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Rozpoczęła się II runda rozgrywek w Polskiej Lidze Koszykówki. 

Po pierwszej rundzie Czarni Słupsk znaleźli się w szóstce najlepszych 

zespołów. Obok nich wystąpią drużyny: Trefl Sopot, Zastal Zielona 

Góra, Anwil Włocławek, Turów Zgorzelec, Aseco Prokom Gdynia. 

Dnia 25 lutego 2012 roku w hali Gryfia Czarni Słupsk podejmowali 

zespół Trefla z Sopotu. Mecz był bardzo zacięty i emocjonujący. 

Gospodarze w końcu przerwali doskonałą passę sopocian, psując im serię 

15 zwycięstw w 16 meczach. Zatrzymali szybki atak gości - podstawową 

ich broń. Nasi zawodnicy zdobyli aż 16 punktów po przechwytach. 

Słupszczanie zmusili Trefla do popełnienia 17 strat, a gdy zagrali zespołowo (mieli 

szesnaście asyst, podczas gdy goście tylko 7), Trefl pękł.   

Dzięki wyrównanej grze słupszczanie pokonali lidera zmagań po pierwszym 

etapie rozgrywek. Mecz zakończył się wynikiem 88:83 dla słupskiej drużyny. 
Tekst i zdjęcia: Markos z klasy 6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Ósmego marca obchodzimy całkiem sympatyczne święto, czyli 

Dzień Kobiet. W tym dniu chłopcy wręczają dziewczynom kwiaty, 

najczęściej tulipany lub róże oraz drobne upominki, nierzadko, 

uwielbiane przez kobiety i kobietki, słodkości. Panowie składają też 

paniom i panienkom, miejmy nadzieję, szczere życzenia. Co odważniejsi 

nawet śpiewają piosenki. 

 Dnia 8 marca z okazji Święta Kobiet w holu naszej szkoły odbył się apel, 

przygotowany przez uczniów klasy 6d. Najpierw przedstawiono  krótką historię 

święta. Podkreślono, że już w starożytności mężczyźni oddawali hołd 

przedstawicielkom płci pięknej. Następnie ukazano scenkę z życia naszych 

prarodziców. Na chwilę przenieśliśmy się do czasów Adama i Ewy, i poznaliśmy 

alternatywną wersję grzechu pierworodnego. W interpretacji  uczniów z klasy 6d 

to Adam namówił Ewę do skosztowania zakazanego owocu, ofiarowując go swej  

ukochanej z okazji Dnia Kobiet.  

  W ciekawy sposób, jak „uwodnili” twórcy okolicznościowego apelu,  

uwielbienie okazywali swoim kobietom przedstawiciele płci brzydkiej z ery 

kamienia łupanego. Oznaką uwielbienia było ciągnięcie wybranki za włosy. Z kolei 

Indianie ofiarowywali swoim żonom, matkom i córkom biżuterię z zębów 

krokodyla lub innych drapieżników.  

Ostatnia scenka nawiązywała do czasów współczesnych. Kobieta XXI wieku, 

jak się okazało, nie ma wielkich wymagań-wystarcza jej puszka coca coli.  

 Podczas apelu przeprowadzono również konkurs dla nauczycielek. Nasze 

panie musiały odnaleźć swoje podobizny na narysowanych przez uczniów 

portretach.  

 Apel był bardzo ciekawy i przezabawny, a klasa 6d naprawdę wykazała się 

pomysłowością i poczuciem humoru. Doskonale bawili się zarówno uczniowie, jak  

i nauczyciele. 
Opracowały Bianka K. i Karolina O. z klasy 6d 

 

 

 Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. 

 Raj na ziemi jest w księgach mądrości, 

dziełach sztuki i sercu kobiety. 

 Nie zdołasz opisać morza ani zgłębić kobiety. 

 Jesienne niebo i kobieta są do siebie podobne 

– jedno i drugie zmienia się na dzień najmniej 

siedem razy. 



