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Drodzy Czytelnicy! 

Nasze redakcyjne grono powitało w tym roku szkolnym 

 nowych członków z klas IV. 

Wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły i lekkie pióro – 

serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. 

Spotykamy się w poniedziałki i czwartki  

w godz.13:55 -14:40, w pracowni komputerowej. 
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Okiem młodego odkrywcy 

Króliki 
Króliki to słodkie zwierzątka, które często wybieramy na domowych przy-

jaciół. Istnieje ich wiele gatunków, najpopularniejsze to: baranek, karzełek, 

miniaturka, boss. Początkowym celem ich ho-

dowli było tylko zwiększenie masy ciała. 

Z czasem zaczęto je hodować również dla weł-

ny i skór. Królik ma nie tylko znaczenie gospo-

darcze, również wyko-

rzystywany jako zwierzę 

laboratoryjne i coraz czę-

ściej pełni funkcję zwie-

rzęcia domowego, trzymanego dla towarzystwa.  

Króliki mają charakterystyczne długie uszy, krótki 

ogon, poruszający się nos. długie tylne łapy, przednie 

- krótsze oraz duże, okrągłe i wypukłe oczy. Żyją od 6 do 8 lat i ważą ok. 7 

kilogramów. Zdolność płciową osiągają w wieku 4-8 miesięcy. Długie uszy 

wyostrzają im słuch oraz uczestniczą w procesie termoregulacji. Namawiam 

was do kupowania i posiadania tych sympatycznych czworonożnych do-

mowych przyjaciół. 
Kacper Skowroński 

 

Świnki morskie 
 

Te słodkie gryzonie, to domowe świnki o ma-

łych rozmiarach, 

często z długimi 

włosami, ale i z 

krótkimi, a czasem i 

łyse. Mają piękne 

czarne oczy, lecz 

nie posiadają ogona. Wydają urocze piski, i kiedy 

im dobrze - gulgoczą. Świnki morskie żywią się warzywami, owocami i 

suchą trawą. Potrzebują dużą klatkę i stały dostęp do jedzenia. Długowłose 

trzeba często czesać. Świnki morskie są łatwe w hodowli. I one nadają się 

na zwierzątka domowe.  

Milena Raczkowska  

 

 



 
Motyle 

W ogrodach często spotykamy motyle. Sia-

dają na kwiatkach i piją nektar długą rurką (słom-

ką), zwabione zapachem kwiatów. Motyle latają 

głównie dniem, ale ćmy są aktywne nocą. Żyją 

krótko, w zależności od gatunku, potrafią przetrwać 

od trzech dni, do dwóch tygodni. 

Jest wiele gatunków tych owadów, np. rusałka admirał czy paź kró-

lowej. Nie wszystkie motyle dzienne mogą 

pochwalić się bogatą paletą barw, niektóre 

są czarno-białe. Z kolei ćmy są najczęściej 

szare. 

Gdy motyl się rodzi, nie od razu jest 

pięknym skrzydlatym owadem, tylko larwą 

(gąsienicą). Gąsienice są różnokolorowe, 

czasem mają długie włosy – to zależy od gatunku. Mała gąsienica żywi się 

liśćmi. Kiedy podrośnie, z liści robi sobie kokon i zawija się w niego. Po 

pewnym czasie z kokonu wykluwa się piękny motyl. Ciekawa u tych owa-

dów jest zmiana ich postaci, mówimy, że one przepoczwarzają się. 

                                                                                         Milena Raczkowska 

 

Ach tworzyć, tworzyć… 

„Zajączek” 
Dawno dawno temu, za górami, za lasami żył zajączek o imieniu Fi-

lip. Filip miał wielu przyjaciół. Byli nimi: króliczek Patryk, konik Kacper, 

owieczka Agatka i wielu innych. Pewnego dnia postanowił się spotkać 

z Patrykiem, a więc zadzwonił do niego przez telefon. Gdy już się umówili, 

zajączek ubrał buty, sweter i jesienną czapkę.  

- Witaj Filipku - powiedział króliczek. 

- Witaj - odpowiedział Filip.  

- Co będziemy robić? - zapytał Patryk - może pobawimy się w chowanego?  

- Świetny pomysł - powiedział króliczek. 

Gdy już skończyli się bawić, pożegnali się i poszli do swoich domów.  

- Czas już spać - pomyślał zajączek.  

Wtedy przebrał się, umył i położył do snu. 

