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Nieregularnik  Uczniów  

Szkoły Podstawowej                     

w Pierzchnicy 

 

 

Wielkanoc tuż, tuż…. 

 Wielkanoc zbliża się coraz większymi krokami. Jest      

to najważniejsze święto w liturgii Kościoła związane                   

ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To niezwykle radosne 

święto napawa nas nadzieją i symbolizuje życie oraz odradzanie 

się. Stąd też niezwykle popularne stały się wiersze                   

na Wielkanoc, za pomocą których możemy wyrazić naszą radość 

i złożyć życzenia rodzinie i znajomym, nawet jeśli nie spędzamy 

tych świąt wspólnie.   

 

 

  



 

               

Staropolskim obyczajem  dużo szynki życzę z jajem.   

Niech zające i barany pospełniają wasze plany,  

 niech to będzie czas uroczy, życzę miłej Wielkanocy!  

 

Niechaj Święta Wielkiej Nocy Będą pełne Boskiej mocy, 

Aby zdrówko dopisało   i jajeczko smakowało.    

Jaj przepięknie malowanych, świąt wesołych, roześmianych.    

W poniedziałek kubeł wody. Szczęścia, zdrowia oraz zgody.   

Wesołego Alleluja!   

 

Samych radości, kolorowych jajeczek, białych owieczek, 

 uśmiechu bez liku  i bakalii w serniku.  

 Kiełbaski tłuściutkiej i atmosfery milutkiej.  

 

Wielkanoc nastała, moc radości nam dała!   

Życzymy więc wiosny i obfitości. 

 Niech ten czas Wam upłynie w pokoju i miłości.  

 

Niech te wiersze będą wyrazicielami naszych życzeń 

 dla 

 DYREKCJI, GRONA PEDAGOGICZNEGO,  

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI  

ORAZ UCZNIÓW I RODZICÓW.   

                                                                                            Przesyła  

                                                                                                                       redakcja pisma 
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Prokrastynacja lub zwlekanie, czy też ociąganie się (z łac. procrastinatio – odroczenie, zwłoka) – 

tendencja, utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca 

się w różnych dziedzinach życia. Przez pojęcie prokrastynacji rozumieć należy dobrowolne zwlekanie 

z realizacją zamierzonych działań, pomimo posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek 

opóźnienia.   

Mechanizm prokrastynacji polega na tym, że dzięki odłożeniu wykonania czynności na później 

początkowo następuje poprawa samopoczucia - pojawia się radość oraz ulga, że nie trzeba działać 

natychmiast, a ponadto można zaangażować się bardziej w przyjemne aktualne zadania. Odwlekaniu 

na później sprzyja złudzenie, że jutro będzie lepiej. Jednak uświadomienie sobie konieczności 

wykonania jakiegoś zadania powoduje stres, strach oraz nerwowość spowodowaną poczuciem, że zbyt 

mało czasu pozostało na dokładne i prawidłowe wykonanie planowanej czynności.   

Wiele zaburzeń, w tym także zaburzeń osobowości, może wiązać się z postawą zwlekającą, dotyczy 

to większości zaburzeń depresyjnych i dystymicznych, a czasami także lękowych takich jak fobia 

społeczna. Jest też powszechna u osób z ADHD. 

Istnieje wiele typów takiego zachowania, jak również wiele powodów, dla których postępujemy w ten 

sposób. Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie to ma na celu: 

uniknięcie frustracji 

ochronę poczucia własnej wartości 

 sprzeciwienie się innym przez zachowanie pasywno - agresywne. Na prośby odpowiadamy 

„dobrze”, ale jest to tylko puste słowo. 

 życie w stresie, poszukując silnych doznań 

osiągnięcie złudnej świadomości większej mobilizacji do sprostania trudnemu wyzwaniu później lub 

przeświadczenie, że ma to zostać wykonane perfekcyjnie. 

 Proponujemy Wam, drodzy czytelnicy, ciekawy artykuł związany częściowo 

ze źródłem stresu, a także z odwieczną wadą wielu osób. Uważna jego lektura 

oraz wyciągnięcie wniosków pozwoli, mam nadzieję, na uniknięcie nerwowości        

w codziennym życiu każdego z nas oraz wyeliminowaniu postawy zwlekającej.  
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Główną przyczyną  prokrastynacji  jest pięć lęków, które mogą występować równocześnie. 

