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 dniu 3 września 2014 r. 

odbyło się w naszej szkole 

uroczyste rozpoczęcie oku 

szkolnego 2014/2015. 

roczystość zaszczycili swoją obecnością,  

m. in. Posłanka na Sejm RP - Pani Joanna 

Fabisiak, Wicewojewoda Mazowiecki - Pan 

Dariusz Piątek, Burmistrz Dzielnicy Bielany - 

Pan Rafał Miastowski, proboszcz Parafii  

św. Marii Magdaleny - Ksiądz Prałat 

Bogusław Pasternak, a także nauczyciele 

bielańskich szkół. Najważniejszym momentem było przekazanie naszej szkole nowego 

sztandaru i wbicie w jego drzewce pamiątkowych gwoździ. Fundatorem sztandaru jest Huta 

ArcelorMittal. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie nowo mianowanych nauczycieli, 

niektórzy nauczyciele  otrzymali z rąk Pani Zofii Gajewicz, Naczelniczki Wydziału Oświaty  

i Wychowania dla Dzielnicy Bielany, stopień nauczyciela mianowanego. Pan Wicewojewoda 

Dariusz Piątek udekorował sztandary pięciu stołecznych szkół Złotymi Medalami Opiekuna 

Miejsc Pamięci Narodowej za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej 

oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa 

narodu polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Następnie odbyła się część artystyczna 

przygotowana przez uczniów naszej szkoły, której tematem była wakacyjna podróż  

po ciekawych zakątkach świata. Po części oficjalnej, goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 

To był bardzo ważny dzień w dla naszej szkoły. 

 

Antoni Depo, kl. Ve  

  

 

W 
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WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ ZUBALĄ, WICEDYREKTOR SZKOŁY  
Oliwia i Patrycja: Dzieo dobry Pani Dyrektor. Chciałybyśmy przeprowadzid z Panią wywiad. 

Czy możemy? 

Pani Wicedyrektor:Dzieo dobry, dziewczynki.  Ależ oczywiście, proszę bardzo. 

Oliwia:Jak długo wykonuje Pani zawód nauczyciela? 

PW:Zawód nauczyciela wykonuję już 35 lat.  

Tak długo pracuję... 

Patrycja:Czy podoba się Pani praca nauczyciela? 

PW:Tak, bardzo mi się podoba. 

O:A co najbardziej podoba się Pani w byciu 

nauczycielem? 

PW:To że kocham dzieci i lubię z nimi przebywad. 

P:Kim chciała Pani byd, gdy była pani dzieckiem?  

PW: Zawsze chciałam byd panią nauczycielką. 

O:Jaki przedmiot był Pani ulubionym przedmiotem 

w szkole? 

PW:Moim ulubionym przedmiotem w szkole była biologia. 

P:Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

PW:Od 1999 roku. 

O:Od tego roku szkolnego jest Pani wicedyrektorką szkoły. Jakie obowiązki Pani teraz wykonuje? 

PW:Jest bardzo dużo obowiązków. Kontroluję, sprawdzam dzienniki, dbam o bezpieczeostwo  

dzieci na terenie szkoły. Prowadzę też lekcje przyrody. 

O:Czy bycie wicedyrektorką szkoły jest trudne? 

PW:Czy jest trudne? Myślę, że stanowisko wicedyrektora jest bardzo, bardzo odpowiedzialne. 

P:Czego Pani nie lubi w swojej pracy?  

PW:Myślę, że chyba hałasu. 

P:Czy ma Pani jakieś hobby? 

PW:Lubię bardzo gotowad i piec. 

O:Czy ma Pani jakieś marzenia? 

PW:Jak każdy człowiek mam marzenia. Chciałabym mied swój 

własny domek na wsi z ogródkiem. To są moje marzenia. 

O:Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy 

Pani dalszych sukcesów w pracy. 

PW:Ja również Wam dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadziły: Oliwia Potocka i Patrycja Stańczyk, kl.IVd 

 

 

 

Wiktoria Bajll, kl.IVd 
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Redakcja  
poleca  

 

Chciałbym Wam polecić moje ulubione książki  

z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa szwedzkiego pisarza 

Marka Widmarka. Akcja książek rozgrywa się w niewielkim szwedzkim 

miasteczku Valleby i jego okolicach. Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą 

do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne. W każdej 

książce młodzi detektywi rozwiązują jakąś tajemnicę. Są bardzo sprytni i potrafią 

trafnie wyciągać wnioski, no i oczywiście korzystają przy tym z komputera! 