Kornelia Kwaśniewska 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rusa%C5%82ka_admira%C5%82


Ach tworzyć, tworzyć… 

Jesienne zamyślenia o liściach… 

Jestem liściem lipy. Wiszę na gałęzi i oglądam piękny świat dooko-

ła. Nagle czuję podmuch wiatru. 

- Ojej! Ja nie chcę spadać z tego drzewa! 

Wiatr jest coraz silniejszy i porywa mnie. Lecę dalej i dalej. Mijam 

domy, ludzi, dzieci, które bawią się. W końcu wiatr cichnie. Ląduję na 

pięknej łące. Jest na niej dużo pachnących kwiatów. 

- Jak tu pięknie!  

Mimo tego, że tęsknię za moim drzewem, wolę zostać tutaj wśród 

tych pięknych kwiatów, niż wisieć samotnie na gałęzi. 

Martynka L. 

 

Jestem liściem topoli. Wczoraj krążyłam we Włoszech, poleciałem 

na białą plażę, a potem zawiało mnie do Pizy. 

Teraz lecę do mojej babci Danusi i dziadka Stanisława, którzy 

mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a potem polecę prosto do drugiej bab-

ci i dziadka do Przemkowa.  

Jutro będę tańczyć do muzyki Michaela Jacksona. 

Julia Sznajder 

 

Znani i lubiani 

Shakira 

Shakira urodziła się w 1977 w kolumbijskim 

mieście Barranquilla. Pierwszą piosenkę „Tus 

Gafas Oscuras” napisała jako ośmiolatka. Kiedy 

miała 10 lat, wstąpiła do kościelnego chóru, ale 

została z niego usunięta z powodu zbyt mocnego 

głosu. Nie przestała jednak śpiewać.  

W 1991 powstał jej pierwszy album zatytu-

łowany „Magia”. Shakira wystąpiła też w ko-

lumbijskiej telenoweli „El Oasis”, grając w niej główną rolę. W 1999 

nagrała koncert MTV Unplugged, za który otrzymała nagrodę Gram-

my. 

Źródło: Wikipedia, oprac. Milena Raczkowska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Magia_(album)
http://pl.wikipedia.org/wiki/MTV_Unplugged
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Grammy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Grammy


Warto rozmawiać 

Wywiad z panem Robertem Kuriatą,  

żołnierzem Wojska Polskiego 

17 września br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Ro-

bertem Kuriatą, żołnierzem Wojska Polskiego. Podczas godzinnego wystą-

pienia gość opowiedział uczniom o swojej pracy, o misjach pokojowych 

organizowanych w ramach ONZ. Ponadto, zaprezentował bogaty zbiór 

zdjęć z baz wojskowych z krajów objętych aktualnie wojną. 

W spotkaniu uczestniczyli także nasi redaktorzy, którzy przeprowa-

dzili z Gościem rozmowę. 

Prezentujemy skrócony zapis tego wywiadu: 

 

- Dlaczego został Pan żołnierzem?                                                                    

- Była to trudna decyzja. To moja pasja. Zrodziła się jeszcze w szkole 

podstawowej. Kiedy poszedłem do wojska, chęć kształcenia się była 

coraz większa, więc zostałem i jestem w nim do dziś.                               

- Jaką szkołę trzeba skończyć, by zostać żołnierzem?                            
- Są rożne szkoły wojskowe i cywilne. Ja posiadam wykształcenie 

medyczne, pożarnicze. Każda szkoła jest przydatna w wojsku.             

- Jakie cechy i umiejętności powinien mieć żołnierz?                           
- Najważniejsze cechy to systematyczność, dyscyplina i przede 

wszystkim wytrwałość w dążeniu do celu.                                                                  

- Ile miał Pan lat, kiedy wstąpił pan do armii?                                       
- Miałem 18 lat. Dosyć wcześnie 

zacząłem.                                           

- Jaki ma Pan stopień?                                                                             

- Jestem podoficerem.                                                                              

- Czy jeździł Pan czołgiem?                                                                                         

- Tak, kierowałem czołgiem w 

roku 1996.                                                                                  

- Jakie ma Pan wyposażenie?                                                                                      

- To zależy od warunków panują-

cych w danym miejscu. W każ-

dym miejscu potrzebna jest inna 

broń.                                                                                                        

- W ilu misjach brał Pan udział?                                                                               

- Uczestniczyłem w misjach w Afganistanie i Libanie.                                                   

- Na czym polega misja pokojowa?                                                           
- Naszym zadaniem jest zakończenie konfliktu. Pomagamy zaprowa-



dzić pokój. W ramach misji odbudowujemy również zniszczone bu-

dynki: szkoły, szpitale.                                                                                          

- Czym transportuje się żołnierzy na misję?                                              
- Podróżujemy drogą morska, 

powietrzną oraz lądową. Trans-

port pomiędzy chmurami jest 

najwygodniejszy i najszybszy. 