  

Czy macie może domowe zwierzątko? Wielu ludzi dzieli swoje 

mieszkania z ptakami – najczęściej papużkami lub kanarkami, 

gryzoniami, kotami oraz psami. Te ostatnie uchodzą, nie od dzisiaj,  

za najlepszych przyjaciół człowieka. 

 Jedną z najpopularniejszych w ostatnich czasach ras psów jest 

shih tzu. Psy tej rasy to niebywale inteligentne czworonogi. 

Najczęściej mają beżowe, białe, czasami czarne lub tricolor 

umaszczenie. Osiągają do 27 cm wysokości i ważą nawet do 9 kg. Kolejną 

popularna rasa to chihuahua. Ubarwienie chihuahuy najczęściej jest płowe, lecz 

pojawiają się również białe, czarne czy czekoladowe osobniki. Chichuahua osiąga 

do 25 cm wysokości i do 3 kg wagi. Na pewno każdy z Was słyszał o yorkach. 

Warto wiedzieć, ze psy te tępiły dawniej gryzonie w biedniejszych domach,  

a więc można by powiedzieć, że miały coś z kociej natury. 

 Wielbiciele większych psów wybierają najczęściej dalmatyńczyki, wilczury, 

owczarki niemieckie, teriery rosyjskie, dogi niemieckie. Sympatią 

ludzi cieszą się także rasy typu haski czy bernardyn. 

 Dlaczego psy uważane są za najlepszych przyjaciół 

człowieka? Ich właściciele podkreślają, że zwierzaki te potrafią 

pocieszyć w chwili smutku a ponadto wykonują polecenia, np. 

przychodzą, gdy się je zawoła. Nie bez znaczenia jest też fakt, 

że stają w obronie swej pani lub swego pana, a więc dzięki nim 

można poczuć się bezpieczniej.                                                                           

 Są jednak i tacy, którzy bardziej cenią towarzystwo kotów.  Rodzina 

kotowatych jest podzielona na trzy grupy : koty małe, duże i gepardy. Do kotów 

małych należą koty domowe, rysie i pumy. Koty duże to lwy, jaguary, tygrysy  

i lamparty. Nam najbliższe są, oczywiście, koty domowe.                                                     

  Koty żyły na Ziemi, zanim pojawili się na niej ludzie. Prawdopodobnie 

przodkowie kotów pochodzą z trzeciorzędu, epoki, która miała miejsce 50 

milionów lat temu.  

Zwierzęta te ceniono zwłaszcza w starożytnym Egipcie. Według mitu bóg 

słońca Re przybierał nocą postać kocura, by walczyć z wężem ciemności. 

Egipcjanie otaczali koty specjalną czcią : za zabicie kota, choćby przez nieuwagę, 

groziła kara śmierci. Martwe zwierzę nacierano wonnymi olejkami i balsamowano.  
Niestety w średniowieczu koty zaczęto uważać za diabelskie stworzenia. 

Wierzono, że mieszkają w nich złe duchy, które tylko dlatego przybrały postać 

zwierzęcia, by móc zbliżyć się do człowieka i wyrządzić mu krzywdę lub nakłonić 

do czynienia zła.   



W dzisiejszych czasach kota uważa się za zwierzę chodzące własnymi  

drogami. Jego właściciele podkreślają, że to prawdziwi indywidualiści, którzy tak 

naprawdę owinęli sobie swoich ludzkich przyjaciół wokół palca, a raczej pazura. 

Twierdzą też, że zwierzęta te są niezwykle empatyczne  

i doskonale rozpoznają nasze emocje. W chwilach troski 

wskakują właścicielowi na kolana, ocierają się o niego  

i burczą, chcąc zapewne w ten sposób go pocieszyć. Bywają 

też niezwykle gadatliwe i potrafią wieść z człowiekiem długie 

„dysputy”.  

Obecnie istnieje około 100 ras kotów. Wśród nich 

możemy wyróżnić kota syjamskiego, który jest wyjątkowo aktywny i towarzyski. 

