Kamila Dudek 

 



 
 

 

 

 
                           
 
 
Gotuj i piecz w domu! 
 

Wcale nie jest trudno upiec coś słodkiego i zdrowego zarazem. Więc dziś mam dla was bardzo proste 
i pyszne przepisy. Spróbujcie, a przekonacie się sami jak pyszne jest fit ciasto z owocami, czy też dwa 

inne zdrowe przepisy. 

  

1. Fit ciasto z owocami 

Składniki :100 g płatków orkiszowych (lub owsianych) 

100 g mąki orkiszowej (lub owsianej, lub zmielonych płatków) 

20 g wiórków kokosowych (3 łyżki) 

2 łyżki ksylitolu 

2 łyżki płynnego miodu 

3 łyżki płynnego oleju kokosowego 

7 łyżek mleka roślinnego (lub zwykłego jeśli używasz) 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Kruszonka: 

100 g mąki orkiszowej lub owsianej 

50 g stałego oleju kokosowego 

50 g ksylitolu 

30 g płatków migdałowych 

450 g owoców (np. jeżyny) 

Przygotowanie: Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj w misce i odstaw na 10 minut. 

Większe owoce jak śliwki czy brzoskwinie pokrój w drobną kostkę. 

Porzeczki lub jeżyny częściowo rozgnieć widelcem (połowę porcji). 

Składniki na kruszonkę lekko zagnieć formując grudki. 

Formę wyłóż papierem do pieczenia i wylep ciastem spód lekko ugniatając 

Wyłóż owoce i posyp kruszonką. 

Piecz w temperaturze 180°C 45-50 minut 

Uwaga: zamiast kruszonki (nie każdemu pasuje) można posypać wierzch 2-3 łyżkami wiórków 

kokosowych plus 2 łyżki brązowego cukru plus 3 łyżki płatków migdałowych.  

Jedz zdrowo! 



 
 

 

2. Lekka sałatka ze szpinakiem i truskawkami 

Przygotowanie: 

Do miski wrzuć dwie garści świeżych, opłukanych liści 

szpinaku baby. Dodaj pięć-siedem przekrojonych 

truskawek i ¼ pokrojonego w kostkę awokado. Dodaj 

także łyżkę posiekanej drobno czerwonej cebuli i pół 

łyżki migdałów. Wszystko oprósz makiem, dopraw do 

smaku świeżo zielonym, kolorowym pieprzem. 

Przygotuj dressing z: jednej łyżki oliwy z oliwek, 

jednej łyżki wody, połowy łyżeczki soku wyciśniętego 

z cytryny, odrobiny musztardy, miodu, soli i pieprzu 

(możesz podwoić składniki). Dressingiem polej sałatkę 

bezpośrednio przed zjedzeniem.  

 

3. Fit ciasto z truskawkami  

Składniki:  szklanka (100g) mąki żytniej razowej 

szklanka (110g) mąki orkiszowej jasnej 

½ szklanki (75g) ksylitolu½ szklanki  (100ml) oleju np. 

kokosowego 

1i 1/4 (szklanki 250ml) „mleka” roślinnego  bez dodatku 

cukru (u mnie ryżowo-migdałowe) 

2 łyżeczki proszku do pieczenia1 łyżeczka sody oczyszczonej3 

garście (200g) truskawek 

1 łyżka (10g) zmielonego siemienia lnianego 

Wykonanie: 

1. Suche składniki (mąki, ksylitol, sodę, proszek do pieczenia, siemię 

lnianie) przesypać do miski, wymieszać. 

2. To samo zrobić z mokrymi (olejem, „mlekiem”). 

3. Połączyć suche składniki i mokre. 

4. Jeżeli ciasto będzie za gęste, dodać więcej „mleka” roślinne. 

5. Ciasto wylać do formy (u mnie 24x24cm), powtykać w nie całe 

truskawki pozbawione szypułek. Wystarczy ok 16 sztuk. Nie dodawaj do ciasta zbyt wiele owoców, bo z 

ciasta będzie zakalec. 

6. Piec w temperaturze 180 st C przez 50 minut. 

7. Po ostudzeniu ciasta, w miejsce z upieczonymi truskawkami można dodać świeżych owoców, fajnie wzmocnią 

smak całego wypieku.       

Przygotowała: Aleksandra Bojarska 

 



 
 

Kim są Zimni Ogrodnicy? 
 

 
 

 

 

Zapewne nie raz słyszeliście o „zimnych 

ogrodnikach”, przez których marzną wszystkie 

wypuszczające się kwiaty i warzywa. Jednak czy 

wiecie kim są tak nazywane osoby oraz co to i skąd 

się bierze to zjawisko atmosferyczne? 

O co chodzi z tymi zimnymi ogrodnikami? 

Przyrodniczo, jest to  zjawisko klimatyczne 

charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy 

w połowie maja, po okresie utrzymywania się 

wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią 

Europą (w tym nad Polską), następuje zmiana 

cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu 

zaczyna napływać – wraz z niżem barycznym – 

zimne powietrze z obszarów polarnych. 

Skoro już wiadomo skąd się wzięły te dni, to o co 

chodzi z ich nazwami. Nazwy pochodzą od 

patronów poszczególnych dni – zimni ogrodnicy to 

św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy 

(13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka 

– św. Zofia (15 maja). Inny patron tego samego 

dnia, święty Izydor, również został utrwalony w 

tradycji ludowej, zyskując miano Oracza. 

Według przysłów i obserwacji ludowych 

ten okres to ostatnie dni wiosennych 

przymrozków. W tych dniach chłód może się 

nasilić, lecz po nich nie powinien już zaszkodzić 

roślinom. 