Mieści najwięcej ładunku.                                                                                                        

- Co Pan robił w Afganista-

nie?    - W Afganistanie zajmo-

wałem się głównie medycyną. 

Pomagałem rannym. Pracowa-

łem również w straży pożarnej. 

Naszym zadaniem było utrzymanie bezpieczeństwa podczas startowa-

nia i lądowania śmigłowców.                                                                                                        

- Jakie są warunki życia w Afganistanie?                                                                                         

- Jest tam bardzo ciężko. Żyje się średnio 40-45 lat. Trudne są warun-

ki klimatyczne. Ludzie mieszkają na wysokości 2000-3000 metrów 

nad poziomem morza. Pomoc medyczna nie dociera do mieszkańców. 

Jest kłopot z żywnością i z wodą pitną.                                                             

- Jakimi urządzeniami posługiwał się Pan w Afganistanie?                                         

- Używałem sprzętów pożarniczych, medycznych , chirurgicznych 

oraz podstawowego wyposażenia żołnierza.                                                    

- W jakich warunkach żyją żołnierze podczas misji?                                      

- Warunki są skromne, żyjemy w namiotach i campingach.                              

- Czy lubi pan swoją pracę?                                                                              

- Tak, bardzo! To jest praca, która sprawia mi dużą satysfakcję.                             

- Dziękujemy za rozmowę! Życzymy wytrwałości w podejmowa-

nych działaniach, a przede wszystkim bezpieczeństwa w trudnej 

pracy.                                                                                                      

- Dziękuję.  

Przygotowały:  

Amelia Czarnecka, Lena Jastrzębska i Martyna Surlejewska  

 

 

 



Każdy kęs ma swój sens 

Przepis na naleśniki 
(około 10 sztuk – dużych, ale cienkich) 

Składniki: 
•150 g mąki 

•2 jajka 

•250 ml mleka 

•szczypta soli 

•woda mineralna lub zwykła woda 

•masło lub olej roślinny do smażenia 

Wykonanie: 

Mąkę przesiać, dodać jajka, mleko i sól. Zmiksować, przykryć ściereczką 

i odstawić na 30 minut. Przed samym smażeniem dodać do ciasta wodę 

w takiej ilości, aby uzyskać odpowiednią konsystencję ciasta (około 1/2 - 

3/4 szklanki). Naleśniki smażyć z dwóch stron na średnio rozgrzanej patelni 

teflonowej z cienkim dnem, na małej ilości masła lub oleju roślinnego.                                                                                               

                                                   Smacznego życzy: Kornelia Kwaśniewska 

Humor po zdrowie 

 
Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki: - Poproszę aspirynę.  

- Dobrze. Zapakować?  

- Nie dziękuję, poturlam. 

 
- Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? 

- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć. 

 
Starszy komar pyta młodego komara: 

- I jak ci idzie nauka latania? 

Na to mały: 

- Chyba dobrze, bo jak latam, to biją brawo… 

Kornelia Kwaśniewska 

Ach tworzyć, tworzyć… 

,,Moja zabawna rodzinka’’ 
Mama mówi, że kiedy się martwię, mój mózg zamienia się w poplą-

tane spaghetti. Ale kiedy ma się tak zabawną rodzinkę jak ja, to ma się 

wielkie szczęście. 

Agata Mielnik



Znamy i polecamy 

Z serii „Dzienniki Nikki” 

Chciałam Wam polecić książkę z serii „Dzien-

niki Nikki”, którą napisała amerykańska pisarka  Ra-

chell Renée Russell. Powieść jest bardzo humorystycz-

na. Kiedy tytułowa Nikka przychodzi do nowego gim-

nazjum, zaprzyjaźnia się z Chloe i Zoey oraz zyskuje 

przeciwniczkę, MacKenzi. Uwaga!!! Książka bardzo 

wciąga!:-)                                     Milena Raczkowska 

 

Z serii „Magiczne Drzewo” 
Dziś polecam serię książek „Magiczne Drzewo”. 

