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Wielkanocna piosenka 

Są takie Święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody, 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza, 

a w naszych sercach radość trwa… 

 

W numerze: 



 

St
ro

n
a2

 

 
   Jednym z najbardziej oczekiwanych 
znaków wiosny jest pojawienie się 
bocianów. Większość tych ptaków 
przylatuje zwykle  w połowie kwietnia,                    
a czasem nawet na początku maja.                      
Te, które zimują w południowej Afryce, 
mają do pokonania ponad 10.000 
kilometrów.  Para bocianów osobno 

wędruje i wraca do swojego gniazda.                         
Ptaki spotykają się dopiero po kilku 
dniach. Natychmiast po powrocie samiec 
poprawia, reperuje gniazdo.                             
Niebawem pojawi się w nim od 3 do 5 jaj. 

Nasze szkolne bocianie gniazdo-huśtawka też na razie jest puste.                   

Jeśli zrobi się cieplej będzie na nim gwarno i wesoło 😊 

Tymczasem w szkole...            Sonda „Palesi”…                                                                                         
Od redakcji: Palesia, to Martyna, uczennica klasy III gimnazjum. Dziewczyna energiczna, zaradna, kontaktowa i to właśnie Jej 

powierzyliśmy misję pytania, słuchania, podpatrywania i spisania tego, co się dzieje w nasze szkole 😊 

 

 

Młodzież  nie zdaje sobie sprawy, że ciężki 

plecak prowadzi do wad postawy…  

 
NIEPOTRZEBNE RZECZY W PLECAKACH 

Bez wątpienia każdy z nas w swoim plecaku, torebce posiada choć jedną 
rzecz, która jest nam całkowicie zbędna, a mimo to, nosimy ją nawet 
przez cały rok szkolny. Zapytani uczniowie o niepotrzebne rzeczy                           
w plecaku odpowiadają, że często noszą stare kanapki których nie zjedli. 
Wymieniają także popsute długopisy, niepotrzebne kartki, opakowania 
po przekąskach, a nawet ściągi! Dziewczyny z klas trzecich odpowiedziały, 
że noszą niepotrzebną biżuterię. 

 

Co jest na czasie w „gimbasie” 

SZKOLNA MODA 

 Jak wiemy moda bardzo szybko się zmienia. W naszej szkole upodobania 

modowe zmieniają się w zależności od wieku. To, co dziewczynom                        

z siódmej klasy niekoniecznie przypada do gustu, dziewczyny                                  

z najstarszych klas uważają za hit mody. Obecnie w naszej szkole królują 

stonowane kolory, najczęściej  biały,  czarny i szary. Na topie są spodnie             

z dziurami oraz dziwaczne skarpetki w różne wzory.                                  

Uczniowie uważają, że najgorszym co może być, to założenie dzwonów.  
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Co nam w duszy gra? Tralalalala… 

 
SZKOLNA LISTA PRZEBOJÓW 

 
Pod względem muzycznym w naszej szkole również panuje różnorodność. 
Najczęściej słuchanymi wykonawcami są popularni obecnie artyści                          
np. Margaret ze swoim nowym hitem „Byle jak”, Marta Gałuszewska                                
z piosenką „Nie mów mi nie”. Spotkałam także fankę zespołu Abba,                        
czy artystki Beyonce. 
Popularna jest także piosenka Cleo – „Łowcy gwiazd”. 
 

Co za piękny głos, jak Pani cudnie czyta, niech nas 

Pani dziś nie pyta… TAK NASI UCZNIOWIE SŁODZĄ PANIOM😊 

- Ale ma Pani ładną fryzurę; 

- Ma Pani piękne buty, chyba nowe i pasują do torebki; 

- Ładne paznokcie, WOW; 

- Mówię ładnie dzień dobry, smacznego, na zdrowie; 

- Ładnie Pani dziś wygląda; 

- Pani jest fajna; 

- Czasami tak ładnie Panią o coś  prosimy i się uśmiechamy; 

- Podlizujemy się, by nas nie pytała; 

- Mówię  grzecznie  Guten Tag; 

Tam się czujemy najlepiej 

Stołówka, biblioteka,  boisko, sala nr 8, szatnia, świetlica,                                   

sala gimnastyczna,  korytarze, pracownia komputerowa,                              

korytarz na górze, korytarz przy drzwiach wyjściowych,                                    

drzwi wyjściowe, lubię szkołę i wszystko w niej, ławka przed szkołą… 

 

To nam się w szkole nie podoba☹ 

- Prace domowe, kartkówki, klasówki, uczenie się niepotrzebnych rzeczy;                                                                  

- Nie można korzystać z telefonów;                                                                                  

- Za bardzo nas pilnują, szczególnie Pani woźna na schodach;                                                                   

- Nie można na przerwie wymsknąć się do sklepu;                                                  

- Nie można nawet wyjść na dwór;                                                                              

- Jak coś przeskrobiesz, to zaraz dzwonią do rodziców;                                                                              

- Kamery;                                                                                                                  

- Zakaz malowania paznokci;                                                                                       

- Czepianie się do „niewłaściwego” ubioru; 
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 Kto się czubi… 

 

                                                                                                          

Z danych GUS-u wynika, że w naszym kraju rodzi się więcej dzieci płci męskiej niż płci pięknej (i co Wy na to: ☺ a może raczej ?)                                                  

W 2017/18  do naszej szkoły („0”-III gimnazjum) uczęszcza o 30 chłopców więcej niż dziewcząt.                               M.Bielski 

 

14 marca 2018 roku w wieku 76 lat zmarł znany na całym świecie 

brytyjski astrofizyk Stephen Hawking. Zmarł w rocznicę                        

urodzin Alberta Einsteina i w Dniu Liczby Pi.                                                                               

Mimo  niepełnosprawności dokonał wielu przełomowych odkryć.                

O swojej chorobie dowiedział się w wieku 21 lat. Lekarze dawali                       

mu wówczas 2-3 lata życia, a przeżył z chorobą ponad 50 lat.                    

Poruszał się na wózku,  kontaktował się ze światem za pośrednictwem 

komputera i podłączonego do niego syntezatora mowy.                              

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej przedmiotem                     

jego badań były przede wszystkim czarne dziury.                                                         

Hawking uważany   był za najinteligentniejszego człowieka na świecie.                                                                    

Upór, wytrwałość, mądrość, poczucie humoru sprawiły, że był nie tylko 

wielkim uczonym,  ale  człowiekiem niezwykłym i dobrym. 