Akcja powieści jest ciekawa i trzyma w napięciu. Wprost trudno się od niej 

oderwać! 

W tej serii ukazało się już kilka książek (w Szwecji ukazało się dotąd  

16 tytułów). Kolejne części „Biura Detektywistycznego Lassego i Mai” były 

wybierane Książką Roku przez szwedzkie Jury Dziecięce. Choć zdobywały  

to wyróżnienie w kategorii wiekowej 7 – 9 lat, to przygody Lassego i Mai śmiało 

mogę polecić moim rówieśnikom. 

Z niecierpliwością czekam na kolejne  przygody Lassego i Mai!  

 

Michał Zagajewski, kl. Ve 
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       SPORT 
Mistrzostwa Świata  

w Siatkówce Mężczyzn 2014 
Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014 odbyły się 
w Polsce w dniach 30 sierpnia – 21 września. W mistrzostwach 
wystartowały 24 drużyny  
z całego świata. 
Polacy radzili sobie bardzo 

dobrze. Pierwszy mecz wygrali z drużyną Serbii  
na Stadionie Narodowym w Warszawie.  
W pierwszych dwóch fazach grupowych Polscy 
siatkarze wygrali m.in. z drużynami Francji, Włoch, 
Australii, Iranu, Argentyny. Przegrali tylko jeden 
mecz z USA. Następnie trafili do trzeciej grupy fazowej z najmocniejszymi zespołami Brazylii  
i Rosji. Oba mecze Polacy szczęśliwie wygrali, po bardzo zaciętych pojedynkach. Udało im się 
pokonać dwie najlepsze drużyny turnieju i awansowali do półfinału. Aby walczyć o złoto 
musieli pokonać zespół z Niemiec. Drugą parą półfinalistów była Francja i Brazylia. 
Do finału przeszły drużyny brazylijska i polska. 

Zwycięzcy półfinałów spotkali się 21 września w katowickim Spodku i rozegrali 
fascynujący i pełen emocji mecz. Z pojedynku zwycięsko wyszła drużyna polska wynikiem 
3:1. Ranking medalowy przedstawia się następująco: 1. miejsce i złoty medal – Polska,  
2. miejsce i srebrny medal – Brazylia, 3. miejsce i brązowy medal – Niemcy. Nasi zawodnicy 
zdobyli też kilka nagród indywidualnych. I tak: Mariusz Wlazły został Najbardziej 
Wartościowym Graczem (MVP) i Najlepszym 
Atakującym, a Karol Kłos – Najlepszym 
Blokującym turnieju.  
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  
 

Dominik Drewnik, kl. IVd 
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Kącik ogrodniczy 
 

Owocowekrzyżówki 
 

Porzeczkoagrestpowstała około 1950 r.  

w Niemczech jako skrzyżowanie agrestu i czarnej 

porzeczki. To bezkolcowy krzew z długimi pędami 

przypominający raczej krzew czarnej porzeczki niż 

agrestu, dający olbrzymią ilośd smacznych owoców 

(około 5 kg z krzewu). Liście są podobne do agrestu,  

ale pachnące jak u porzeczki czarnej. Owoce są 

wielkości agrestu, rosną w gronach, mają gładką skórkę, 

czarno-czerwony kolor. Charakteryzują się korzennym 

aromatem podobnym do czarnej porzeczki i delikatnie kwaskowatym, soczystym smakiem 

agrestu. Dzięki temu jest znakomitym owocem na soki, galaretki, dżemy, wina, nalewki, jak 

i do bezpośredniego spożycia. Roślina posiada wiele wartościowych dla organizmu składników: 

witaminy, sole mineralne, pektyny, antocyjany. 

Malinojeżynazostała wyhodowana w 1962 roku w Szkocji. 
Powstała ze skrzyżowania dzikiej jeżyny kalifornijskiej 
z czerwoną maliną omszoną. Rodzi największe owoce wśród 
wszystkich odmian malin i jeżyn. Jeden owoc potrafi osiągnąd 
6 cm długości i 2 cm średnicy. Są one barwy ciemnoczerwonej 
lub purpurowej, prawie czarnej. Dojrzewają od połowy lipca 
do kooca sierpnia. Smakują jak jeżyny (w smaku określane 
jako wyśmienite), nadają się do bezpośredniego spożycia, 
do mrożenia i na przetwory. 