To bardzo interesujące opowieści.  Seria składa się z 6 

książek. „Czerwone Krzesło” jest pierwszą częścią tej 

serii. Opowiada o trójce dzieci, które znalazły czerwone 

krzesło, posiadające cudowną moc.  

Idealna opowieść dla tych, którzy lubią fantastycz-

ne i pełne niespodzianek książki.  

Uwaga! Książka tak wciągająca, że najlepiej za-

cząć lekturę w piątek wieczorem! 
                                                    Poleca: Lena Bukowska 

Kącik turystyczny 

Błędne Skały 
         Zapraszam Was na wycieczkę w Kotlinie Kłodzkiej po kompleksie 

przyrodniczym o nazwie Błędne Skały. Jest to piękny, naturalny labirynt. 

Jak tam byłam to bardzo mi się tam podoba-

ło. Zdjęcie po prawej stronie przedstawia 

bardzo stara 

skałę o na-

zwie „Kurza 

Stopka”. Jest 

interesującą 

częścią Błędnych Skał. Można tam podzi-

wiać wiele zespołów skalnych, które przy-

pominają swoim kształtem różne zjawiska 

i przedmioty. Trasa jest oznakowana.  Z powrotem można się przejść ścież-

ką edukacyjną wzdłuż granicy Czechy-Polska, oraz  w podziwiać piękne 

krajobrazy.                               Zapraszam na wycieczkę! Lena Bukowska 



Poćwicz swój umysł 

Rozwiąż sudoku 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Milena Raczkowska 

 
Krzyżówka 

 

 
1. Mały ssak z kolcami. 

2. Wilczur lub buldog. 

3. To zwierzę jest dzikie i ma czarno-pomarańczowe pasy. 

4. Mały gryzoń - … morska. 

5. Ma ciemną grzywę. 

6. Kary lub gniady. 

Oprac. Lena Bukowska 



Ale to już było 

Otwarcie wrocławskiego Afrykarium w ZOO 

26.10.br. otwarto Afrykarium we wrocławskim ZOO. To pierwsze 

w Polsce oceanarium i unikalny w Europie obiekt z fauną i flora Czarne-

go Lądu.  

Można zobaczyć tam ponad 4,5 tys. roślin i około 3 tys. zwierząt. Na 

zwiedzających czeka ponad kilometr ścieżek. Olbrzymi obiekt podzielony 

jest na 5 różnych ekosystemów, odwzorowujących pięć regionów Afryki.  

W strefie Morza Czerwonego roi się od kolorowych rybek i kora-

lowców. Dalej przechodzi się do Afryki Wschodniej, w której spotkać moż-

na hipopotamy, mrówniki, dikdiki (najmniejsze na świecie antylopy) oraz 

ryby jezior Malawi i Tanganika. W strefie Kanału Mozambickiego przyjrzeć 

się można rekinom, płaszczkom i żółwiom zielonym, a podziwia się je 

z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 20 m. 

Kolejnym punktem na trasie zwiedzania jest Wybrzeże Szkieletów, 

na którym rządzą pocieszne kotiki z pingwinami. Wycieczka kończy się na 

Dżungli Kongo, gdzie mieszkają krokodyle nilowe i 2 manaty – bracia 

Armstrong i Gumle. 

Afrykarium można je zwiedzać codziennie od 9.00 do 20.00. Przed 

Wejściem zapoznajcie się z obowiązującymi zasadami pobytu.  

Oprac. Zuzanna Piórkowska 
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Zespół redakcyjny numeru: 

Maria Bigosińska (IVb), Lena Bukowska (IVc), 

Alicja Cholewa (IVb), Amelia Czarnecka (VIc),  

Lena Jastrzębska (VIc), Kornelia Kwaśniewska (IVa), 

Agata Mielnik (IVa), Zuzanna Piórkowska (Vc), 

Milena Raczkowska (IVc), Kacper Skowroński (Va), 

 Martyna Surlejewska (VIc).                                                              

Koło dziennikarskie zaprasza na spotkania w pracowni 

komputerowej:  poniedziałki i czwartki w godz. 13:55 – 14:40.                                  

Redakcja: Justyna Drygalska.                                                    

Skład komputerowy: Ewa Dąbrowska. 

Adres redakcji: qsloncu@wp.pl 

 

 

 

 

 