Mawiał: 

„Patrz w gwiazdy, a nie pod nogi. Bądź ciekawski. I jakkolwiek trudne wydaje się życie,                     

zawsze jest coś, w czym możesz osiągnąć sukces. Wystarczy tylko, że się nie poddasz”. 

„Ponieważ każdy dzień może być moim ostatnim, mam chęć jak najlepiej wykorzystać każdą 

minutę”. 

„Sądzę, że ludzie generalnie są zawsze skłonni do niesienia pomocy, ale musisz pozwolić im 

odczuć, że ich pomoc jest naprawdę potrzebna i warta ich wysiłku”. 

„Tak długo jak żyjesz, możesz mieć nadzieję. Niepełnosprawność to nie Twoja wina, ale też nie 

możesz obwiniać za nią całego świata. Nie licz też na litość. Zadbaj o pozytywne nastawienie                              

i szukaj radości w każdej sytuacji. Jesteś niepełnosprawny fizycznie, zadbaj więc o swoje 

zdrowie psychiczne”. 

 

- Lubię dziewczyny; 
- Dziewczyny to skarżypyty; 
- Podlizują się nauczycielom; 
- Wiecznie myślą, że są najpiękniejsze; 
- Jak one coś zrobią, to nic, a jak my, to źle; 
- Cały czas gadają; 
- Nie lubią, jak ktoś jest mądrzejszy od nich; 
- Są przemądrzałe; 
- Wywyższają się; 
- Gaduły, gaduły, gaduły; 
- Są niedostępne, trzymają się w grupach; 
- Lubię wszystkie, wkurza mnie tylko jedna; 
- Mają wymagania za podanie lekcji; 
- Zajmują się sobą i mają dużo butów; 
- Chcą rządzić; 
- Do łazienki damskiej wchodzi 12 dziewczyn                 
i nikt nie reaguje, a jak do męskiej wejdą                              
2 osoby,   to już ktoś wchodzi i wygania; 

- Chłopcy są przemądrzali                      
i nieraz  bywają niemili; 
- Dokuczają dziewczynom; 
- Czasami są chamscy; 
- Ogólnie są brzydsi od nas; 
- Są aroganccy  i lubią się wywyższać;  
- Są zbyt pewni siebie; 
- Są mili tylko wtedy,  jak czegoś od 
nas potrzebują; 
- Czasami są wkurzający,                      
ale ogólnie jest dobrze; 
- Niektórzy nie dbają o wygląd; 
- Lepiej dogaduję się z niektórymi 
chłopakami, niż  z dziewczynami;  
- Denerwują dziewczyny; 
- Nie chce im się uczyć; 
- Ciągle by grali na komputerze; 
- Czasami  narozrabiają; 
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GOTOWOŚĆ SZKOLNA 

         

  By dziecko odnalazło się w nowym dla niego  
otoczeniu, czyli w pierwszej klasie konieczne jest 
osiągnięcie przez nie tzw. gotowości szkolnej.   

  
Termin gotowość szkolna oznacza równowagę między 
wymaganiami stawianymi przez szkołę,  a  rozwojem   
fizycznym, społecznym, umysłowym, emocjonalno-
motywacyjnym i percepcyjno-motorycznym dziecka.   
  
Niezwykle istotnym aspektem dojrzałości szkolnej jest 
rozwój mowy. Dziecko powinno dysponować 
odpowiednim zasobem słów i pojęć, oraz mówić 
poprawnie pod względem artykulacyjnym                                         
i gramatycznym.   
  
Dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej 
powinno opanować umiejętność rozdzielania zdań na 
poszczególne wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski,                    
oraz tworzenia całych wyrazów z sylab.  
 
Niezmiernie ważna jest lateralizacja, czyli proces 
kształtowania się dominacji jednej strony ciała nad 
drugą, dotyczący pracy rąk, nóg i oczu. Jednym z jej 
przejawów jest prawo- lub leworęczność. 
 
Ważne jest również  poprawne trzymanie i używanie  
przyborów do pisania, malowania, wycinania.   
  
Na funkcjonowanie dziecka w szkole ma wpływ jego 
ogólny stan zdrowia. Uczeń powinien mieć siłę na 
naukę i musi być odporny na zmęczenie.                   
Bardzo ważnym aspektem jest sprawność  ruchowa. 
 
Niezmiernie ważny jest rozwój emocjonalny dziecka. 

 
Pierwszak stopniowo uczy się radzić sobie 
emocjonalnie z byciem ocenianym,   reagować na 
sukcesy i porażki swoje oraz rówieśników.  
Rozumie   znaczenie obowiązku i odpowiedzialności za 
siebie. Pamięta o konieczności odrobienia lekcji                           
i przygotowania się do kolejnego dnia. 
Ćwiczy czytanie, pisanie,  chociaż wolałby się bawić.  
 
Dziecko dojrzałe do nauki  pokonuje trudności. 
Podejmuje wysiłek mimo niechęci.  
 
 Jest zainteresowane poznawaniem świata, 
nabywaniem wiedzy. Potrafi na dłużej zainteresować 
się określoną treścią. Na tym etapie pojawiają się 
pierwsze sprecyzowane zainteresowania i pragnienie 
pogłębienia ich.  
 
 Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole zaczyna 
rozumieć zasady i normy społeczne oraz staje się 
zdolne do ich przyswajania i przestrzegania.  
 
Uświadamia sobie, że jest częścią grupy, dzięki temu 
komunikaty kierowane przez nauczyciela do klasy 
odbiera jako skierowane także do siebie. 
 
 Porównuje siebie z innymi, co pozwala mu 
kształtować  samoocenę. 
 
 Staje się zdolne do działania na rzecz innych. 

                                                                                                                                                                                              

                                    /-/ L.L.

 W terminie do końca kwietnia przedszkola wydają rodzicom  informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej. Taką informację wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych przez nauczyciela obserwacji 

pedagogicznych. Czym jest zatem gotowość szkolna? 
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WIELKI ŚWIAT 
MAŁEGO SZEŚCIOLATKA 

 

Nauczyciel:                                                                                 
-Jak myślicie, co jest najważniejsze w życiu? 

Dzieci:                                                                                             
-Rodzina, rodzice, życie, zdrowie, przyjaciele, 
nauka, miłość, szczęście; 

Nauczyciel:                                                                                         
-Rodzinę wymieniło najwięcej osób, dlaczego 
jest taka ważna? 

Dzieci:                                                                                              
-Bo daje nam życie i miłość, dba o nas, 
martwi się, dba o nasze zdrowie, robi nam 
kanapki do szkoły, kupuje nam ubrania…;  

Nauczyciel:                                                                                  
-O czym marzycie? 