Ludzie cenią też puchatego persa, o wiele cichszego i spokojniejszego niż jego 

syjamski kuzyn. Należy jednak pamiętać, ze persy wymagają częstych  

i czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych. Z kolei kot angorski wyróżnia 

się długim, jedwabistym i białym włosem. 

Koty śpią około 16 godzin dziennie. Dokładnie nie wiadomo, dlaczego 

potrzebują aż tyle snu. Wiadomo natomiast, że nerwowe ruchy ogonem 

symbolizują złość, nastroszone futro i grzbiet wygięty w łuk to poza, która 

ma zaimponować przeciwnikowi i nieco zbić go z tropu. 

Pamiętajcie, że posiadanie zwierzaka to przede wszystkim obowiązek. 

Dbajcie o swoich zwierzęcych przyjaciół, a na pewno odwdzięczą się Wam 

miłością i bezwarunkowym oddaniem. Przypominamy również, że klasa 6c nadal 

prowadzi zbiórkę karmy na rzecz Straży Ochrony Zwierząt. Karmę i koce 

możecie przekazywać uczniom tej klasy lub ich wychowawczyni p. Eli Pajewskiej. 
 Opracowali Julia Świechowska i Oskar Misiak  

 

 
O tym, jak ważne są dla nas psy i koty, świadczą frazeologizmy,  

w których zwierzęta te występują w roli głównej. 
 pogoda pod psem – brzydka pogoda  

 żyć jak pies z kotem – żyć w niezgodzie, kłócić się 

 wierny jak pies – o człowieku wiernym, oddanym, lojalnym 

 kupować kota w worku – kupować coś w ciemno, bez 

sprawdzenia 

 francuski piesek – ktoś bardzo wybredny i delikatny 

 odwracać kota ogonem – przedstawiać sprawy w sposób 

fałszywy, wykręcać się 

 tyle co kot napłakał – bardzo mało, prawie nic 

 drzeć z kimś  koty – kłócić się z kimś, być w konflikcie 



 
 

Przez kilka dni uczniowie naszej 

szkoły mogli obejrzeć wyjątkową 

prezentację o wszechświecie, przygotowaną 

przez dwóch panów ze specjalistycznym 

sprzętem. 

Obaj prezenterzy przywieźli ze sobą, 

oprócz projektora multimedialnego, ogromny 

biały ekran, sięgający od ściany do ściany  

i „dyskotekowe” światełka, które migały  

na suficie, imitując sklepienie niebieskie. Największe wrażenie zrobił na nas 

utworzony na suficie gwiazdozbiór, który rozświetlały kolorowe reflektory. Przez 

chwilę poczuliśmy się tak, jakbyśmy byli w prawdziwym planetarium. No i te 

migoczące światełka! Niektórym dziewczynom wydało się chyba, że te gwiazdy 

mogą spełnić ich marzenia, bo przechylały się niespokojnie raz w lewą, raz  

w prawą stronę.  

 Po chwili zorientowaliśmy się, po co nasi prezenterzy przywieźli te 

„dyskotekowe światełka”. Patrząc na gwiazdozbiór, widzieliśmy silne źródła 

światła, np. Słońce lub jasną część Księżyca -  ciemnej „strony” Księżyca, jak 

wiadomo, nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Podobne zjawisko zachodzi w naturze 

podczas mgły. Wtedy też nie widzimy np. całego samochodu, a tylko świecące 

reflektory. 

Prezentacja multimedialna miała na celu poszerzenie naszej wiedzy  

o układzie słonecznym i kosmosie. Poznaliśmy „bliżej” główny układ  

oraz otaczający nas wszechświat. Przyjrzeliśmy się dokładniej czterem planetom 

skalistym: Merkuremu, Wenus, Ziemi i Marsowi oraz ich księżycom, a także tzw. 

planetom gazowym: Jowiszowi, Saturnowi, Uranowi i Neptunowi. Mieliśmy też 

okazję zobaczyć naszą galaktykę i przekonać się, jak małe jest nasze Słońce  

w porównaniu z innymi gwiezdnymi gigantami. 

