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    Wywiad  z  PaniĄ 

       PielĘgniarkĄ 
 

Dominika Olszewska: Czy mogłabym przeprowadzić z panią wywiad? 

Pani Pielęgniarka: Oczywiście. 
DO: Dlaczego wybrała pani pracę pielęgniarki szkolnej? 

PP: Kiedy miałam małe dzieci zostałam pielęgniarką, żeby 
jeździć z nimi na wakacje. 
DO: Czy lubi pani pracować z dziećmi? 

PP: Bardzo lubię. 
DO: Od ilu lat pracuje pani 

w naszej szkole? 

PP: W naszej szkole pracuję od 

 12 lat. 

DO: Co pani najbardziej lubi w swojej pracy?  

PP: Przede wszystkim kontakt z dziećmi.  
DO: Czy jak pani była dzieckiem chciała zostać 
pielęgniarką? 

PP: Nie myślałam o tym. 
DO: Do widzenia! Dziękuję za udzielenie wywiadu.  
PP: Ależ nie ma za co. Do widzenia.   

 
 Dominika Olszewska, kl. IVc 
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 Coroczne więto zakochanych przypadające 
14 lutego. Nazwa pochodzi od w. Walentego, 

którego wspomnienie liturgiczne w Ko ciele 

katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne (często pisane 

wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono 

w. Walentego jako patrona zakochanych. 

Dzień 14 lutego stał się więc okazją 
do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych 

ozdobnych karteczek. Czerwone, najczę ciej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym 

wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze więtem łączy się również zwyczaj 

obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych 

maskotek. 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem więtego Walentego z Bawarii i Tyrolu 

(Niemcy). Popularno ć zyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w 

Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie - mie cie zakochanych 

(województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą 
przechowywanej, prawdopodobnie od redniowiecza, w chełmińskim ko ciele farnym 

pw. Wniebowzięcia NMP (1280-1320) relikwii w. Walentego, połączono tu lokalny kult 

w. Walentego z tradycją anglosaską. 
więto to konkuruje o miano tzw. więta zakochanych z rodzimym więtem słowiańskim zwanym 

potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 

Czę ć polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy polskiej 

kulturze i wypierający rodzime tradycje. Walentynki są też krytykowane za ich komercyjne 

nastawienie. 

 

Wiktoria Bajll, kl. IVd 

 

 

Walentynki 
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źilka miesięcy temu go cił w naszej szkole 
pisarz Pan Łukasz Wierzbicki. 
Opowiadał nam o ksią kach, które napisał 
dla dzieci. Jedną z nich jest ksią ka pod tytułem 
„Dziadek i nied wiadek.  Historia prawdziwa”. 
Opowie ć Łukasza Wierzbickiego zachęciła 
mnie do przeczytania tej historii. źsią ka 
opowiada o misiu, który towarzyszył w czasie 
II Wojny wiatowej polskim ołnierzom  22 
Kompanii Zaopatrywania Artylerii w Armii 

Generała Władysława śndersa. Jeden 

z ołnierzy dostał nied wiadka od perskiego chłopca w zamian 
za paczkę herbatników i scyzoryk. ołnierze nadali misiowi imię 
Wojtek.  

W ksią ce opisane są ró ne ciekawe przygody, które zdarzyły się 
na szlaku bojowym śrmii, prowadzącym z Persji (dzisiejszego 

Iranu), przez Irak, Palestynę, Egipt a  do Włoch, gdzie śrmia 
Generała śndersa stoczyła zwycięską bitwę pod Monte Cassino. 

Po wojnie, nied wiadek trafił do ogrodu zoologicznego w Anglii. 

źsią kę czytałam z du ym zaciekawieniem i polecam 

ją wszystkim! 
                                       

Maja Krasuska, kl. IVd 
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Czy wiecie jak… powstaje para w teatrze? 

Zapew ie każdy z was za hwy a się spektakle  teatral y , w który  a s e ie pojawia się 
para. Moż a ją so ie wyczarować w do u za po o ą su hego lodu. Moż a go kupić w spe jal y  
sklepie. Należy go przetrzy ywać w pudełku styropia owy . Lód ależy wrzu ić do iski z wodą 
( ajlepiej iepłą) i… powstaje para! Lód te  jest ardzo zi y (-78 stopni Celsjusza) 

i niebezpieczny. Dotk ię ie go grozi pęk ię ie  skóry, 
dlatego przed czarowaniem ależy włożyć gru e rękawi zki.  
Choć to lód, to ie a i  wspól ego z wodą - powstaje 

wów zas gdy dwutle ek węgla jest ś iska y iś ie ie .   
Uwaga!!! Przy czarowaniu powi ie  po agać i  dorosły! 