Lęk przed izolacją 

Prokrastynator, niczym dziecko w rodzinnym gronie, chce, 

aby się nim opiekowano, doradzano mu i kierowano nim; 

dobrze się czuje pracując w grupie lub gdy ktoś 

podejmuje za niego decyzje. Może również chcieć w ten 

sposób zwrócić na siebie uwagę, poprzez trudną sytuację, 

w jakiej się znajduje, czy też mieć świadomość, że jest 

coś do zrobienia (obawa przed samotnością). Przykład: 

uczeń, który czeka, aż ktoś odrobi za niego lekcje. 

 
Lęk przed intymnością 

Prokrastynator boi się, że inni nie będą wystarczająco obecni w jego życiu lub też zbyt się do niego 

zbliżywszy, dostrzegą jego wady i go odrzucą. Przykład: dziewczyna, która ciągle spóźnia się na randki. 

    Wyszukała: Patrycja Kobus 

Lęk przed sukcesem 

W tym przypadku występuje obawa, że sukces wywoła zazdrość 

lub pociągnie za sobą kolejne większe oczekiwania, którym 

można nie sprostać. Próbuje się więc nie wyróżniać spośród 

innych. Strach ten może występować jako skutek zazdrości 

braterskiej w dzieciństwie. Można mieć również wrażenie, że 

powodzenie zagrozi w pewien sposób opiekunom. Przykład: 

urzędnik, który nie chce awansować. 

Lęk przed porażką 

Praca przekładana jest do momentu, kiedy wydaje się, że jest już za 

późno, żeby ją wykonać. Staje się to usprawiedliwieniem w razie 

niepowodzenia. Ten typ zachowania można zaobserwować wśród 

uczniów. Taka postawa jest związana z wymagającym, skupionym na 

ocenach systemem nauczania. W rezultacie uczeń nie potrafi zabrać 

się do pracy bez myślenia o tym, jak zostanie oceniony i tym samym 

próbuje uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Osoby dotknięte 

prokrastynacją są na ogół bardzo zdolne, ale brakuje im wiary            

w siebie. Przykładowo uczeń stresujący się na samą myśl oddania 

mało interesującego wypracowania. 

Lęk przed bezradnością 

Prokrastynator chce mieć wszystko pod kontrolą. Może to wynikać 

z chęci rewanżu lub autonomii: gdy taka osoba ma zmierzyć się         

z mało ambitnym zadaniem, ucieka się do prokrastynacji, aby 

potwierdzić swoją niezależność. Również osoba chcąca poczuć 

dreszczyk emocji mierząc się z otoczeniem może zostać 

„zwlekaczem”. Przykład: pracownik, który walczy przeciwko 

hierarchii, ryzykując utratą pracy, czy telemarketer 

nieodbierający telefonu. 
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Jak radzić sobie ze stresem ? 

Zacznijmy od tego czym tak naprawdę jest stres. 

 Stres jest to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, najczęściej                   

o charakterze nieprzyjemnym. Stres może działać mobilizująco lub deprymująco. 

Jakie są przyczyny stresu ? 

Przyczyn jest wiele. Im więcej osób – tym więcej przyczyn. Każdy z nas jest inny. Należy do tego 

podchodzić indywidualnie. Nie tylko dorośli mają problemy ze stresem. Również najmłodsi muszą sobie 

z nim radzić. Przykładem może być sprawdzian z biologii na którym danej osobie zależy. Spora liczba 

osób stresuje się wystąpieniami publicznymi, kiedy muszą zaprezentować coś samemu lub też w grupie. 

Stres generuje takie skutki jak: trzęsące się ręce, kołatanie serca czy zimne poty. Tak naprawdę cały 

czas musimy się mierzyć ze stresem i starać się go pokonywać. 

Jak sobie radzić ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 Uśmiechaj się - Okazuje się, że każdy rodzaj 

uśmiechu pozytywnie wpływa na organizm 

Zrób coś co Cię uszczęśliwia—Idź na gorącą/herbatę, 

do kina, na spacer. 

Zmień to, co Ci nie odpowiada- Jeżeli w naszym 

życiu posiadamy osobę , która wpływa na nas 

negatywnie odetnijmy się od niej. Nie bójmy 

się tego ! Nie warto tracić czasu na 

osoby ,które nie są tego warte.  