Obecnie za największą gwiazdę w galaktyce uważa się Cephei. Ma ona 

ponad 3.600.000.000 km średnicy. Przy naszej planecie Ziemi, która ma zaledwie 

12.756 km średnicy, Cephei jest prawdziwym olbrzymem albo nawet 

hiperolbrzymem. Cephei to, najprawdopodobniej, druga co do wielkości gwiazda  

w Galaktyce. Ciekawostką jest to, że jest ona 275 000 – 575 000 razy jaśniejsza 

od Słońca! To rzeczywiście bardzo ciekawa gwiazda.  

Na koniec prezentacji rozwiązaliśmy krótki test, który miał sprawdzić 

naszą wiedzę. Moim zdaniem prezentacja była bardzo interesująca i pouczająca. 

Oby więcej takich lekcji w naszej szkole. 
Paweł Smoliński z klasy 6c 



 
 
 

 

 

 

 
 

Dnia 24 lutego w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się IV międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski Poezji Władysława Broniewskiego, nad którym honorowy 

patronat objął prezydent Słupska pan Maciej Kobyliński.  

Z przyjemnością informujemy, że jury konkursu doceniło wszystkich 

reprezentantów naszej szkoły. Wystąpienia uczestników oceniano  

w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Wśród laureatów konkursu 

znaleźli się: Karolina Iciakowska (II m. w kategorii klas pierwszych), 

Szymon Kuczkowski (III m. w kategorii klas drugich), Maksymilian 

Olewnik (III m. w kategorii klas czwartych), Michalina Duda (III  

m. w kategorii klas piątych) oraz Piotr Kamiński (wyróżnienie  

w kategorii klas szóstych). Naszym recytatorom serdecznie gratulujemy! 
 

 
 

Dnia 17 lutego w Gdańsku odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego  

i Historii. Olbrzymi sukces odniósł w nim uczeń naszej szkoły – Janek Pankiewicz 

z klasy 6a. Nasz kolega został laureatem tegoż interdyscyplinarnego konkursu, co 

należy podkreślić, jako jedyny z naszego regionu. Serdecznie gratulujemy 

Jankowi sukcesu na tak wysokim szczeblu i życzymy mu dalszych osiągnięć. 

Liczymy na to, że inni uczniowie naszej szkoły pójdą w jego ślady. Dzięki ciężkiej 

pracy i sukcesowi Janek zostaje zwolniony ze sprawdzianu 

szóstoklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego 

najwyższego wyniku. Ponadto nasz kolega zapewnił sobie 

najwyższe noty końcoworoczne z języka polskiego i historii.  

I, co dla szóstoklasistów najważniejsze, Janek może wybrać 

sobie gimnazjum, do którego chciałby uczęszczać. Na takie 

„bonusy” mogą liczyć laureaci konkursów kuratoryjnych, a do 

takich należy właśnie Konkurs Języka Polskiego i Historii. 
 



 
 

Dnia 27 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 4 uczniowie powiatu 

słupskiego stanęli w  matematyczne szranki. Ich bronią były nie szpady, 

lecz znajomość matematycznych reguł,  wzorów oraz umiejętność 

logicznego myślenia.  W Międzyszkolnych Potyczkach Matematycznych 

najlepszy spośród piątoklasistów okazał się nasz szkolny kolega Kuba 

Nawrot z klasy 5b, zdobywając 19 punktów na 20 możliwych. Brawo! 

 

 
 

Zespół w składzie: P.Kniaź, M.Kosmala, P.Krauze, M.Żuralski, O.Wardziak, 

F.Stefańczyk, P.Olech, M.Pograniczny, Sz.Matyjasik, K. Zacharski uplasował się 

na II miejscu w rozgrywkach w piłce ręcznej chłopców. Mecze 

rozegrano w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży. Uczniowie 

naszej szkoły pokonali niemal wszystkie drużyny ze słupskich 

podstawówek. Lepsi okazali się jedynie sportowcy ze Szkoły 

Podstawowej nr 8. Naszym chłopakom życzymy kolejnych 

sukcesów! 