 

 

 

 

Czy wiecie jakie jest… 
najdłuższe słowo świata? 

 Jeśli chcecie spróbować przeczytać, to 
 wyszukajcie je w Google. 

  

Ostrzegam, nie jest to łatwe!!!!!!!!!!  
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Oliwia Potocka, kl. IVd 
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Składniki:  

- 0,5 kg mąki, 
- 4 dag drożdży, 
- 200 ml ciepłego mleka, 

- 2 łyżki rozpuszczonego masła, 
- 50 g cukru, 

- 2 żółtka, 
- szczypta soli, 

- 1 l oleju do smażenia, 
- 20 dag lukru, 

- 20 dag konfitury wiśniowej. 

Przygotowanie: 

Krok 1. Mąkę przesiać do miski. 
Krok 2. Drożdże rozkruszyć, rozetrzeć z łyżką cukru, połączyć z mlekiem, dodać 

            1 płaską łyżkę mąki i wlać to do zagłębienia w mące. 
Krok 3. Przykryć czystą ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia na 20 min. 
Krok 4. Do wyrośniętego rozczynu dodać pozostały cukier, rozpuszczone  
            (wystudzone) masło, żółtka, szczyptę soli i wyrobić z mąką na gładkie ciasto. 
Krok 5. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia także przykryte ściereczką. 
Krok 6. Po tym czasie formować pączki i odstawić na posypanej mąką stolnicy 

            do ponownego wyrośnięcia. 

Krok 7. Smażyć pączki na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Po ostygnięciu 

            pączki nadziać konfiturą (włożyć konfiturę do szprycy z długą końcówką, 
            wbijać z boku w pączka i nastrzykiwać go małymi porcjami konfitury). 
Krok 8. Zanurzać każdego pączka w lukrze do połowy. Pozostawić do ostygnięcia. 

   Smacznego!!!
 Oliwia Potocka, kl. IVd
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Albert Einstein – jeden z największych 
naukowców w historii świata – na zdjęciu 
wystawia do wszystkich język. Od czasu 
powstania tej fotografii, jest to najczęściej 
reprodukowany portret tego wybitnego fizyka 
i filozofa. 

 
Autorem zdjęcia jest Arthur Sasse, 
o którym zapewne nikt by dziś nie 
pamiętał, gdyby nie to jedno zdjęcie. 
Sasse zrobił je trochę przypadkowo, 
w 1951 roku, podczas przyjęcia 
urodzinowego, wyprawionego Einsteinowi 
na Uniwersytecie Princeton. Było tam 
wielu fotoreporterów (Einstein był już 
bardzo sławny), którzy bohatera wieczoru 
nie odstępowali na krok. Pod koniec 
przyjęcia, gdy naukowiec odprowadzał 
jedną z pań profesor do samochodu, 
zniecierpliwiony ciągłą asystą fotografów, 

odwrócił się do nich i wystawił język. Arthur Sasse, fotoreporter zatrudniony 

w amerykańskiej agencji fotograficznej UPI (United Press International) miał 
refleks i stał blisko – zrobił więc zdjęcie, dzięki któremu do dziś wszyscy uważają, 
że Albert Einstein był geniuszem, ale nieco szalonym. Niedawno, na aukcji sztuki, 

fotografię tę sprzedano za blisko 75 tysięcy dolarów i jest to jak dotąd najdroższy 
portret fizyka, jaki kiedykolwiek powstał. 
 

Czy wiesz, że… 

Mózg Alberta Einsteina został po śmierci uczonego 
zachowany do badań naukowych, których wyniki 
budziły duże zainteresowanie ze względu 

na powszechną opinię o geniuszu Einsteina. 
W latach 1985 – 2009 powstało kilka prac 
omawiających różne aspekty anatomiczne 

i histologiczne jego mózgu. Okoliczności uzyskania 
zgody na pobranie mózgu uczonego wciąż są niejasne 
i budzą kontrowersje, tak samo jak wątpliwe 
etycznie zawłaszczenie narządu przez patologa, który pobrał go od Einsteina. Wyniki niektórych 

badań sugerują, że genialny fizyk mógł cierpieć na autyzm.      

