
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU 

N adszedł Nowy Rok. Fajerwerki i pe-

tardy już ucichły. Nasze pupile 

w końcu mogą być spokojne. Każdy człowiek 

postanawia zmienić coś w swoim życiu na 

lepsze. Postanowienia noworoczne zmieniają 

świat. Staramy się je realizować, ale mamy 

na to cały rok. Wytrwają niezwyciężeni. My, 

uczniowie mamy również swoje plany do wy-

konania. Najczęściej obiecujemy sobie, że 

będziemy się lepiej uczyć, albo lepiej zacho-

wywać. Co z tego wyniknie… zobaczymy… 

Na początku każdego Nowego Roku jest 

również karnawał. Czas zabaw, przebierania, 

tańców i muzyki. Bardzo czekamy na zabawę 

karnawałową w naszej szkole… Mamy na-

dzieję, że tym razem także będzie świetna 

impreza.  

Tymczasem przedstawiamy Ci, wierny 

czytelniku kolejny numer naszego szkolnego 

czasopisma. Zachęcamy do komentowania, 

podpowiadania lub włączenia się do tworze-

nia „Przerwy”. Bywajcie;) 

Natalia Wielgolaska w imieniu Redakcji. 
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1. Czy lubiłaś chodzić do szkoły? 

Lubiłam. Niektóre przedmioty były bardzo 

ciekawe i lubiłam się ich uczyć. 

2. Jaki przedmiot najbardziej lubiłaś? 

Najbardziej lubiłam geografię i język polski. 

Były bardzo ciekawe i łatwe dla mnie do zro-

zumienia. Lubiłam też zajęcia techniczne. 

Mogliśmy się tam wykazać umiejętnościami 

i kreatywnością, a ja bardzo lubiłam robótki 

ręczne. 

3. A jakiego przedmiotu najbardziej nie 

lubiłaś? 

Fizyki i chemii. Były dla mnie bardzo trudne. 

Wtedy nie rozumiałam tych wszystkich wzo-

rów i pierwiastków. 

4. Czy miałaś  dużo pracy domowej? 

Bardzo dużo. Nauczyciele nas nie oszczędzali. 

Ale robili to dla naszego dobra. Po prostu 

chcieli, abyśmy więcej się nauczyli. Teraz to 

doceniam. 

5. Co najbardziej lubiłaś robić w dzie-

ciństwie? 

Głównie te wszystkie zabawy dla dziewczynek

– grałam w klasy, skakałam na skakance, tań-

czyłam. Po prostu lubiłam spędzać czas na 

dworze. 

6. A co teraz najbardziej lubisz robić? 

Bardzo lubię gotować. Wiem, że innym to 

smakuje i miło mi widzieć uśmiech na tych 

twarzach. Poza tym to bardzo fajne i poży-

teczne spędzanie czasu. 

Katarzyna Czajkowska, kl. 6a 

Zosia Mielcarz, kl. 6b 

Narysuj różę 

dla babci 

i dziadka  

Wszystkim Babciom! 
Wszystkim Dziadkom! 

W dniu ich święta 
życzenia składają wnuczęta. 
Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, 

pełni dobra i wrażliwi 
za nasze zbite kolana, 

za niewyspanie od rana. 
Życzymy Wam życia długiego, 

pociechy z nas i zdrowia dobrego. 
Niech się spełnią Wasze marzenia! 

To są dla Was te życzenia. 

Kochana Babciu - powiem normalnie  
z Tobą w domu jest tak fajnie. 
W gniewie, smutku i radości  

nigdy dosyć Twej czułości. 
 

Kochany Dziadku, o nic dziś nie prosimy  
tylko dobrze Ci życzymy. 

Ty wybraniasz nas od draki, 
 bo jesteśmy rozrabiacy. 

 

Dziś składamy Wam życzenia, 
dołączamy pozdrowienia  
i prezenty też wręczamy,  

bo tak mocno Was kochamy.  

Tekst i rys. Ola Gotowiec, kl. 6b 
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rad w Internecie. Ekspery-
mentują też  z rozmaitymi 
internetowymi  przepisami, 
którymi później błyszczą 
przed swoimi wnukami.  
Wysyłają maile, 
sms’y, rozmawiają przez 
skype’a, a niektóre nawet posiadają facebook’a.  
Niektórzy dziadkowie mają swoje własne firmy, 
dzięki czemu zarabiają wiele pieniędzy. Obecnie 
na świecie jest więcej osób starszych, bo żyjemy 
dłużej. Dziadkowie teraz częściej wybierają waka-
cje za granicą. Podróżują, kiedy już są na emerytu-
rze.  Niektórzy mają plany zwiedzić cały świat, by 
opowiadać wnukom ciekawe historie. Kiedyś po-
dróże nie były tak interesujące dla ludzi starszych, 
najbezpieczniej i najmilej spędzało się czas w do-
mu. 

Nasi Dziadkowie przeżyli XX i XXI wiek. Są 
pierwszym pokoleniem tak nowoczesnych dziad-
ków. Aż strach pomyśleć jakimi dziadkami będzie-
my my sami… 

Agata Gawrońska i Natalia Wielgolaska, kl. 6b 

D zień Babci i Dziadka natchnął nas do kil-
ku refleksji w temacie zmieniającej się 

rzeczywistości. Kiedyś  babcie nosiły na głowach 
piękne, haftowane chusty… a dziś…noszą czapki z 
daszkiem. Nasi dziadkowie kiedyś skoro świt 
wstawali, ubierali się i jechali  w zimę na rynek 
wozem konnym, a dziś…cieplutko i milutko… 
można wybrać się do sklepu wozem z końmi me-
chanicznymi i właściwie o każdej porze dnia. Daw-
niej babcie całe dnie pracowały i spędzały czas 
w swoich ogrodach,  a teraz zatrudniają ogrodni-
ków i same w ogrodach odpoczywają. 

