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POWRÓT DO SZKOŁY 

Wywiad? 

Woda pod górami 

Niedźwiedzie i misie 

Ciasteczka! 

Czego nie wiesz o swojej 
przyszłości? 

Pizza czy kebab? 
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   Dlaczego tworzenie różnych dzieł trwa długo? M.in. dlatego, 
że dzieła te trzeba sprawdzić, dopracować. To pomaga 
uniknąć niepotrzebnych błędów. I właśnie podczas takiego 
sprawdzania wyszedł na jaw błąd w wywiadzie, nie zgadzający 
się z oryginałem. Wszyscy oprócz redaktorów wywiadu sądzą, 
że wywiad nie jest do końca prawdziwy. Wspomniani 
wcześniej redaktorzy wywiadu twierdzą, że wszystko jest w 
porządku. Odkryliśmy, że Ci, którzy podawali się za 
REDAKTORÓW WYWIADU, tak naprawdę są tajnym 
WYWIADEM REDAKTORÓW. A to, że wysłali ich kosmici to 
chyba jasne. Zostali zdemaskowani i zamknięci, teraz szukamy 
naszych oryginalnych redaktorów. Wywiad został poprawiony 
i teraz jest poprawny. A może nie… 

 
   Wspomniani wcześniej kosmici są czasem nazywani 
“Kosmitami déjà vu”. Unoszą się nad naszą szkołą w swoim 
statku. To oni, zamiast Waszych mózgów powodują efekt déjà 
vu jak tylko spróbujecie zobaczyć ich statek. Pewnego jednak 
dnia przegapili naszego jednego redaktora, który wkradł się 
na statek, wysłał nam wiadomość o tej sprawie i odleciał z ich 
statkiem w galaktykę. Efekt obcego déjà vu został poprawiony 
i teraz jest poprawny. A może nie... 

 
 
 
 

Co szumi w szkole? 
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       Wywiad  

   Wywiad z Panią Dorotą Kaźmierczyk 

 

1. Dlaczego chciała Pani zostać dyrektorem? 

Początkowo byłam dwa lata wicedyrektorem, ale gdy dyrektor 

przeszedł na emeryturę, postanowiłam zgodzić się na 

stanowisko dyrektora. Chciałam wyremontować, odnowić 

szkołę, zrobić ją nowoczesną i przyjazną rodzicom, 

nauczycielom i dzieciom.  

2. Czy jest Pani zadowolona  ze swojej pracy? 

          Jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy, zwłaszcza jeśli 

         mogę coś zlecić do wyremontowania lub kupić coś do szkoły. 

3. Jaki jest Pani ulubiony egzotyczny owoc? 

        Moim ulubionym owocem egzotycznym jest ananas. 

4. Jakie jest Pani ulubione zwierzę? Koty, psy czy jakieś 

inne? 

               Lubię wszystkie, ale od psów jednak wolę koty. 

5. Woli Pani kebaba czy pizzę?  

Lubię oba, ale jem bardzo rzadko. 

6. Jakie były Pani ulubione zabawy gdy była Pani 

dzieckiem? 

Granie w gumę i skakanie na skakance. 

7. Jak podoba się Pani wystrój szkoły? 

Jeszcze nie - nie jest tak, jakbym chciała, nie jest idealnie, 

ale dążę do ideału. 
     



5 
 

Święta 
 

W dniu 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Dzień ten został ustanowiony w 2002 roku w 100 rocznicę powstania 

zabawki. Misiem nazywamy pluszową zabawkę oraz bohaterów 

literatury dziecięcej. W dniu Pluszowego Misia w szkołach są 

organizowane konkursy na pracę plastyczną w dowolnej formie. W 

naszej szkole z okazji tego dnia był organizowany konkurs dla klas 

młodszych na największą ilość przyniesionych misiów do szkoły!!! 

Przynoszenie swoich najbardziej ulubionych misiów sprawiało 

dzieciom radość, ponieważ mogły przynieść swoją ulubioną 

przytulankę do szkoły. Myślę, że każdy z nas oglądał takie bajki, w 

których główną rolę odgrywały misie tak jak Kubuś Puchatek czy Miś 

Uszatek. Mniej znanymi postaciami jest Miś Paddington i Colargol. 

Misie były kiedyś a czasami nawet nadal są naszymi najlepszymi 

przyjaciółmi. Pamiętajmy, aby świętować z nimi ich dzień =) 
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Kuchenne Zabawy 
A dzisiaj na stole: 

 

Ciasteczka Owsiane 
Składniki: 

- Pół szklanki płatków owsianych (200g) 

- Pół kostki miękkiego masła (100g) 

- 4 łyżeczki cukru (60g) 

- 2 średnie jajka 

- płaska łyżka proszku do pieczenia 

Przyrządzanie: 

Wszystkie składniki dodać do miski i 

dokładnie wymieszać. Uformować na tacy do 

pieczenia w formę ciasteczek (powinno ich 

wyjść mniej więcej 20).  