 

 
 

W dniu 23 marca w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się  

XI Międzyszkolne Wiosenne Spotkania z Panią Ortografią. Celem 

konkursu było kształcenie wrażliwości humanistycznej uczniów w zakresie 

znajomości zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych. Zadanie 

uczestników potyczek ortograficznych polegało na napisaniu dyktanda, co 

trwało ok. 45 minut. Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły  

Marcin Kosmala z klasy 6c okazał się mistrzem ortografii i zajął w tym konkursie 

I miejsce. Marcinowi serdecznie gratulujemy!  
Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 



 
 „Mamo, mamo! Pats, jaki  ładny fiatuszek!” – zawołała mała, promieniująca 

radością dziewczynka, pokazując swej mamie ledwo widoczny 

kwiatek. Fascynacja dziecka maleńką roślinką pobudziła mój, 

zasypany jeszcze śniegiem, umysł i postanowiłem wyostrzyć 

zmysły. Zacząłem inaczej patrzeć na park i postanowiłem 

poszukać w nim oznak wiosny. Pierwszy znak już miałem – to była 

tryskająca energią dziewczynka, która głosiła pochwałę 

pierwszego wiosennego kwiatu.  

 Wyjąłem z futerału aparat fotograficzny, który zawsze 

biorę ze sobą na spacery i zacząłem uważnie się 

rozglądać po Parku Kultury i Wypoczynku. Moją uwagę 

przykuły kaczki krzyżówki, które dokarmiałem zimą.  

Przypomniałem sobie, że do tej pory pływały w stadzie. 

Teraz było inaczej. Kaczki dobrały się w pary  

i baraszkowały po rzece w pewnej odległości od innych. 

Zbliżając się do brzegu w celu zrobienia im zdjęcia, 

zauważyłem kilka stokrotek, które wystawiały do słońca swe bladoróżowe płatki.  

 W wyglądzie drzew również dostrzegłem zmiany. Co prawda wyglądały 

jeszcze na ospałe, ale niektóre demonstrowały już pierwsze 

oznaki wiosennego przebudzenia. Gałęzie olch, poruszane 

delikatnym powiewem wiatru, jaśniały tu i ówdzie 

żółtozielonymi kotkami, a wierzby przystroiły się  

w połyskujące w słońcu srebro męskiego kwiatostanu. Z kolei 

spod ciemnozielonych, okurzonych gałęzi świerków  

i żywotników zaczynała przedzierać się soczysta zieleń 

młodych pędów.  

 Trawy w większości spały jeszcze, okryte rudawą 

kołderką jesiennych wspomnień, ale gdzieniegdzie pojawiły się 

kępki jaskrawej zieleni z odcieniem pistacji. Pomiędzy źdźbłami traw zieleniły 

okrągłe listki babki. Zauważyłem też rozety podłużnych listków mniszka 

lekarskiego i zbite w kłębuszki kwaśne listeczki szczawiu.  

 Nagle spod krzewu żywotnika wyleciała spłoszona kawka, która po chwili 

przycupnęła na gałęzi kasztanowca. W swym czarnym dziobie trzymała piórko. 

Wokół świergotali, ukrywający się przed ludzkim okiem, przeróżni ptasi śpiewacy. 

Wśród tych koncertowych trelów wyraźnie słyszałem gruchanie gołębia, który 

najwyraźniej opowiadał coś o wiośnie swojej gołębiej wybrance.  

