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...Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek - śpiew, oklaski i wrzawa. 

A potem nagle wszystko zapada W ciszę tak wielką, że tylko słychad,  
jak brzęczy za szybą samotnej muchy skrzydełko. I już po wszystkim.   
I już składamy pióra, zeszyty i książki. 
Więc żegnaj, szkoło! Już milczy teraz Klasa i pusty korytarz. Szkoło! Już nigdy 
nas nie powitasz! ... 

Było to sześd lat temu. Mali, ciekawi i nieco wystraszeni przyszli z rodzicami 

zapisad się w do pierwszej klasy. Z niecierpliwością czekali wtedy na rozpo-

częcie roku szkolnego. Niezapomniany pierwszy dzieo w szkole, potem ko-

lejne,  pierwsze sukcesy i porażki i tak już zostało. Czas płynął bardzo szyb-

ko. Z roku na rok z wielką radością mówili "do widzenia szkoło", by po wakacjach znów się z Nią spo-

tkad. Wkrótce nadejdzie czas, aby ich usta powiedziały: "Żegnaj, dziękujemy. Już nie zobaczymy się  

jesienią". Ostatecznie zamknie się rozdział ich życia zatytułowany "SZKOŁA PODSTAWOWA"  

A oto oni, nasi absolwenci i ich wychowawczyni ! 



Dominika Knapik (Domina) 

-wiek: 13 lat, znak zodiaku Lew 
-ma psa, który zwie się Puszek oraz pa-
pużkę o imieniu Cziko 
-rodzeostwo: cztery siostry 
-mieszka we Wrześciu 
-lubi śpiewad, grad, taoczyd, fotografo-
wad 
-jej ulubiony przedmiot to j. angielski 
-sądzi, że dobrze się uczy 
-lubi szkołę 
-w przyszłości marzy, aby pracowad  
w zawodzie, który sprawi jej przyjemnośd 

NR 5/2014/2015 Str. 3 

Jacy jesteśmy i co lubimy …. 
Weronika Koperska 

Data urodzenia: 24.12.2002r., pseudo-
nim: Koperek 
Znak zodiaku: Koziorożec 
Rodzeostwo: brak 
Zwierzęta: 2 węże, 2 owczarki niemiec-
kie, Birma i Gana 
Status ucznia: bardzo dobry 
Ulubiony przedmiot w szkole: muzyka 
oraz wf 
Największe osiągnięcia: 1. miejsce w kon-
kursie recytatorskim, 1. miejsce w kon-
kursie muzycznym 
Hobby: fotografia 
Plany na przyszłośd: studiowad  w Szkole 
Filmowej w Łodzi. 

Magda Matczak (Matczi) 

Urodzona 21 marca 2002 roku znak zo-
diaku Baran 
Miejsce zamieszkania: Wrzeście 
Rodzeostwo: brat Mateusz 
Status ucznia: dobry 
Ulubiony przedmiot: w-f 
 Zainteresowana jazdą konną 
Największe osiągnięcie to ogólnopolskie 
zawody w unihokeju 
W przyszłości chciałaby byd instruktorką 
jazdy konnej 

Krzysztof Pawluk (Krysia) 

Urodziny: 18 czerwca 2003 roku znak 
zodiaku Bliźnięta 
Miejsce zamieszkania: Wiklino 
Rodzeostwo: 2 braci 
Zwierzęta: pies Hania 
Szkoła: uważa że uczy się średnio, a jego 
ulubiony przedmiot to matematyka 
Interesuje się naprawa motorów 
Osiągnięcia: zawody w unihokeju 
W przyszłości chce zostad motocyklistą 

Izabela Pilecka 

Data urodzenia: 10.06.2002r., pseudo-
nim: Pila 
Znak zodiaku: Bliźnięta 
Rodzeostwo: siedmioro 
Zwierzęta: Brak 
Status ucznia: dobry 
Ulubiony przedmiot w szkole: wf, infor-
matyka, plastyka, j. kaszubski 
Największe osiągnięcia: Ogólnopolskie 
zawody w unihokeju  
Hobby: sport 
Plany na przyszłośd: zostad opiekunką lub 
przedszkolanką 

Paula Pluta (Panda) 