Dzieci:                                                                                             
-Chcę  mieć kota i psa,  a ja marzę, żeby 
jeździć konno, żeby moja rodzina była 
zdrowa,   mam dwóch braci i chciałbym 
jeszcze jednego,  chciałabym mieć chomika,    
ja chcę się dobrze uczyć, a ja chcę być dobry…                              

NASZE ZERÓWIAKI-PRAWIE PIERWSZAKI 

      - Filipku, chyba w całej szkole nikt nie posiada takiej 

wiedzy o dinozaurach  jak Ty. Skąd taka wiedza? 

- Z książek, różnych gier. Bardzo lubię  książki właśnie       

o zwierzętach. Mam ich dużo  w domu. Lubię też 

wypożyczać ciekawe książki z biblioteki. 

- Czytasz sam, czy czytają Ci rodzice? 

- Czytają mi rodzice, ale ja już też trochę czytam 

Tymusiowi, to mój mały braciszek. Lubię też oglądać 

obrazki  ze zwierzętami. 

- Czego chciałbyś nauczyć braciszka? 

- Różnych rzeczy, żeby był mądry. 

- W Twoim zerówkowym plecaczku zawsze jest jakaś 

książka, często też nosisz grube encyklopedie, aż się 

przewraca krzesełko, gdy wieszasz plecak. 

- Tak, w szkole oglądamy razem z kolegami i zawsze coś 

im pokazuję i opowiadam różne ciekawostki. 

-Ostatnio tak bardzo zainteresowała Cię książka Pani 

Agnieszki J., że musiała Ci ją pożyczyć na kilka dni. 

- Spodobała mi się ta książka. Chciałem ją chociaż 

obejrzeć. 

- Który dinozaur jest najciekawszy? 

- Pustynny ptak-SZUWUJA! To malutki dinozaur, który 

miał tylko jeden palec do rozkopywania gniazd 

termitów.  Szuwuja miała długie nogi i szybko biegała. 

Występowała w Mongolii.  

- Co jeszcze lubisz oprócz książek? 

- Lubię Lego. Mam różne zestawy. Rodzice kupują mi       

w nagrodę. 

- O czym marzysz? 

- Żeby wyjechać do Afryki i badać  różne gatunki 

zwierząt.                                                                                                             

Chciałbym być jeszcze dużo mądrzejszy niż jestem                 

i chcę się dobrze uczyć. 

- Życzę Ci tego z całego serca 😊          L.L 

Nasze SZEŚCIOLATKI szybko rozwijają się intelektualnie. Potrafią zadziwić, zaskoczyć, 

nieustannie pytają. Chcą zrozumieć zasady i prawa rządzące światem.                                              

A najważniejsze miejsce w ICH całym wszechświecie zajmuje RODZINA. 
  

WIELKI ŚWIAT 
MAŁEGO SZEŚCIOLATKA 

Nauczyciel:                                                                                 
-Jak myślicie, co jest najważniejsze w życiu? 

Dzieci:                                                                                             
-Rodzina, rodzice, mama i tata i rodzeństwo, 
życie, zdrowie, przyjaciele, nauka, miłość, 
szczęście, że mamy dom  i jesteśmy razem…; 

Nauczyciel:                                                                                         
-Rodzinę wymieniło najwięcej osób, dlaczego 
jest taka ważna? 

Dzieci:                                                                                              
-Bo daje nam życie i miłość, dba o nas, 
martwi się, dba o nasze zdrowie, robi nam 
kanapki do szkoły, kupuje nam ubrania, jest 
zawsze z nami…;  

Nauczyciel:                                                                                  
-O czym marzycie? 

Dzieci:                                                                                             
-Chcę  mieć kota i psa,  a ja marzę, żeby 
jeździć konno, żeby moja rodzina była 
zdrowa,  mam dwóch braci i chciałbym 
jeszcze jednego,  chciałabym mieć chomika,    
ja chcę się dobrze uczyć, a ja chcę być dobry…                              

 

NASZE ZERÓWIAKI-PRAWIE PIERWSZAKI 

 Ogromny wpływ na rozwój SZEŚCIOLATKA mają książki i czasopisma. Czytanie wpływa 

pozytywnie na dziecko na wielu płaszczyznach. 

Sześcioletni Filip jest miłośnikiem książek. Warto naśladować  Jego pasję! 
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Dużo czasu poświęca Pan dzieciom, to widać. Jak wspólnie spędzacie wolne chwile? Natalka 

      Pan Paweł: - Choć bardzo lubimy przebywać ze sobą, to i tak na wszystkie zabawy rozmowy i psoty czasu brak. Ale nic to, nie tracimy go jak               

już jest.  Ganiamy się w berka, malujemy, rysujemy i układamy puzzle.  Poza tym jeśli Tata i Mama  nic nie wymyślą pojawiają się dziewczynki,                            

ze swoimi wspaniałymi pomysłami   na ciekawe wypełnienie czasu☺. Narrator Pati zawsze wymyśli klimat zabawy, nuda nie ma tu czego szukać.  

Jakie kolory dominują w pokojach Dziewczynek? 

      P.P. - W chwili obecnej dziewczynki muszą zgodnie dzielić 1 pokój. O tym co czasem się tam wyprawia długo by jeszcze pisać.  Aranżacja wnętrza                                              

w szczególności strefy zabawy należy do nich, my się nie wtrącamy i nie przeszkadzamy.  Ściany w naklejkach tematycznych i okolicznościowych, małych, 

dużych żeby było kolorowo i zabawnie (mnie się podoba). 

A zabawki? 

     P.P.  -  Od rysunków czy naklejek bohaterów z ulubionych kreskówek po lale i misie otrzymane od Nas lub od rodziny.  Pati to zdecydowanie laleczki                                                      

i akcesoria oraz niezliczone ilości pudełeczek i torebeczek i bezcennymi drobiazgami.  Gabi to klocki, puzzle, mechaniczne zabawki.  Natka  skłania się do 

zabawek technicznych, ale tak naprawdę to jeszcze sama nie wie co jej sprawia najwięcej frajdy. Lubią się skupić nad zabawą i potrafią  bawić się osobno.              

Jakie książeczki czyta Pan najczęściej Córeczkom? 

      P.P.  -  Czytamy zwykle wieczorami przed zaśnięciem. Czasami w dzień kiedy mamy trochę czasu. Cała rodzina to bardzo lubi bo to chyba Nasza rodzinna 

ulubiona rozrywka.  Tematyka książeczek przeróżna, od bajek klasycznych autorów po książeczki tematyczne:  U dentysty, Na spacerze, W Zoo, itd.;                     

Dzieci doceniają kiedy tatuś czyta z zaangażowaniem tzn. artykułuje, zmienia głos i emocjonalnie przedstawia  historię. Dobra bajka czy historia to ciekawa 

puenta, lub jakiś mądry morał. Córeczki wiedzą o tym i czekają na to zawsze☺ 

Czy  Dziewczynki same decydują w co mają się ubrać, czy Tatuś ubiera je w to, co ma pod ręką? 