 W imieniu ptaków przekazuję Wam wiosenne pozdrowienia i zachęcam  

do spacerów w poszukiwaniu wiosennych cudów natury. 
Tekst i zdjęcia: Adam Hałaburda z klasy 6c 



 
 

Według kalendarza wiosna rozpoczyna się 21 marca, natomiast wiosnę 

astronomiczną witamy dzień wcześniej. W 2012 r. astronomiczna wiosna zawitała 

do nas punktualnie 20 marca, o godzinie 6:14. Wilgotność powietrza wynosiła 36% 

a wiatr wiał z prędkością 40 km/h. Warto wiedzieć, że astronomiczna wiosna 

rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do letniego przesilenia, 

które na półkuli północnej przypada na 21 lub 22 czerwca. Ostatni dzień tej 

przepięknej pory jest najdłuższy w roku.  

 Jako że pierwszy dzień wiosny wiązał się 

z końcem zimy, a więc przebudzeniem 

przyrody do życia, miał on przez wieki ogromny 

wpływ na ludzi. W czasach pogańskich 

obchodzono święto Jare, podczas którego 

witano nową porę roku. Śladem po dawnych 

obrzędach jest zachowany do dzisiaj obyczaj 

topienia Marzanny.  

 Dzisiaj pierwszy dzień wiosny uwielbiają 

zwłaszcza uczniowie. Niektórzy z nich nazywają ten dzień świętem wagarowicza  

i po prostu urywają się z lekcji. W naszej szkole na powitanie wiosny Samorząd 

Uczniowski zorganizował konkurs na „Super wiosenne nakrycie głowy”. Nagrodę 

główną zdobyła pierwszoklasistka o pięknym, wiosennym nazwisku, a mianowicie 

Weronika Maj. 
 Opracowała Karola 

 

 
 

 A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

 Na marzec narzeka każdy starzec. 

 W marcu jak w garncu. 

 Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

 Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 

 W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje. 

 Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają. 

 Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

 Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 
 



 
 W dniach 12-14 marca uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do Świąt 

Wielkanocnych. Podczas spotkań z wychowawcami rozmawialiśmy o wielkanocnych 

tradycjach i wykonywaliśmy ozdoby:  świąteczne-kartki, palemki, pisanki itp. 

Najpiękniejsze z nich trafiły na kiermasz świąteczny, zorganizowany przez 

Samorząd Uczniowski.  

 Po spotkaniu z wychowawcami udaliśmy się na rekolekcje do wojskowego 

kościoła garnizonowego, znajdującego się przy ul. Bohaterów Westerplatte. 

Spotkania prowadził ksiądz Wojciech, który przyjechał do nas z Koszalina. 

Pierwszego dnia kapłan opowiadał nam o  spowiedzi świętokradzkiej- czyli 

spowiedzi, w której nie wyznajemy wszystkich swoich grzechów. W kolejnym dniu 

rekolekcji ksiądz „przeprowadził” eksperyment z białą kartką, która 

symbolizowała nasze dusze. Kapłan próbował nam pokazać, co dzieje się z nami, 

kiedy grzeszymy. Duchowny pomazał kartkę kredką – każda plama i kreska 

oznaczała skazę pojawiającą w duszy w wyniku grzechów. W tym dniu odbyła się 

również spowiedź. Trzeciego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.  

 Rekolekcje bardzo nam się podobały, było dużo śpiewania i nie brakowało 

ciekawych, pouczających opowieści. Przede wszystkim jednak naszym spotkaniom 

z księdzem Wojciechem towarzyszyła refleksja nad ideą  Wielkanocy. 
Opracowała Karolina Ollik z klasy 6d 

 

 
Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w tradycji 

chrześcijańskiej. Obchodzimy je na pamiątkę zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa.  

 W niedzielę - na tydzień przed Wielkanocą wierni udają się  

do kościoła, by poświęcić palemki. Upamiętniają w ten sposób wjazd 

Jezusa do Jerozolimy, kiedy to miejscowa ludność rzucała Mu pod nogi 

gałązki palmowe. Dzisiaj palmy wykonuje się najczęściej z liści 

bukszpanu, suszonych kwiatów i malowanych kłosów pszenicy czy żyta. 