 
Dominika Olszewska, kl. IVc 

 

 

 

 

Wiktoria Bajll, kl. IVd 

Czy wiecie, że drzewa są nam potrzebne, 
ponieważ dają nam tlen, a zabierają 

dwutlenek węgla, który wydalają pojazdy?
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Szarlotka na półkruchym cieście 
Sezon na jabłka w pełni, my w tym miesiącu polecamy przepis 
na pyszną szarlotkę. 

Składniki : 
ciasto : 

 2,5 szklanki mąki 
 125 g margaryny lub masła 

 1 jajko 

 1,5 łyżki gęstej śmietany  18%  
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 pół szklanki cukru  
 szczypta soli 
 cukier waniliowy  

nadzienie : 
 1 kg winnych jabłek  
 2 łyżki cukru  
 2 łyżki bułki tartej 
 cynamon 

 
Z podanych składników szybko zagnieść 
ciasto, ulepić z niego kulę i włożyć ją  
do lodówki. 
Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych i pokroić w dość grube plastry. 

Ciasto wyjąć z lodówki, podzielić na dwie nierówne części - 1/3 odłożyć  
z powrotem do lodówki, a 2/3 rozwałkować na blacie (blat można delikatnie 
podsypać mąką, żeby ciasto się nie kleiło). 
Rozwałkowanym ciastem wyłożyć spód i boki blachy. Następnie posypać ciasto 
bułką tartą  (wchłonie nadmiar soku z jabłek), ułożyć na niej pokrojone jabłka, 
posypać cukrem i cynamonem. 
Wyjąć z lodówki pozostałe ciasto i rozwałkować je na cienki placek. Ostrożnie 
przenieść go na blachę (najlepiej na wałku) i przykryć jabłka. Wierzch ciasta 
nakłuć widelcem. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C i piec przez około 40-45 minut. 
Upieczone i ostudzone ciasto można oprószyć cukrem pudrem. 

Smacznego ! 

Zosia Jastrzębska, kl. IVd 
 
 

 

 

Wiktoria Bajll, kl.IVd 

Wiecie, że kręgosłup dorosłego
człowieka ma od 33 do 34 kręgów?
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Czas relaksu 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
  

1. Przychodzi po lecie. 

 2. Niektóre zapadają w sen zimowy. 

 3. Takie są liście jesienią. 

 4. Chroni przed deszczem. 

 5. Tworzą się po deszczu. 

 6. Spadają z kasztanowca. 

Wiktoria Maliszewska iJoanna Kala, kl. IVb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Bajll, kl.IVd 

             

             

             

             

             

             

Czy wiecie, że na najgorętszych
pustyniach temperatura wynosi

do 50°C, a w nocy jest bardzo
zimno?
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Wycieczka do pizzerii 
 

iększość z nas lubi pizzę. 

Dlatego pomysł wyjścia do pizzerii bardzo 

nam się spodobał. 3 września udaliśmy się z 

naszą panią  i całą klasą do pizzerii Dominium  

na pokaz robienia pizzy. Zanim kucharz przystąpił  

do robienia ciasta, opowiedział nam o historii tego 

dania. Dowiedzieliśmy się, że ojczyzną pizzy  

są Włochy. Gdy do Neapolu przyjechała włoska 

królowa Małgorzata, miejscowy piekarz Raffaele podał 

ciasto z serem mozarellą, pomidorami  

i bazylią.Te pyszne produkty nawiązywały swoimi 

kolorami do flagi włoskiej. Na cześć królowej tę pizzę nazwano margherita (po włosku - 

Małgorzata). Od  tego czasu, danie to stało się bardzo  popularnewe Włoszech, a potem na całym 

świecie.Po tej interesującej opowieści, pizzer przystąpił do robienia ciasta. Robił to naprawdę 

dobrze. Przygotowane ciasto wyrabiał, podrzucał i kręcił na dłoni. Patrzyliśmy na to z dużym 

zaciekawieniem. Później przystąpiliśmy do najlepszego – do degustacji. Mogliśmy wybrać pizzę 

hawajską lub pepperoni. Ja wybrałam pepperoni. Była pyszna! 

A teraz zagadka dla Was: jak nazywa się czapka pizzera? 

 

Maja Krasuska, kl. IVd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

        Wiktoria Bajll, kl. IVd 

W 
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Kącik poezji 
„Nasza Szkoła” 

 

 

 

 

 

Nasza Szkoła jest the best, 

zawsze do niej chodzić chcesz. 

Choć w sobotę masz ją w głowie, 

w poniedziałek wracasz do niej. 