                                                                            

Wyszukała Patrycja Kobus. z kl. VIII a 

Skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą jest 

w stanie zmienić nasze nastawienie i podnieść 

nas na duchu. Kiedy masz jakiś problem – zwróć 

się do ukochanej osoby. Jeżeli takowej nie 

posiadasz możesz również skorzystać z porady 

psychologa lub psychoterapeuty. Nie jest to nic 

złego 

Bądź aktywny -  

Aktywność fizyczna 

wpływa pozytywnie na 

cały nasz organizm. 

Posłuchaj muzyki - To ona pozytywnie wpływa 

na nasz układ cały układ nerwowy. 

Włączenie swojej ulubionej piosenki może 

przynieść Ci ukojenie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zwyczajne, ale zdalne 

Większość z nas przebywa teraz w domu, wśród 

swych czterech  ścian, siedząc przed komputerem, 

tabletem czy telefonem. Nie ma co ukrywać... nasze 

życie przez ostatni czas zmieniło się o 180 stopni. 

Jeszcze rok temu nikt by nawet nie pomyślał , że 

życie może tak wyglądać.  Przecież to miały być 

tylko 2 tygodnie! Nie będę kłamać, sama 

przyzwyczaiłam się już do noszenia maseczki, 

siedzenia w domu czy maksymalnego dbania o siebie 

i moich najbliższych. Moją codziennością stała się 

również nauka zdalna. Ja już przywykłam do tego 

trybu nauczania (I nie tylko TY!)  i daję sobie radę , 

ale niestety nie każdy umie sobie do końca  z tym 

poradzić. Coraz częściej mówi sie o depresji wśród 

dzieci, młodzieży i osób pracujących zdalnie. Poniżej 

podam kilka rad, z których być może skorzystacie     

i pomogą wam przetrwać to szaleństwo. 

* Przyłóż się do nauki! To niezwykle trudny czas , więc nie olewaj 

lekcji. Odłóż wszystkie rozpraszacze i z uwagą wsłuchuj się w to, co 

nauczyciel ma do powiedzenia, a  na pewno będzie ci łatwiej i nie 

będziesz mieć zbędnych zaległości i braków. 

*Obudź się! - nie wstawaj 2 minuty przed lekcją. Dobrze ci zrobi 

jeśli wstaniesz choć trochę wcześniej , wypijesz szklankę wody, 

przewietrzysz pokój i z otwartym umysłem  zaczniesz nowy dzień. 

*Rusz się!- nie możesz siedzieć tylko przed ekranem. Wyjdź na 

spacer czy podwórko  i skorzystaj z pięknej pogody i świeżego 

powietrza. 

* Nie odkładaj rzeczy na później – jeśli masz coś zrobić, zrób to 

teraz i nie odwlekaj na później, a wolny czas będziesz mógł 

produktywnie i ciekawie wykorzystać . 

*Zadbaj o notatki- jeżeli jesteś wzrokowcem tak jak ja,  idealne dla 

ciebie będą kolorowe i przejrzyste zapiski, z których lepiej będzie ci 

się nauczyć danego materiału. 

                                                                                                                     

Wiktoria Garlicka 
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Rady Wiktorii na pewno są do wykonania, a więc do dzieła moi drodzy, zwłaszcza uczniowie klas 

starszych i najstarszych- przecież egzamin za niecałe dwa miesiące. Czas na utrwalanie materiału, 

powtarzanie, samodzielną pracę. Nie ma przeproś, trzeba zarobić na jak najlepsze oceny na 

świadectwie – bo liczy się każda ocena - to cenne punkty, podobnie jak te uzyskane na egzaminie 

ósmoklasisty. Po pierwszej próbie nie wszyscy byli zadowoleni. Z rozmów z niektórymi ósmoklasistami 

wynika, że j. polski był średni, trudniejsza matematyka i również średni j. angielski. Jednak wyniki nie 

napawają optymizmem. I wy o tym wiecie. Dlatego wykorzystajcie ten czas maksymalnie i efektywnie. 