            Redakcja 

Mózg Alberta Einsteina 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA 
(GOT) 

 
     Uwielbiam polskie góry, szczególnie Tatry, latem jak i zimą. W lecie ciekawe, długie wędrówki 
po wyznaczonych szlakach, zimą zabawa na stokach, ale również spacery ośnieżonymi dolinami. 
Gdy będziecie w górach, zachęcam Was do wędrówki, poznawania gór i zdobycia odznaki GOT PTTK. 

Aby zdobyć odznakę, trzeba zbierać punkty, które zależą od ilości przebytych kilometrów na szlaku.  Mnie 
udało się w ostatnie lato zdobyć odznaki „za wytrwałość” - MAŁĄ BRĄZOWĄ i POPULARNĄ. 

Następnie można zdobyć Małą Srebrną i Małą Złotą. Każdy kolejny stopień odznaki to większa znajomość 
gór i umiejętność bezpiecznego po nich wędrowania.  
    Będąc latem w górach, oprócz odznaki udało mi się odwiedzić też, wszystkie tatrzańskie schroniska. 
Schronisko to miejsce odpoczynku, schronienia się przed złą pogodą. W schroniskach obowiązkowo 
wstawiałam stempelki do książeczki GOT PTTK, świadczące o przebytej trasie. Można tam też zakupić  
pamiątkowe monety z wizerunkami schronisk. Są one dla mnie miłą pamiątką, równie cenną jak zdobyta 
odznaka, z której bardzo się cieszę. W te ferie zimowe, będąc w górach, również zdobyłam kilka nowych 
pieczątek i punktów.  
     W przyszłości planuje przebycie kolejnych nowych szlaków w Tatrach i innych polskich górach, 
a także mam nadzieję zdobycia kolejnej odznaki za wytrwałość. 
Więc do zobaczenia na szlaku! 

Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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Jeżeli w Sylwestra ie wystrzelałeś wszystkich fajerwerków, 
pa iętaj, że… 

Petardy nie są zabawkami i nie powinny się 
znaleźć w twoich rękach! 

Wy u hają  agle ogą spowodować poważ e oparze ia rąk 

i twarzy. Możesz awet stra ić wzrok. Nie pozwól się a ówić 
kolegom i sklepy z petardami oraz sztucznymi ogniami omijaj 

z daleka. 

Lubisz jeździć na łyżwach, prawda?! 
Uprawiaj te  wspa iały sport w iejs a h spe jal ie do tego 
przez a zo y h. U ikaj sadzawek, stawów, jezior i rzek. Jeżeli 
w twojej iejs owoś i ie a sztu z ego lodowiska, upew ij 
się, że lód po który  asz za iar się ślizgać został sprawdzo y 
przez dorosły h i ie kryje przykry h iespodzia ek (przerę la, 
zbyt cienkiej tafli lodowej).  

 

Jesień i zima to pory roku, kiedy bardzo łatwo 

o przemoczenie i wychłodzenie organizmu. 

Dlatego też, gdy zdarzy się taka sytua ja ależy przede 

wszystki  zdjąć okre rze zy i osuszyć iało, szy ko założyć a 
ie su he u ra ie lu  okryć je iepły  ko e . Jeżeli jest to 
ożliwe, daj do wypi ia iepły apój, a przykład her atę. 

 

Przedmioty spadające z dużej wysokości są 
zagrożeniem dla przechodniów! 

Dlatego ie wol o i zego wyrzu ać przez ok o. To o 
To ie wydaje się do rą za awą oże yć przy zy ą 
groź ego wypadku.  
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Istnieją substancje, które wdychane przez dłuższy 
czas powodują trwałe uszkodzenie organizmu! 
  

Do taki h ależą kleje. Kleje iurowe używa e a o dzień do 
kleje ia papieru ie zawierają ie ezpie z y h su sta ji. 
Jed ak kleje do drew a, skóry itp., jak np. butapre  iosą ze 
so ą ie ezpie zeństwo. Pa iętaj, ie daj się a ówić 
kolegom/koleża ko  i ie wą haj żad y h su stancji 

niewiadomego pochodzenia! 

