
Głos Kopernika Strona 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Głos Kopernika Strona 1 
 

Od Redakcji! 

 
Drodzy uczniowie przedstawiamy Wam 

wyniki pracy koła redaktorskiego, które 

funkcjonuje w naszej szkole od tego roku 

szkolnego. Chętni uczniowie z klas V i VII 

uczęszczają na zajęcia, podczas których uczą się o 

pracy dziennikarza i redagują teksty dotyczące 

wydarzeń, które dzieją się wokół nas.  

To pierwszy numer naszej gazety, którą 

nawiązując do patrona naszej szkoły, 

zatytułowaliśmy Głosem Kopernika. Naszym 

celem było stworzenie prawdziwej, „papierowej” 

gazety, którą rozdawalibyśmy w naszej szkole.      

Z uwagi na obecną sytuację przedstawiamy 

wyniki naszej pracy w formie wirtualnej.   

Zapraszamy do lektury ! 
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TAK ŚWIĘTOWALIŚMY… 

 

11 listopada 1918r. – to bardzo ważna 

data      w dziejach naszego państwa. W tym 

dniu Rada Regencyjna przekazała Józefowi 

Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne 

dowództwo wojsk polskich. Zakończyła się     

I wojna światowa i po ponad 120 latach 

niewoli Polska odzyskała niepodległość. 

Jest to bardzo ważne wydarzenie dla 

każdego Polaka. W naszej szkole zawsze 

pamiętamy o tym szczególnym dniu, dlatego 

organizujemy przedstawienia, mówimy 

wiersze, śpiewamy piękne historyczne pieśni. 

Robimy to, by każdy mógł się dowiedzieć, co 

tego dnia się wydarzyło i jakie miało to 

konsekwencje  dla Polski . 

Nauczyciele z naszej szkoły z dużym 

zapałem    i zaangażowaniem starają się nam, 

od jak najmłodszych lat, przekazać wiedzę o 

tych wydarzeniach. Chcą żeby każdy z 

uczniów naszej szkoły  znał historię naszego 

kraju. W tym roku Święto Niepodległości 

obchodzone było skromniej, niemniej jednak 

wszyscy pamiętamy o tym szczególnym dniu. 

Bądźmy wdzięczni osobom, które 

chciały walczyć za wolną Polskę, gdyby nie 

oni,  nie wiadomo czy byśmy teraz żyli , a jeśli 

tak, to  gdzie i co by się z nami działo. 

Magda W. 
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WYWIAD Z PANIĄ 
DYREKTOR – AGNIESZKĄ 
KASPRZAK 

Głos Kopernika: Dzień dobry. 

Pani dyrektor: Dzień dobry. 

Głos Kopernika: Pierwsze nasze pytanie dotyczy 
sklepiku szkolnego, czy wróci sklepik  szkolny?  

Pani dyrektor: Sklepiku nie będzie, aczkolwiek po 
powrocie do szkoły będą sprzedawane drożdżówki. 
Natomiast w budynku dawnego gimnazjum, gdzie 
obecnie uczą się klasy VII – VIII  będzie sklepik  z 
ciepłymi posiłkami. 

Głos Kopernika: Jaki był pani ulubiony przedmiot 
szkolny?   

Pani dyrektor: Wydaje mi się, że historia której uczę 
obecnie, ale bardzo lubiłam również geografię               
i język polski.  

Głos Kopernika: Jaka lektura szkolna przypadła pani 
najbardziej do gustu?  

Pani dyrektor: Będąc w młodszych klasach szkoły 
podstawowej czytałam głównie to co wszyscy, czyli 
lektury. W ósmej klasie bardzo spodobała mi się 
książka „Kamienie na szaniec”,  ponieważ opowiada o 
drugiej wojnie światowej.  W tym czasie przeczytałam 
całą serię książek „Ania z Zielonego Wzgórza”. Później 
czytałam to co było na topie, a w trakcie trwania 
studiów czytałam głównie książki historyczne. Ponadto 
bardzo cenię twórczość Ryszarda Kapuścińskiego i 
Umberto Eco. 

Głos Kopernika: Jakie jest pani marzenie jako 
dyrektora szkoły?  

Pani dyrektor: Na chwilę obecną moim marzeniem 
jako dyrektora jest rozbudowa szkoły i jej remont. 
Chciałabym, aby uczniowie uczyli się w bardziej 
profesjonalnych salach przedmiotowych, żeby mieli 
więcej pomocy dydaktycznych oraz to, by nauczyciele 
umiejętnie i ciekawie przekazywali wam wiedzę.  

Głos Kopernika: Jakie jest pani motto życiowe?  

Pani dyrektor: Myślę,  że to aby mieć w sobie jak 
najwięcej optymizmu, który daje siłę. Nie załamywać 
się porażkami, wyciągać wnioski i iść dalej.  

Głos Kopernika: Czy lubi pani swoją pracę? 

Pani dyrektor: Tak, lubię także prowadzić lekcje, 
chociaż w ostatnim czasie, kiedy w szkole nie ma 
uczniów,  jest tu bardzo ponuro.  