Obecnie młodzież używa telefo-
nów, komputerów, tabletów 
i innych gadżetów… lecz dziad-
kowie nie są gorsi… Czasami 
wnuczkowie nie nadążają za 
nimi. Coraz więcej osób 
w podeszłym wieku potrafi ob-
sługiwać się np. iphone’m.   
Dziadkowie polubili też cyfry-
zację. Babcie szukają nowych 

Rys. Oliwia Zadrożna, kl. 3a 

nie umielibyśmy:  

Gdyby nie babcia,  gdyby nie dziadek...  

nie wiedzielibyśmy: 
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Oliwia Skwarska, Łukasz Pióro, kl. 6b 
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C hyba znowu jestem zakochana… Od 
rana, gdzie nie spojrzę widzę serca. 

Przecież to nie walentynki! Nawet na ławce 
w skateparku zauważyłam dziś jakieś serdusz-
ka.  

Od dłuższego czasu miałam na oku pewne-
go chłopaka. Nie zauważał mnie, interesował 
się zawsze tylko taką Celinką. W przypływie 
odwagi postanowiłam do niego zagadać. Zau-
ważyłam go opierającego się o ścianę. Ręce 
zaczęły mi się pocić, serce szybciej bić, ale nie 
dałam za wygraną. 
- Hej Nathaniel… 
- Ooo… Hej Tatiana! Hm… Tak sobie pomy-
ślałem, że… bo ten… ykhm… bo ja… chciał-
bym się… ten… zapytać… no wiesz… poszła-
byś może ze mną do kina? - wreszcie wyksztu-
sił. 
- Serio? Chcesz ze mną iść? - wybałuszyłam 
oczy. 
- No a czemu nie, od dawna mi się podobasz, 
ale nie miałem odwagi ci te-
go powiedzieć… 
- No dobrze, to o której 
idziemy? - zarumieniłam się 
okropnie. 
- Może dziś po lekcjach? 
- Dobrze, to do zobaczenia. 
„Pierwsze koty za płoty” jak to mówią. 

Zaczęła się ostatnia lekcja - Godzina Wy-
chowawcza. Ze względu na fakt, że niedługo 
święto zakochanych  robiliśmy walentynkowe 
wróżby. Wbijaliśmy szpilki w serduszko 
z imionami. Dobre dla dzieciaków. Przebiłam 
imię Nathaniel. Wtedy zaczęło mi się to jakoś 
bardziej podobać. Pomyślałam o dzisiejszym 
spotkaniu w kinie i znowu zrobiło mi się gorą-

co. Na przerwie zoba-
czyłam Nathaniela  sto-
jącego przy Celince. By-
łam wściekła i zazdro-
sna, ale to przecież mnie 
zaprosił do kina.  
     Po lekcji mieliśmy się 
spotkać, ale chyba zapo-
mniał… Niepotrzebnie 
narobiłam sobie nadziei. 
Widziałam jak wychodził przez szkolną 
furtkę. Następnego dnia jednak Nathaniel 
przyszedł mnie przeprosić. W ręku trzymał 
małą czerwoną różyczkę. Przyjęłam jego prze-
prosiny. Chcąc wynagrodzić mi stracony czas 
zaproponował  spotkanie w  małej kawiaren-
ce.  Poszliśmy. W lokalu było pięknie, wszę-
dzie z sufitów zwisały małe Kupidyny, na ok-
nach migotały czerwone serduszka. Czułam 
się jak w niebie. Zamówiliśmy gorącą czekola-
dę. Popijaliśmy ją rozmawiając. 

Było tak cudownie. Do czasu… Nie wierzy-
łam własnym oczom, ale Celinka przyszła do 
kawiarenki i jakby nigdy nic dosiadła się do 
naszego stolika. Zaczęła flirtować z Nathanie-
lem. Wreszcie powiedziała bezczelnie:  
- Nathaniel, mógłbyś odprowadzić mnie do 
domu? 
Obie czekałyśmy na odpowiedź:  
- Nie teraz. Widzisz, że rozmawiam z Tatianą. 
Powiem Ci, że miło spędza się nam razem 
czas. Nie przeszkadzaj. 
     Potem było już tylko lepiej. Zostałam jego 
dziewczyną, a po 17 latach wzięliśmy ślub. Jak 
w bajkach - czekało nas długie i szczęśliwe ży-
cie. 

Tatiana Kędzierska, kl. 6b 

R
y

s. O
liw

ia
 Z

a
d

ro
żn

a
, k

l. 3
a

 

Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się te rysunki. 
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Wielkie w szkole poruszenie 
Adaś z Krzysiem pyta Henia. 
Lubisz bardziej Krysię, 
Ewę czy Marysię? 
Niech pomyślę... Wiem! Najbardziej lubię 
Tylko Ewę z klasy drugiej. 
Yupi! Adam wydał krzyk radości. 
Nie ma między nami złości! 
Krzysio marzy o Marysi, 
A ja serce daję Krysi :)) 

1. Jak często myślisz o tej osobie? 
A. W każdej chwili 
B. Kilka razy dziennie 
C. Raz dziennie 
D. Zdarza się  
 

2. Czy lubisz patrzeć na tę osobę? 
A. Bardzo 
B. Tak 
C. Trochę 
D. Nie 
 

3. Czy jesteś zazdrosny/a o tę osobę? 
A. Szalenie 
B. Tak, ale staram się tego nie okazywać 
C. Raczej nie 
D. Nigdy 
 

4. Jak zachowujesz się w towarzy-
stwie tej osoby? 
A. Nie mogę się wysłowić 
B. Rumienię się 
C. Jestem lekko spięty/a 
D. Normalnie 
 

5. Gdzie zabrałbyś /aś tę osobę na 
randkę? 
A. W jakieś piękne, magiczne miejsce 
B. Do kina/na piknik 
C. Do domu obejrzeć film 
D. Nigdzie 
 

6. Jak planujesz waszą przyszłość? 

A. Będziemy mieć dom, dzieci i psa 
B. Będziemy razem szczęśliwi 
C. Nie planuję 
D. Nie widzę dla nas przyszłości 

 
Najwięcej odpowiedzi  A:  

Jesteś szalenie zakochany/a i nie możesz prze-

stać myśleć o tej osobie. Chcesz dla niej jak naj-

lepiej i już planujesz waszą wspólną przyszłość. 
 

