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SPIS TREŚCI: 
str. 3 – Nasza nowa przewodnicząca  

str. 4-5 – Dzień Nauczyciela – 
marzenia nauczycieli 

str. 6 – Słodkie słabości… naszych 
nauczycieli 

str. 7 – Nowi nauczyciele cz. 2 

str. 8-9 – Spierniczona wycieczka 

str. 10 – Śladami bohaterów – 
relacja z wycieczki do Warszawy 

str. 11 – Czego się słucha w SP3? 

str. 12-13 – Za tajemniczymi 
drzwiami (wieści ze świetlicy 
szkolnej) 

str. 14 – Wiosenne maluchy 

str. 15 – Plecaki mają nadwagę? 

str. 16 – Ping-pong z panią 
sekretarką (Magdaleną Paską) 

str. 17 – VS (pan Marcin Sokołowski 
i Maciek Kożuchowski z 8c) 

str. 18 – A może harcerstwo? 

str. 19 – Świat kryształów  
i minerałów – moja pasja! 

str. 20 – Recenzja filmu „Orlęta. 
Grodno’39” 

str. 21 – Recenzja filmu „Johnny” 

str. 22-23 – Świętowanie Halloween 

str. 24 – Jesienne przepisy  

Przyjemnej lektury! 

 

Drodzy czytelnicy, 
kończy się drugi miesiąc nauki, w którym 
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, 
czyli nasze wspólne święto (i nauczycieli,  
i uczniów) oraz ważny dla wszystkich Dzień 
Patrona Szkoły. W październiku wiele klas 
pojechało na wycieczki, pierwszoklasiści 
zostali pasowani na uczniów, a nasz pan 
dyrektor otrzymał nagrodę Ministra 
Edukacji za wybitne osiągnięcia w roli 
dyrektora szkoły. Mamy więc wiele 
powodów do radości… W listopadzie 
ósmoklasiści napiszą egzaminy próbne,  
w szkole będą też akcje związane ze 
Świętem Niepodległości. Krótko mówiąc - 
przed nami kolejny miesiąc pełen wyzwań. 
Oby był tak samo udany jak październik! 
Tego życzymy Wam i sobie także! 

Wasze cenzorki 
Agnieszka Kożuchowska 

Izabela Saganowska 
STOPKA REDAKCYJNA: 
- dziennikarze z kl. 8a – Ola Buczek, Ola 
Marchlik, Lena Lipińska, Anna Baran, Ola 
Michałowska 
- dziennikarze z kl. 8b –Zuzia Bała, 
Gabrysia Antonkiewicz, Ala Końska, 
Patrycja Maciejewska, Emilia Piętka, 
Mateusz Jedliński, Gabriel Zgódka, 
Dominika Wrona, Zuzanna Juszczuk 
- dziennikarze z kl. 8c – Amelia Brodzik, 
Zofia Gągol, Maciej Kożuchowski, Dominik 
Szczęsny 
- dziennikarze z kl. 8e – Anna Władzińska, 
Zuzanna Dąbrowska, Wiola Mielnik 
- dziennikarze z kl. 6a – Jakub Bożym, 
Mikołaj Madziar 
- dziennikarze z kl. 6b – Kinga Podrucka 
- okładka – Joanna Luba z 8b 
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NASZA NOWA PRZEWODNICZĄCA 
Dnia 29 września odbyły się wybory do samorządu 

uczniowskiego. Uczniowie klas 4-8 głosowali na wybranych 

przez siebie kandydatów na przewodniczącego szkoły. W 

przeddzień kandydaci zaprezentowali swoje pomysły przed 

społecznością. W hali sportowej wszyscy uczniowie mogli 

wysłuchać krótkich prezentacji kandydatów - każdy 

opowiadał nie tylko o swoich pomysłach, swoim programie 

wyborczym, ale też o swoich pasjach, zainteresowaniach 

czy wyróżniających go wśród innych cechach czy umiejętnościach. Spośród sześciorga 

kandydatów, osobą na którą najchętniej głosowano, była Amelia Brodzik z klasy 8c. Oto 

pierwszy wywiad z nową przewodniczącą samorządu uczniowskiego. 

Maciej Kożuchowski: Co Cię skłoniło do startowania w wyborach do samorządu? 

Amelia Brodzik: Chciałam spróbować, jak to jest być w samorządzie szkolnym. 