 

„Wakacje” 
Wakacje się zbliżają 

i zaraz pędzisz na nie.  

Ciągle myślisz o nich  

i nigdy nie przestajesz. 

Spokój, cisza, szumią fale, 

góry wielkie i wspaniałe. 

 

Zuzia Kowalik, kl. Vd 

Magda Przestrzelska, kl. Vd 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lyre_(PSF).png
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Sprawozdanie z wycieczki 

na Cmentarz Powązkowski  

w dniu 20.09.2014 r. 
 
Nie wiem czy pamiętacie, że 25 września wypada 112 rocznica 
urodzin Hanki Ordonówny? Z okazji tej rocznicy członkowie kółka 
dziennikarskiego wybrali się na Cmentarz Powązkowski,  
aby upamiętnid ten dzieo. 
Jak na pewno wszyscy wiecie Hanka Ordonówna to tylko jej 
pseudonim. Naprawdę  nazywała się Anna Maria Tyszkiewiczowa. 
Urodziła się w Warszawie 25 września 1902 r. Była osobą bardzo utalentowaną. W dzieciostwie 

uczęszczała do szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie.  
W 1918 r. debiutowała w teatrzyku „Sfinks” jako aktorka i piosenkarka. 
Sławę nieprzemijającą dało jej wykonanie piosenki „Miłośd ci wszystko 
wybaczy”. Piosenka ta stała się w pewnym sensie wizytówką Hanki 
Ordonówny. W wielu miastach Polski dawała liczne koncerty, a także 
odbywała zagraniczne tournee. Aresztowana przez NKWD po aneksji 
Litwy przez ZSRR, została wywieziona do łagru w Uzbekistanie.  
Po uwolnieniu początkowo zorganizowała teatr w polskim ośrodku  
w Tocku, później jednak zajęła się organizowaniem pomocy  
dla osieroconych dzieci polskich wygnaoców. Ewakuowana razem  
z sierociocem przez Bombaj w Indiach do Bejrutu w Libanie, gdzie 
zmarła na gruźlicę 8 września 1950 r. i tam została pochowana.  
W 1990 r. jej prochy przeniesiono i pochowano na warszawskich 
Powązkach. W tym samym roku jej imię nadano naszej Szkole 
Podstawowej nr 209 w Warszawie. 

  Niektórzyz dziennikarzy zapoznali się z historią Cmentarza 
Powązkowskiego, na którym pochowane są ważne osobistości.  
W odszukaniu grobu Hanki Ordonówny pomogła nam nasza opiekunka 
koła dziennikarskiego pani Ewa Smereczyoska. Okazało się, że jest on 
położony w Alei Zasłużonych, tuż pod murem cmentarzaz czerwonej 
cegły. Na murze przymocowany jest obraz z Matką Boską.  
Na grobie z szarego kamienia widnieje krzyżi napis: 
 

„Maria Anna Tyszkiewiczowa 
Hanka Ordonówna 

Pieśniarka 
Ur. w Warszawie – 25.IX.1902 

Zm. w Bejrucie – 8.IX.1950 
Uratowała setki dzieci polskich 

samotnie błąkających się po wojennych bezkresach ZSRR”. 
 
Wspólnymi siłami posprzątaliśmy grób. Ozdobiliśmy kwiatami  
i kasztanami. Postawiliśmy trzy znicze. Następnie zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Pospacerowaliśmy jeszcze po cmentarzu i wróciliśmy do szkoły. Wycieczka ta była  
dla nas bardzo interesująca i pouczająca. 
 
 
    MartaSygit , kl. IV A. 
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Tajemnice naszego ciała 
 

Czy wiesz dlaczego z głodu burczy w brzuchu? 
Burczenie w brzuchu to sygnał, że powinniśmy wrzucid coś  
na ząb. Skąd bierze się ten odgłos? 
Ścianki pustego żołądka powoli kurczą się i układają   
w drobne fałdki. Resztka zawartego w żołądku gazu zostaje 
ściśnięta i jest przepychana w kierunku dwunastnicy. Dźwięk, 
który powstaje podczas tego przepychania powietrza jest 
dodatkowo wzmacniany przez podbrzusze, które działa  
na zasadzie pudła rezonansowego. Dźwięk dochodzący  
z naszego żołądka jest odbierany przez uszy jako burczenie, 
mimo, że w rzeczywistości nie jest szczególnie głośny i gdyby nie 
rezonans podbrzusza, pewnie nie słyszelibyśmy tego dźwięku. 