Głos Kopernika: Co myśli pani o zachowaniu 
niektórych uczniów?  

Pani dyrektor: Od zawsze osoby w waszym wieku 
miały różne pomysły. Myślę, że i tak nie jest tak źle. 
Dużo osób reflektuje się i myśli nad swoim 
zachowaniem, wyciąga wnioski.  W związku z tym 
mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.     Z innymi 
nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem 
konsultujemy się w trudnych sprawach, czasem 
wymierzamy również kary, ale to zmierza w dobrą 
stronę. 

Głos Kopernika: Czy ma pani rady dla uczniów na 
zdalnym nauczaniu?  

Pani dyrektor: Przede wszystkim dużo cierpliwości, 
wytrzymałości. Na pewno nie wszystko zostanie wam 
tak dobrze wytłumaczone, jak to byłoby tradycyjnie - 
w szkole. W razie trudności trzeba kontaktować się                        
z nauczycielami, którzy na pewno chętnie wam 
pomogą. Moją radą jest również to, żebyście po lekcji 
jeszcze raz powtórzyli sobie temat i omawiany 
materiał. Zachęcam również do pracy koleżeńskiej. 

Głos Kopernika: Jakie są według pani plusy, a jakie 
minusy zdalnego nauczania?  

Pani dyrektor: Plusy dla uczniów są takie, że nie 
musicie rano wstawać i czujecie się bardziej 
komfortowo w trakcie lekcji, na pewno też mniej się 
stresujecie. Widzę jeszcze jeden plus, że wszyscy 
rozwinęli swoje umiejętności informatyczne                    
i techniczne. Minusów niestety jest nieco więcej, bo 
na przykład nauczycielom od  przedmiotów ścisłych 
jest o wiele trudniej przekazać wam tę wiedzę w 
sposób zdalny, ponieważ są takie zagadnienia, które 
trzeba przećwiczyć z uczniami w praktyce. Uczniowie 
też się mniej mobilizują do pracy, bo prawdopodobnie 
nie wszyscy skupiają swoją uwagę tylko na lekcji. 



Głos Kopernika 
 

Występują również problemy techniczne, na przykład 
ze sprzętem, z Internetem, przez które trudniej jest 
wam pracować i zdarza się, że nie możecie 
uczestniczyć w lekcji. Zarówno wam jak i nauczycielom 
ta nauka zabiera  o wiele więcej czasu niż stacjonarnie 
w szkole. Jednak w tym roku szkolnym wszyscy 
radzimy sobie o wiele sprawniej, ponieważ już każdy 
opanował pracę na platformie „Office 365”. 

Głos Kopernika: To było nasze ostatnie pytanie,
dziękujemy za wywiad. Do widzenia.  

Pani dyrektor: Ja również dziękuję. Do widzenia.

W NASZEJ SZKOLE… 

DZIAŁO SIĘ…. 

F a ł s z y w y  a l a r m

Dnia 25.09.2020r. w naszej szkole 
a dokładniej w budynku dawnego gimnazjum 
odbyła się ewakuacja. Niestety nie była ona 
próbna. Cała akcja trwała około 1,5 godziny. Brały 
w niej udział dwa radiowozy wraz z psem 
policyjnym i jedna straż. Policjanci z psem 
przeszukali całą szkołę po czym mogliśmy wrócić 
na swoje lekcje. Akcje takie miały miejsce w 
całym kraju.  

 

 

Występują również problemy techniczne, na przykład 
tóre trudniej jest 

i zdarza się, że nie możecie 
uczestniczyć w lekcji. Zarówno wam jak i nauczycielom 

niż stacjonarnie 
. Jednak w tym roku szkolnym wszyscy 

radzimy sobie o wiele sprawniej, ponieważ już każdy 
opanował pracę na platformie „Office 365”.  

To było nasze ostatnie pytanie, 

widzenia. 

W NASZEJ SZKOLE…  

 

Ada 

F a ł s z y w y  a l a r m  

Dnia 25.09.2020r. w naszej szkole               
a dokładniej w budynku dawnego gimnazjum        
odbyła się ewakuacja. Niestety nie była ona 

około 1,5 godziny. Brały 
w niej udział dwa radiowozy wraz z psem 
policyjnym i jedna straż. Policjanci z psem 
przeszukali całą szkołę po czym mogliśmy wrócić 

Akcje takie miały miejsce w 

Zuzia K. 

K o n k u r s  o  p s z c z o ł a c h

„Pszczoły znam i o nie dbam” to tytuł 
konkursu, do którego przystąpi

W pierwszym etapie konkursu 
uczestniczyło wielu uczniów. Trzy 
osoby mogły przejść dalej. 
Największą wiedzą wśród uczniów 
mogli popisać się: Marysia Dubaj 
z klasy Vb oraz Jakub Ciołek 
i Aleksander Sobieszczański z klasy 

Va. To oni reprezentowali szkołę w tym 
Pani Monika Tichoruk 
zorganizowały między innymi dodatkowe
spotkanie z pszczelarzem. Poni
z tego wydarzenia. Drugi etap był naprawdę trudny 
i nikt  z naszej szkoły nie z
Mimo to, gratulujemy naszym repr
i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!!!