      P.P.  -  To chyba kwestia wieku i samodzielności. Pati na przykład kreuje sama swój wygląd, ja dostaję tylko komunikat: Tato ubranie na jutro leży tam                

i tam.  Czasem pomagam się ubrać pozostałym, czasem coś tam złapię spóźniony.  Zależy mi aby były ubrane ładnie, ale przede wszystkim żeby było im 

wygodnie.  Nie ograniczam im prawa do własnego wyboru i jeżeli proponowany strój się nie podoba-zmieniamy. 

-Czy Córki potrafią  „myśleć technicznie”, np. zreperują  zabawkę, poradzą sobie z obsługą   komputera, telefonu? 

      P.P.   -  Typowe dzieci XXI wieku, pod tym względem. Wyjątek stanowią popsute zabawki, które „nieoceniony”  tatuś reanimuje. Czasem patrzę na nie 

jak sobie w takich sytuacjach próbują poradzić i często kreatywność i pomysłowość  w ich działaniach jest niesamowita☺. 

Czy Dziewczynki zadają Mamie i Tacie trudne pytania? 

      P.P.  -  Ależ tak, choć nie jest to jeszcze zbyt częste pytanie z jakim musimy się mierzyć.  A jak już padnie no to wtedy trzeba udzielić wyczerpującej 

odpowiedzi. Inaczej  zaczynają drążyć i rodzice się gimnastykują. (na razie spadamy na 4 łapy☺). 

-Z pewnością Córki, chociaż są w różnym wieku, dogadują się ze sobą. Czy była taka sytuacja, że wszystkie trzy 

zbuntowały się przeciwko Tacie i poskarżyły Mamusi? 

      P.P.  -   Nie przypominam sobie. Ale małe spory My kontra One się zdarzają.  Mamy z dziewczynami świetny kontakt, staramy się rozmawiać   o wszystkim. 

Jeśli coś egzekwujemy, to upewniamy się czy rozumieją sens Naszego działania.   I najczęściej jest po Problemie☺. 

-Czy potraficie coś wspólnie ugotować? 

         P.P. -   Pomagają dzielnie w kuchni szczególnie kiedy na horyzoncie ich ulubione danie☺   Pati zaczyna wykazywać powoli zainteresowanie pichceniem. 

Ja częściej gotuję z racji podziału obowiązków w tej chwili ale lubię to więc zawsze  cierpliwie im tłumaczę po co robię coś i dlaczego.  Ale z lepieniem                             

z ciasta futurystycznych klusek i figurek jest i tak najlepszy ubaw☺ 

-Każde dziecko poza miłością potrzebuje pewnych granic, rozsądku, zasad.  Czy mógłby Pan podać kilka z nich? 
         P.P.  -   Trzymamy się kilku z nich, ale dom to dom więc i wyjątki się zdarzają.   

1) Zawsze gramy fair.  

2) Nie kłamiemy i nie symulujemy. 

3) Współpracujemy i dzielimy się. 

4) Szacunek i miłość to podstawa. 

5) Jeden za wszystkich wszyscy za jednego. 

6) Każdy ma prawo do błędu. 

7) Popsułeś, spróbuj naprawić albo ponieś konsekwencje.  

8) Bez przepraszam, proszę, dziękuję nie załatwisz nic. 

Czytając odpowiedzi TATUSIÓW zgadzamy się                                

z powiedzeniem angielskiego poety, G. Herberta,  że 

„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”.  

To właśnie rodzina, a następnie szkoła są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. 
O tym, jakie to szczęście „BYĆ TATĄ”  TRZECH CÓREK, opowiedział nam Pan Paweł. 

 

 

Patrycja  

Gabrysia 
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Wolny czas?  

Pan Marcin -Wolny czas spędzamy na zabawie, gramy w piłkę, ping-ponga, playstation.  Chłopcy uwielbiają  wycieczki rowerowe, spacery,  szczególnie do 

lasu. Szukamy  śladów zwierząt, tropimy je, oglądamy  nory lisów. Nie zawsze wolny czas mogę poświęcić na zabawę. W domu zawsze jest coś do zrobienia, 

naprawy  czy ulepszenia. Wtedy starsi chłopcy chętnie  służą pomocą. Mają swoje wkrętarki, potrafią wkręcać w deskę niezliczoną ilość wkrętów.  Wiktor 

tworzy już swoje pierwsze samoloty z części dostępnych w zasięgu wzroku, które maluje farbami.  Są też  pomocni w pracach, gdy jest potrzebna trzecia ręka,   

a ja mam tylko dwie ☺ I tak łączymy praktyczne z pożytecznym. Spędzamy razem czas i chłopcy uczą się przy okazji męskich czynności. 

-Kolory w pokojach Synów? 

P.M. -Chłopcy na razie ze względu na wiek mają wspólny pokój. Dominuje w nim  kolor zielony.  Na jednej ze ścian mają fototapetę, która przedstawia naturę                         

i różne zwierzęta domowe i gospodarcze. 

-Zabawki? 

P.M. -Wśród zabawek przeważają auta. Są również maszyny rolnicze. Różne związane z uprawianiem sportu.  I interaktywne, rozwijające wyobraźnię                                                        

i pozwalające przybliżyć dziecku świat. Uważam, że  jest ich znacząco za dużo.  Mają również  ze dwie lalki, chyba wybrali je  w kwestiach poznawczych,                        

może z ciekawości jak wyglądają dziewczęta,  bo w domu jest tylko mama i brak siostry! 

-Książki? 

P.M. -W swoim zbiorze mają tradycyjne baśnie w różnym wydaniu, które znają na pamięć.  Ale jest też   „Anatomia człowieka dla dzieci”  do której co jakiś 

czas wracają, słuchają i oglądają  z ciekawością.  Lubią książeczkę o wilkach i zwierzętach morskich.  Jeśli chodzi o czytanie, to najczęściej  czyta im mama,                  

ja pracuję do późna. W  dni wolne opowiadam im ”opowieści dziwnej treści” związane z wilkami  i dzikimi zwierzętami,  to ich ulubione bajki  do snu. 

-Ubiór? 

P.M. -Na pewno mają swój gust  i wyrobione zdanie na temat wyglądu.  Nie ukrywam, że jak żona pracowała zostawiała nam rzeczy w które mają  ubrać się  

chłopcy  i nadal to funkcjonuje.  