 
Czy wiesz dlaczego dłonie marszczą się pod wpływem wody? 
Podczas długiej kąpieli skóra dłoni i stóp zaczyna lekko puchnąd  
i marszczyd się. Jak to się dzieje i dlaczego akurat na dłoniach  
i stopach? 
Inaczej niż w innych partiach ciała, na wewnętrznej stronie dłoni  
i podeszwie stóp znajduje się gruba warstwa zrogowaciałego 
naskórka. W odróżnieniu od innych komórek ciała, zrogowaciały 
naskórek ma wyższe stężenie soli, a to właśnie ona odgrywa 
decydującą rolę w marszczeniu się skóry.Naskórek nasiąka wodą  
i w ten sposób poszczególne komórki puchną (rozszerzają się). 

Potrzebują więcej miejsca, a więc skóra się rozciąga i fałduje.Przyczyną pofałdowania jest więc 
wyrównanie stężenia miedzy ubogą w sól wodą z kranu i słoną wodą w komórkach naszego 
zrogowaciałego naskórka. To zjawisko zwane jest osmozą.Żeby dłonie nie puchły podczas dłuższej kąpieli, 
trzeba by dodad do wody sporo soli (pytanie tylko, kto by to wytrzymał:)).Jako ciekawostkę dodam,  
że w Morzu Martwym można kąpad się całymi godzinami, a skóra nadal będzie gładka. 
 

Czy wiesz, że nasz głos nie brzmi dokładnie tak jak  
go słyszymy? 

Może się wydawad, że nasz głos brzmi dokładnie tak jak 
go słyszymy. Nie jest to jednak prawdą. Nasz głos brzmi 
inaczej dla nas i inaczej dla osób z otoczenia. 
O tym, że nasz głos brzmi inaczej dla nas samych, a inaczej  
dla innych, możemy się przekonad odsłuchując nagranie 
własnego głosu. Nie ważne jak dobry jakościowo byłby 
sprzęt nagrywający, nasz głos zawsze brzmi dla nas obco  

i dziwnie, podczas gdy głos naszych znajomych - normalnie i znajomo.Nie chodzi o to, że sprzęt 
nagrywający zniekształca głos (robi to tak naprawdę minimalnie), lecz wynika to z faktu, że tylko częśd 
dźwięku trafia wraz powietrzem do naszych uszu. Głębsze tony docierają do ucha poprzez głowę,  
a dokładniej mówiąc - tony wytwarzane w krtani przenikają do bębenków w uchu przez mięśnie szyi  
i twarzy, kości szczęki i czaszki. Mięśnie i kości rezonują dźwięk i wydaje nam się, że nasz głos jest głęboki, 
dźwięczny.Jednak osoby z otoczenia nie słyszą tych niskich tonów pochodzących z naszego wnętrza,  
a jedynie te, które docierają do nich wraz z powietrzem. Dla nich więc nasz głos jest wyższy, podobny  
do tego z nagrania. 
 
 

Kasia Zawistowska, kl. IVc 

http://czywiesz.polki.pl/zdrowie/293594,Czy-wiesz-dlaczego-z-glodu-burczy-w-brzuchu.html
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DZIECIAFRYKI 
Działamy na rzecz ubogichmieszkańców Afryki! 

 
undacja DZIECI AFRYKI została założona 15 kwietnia 

2009 r. i jest owocem wizyty jej fundatorów w Afryce na początku tego rok. 

Paweł Werakso i Robert Noga podróżując po Czarnym Lądziez każdym dniem na nowo 

odkrywali ludzką biedę; głód, choroby, cierpienie, prymitywne warunki życia. Najbardziej 

poruszyły ich losy ludzi starych, chorych, dzieci oraz ubogich rodzin. Z każdym dniem wzrastał 

ich podziw dla bezinteresownej, trudnej, pełnej wyrzeczeń i niebezpieczeństw pracy misjonarzy. 

Przekonali się osobiście, że darując potrzebującym cząstkę siebie, zyskuje 

się wielokrotnie więcej. 

W Polsce Fundacja zajmuje się: 

„Kształtowaniem świadomości społecznej  w zakresie działania  

na rzecz niwelowania przyczyni skutków głodu, nędzy, chorób  

i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy jej potrzebującym” 

(statut).Cel statutowy realizowany jest m.in.w formie zajęć edukacyjnych 

w szkołach. 

W dniu 3 września uczniowie  

z klasy 4d odwiedzili siedzibę 

Fundacji w Al. Zjednoczenia 

13.Przyjął nas współzałożyciel Fundacji Pan Robert Noga. 