Najwięcej odpowiedzi  B: 

Jesteś zakochany/a w tej osobie. Uczucie to nie 

jest bardzo silne, ale jest to szczera miłość. 
 

Najwięcej odpowiedzi C: 

To tylko zauroczenie, najprawdopodobniej nie-

długo minie. To jeszcze nie jest prawdziwa mi-

łość. 
 

Najwięcej odpowiedzi D: 

Nie jesteś zakochany, nie widzisz dla was wspól-

nej przyszłości  (pewnie robiłeś/łaś ten quiz dla  

żartu :D).  

Róża Szydlik i Katarzyna Czajkowska, kl. 6a 
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W dniu Świętego Walentego 
Dam Ci skrawek serca mego 
I Ci powiem bardzo krótko, 

Że Cię kocham tak cieplutko. 

Moja Walentynko 
Powiem Ci coś w sekrecie 
Kocham Cię tak bardzo 

Jak nikt nie kocha na świecie. 

Ola Ołdak, Oliwia Skwarska, kl. 6b 

Jak przystało w Walentynki, 
chłopak śle buziaka  

do dziewczynki. 
I życzy wszystkiego dobrego, 
abyś miała tego jedynego! 
Moja miłość nie ma granic. 
Będę kochał, nawet za nic! 

Jak kwiat bez wody, 
tak ja bez Ciebie usycham... 
Na sms-a czekam,  
do komórki wzdycham…  

Dzisiaj święto  
Walentynki 

więc Ci składam  
upominki. 
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17  lutego we Włoszech i w Polsce jest 
obchodzony Światowy Dzień Kota. 

Ten dzień wprowadzono, by podkreślić rolę ko-
ta w życiu człowieka. 

Niestety wciąż zdarza się, że koty są wyrzu-
cane, maltretowane, a przecież to takie kocha-
ne zwierzęta… Są jednymi z najbardziej popu-
larnych stworzeń, które towarzyszą człowieko-
wi. Ja bardzo kocham koty. Lubię, gdy mój 
własny czeka na mnie przy drzwiach, jak wra-

cam do domu ze szkoły, jak śpi na poduszce 
przy mojej głowie, gdy się o mnie ociera lub 
gdy ugniata mój kocyk, prosząc mnie w ten 
sposób o jedzenie. To po prostu sama słodycz! 

Dziś po-
wstaje wiele 
organizacji nio-
sących pomoc 
b e z d o m n y m 
kotom, które 
miały ciężkie 
życie lub przy-
trafiło się im 
coś strasznego.  
Jest mi przykro, gdy uświadamiam sobie ile 
bezdomnych kotów czeka na swój nowy dom 
w schroniskach. Czasami nawet czekają 
i tęsknią wiele lat! Jeśli więc chcesz kupić psa 
lub kota NIE KUPUJ - ADOPTUJ! 

Marysia Wydryszek, kl. 6b  

Rys. Natalia Wielgolaska, kl. 6b 

pocztę do naszego kolegi Tu-

tusia. Nasze spracowane łap-

ki wciąż czuły się wycieńczo-

ne po sprzątaniu skutków 

całej twórczej pracy. Na po-

czcie  Tutuś odpowiednio zajął się  naszymi ręcz-

nie robionymi laurkami, by  jeszcze tego samego 

dnia dotarły do adresatów.  

Wieczorem urządziliśmy z przyjaciółmi hucz-

ną zabawę walentynkową. Były kocie chrupki, 

woda, mleko i wiele innych smakowitych przy-

smaków. Każdy był zachwycony naszymi kartka-

mi i szczerze dziękował za życzenia i pamięć. Na-

gle przypomniało mi się, że niebawem wraca na-

sza pani. Wszyscy rzuciliśmy się do sprzątania. 

Wkrótce usłyszeliśmy jej kroki. Nasi przyjaciele 

uciekali w pośpiechu do okna. W rezultacie pę-

kła szyba,  a jeden z nich zranił się w łapkę. Wła-

śnie wtedy weszła… Pani  Ania opatrzyła łapkę 

koledze Ryśkowi, a potem wypuściła go na dwór. 

O nic nie pytała… Oczywiście  zezłościła się na 

nas za bałagan pod kanapą i zbitą szybę w oknie, 

ale...  Mamy swoje sposoby, by ją rozczulić. 

Przytuliliśmy się do niej w ramach przeprosin, 

a ona dała nam ciasteczka w kształcie serc.  

   Zosia Mielcarz, kl. 6b 

W itajcie Drodzy Czytelnicy! 14 lutego ob-

chodzimy walentynki. Razem z moją 

siostrą Mruczką wysłaliśmy dziś rano walentynki 

do naszych rodziców, kolegów i przyjaciół.  

Gdy nasza pani poszła do pracy, wyciągnęli-

śmy kolorowe papiery, naklejki, dziurkacze, kleje 

itp. Mieliśmy pomysłów co nie miara i jak się 

szybko okazało trochę słomiany zapał. Mruczka 

zaczęła bawić się ścinkami papieru, a ja musia-

łem wszystko robić sam! Zaczęła mi pomagać 

dopiero wtedy, gdy zabawa okazała się niedosta-

tecznie intrygująca. Po wykonaniu graficznej de-

koracji przyszedł czas na podpis. Szkopuł w tym, 

że  ani ja, ani moja siostra nie umiemy pisać… 

Umoczyliśmy łapy w tuszu i odcisnęliśmy je na 

kartce. Symbolizowało to nasz podpis. 

Niestety tusz ubrudził 

całe futro zarówno Mrucz-

ki jak i moje. Musieliśmy 

poświęcić godzinę na po-

rządne mycie. Następnie  

posprzątaliśmy ścinki 

w salonie, ubraliśmy się 

w nasze najpiękniejsze 

ubrania, które dostaliśmy 

na święta i wyruszyliśmy na Rys. Ola Gotowiec, 6b 
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Zosia Mielcarz, kl. 6b 

Pobudka 

śpiochy! 

Kot  
paskowy? 

Miau! Ile 

tu kotów! 

Ile kotów ma zamknięte oczy? Ile kotów siedzi? 