 

Bonifacy 

Urodził się w Rzymie w III wieku. Był poganinem, 

jednak widok chrześcijan wydawanych na męki 

i śmierć za wiarę tak nim wstrząsnął, że nawrócił 



 
 

się na wiarę chrześcijańską. W 305 r poniósł śmierć 

męczeńską:  został poddany torturom, a potem 

ścięty mieczem. Został utopiony we wrzącej 

smole. Jest patronem klasztoru św. Bonifacego 

i Aleksego na Awentynie w Rzymie, a także 

kawalerów i ludzi nawróconych. Od XVII wieku 

szczątki  św. Bonifacego spoczywają w kościele 

obserwantów poświęconym św. Bonifacemu i św. 

Antoniemu w Warszawie na Czerniakowie. Co 

roku 14 maja do tego kościoła wyrusza cała 

Warszawa na odpust i majówkę. 

 

Serwacy 

Był biskupem w Tongres, był szczególnym 

czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Patron 

hutników, stolarzy oraz uprawiających winorośl. 

Wzywano go również jako patrona od urodzajów, 

patron od gorączki i reumatyzmu. Orędownik 

podczas przymrozków. 

 

Pankracy 

Urodził się około 290 roku we Frygii w Azji 

Mniejszej. Wcześnie stracił rodziców, dziedzicząc 

po ojcu majątek. Chłopca na wychowanie wziął 

jego wuj. Wychował go w wierze chrześcijańskiej. 

Kiedy miał 13 lat, wuj zabrał go do Rzymu. 

Pankracy starał się ulżyć niedoli prześladowanych 

chrześcijan, próbując pomagać szczególnie tym, 

którzy za wiarę trafili do więzienia. Szybko jednak 

został zdradzony i skazany na śmierć. Został 

stracony 12 maja 304 roku. Zwłoki męczennika 

rzucono na pożarcie psom. Pewna chrześcijanka, 

z narażeniem  życia, zaniosła jego ciało do 

katakumb, gdzie został pochowany. Uważany jest 

za patrona przystępujących do Pierwszej Komunii 

świętej. Jest także opiekunem młodych roślin 

i kwiatów. We Francji jest czczony także jako 

patron dzieci. 

 

Zimna Zośka 

Zofia, męczennica rzymska lub Zofia z Rzymu 

(zm. ok. 303) – dziewica i męczennica 

chrześcijańska, święta katolicka; według tradycji 

zimna Zośka (z grupy "zimnych świętych"). 

Św. Zofia należała do grupy męczenników Kwarta, 

Kwinta, Sulpicjusza i Trofima. Poniosła śmierć ok. 

303 w czasie prześladowania chrześcijan za 

Dioklecjana. 

Według tradycji poświadczonej przez dwa 

itineraria z VII w. oraz życiorysu Hadriana I (zm. 

795) Zofia została pochowana na cmentarzu przy 

Via Latina. Niewiele o niej wiemy. 

 

Przesądy i Tradycje 

1. Starym zwyczajem w te zimne majowe noce 

rozpalano w sadach ogniska, aby chronić kwitnące 

drzewa przed mrozami. Stawiano balie z zimną 

wodą, aby mróz kierował ku nim swoje złe 

zamiary. 14 maja w ostatniego wielkiego dziwaka 

Bonifacego, gospodarze obchodzili swoje pola, 

sprawdzając jak wzeszły siewy i czy ,,zimni 

ogrodnicy,, nie wyrządzili szkód. 



 
 

2. Jak głosi bajka z dzieciństwa, było 12 braci: 

Styczeń, Luty, Marzec…..itd. Jeden z nich na 

Sylwestra zaprosił wszystkich na imprezę, Styczeń 

był bardzo sprytny i zabrał Lutemu dni, dlatego 

w ciągu roku luty ma mniej dni niż pozostałe 

miesiące. Kiedyś luty poprosił maj o radę, 

zazdrosny styczeń obiecał się zemścić i wysłał 

,,zimnych ogrodników,, dlatego w maju są 

przymrozki. 

 

Przysłowia 

1 .Święta Zofija kłosy rozwija. 

2. Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją. 

3. Na świętego Izydora często bywa chłodna pora. 

4. Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi – 

temu pomoże. 

5. Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród 

chłopacy. 

 

 

 

Ciekawostki 

1. Podobne określenia dla zimnych dni w maju 

występują również w innych krajach europejskich: 

Eisheiligen (Niemcy, 11–15 maja), Saints de glace 

(Francja, 11–13 maja), Ijsheiligen (Holandia 11–

15 maja), Trije ledeni možje i Poscana Zofka 

(Słowenia, 11–15 maja) i inne. 

2. Dla delikatnych, jednorocznych roślin, takich 

jak surfinie, petunie czy pelargonie, niebezpieczne 

może być nawet zero stopni. Jeśli więc mają być 

przymrozki, koniecznie trzeba je zabezpieczyć. 

Najprostszy sposób to zrobienie nad doniczką, 

skrzynką "daszka" z kilku warstw gazety. Na 

zacisznych balkonach to powinno wystarczyć. W 

chłodną noc można też przestawić je do domu. Jeśli 

są to rośliny, które rosną na działce, także 

polecamy papierową osłonkę. Choć rośliny 

gruntowe są odporniejsze od ozdobnych, niektóre 

delikatne kwiaty lepiej jednak przykryć. 

 

Dawid Krawiec

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIEKAWI LUDZIE 

DOMINIKA KULCZYK 

 

Dominika Kulczyk urodzona 30 lipca 1977 w Poznaniu jest przedsiębiorcą, inwestorką i reporterką. 

Założycielka i prezes Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding, 

przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia S.A., współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. 

Autorka wielokrotnie nagradzanego cyklu reportaży pt. „Efekt Domina” oraz filmów dokumentalnych 

powstałych we współpracy z CNN International. Prowadzi projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu, działania społeczne na rzecz lokalnych społeczności w Polsce i poza jej granicami, akcje 

charytatywne, sponsoringowe i z zakresu ekologii. Kawaler Orderu Uśmiechu. Jej rodzina składa się na jej 

mamę i tatę czyli Grażynę i Jana oraz brata Sebastiana Kulczyków. Od 2001 do 2013 była ona żoną Jana 

Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Dominika ma dwójkę dzieci czyli Jermiego i Weronikę. 