                  

D z i e ń  n a u c z y c i e l a

Dzień Nauczyciela to święto, w którym 
dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za 
pracę przez cały czas naszej edukacji. 
Powinniśmy okazać im wdzięczność 
ponieważ to dzięki nim z
wyrastamy na dobrych kulturalnych i 
ludzi.  

Jeszcze raz wszys
naszych Nauczycieli!!!    

 Strona 4 

K o n k u r s  o  p s z c z o ł a c h  

„Pszczoły znam i o nie dbam” to tytuł 
konkursu, do którego przystąpiła nasz szkoła.               

W pierwszym etapie konkursu 
uczestniczyło wielu uczniów. Trzy 
osoby mogły przejść dalej. 
Największą wiedzą wśród uczniów 
mogli popisać się: Marysia Dubaj     
z klasy Vb oraz Jakub Ciołek               
i Aleksander Sobieszczański z klasy 

Va. To oni reprezentowali szkołę w tym konkursie. 
Pani Monika Tichoruk i Pani Elżbieta Kwiatosz 
zorganizowały między innymi dodatkowe zajęcia oraz 

z pszczelarzem. Poniżej krótka fotorelacja     
z tego wydarzenia. Drugi etap był naprawdę trudny       
i nikt  z naszej szkoły nie zajął miejsca na podium. 

gratulujemy naszym reprezentantom               
w kolejnych konkursach!!! 

Kuba  

                  Fot. Zuzia B. , Nicola G.    

D z i e ń  n a u c z y c i e l a  

auczyciela to święto, w którym 
dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za ich 

cały czas naszej edukacji. 
okazać im wdzięczność i szacunek, 

ponieważ to dzięki nim zdobywamy widzę i 
wyrastamy na dobrych kulturalnych i mądrych 

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla 
auczycieli!!!     
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7 sposobów Marcina, aby dobrze się uczyć : 
  

1. Skup się przy nauce.  
2. Określ swoje cele nauki.  

3. Opracuj plan 
nauki i trzymaj się go.  
4. Wykorzystaj każdą 
chwile do nauki, a nie 
innych zajęć.  
5. Wysypiaj się. 
6. Ćwicz regularnie. 
7. Rób notatki. 

Marcin 

6 najlepszych sposobów Olka na spędzenie 
jesiennych i zimowych wieczorów!  

 W obecnym czasie wieczorami 
najczęściej 

pozostajemy    
w domach. Aby 
czas spędzony 
w domowych 
pieleszach stał 

się dla nas czasem wspaniałej zabawy, a 
nawet przygody oraz świetnym pretekstem do 
spędzania go rodzinnie, przedstawiam kilka 
sprawdzonych pomysłów: 

1. Wspominamy poprzednie i planujemy 
następne WAKACJE!!! Możecie też 
pooglądać stare albumy ze zdjęciami, a 
także wspominać swoje śmieszne 
przygody i historie. Fajnie jest też 
poopowiadać jakieś bardzo „suche 
suchary” i ciekawe żarty. Tu odsyłam 

do rubryki Kawały  z  wesołe j  
szuf lady .  

2. „Wieczór planszówek” i innych fajnych 
gier i zabaw np. kalambury, czy 
Scrabble. 

3 .  Wspólne gotowanie. Przy spędzaniu 
jesiennych wieczorów radzimy 
skorzystać z naszego K ą c i k a  
S m a k o s z a .  

4. Wieczory filmowe. Polecam serial 
„StrangerThings” i film przygodowy 
„Enola Holmes” oraz film familijny 
„SpongeBob Kanciastoporty – Misja 
Ratunkowa” i coś bardziej 
świątecznego -„Kronika Świąteczna”, 
która doczekała się już kontynuacji. 
Koniecznie przygotowujcie przekąski, 
popcorn i ulubione napoje.  

5. Wieczory książkowe. Moim zdaniem 
książki, które warto 
przeczytać to „Enola 
Holmes”, „Dlaczego 
rodzice tak się 
wkurzają i co z tym 
zrobić”, „Magiczne 
Drzewo”, ,,Felix, Net 
i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych 
Ludzi”(na pewno niektórzy z was 
czytali ją już jako lekturę szkolną) oraz 
,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny” 
(książka jest zupełnie inna niż film). 

6. Wieczorne spacery. Pamiętajcie           
o ciepłym ubiorze i maseczce, ale nie   
w kieszeni, lecz na ustach i nosie. 

Olek 
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KĄCIK 
CZYTELNIKA 
 
Na długie jesienno – 
zimowe wieczory 
dobrym sposobem 
jest czytanie książek.  
Z własnego doświadczenia polecamy … 
 

Zachęcam do przeczytania książki pt. 
,,Dynastia Miziołków ", której autorem jest 

Joanna Olech. Główny 
bohater to chłopiec, 
który nazywa się 
Miziołek. Ma dwie 
siostry, mamę i tatę. 
Razem z nimi przeżywa 
śmieszne przygody, które 
opisane są w bardzo 
ciekawy sposób. Książka 
napisana jest w formie 
pamiętnika, dlatego 

bardzo fajnie się ją czyta . Tę lekturę mogą 
czytać zarówno młodsi jak i starsi uczniowie.  