Ile jest kotów w paski? Ile jest wszystkich kotów? 

Pokoloruj wszystkie koty. 
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„W ybrani” C. J. Daugherty opowiada o szesnasto-
letniej  Allie,  której świat legł 
w gruzach. Jej brat Chris zaginął 
i został po nim tylko list. Dziewczy-
na po raz kolejny zostaje aresztowa-
na. Jej rodzice podejmują decyzję 
o wysłaniu jej do elitarnej szkoły 
z internatem. Poznaje tam Sylviana 
i Cartera. Szkołę atakuje Nataniel.  
Allie dowiaduje się, że cały czas była okłamywana przez ro-
dzinę.  Odkrywa, że jej brat przyłączył się do Nathaniela, 
który zamierza przejąć władzę nad Cimmerą. Postanawia, że 
dołączy do nocnej szkoły…. 

Małgorzata Kamińska, VIe 

„A nia z Zielonego Wzgó-
rza” autorstwa Lucy 

Moud Montgomery  to książka 
przedstawiająca 11-letnią sierotę, 
która przez zupełną pomyłkę tra-
fia do domu Cubhertów. Maryla 
ze swoim bratem Mateuszem byli 
niezadowoleni z dziewczynki. 
Była niezdarą, gadułą, nie miała 
cierpliwości. Jednak po długich 
naleganiach Mateusza Ania zosta-

je na Zielonym Wzgórzu. Z czasem dziewczyna doj-
rzewa, poznaje przyjaciółkę Dianę, doznaje swoich 
pierwszych zauroczeń.  Czy rodzeństwu uda się pra-
widłowo wychować Anię? Jeśli chcesz się tego dowie-
dzieć, koniecznie przeczytaj tę książkę. 

Wiktoria Kowalczuk, VIe 

M oją ulubioną książ-
ką jest „Harry Po-

tter i Więzień Azkabanu” 
autorstwa J. K. Rowling. 
Książka jest już dosyć sta-
ra, ponieważ została wyda-
na w 1999 roku, jednak nie 
jest ona najstarszą książką 
z serii o młodym czaro-
dzieju. Istnieje sześć in-
nych powieści o młodym 
czarodzieju, jednak „Więzień Azkabanu” 
jest moim zdaniem najciekawszą z nich.  

Iga Czarnecka, kl. VIe 

K siążka Francessy Simon 
pod tytułem ,,Koszmarny 

Karolek’’ opowiada o chłopcu 
o imieniu Karol, który, jak można 
poznać po tytule, jest koszmarny. 
Co dzień robi jakieś żarty, doku-
cza kolegom, musi żyć ze swoim 
znienawidzonym bratem Dosko-
nałym Damiankiem i  koleżanką 
z klasy Wredną Wandzią. 

Marcin Michalik, kl. VIb 

P owieść  obyczajowa, autorstwa Frances Hodgson Burnett. Indie. Ro-
dzice małej, nieznośnej Mary Lennox i wszyscy jej słudzy giną maso-

wo przez rozprzestrzeniającą się cholerę. Ona jedna ocalała, zamknięta 
sama w pokoju w olbrzymim domu. Gdy dowiedziano się o jej istnieniu, 
opiekę nad nią przejął wuj, Archibald Craven. Po przyjechaniu do ogrom-
nego, starego domu, mała złośnica zaczyna się zmieniać... 

Nina Gostyńska,  kl. VIb 

K siążkę „Oskar i Pani Róża”napisał Eric - Emmanuel Schmitt. Oskar to 
chłopiec  chory na raka. W szpitalu nazywany jest Jajogłowym. To 

przezwisko wynika z jego łysiny. Oskarem opiekuje się pewna kobieta, która 
nie pracuje w szpitalu, ale postanowiła odwiedzać chłopca. Oskar i pani Róża 
bardzo się ze sobą zaprzyjaźniają. Kobieta odwiedza go i opowiada różne hi-
storie.  Pewnego dnia Pani Róża namawia chłopca do napisania listu do  Bo-
ga, co później staje się codziennym, wieczornym zajęciem chłopca. Oskar co 
wieczór pisze listy do Stwórcy, w których opowiada w skrócie swój dzień. 
Chłopiec poznaje w szpitalu bardzo ważne dla siebie osoby: przyjaciół, 
dziewczynę oraz panią Różę. Książka jest bardzo interesująca. Zachęcam do 
przeczytania jej w wolnym czasie.  

Agnieszka Franczuk, kl. VIe 
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„O powieść Wigilijna” 
to książka została 

napisana przez Karola Dic-
kensa. Opowiada o pewnym 
człowieku, który jest skąpy 
i niemiły. Elbenezer Scroogi 
zostaje nawiedzony przez du-
cha swojego  zmarłego przy-
jaciela - Marleya. Duch zapo-
wiada swojemu przyjacielowi, 
że wkrótce odwiedzą go zno-

wu trzy duchy. Odwiedziny trzech zjaw mają na 
celu zmianę skąpego Elbenezera na dobrego 
i uczciwego człowieka. Gdzie duchy zabiorą 
Scroogie`go? Co mu pokażą? I czy on się zmieni? 
Przeczytaj, to się dowiesz. 