Opowiedział nam o trudnych warunkach życia 

Afrykańczyków, szczególnie ciężkich dla afrykańskich 

dzieci. Brakuje im podstawowych dóbr i szkolnego 

wyposażenia. Same sobie robią zabawki  

z domowych odpadów, dlatego w Afryce śmieci  

to rzadkość.  

My, uczniowie klasy 4d, w porozumieniu z Fundacją „Dzieci Afryki”, razem ze szkolnym 

kołem wolontariatu organizujemy akcję „Piórniki dla Afryki”i chcielibyśmy zachęcić Was  

do udziału w niej. Do 15 października zbieramy piórniki z wyposażeniem, to jest długopisem, 

ołówkiem, gumką, kilkoma kredkami i pisakami. Dary prosimy przynosić do sali nr 209  

w czasie przerw.W imieniu naszych koleżanek i kolegów z Czarnego Lądu z góry serdecznie 

dziękujemy za każdy odruch serca. 

 

F 
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Naszelektury 

Niedawno przeczytałam książkę ,,Dom 

tajemnic”, której  autorami są Chris 

Columbus (reżyser Harrego Pottera)  

oraz NedVizzini (amerykaoski autor 

powieści dla młodzieży). Książka opowiada 

o trójce dzieci,które w dziwnych 

okolicznościach zostają zamknięte w trzech 

książkach. Rodzeostwo Walker’ów odłącza 

się od rodziców i przenosi do świata 

wymyślonego przez 100-letniego pisarza: 

trafiają w sam środek fabuły jego książek. 

Próbując odnaleźd „Księgę życzeo  

i zagłady” napotkają m. in. piratów, kolosy  

i  dzikich wojowników. Pomagad im będzie 

WillDraper. Razem z Kordelią, Eleonorą  

i Brendanem zmierzymy się z wytworami 

wyobraźni pewnego pisarza, a także z jego demoniczną córką - Wichrową Wiedźmą, która 

ma mroczny plan. Czy Kordelii, Brendanowi i Eleanor uda się wrócid do domu? 

Przeczytajcie, to się dowiecie.Gorąco zachęcam! 

Małgosia Mendelewska, kl.IVc .   
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Samoloty 2 
To druga częśd animowanego filmu Disney'a„Samoloty”. 

Bohaterami  filmu są samoloty i samochody – przyjaciele  

z lotniska. Opowieśd zaczyna się, kiedy słynny  

z podniebnych wyścigów DustyPopylacz wraca  

do rodzinnego miasteczka po kolejnym zwycięskim 

sezonie. Niestety, nie przyszło mu długo cieszyd się  

ze zwycięstwa, ponieważ nieszczęśliwy wypadek podczas 

treningu kooczy jego karierę sportową.Po awarii silnika 

Dusty musi zrezygnowad ze startów w podniebnych 

wyścigach. Jednak, znany z wielkiej odwagi i ogromnego 

ducha walki samolot nie poddaje się i postanawia zasilid 

siły lotniczej straży pożarnej. Leci naspecjalne szkolenie 

do doświadczonego śmigłowca ratowniczego Brygadiera 

Śmigłego. Szkolenie ukooczył z wielkim trudem, ale został w koocu strażakiem. 

Wraz ze swoją nieustraszoną drużyną bierze udział w niebezpiecznej akcji gaszenia pożaru  

w parku narodowym, podczas której poznaje prawdziwe znaczenie słowa bohater… 

Dominik Drewnik, kl. IVd   

     Dusty 
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Rebusy i zagadki 
  

 

Zgadywanka 

Co to za dziwne pismo, czyżby egipskie hieroglify? Ejże, chyba nie. Spróbujcie odczytad tekst 
napisany na tablicy.Jeśli będziecie mieli trudności, pomoże Wam w tym... lusterko. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matematyczny trick 

Weź kalkulator. Wpisz swój numer butów w formacie dwucyfrowym (np. 24) 

 i pomnóż przez 5. Dodaj 50. Pomnóż to przez 20. Dodaj 1014.  

Odejmij od tego Twój rok urodzenia. Teraz masz 4 cyfrową liczbę.  

Pierwsze dwie cyfry to numer TWOICH BUTÓW, a ostatnie dwie, to TWÓJ WIEK. 

 

 

 

                                                To ten sam obrazek. 

 

  



 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec wakacji!!! 
O rany…  

Ależ jestem 

przygnębiony. 