W 2020 Dominika Kulczyk zadecydowała o przekazaniu 20 mln zł na walkę z epidemią wywołaną przez 

koronawirusa COVID-19. Środki trafią do Fundacji Lekarze Lekarzom i zostaną przeznaczone na zakup 

sprzętu medycznego.Środki finansowe przekazane przez Dominikę Kulczyk posłużą jej do pozyskania: 

sprzętu do diagnostyki genetycznej real time PCR umożliwiającej wykrywanie zakażenia koronawirusem, 

ekwipunku ochronnego dla personelu medycznego: masek z filtrem N95 oraz kombinezonów ochronnych 

spełniających kryteria wirusologiczne, środków antyseptycznych. 

Krótka wypowiedz i podziękowanie pana prof. Andrzeja Matyja, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej: 

 - Samorząd lekarski z uznaniem przyjmuje ten gest, jako wyraz solidarności w walce z globalnym 

zagrożeniem jakie stanowi epidemia koronawirusa. Da on realne wsparcie lekarzom stojącym na pierwszej 

linii frontu tej walki i umożliwi skuteczne niesienie pomocy, bowiem obecnie nie tylko heroizm lekarzy, ale 

także zaopatrzenie w odpowiednie środki daje szansę na skuteczną walkę z epidemią. To piękny i bardzo 

potrzebny gest, za który, w imieniu naszych pacjentów, bardzo dziękujemy. 

Przygotował: Przemek Kamiński 



 
 

 

 

    

 

Imię i Nazwisko : Julia Pelc  

Data urodzenia : 23.07.2007 

Znak zodiaku : Lew  

Ulubiony deser : Lody 

Ulubiona pora roku. Dlaczego? : Lato, ponieważ są wakacje  

Jak sobie teraz radzisz z nauką ? Czy zajmuje ci ona dużo czasu?  

Dość długo, jest trochę trudno z materiałem, ale daję radę. 

Co jest lepsze: zwykła szkoła czy zdalne nauczanie? Dlaczego?  

Szczerze to sama nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym. 

Co ciekawego robiłaś ostatnio w domu ? 

Emm… oglądam całymi dniami Netflixa, więc nic ciekawego.  

Jakie zwierzę jest najpiękniejsze a jakie najbrzydsze? Dlaczego tak sądzisz? 

Kocham koty, szczególnie persy są słodkie, więc mi się bardzo podobają, a najbrzydszych nie ma, każde 

zwierzątko jest na swój sposób słodkie. 

Co zyskałaś dzięki przymusowej izolacji, a co straciłaś? 

Zyskałam czas, a straciłam kontakt z przyjaciółmi.  

Co myślisz o epidemii koronawirusa w Polsce? 

Nie umiem tego określić, ale myślę, że trochę to potrwa.  



 
 

 

Imię i Nazwisko : Karolina Bała 

Data urodzenia :  28.04.2009              

 Znak zodiaku : Byk                                    

Ulubiony deser :  Lody                             

 Ulubiona pora roku dlaczego?  

Lato, dlatego że lubię, jak jest ciepło.          

 Jak sobie radzisz z nauką? Czy zajmuje ci dużo czasu?   

 Radzę sobie bardzo dobrze i nie zajmuje mi to dużo czasu.   

Co jest lepsze: zwykła szkoła czy zdalne nauczanie? Dlaczego?          

 Zwykła szkoła, ponieważ wolę spotykać się z koleżankami.     

 Co ciekawego robiłaś ostatnio w domu?   

 Ostatnio w domu graliśmy całą rodzina w grę planszową.    

Jakie zwierzę jest najpiękniejsze, a jakie najbrzydsze? Dlaczego tak sądzisz?  

 Najpiękniejszym jest piesek a najbrzydszym żaba, dlatego że nie lubię  płazów.  

Co zyskałaś dzięki przymusowej izolacji, a co straciłaś ?                               

 Zyskałam więcej spędzonego czasu z rodziną, a straciłam spotykanie się z koleżankami.  

Co myślisz o epidemii koronawirusa w Polsce?                                               

 Myślę, że ludzie powinni się stosować do zaleceń a nie ich unikać.                     



 
 

                                                                                 

                                                                                                                                                

 Imię i Nazwisko : Patryk Kowal                   

 Data urodzenia : 03.05.2006                       

Znak zodiaku : Byk                                        

Ulubiony deser : Sernik                              

Ulubiona pora roku dlaczego? 

 Lato, ponieważ jest ciepło i są wakacje.             

Jak sobie teraz radzisz z nauką ? Czy zajmuje ci ona dużo czasu?              

 Nauka idzie mi dobrze, lecz zajmuje mi bardzo dużo czasu.        

Co jest lepsze: zwykła szkoła czy zdalne nauczanie ? Dlaczego?                    

 Zdalne nauczanie, bo można długo spać, chacha!                                                  

Co ciekawego robiłeś ostatnio w domu?   

 Grałem i spałem, chacha.                                 

Jakie zwierzę jest najpiękniejsze a jakie najbrzydsze? Dlaczego tak sądzisz?                                            

 Najpiękniejsze zwierzę to pies owczarek niemiecki długowłosy, a najbrzydsze to szczur.                         

Co zyskałeś dzięki przymusowej izolacji, a co straciłeś?                                 

 Zyskałem to, że jestem codziennie wyspany chacha, a straciłem kontakt z niektórymi osobami z klasy.      

 Co myślisz o epidemii koronawirusa w Polsce?                                       

Yyy… sam nie wiem.   



 
 

 
 

 

Imię i Nazwisko:  Amelia Moszkowicz  

Data urodzenia : 09.08.2007 

Znak zodiaku : Lew  

Ulubiony deser :   Lody  

 Ulubiona pora roku dlaczego?  

Lato, dlatego że jest ciepło.                          

 Jak sobie teraz radzisz z nauką? Czy zajmuje ci ona dużo czasu ?  