Marysia 
 

Według mnie interesująca książka to 
„Wakacje z duchami”, jest ona bardzo 
ciekawa i opowiada o ludziach, którzy jadą na 

wakacje z… duchami. 
Podczas podróży 
przydarzają im się 
niezwykłe  przygody. 
Bardzo zachęcam do 
przeczytania tej 
książki, nie jest ona 
długa, ani zbyt 
krótka, nawet dzieci 
czytają ją  nawet 

kilka razy. To doskonała lektura dla wszystkich 
miłośników zagadek detektywistycznych! 

Maja 

A ja zachęcam do przeczytania dwóch 
książek, które wyjątkowo mi się spodobały. Są 
to „Chłopcy z 
Placu Broni”, oraz 
„Emi i tajny klub 
super dziewczyn”. 
„Chłopcy z palcu 
broni”, to książka, 
która kojarzy mi 
się ze świętem 
niepodległości, 
bo jest w niej 
mowa o 
ojczyźnie. „Emi i 
tajny klub super dziewczyn” jest luźną książką 
o przygodach Emi i jej przyjaciół. Ta pozycja 
ma aż dziewięć tomów. Ze swojego 
doświadczenia polecam je wszystkie!!!! 

        Zuzia B. 

 

Chciałabym polecić całą serię książek o 
Harrym Potterze autorki J.K.Rowling. Seria 
opowiada o chłopcu, który trafia do szkoły 
magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Poznaje 
tam swoich przyjaciół i dowiaduje się, że jest 
wybrańcem. Okazuje się, że zły czarnoksiężnik 
Voldemort chce go 
zabić. Główny 
bohater przeżywa 
różne, najczęściej 
niebezpieczne 
przygody, jednak 
zawsze uchodzi z 
nich cało. Myślę, że 
wszystkie części 
perypetii Harrego 
Pottera są warte 
polecenia, szczególnie tym, którzy lubią 
książki z elementami fantasy.  

        Zuzia K. 
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To rubryka, w której znajdziecie opinie uczniów o 
tym, co dzieje się w szkole. 

 
 
 

Wśród uczniów 
naszej szkoły 
przeprowadzone zostały 
dwie ankiety. Pierwsza z 
nich dotyczyła agresj i  w 
szkole, natomiast druga – pomysłów na 
spędzanie czasu wolnego. Dziękujemy za 
udział  i  szczere odpowiedzi!  

 

P r o b l e m  a g r e s j i  
 

           Agresja to wyrządzenie szkody innemu po 
to, żeby wywołać u niego niezadowolenie. Może 
mieć charakter przemocy fizycznej lub psychicznej 
lub obu naraz. 
           Przeprowadzona w naszej szkole ankieta 
wykazała, że 100% osób ankietowanych było 
świadkiem przemocy w szkole, 75% osób nie 
doświadczyło przemocy w szkole, a 25% 
doświadczyło jej bezpośrednio. Wszyscy 
ankietowani uznali, że przemoc fizyczna jest 
dominującą formą przemocy w naszej szkole, a 
38% ankietowanych odpowiedziało, że są w 
naszej szkole osoby, których się boją. Na pytanie: 
Kiedy najczęściej dochodzi do zachowań 
agresywnych? 87% osób udzieliło odpowiedzi, że 
na przerwach, a 13%  - po lekcjach. 
         Ważne jest, żeby nie bagatelizować 
najmniejszych przejawów agresji i informować 
innych o złych zachowaniach. Z przeprowadzonej 
ankiety wynika, że najczęściej taką informacje 
otrzymują wychowawcy, kolejno inni nauczyciele, 
koledzy, rodzice. 
          Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 
większość osób w szkole nie doświadczyło 

przemocy bezpośrednio, ale było jej świadkami. 
Na szczęście uczniowie czują się w naszej szkole 
bezpiecznie, takiej odpowiedzi udzieliło aż 75% 
badanych.  
          Uczniowie bardzo często tłumaczą swoje 
zachowanie zabawą lub żartem. Muszą jednak 
wiedzieć, że spotka się to z reakcją i nauczyciel 
wyciągnie konsekwencje ze złego zachowania. 
Ważne dla uczniów jest to, aby przejawy agresji 
traktować poważnie i nie dać się wciągnąć w grę 
żartów, ośmieszania lub popychania innych albo 
co gorsza bicia innych.     
                                               

Franek D. 

 
Czas  wol ny  

Czas wolny to czas, który zostaje nam po 
wykonaniu ważnych obowiązków, jakim na pewno jest 
nauka. W związku z tym postanowiliśmy zbadać 
zwyczaje jakie panują wśród uczniów naszej szkoły. 
Aby to zrobić przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 
ankietę, w której zadaliśmy uczniom kilka pytań, 
dotyczących sposobu spędzania czasu wolnego.  