Powtórzcie materiał. Jest go naprawdę sporo, a czas niemiłosiernie ucieka. Ja uważam, że jeśli 

będziecie chcieli popracować i poświęcić trochę czasu, to się uda. Niejednokrotnie w takich sytuacjach 

cytuję słowa polskiego żeglarza -  Leonida Teligi, który pierwszy samotnie, i do tego walcząc z chorobą, 

opłynął świat na zbudowanym przez siebie pojedynczym jachcie „OPTY” Pobił też rekord w długości 

samotnego przebywania na morzu. Stał się bohaterem. Oto co powiedział:” JEŚLI SIĘ 

NAPRAWDĘ CZEGOŚ PRAGNIE, JEŚLI SIĘ DO TEGO DĄŻY, LAUR ZWYCIĘZCY MUSI 

NALEŻEĆ DO NAS ”.   

Dlatego nieważne, czy pracujemy zdalnie, ważne, że mamy cel i musimy go osiągnąć. Czy się nam uda?? 

                                                        T.R 
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TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA  

Nasza szkoła każdego roku - w marcu bierze udział w wojewódzkich obchodach Tygodnia Kultury 

Języka. Imprezie zawsze przyświeca jakieś hasło,  w myśl którego opracowywane są zadania 

konkursowe. Tegoroczne zmagania uczniów realizowane były pod hasłem: „PRZEJRZYSTY 

OJCZYSTY. PRZEZ MŁODOMOWĘ DO WSPÓŁCZESNEJ KULTURY”. 

Tu pragnę podziękować uczniom, którzy wzięli udział w konkursach indywidualnych lub pracowali     

w małych zespołach. W tym roku udział brali wszyscy uczniowie, chociaż nie w każdym zadaniu. Oto     

z jakimi zadaniami się zmagali: 

Szkolny Konkurs Ortograficzny : „ Z ortografią pod ramię” – wszyscy uczniowie. 

Klasowy słownik terminów związanych ze zdalnym nauczaniem – klasy VII. 

Słowniczek gwary uczniowskiej – klasy VI i VIII . 

„Nie taki diabeł straszny…” – quiz z poprawności językowej – klasy IV i V.  

Jak dbać o piękno mowy ojczystej?”- nasza recepta, nasz przepis- klasy VI. 

Słownik gwary uczniowskiej – klasy VI. 

O czym oni mówią?! – dialogi z młodzieżowego slangu – klasy VII. 

Klasowy konkurs na opowiadanie pt.  „W szkole” –  uczniowie klas IV - VIII. 

Konkurs recytatorski wybranych poetów polskich:  „Potrafię wzorowo deklamować i czytać 

wiersze”- klasy IV i V. 
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Z wynikami zostaliście już zapoznani. Uczniowie z najlepiej wykonanymi zadaniami otrzymali oceny  

z j. polskiego, zaś uczniowie pracujący indywidualnie lub w trzyosobowych zespołach dodatkowo 

wysokie oceny z zachowania. 

W każdej klasie znalazł się „Mistrz Ortografii”, a trzeba przyznać, że dyktanda nie były zbyt 

łatwe, w klasach czwartych i piątych wyłoniliśmy „Mistrzów Recytacji”, którzy otrzymali oceny 

celujące, natomiast wicemistrzowie oceny bardzo dobre. Również wśród uczniów klas IV i V 

wyłonione zostały osoby, którym quiz z  poprawności językowej nie sprawił większego problemu. 

Pozostałe zespoły spisały się na miarę swoich możliwości, chociaż- zawsze można jeszcze lepiej. 

Wiadomo, że gdybyście pracowali w warunkach szkolnych, w zespołach, pewnie efekty byłyby inne. 

Czy lepsze? Być może. Na zakończenie chciałabym zacytować fragmenty z wybranych prac 

uczniowskich – opowiadań „ W szkole”. 

 

 

 

 

 

Fragment I 

„Przez te osiem fantastycznych lat nawiązywaliśmy bardzo ciekawe przyjaźnie. Niektóre z nich 

niestety nie przetrwały do dziś, jednak nie zmienia to faktu, że jesteśmy zgraną drużyną i zawsze 

nawzajem możemy na siebie liczyć.”[….] Spotykaliśmy się po lekcjach, dużo rozmawialiśmy. 

Pomagaliśmy sobie we wszystkim,  przysłowiowego „daj spisać” nie mogło zabraknąć w naszej klasie. 