Radzę sobie z nauką, spędzam tyle czasu co zawsze.        

Co jest lepsze : zwykła szkoła czy zdalne nauczanie ? Dlaczego ?      

 Zwykła szkoła, bo lepiej jest zrozumieć tematy i zadania.          

Co ciekawego robiłaś ostatnio w domu?   

 Miałam lekcje online ze szkoły muzycznej i jeździłam na rolkach.               

Jakie zwierzę jest najpiękniejsze, a jakie najbrzydsze ? Dlaczego tak sądzisz?   

Najpiękniejsze zwierzę to paw, a najbrzydsze diabeł tasmański.         

Co zyskałaś dzięki przymusowej izolacji, a co straciłaś?  

To jest dość ciekawe pytanie. Zyskałam więcej czasu dla ciebie, a straciłam kontakt z przyjaciółmi.   

Co myślisz o epidemii koronawirusa w Polsce?           

 Myślę, że jest to jednak niebezpieczne, ale możemy się chronić nawzajem poprzez wychodzenie 

w maseczkach i trzymanie odpowiedniej odległości od siebie.  



 
 

Imię i nazwisko : Aleksander "Lolek" Sławiński    

Data urodzenia : 17.06.2005  

Znak zodiaku : Bliźnięta      

Ulubiony deser : Sernik      

Ulubiona pora roku dlaczego? 

Lato, ponieważ są wakacje i mogę wyjechać do kolegów 

za granicę.                 

Jak sobie teraz radzisz z nauką? Czy zajmuje ci ona dużo 

czasu?                

 Tak szczerze to nie  (pewnie nauczyciele to zobaczą chacha). 

Całymi dniami mnie nie ma. Uczę się tylko jak coś tam trzeba, 

ale przeważnie jestem na każdych lekcjach online, tak że bardzo 

podoba mi się ta metoda nauki.                 

Co jest lepsze: zwykła szkoła czy zdalne nauczanie? 

Dlaczego?                          

Zdalne nauczanie. Na początku tego nauczania zadań było o dwa 

razy więcej, ale teraz się to unormowało i na spokojnie mogę 

nadrobić większość.          

Co ciekawego robiłeś ostatnio w domu?  

Ogólnie zacząłem myśleć nad lepszym ustawieniem mebli 

(biurko, krzesło) i ładnie to udekorować.   

 Jakie zwierzę jest najpiękniejsze a jakie najbrzydsze? Dlaczego tak  uważasz?    

 Najpiękniejsze to tygrys, ponieważ ma ładny kolor skóry oraz pyszczek, a najbrzydsze to pitbull.     

 Co zyskałeś dzięki przymusowej izolacji, a co straciłeś?                              

Co zyskałem? Więcej czasu na zobaczenie się z kolegami, którzy są w średniej szkole oraz odpoczynek 

od wstawania na 7.00 godzinę . Co straciłem? 

Na pewno jakiś kontakt z osobami ze szkoły                         

jak i z nauczycielami. 

Co myślisz o epidemii koronawirusa w Polsce?   

Według mnie to parodia, po prostu jakoś 

u większości osób w moim wieku jak i starszym 

jest to nie przestrzegane mianowicie noszenie 

maseczek, zakaz niespotykania się itp. Moja 

opinia na ten temat to po prostu parodia i kolejny 

chiński przebój, między innymi ciuchy zza granicy 

to teraz wielki wirus. Ostatnie zdanie to po prostu 

jak ten wirus już jest w Polsce, to do wszystkich 

ludzi przestrzegajcie chociaż 30% tego 

regulaminu, a będzie wszystko dobrze jak kiedyś 

i jeszcze jedno proszę odtwórzcie zakłady 

fryzjerskie!! 



 
 

 
 

Imię i Nazwisko : Aleksandra Matwij 

Data urodzenia : 06.09.2007 

Znak zodiaku : Panna 

Ulubiony deser : lubię wszystko 

Ulubiona pora roku? Dlaczego? 

Lato, ponieważ jest ciepło i można jeść dużo lodów i ogólnie lato jest fajne. 

Jak sobie radzisz z nauką? Czy zajmuje ci ona dużo czasu?  

Radzę sobie można powiedzieć, że dobrze. Zajmuje tak około 2 godziny dziennie w tygodniu.  

Co jest lepsze: zwykła szkoła czy zdalne nauczanie? Dlaczego? 

Myślę, że każda z obu stron ma swoje plusy i minusy, ale osobiście wolę zwykłą szkołę, ponieważ jednak 

jest ten kontakt z przyjaciółmi i jeśli się czegoś nie wie, nauczyciel może pomóc.  

Co ciekawego robiłaś ostatnio w domu?  

Pofarbowałam włosy na czerwono, czego normalnie bym się nie podjęła.  

Jakie zwierzę jest najpiękniejsze a jakie najbrzydsze? Dlaczego tak 

sądzisz?  

Najpiękniejsze zwierzę to wilk, a najbrzydszego nie ma, bo każde zwierzę 

ma swój urok.  

Co zyskałaś dzięki przymusowej izolacji, a co straciłaś?  

Dzięki izolacji robiłam rzeczy, na które w normalne dni nie miałabym 

czasu albo wydawałyby się bezsensowne np. zaczęłam więcej rysować 

itp. Co straciłam? Myślę, że nic, chociaż na pewno kontakt z przyjaciółmi 

się pogorszył.  

Co myślisz o epidemii koronawirusa w Polsce?  

Nic nie dzieje się bez przyczyny. 

 

                                Przygotowały : Kasia Rogoża, Amelia Sidor  



 
 

Zapytaj nauczyciela 

 

 

1. Marzę o podróży do .... 

(oczywiście po koronawirusie) 

 

- Nowej Zelandii - jest piękna. 

Pani Monika Żelazko 

- Do Grecji, ponieważ tam właśnie miałam 

jechać w tym roku. Wakacje to dla mnie ciepło, 

morze i plaża. 