 Ciekawe są stare wierzenia ludowe związane z wielkanocnymi 

palmami. Oto najciekawsze, naszym zdaniem, z nich: 

 Krzyżyki zrobione z gałązek poświęconej palemki a  zatknięte  

w ziemię chronią pole przed gradobiciem i burzami. 

 Wysoka palma przynosi jej twórcy długie i szczęśliwe życie. 

 Bazie z poświęconej palmy należy wymieszać z ziarnem siewnym, 

co zapewni rolnikowi urodzaj. 

 Uderzenie dzieci witką z palmy zapewni im zdrowie. 
Opracowały Paulina Błądek i Agnieszka Triba z klasy 6c  



 
 

W okresie przedwielkanocnym w naszych domach staramy się stworzyć 

świąteczną atmosferę. Wykonujemy okolicznościowe ozdoby i elementy 

dekoracyjne. W tym artykule chcę zaprezentować Wam pomysł  

na  wielkanocną pinatę i jajko w mulinie. 
 

świąteczna jajopinata 
 

materiały: balonik, gazeta, farbki, klej, igła, cukierki 

sposób wykonania: Najpierw nadmuchujemy balonik  

a następnie pokrywamy go warstwą kleju. Najlepiej sprawdza 

się klej wykonany z mąki i wody! Potem obklejamy balon 

paskami gazety. U dołu pozostawiamy niezaklejoną 

przestrzeń, aby móc potem usunąć resztki balona i wypełnić 

pinatę słodyczami. Nasze dzieło pozostawiamy na noc  

do wyschnięcia. Na drugi dzień przebijamy balonik igłą  

i usuwamy go. „Gazetowe” jajo malujemy i ozdabiamy wg 

uznania, a do wnętrza wkładamy cukierki. Następnie 

zaklejamy i maskujemy „dziurę”. Na koniec zawieszamy naszą 

pinatę w ogrodzie czy pokoju. Taka „jajopinata” będzie 

fantastyczną niespodzianką dla młodszego rodzeństwa. 
 

 jajko w mulinie 
 

materiały: wydmuszka, mulina lub włóczka, klej, patyczek  - np. wykałaczka  

albo patyczek do szaszłyków 

sposób wykonania: Wydmuszkę pokrywamy klejem a następnie obklejamy  

muliną, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Co jakiś czas zmieniamy  

kolory. Po „otoczeniu” jajka muliną odstawiamy je do wyschnięcia.  

Na koniec „nadziewamy” jajko na wykałaczkę  

i umieszczamy w doniczce z wiosennymi kwiatami  

czy w wazoniku. 
 

Opracowała Ania Strzelecka z klasy 6c 

 

 



 
  

Każdy z nas czasami się nudzi, zwłaszcza kiedy pada deszcz i nie możemy 

wychodzić na dwór. Dzisiaj chcę Wam zaproponować wspaniały, moim zdaniem, 

sposób na nudę.  Po prostu wyhodujcie własnego smoka! Możecie tego dokonać  

na stronie internetowej http://smoki.nightwood.net/ . 
 

pierwsze kroki 
Najpierw trzeba, oczywiście, założyć na wskazanej 

powyżej witrynie internetowej swoje konto i zalogować się.  

Potem w kategorii „podstawowe” klikamy opcję „przygarnij”. 

Uważnie czytamy wstęp i odpowiadamy na parę pytań. 

Komputer sumuje odpowiedzi i już po chwili możemy wybrać 

swego smoczego milusińskiego. Nadajemy mu imię i wybieramy 

płeć. W końcu możemy przystąpić do hodowli. Otrzymujemy 

wirtualne jajo, którym należy się troskliwie opiekować. 

Przede wszystkim nasze jajo trzeba raz dziennie karmić– każde karmienie 

podnosi o 1 poziom naszego smoka. Po uzyskaniu 6 poziomu następuje wyklucie. 

Dzieciństwo gada trwa do 19 poziomu, potem smok staje się nastolatkiem,  

a dorosłość osiąga, gdy uzyska 65 poziom. Z kolei na 300 poziomie nasz przyjaciel 

to już prawdziwy smoczy mędrzec.  