Następnie - klasa siódma - też było bardzo fajnie i dużo się działo, jednak w marcu spotkało nas 

zdalne, które trwa już rok, a przecież miało skończyć się po dwóch tygodniach… Na początku 

utrzymywaliśmy bardzo dobry kontakt, później jednak zaczęło się psuć i nasze pisanie ograniczyło 

się do: „co zadane”; „jaka teraz lekcja”, albo „do której jest ta przerwa”. Przyszła ósma klasa, to 

tutaj powinny rodzić się najlepsze wspomnienia, a my nie mamy się nawet jak spotkać. Co się z nami 

stało? To trochę smutne, bo to nasze ostatnie miesiące w tej klasie. Pomimo wielu porażek, 

rozczarowań i niezbyt fajnych chwili było wiele momentów, które zostaną w naszej pamięci już na 

zawsze.”                   

Nikola Kmiecik 



 

Fragment II 

„W szkole mają miejsce  różne sytuacje, których się nie spodziewamy. Jedna z nich przydarzyła mi 

się, gdy byłem w czwartej klasie. Nie zapomnę jej nigdy, ponieważ  dała mi wiele radości i dumy. 

Udział w konkursie informatycznym i wsparcie nauczyciela zmobilizowało mnie do pogłębienia wiedzy  

z informatyki. […]klasa została poinformowana o tym, że będziemy pisali konkurs dotyczący naszej 

wiedzy informatycznej. […] Następnego dnia przyszedłem do szkoły. Gdy czekałem na lekcje, zagadnął 

mnie nauczyciel od informatyki, który powiedział mi:- Brawo Kacper ! Uzyskałem 27 punktów na 30 

możliwych! - Jesteś na 1 miejscu z trzema innymi osobami. Dziś będziecie pisać dogrywkę.- 

Odpowiedziałem z niedowierzaniem:- Naprawdę? Nie spodziewałem się tego, ale musze zawalczyć       

o wygraną. Na co odpowiedział nauczyciel:- Liczę na Ciebie.[…] Kolejny raz test poszedł mi 

nadzwyczaj łatwo, jednak nie mogłem być niczego pewien, bo miałem mocnych rywali.[….] Gdy 

następnego dnia się obudziłem, czułem niezwykłą ekscytację, chciałem już teraz poznać wynik. Kiedy 

ujrzałem mojego nauczyciela informatyki, tym razem sam go zagadnąłem i zapytałem:- I jak proszę 

pana, które mam miejsce? Odparł:- Gratulacje, wygrałeś. Odpowiedziałem:- Super!. Cały dzień            

w szkole nie mogłem się skupić, bo myślałem o moim zwycięstwie. Po powrocie do domu pochwaliłem się 

rodzicom, byli bardzo zadowoleni. Na akademii kończącej rok szkolny, zostałem wezwany na środek 

sali gimnastycznej i odebrałem gratulacje od: pani dyrektor, pani wicedyrektor i od mojego 

nauczyciela, który zresztą wręczył mi nagrodę w postaci pen-driva. Ten przedmiot służy mi do dziś.  

   Ta historia nauczyła mnie tego, że sukcesy przychodzą wtedy, kiedy najmniej się ich  spodziewamy. 

Dlatego nie warto cały czas myśleć, że jesteśmy najlepsi i wszystko umiemy najlepiej, tylko po prostu 

robić swoje. W szkole dzięki licznym konkursom, można wiele osiągnąć. „          

Kacper Żyła 
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 Fragment III 

„[…] Wprowadzono zdalne nauczanie i zakazano większości rzeczy, do których przywykliśmy. Nie 

możemy spotykać się w dużych grupach, nie możemy pograć w piłkę, nie mamy wychowania 

fizycznego i przede wszystkim nie mamy (albo mamy bardzo ograniczone) bezpośrednich kontaktów 

koleżeńskich. Nasze życie skupia się wokół wielogodzinnego siedzenia przed komputerem - czego 

jeszcze niedawno tak bardzo zabraniali nam rodzice i nauczyciele, tłumacząc , ile to szkód dla 

zdrowia powoduje przesiadywanie przed kompem. Czy tak będzie wyglądała szkoła 21 wieku? Do 

zdalnego nauczania zdążyliśmy przywyknąć, ale do braku kontaktu z kolegami i nauczycielami jakoś 

trudno się przyzwyczaić. Podejrzewam, że w szkole też dziwnie, jakoś pustawo, cicho i bezgwarnie. 