MK: Jakie są Twoje pomysły, które chcesz wprowadzić w naszej szkole? 

AB: Na pewno więcej dyskotek, dni tematyczne, skrzynkę pocztową, promocyjny 

film szkoły, dzień sportu oraz noc filmowa. 

MK: Czy możemy w najbliższym czasie spodziewać się już jakiś Twoich działań?  

AB: Oczywiście, najbliższa akcja to dzień nauczyciela, ale najbardziej dla uczniów 

chciałabym zorganizować dni tematyczne. 

MK: Co sądzisz o tym, aby uczniowie przekazywali samorządowi swoje pomysły? 

Czy byłyby one realizowane? 

AB: Tak, oczywiście. Moim zdaniem byłoby super, gdyby wszyscy uczniowie brali 

czynny udział w życiu szkoły i dawali nam swoje pomysły. Samorząd rozpatrzyłby 

te pomysły i może by coś dodał. 

MK: Jak  członkowie samorządu uczniowskiego współpracują ze sobą? Czy 

odbywają się jakieś spotkania organizacyjne? 

AB: Współpracę mamy świetną, ponieważ wszyscy się kolegujemy i dobrze 

dogadujemy. Spotkania odbywają się na razie na przerwach, ale ustalimy termin 

dłuższych spotkań po lekcjach. 

MK: Jak wyobrażasz sobie współpracę z nauczycielami i dyrekcją? 

AB: Na pewno będzie bardzo dobra, ponieważ nauczyciele i dyrekcja są bardzo 

wyrozumiali. 

MK: Dziękuję za rozmowę.                                                   Maciej Kożuchowski, 8c 
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DZIEŃ NAUCZCYIELA 
Zacznijmy od formalnej definicji. 
Dzień Nauczyciela to tak naprawdę Dzień Edukacji 

Narodowej, czyli polskie święto oświaty i szkol-

nictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 

roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków 

nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na 

mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Dlaczego obchodzimy to święto 14 października? Upamiętnia dzień 

14 października 1773 roku, w którym utworzona została Komisja Edukacji 

Narodowej. Początkowo Dzień Nauczyciela miał być obchodzony 20 listopada, 

ponieważ ustalono ten dzień Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela, 

ostatecznie tak się nie stało. 

Dla uczniów Dzień Nauczyciela to dzień wolny. Nie ma wtedy lekcji, nie 

przychodzimy do szkoły. Okazuje się, że dla nauczycieli ich święto nie jest dniem 

wolnym. Tego dnia w naszej szkole organizowane jest uroczyste pasowanie na 

ucznia i zerówkowicza. Poza tym niektórzy nauczyciele opiekują się młodszymi 

uczniami w świetlicy, inni biorą udział w uroczystościach miejskich. Często tego 

dnia odbywają się dla nauczycieli szkolenia.  

Postanowiłyśmy zapytać, co robiliby nasi nauczyciele, gdyby Dzień Nauczyciela 

był dla nich dniem wolnym? Oto odpowiedzi:   

Pan Marcin Sokołowski – Pojechałbym na baseny termalne. 

Pan Marek Kudelski – Przygotowywałbym zajęcia wf-u. 

Pani Beata Osińska – Pojechałabym w góry.  

Pani Agnieszka Nowak – Poszłabym na grzyby.  

Pani Agnieszka Kożuchowska – Poleciałabym na egzotyczną wyspę 

i odpoczywała na leżaku, słuchałabym szumu morza. 
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Pani Klaudia Potiuk – Poszłabym na grzyby, bawiłabym się z psem i poszłabym 

wieczorem do kina.  

Pan Tomasz Ruta – Jeździłbym rowerem. 

Pani Izabela Saganowska – Piłabym gorącą herbatę z cytryną, miodem i 

imbirem, czytając książkę pod kocem. 

Pani Aldona Szewczyk – Biegałabym.  

Pan Sebastian Parulski – Pracowałbym przy swoich samochodach. 

Jak widać, nasi nauczyciele chcieliby spędzić swoje święto aktywnie lub 

wypoczywając na swój własny sposób. Mamy nadzieję, że choć częściowo udało 

się te marzenia spełnić. 

CIEKAWOSTKA   

Dzień Nauczyciela jest obchodzony 

w większości krajów na świecie. Często 

jego data związana jest z życiem postaci 

istotnej dla edukacji w danym kraju. 