-Synowie „myślą technicznie”? 

P.M. -Wymieniają baterie w zabawkach. Wyjmują różne  sprzęty  i tworzą swoje dzieła. Skręcają samoloty z desek. Wykorzystują wszelkie produkty: słomki, 

patyki, korki, kapsle, liście, kasztany, żołędzie, kukurydzę z których powstają różne dziwne prace w zależności od ich wizji. Uwielbiają kleić pistoletem z klejem 

na gorąco. Opanowali to do takiej perfekcji, że już nawet nie parzą palców, a początki bywały różne. Ja mam swój czas na wyciąganie niezliczonej ilości gwoździ  

z desek. Jeśli chodzi o komputer, to chwytają momentalnie Power Point i wszystkie czynności  do uruchomienia gier. O telefonach  i tablecie nie wspomnę.  

-Zadają trudne pytania?   

P.M. -Nie tyle trudne co życiowe.  Chęć poznawania jest tak silna, że pytają o wszystko co je spotyka, a my staramy się  im powiedzieć prawdę,  np:                                                           

Po co jedziesz do pracy,  skoro mamy  tyle pieniędzy w skarbonce?                                                                                                                                                                                                                 

Ile miałeś narzeczonych?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Z czego powstaje chleb?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jak się wykonuje różne rzeczy: np. statki?                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jak powstaje deszcz? 

-Gotujecie wspólnie? 

P.M. -Lepimy razem pierogi. Chłopcy mają  swoje wałki i stolnicę do ciasta, bo inaczej nic by nie powstało. Robimy pizzę,  gdzie każdy układa na swojej takie 

dodatki, na które ma ochotę. Już kilka razy robiliśmy razem pasztet.  Karol wciska mięso do maszynki,  a Wiktor uwielbia  mieszać wszystkie składniki. Mówi,                                                   

że przypomina mu piasek w piaskownicy. Uwielbiają wyrabianie kruchego ciasta  na ciasteczka, wycinanie różnych kształtów i dekorowanie szczególnie 

kolorowymi lukrami. W tym są najlepsi,  zapał i chęci do pomocy nieograniczone,  a to czego są współtwórcami, jest tak smaczne, że z chęcią jedzą.  

-Zasady, granice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

P.M. -Bez nich nie dałoby się funkcjonować. Oto kilka z nich: 

• Posiłki spożywamy w kuchni,  razem przy stole,  bez zabawek telefonów i telewizji. 

• Jeśli  dzieci nie słuchają prośby  mamy i taty, to rodzice wtedy są głusi na prośby dzieci.      

• Jeśli  dzieci nie sprzątają swoich zabawek,  to rodzice zbierają zabawki do worka i oddają.. 

• Brudne ubrania zbieramy i zanosimy do łazienki, wkładamy do kosza. 

• Jak dzieci rozleją,  czy rozsypią  podejmują   próbę samodzielnego  wytarcia lub zamiecenia. 

• Dzieci uzupełniają miski z wodą i suchą karmą naszemu psu.  Wypuszczają  ją na 

podwórko i otwierają drzwi,  gdy chce wrócić.  

• Zmieniają posłanie świnkom morskim i dbają o dostarczenie im  jedzenia i picia.  

• Wiktorka uczymy słać łóżko, ale od niedawna i jeszcze trzeba nad tym popracować. 

• Bajki oglądamy do wyznaczonej pory,  po czym wyłączamy TV.    

Pan Marcin jest równie szczęśliwy, gdyż bardzo kochają GO TRZEJ SYNOWIE 😊 

 

Dziękujemy  Tatusiom          

za poświęcony czas                        

i szczere odpowiedzi. 

Życzymy pociechy z DZIECI! 

😊 

         Wiktorek 
Karolek Mikołaj 
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Mamo, tato! 
Cały miesiąc oszczędzałem,                                     
ani grosza nie wydałem. 
Na książeczkę SKO wpłaciłem 
I bogatym się zrobiłem. 
Szkolna Kasa Oszczędności                                 
nauczyła mnie wytrwałości. 
Teraz wiem jak oszczędzać mam, 
i w przyszłości samochód kupię Wam. 
 
                                 Dominik Tymiński kl. IV b 

 

Oszczędzanie 

Jestem jeszcze mała, ale w oszczędzaniu doskonała. 

Jestem bardzo wytrwała, 

Mam dobre chęci i dlatego oszczędzanie w SKO mnie kręci. 

                                         Amelia Kowalska  kl. II b 

 

 

 

  

  

  

                    SKO 
SKO to fajna sprawa, 
Kupię sobie piłkę, lego, quada, 
I batonów kupię sto. 
Jak dostanę złotóweczkę 
To ją wpłacę na książeczkę. 
SKO to fajna sprawa 
Gdy oszczędzasz – jest zabawa.  
 
                  Wiktor Król  kl. IIa 

        SKO 
Szkolna Kasa Oszczędności to coś,  
co sprawia mi wiele radości! 
Lubię zbierać koraliki, samochody i buciki… 
Lecz od dzisiaj zbierać będę złotóweczki do książeczki. 
Załóż konto w SKO – wpłać piątaka, a za rok wypłacisz sto! 
A ja zbieram trzy miesiące, nazbierałam trzy tysiące! 
SKO TO JEST DUŻO FORSY,  ŻE HO HO!!! 
NAPRAWDĘ WARTO OSZCZEDZAĆ!!!  
                                     Aleksandra Tymińska kl. VIa 

SKO to super sprawa! 
Każde dziecko dobrze wie, 
Gdzie pieniądze składać chce. 
Wiec przynoszą je do kasy                            
wszystkie dzieci z mojej klasy. 
Oliwia Suchocka 

kl.IVa 

Chcesz być mądry? 
Chcesz być wielki? 
To oszczędzaj dziś papierki                         
– te pieniążki papierowe                                           
i okrągłe bilonowe. 
SKO pomoże Ci stać się mądrym i wielkim. 
Dziś oszczędzasz złotóweczki, 
Jutro jedziesz na wycieczki. 
 
              Krzysztof  Tymiński kl. IV b 

SKO to jest to! 
S jak szkoła 
K jak kasa 
O jak oszczędzanie. 
Każdy uczeń o tym wie, 
 że oszczędzać dobrze jest. 
Jeśli masz jakiś cel, 
To do niego dążyć chciej 
Systematycznie 
Konsekwentnie 

Odważnie. 