Olga Maćkowiak , kl. VIe 

„O powieść wigilijna” autorstwa Karola 
Dickens’a to lektura szkolna na czas 

Świąt. Opowiada o Wigilii Bożego Narodze-
nia. Głównymi bohaterami są: Ebenezer 
Scrooge i Jakub Marley. Przyjaźnią się od lat 
i prowadzą wspólny zakład. Obaj mają po-
dobne charaktery. Żyją samotnie, nie mają 
ani rodziny, ani przyjaciół, bowiem dla ludzi 
są oschli i nieprzyjemni. Pewnego razu Ja-
kub Marley umiera. Jego jedyny przyjaciel  
Scrooge zostaje całkowicie sam, jednak nie 
chce się zmienić i dalej żyje w samotności. 
W siódmą rocznicę śmierci Jakuba Marleya 
pojawia się jego duch. Chce pokazać przyja-
cielowi, ile stracił w przeszłości będąc sa-
motnym. Po jego wizycie Scrooge postana-
wia coś zmienić… 

Polecam tę książkę, warto ją przeczytać. 
Paulina Kaszuba VIc 

„T en obcy” to powieść Ireny Jurgielewi-
czowej. Jej główni bohaterzy to Urszu-

la Zalewska, Marian Pietrzyk, Julek Miler, Pest-
ka  Ubyszówna  i Zenon Wójcik. Książka opo-
wiada o czwórce przyjaciół, którzy pewnego 
dnia na wyspie spotykają obcego z ranną nogą 
owiniętą w kawałek materiału. Na początku 
dzieci nie wiedziały co robić… Nie znały nazwi-
ska obcego, nie wiedziały skąd pochodzi, bo 
chłopak niczego nie chciał o sobie powiedzieć. 
Po pewnym czasie okazało się, że obcy idzie do 
Strykowa i szuka swojego wujka. Zenek, bo tak 
miał na imię nieznajomy, pochodził z Wrocła-
wia, jego matka nie żyła, a on uciekł z domu od 
ojca alkoholika. Gdy dzieci robią ucztę dla 
chłopaka i jednocześnie oswajają Dunaja, psa 
przybłędę to… Dowiedz się koniecznie! 

Moim zdaniem ta książka uczy tego, że na-
wet jeżeli ktoś jest dla nas niemiły, to należy 
mu pomagać. Uważam, że fabuła jest interesu-
jąca, dlatego warto sięgnąć po tę pozycję  
w wolnym czasie. 

Wiktoria Nowak, kl. VI c 

„T en Obcy” jest książ-
ką przygodową na-

pisaną przez sławną, polską 
pisarkę Irenę Jurgielewiczo-
wą. Opowiada ona o 14 - 
letnim chłopcu Zenku 
i czwórce przyjaciół, którzy 
postanowili mu pomóc. 
Chłopiec miał trudną sytua-
cję rodzinną – jego matka 
zmarła, gdy był jeszcze ma-
ły, a ojciec pił i znęcał się 
nad nim. Jedyną osobą, do 
której Zenek miał zaufanie był jego wujek, Antoni Ja-
nica. Chłopiec pamiętał go jeszcze z czasów dzieciń-
stwa. Postanowił uciec z domu, aby odnaleźć wujka.   
Podróżował głównie pieszo i autostopem. W końcu 
trafił na wyspę. Tam poznał Pestkę, Ulę, Julka  
i Mariana, którzy postanowili mu pomóc w odnalezie-
niu wujka. Pomimo wielu problemów Zenek odnosi 
sukces. 

Natalia Piotrowska, kl. VIc 

M oją ulubioną książką, którą 
przeczytałem jest ,,Topowa 

Dycha’’, autorstwa Artura Filipowicza. 
Opowiada ona o różnych ciekawost-
kach, faktach i mitach. Dzięki niej do-
wiecie się o szokujących informacjach, 
o których nie mieliście pojęcia, np. że 
wielki elektroniczny gigant SAMSUNG 
na początku zajmował się tylko pro-

dukcją makaronu. Wiedzieliście? Ja 
też nie, ale dzięki tej książce wiem 
o wiele, wiele więcej niż wcześniej.       
     Jeśli chcecie rozumieć więcej 
i  widzieć rzeczy naprawdę takimi, 
jakie są serdecznie zachęcam  was 
do sięgnięcia po tę pozycję. Nie po-
żałujecie! 

Marcin Kalewski kl. VIe    
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Jak bezpiecznie spędzić ferie 

Na sankach i nartach zjeżdżaj tylko na 

górkach położonych z daleka od jezdni.  

Nie spędzaj zbyt dużo czasu przed telewizo-

rem lub komputerem, korzystaj z pięknej 

zimowej pogody.  

Wychodząc na dwór zawsze ubieraj się 

odpowiednio do pogody, 

najlepiej na cebulkę*. 

Nie rzucaj w kolegów twardymi  

śnieżkami, rzucaj do celu.  

Nie przywiązuj saneczek do jadącego 

samochodu.   

Rysunki wykonali  uczniowie klas czwartych: 

Piotr Laskowski, Patrycja Grzesińska, 

Alicja Sasin, Emilia Opęchowska,  

Klaudia Kryszkiewicz, Marysia Urbanek, 

Zuzia Adamczyk, Olga Wdziekońska, 

Magda Ruszczyńska. 

 

*Ubierać się  na cebulkę to znaczy nało-

żyć na siebie kilka warstw ubrania. Między 

każdą warstwą jest powietrze, które jest do-

skonałym izolatorem.  

Na łyżwach  można jeździć tylko na spe-

cjalnie przygotowanym lodowisku.  



 

Śnieżyca - obfite opady śniegu. 

Zawieja śnieżyca połączona z silnym wiatrem. 

Zamieć śnieżna - zawieja porywająca śnieg leżący już  na 

ziemi. Ogranicza poważnie widoczność. 

Krupy śnieżne – śnieg w postaci kulistych bryłek o średni-

cy od 1 do 15 mm. 

Grad – bryłki lodu o średnicy powyżej 15 mm, często mogą-
ce zlepiać się ze sobą. 

Puch świeży - Lekki puszysty śnieg. Po-

niżej –8 °C kryształki lodu stają się kruche 

i łamią się pod ciężarem człowieka, powo-

dując charakterystyczne skrzypienie.  

Śnieg ziarnisty  - opad w postaci bardzo 

małych, nieprzezroczystych ziarenek lodu. 
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Ś nieg powstaje w temperaturze poniżej O˚C, gdy para 

wodna w powietrzu zamienia się w kryształki lodu. Mo-

gą one przybierać różne kształty: igieł, słupków, płytek albo 

gwiazdek. Płatki lodu mogą mieć nawet parę centymetrów i są 

niemal idealnie symetryczne. W gwiazdkach kąt pomiędzy ra-

mionami wynosi zawsze 60 stopni. Pomimo tego bardzo trud-

no jest znaleźć dwa identyczne płatki, choć nie jest to niemożli-

we. Śnieg pada z chmur: Altostratus, Nimbostratus, Stratocu-

mulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus. 