W ankiecie wzięło udział 66 osób, którym 
serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i szczere 
odpowiedzi! 

Przedstawiamy wyniki naszych badań. Wynika 
z nich, że najwięcej wolnego czasu uczniowie naszej 
szkoły poświęcają na spotkania z rówieśnikami, nieco 
mniej na media społecznościowe i gry komputerowe. 
Niemal połowa z nas uczy się samodzielnie około 1,5 
godziny, a aż 22% badanych uczniów poświęca na 
samodzielną naukę około 4 godziny dziennie.  Ankieta 
wykazała także, że prawie połowa ankietowanych gra 
w gry komputerowe około 1,5 godziny, ale 22% gra na 
komputerze 4 godziny dziennie! Media 
społecznościowe to ważny element życia wielu 
uczniów naszej szkoły. 45% osób ankietowanych 
deklaruje, że poświęca im maksymalnie półtorej 
godziny dziennie, 30% od 1,5 do 3 godzin i 25%  
4 godziny lub więcej.  

Cieszymy się, że najwięcej czasu ankietowani 
poświęcaj na kontakty z rówieśnikami, co jest bardzo 
ważne w tym trudnym czasie! 

Zuzia K. i Marcin J. 
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KĄCIK      SMAKOSZA 
 
 
 
 
 
 

Amerykańskie placuszki 

 
 

Składniki: 
 

 200 ml mleka 
 2 jajka 
 2 łyżki oleju 
 1 Cukier z Wanilią lub Cukier Waniliowy   
 150 g mąki pszennej  
 2 łyżeczki Proszku do pieczenia  
 szczypta soli 

Przygotowanie: 
Krok 1 

Wymieszaj razem mokre składniki: mleko, jajka i 
olej. 

Krok 2 
Do płynnej masy dodaj cukier z wanilią, mąkę, 
proszek do pieczenia, szczyptę soli i dokładnie 
wymieszaj za pomocą blendera, do uzyskania 

jednolitej masy. Ciasto przykryj i najlepiej odstaw 
na 30 minut. 

Krok 3 
Na rozgrzaną patelnię nakładaj łyżkę ciasta i smaż 
do czasu, aż na jednej stronie placuszków pojawią 
się bąble (przez około minutę), obracaj na drugą 

stronę i smaż do zrumienienia. 
Krok 4 

Gotowe placuszki układaj na ręczniku 
papierowym. Przed podaniem oprósz je cukrem 

pudrem i podawaj ze świeżymi owocami lub 
innymi ulubionymi dodatkami. 

 
Smacznego życzy Olek! 

 

 
Brownie 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 200 g gorzkiej czekolady (tabliczki) 
 200 g masła 
 100-150 mąki 
 300 g cukru 
 6 jajek 

Przygotowanie: 

Krok 1 
Pokruszoną czekoladę i posiekane masło 

rozpuścić na parze ( nad gotującą się na wolnym 
ogniu wodzie). Dokładnie wymieszać. 

Krok 2 
Jaja ubić mikserem, dodać cukier i utrzeć, 

stopniowo dodawać mąkę. 
Krok 3 

Do masy dodać przestudzoną czekoladę i dalej 
miksować. 

Krok 4 
Przygotować blachę do pieczenia- wysmarować 

tłuszczem lub wyłożyć pergaminem. 
Krok 5 

Ciasto wlać na blachę i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni, piec około 20 min. 

Ostudzić i wyjąć do góry dnem, można poprószyć 
cukrem pudrem. 

 
Smacznego życzy Ada! 
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NALEŚNIKI Z KREMEM ORZECHOWYM I 
CIASTECZKAMI 

 

PRZYGOTUJ: 
-wysokie naczynie 
-patelnię do naleśników 
-ręcznik papierowy 
-drewnianą szpatułkę 
SKŁADNIKI 
CIASTO NA NALEŚNIKI 
• mleko UHT 3,2% – 500 ml 
• jajka – 2 szt. 
• sól – 1 szczypta 
• cukier waniliowy – 1 łyżeczka 
• mąka pszenna bio – 100 g 
• mąka pszenna pełnoziarnista bio – 50 g 
• twarde biszkopty (np. savoiardi) – 60 g   
• olej rzepakowy – 2-3 łyżki 
NADZIENIE 
• krem orzechowy – 200 g 
• twarde biszkopty (np. savoiardi) – 300 g 
DODATKOWO 
• czekolada deserowa – 100 g 
• olej rzepakowy – 1 łyżka (do smażenia) 
• świeże maliny – kilka sztuk 
• świeża mięta – kilka listków 

 
Przygotowanie: 

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO NA 
NALEŚNIKI 

Mleko łączymy w wysokim naczyniu z jajkami, 
olejem, mąką pszenną (zwykłą i pełnoziarnistą), 
cukrem waniliowym, solą i drobno zmielonymi 
biszkoptami. Całość miksujemy, aż składniki się 
połączą. Ciasto odstawiamy na ok. 25-30 minut 

KROK 2: SMAŻYMY NALEŚNIKI 

Na rozgrzaną patelnię wlewamy odrobinę oleju      
i pierwszą partię ciasta, następnie 

rozprowadzamy równomiernie po jej dnie. Gdy 
brzegi naleśnika zaczną się ścinać, podważamy je 

delikatnie za pomocą drewnianej szpatułki. Gdy 
ciasto się zetnie, przewracamy naleśnik i 

smażymy chwilę. Kolejne porcje ciasta smażymy 
w ten sam sposób na suchej patelni (bez 

podlewania olejem). 