 
Anna Grabowska kl. IIIa 

 

           SKO 
Jak dostanę złotóweczkę, 
To ją wpłacę na książeczkę. 
Kto oszczędza w SKO, 
Nie wydaje pieniędzy                               
na byle co! 
             Igor  Kubuj  kl. IIb 

Lubię oszczędzać pieniążki. 

Dorzuć grosz do grosza, 

Aż zbierze się mnóstwo grosza. 

Gdy już pełną mam skarbonkę, 

Mogę szaleć mnóstwem grosza.  

            Alicja Suchenek kl. II a 

Oszczędzanie 

Warto oszczędzać! 

Oszczędzanie – fajna sprawa, to pożytek i zabawa. 

Zbieraj grosik do grosika, a wnet kupisz laptopika. 

Wszystkie pieniążki z kieszonki wrzucaj do skarbonki. 

                                              Martyna Styś  kl. II b 
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Wywiad z  Panią Anną Mróz-Mateew                 

-  Dyrektor Banku PKO BP w Tłuszczu 

 

Julia: – Dzień dobry, chciałabym                           

w imieniu naszej szkoły powitać Panią 

Dyrektor oraz przedstawić delegację                    

z naszej szkoły.  

Mateusz: - Czym zajmuje się Pani na 

terenie Banku? Czy może nam Pani 

przybliżyć swoja pracę? 

Pani Dyrektor: - Jestem Dyrektorem 

tego oddziału. Oznacza to, że do moich 

obowiązków należy zapewnienie 

sprawnej  i profesjonalnej obsługi 

Klientów. Satysfakcja  naszych 

Klientów to bardzo ważna sprawa. 

Chodzi również o to, aby dostali od 

pracowników banku wyczerpujące 

informacje, których potrzebują dla 

korzystania z usług banku. 

Dbam o profesjonalne przygotowanie 

pracowników do codziennego 

wykonywania tego zadania. Pomagam,  

kiedy potrzebują mojej pomocy                         

w pracy z Klientami, w innych 

czynnościach. Bank to przede 

wszystkim Klienci i Pracownicy, czyli 

Doradcy Klientów. Do mnie należy 

zapewnienie im bezpieczeństwa                          

w oddziale, dobrych warunków obsługi 

i pracy. Ale bank to również dobra 

materialne takie jak pieniądze, 

pomieszczenia, w których pracujemy, 

urządzenia służące nam do pracy, 

komputery- dbam o to wszystko, o ich 

sprawne funkcjonowanie. Ważne jest  

także aby procesy i  czynności, które 

odbywają się w oddziale przebiegały 

bez zakłóceń- to także moje zadanie.                  

To są najważniejsze moje zadania, ale 

jest ich o wiele więcej i trudno o nich 

opowiedzieć w kilku zdaniach w trakcie 

rozmowy z Wami. 

Magda: - Czy praca w banku to 

trudne zadanie? 

Pani Dyrektor: - I tak i nie. Jest trudna, 

bo od Nas Pracowników banku 

wymaga wielu zdolności i cech, których 

wyrobienie w sobie nie jest łatwe.                            

Ta praca wymaga bycia 

odpowiedzialnym, cierpliwym, 

obowiązkowym. Wymaga również od 

nas stałego samokształcenia się. Tutaj 

jesteśmy podobni do Was uczniów 

ciągle się w naszej pracy uczymy.                      

Jest też pracą łatwą dla każdego, kto 

lubi pracować z Klientami. Tutaj ciągle 

coś się dzieje, czas pracy mija bardzo 

szybko. Ta praca daje mi mnóstwo 

satysfakcji. 

Adrian: - Jaką szkołę trzeba 

ukończyć, aby pracować w przyszłości 

w banku? 

Pani Dyrektor: - Myślę, że najlepiej do 

takiej pracy przygotują studia z zakresu 

bankowości i finansów. W bankowości 

przydatne są wszechstronne 

umiejętności i wykształcenie. Chyba 

jednak najważniejsze to chcieć tutaj 

pracować, wówczas rodzaj 

ukończonych studiów nie będzie 

przeszkodą, a niezbędną wiedzę można 

dodatkowo uzupełnić już w trakcie 

pracy w banku. 

Ewa: - Jaką wiedzę zdobytą w szkole 

wykorzystuje Pani w swojej pracy? 

Pani Dyrektor: - Hmm,  jak się nad tym 

zastanowię to bardzo różnorodną                             

i wielu rzeczy, których uczyłam się                       

w szkole i na studiach. Wykorzystuję 

wiedzę z zakresu bankowości, 

finansów, rachunkowości, organizacji                    

i  zarządzania. Bardzo dużo mogłabym 

o tym mówić, ale powiem tylko,                                 

że również ogólne dobre wykształcenie 

humanistyczne jest bardzo przydatne                            

w tej pracy. Pomaga w dobrych 

kontaktach z ludźmi. 

Z mojego doświadczenia wynika, że im 

lepsze, staranniejsze i wszechstronne 

jest nasze wykształcenie tym łatwiej 

korzystać potem z niego w pracy. 

Jednym słowem dzieciaki,  uczcie się 

pilnie, zdobywajcie wiedzę o świecie,                                     

a to z pewnością pomoże Wam kiedyś          

w dokonaniu wyboru zawodu, który 

pokochacie. 
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Agata: - Jakie umiejętności  i cechy 

należy posiadać, aby wykonywać 

zawód bankowca? 

Pani Dyrektor: - Wspominałam już 

wcześniej o tym, na pewno trzeba                   

być odpowiedzialnym, sumiennym, 

obowiązkowym. Trzeba mieć wiedzę                     

z finansów, bankowości, ale nie tylko. 

Trzeba być bardzo sprawnym w pracy      

z komputerami. Sami z pewnością 

zauważyliście, że każdy Doradca 

obsługuje Klientów posługując się nim. 

Bezwzględnie trzeba wykazać się                     

dużą kulturą osobistą. To warunek 

niezbędny  w pracy z ludźmi. Trzeba 

przede wszystkim lubić to,  co się robi. 

Jakub: - Dlaczego Pani zdecydowała 

się na pracę  w banku? 

Pani Dyrektor: - Od zawsze byłam nią 

zafascynowana. Moje zainteresowanie 

pogłębił fakt, że na początku pracy 

zawodowej zajmowałam się systemami 

komputerowymi na potrzeby banków. 

Julia: - Jak długo pracuje Pani                        

w swoim zawodzie? 

Pani Dyrektor: - Długo,  już 21 lat. 

Mateusz: - Czy wykonywana praca 

przynosi Pani satysfakcję? 

Pani Dyrektor: - Tak wielką! Lubię 

swoją pracę. Jest bardzo ciekawa, 

różnorodna    i niezwykła. 