 Śnieg wcale nie jest biały! Tak napraw-

dę jest przezroczysty. Widziana przez 

nas biel jest jedynie wynikiem odbijania 

się światła w kryształkach lodu. 

Największy kawałek lodu spadł w Szko-

cji 13 sierpnia 1849 roku – miał 6m.

Największe gradobicie miało miejsce 

14 kwietnia 1986 roku w Bangladeszu.

Największe na świecie płatki śniegu 

spadły w Montanie (USA) w dniu 28 

stycznia 1887 roku

Stałym śniegiem i lodem pokrytych jest 

21 mln km2 ziemskich lądów. To aż 12% 

powierzchni lądowej naszej planety!

Obfite opady śniegu w Austrii zdarzają 

się raz na 100 lat. Pada wówczas nawet 

do pół metra śniegu w ciągu 24h . 

Największy opad śniegu w ciągu 24 go-

dzin odnotowano w Colorado (USA) 

w 1921 r. Pokrywa śnieżna w ciągu doby 

osiągnęła wtedy ponad 2 metry!

Łukasz  Pióro, kl. 6b

  

RODZAJE OPADÓW ŚNIEGU 

 Co kojarzy się ze śniegiem... 

… redaktorom gazetki szkolnej. 

bałwan 

łyżwy 

sanki krajobraz zimowy 

ujemna temperatura śnieżki 

choinka zima pierze 

zimno zaśnieżone drzewa 

biel 

sople 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krupy_%28opad_atmosferyczny%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grad


Nad  trzecią partią chmur znajduje się 
Śnieżny Zamek w Drugim  Śnieżnym 

Świecie. Nie ma tam ludzi, są tylko zwierzęta. Ale nie 
byle jakie… Magiczne. W dodatku same śnieżne np. 
śnieżne pantery, białe wilki czy lisy polarne. Ten świat 
nazywany jest Icetopią, a historia ta opowiada o jed-
nym z mieszkańców Icetopii - Irbisie Crystal. 

W roku 9985 lodowy zamek nie cieszył się zbyt-
nią popularnością… W zasadzie nikt o nim nie wie-
dział… No może prawie nikt… Wiedziałam ja … 

Gdy przechodziłam swoim ulubionym kanionem 
zobaczyłam go. Oczywiście od razu chciałam wszystkim o nim opowiedzieć, 
ale… Na dziedzińcu znalazłam źródło z kryształową wodą, a gdy się w nim 
przejrzałam usłyszałam głos: 
- Znalazłaś mnie Irbiso…- odezwał się ktoś zupełnie  mi nieznany.  
- yyy… Kto to? Znamy się? - zapytałam bardziej ciekawa niż wystraszona. 
- To ja, zamek… Wiem, możesz nie wierzyć, ale…  
- Nie uwierzę? To co ja teraz robię ?! Pływam ?! - przerwałam oburzona. 
- Kiedy weszłaś do zamku, czyli tak w sumie do mnie… zaczęły się czary. Gdy 
wyjdziesz zniknę wszystkim z oczu. Tylko ty będziesz mnie widziała -  konty-
nuował głos. 
- Rozumiem, tylko… Nie mogę nikomu powiedzieć? 
- Nigdy! Znalezienie mnie to wielkie odkrycie. Wiesz dlaczego ? – zapytał. 
- Nie… - wybąkałam coraz bardziej zniecierpliwiona. 
- Kto mnie znajdzie będzie mógł tu zamieszkać jedną noc, co 17 lat, a gdy 
wyjdzie następnego dnia ja zniknę. Ty też możesz tu zanocować, a najpierw 
pozwiedzać… - zachęcił. 
- Dobrze. – odpowiedziałam i poszłam zwiedzić komnaty.  

 W sumie najpierw myślałam, że to jakiś żart i postanowiłam się pobawić. 
Szybko zrozumiałam, że to nie zabawa. Mijałam mnóstwo lodowych jaskiń, 
źródeł i pięknych pokoi z niezwykłymi meblami, wykutymi w lodzie. Wędrowa-
łam tak praktycznie większą część nocy, dopóki nie zasnęłam wykończona. 
Zgodnie z umową wyszłam następnego dnia.  

Ciekawe czy za 17 lat będzie taki sam?  
Ada Łasek, kl. 4c 

Icetopia 
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 Raz  na trzysta lat w zime na świecie pojawia się tajemnicza bu-
dowla zwana „lodowym zamkiem”. Nikt nie wie w jakim zda-

rzy się to miejscu i w jakim czasie. Wielu próbowało odnaleźć tę budowlę, 

lecz na próżno… Nikt jej nie widział, wiadomo tylko tyle, że jest z lodu. 
Pewnego dnia ogłoszono konkurs na odnalezienie „lodowego zamku”. 

Pomyślałem, że to będzie fajna zabawa, więc zgłosiłem się szybko, bez 
większego namysłu. Wielu ludzi z całego świata - Europy, Azji i Ameryki 
uczestniczyło w konkursie. Każdy z nas otrzymał wyposażenie, a potem…. 
Czas zdobyć świat! Wybrałem kierunek swej wyprawy i ruszyłem. Robiłem 
postoje i nocowałem w namiocie. Zupełnie przypadkowo pewnego dnia 
znalazłem małe wejście do jaskini z wyrzeźbionymi symbolami. Nie waha-
łem się. Wziąłem latarkę z plecaka, kuszę myśliwską i wszedłem. Była wy-

drążona przez kogoś. Ewidentnie jej istnienie miało jakiś cel. 

