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Redaktor naczelna i dział
„Opowiadania”: 

          Aleksandra Jagiełło kl. VI D
       Zadziorna, ale wrażliwa dziewczyna 

    z marzeniami. Ma trudny charakterek i bujną 
wyobraźnię. Jej pasją jest czytanie książek 

    i pisanie opowiadań. W przyszłości chce 
zostać autorką bestsellerów i prawnikiem 

    lub chirurgiem. Niepoprawna romantyczka 
    i marzycielka. Lubi trudne 

i niekonwencjonalne tematy, zarówno 
w dyskusji, jak i w opowiadaniach i często 
się za takowe chwyta. Jest katoliczką i się 
tego nie wstydzi. Marzy o prawdziwej miłości
i księciu na białym koniu. Z natury 
gadatliwa i pozytywnie zakręcona. Bardzo 
niewiele osób potrafi doprowadzić ją do 
furii, ale jeśli jesteś jedną z nich to 
uważaj :). Ulubione kolory to czarny i 
biały. Ma tendencję do rozpisywania się 
(i to chyba widać).
  

              

 

Dział sportowy „Basia Chodakowska 
ćwiczy”:
    Filip Katana kl. VI D 
Cześć, mam na imię Filip i zajmuję się 
działem sportowym. 
Jak można się domyślić, interesuję 
się sportem, a w szczególności piłką
nożną. Mam prawie 13 lat. Oprócz 
sportu interesują mnie gry 
komputerowe. Zapraszam do mojego 
działu pt. ,,Basia Chodakowska 
ćwiczy,, (Basia to moja ksywka).

  Dział humoru „NaŻarty”:
     Mateusz Michałowski kl. VI D
Hej, mam na imię Mateusz i chodzę 
do klasy 6D. Jak zapewne już wiecie 
będę zajmował się działem humoru. W 
wolnym czasie gram w gry 
komputerowe. Moimi  ulubionymi 
przedmiotami szkolnymi są 
matematyka, plastyka oraz W-F.

    Redakcja: 



Kącik kulinarny: 
 Zuzanna Wiadrowska i Amelia 
Barańska  kl. VI D 
Witajcie, jesteśmy Amelka i Zuzia. 
Zajmujemy się działem kulinarnym, 
bo uwielbiamy gotować i chcemy 
zachęcać do tego innych. Amelka lubi
„Harr'ego Pottera”, serię „Dom 
tajemnic” i matematykę, a hobby Zuzi
jest pływanie, kocha także małe 
dzieci. 

Kącik muzyczny „Dziewczyny z 
muzyką w sercu”:
Natalia Grabarczyk i Patrycja 
Listek kl. VI D
Hej! Mamy na imię Natalia i Patrycja
i razem prowadzimy kącik muzyczny. 
Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami.
Pasją Patrycji jest śpiew, a Natalka
uwielbia rozmyślać. Obie kochamy 
muzykę. Zapraszamy do czytania!

Dział twórczy „Plastuś”:
Kaja Dąbrowska kl. VI D
Mam na imię Kaja, chodzę do klasy 
6D.  W wolnym czasie lubię rysować 
i wykonywać prace plastyczne. 
Zapraszam do czytania mojego działu.

Opieka merytoryczna: Pani
Anna Narożnik, wychowawca
kl. VI D

Okładka: Damian 
Skrzypczak, kl. VI D

Korekta: Aleksandra Jagiełło, 
kl. VI D



Kącik muzyczny „Dziewczyny z muzyką w sercu”

Na początek polecamy jedną z piosenek Ed Sheerana „Shape of you”. Jest ona rytmiczna,
dzięki czemu wprowadzi was w taneczny nastrój. Zbliża się lato, dlatego powinniśmy 
słuchać piosenek, które wprowadzą nas właśnie w ciepły, słoneczny oraz letni klimat. Taką
piosenką jest np. „Happy” wykonana przez Pharrella Williamsa. Ostatni utwór to „What 
do you mean” Justina Biebera, polecamy ją także w polskiej wersji, w wykonaniu Olivii 
Fok. Przy takiej piosence można marzyć i rozmyślać. Mamy nadzieję, iż nasze propozycje 
przypadną wam do gustu.