-wiek: 13 lat, znak zodiaku Waga 
-właścicielka psa który wabi się Sisi  
-ma jednego brata Oliwera 
-mieszka w Wiklinie 
-ulubiony przedmiot – przyroda 
-jej zdaniem jest średnią uczennicą 
-lubi szkołę 
-w przyszłości chciałaby zostad zawodową 
fotografką 

Michał Szewczyk (Rumcajs) 

- wiek: 13 lat, znak zodiaku Waga 
-właściciel kilku psów 
-jest jedynakiem 
-mieszka w Karżcinie 
-lubi grad w piłkę nożną 
-jego ulubiony przedmiot to j. angielski 
-uważa się za średniego ucznia 
-lubi szkołę 
- przyszłości chciałby byd piłkarzem. 

Maciej Winiarczyk 

Data urodzenia: 31.10.2002r., pseudo-
nim Winiar 
Znak zodiaku: Skorpion 
Rodzeostwo: czworo 
Zwierzęta: 2 psy, króliki, 3 koty 
Status ucznia: dobry 
Ulubiony przedmiot w szkole: wf, infor-
matyka 
Największe osiągnięcia: zawody sporto-
we związane z judo 
Hobby: judo, ogólnie sport 
Plany na przyszłośd: "W obecnej chwili 
nie mam żadnych planów" 

Mariusz Skierka (Skiera) 

Urodzony 8 maja 2001 roku znak zodiaku 
Byk 
Miejsce zamieszkania: Słupsk 
Rodzeostwo: 4 siostry i 2 braci 
Zainteresowania: elektryk 
Plany na przyszłośd: zamierza wyjechad 
za granice 
Najbliżsi przyjaciele: Maniek Winiarczyk, 
Krzyś Pawluk 

- Cześd. Nazywam się Natalia Florek. Ina-

czej Nati. Mieszkam od paru miesięcy w Wi-
klinie. 
- Ile masz lat i kiedy się urodziłaś? 
- Mam 12 lat i urodziłam się w czerwcu 2002r. 
- Jaką masz pasję? 
- Moją pasją jest granie na keybordzie, uczę 
się grad na tym instrumencie w naszej świetli-
cy w Wiklinie. 
- Ile masz rodzeostwa? 
- Mam dwanaścioro rodzeostwa. 
- Czy masz zwierzęta? 
- Mam psa, który wabi się Kuba. 
- Jak oceniasz naszą szkołę? 
- Myślę, że jest dużo zajęd dodatkowych, cza-
sem przydarzało się naszej klasie codziennie 
przychodzid na 7:20. Musieliśmy, i co zrobid? 
- Co myślisz o swoich wynikach w nauce? 
- Robię wszystko co mogę i myślę, że jest to 
dobre. Staram się, nie powiem, że nie, bo się 
staram. 
- Jaki przedmiot szkolny ci się najbardziej 
podoba? 
- Lubię przyrodę i język angielski. 
- Jakie masz plany na przyszłośd? 

- Chcę doskonalid grę na keyboardzie.  

- Witam. Jestem Dominika Wolska. Każdy 

nazywa mnie po prostu Dominika. Mam  

12 lat. Urodziłam się 22 września 2002 roku. 

- Co jest twoją pasją 

- Moją pasją  jest rysowanie i muzyka. 

- Czy masz rodzeostwo? 

- Tak, niestety, dwóch braci. 

- A zwierzątko? 

- Mam psa Tofika. 

- Co myślisz o naszej szkole? 

- Myślę, że jest to jedna z lepszych szkół. Nau-

czyciele dobrze tłumaczą nowy materiał i są 

gotowi pomóc, gdy mamy problemy.- Czy uwa-

żasz, że twoje wyniki w nauce są dobre? 

- Myślę, że robię wszystko na co mnie stad. 

- Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 

- Moim ulubionym przedmiotem jest plastyka. 

- Jakie masz plany na przyszłośd? 

- Chciałabym śpiewad i byd sławną malarką. 

- Myślę, że to może się udad. Ty naprawdę 

świetnie rysujesz i malujesz. 

- Nazywam się Karina Kiełtyka. Koledzy nazywają 

mnie Kina. Mieszkam w Wiklinie.  Mam dwanaście lat. Jestem 

z 2 listopada 2002 roku.  

- Czym się interesujesz? 

- Graniem na keybordzie. Uczę się gry w świetlicy w Wiklinie. 