Na ścianie znajdowały się wyryte symbole 
i strzałki. Pomyślałem, że będę  szedł zgodnie 
z nimi. Zupełnie nie znam starożytnego języka. 
Nagle moim oczom ukazało się wyjście. Wysze-
dłem z jaskini i nie uwierzycie…. Zobaczy-
łem ,,lodowy zamek’’. Zatrzymałem się. Zasta-
nowiłem się dlaczego wcześniej nikomu nie 
udało się tu dostać skoro wejście jest zupełnie 
niestrzeżone. Odruchowo wyrwałem sopel ze 
ściany i rzuciłem nim. Nagle w jego stronę poturlała się ogromna lodowa 
kula, a potem wróciła na swe miejsce. Zmieszałem się na chwilę, ale po-
stanowiłem działać dalej. Zabrałem z plecaka linę i przymocowałem do ku-
szy. Wystrzeliłem bełt w ścianę lodowego zamku. Przymocowałem drugi 
koniec liny do drutu wystającego z lodu i zacząłem się wspinać.  W ten 
sposób znalazłem się przy samym wejściu do lodowego zamku, wbiegłem 
do środka  i przebiegłem przez kilka komnat. W jednej z nich zobaczyłem 
piękny kryształ, był cały w lodzie. Rozbiłem lodową bryłę i wydobyłem go. 
Nagle coś kapnęło mi na głowę. Spojrzałem w górę. Zamek się roztapiał! 
Przerażony zacząłem biec na oślep z powrotem do wyjścia. Przy drzwiach 
zobaczyłem intensywne światło. Zamknąłem oczy, a kiedy je otworzyłem 
okazało się, że już jestem w swoim domu. Ucieszył mnie widok rodziców. 
Nie mogłem uwierzyć, że nie było mnie zaledwie cztery minuty. Opowie-
działem wszystko, a następnie włożyłem kryształ do szkatułki i schowałem 
do szafki. Zrezygnowałem z konkursu, nie wyjawiając nikomu więcej mojej 

tajemnicy. 

          Olek Łasek, kl. 4c 

Historia lodowego zamku 

PRZERWA 
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Teksty i rysunki  wykonali uczniowie klasy II: 
 Michał R.,  Krzyś Zacharski, Dominika,  Kuba M.,  Gabrysia Balcerak 



 

13 - Światowy 

Dzień Radia  

14 - Dzień Wiedzy o Wro-

dzonych Wadach Serca  

15 - Światowy Dzień Wie-

lorybów  

16 - Międzynarodowy 

Dzień Listonoszy i Dorę-

czycieli Przesyłek  

17 - Dzień Kota 

18 - Dzień Baterii 

20 - Światowy Dzień Spra-

wiedliwości Społecznej  

21 - Międzynarodowy 
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Potrzebne nam są:  papier, nożyczki, klej, kredki, farby, flamastry bądź koloro-
we długopisy, dodatki wg własnego uznania (np. brokat, cekiny, wstążki). 

Najpierw narysujmy wybrany kształt naszej 
maski - do tego potrzebny będzie ołówek. Gdy 
już go narysujemy, wytnijmy go razem z otwo-
rami na oczy i małymi dziurkami na gumkę. 
Ostatnie możemy zrobić również dziurkaczem. 
Jeśli zamierzamy zrobić maskę wielokolorową, 
dobrze jest wcześniej narysować wybrany 
wzór. Pokolorujmy naszą maskę. Gdy już bę-
dzie pomalowana, odłóżmy do wyschnięcia. 

K arnawał to okres zimowych zabaw, 
balów i maskarad. Rozpoczyna się 

w święto Trzech Króli, kończy się zaś w Środę 
Popielcową. Zaczyna się wtedy Okres Wiel-
kiego Postu, podczas którego oczekuje się na 
Wielkanoc. 

Pewnie niektórzy z was wybierają się na 
bal karnawałowy.  W tym numerze gazetki 
znajdziecie ciekawe kreacje na tę okazję. 

Łukasz Pióro, kl. 6b 

      Gdy już nasza piękna maska karnawałowa 
wyschnie, możemy zacząć ją ozdabiać np. bro-
katem, cekinami czy długimi wstążeczkami!  
Na koniec wystarczy już tylko zamocować 
gumkę, która będzie utrzymywała maskę na 
twarzy. 

Maska gotowa. Teraz czas na bal, by móc 
pokazać jakim jest się pięknym!   

   Oliwia Skwarska, kl. 6b     
 

 

Rys. m. in. Klaudia Żochowska, Weronika  Sasin, Ada Łasek 

1 - Dzień Gumy do Żucia 

2 - Dzień Niedźwiedzia  

3 - Dzień Ciasta Marchewkowego 

4 - Międzynarodowy Dzień Walki 

z Rakiem 

5 - Światowy Dzień Nutelli 

6 - Dzień Boba Marleya 

7 - Dzień Bezpiecznego Internetu 

8 - Święto Służby Więziennej 

9 - Międzynarodowy Dzień Pizzy  

10 - Dzień Numeru 112 

11 - Ogólnopolski Dzień Dokar-

miania Zwierzyny Leśnej  

12 - Dzień Chorych 

Dzień Języka Ojczystego  

22 - Dzień Myśli Brater-

skiej  

23 - Dzień Pomocy Po-

trzebującym  

24 - Dzień niespodziewa-

nego całusa  

25 - Światowy Dzień Po-

wolności 

26 - Dzień Dinozaura  

27 - Dzień Niedźwiedzia 

Polarnego  

28 - Dzień Chorób Rzad-

kich  
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W A L W D E 

O L E P F N 

N G N T A I 

S M K Y N K 

Z Ł W J A T 

Odczytaj hasło rozpoczynając od 

pola oznaczonego serduszkiem. 
 

 
Ola Ołdak, kl. 6b 

Policz, ile jest różowych  

serduszek, a ile żółtych? 

               

   Y B E    D U K    

  Ć I Y J P  K U G K S   

 T Ś I M B R Ż E W H E T W  

T W O W I J Z Ó G Y R S C Z O 

G E D A Ł L Y F Ż C T Z A P F 

E G A L O B J E E A E K K S I 

L W R E Ś E A M O R O I T R T 

 U O N Ć Ć Ź R W C H R K U  

  T T B Y Ń I H Z Z S L   

   Y D B E A R A Y I    

    S Ń N Ż Ł Ź P     

     I D A T A      

      E W N       

       T        

 

RADOŚĆ 

MIŁOŚĆ 

SERCE 

RÓŻA 

MIŚ 

LUTY 

AMOR 

TULIPAN 

STRZAŁA 

WALENTY 

CZERWIEŃ 

PRZYJAŹŃ 

ZAKOCHANI 

Gabrysia Kowalik, kl. 4c 

Znajdź wyrazy na literkę k. 