Pani Jolanta Pelc  

- Do Australii. 

Pani Barbara Lemiech 

- Marzę o podróży na Islandię, ponieważ są 

tam piękne miejsca i chciałabym tam zrobić 

mnóstwo zdjęć. 

Pani Katarzyna Nycz 

 

 

 

2. Ulubiona książka i jej autor z lat 

młodzieńczych.  

 

- Nie miałam takiej  super ulubionej, ale 

pamiętam, że bardzo podobały mi się 

,,Słoneczniki”. Oprócz tego zaczytywałam się 

powieściami Małgorzaty Musierowicz i Alfreda 

Szklarskiego. Przeczytałam chyba wszystkie 

ich książki. 

Pani Monika Żelazko 

- „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud 

Montgomery. Pokazywała świat pełen 

marzeń, ideałów i dobra. 

Pani Jolanta Pelc 

- Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy 

ogród” lubię przyrodę, zachwycam się 

pięknem kwiatów, a ten ogród może być dla 

każdego ostoją do przemyśleń, tajemniczym 

miejscem, gdzie jesteśmy tylko my i Bóg, lub 

nasi przyjaciele, nasze myśli, przeżycia, a 

może też ucieczka od rzeczywistości. 

Pani Barbara Lemiech 

- Książka „Przygody Hucka Finna” Marka 

Twaina. 

Pani Katarzyna Nycz 

 

3. Ulubione przedmioty w szkole 

z lat młodzieńczych.  

 

- Nowy piórnik na początku roku szkolnego! 

Pani Monika Żelazko 

- Niestety nie przepadałam za żadnym 

przedmiotem jakoś szczególnie i proszę - 

zostałam nauczycielką. 

Pani Jolanta Pelc 

- Jeżeli mają to być przedmioty, to będzie 

język polski, dużo czytałam, bardzo lubiłam 

opowiadać, ale lubiłam również geografię 

zwłaszcza ten etap edukacyjny, gdzie 



 
 

pracowaliśmy z mapą świata, bo moje 

pokolenie marzyło o podróżach, ale lubiłam 

sprawdzać złoża diamentów itp. 

Pani Barbara Lemiech 

- Oczywiście język angielski i wychowanie 

fizyczne. Od  zawsze lubiłam sport i język 

angielski. 

Pani Katarzyna Nycz 

 

4. Jaka jest pani ulubiona pora roku? 

(dlaczego?) 

 

- Wiosna i lato, po pierwsze jestem strasznym 

zmarzluchem i lubię ciepło a po drugie wtedy 

jest pięknie wszystko zielenieje, kwitnie, 

pachnie, ptaszki śpiewają....cudo. 

Pani Monika Żelazko  

- Wiosna, bo wszystko jakby zaczyna się od 

początku i choć to tylko takie wrażenie, to 

zawsze lepiej się czuję. 

Pani Jolanta Pelc 

- Każda pora jest piękna. Bardzo lubię zimę, 

bo mam wtedy urodziny i imieniny są święta 

i jest Mikołaj, a ja lubię robić niespodzianki. 

Pani Barbara Lemiech 

- Ulubiona pora roku to wiosna. Świat staje się 

piękny i kolorowy, jest coraz cieplej i zawsze 

niecierpliwie na nią czekam. 

Pani Katarzyna Nycz 

 

5. Film/książka do polecenia podczas 

okresu koronawirusa. 

 

Film ,,Bez granic”, ,,Nad Niemnem” a jeśli 

chodzi o książkę to ,,Wierna rzeka” jest tą do 

której wracam co jakiś czas i zawsze czytam 

ją sentymentem. 

Pani Monika Żelazko 

- Czytam wszystko, byle dobrze napisane, 

choć teraz wracam do książek, które były 

moimi lekturami i czytałam je trochę z musu. 

Jako dorosła osoba odkrywam je na nowo. 

Pani Jolanta Pelc 

- Zawsze oglądam polskie komedie i polecam 

je. „Kogiel mogiel”, „Sami swoi”, „Jak 

rozpętałem drugą wojnę światową”, lubię też 

filmy historyczne, przyrodnicze, ale radio jest 

moim wypełniaczem dnia. 

Pani Barbara Lemiech 

- Polecam film „Togo”. Togo to pies haski, 

który razem ze swoim panem, wyrusza w 

podróż, aby dostarczyć surowicę niezbędną 

do zwalczenia epidemii. Polecam :-) 

Pani Katarzyna Nycz 

 

Przygotował: Mikołaj Krzeptoń 

 

 

 



 
 

 

Ciekawostki 
 

Ludzie opuścili centra miast, parki, plaże 

i miejsca rekreacji. Izolacja to najskuteczniejsza 

forma walki z epidemią, dlatego można 

powiedzieć, że koronawirus zamknął nas 

w domach. W trakcie pandemii zwierzęta nabrały 

odwagi i wyszły na ulicę. "Świat się restartuje". 

      

 Z obawy przed wirusem pochowaliśmy się 

w domach, więc zwierzęta nabrały odwagi. 

W stolicy Chile, Santiago, widziano niedawno 

pumę. W Hiszpanii i Włoszech pojawiły się dziki. 

Brak regularnie kursujących promów zachęcił do 

powrotu delfiny do wybrzeży Sardynii. We 

francuskim kurorcie narciarskim Courchevel 

widziano niedawno wilka. Człowiek zabrał 

zwierzętom tak wiele ich naturalnego środowiska, 

że od lat obserwujemy dzikie stworzenia grasujące 

wśród naszych koszy na śmieci. Teraz jednak, 

z pandemią zmuszającą ludzi do masowej izolacji, 

zwierzęta poza głodem poczuły jeszcze odwagę. 

W Hiszpanii dziki (znów) pojawiły się na 

przedmieściach Barcelony, niedźwiedzie 

w prowincji Asturia a kozice w regionie Kastylia-

La Mancha. Dla Polaka dziki czy niedźwiedzie 

wśród ludzkich domów nie są może widokiem 

szokującym, ale na Zachodzie Europy zwierzęta są 

mocniej pochowane.    