Rzecz jasna, opieka nad smokiem nie ogranicza się tylko do karmienia 

pupila. Musimy także zadbać o jego rozwój i umożliwić mu zdobywanie 

doświadczenia. Jak wiadomo, smoki uwielbiają walczyć, dlatego też stwarzamy 

smokowi  okazje do pojedynkowania się. Aby tego dokonać, wybieramy kategorię 

„szybki pojedynek” i określamy poziom przeciwnika. Wówczas nasz smok rusza  

do ataku – klikamy opcję „atakuj”. Jeśli gad wygra, zdobywa punkty. Nasz smok 

może również wyruszyć na wyprawę. Określamy miejsce docelowe oraz czas, jaki 

nasze smocze dziecko ma na niej spędzić. Podczas wyprawy smok nie tylko 

zdobywa doświadczenie, ale odnajduje też skarby, którymi możemy wymieniać się 

z innymi graczami. 

Zabawa ze smokiem jest bardzo wciągająca, pobudzająca wyobraźnię  

i szczerze Wam ją polecam. Więcej informacji na ten temat znajdziecie  

na wskazanej przeze mnie stronie internetowej.  
 

Opracowała  

Ania Strzelecka  

z klasy 6c 

  

 

 

http://smoki.nightwood.net/


 
 

Nie wiem jak Wy, ale ja 

uwielbiam czytać książki. Jakiś czas 

temu przeczytałam powieść fantasy  

pt.: „Ostatni elf” autorstwa Silvany  

De Mari. Zachwyciła mnie ta publikacja   

i dlatego pragnę Wam o niej 

opowiedzieć. 

Główny bohater powieści

 Jorshkkrunquarkljolnerstrink, 

zwany też po prostu Jorshem, jest 

osieroconym elfim dzieckiem. W wyniku wojny ród elfów wyginął, a Jorsh to 

ostatni na świecie przedstawiciel tej niezwykłej rasy. Nasz bohater bez żadnego 

wsparcia wyrusza w świat, aby znaleźć choć odrobinę rodzinnego ciepła. Pragnie, 

by ktoś go przygarnął i zaopiekował się nim. 

 W trakcie przygód młodego elfa poznajemy innych bohaterów książki, 

mających ogromny wpływ na życie oraz decyzje Jorsha. Zdobywa on wielu 

przyjaciół, dzięki którym nauczy się żyć wśród ludzi i zyska wiarę we własne siły. 

Oczywiście będzie też musiał stawić czoła wielu przeciwnościom losu, stoczyć 

wiele bitew a nawet ocalić świat. Nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej że 

ludzie boją się elfów i oskarżają o wszelkie nieszczęścia oraz niepowodzenia,  

tj. wieloletnie deszcze czy ataki orków. To właśnie oni będą głównymi  wrogami 

Jorsha. 

 Jorsh będzie  musiał odnaleźć zaginionego smoka Erbrowa i wypełnić 

proroctwo. Przepowiednia mówi bowiem, że nasz elf stworzy nowy świat,  

w którym wszystkie istoty nauczą się żyć w zgodzie. 

 Czy Jorshowi uda się wypełnić misję? Czy na świecie zapanuje zgoda? 

Przekonacie się, czytając książkę „Ostatni elf”. Zachęcam Was gorąco do lektury 

powieści Silvany De Mari. To doskonała propozycja dla wielbicieli magii, fantasy  

oraz inteligentnego humoru. Nie brakuje tu zapierających dech w piersiach 

przygód czy nieoczekiwanych zwrotów akcji.  Warto dodać, że za książkę 

„Ostatni elf” autorka otrzymała nagrodę Andersena, a we Włoszech, skąd 

pochodzi pisarka, powieść została okrzyknięta najlepszą książką ostatnich lat dla 

młodych czytelników. 

 
                                               Opracowała Bianka Kulis z klasy 6d 

 

 