Natalia Grabarczyk
Patrycja Listek kl. VI D



 Dział sportowy „Basia Chodakowska ćwiczy” 

Dziś w programie o:

- wypadku Tomasza Golloba

- Lidze Mistrzów 

- polskich skoczkach

- wareckim sporcie

- sportowcach z naszej szkoły

 Najpierw zajmiemy się ligą mistrzów. W grze zostało tylko dwie drużyny: Real Madrid 
i Juventus Turyn. Większe szanse na zwycięstwo ma Real, ponieważ wygrał ten turniej 
jedenaście razy. Stara Dama ma na koncie sześć zwycięstw, nie jest to mało, 
ale Królewscy mają prawie dwa razy więcej.

Zakończyło się zgrupowania na hiszpańskiej wyspie Feurtaventura. W poniedziałek 24 
kwietnia nasi zawodnicy byli już w Polsce. Skoczkowie ciężko pracowali, jednak mieli 
również czas na wypoczynek. Wrócili zmęczeni, ale zadowoleni z postępów. Trener Stefan
Horngacher jest dumny z naszych zawodników i bardzo szczęśliwy. 

 W naszym mieście 23 kwietnia odbył się wyścig „Wrak Race”. Na tym wydarzeniu 
pojawiło się ponad 30 kierowców ze swoimi wrakami oraz wielu widzów. Wyścig trwał 
siedem godzin, ale było warto obejrzeć go w całości. Zwycięzcą okazał się „samochód” nr 
21.  Drugie miejsce zdobył zawodnik z nr 14, a trzecie   z nr 17.  Nagrodę za najładniejsze 
auto otrzymali nasi strażacy.

Tomasz Gollob, polski żużlowiec, znany na całym świecie miał poważny wypadek 
na treningu. Stan zdrowia Tomka jest obecnie stabilny i nic mu nie zagraża. - Z każdą 

godziną jest coraz lepiej - mówi lekarz Golloba. Wierzmy w to, że zawodnik usiądzie 
jeszcze na swoim motorze. Tomku, trzymaj się!

 Teraz trochę o szkole. Pod koniec kwietnia odbyły się zawody, na które pojechali najlepsi 
biegacze z PSP2. W kategorii dziewcząt drugie miejsce zajęła Natalia Nowak z klasy VI D.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Filip Katana kl. VI D



„Opowiadania”

„Baletnica”

Baletnica. Piękna dziewczyna w różowym tutu. Powykręcane, poobdzierane stopy ukryte 
w baletkach. Są historią samą w sobie. Kryją się za nimi lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń. 
Balet. Każda mała dziewczynka marzy, aby kręcić piruety na scenie. Nie ma pojęcia, 
jak dochodzi się do takiej perfekcji. Jak bardzo ona boli, jak wiele pochłania. Ogromna 
ich część w dzieciństwie chodzi na zajęcia taneczne. Jak wiele z nich pójdzie dalej, 
osiągnie coś, albo pozna gorzki smak porażki? Jak wiele z ich doświadczy poświęcenia, 
koniecznego tu bardziej niż gdziekolwiek? Jak wiele z nich pokocha taniec tak bardzo, 
że zniesie cały ból, który on przynosi? W końcu, jak wiele z nich zobaczy pewnego dnia 
swoje powykręcane i obtarte palce i powie, że niczego nie żałuje? A jak wiele tych 
małych – dużych dziewczynek podda się gdzieś po drodze? Jak wiele pozostawi taniec 
dla pary sandałków czy japonek i imprezy z koleżankami?  Jak wiele nigdy nie wyjdzie 
poza etap stania w długich rządkach dziewczynek ubranych w różowe kostiumy? Jak wiele
zapomni o nim nawet nie poznając go dobrze? Balet. Każda mała dziewczynka marzy, 
aby kręcić piruety na scenie. W rzeczywistości na takie poświęcenie stać bardzo niewiele 
z nich. Bardzo niewiele stanie kiedyś na tej scenie i powie: „Osiągnęłam sukces”. Sukces, 
okupiony tysiącami łez i kropel krwi. Sukces, okupiony wieloma godzinami poświęconymi 
pracy. Sukces okupiony powykręcanymi i obtartymi palcami u stóp. Baletnica. Dziewczyna 
oddana bez reszty swojej pasji. Dziewczyna naznaczona bólem i poświęceniem. 
Dziewczyna w baletkach. 