Agata: - Jakie produkty oferuje bank 

swoim klientom? 

Pani Dyrektor: - Och, jest ich bardzo 

wiele! Najważniejsze to rachunki 

bankowe, lokaty, kredyty. Tak 

naprawdę, to tych produktów jest tak 

wiele, że nie zapamiętalibyście ich  

gdybym je wszystkie wymieniła. 

Musicie pamiętać, że życie  naszych 

Klientów ciągle się zmienia, więc                        

i nasze produkty bank zmienia, tak żeby 

lepiej je dopasować do tego czego 

oczekują Klienci.  

Ewa: -  Co to jest konto bankowe? 

Pani Dyrektor: - Konto to rachunek 

bankowy, czyli umowa między 

bankiem,  a posiadaczem rachunku. 

Bank w tej umowie zobowiązuje się do 

przechowywania środków pieniężnych 

czyli pieniędzy posiadacza rachunku, 

zapewnienia ich bezpieczeństwa                         

i zachowania tajemnicy bankowej. 

Bank zobowiązuje się również do 

przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 

i  wykonywania innych dyspozycji 

posiadacza, czyli właściciela 

rachunku. To tak w skrócie. 

Jakub: - Czy dzieci mogą mieć 

założone konto w banku? 

Pani Dyrektor: - Oczywiście. Sami 

jesteście posiadaczami rachunków 

SKO    w naszym banku. Tak naprawdę 

to nasz bank posiada bogatą i bardzo 

różnorodną ofertę dla najmłodszych 

Klientów. Rodzice mogą założyć 

swojemu dziecku rachunek zaraz po 

jego urodzeniu. 

Magda: - Jak można oszczędzać 

pieniądze w banku? 

Pani Dyrektor: - Pieniądze w banku 

można oszczędzać na bardzo wiele 

sposobów. Najprostszym, w przypadku 

dzieci,  jest ich zbieranie na rachunku. 

To taka wirtualna skarbonka. Jest 

wiele form oszczędzania, w tym na  

rachunkach lokat bankowych, które 

specjalnie do tego służą. Wszystko 

zależy od tego jak długo i na jakie cele 

chcą oszczędzać nasi Klienci. Doradca 

w banku zawsze służy pomocą i pomoże 

dopasować sposób oszczędzania do 

potrzeb konkretnego Klienta. 

Dziękuję Wam za rozmowę i za 

zainteresowanie pracą naszego banku. 

Michał: - Bardzo dziękujemy                              

w imieniu całej społeczności naszej 

szkoły za to, że poświęciła nam Pani 

Dyrektor swój czas.  

Wszystkie wskazówki i informacje 

przekażmy innym uczniom.

Już od kilku lat w naszej szkole działa 
SKO, największy   i najstarszy w Polce 
program edukacji finansowej. 
Opiekunami są panie: Barbara Siry                            

i Agnieszka Jankowska. Panie 

prowadzą w szkole szereg działań 

związanych z propagowaniem idei 

oszczędzania, organizują liczne 

konkursy, piszą bloga,                       

kształtują nawyki gospodarowania                                     

i zarządzania finansami osobistymi. 

Warto oszczędzać! 
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Wystawka prac wykonanych przez uczniów klas 0-III.         Od redakcji:  Internet nie szkodzi, tylko trzeba z niego mądrze korzystać! 

 

       

 

Zdjęcia z przedstawienia przygotowanego 

przez klasy III gimnazjum.  

Wszystko było super, tylko nasz  „Dziaborek” 

pomylił role 😉   

Od Redakcji: Nie martw się Dziaborku i tak Cię wszyscy lubimy! 
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     NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach 

Dnia Nowych Technologii w Edukacji 

organizowanego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej przygotował internetową zabawę, 

związaną z bezpiecznym wykorzystywaniem nowych 

technologii. Klasa III b chętnie wzięła udział w tej 

akcji. Na zajęciach komputerowych dzieci 

rozwiązywały quizy dotyczące bezpieczeństwa różnych narzędzi i usług sieciowych.                                                         

Najwięcej punktów, bo aż 14/15 zdobyła Ania Jermacz. Drugie miejsce zajął Adrian Wojda. 

Gratulujemy! 😊 

 

             

Nasza szkoła realizuje projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. 

26 marca uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Edukatora 

Bezpieczeństwa Cyfrowego.  Warsztaty obejmowały m.in. filmy dostosowane do wieku uczniów, quizy sprawdzające 

wiedzę, prezentację merytoryczną i grę zespołową.  

 Edukator spotkał się również z dyrektorem szkoły-p. Agnieszką Walaśkiewicz  i z nauczycielami. Przedstawił oferty 

projektu, zaproszenie do udziału w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i do systemowej realizacji działań nim 

objętych. 
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„Życie bez przygód byłoby strasznie głupie” Robert Baden – Powell 

Bieżący rok harcerski jest dla naszej                             

49. Drużyny Harcerskiej „Feniks” bardzo pracowity. 

Obfituje w wiele wydarzeń i niezapomnianych 

przygód. Od października, kiedy zrobiliśmy nowy 

nabór karuzela kręci się i nie zatrzymuje. ☺  

Harcerze poznają znaczenie poszczególnych 

punktów  prawa harcerskiego. Na zbiórkach mieli 

możliwość przedstawienia swojej wizji harcerza 

idealnego, brali udział w grze terenowej w szkole 

oraz uczyli się zasad pierwszej pomocy.                           

Gościliśmy również komendantkę tłuszczańskiego 

hufca hm. Danutę Sieradzką, której bardzo się u nas 

na zbiórce podobało.  

Największą przygodę przeżyliśmy podczas 

zorganizowanego w naszej szkole biwaku.  

Nocowanie w szkole, z kolegami i koleżankami                

oraz innymi zaprzyjaźnionymi harcerzami                       

to..niesamowite..przeżycie.                                                                            

Do tego jeszcze rajd do Rezerwatu „Dębina”         

i zadania patrolowe. Wspomnienia są niesamowite. 

Już nie możemy się doczekać kolejnego nocowania 

w szkole, tym razem zaprosimy zuchy z naszej 

szkolnej gromady „Biedroneczki”.  

Harce harcami, ale mamy też obowiązki. 

Tłumnie zjawiliśmy się na otwarciu wystawy 

„Bratnie słowo sobie dajem…” w Społecznym 

Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Pełniliśmy wartę 

honorową podczas uroczystości upamiętniających 

Żołnierzy Wyklętych w Tłuszczu oraz pomagaliśmy 

kwestować na rzecz chorej Weroniki w ramach akcji 

charytatywnej Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom.  