KROK 3: MIELEMY BISZKOPTY 

Połowę biszkoptów miksujemy na drobną 
mączkę, drugą połowę mielemy krócej lub 

kruszymy w dłoniach, by uzyskać nieco większe 
kawałki. Drobną mączkę biszkoptową łączymy w 

miseczce z większymi kawałkami ciasteczek. 

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY NADZIENIE 

Do zmielonych biszkoptów dodajemy krem 
orzechowy. Dokładnie mieszamy. 

KROK 5: ZWIJAMY NALEŚNIKI 

Naleśniki smarujemy orzechowo-ciasteczkowym i 
zwijamy w rulon. 

KROK 6: DEKORUJEMY I PODAJEMY NALEŚNIKI 

Końcówki naleśników odkrawamy, naleśniki 
kroimy na pół i układamy na talerzu. Całość 

dekorujemy rozpuszczoną czekoladą, świeżymi 
malinami i listkami mięty. 

Smacznego życzy Kinga! 

Nicola 
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C i e k a w o s t k i  o  k r a j a c h  –  c z y l i  m a p a  
ś w i a t a  z  p r z y m r u ż e n i e m  o k a .  

W ostatnim czasie wyjazd za granice na 
wakacje, ferie czy urlop jest utrudniony, czasem 
wręcz niemożliwy. Na szczęście na ratunek 
przychodzą nam książki, atlasy no i oczywiście 
internet, w których możemy poczytać o różnych 
krajach i ich kulturach, obejrzeć zdjęcia, filmy a 
następnie zaplanować wycieczki na bliższą lub 
dalszą przyszłość. Trzeba być dobrej myśli, nie 
będziemy przecież marudzić w strefie 
wypoczynku. Dlatego też przygotowałam dla was 
ciekawostki o 2 wybranych przeze mnie krajach, 
może kogoś z Was zainspiruje do podróży w 
świecie po koronawirusie:) Miłego czytania 

1. Finlandia leży na północy Europy i graniczy od 
wchodu z Rosją, od zachodu z Szwecją i od 

północy z Norwegią. Kraj 
ten to prawdziwy "dom" 
Świętego Mikołaja, 
udostępniona jest tam 

nawet jego wioska, specjalnie do zwiedzania. 
Finowie mają ogromne poczucie humoru, dzięki 
czemu powstała masa dziwnych jak i ciekawych 
świąt. Jednym z nich jest “Dzień Porażki" 
obchodzony co roku 13 października. 
Obchodzenie tego święta rozpoczęło się w 2010 
roku, jest świętem pecha i złych wiadomości, jako 
nauczki na przyszłość.  

Oprócz wielu zabawnych świąt, kraj ten słynie 
również z najdziwniejszych sportów na świecie. 
Jednym z nich są "Mistrzostwa Świata w Noszeniu 
Żony ". Ten ekstremalny tor przeszkód znajduje 
się w Sonkajärvi, a wydarzenie to powoli urasta 
do rangi międzynarodowego fenomenu, na który 
zjeżdżają się pary z wielu zakątków świata, 
między innymi z Hong Kongu czy Australii. Warto 
też wspomnieć, że  język fiński uznawany jest za 

jeden z 10 najtrudniejszych języków na świecie,   
a najdłuższe słowo to 
"epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänk
öhän" - nie mam pojęcia co to może oznaczać, ale 
jeśli ktoś z was będzie ciekawy, to powodzenia     
z tłumaczeniem. 

2. Nepal to kraj niezwykły, nazywany „Krajem na 
dachu świata”. Ma również 
niespotykaną flagę złożoną           
z dwóch trójkątów. Nepal leży     
w Azji Południowej – środkowej 
części Himalajów, jest jednym      

z najbiedniejszych krajów na świecie. Graniczy na 
północy z Chinami, a na południu, wschodzie          
i zachodzie z Indiami. Ponad 80% powierzchni 
tego kraju pokrywają największe góry świata, 
Himalaje. Nepalczycy organizują wyprawy na 
Mount Everest oraz inne ośmiotysięczniki, 
których na terenie kraju jest jeszcze 7. Koszt takiej 
wyprawy waha się między 30 a 45 tys. dolarów. 