Czy jest szansa na powrót do szkoły, której kiedyś nie znosiliśmy? Wydaje się, że to odległa 

przeszłość, a przyszłość nie jawi się kolorowo. Siedzimy w domach, pozamykani, odizolowani, zdani 

na siebie i najbliższą rodzinę. Jednak bardzo brakuje nam spotkań i kontaktów koleżeńskich, 

wspólnych śmiechów, wygłupów, szturchańców i przepychanek. Nawet testy i sprawdziany chciałoby 

się pisać w klasie, byle spotkać twarze kolegów z ławki.  Jak kiedyś nie chciało się chodzić do 

szkoły, bo nauka, nauka i nauka tak teraz bardzo chętnie wróciłoby się do tej nauki, nauki i nauki.   

       Cóż, mówią, że nadzieja matką głupich, chcę więc być w grupie tych głupich i mieć nadzieję na 

normalne życie i normalną naukę. SZKOŁO WRÓĆ ”.     

     Jeremiasz Markiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawych prac jest więcej, w każdej jest coś osobistego. Cieszymy się , że piszecie o tym, co wam 

najbardziej utkwiło w pamięci, w sercu, a dotyczy właśnie chwil przeżytych w szkole lub 

doświadczanych obecnie. W imieniu pań polonistek – dziękujemy.  
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KLUB CIEKAWEJ KSIĄŻKI. 

  

 

    

 Kolejną serią, która jest interesująca i pełna 

niespodziewanych zwrotów akcji jest książka pt. „Zwiadowcy”. 

Opowiada ona o historii osieroconego chłopca, który trafia do 

zamku jako dziecko. Gdy miał 15 lat, dostał propozycję 

dołączenia do tajemnego korpusu zwiadowców, a to dlatego, że 

posiadał niezwykłe umiejętności. Jego nauczycielem oraz 

mistrzem zostaje wtedy Halt, który się nim opiekuje                   

i w większości przeżywa wraz z nim niebezpieczne przygody. 

Seria posiada aż 17 części, więc wymienię tu pierwsze 5 tomów. 

Księga 1: „Ruiny Gorlanu”, księga 2 – „Płonący most”, księga 3 

„Ziemia skuta lodem”, księga 4 „Bitwa o Skandię”, księga 5 

„Czarnoksiężnik z północy”. 

                                         Poleca Magdalena Bandura kl. VI b 
Str. 12 

 Następną serią, którą również polecam jest znany              

z filmów „Harry Potter”. Osobiście dawniej nie chciałam 

przeczytać książki o młodym czarodzieju, wystarczył mi tylko 

film. Kiedy przekonałam się do książek, od razu przeczytałam        

z pełnym zapałem strony powieści! Okazało się, że film nie jest 

tak ciekawy jak książka – lektura zawiera wiele dodatkowych         

i ciekawych informacji. Główny bohater to sierota, wychowywany 

w domu ciotki i wuja, którzy nie pałają do niego miłością. Jednak 

jego życie zmieniły jedenaste urodziny, podczas których 

dowiedział się, że jest słynnym czarodziejem i będzie uczęszczał 

do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Następne 

opisywane przygody nastolatka są opisywane w tomach pt. „Harry 

Potter i Kamień filozoficzny”, „Harry Potter i Komnata tajemnic”, 

„Harry Potter i więzień Azkabanu”, „Harry Potter i Czara ognia”, 

„Harry Potter i Zakon feniksa”, „Harry Potter i Książe Półkrwi”, 

„Harry Potter i Insygnia Śmierci”. 

 Gorąco polecam cykl książek, którą pierwszą częścią 

jest powieść fantasty pt. „Percy Jackson i bogowie olimpijscy – 

Złodziej pioruna”. Seria ta opowiada o przygodach herosa, 

którego ojcem jest sam wielki władca mórz - Posejdon. Książka 

obfituje w wątki humorystyczne i budzące grozę. Zadziwiające 

dla mnie okazało się zaskakujące zakończenie serii. Początek 

powieści może być nieco nudny, ale  dopiero później cała akcja 

się rozkręca. Z każdą częścią napięcie rośnie i dowiadujemy się 

nowych tajemnic z życia bohaterów. Następne części są równie 

interesujące co poprzednie. Kolejne tomy powieści                     

są przedstawione następująco: „Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy – Morze potworów”, „Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy – Klątwa tytana”, „Percy Jackson i bogowie olimpijscy

– Bitwa w labiryncie”, oraz finałowa część -„Percy Jackson           

i bogowie olimpijscy – Ostatni olimpijczyk”. 