Aleksandra Jagiełło kl. VI D



Kącik Kulinarny

Przepis na letnią sałatkę z pomarańczą
 
Porcja dla 1 osoby
Składniki: 
  
Sałatka:
- garść mixu sałat
- 1 duża średnio dojrzała pomarańcza
- 1 mozzarella
- ok. 6 plasterków kińdziuka
- 3 łyżki stołowe słonecznika
 
 Sos:
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- szczypta ziół prowansalskich

Sposób wykonania:
Pokrój pomarańczę tak, jak na tym filmie pokazuje DG w pierwszym sposobie podczas 
robienia herbaty: https://youtu.be/XedTgqRxEs0, następnie mozzarellę w plastry, a 
kińdziuka we wstęgi. Potem podpraż słonecznika na patelni. Na talerzu ułóż mix sałat, na 
niego pomarańcze na przemian z mozzarellą. W środek włóż pokrojonego kińdziuka. 
Posyp prażonym słonecznikiem i polej sosem. Smacznego!   

                   Amelia Barańska
                     Zuzanna Wiadrowska kl. VI D



PLASTUŚ

Origami – zakładka do książki

Potrzebne nam będą:
 kolorowy papier (najlepiej karton)
 kreatywne oczy, flamastry,  którymi ozdobimy zakładki
 ekierka
 nożyczki

         
Teraz składamy zakładkę. Postępujcie wg. instrukcji poniżej:

Gotowe zakładki ozdabiamy tak, by powstały zabawne 
zwierzątka. 
Poniżej nasze pomysły.

  

http://paciupaciu.pl/origami-zakladka-do-ksiazki/


Dział humoru „NaŻarty”

Oto KUPA żartów, które dla was przygotowałem na ten miesiąc!

Żart numer 1:

 Czym różni się zwykły uczeń od piątkowego?
Piątkowy chodzi do szkoły tylko w piątki! 

Żart numer 2:

 - Dzień dobry, ja na rozmowę o pracę.
- A z kim jest pan umówiony?
- Nie wiem.
- A na jakie stanowisko?
- Też nie wiem.
- To co pan w takim razie umie?!
- No, nie wiem.
- Wie pan co, prezesa to my już mamy.

Żart numer 3:

 Trzech oprychów zaczepia przechodnia. Żądają pieniędzy. Napadnięty mówi:
- Lepiej spływajcie. Znam judo, karate, kung-fu…
Gdy napastnicy uciekli dodaje:
- … i jeszcze parę innych japońskich słów.

Żart numer 4:

 - Panie dyrektorze, teściowa przyjechała, dostanę jutro urlop?
- Nie ma mowy!
- Wiedziałem, że z pana to dobry człowiek.

Żart numer 5:

 Ojciec z synkiem u lekarza:
- Panie doktorze, żona wyjechała na urlop, a ja zostałem sam z dzieckiem. Wychodzę z 
nim na spacery, śpiewam mu kołysanki, a synek ciągle płacze i w dodatku chudnie.
- A czym pan go karmi?
- O, właśnie! Wiedziałem, że o czymś zapomniałem.

Żart numer 6:

Żona mówi do męża:
-Wychodzę do sąsiadki na 5 minut. Tylko, proszę nie zapomnij mieszać bigosu co pół 
godziny. 

Żart numer 7:

Jaś pojechał na zimowisko. Kilka dni później rodzice odpowiadają na SMS: „Wysłaliśmy 
ci 50 zł, o które prosiłeś. PS 50 zł pisze się z jednym zerem, nie z dwoma”. 



Żart numer 8:

Zdenerwowana mama mówi do córeczki, która marudzi przy jedzeniu:
- Wiesz co się dzieje z małymi dziewczynkami, które nie zjadają wszystkiego z talerza?!
- Wiem, są szczupłe, zostają modelkami i zarabiają dużo pieniędzy.

Żart numer 9:

- Mamo, strasznie nie chce mi się iść do szkoły. Nikt mnie tam nie lubi: ani uczniowie,
ani nauczyciele, nawet woźny zezem na mnie patrzy…
- Uspokój się, synku. Weź śniadanie i idź. Było nie było, jesteś dyrektorem szkoły.

Żart numer 10:
 
 Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w sytuacjach 
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć? Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy? 

Żart numer 11:
 
 Jasio przynosi do domu gazetę, chowa ją do lodówki.
Mama pyta:
- Dlaczego chowasz gazetę do lodówki?
- Żeby była ciągle świeża! 

Mateusz 
Michałowski kl. VI D
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