 

Nigdy nie podchodź do nieznanych ci psów, 

przywiąza y h do łań u ha, ądź z ajdują y h się a ogrodzo y  
terenie.  

Musisz mieć się na baczności, gdy pies na ciebie 
szczeka, war zy i pokazuje zę y, a uszy płasko położo e 

po so ie, sztyw e ogi, u iesio y ogo  i zjeżo ą sierść.  
Nie krzycz w jego kierunku, lecz stanowczym tonem 

powiedz „NIE" i za howuj się tak, jak yś się go ie ał.  
Nie wpatruj się w oczy psa, ie odwra aj się do iego 

tyłe  i ie u iekaj. Nie wsuwaj rąk przez ogrodze ie, za który  jest pies, a y je pową hał.  
W przypadku ugryzienia natychmiast powiadom o tym dorosłych. Przez 10 - 15 minut ranę 
prze ywaj let ią ieżą ą wodą lu  zdezy fekuj ją wodą utle io ą. Następ ie udaj się do lekarza.  
Zapamiętaj jak wyglądał pies i w jaki  kieru ku odszedł. Zwierzę usi yć od alezio e i podda e 
o serwa ji, w elu z ada ia a wś iekliz ę.        

C.D.N. Redakcja 
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     W dniu 12 lutego, całą klasą wraz 
z naszą wychowawczynią Panią 
Ewą Smereczyńską wybraliśmy się 
do warszawskiego ZOO. 
Uczestniczyliśmy w lekcji o gadach 
i płazach. Dowiedzieliśmy się ciekawych 
wiadomości o żółwiach, krokodylach, 
jaszczurkach, żabach.  Opiekunowie 
zwierząt, opowiedzieli nam gdzie 
te gatunki występują, jak żyją 
w środowisku naturalnym, czym się 

odżywiają, ile mają lat (niektóre z nich są 
stworzeniami długowiecznymi), a także wiele 
innych ciekawostek o swoich podopiecznych.  
Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Opiekunowie odpowiadali też na wiele naszych 
pytań. Odważniejsi z nas, mogli wziąć na rękę lub 
pogłaskać węża, żółwia czy jaszczurkę. 
     Po lekcji w Herpetarium (miejscu, gdzie żyją 
gady i płazy w ZOO) - wybraliśmy się na spacer 
po całym ogrodzie. Warszawskie ZOO ma ponad 
80 lat i mieszka tu ponad 500 gatunków zwierząt 
i ciągle przybywa nowych.  Widzieliśmy m.in. 
małpy, żyrafy, niedźwiedzie, pingwiny i wiele innych  zwierząt. Byliśmy także w słoniarni, 
jednej z najnowocześniejszej w Europie. Mieszkają tu cztery młode słonie afrykańskie. 
     Wycieczka do ZOO, była ciekawą i pouczającą lekcją dla naszej klasy, a także mile 
spędzonym wspólnie czasem. 

Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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- Jest ojciec?     

- Jest - odpowiada szeptem dziecko.  

- To poproś go.  

- Nie mogę - szepcze dziecko. 

- Dlaczego? 

- Bo jest zajęty - szepcze dalej.   

- A mama jest? 

- Jest. 

- To poproś mamę. 

- Nie mogę. Też jest zajęta. 

- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś 

  w  domu? 

- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem maluch. 

- No, to poproś Pana policjanta. 

- Nie mogę, jest zajęty. 

- Czy jeszcze ktoś jest w domu? 

- Straż pożarna, ale Pan strażak też jest zajęty. 

- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu? 

- Szukają. 

- Kogo? 

- Mnie...        - Synku, przed godziną w szafce były 

 dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. 

Co się stało? 

- To nie moja wina. Było ciemno 

i nie zauważyłem tego drugiego. 

Dwóch chłopców rozmawia 

w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce - 

chwali się pierwszy. 

- A mój w kąpielówkach - odpowiada 

drugi. 

  Oliwia Potocka, kl. IVd 

Dzieci w przedszkolu: 

- Piotrusiu, co jesz? 

- Mięsko. 

- A skąd masz? 

- A samo przypełzło. 



      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nożyczko-rysunki ???, rysunko-nożyczki ??? 

Selfie!!! 