Piec w 180 stopniach na środkowej półce 

piekarnika z opcją pieczenia góra/dół. Można 

również piec w 170 stopniach z 

termoobiegiem. 
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Ciekawostki ze Świata  
 

Ciekawostki geograficzne 

1.Dziewięć na dziesięć osób przeżywa uderzenie pioruna. 

2.Pod Himalajami, dokładnie na głębokości 20 – 30 
kilometrów p. p.m. występuje wielki zbiornik wody, dzięki 
któremu obszarów tych nie nawiedzają ośmiostopniowe 
trzęsienia ziemi. Bez tego zbiornika, góry mogłyby się 
zapadać. 

3. W ciągu roku, Hawaje przesuwają się o 5 – 10 stopni w 
stronę Japonii. 

4.Jagody pokrzyku zawierają w sobie silną truciznę i są 
przyczyną silnych zatruć, zazwyczaj śmiertelnych. 

5. Najgłębsza jaskinia na świecie to znajdująca się w Alpach 
francuskich Rèseau du Foillis. Ma ona głębokość 1455m. 

6.Kryształy pochodzą ze skał magmowych, które są 
położone głęboko w ziemi. Proces krystalizacji zachodzi w 
momencie „wędrówki” tych skał, na powierzchnię. 

7.Na wyspie Sokotra w Jemenie znajduje się 825 odmian 
bardzo rzadkich roślin, a dodatkowo 95% ślimaków i 80% 
gadów nie występują nigdzie indziej na świecie. 

8. Ponad 4 miliardy temu na Ziemi nie było wody, a całą 
planetę pokrywały wulkany, które wyrzucały dym i wrzącą 

lawę.             (jagody pokrzyku) 
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             Kawały 
 

 

Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt dobrze 

przygotowanego studenta: 

- Zadam tylko jedno pytanie wyciągające. Jak Pan odpowie to Pan zdał, 

jeśli nie - to dwója. Ile liści jest na tym drzewie za oknem? 

- 3487 - odpowiada bez zająknięcia student. 

- Jak Pan to policzył? - pyta zdumiony profesor. 

- A to już, Panie profesorze, jest drugie pytanie.   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 
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- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Jasiu kim chciałbyś być w przyszłości? 

- Świętym Mikołajem. 

- Ale dlaczego? 

- Bo pracuje tylko raz w roku. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dzwoni student do profesora o 3-ej nad ranem i pyta: 

- Panie profesorze, co pan robi? 

- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor. 

- No, a ja przez Pana się uczę!!! 
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Horoskop na nowy rok 

Koziorożec -Okazuj emocje wtedy, kiedy masz ochotę, a na pewno 

poczujesz się lepiej i wszyscy zaczną się bardziej z tobą liczyć. 

Wodnik -w związkach będą chciały spędzić więcej czasu z ukochaną 

osobą, ale różne obowiązki i rodzinne sprawy będą im w tym przeszkadzać.  

Ryby -będą mogły wreszcie postawić na swoim. Być może będzie to jednak 

ciężkim kosztem osiągnięte zwycięstwo 

Baran -Odpuścisz konflikty i darujesz stare nieporozumienia. Szczególnie 

dobrze będzie ci się wiodło w sprawach, które dotyczą podróży 

zagranicznych. 

Byk -Najbliższy czas będzie dla nich wymagający i trudny. Ważne jest 

wyciszanie emocji, nie możecie wpadać w egzaltację przy każdej możliwej 

okazji. 

Bliźnięta -Bliźniętom towarzyszyć będzie zniecierpliwienie. Nie ma co się 

jednak nadmiernie przejmować - nawet jeśli początkowe założenia się nie 

sprawdziły, warto ćwiczyć kreatywność i elastyczność.  

Rak -Rakom bardzo zależy im na życiu towarzyskim, przyjęciach, 

spotkaniach, ale w najbliższym czasie takie rozrywki zejdą na drugi plan. 

Lew -Masz szansę na wyjazdy, szkolenia i narady w towarzystwie bardzo 

ciekawych osób. Te znajomości bardzo ci się przydadzą w przyszłości. 

Panna -Panny będą mieć okazję do refleksji. Warto ją wykorzystać, żeby 

znaleźć sposób na pozbycie się kompleksów.  

Waga -Teraz twoim zadaniem będzie utrzymanie równowagi. Musisz 

pamiętać o tym, że prawie wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, to 

konsekwencja Twoich wyborów. 

Skorpion -Nie przyjmuj na siebie zbyt wielu problemów. Nie rozwiązuj 

cudzych kłopotów, ponieważ nadmiar negatywnej energii wokół ciebie zacznie 

się na tobie negatywnie odbijać. 

Strzelec-Może nie będzie pamiętnych zwycięstw, ale specjalnych klęsk 

również nie widać. To będzie spokojny i zwyczajny czas, co jest przecież 

dobrą prognozą.  
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