      

  Dzięki pandemii zyskać mogą zwykłe żaby 

i salamandry. Mniejszy ruch na drogach daje im 

większe szanse na przeżycie. Choć brzmieć to 

może nieco dziwnie, nawet w parkach przyrody 



 
 

zwierzęta zaczęły czuć się jak u siebie. 

W Narodowym Parku Calanques w pobliżu 

Marsylii “odzyskują swój habitat z niezwykłą 

szybkością”. Nikt nie chodzi po ścieżkach, nikt się 

nie kąpie i nie pływa motorówkami wzdłuż brzegu, 

więc nawet strachliwe maskonury opuściły swoje 

małe wysepki i wracają na stały ląd.   

     

 

W ulubionych miejscach turystów na całym 

świecie czy na ulicach zwykle zatłoczonych miast 

ciężko spotkać dziś tylu ludzi, co przed pandemią. 

Przyroda bardzo szybko zaczęła wykorzystywać 

zmniejszoną ludzką aktywność, co widać gołym 

okiem. Najlepszym na to dowodem są liczne 

nagrania i zdjęcia obiegające Internet. Przez 

pandemie cierpią również zwierzęta domowe takie 

jak np. psy i koty. Ludzie ograniczając 

wychodzenie z domów, rzadziej zabierają 

zwierzęta na spacery niż kiedyś. Dotyka to 

najbardziej zwierzęta mieszkające w miastach. 

      

     

Gdy człowiek ma podejrzenie zarażenia 

koronawirusem, najczęściej oddaje pupila pod 

opiekę rodziny, lecz gdy jest to niemożliwe, na 

pomoc nadchodzą ochotnicy oferujący wsparcie.  

Ludzie w obawie przed zarażeniem się wirusem 

porzucają zwierzęta, mimo że nie ma dowodów na 

przenoszenie przez nich choroby. Jest to bardzo 

przykre, lecz niestety prawdziwe.    

    

                                     Olga Krzywańska 

 



 
 

Wielkie epidemie w historii 
 

Obecnie żyjemy w niezbyt ciekawych 

czasach. Panująca epidemia zmusza nas do 

pewnych ustępstw. Mimo to nasza sytuacja nie jest 

najgorsza. W przeszłości panowało wiele epidemii, 

które były znacznie dotkliwsze w skutkach 

zwłaszcza, że wtedy medycyna nie była tak 

rozwinięta.  

Czarna śmierć 

 

Ilustracja przedstawia „doktora plagi”, miedzioryt 1656 

 

Dżuma Justyniana 

Pierwsza duża epidemia dżumy jest 

datowana na 541r. n.e. kiedy w Bizancjum 

panował Justynian Wielki. Był to okres głodu, 

co zdeterminowało następne posunięcia cesarza. 

Zdecydował sprowadzić zboże z Egiptu. Ziemie 

w pobliżu Nilu były niezwykle żyzne, wobec tego  

znajdowało się tam zboże. W tym samym czasie 

w Etiopii i części Egiptu panowała dziwna 

choroba. 

Wraz ze zbożem na statku pojawiły się 

szczury, a wraz ze szczurami – pchły. W takich 

warunkach pchły rozwijały się niezwykle szybko, 

szczurów za to było coraz mniej. Wobec tego 

musiały znaleźć sobie inny cel. Stał się nim 

człowiek. Ludzie, którzy stali się celem pcheł 

zapadali na dziwną chorobę. Choroba bardzo łatwo 

się rozprzestrzeniała np. poprzez kontakt ze 

zwłokami zarażonego. O coś takiego nie było 

wtedy trudno. Choroba była wysoce śmiertelna, 

a  ciała leżały na ulicy, ponieważ  zaniechano 

organizowania pogrzebów.  

Szacuje się, że na całym – ówcześnie znanym – 

świecie zmarło 100 milionów ludzi.  

Czarna śmierć (XIV w.) 

Mniej więcej od 750 r. dżuma nie 

nawracała w Europie. Dżuma pojawiła się wśród 

Mongołów w XIV w. Handlowali oni 

z Chińczykami i Tatarami, m.in. futrami, na 

których mogły znajdować się pchły przenoszące 

dżumę.  

W 1347 r. Mongołowie oblegali Kaffę – 

miasto na Krymie. Wśród mongolskiej armii 

panowała dżuma, która zmniejszała jej wielkość. 

Dowódca oblężenia – chan Jani Beg postanowił 

wrzucić zwłoki żołnierzy do miasta. Oczywiście – 

zaraza rozniosła się po mieście. Z tego powodu 

włoscy kupcy, którzy tam przebywali, 

zdecydowali się wrócić do Włoch. 

Zdziesiątkowani szturmujący także musieli 

uciekać. 

Włoskie statki dopłynęły do Włoch – był to 

początek wielkiej epidemii. Na statkach prócz 



 
 

cennych przedmiotów znajdowały się także ciała 

zmarłych na dżumę, na którą zachorowali 

w Kaffie. Oczywiście załoga zapewne była chora 

i zapewne wkrótce zmarła.  

Był to trudny czas dla Europy. Od kilku lat 

zmagała się z głodem, a takie warunki nie są dobre 

do walki z chorobą. Wkrótce choroba przeniosła 

się na większość Europy. Co ciekawe Polskę 

dotknęła w niewielkim stopniu. Jest to związane 

z polityką Kazimierza Wielkiego wobec tej 

choroby, nakazywał on izolować przyjezdnych, 

a nawet całe miasta, by ta się nie rozprzestrzeniała. 

Mimo to „czarna śmierć” rozprzestrzeniała się 

na wschód.  

Z tamtego okresu pochodzi słowo 

„kwarantanna”. Jest to spolszczone włoskie 

wyrażenie oznaczające 40 dni. Przyjezdni byli 

zamykani na 40 dni w szopie. Jeżeli przeżyli – 

mogli zostać, jeżeli umarli szopa była palona z ich 

zwłokami w środku – by nie rozprzestrzeniać 

zarazy. 