- Ile masz rodzeostwa? 

- Mam dwóch braci- Alana i Dawida. 

- Jakie masz zwierzątka. 

- Mam jednego pieska shit-zu Riko. 

- Jaka jest twoja opinia na temat naszej szkoły? 

- Myślę, że nasza szkoła może nie jest duża, ale ma wysoki 

poziom, co  cieszy zapewne Pana Dyrektora. Mamy wiele 

osiągnięd sportowych jak i przedmiotowych i artystycznych. 

- Jak oceniasz swoją naukę? 

- Myślę, że ani dobrze, ani źle się nie uczę. Nie wiem jak to 

określid. 

- Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? 

- Informatyka. 

- Jakie masz plany na przyszłośd? 

- O przyszłości teraz nie myślę, martwię się tym, co jest teraz, 

ale najbliższy plan, to pójście do gimnazjum w Jezierzycach. 

- Dziękuję serdecznie za udzielenie odpowiedzi. 

- Nie ma za co. Również dziękuję. 
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.    01. 04.2015r. z pewnością na długo pozostanie w pamięci tegorocznych szóstoklasistów. 
Tego dnia przystąpili oni do ogólnopolskiego sprawdzianu zewnętrznego, który przebiegał według całkiem nowych zasad. 

Składał się z dwóch części. Na początku był test obejmujący materiał z języka polskiego i matematyki. Po przerwie po raz 

pierwszy szóstoklasiści pisali egzamin z języka angielskiego. Mimo pewnej nerwowości uczniom dopisywały humory. 

Zgodnie z tradycją robili wszystkim psikus. Z żartów nie zrezygnował również pan dyrektor, który poważnym głosem 

oświadczył egzaminowanym, iż ze względów pogodowych sprawdzian został odwołany. Po wybuchu euforii nastąpiła 

chwila prawd, był to oczywiście  prima aprilisowy żart. W przerwie między egzaminami na uczniów czekała niespodzian-

ka, a mianowicie pyszne, zdrowe śniadanie przygotowane przez mamy. Po kilku godzinach wysiłku intelektualnego 

wreszcie nastąpił koniec i szóstoklasiści  z ulgą udali się do domów.  Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki. 

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach 
maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.  
1 maja to święto paostwowe ustawowo wolne od pracy.  To Międzynarodowy 
Dzieo Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia 
wydarzeo majowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych.  Święto to jest 
uczczeniem pamięci licznych ofiar, które domagały się między innymi 8-
godzinnego dnia pracy. Znaczenie Święta Pracy w Polsce nieco zmieniła naj-
nowsza historia, kiedy świętowanie było obowiązkiem. 
2 maja jest świętem wyjątkowym. Od 2004 roku obchodzimy tego dnia Dzieo 
Flagi. W czasach PRL- u tego dnia zdejmowano flagi paostwowe, aby nie były 
eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konsty-
tucji 3 Maja.  W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-
czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania 
tego miasta. 
3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji.  Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 była efek-

tem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego,  które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała 

nagląca potrzeba uzdrowienia POLSKI, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie 

wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, 

byli:  Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. 

Dzieo Zwycięstwa, w Polsce od 1945 Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności – święto paostwowe 

obchodzone 9 maja w byłym bloku wschodnim oraz 8 maja w Wielkiej Brytanii czy 

Francji z okazji zakooczenia II wojny światowej w Europie. Święto to obchodzone 

dawniej w ZSRR i krajach bloku socja-

listycznego, obecnie w niektórych 

paostwach obszaru postradzieckiego. 

Jedno z głównych świąt paostwowych  

w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi. 