 

Kuchenny zakątek  

Przepis na pyszne babeczki z kawałkami czekolady  

Składniki:   

Mąka - 2 szklanki  

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki  

jajka - 2 sztuki  

mleko - 1 szklanka  

cukier - 2/3 szklanki  

olej - 1/2 szklanki  

czekolada mleczna - 1 tabliczka  

  

Sposób przygotowania:  

Do jednej miski wsypuję składniki suche, czyli mąkę, cukier i proszek do pieczenia. Mieszam je ze 

sobą. Do drugiej miski wbijam jajka, dodaję mleko i olej - miksuję. Następnie przesypuję 

składniki suche i wszystko dokładnie miksuję.  

Czekoladę kroję na bardzo małe kawałki i dodaję do miski z ciastem na babeczki. Delikatnie, ale 

dokładnie mieszam za pomocą łyżki.  

Na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę wykładam papilotki do muffinek, każdą lekko smaruję 

olejem.  

Ciasto wlewam do papilotek - wysokość do 2/3.  

Blaszkę z babeczkami wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 20 minut.  

Gotowe!     

                                                         

  Smacznego!  

                                                                                                                   Wyszukała Amelka Buras 
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Rozmawiają dwaj koledzy:  

-Chcesz jagodziankę ?  

-A z czym ?  

-Chyba z truskawkami  

-U nas w domu trzymamy gazety 

w lodówce.  

-Po co?  

-Żeby mieć zawsze świeże 

Pani Gienia pyta się lustereczka  

- Lustereczko powiedz przecie kto jest 

najpiękniejszy na świecie?  

Lustereczko mówi:  

- Odsuń się , bo nie widzę!!!!!  

Stara podkowa leży na trawie obok 

czterolistnej koniczyny i mówi:  

- Szkoda, że nas nikt nie znalazł.  

- Widocznie nie mamy szczęścia...  

  

Pani na lekcji :  

-Jasiu która rzeka jest 

dłuższa Ren czy Missisipi?  

-Missisipi  

-a o ile  

-o 6 liter   

Julia Lipa  

Coś na wesoło 



 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:  

- Małgosiu, co to za wzór?  

- To jest... No, mam to na końcu języka...  

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...  
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Wiktoria Garlicka 

  

Dwaj chłopcy dzień przed Wigilią śpią u 

babci i idą się modlić:   

- modlę się o: nowy statek piracki, 

samolot i klocki lego.   

Tato, tato słyszałem ,że twój tata był 

głupi!  

-Chyba Twój!  

W łóżku:  

Jest 6.00 zamykasz na 5 minut oczy ,a 

kiedy je otwierasz jest 6.45  

W szkole:  

Jest 13.00 zamykasz na 5 minut oczy ,a 

kiedy je otwierasz jest 13.01  

Patrycja Kobus 

-Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka?  

-Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio.  

 

- Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada i gada, 

chociaż nikt go nie słucha?  

- Nauczyciel!  

- Co ty przyniosłeś w tym futerale na skrzypce? - 

dziwi się nauczycielka muzyki - Przecież to pistolet 

maszynowy!  

- Ale heca, ojciec poszedł robić skok na bank ze 

skrzypcami...  

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają w 
domu.  
Uczniowie kolejno odpowiadają:  
- Ja mam psa...  
- Ja kota...  
- U nas są rybki w akwarium...  
Wreszcie zgłasza się Kazio:  
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...  
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Małgosia stoi przed nauczycielem i 

płacze.  

- Nie zasłużyłam na jedynkę...  

- Masz rację, ale to najniższy stopień, 

jaki przewiduje regulamin!  

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i 

mówi  

- Mamo zostałem dziś wyróżniony  

- za co Jasiu - pyta mama  

- Pani powiedziała, że cała nasza klasa 

to debile, a ja największy odpowiedział 

Jasiu  

Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. 

Zamiast oceny napisał IDIOTA. Jaś 

spojrzał na kartkę, potem na 

nauczyciela i mówi:  

- Ale pan jest roztargniony. Miał pan 

wystawić ocenę, a nie się podpisywać  

Zuzanna Wojnowska 