 Stolicą Nepalu jest Katmandu, gdzie znajduje się 
świątynia Monkey Temple, w której żyje tysiące 
małp, uznawanych za święte. Nepalska wersja 
nazwy tej świątyni to Swajambhunath- 
य ूनाथ ुप.  Małpki są czasami dość 

kłopotliwe. Potrafią kopać, ugryźć, domagając 
się łakoci. Z wdzięczności mogą się rónież 
przytulić. 

Natasza 

Czy wiecie, że … 

 W niemieckich szkoła oceny stosuje się 
odwrotnie niż w Polsce – najniższa ocena 
to 6, a najlepsza to 1.  

 Najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła 
położona w górach, w Makarcie w Gruzji. 
Uczy się tam tylko i wyłącznie jeden 9 letni 
chłopiec. Zazdrościcie mu??? 

 W Finlandzkich szkołach przez 4 pierwsze 
lata nauki nie ma kompletnie wystawiania 
ocen. 

 Czy wiesz, że w Japonii dzieci chodzą do 
szkoły 6 dni w tygodniu? Przysługuje im 
tylko jeden dzień w tygodniu wolny. Im na 
pewno nie zazdrościmy… 
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Ś m i e s zn e  s ł ó w k a  n a s z y ch  c z e s k i c h  
s ą s i a d ó w  
 
ccukrovinky – słodycze  
chlap – chłopak, człowiek 
halenka – bluzka 
holka – dziewczyna 
karotka – marchew 
kopaná – piłka 
letadlo – samolot 
maminka –mama, mamusia 
obrazovka – ekran 
tatinek – tata, tatuś 
titulek – nagłówek, tytuł 
vozidlo – pojazd 
vázanka – krawat 
vspomínka – pamiątka, wspomnienie

2 9 l i s topada ,  cz yl i  A ndrz ejk i !  

Za nami 29 listopada, to dzień kiedy 
obchodzimy święto zwane andrzejkami. Andrzejki 
to miły wieczór, podczas którego można sobie 
powróżyć na temat swojej przyszłości.
Najpopularniejszą wróżbą jest lanie wosku. 

Co to są wróżby?                                                                                                                       

Wiele osób 
wieży, że w wigilie 
św. Andrzeja 
przybywają na 
ziemie duchy 
naszych przodków, 
i one mają nam 
pomóc dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały 
charakter wyłącznie matrymonialny i 
przeznaczone były tylko dla niezamężnych 
dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek 
były katarzynki). Początkowo andrzejki 
traktowano bardzo poważnie, a wróżby 
odprawiano tylko indywidualnie, obecnie to miła 
zabawa dla chłopców i dziewcząt.  

 
 

 

Ś m i e s zn e  s ł ó w k a  n a s z y ch  c z e s k i c h  

pamiątka, wspomnienie 
 Zuzia A. 

 
2 9 l i s topada ,  cz yl i  A ndrzejk i !   

Za nami 29 listopada, to dzień kiedy 
obchodzimy święto zwane andrzejkami. Andrzejki 
to miły wieczór, podczas którego można sobie 
powróżyć na temat swojej przyszłości. 
Najpopularniejszą wróżbą jest lanie wosku.  

różby?                                                                                                                       

nas czeka w przyszłości.  

andrzejkowe miały 
charakter wyłącznie matrymonialny i 
przeznaczone były tylko dla niezamężnych 
dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek 

). Początkowo andrzejki 
ano bardzo poważnie, a wróżby 

, obecnie to miła 

Zuzia B.  

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

P l u s z o w y  m i ś  –  h i s t o r i a  n i e z w y k ł e j  
m a s k o t k i

Mało kto wie, że
symbol z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od 
prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z 
przyjaciółmi na polowanie. 
postrzelono małego niedźwiadka
nakazał jego 
uwolnienie, a całą 
historia stała się 
inspiracją do stworzenia 
komiksu, 
opublikowanego w 
waszyngtońskiej prasie.  
Jednym z czytelników 
gazety był producent 
zabawek, który stworzył nową zabawkę dla dzieci, 
właśnie w formie pluszoweg
Teddy Bear, co było nawiązaniem do imienia 
prezydenta USA. Dziś pluszowy miś to kultowa 
zabawka na całym świecie i mimo upływającego 
czasu i pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych 
rozrywek dla dzieci, bywa największym przyjacielem 
dziecka.  
25 listopada Pluszowy Miś obchodził swoje święto!
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różby?                                                                                                                          

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH – GRUDZIEŃ 

   Olga 

h i s t o r i a  n i e z w y k ł e j  
m a s k o t k i  

Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka 
symbol z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od 
prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora 
Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z 
przyjaciółmi na polowanie. W czasie tej wyprawy 
postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent 
nakazał jego 
uwolnienie, a całą 
historia stała się 
inspiracją do stworzenia 

opublikowanego w 
 

Jednym z czytelników 
gazety był producent 
zabawek, który stworzył nową zabawkę dla dzieci, 

pluszowego misia. Nazwał go 
, co było nawiązaniem do imienia 

Dziś pluszowy miś to kultowa 
zabawka na całym świecie i mimo upływającego 
czasu i pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych 
rozrywek dla dzieci, bywa największym przyjacielem 

25 listopada Pluszowy Miś obchodził swoje święto! 
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Odszyfruj hasła i zostań 
mistrzem rebusów!