W ostatnim czasie  współtworzyliśmy XXXVII 

Złaz Wiosenny „Marzanna 2018” w Tłuszczu.                           

Na miejsce dotarliśmy pieszo, pogoda sprzyjała 

harcom i zabawom. Roztańczyliśmy harcerzy na 

Stadionie Miejskim w Tłuszczu, a potem ruszyliśmy 

na trasę z zadaniami. Uwieńczeniem tego 

wspaniałego dnia było ognisko z pieczeniem 

kiełbasek oraz pożegnanie na dobre zimy – czyli 

spalenie na stosie Marzanny. 

Tyle przygód, a rok harcerski się jeszcze nie 

kończy. Wszystkich chętnych zapraszamy do 

przyłączenia..się.                                                                                                 

               

 Z harcerskim pozdrowieniem 
 Czuwaj! 
 druhna drużynowa pwd. Marlena Pałka 
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„Zdrowie dla Wszystkich” 

      

      7 kwietnia na całym świecie 

z inicjatywy Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) 

obchodzony jest       Światowy 

Dzień Zdrowia. Tegorocznym 

hasłem święta jest „Zdrowie dla 

wszystkich”. Z tej okazji zespół                              

ds. promocji zdrowia w naszej 

szkole ogłasza konkursy dla 

uczniów poszczególnych grup 

wiekowych: 

- klasy 0 – III: plakat pod hasłem  

„MOJA ZDROWA RODZINA”                                    

w formacie A4 lub A3, technika 

dowolna; 

- klasy IV – VI: rymowanka o 

zdrowiu na formacie A4, minimum 

2 wersy, technika dowolna; 

- klasy VII – gimnazjum: 

krzyżówka z hasłem „ZDROWIE 

DLA KAŻDEGO” na formacie A3, 

technika dowolna, hasła muszą 

być związane ze zdrowiem 

człowieka. 

 

Termin składania prac upływa                   

w piątek 6 kwietnia: 

klasy 0 – III u wychowawców,  

klasy IV - gimnazjum u pani 

Marleny Pałki.  

Na zwycięzców czekają nagrody! 

Powodzenia! 

 

„Zdrowie jest tym czynnikiem, 

który daje poczucie, iż właśnie 

jesteśmy w najlepszym okresie 

naszego życia”  

              Franklin Pierce Adams 

 

”Zdrowie jest najpierwszym 
darem…” 
                                        Platon             
                                         

 

„Szlachetne zdrowie, nikt się 
nie dowie, jako smakujesz, 
aż się  zepsujesz”  

                       Jan Kochanowski 

 

”Radość i zdrowie 
przemieniają zimę w lato”  

         Marc Antoine Desaugiers 

 

 „Ludzie błagają Boga               

o zdrowie. Nikt jednak ze 

śmiertelników nie myśli, 

że zachowanie zdrowia leży 

w jego własnych rękach”  

                                   Demokryt 

 

„Nie życie, lecz zdrowie jest 
życiem”  

                                     Marcjalis 

 

http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6356/Franklin-Pierce-Adams/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6356/Franklin-Pierce-Adams/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6356/Franklin-Pierce-Adams/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6356/Franklin-Pierce-Adams/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6355/Platon/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6355/Platon/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6351/Jan-Kochanowski/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6351/Jan-Kochanowski/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6351/Jan-Kochanowski/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6349/Marc-Antoine-Desaugiers/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6349/Marc-Antoine-Desaugiers/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6342/Demokryt/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6342/Demokryt/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6342/Demokryt/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6342/Demokryt/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6342/Demokryt/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6346/Marcjalis/
http://humor.nf.pl/Ciekawostka/6346/Marcjalis/
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                  Pan Mateusz z uczniami 

 

 

 

 - Które Święta Pan woli, liczymy na odpowiedź, że Wielkanoc.                                                                                                                           
- Wielkanoc. 

- Ulubione danie wielkanocne ?                                                                                                                                                                           
- Babka cytrynowa. 

- Czy palmę robi Pan sam, czy kupuje w markecie?                                                                                                                                                   
- Kupuję od ministrantów, by pomóc i wesprzeć ich wyjazd na 
wakacje. Daję zazwyczaj więcej niż palma jest warta, ponieważ 
cel jest szczytny. 

- Czy potrafi Pan przygotować jakąś potrawę świąteczną?                                                                                                                                 
- Potrafię upiec wspomnianą wyżej babkę cytrynową.               
Nieźle też przypiekam w piekarniku białą kiełbaskę do żurku.                     

- Czy do śniadania wielkanocnego zasiada pan w garniturze?                                                                                                                                    
- Powiem tak, ubieram się elegancko.     

- Czy chodzi Pan święcić koszyczek i co w nim jest?                                                                                                                                    
- Kiedyś chodziłem, teraz nie. Koszyczek jest tradycyjny -baranek 
cukrowy, jajeczka, kiełbaska, chleb, sól i pieprz.  

- Czy chodzi Pan na rezurekcję, czy nie chce się Panu wstawać 
tak rano?                                                                                                     
- Chodzę, ale wolę Wigilię Paschalną w sobotę po zachodzie 
słońca, bo to najważniejsza Msza św. w ciągu roku.      

- Czy w domu jest tradycja dyngusa?                                                                                                                                                       
- Kiedyś była, w ostatnich latach ze względu na nieprzyjazne 
temperatury na dworze  tradycja zanikła. 

- Pan zawsze żartuje, że zje naszą rybkę z akwarium.                                                                                                                                  
Tak poważnie, czy woli Pan smażone ryby, czy kotlety?                                                                                                                      
- Zdecydowanie wolę kotlety, ale schabowe, nie mielone!                

A Złotkę i tak zjem 😉 

- Jakie słodycze Pan lubi?                                                                                                                                                                                                   
- Lubię wszystkie, a najbardziej żelki misie. Pychotka ! 

- Czego Pan życzy naszym czytelnikom?                                                                                                                                                          
- Życzę Wszystkim, abyśmy w Święta stali się lepszymi ludźmi. 

- Dziękujemy 😊                                                                                                                                                                                                               
- Ja również dziękuję, poczułem się zaszczycony tym wywiadem 

😊 

Wywiad z Panem Mateuszem Ulejczykiem 

 

 
Z OKAZJI  
ŚWIĄT  

WIELKANOCNYCH 
ŻYCZYMY WSZYSTKIM 

CZYTELNIKOM  
DUŻO ZDROWIA, 
POGODY DUCHA, 

SMACZNEJ ŚWIĘCONKI, 
MOKREGO DYNGUSA! 

 
                           „Szkolna 8” 