Natalia Wielgolaska, kl. 6b 

Agata Gawrońska, kl. 6b 

Wykreśl wyrazy w rzędach pozio-
mych, pionowych i na ukos. 
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PRZERWA 

  5   8 2 3   4   

4 3 1   6   5 8 2 

    6 1 4 5 9     

3 8 1   7   4 6 9 

    4 6 3 8 2     

2 6 5   1   8 3 7 

    8 2 5 1 7     

5 9 7   8   1 2 6 

  4   7 9 6   5   

Wpisz liczby od 1 do 9 tak, aby w rzędach pozio-

mych i pionowych nie powtarzała się żadna cy-

fra. 

Tatiana Kędzierska, kl. 6b 

Agata Gawrońska, kl. 6b 

Babcia zrobiła prostokątne ciasto 

o szerokości 30 cm i długości 20 cm. 

Babcia pokroiła całe ciasto na kwadra-

ty o boku 5cm. Ile kawałków ciasta 

otrzymała?  

Ola i Adam przyszli do babci. Babcia 

zrobiła im 15 kanapek. Ola zjadła 4 ka-

napki,  Adam zjadł 7 kanapek. Ile ka-

napek zostało?  

W mieście Tłuszcz w dzień termometry 

pokazywały 2ᵒC. W nocy temperatura 

nagle spadła o 13ᵒC. Ile wynosiła tem-

peratura powietrza w nocy? 

Dzieci z klasy 1a zrobiły 15 kulek śnie-

gu. Klasa 1b zrobiła takich kulek 

o 7 więcej. Ile śnieżek zrobiła klasa 1b? 

Łukasz Pióro, kl. 6b 



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć" 

Jan Paweł II, Łowicz, 14 czerwca 1999 r. 

 

UCZNIOWIE:  

Agata Gawrońska, Aleksandra Gotowiec, Tatiana Kędzier-

ska, Zosia Mielcarz, Aleksandra Ołdak, Łukasz Pióro, 

Oliwia Skwarska, Natalia Wielgolaska, Marysia Wydryszek, 

Katarzyna Czajkowska, Maja Karczmarczyk,  

Weronika Rasińska, Róża Szydlik, Joanna Żmuda,  

Oliwia Zadrożna 

OPIEKUNKI GAZETKI SZKOLNEJ: 

Katarzyna Krajewska 
Martyna Kiełczykowska-Czarnak 

NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄCY: 

Justyna Wytrykowska, Grażyna Dąbrowska-Rudzińska,  
Katarzyna Andruchewicz 

J E S T E Ś M Y  W  S I E C I  

W W W . S P T L U S Z C Z . P L  

Gazetka Szkolna „Przerwa” 
Szkoła Podstawowa 
 im. Jana Pawła II 

05-240 Tłuszcz 
ul. Kościelna 1 

Tel.: 29 75-73-002 

e-mail: 

gazetka.sptluszcz@gmail.com 

KOZIOROŻEC 

Bądź bardziej pracowity, pilny, bar-

dziej dokładny a staniesz się prawdzi-

wym wzorem ucznia. Twoje ulubione 

przedmioty: matematyka i informaty-

ka. W tym roku poznasz swoją drugą 

połowę. 

WODNIK 

Bądź bardziej oryginalny i pomysłowy, 

a nauka stanie się przyjemnością. Two-

je ulubione przedmioty: język polski 

i historia. Jeśli będziesz nadal taki 

kłótliwy rozstaniesz się ze swoją 

dziewczyną bądź chłopakiem. 

RYBY 

Bądź  bardziej ostrożny, twoje wyniki 

w nauce mogą się pogorszyć. Twoje 

ulubione przedmioty: muzyka i biologia. 

Spraw swojej drugie połówce przyjem-

ność, bo wasze relacje się pogorszą. 

BARAN 

Bądź bardziej dokładny i systematycz-

ny, a osiągniesz sukces w nauce. Twoje 

ulubione przedmioty: w-f i informaty-

ka. Rozstaniesz się z drugą połówką. 

BYK 

Bądź mniej gadatliwy na lekcji, bo mo-

że Cię czekać uwaga. Twoje ulubione 

przedmioty: angielski, technika i pla-

styka. Zakochasz się. 

BLIŹNIĘTA 

Stań się bardziej pracowity, systema-

tyczny i wreszcie przyłóż się do nauki. 

Twoje ulubione przedmioty: angielski, 

polski, historia. Twój związek ma szan-

se się wzmocnić. 

RAK 

Stań się bardziej wytrwały w nauce 

i nie rozpraszaj się. Twoje ulubione 

przedmioty: matematyka, plastyka, 

przyroda. Zakochasz się, lecz będzie 

to miłość bez wzajemności. 

LEW 

Stań się bardziej ambitny i niczym się 

nie przejmuj. Twoje ulubione przed-

mioty: w-f, matematyka, technika. To 

będzie miłość od pierwszego wejrze-

nia. 

PANNA 

Stań się bardziej energiczny, a mo-

żesz polepszyć swoje wyniki na lek-

cjach W-F. Twój ulubiony przedmiot: 

matematyka. Na początku to będzie 

tylko przyjaźń, ale później ... 

WAGA 

Bądź bardziej śmiały, a na pewno wy-

korzystasz swoje talenty. Twoje ulu-

bione przedmioty: historia, matematy-

ka, w-f. Twój związek zmierza do sta-

bilizacji. 

SKORPION 

Stań się mniej złośliwy, a znajdziesz 

więcej przyjaciół. Twoje ulubione 

przedmioty: informatyka, angielski, 

polski. Sprawy sercowe? To nie dla 

Ciebie. 

STRZELEC 

Bądź bardziej uważny na lekcjach 

a  osiągniesz duże sukcesy. Twoje 

ulubione przedmioty; historia i polski. 

Na miłość musisz jeszcze  poczekać.  

Ola Ołdak, kl. 6b 