W Polsce Narodowe Święto Zwycię-

stwa i Wolności zostało ustanowione 

dekretem z 8 maja 1945 zatwierdzonym przez Krajową Ra-

dę Narodową, której przewodził Bolesław Bierut. 
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 3– BIT  - coś pysznego ... To ja  - Weronika Koperska. Chcę wam przedstawid moje 
dwa pupile: Birmę i Ganę.  
Są to owczarki niemieckie, Gana jest młodsza i jest córką Birmy. 
BIRMA – jest bardzo energiczna, wszędzie jej pełno lubi bawid się ze 
mną piłką. Najczęściej bierze piłkę i muszę jej ją zabrad. Birmę  
rozpoznają po tym, że ma bardzo ciemny łepek i już trochę szarawą  
sierśd.  
GANA – to przeciwieostwo Birmy, jest ona bardzo spokojna i trochę  
zazdrosna. Gdy głaszcze się nie ja to od razu podchodzi pod dłoo  
i wpycha się, by byd w centrum zainteresowania. Za to przyjemnie 
leży się z nią na kocu w lato, kładzie się obok i spokojnie leży. Także 
jej ubarwienie jest inne, łepek ma bardzo blady, sierśd jest tak koloru  
rudego. 
Birma i Gana mają dwie przeciwne osobowości, i za to je kocham. 

Składniki: 1 puszka masy krówkowej lub puszka słodkiego mleka skondensowanego (500g), ok. 510g 
herbatników (ok. 75 sztuk, wychodzą  
3 warstwy, każda po ok. 25 herbatników), 400- 500ml słodkiej śmietany 30- 36%, 2 opakowania śmietan 
– fix, ok. 50- 100g dowolnej czekolady (u mnie mleczna) 
Masa budyniowa: 500ml mleka, 2/3 szklanki cukru ( ok. 130g), 2 żółtka, 3 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 
40- 45g), 3 łyżki mąki pszennej (ok. 40- 45g), ok. 3 kostki masła ( ok. 180g) 
Czas przygotowania: około 40 min. 
Sposób przygotowania: 
1.Puszkę słodkiego mleka skondensowanego należy gotowad w garnku z wodą na małym ogniu przez 3 
godz.(Puszka musi byd cała pokryta wodą). Gdy korzystasz z gotowej masy krówkowej, należy najpierw 
przygotowad masę budyniową (według punktu 2), a następnie puszkę z masą krówkową wsadzid na parę minut do gotującej się wody. 
(Miękka masa krówkowa będzie łatwiej się rozsmarowywała). 
2.Przygotowad masę budyniową.  1 szklankę mleka i cukier zagotowad. Pozostałe mleko wymieszad dokładnie z żółtkami i mąkami. Dodad do 
gotującego się mleka,  szybko mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotowad (około 1 min), aż budyo  zgęstnieje. Pozostawid do osty-
gnięcia. Miękkie masło utrzed mikserem na puszystą masę.  Dalej miksując, dodawad stopniowo zimny budyo. 
3.Formę prostokątną o wymiarach około 35x24cm wyłożyd herbatnikami. (Ja użyłam formy rozciąganej tak, że mogłam ją tak ustawid, aby nie 
łamad herbatników. U mnie wyszło po 5 herbatników wzdłuż i wszerz). 
4.Na herbatnikach rozsmarowad lekko ciepłą masę krówkową. Wyłożyd drugą warstwę herbatników. Kolejno wyłożyd masę budyniową,  na 
nią ostatnią warstwę herbatników. 
5.Ubid śmietanę ze śmietan - fix. Śmietanę wyłożyd na górę i posypad startą czekoladą. 
6.Ciasto wstawid do lodówki, na co najmniej 12 godzin. 
                                                                                                  Smacznego! 

MOWA CIAŁA  - CIEKAWOSTKI 

Poznajcie język ciała. Oto niektóre gesty i ich znaczenie: 

 -ZACIERANIE RĄK to sposób przekazywania swoich pozytywnych oczekiwao -SPLECIONE RĘCE to gest 

mówiący o tym, że ta osoba próbuje ukryd swoje złe zamiary. 

 -PODNIESIONA WIEŻYCZKA Z RĄK oznacza pewnośd siebie w wyrażaniu swoich  opinii i pomysłów 

-POCIAGANIE KOŁNIERZYKA - przyłapanie na kłamstwie, zagniewanie, chęd ukrycia czegoś 

 -POCIERANIE UCHA - próba niesłuchania złych wiadomości, a także tego,  że słuchacz chce wreszcie coś 

powiedzied 

 -POCIERANIE OKA LUB UCHA - próba ukrycia oszustwa lub uniknięcia patrzenia w twarz osobie, któ-

rą się okłamuje. 

 -DRAPANIE SIĘ W KARK - sygnał, że ktoś jest zakłopotany, bo na przykład o czymś zapomniał. 

Moje ukochane   pupile ... Trochę pyszności …. 