             +                    +       

mpka                   i                           skakan 
Hasło............... 

 

 +  +  

mochód  rze    ka       

Hasło................. 

 

+     +   

klanka     ty     wka 

Hasło ………..           Zuzia P. 
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Przygotował Franek R 
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Julka
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Krzyżówka – jak w każdej gazecie, w naszej również nie zabraknie krzyżówki. Zachęcamy do 

rozwiązywania i odszyfrowania hasła. 
 

1.       
2.        

3.      
4.            

5.       
6.           

 7.        
8.         

9.         
  10.        

11.          
   12.        

13.      
 

1. Model ziemi, który się obraca to? 

2. Jak miał na imię Kopernik? 

3. W jakim mieście urodził się Kopernik? Podpowiedź znajdziesz na fotografii poniżej. 

 

4. Jakiego języka uczył się Kopernik? 

5. Co znajduje się na poniższej ilustracji? 

 

 

 6. Czym się zajmował Kopernik? 

7. Krążą wokół słońca? 

8. W jakim mieście polskim studiował Mikołaj Kopernik? 

9. Gdzie zmarł Mikołaj Kopernik? 

10. W jakim włoskim mieście studiował Mikołaj Kopernik? 

11. Dział matematyki zajmujący się badaniem figur i związków między nimi to….? 

12. Jak nazywa się tata Kopernika? 

13. Powierzchnia kuli? 

Opracowała Kinga  
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K a w a ł y  z  w e s o ł e j  s z u f l a d y
 

 
- Dlaczego Indianom 
jest zimno?
- Bo Kolumb ich 
odkrył. 
 
 
 

 
- Czytałeś trzech muszkieterów? 
- Nie, tylko jednego. 
 
- Najlepiej jest wstać wcześnie rano! 
- Fakt! Dlatego staram się odłożyć tę przyjemność 
na jak najpóźniej… 
 
Mały Jaś pyta tatę: 
- Czy Ocean Spokojny jest spokojny? 
- Hmm, a nie mógłbyś zapytać mnie o coś innego?
- Jasne. Kiedy umarło Morze Martwe?
 
- Doktorze, doktorze uważam się za kaczkę!
- Proszę przyjść w przyszłym miesiącu.
- Ale ja nie mam tyle czasu! Pojutrze moi wszyscy 
kumple wylatują do ciepłych krajów! 
 
W sklepie muzycznym: 
- Czy udzielają państwo gwarancji na ten 
fortepian? 
- Tak, gwarantujemy, że to fortepian.
 
- Gdzie bociany chodzą na zakupy? 
- Do Żabki. 
 
Piesek przed wejściem na pustynie: 
- Ech, muszę zrobić siku, bo nieprędko zobaczę 
jakieś drzewko. 
 
- Powiedz mi, Jasiu, kiedy zmarł Mieszko I?
- Bardzo Panią przepraszam, ale nie wiedziałem, 
że umarł, bo nam się popsuł telewizor.
 
- Ale masz dziwną parę skarpetek: jedna jest 
zielona, a druga czerwona. 
- Wiesz, co jest dziwniejsze? Identyczną parę 
mam w domu! 
 

 

K a w a ł y  z  w e s o ł e j  s z u f l a d y  

 
Dlaczego Indianom 

jest zimno? 
Bo Kolumb ich 

 
Fakt! Dlatego staram się odłożyć tę przyjemność 

 
o coś innego? 

Jasne. Kiedy umarło Morze Martwe? 

Doktorze, doktorze uważam się za kaczkę! 
Proszę przyjść w przyszłym miesiącu. 
Ale ja nie mam tyle czasu! Pojutrze moi wszyscy 

 

ą państwo gwarancji na ten 

Tak, gwarantujemy, że to fortepian. 

Ech, muszę zrobić siku, bo nieprędko zobaczę 

Mieszko I? 
Bardzo Panią przepraszam, ale nie wiedziałem, 

że umarł, bo nam się popsuł telewizor. 

Ale masz dziwną parę skarpetek: jedna jest 

Wiesz, co jest dziwniejsze? Identyczną parę 

- Mój syn zwiedził cały św
- W takim razie musi być nieźle obeznany 
w geografii? 
- Tak, tak geografię też odwiedził.
 
- Powiedz mi coś. Czy potrafisz odróżnić prawą 
stronę od lewej? 
- Niestety nie. Wiem tylko, gdzie jest lewa.
 
 
- Synku, przed godziną w szafce był
teraz jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem 
tego drugiego. 
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Mój syn zwiedził cały świat! 
W takim razie musi być nieźle obeznany               

Tak, tak geografię też odwiedził. 

Powiedz mi coś. Czy potrafisz odróżnić prawą 

Niestety nie. Wiem tylko, gdzie jest lewa. 

Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, 
teraz jest tylko jedno. Co się stało? 

To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem 

Wyszukał dla Was Olek  
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