Epidemię dżumy różnie interpretowano. 

Jedni uważali, że jest to kara od Boga. Z tego 

założenia wychodzili tzw. Biczownicy. Byli to 

ludzie, którzy wędrowali od miasta do miasta, od 

wsi do wsi i się biczowali. Była to ich pokuta za 

wyrządzone zło. W okresie dżumy było to skrajnie 

nieodpowiedzialne. Przenosili często dżumę 

w miejsca, których nie dotknęła. Drudzy uważali, 

że powodem dżumy jest „morowe powietrze”. 

Wydaje się, że było to najbliżej prawdy. Starano 

się nie zbliżać do chorych oraz ich ciał po śmierci. 

Istnieli nawet specjalni „doktorzy plagi”. Jeszcze 

inni uważali, że za to odpowiedzialni są Żydzi, 

żebracy pielgrzymi, czy zakonnicy. Doprowadziło 

to do licznych pogromów Żydów. 

Ciekawym zjawiskiem byli „doktorzy 

plagi”. Byli to zwykle drugorzędni lekarze. 

W okresie epidemii mieli oni wiele przywilejów, 

mogli np. przeprowadzać sekcje zwłok. Nosili oni 

charakterystyczne maski z „dziobem”. Mimo 

wszystko ich techniki leczenia nie były skuteczne. 

Polegały na upuszczaniu krwi i stawianiu pijawek 

„by wyrównać płyny”. 

 

Ilustracja przedstawia autentyczną maskę „doktora plagi” 

 

Doktorzy plagi zaczęli używać 

charakterystycznego stroju dopiero w XVII w. 

W „dziobie” znajdowała się wiązka ziół, która 

miała chronić przed „morowym powietrzem”. 

Szacuje się, że „czarna śmierć” spowodowała od 

75 – 200 mln zgonów. W późniejszym czasie 

dżuma nawracała wielokrotnie, aż do XIX w. 

Kiedy to zaczęła dominować cholera. Ostatnia 

duża epidemia miała miejsce w Chinach w latach 

1855 – 1959 skąd rozniosła się na świat, 

umieralność na nią była jednak dużo mniejsza niż 

w przypadku poprzednich wielkich epidemii. 

 

                                                Maciej Kozdrowicki



 
 

 

Sucharki 
 

 

 

 

Jak ma na imię człowiek, który sądzi, że wszystko 

ma? 

~ToMasz 

 

Kto śmieje się ostatni ? 

- ten któremu trzeba tłumaczyć kawał 

 

Za co serce dostało wyrok? 

-Za bicie 

 

Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu? 

-Bo napadał 

 

Jak nazwiemy skarb znaleziony przez Edka? 

-Skarpetka 

 

Jak nazywa się kot złomiarza? 

-Puszek 

 

Dlaczego cień jest szary? 

-Bo cały czas czołga się po ziemi 

 

Co zrobił strażak z obiadem?  

-Pożar 

 

Gdzie w szpitalu odbywają się imprezy? 

-W izbie przyjęć. 

 

Jak się nazywa roślina, które podaje swoją 

lokalizację? 

-TuJa 

 

Jak się nazywa picie tranu na czas?  

- Transport! 

 

Kornik do kornika: 

- Co dzisiaj na obiad? 

- Szwedzki stół. 

 

-Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojny? 

- Bo jest między nimi pokój 

 

Samochód dla dzika?  

- ForDzik 

 

Jakie koło najmniej zużywa się na zakręcie?  

- Zapasowe. 

 

Jak się nazywają małe ludki z Krosna? 

 - KrasnoLudki. 

 

Jak się czują ogórki w śmietanie... ??? 

-mizernie 

 

- Jak ludzie witają się w upalne dni? 

- "Cień dobry". 

 

- Gdzie Bill Gates myje samochód? 

- W myjni "Start". 

 

 

 
Przygotował: Nikolas Czerwiński 

 

 



 
 

Przyłapani w domu 

 

1. O której teraz wstajesz i o której 

chodzisz spać? 

 

Hm, różnie to bywa zazwyczaj wstaję koło 9, 

a spać chodzę 1-2 w nocy.  

   Katarzyna Rogoża 

 

Wstaje przeważnie o 9-10, a spać chodzę tak 

około 22-23. 

  Gabrysia Małek 

 

Wstaje o 9, a spać chodzę koło 1-2 w nocy, 

zależy czy jestem śpiąca.           

                                        Julia Pelc 

 

Wstaje koło 9, spać chodzę mniej więcej 

o 23. 

    Mikołaj Krzeptoń 

 

Wstaje przeważnie 10.30 spać chodzę o 12 

w nocy. 

   Katarzyna Płoszaj 

 

Wstaje o 9, a spać chodzę o 23. 

  Amelia Moszkowicz 

 

Chodzę spać o 24-2 w nocy, a wstaje o 12. 

   Aleksander Sławiński 

 

2. Co najbardziej lubisz robić 

w domu? 

 

Najbardziej to lubię chyba spać (cha cha). 

   Katarzyna Rogoża 

 

Chyba lubię to, że spędzam więcej czasu 

z rodziną/domownikami i że mam dużo czasu 

dla siebie. 

   Gabrysia Małek 

 

Oglądać filmy i seriale. 

  Julia Pelc 

 

Siedzieć na komputerze. 

  Mikołaj Krzeptoń 

 

Oglądać netflixa. 

 Katarzyna Płoszaj 

 

Najbardziej lubię śpiewać. 

  Amelia Moszkowicz 

 

Wszystko już mi się znudziło. 

   Aleksander Sławiński 

 

 

 



 
 

 

3. Jakiego przedmiotu uczysz się 

teraz najwięcej? Dlaczego? 

 

Najwięcej uczę się z j. angielskiego i biologii, 

ponieważ mam z tego najwięcej zadań. 

   Katarzyna Rogoża 

 

Z polskiego najwięcej chyba, dlatego że 

dostajemy tego najwięcej. 

   Gabrysia Małek 

 

Biologia, jest tego dużo, a nie jestem dobra 

z tego przedmiotu. 

    Julia Pelc 

 

Wszystkich. Wszystkiego jest dużo. 

   Mikołaj Krzeptoń 

 

Matematyki, ponieważ jest dla mnie trudna. 

    Katarzyna Płoszaj 

 

Angielski, jest dużo zadań. 

  Amelia Moszkowicz 

 

Angielski, ponieważ to ogarniam najlepiej. 

   Aleksander Sławiński 

 

 

4. Chcesz wrócić do szkoły? 

Dlaczego? 

 

No chciałabym już wrócić, bo jednak myślę, 

że zwykłe nauczanie jest lepsze. 

  Katarzyna Rogoża 

 

Przyzwyczaiłam się do zdalnego nauczania, 

więc mi to nie przeszkadza. 

   Gabrysia Małek 

 

No chciałabym, brakuje mi przyjaciół. 

   Julia Pelc 

Nie, dobrze mi w domu. 

  Mikołaj Krzeptoń 

 

Tak, ponieważ tęsknię za znajomymi z klasy. 

    Katarzyna Płoszaj 

 

Trochę tak, bo brakuje mi normalnych lekcji. 

   Amelia Moszkowicz 

 

Nie chce wrócić do szkoły, ponieważ podoba 

mi się ten system nauczania. 

  Aleksander Sławiński 

 

 

 

 



 
 

5. Jak się czujesz, chodząc 

w maseczce ochronnej? 

 

Czuje się dziwnie. Cały czas trzeba o niej 

pamiętać, nie jestem przyzwyczajona do 

chodzenia w niej. 

  Katarzyna Rogoża 

 

Męcząco, bo jednak nie można przez nią 

normalnie oddychać, ale mogło być gorzej, 

więc nie narzekam. 

   Gabrysia Małek 

 

Bardzo dziwnie. 

 Julia Pelc 

 

Dziwnie. Jest to uciążliwe. Noszę okulary, 

więc jest jeszcze gorzej bo mi parują. 

            Mikołaj Krzeptoń 

 

Źle się w niej czuję, ponieważ trudno się 

oddycha. 

   Katarzyna Płoszaj 

 

Może być, ale jak się biega lub jeździ 

rowerem źle się w niej oddycha. 

   Amelia Moszkowicz 

 

Dobrze, nie przeszkadza mi. 

  Aleksander Sławiński 

 

6. Trzy rzeczy których najbardziej 

ci brakuje? 

 

Nie ma trzech, ale najbardziej brakuje mi 

przyjaciół, bo wiadomo przez tą przerwę 

kontakt się pogorszył. 

  Katarzyna  Rogoża 

 

Chyba tego, że nie mogę wychodzić ze 

znajomymi, że nie mogę chodzić sobie po 

ulicy czy po mieście bez żadnego stresu, że 

mogę się zarazić. 

  Gabrysia Małek 

 

Przyjaciół, wychodzenia z domu, 

wychodzenia bez maseczek, bo to utrudnia. 

   Julia Pelc 

 

Brakuje mi piłki nożnej na wyższym poziomie 

czyli Premier LEAGUE, serie A itd. 

  Mikołaj Krzeptoń 

 

Brakuje mi normalności. 

  Katarzyna Płoszaj 

 

Najbardziej to przyjaciół i rodziny. 

  Amelia Moszkowicz 

 

Przyjaciół, kilku nauczycieli, lekcji WFU. 

   Aleksander Sławiński 

Przygotowała Izabela Stęchła 



 
 

DOKOŃCZ ZDANIA 

 

1. Siedzenie w domu jest... 

- nudne 

- przykre 

- bezsensowne 

- bardzo nudne nie ma za bardzo co robić i nie 

można spotkać się ze znajomymi 

- dobre dla środowiska, ponieważ jest mniejsza 

emisja spalin do powietrza 

- ograniczające, bo nie można się nigdzie ruszyć 

- stresujące 

 

 

2. Po zakończeniu pandemii... 

- spotkam się z przyjaciółmi 

- pojadę na zakupy 

- chcę pojechać do kina, parku trampolin itp. 

- pojadę do dziadków 

- będziemy znowu wolni 

- spotkam się ze znajomymi 

- pójdę do galerii i zobaczę się z przyjaciółmi 

- będzie szkoła 

- spotkam się z rodziną 

- będzie można podróżować  

 

 

 

 

3. Ostatnio odkryłem/odkryłam... 

- że nie lubię wirusa 

- że mam o wiele więcej czasu na naukę 

- że mój laptop jest jeszcze starszy niż myślałam 

- nic 

- że mój kot je muchy 

- że nie mam na nic czasu 

- że podobają mi się żonkile  

 

4. Gdy pada deszcz... 

- siedzę przy oknie i wsłuchuję się w krople 

deszczu odbijające się od parapetu 

- siedzę w domu 

- nie mam humoru 

- czytam książkę 

- robię domek z poduszek 

- bawię się z kotem  

- piję gorącą herbatkę i oglądam film 

 

5. Najbardziej tęsknię za... 

- wolnością 

- rodziną 

- normalnym życiem 

- szkołą 

- spotkaniami z rodziną i znajomymi 

- przyjaciółmi i wygłupami z nimi 

- odwiedzinami dziadków 

 

 

 

 



 
 

6. Moim największym marzeniem jest... 

- studiowanie w New York 

- polecieć do Los Angeles z przyjaciółmi 

- żeby było tak jak wcześniej 

- może nie największym, ale chciałabym mieć 

Brytyjskiego Kotka  

- żeby koronawirus się już skończył 

- poznać Arianę Grande 

- wyjazd na Mazury 

- żeby wrócić do normalności 

- wyjechać na wakacje  

 

przygotowała Zuzanna Dyjor 

 

 

Będzie dobrze 