Na terenie byłej Czechosłowacji jest to 28 

marca, czyli rocznica urodzin pedagoga i 

filozofa, Jana Amosa Komenskiego. W Argentynie święto to przypada na 11 

września, w dzień śmierci pierwszego cywilnego prezydenta tego kraju – Dominga 

Faustina Sarmiento. Za jego czasów podwoiła się liczba szkół, natomiast system 

edukacji był jednym z najlepszych w Ameryce. Obecnie święto obchodzone jest 

nawet przez kilka dni. Na Litwie Dzień Nauczyciela celebrowany jest 5 

października, który dla belfrów jest dniem wolnym. Uroczystości zaczynają się w 

wigilię święta, kiedy to starsi uczniowie mogą prowadzić lekcje dla młodszych 

kolegów. W niektórych szkołach świętuje się również 14 października ze względu 

na liczną mniejszość polską. Najhuczniejszy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w 

Tajlandii, gdzie jego nazwa to Wai Kru. W dniu tym ma miejsce wiele ceremonii 

podkreślających niezwykłą rolę pedagogów. 

Naszym nauczycielom życzymy, by ich praca była zawsze doceniana. 

Zosia Gągol, Amelka Brodzik, 8c 
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SŁODKIE SŁABOŚCI… NASZYCH NAUCZYCIELI! 

Każdy z nas ma jakieś ulubione dania, ulubione desery, ulubione słodycze, którym 

nie może się oprzeć, mimo że czasem wypadałoby sobie czegoś odmówić (dla 

zdrowia oczywiście!). Jest to szczególnie trudne w przypadku słodyczy… Mogę 

zatem wyciągnąć wniosek, że każdy z nas ma jakieś swoje „słodkie słabości”, czyli 

takie słodkości, którym się nie opiera i które zawsze go skuszą, nawet jeśli ma 

mocne postanowienie, żeby co nieco ograniczyć. W związku z obchodzonym 14 

października Dniem Edukacji Narodowej, postanowiłam zapytać naszych 

Nauczycieli,  jakie są ich „słodkie słabości”. Oto odpowiedzi: 

Pani Agnieszka Rycharska: sernik 

Pani Klaudia Potiuk: Milky Way 

Pan Sławomir Rybiński: Raffaello  

Pani Aldona Szewczyk: tiramisu 

Pani Agnieszka Nowak: wszystko 

z czekoladą 

Pani Wioletta Głąbicka: owoce 

Pani Monika Gromulska: pączki 

Pani Marzena Borucka: malinowa chmurka 

Pan Marcin Sokołowski: Kinder Bueno / Knoppers  

Pan Artur Jankowski: jagodzianki 

Pani Martyna Woźnica: beza 

Pani Ewelina Frankiewicz: orzechowiec / czekolada z orzechami 

Pani Marlena Koseska: ciasto snickers 

Pani Marzena Grzyb: malinowy serek mascarpone  

Pani Paulina Goebel: czekolada 

Życzę wszystkim Nauczycielom, żeby czasem ulegali pokusie i dla przyjemności 

podjadali swoje ulubione słodkości!                                 Patrycja Maciejewska 8b 
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NOWI NAUCZYCIELE – cz. 2 
W poprzednim numerze gazetki szkolnej zaprezentowana została pierwsza grupa 

nowych nauczycieli, a teraz chcę przedstawić kolejnych nauczycieli, którzy od 

września pracują w naszej szkole. Te panie mają już nieco łatwiej, ponieważ mogą 

powiedzieć o swoich wrażeniach z perspektywy dwóch miesięcy współpracy.  

                         PANI MARTYNA WOŹNICA (NAUCZYCIELKA MATEMATYKI): 
                                Moje wrażenia są zdecydowanie pozytywne. Radzę uczniom, 
                                żeby korzystali z lekcji i zapamiętywali jak najwięcej, aby mieli  
                                mniej nauki w domu i mogli rozwijać swoje pasje. 

 
 
 

 

PANI IWONA KARWOWSKA (NAUCZYCIELKA WSPOMAGAJĄCA): 

Bardzo mi się podoba w naszej szkole. Radzę uczniom, aby  

mniej się stresowali i poświęcali dużo czasu poza szkołą na  

rozwijanie się w przedmiotach, które ich interesują. 

                                
 
PANI MIROSŁAWA KESNER (NAUCZYCIELKA WSPOMAGAJĄCA):  

                               Mam same pozytywne wrażenia - jest miło, pracuję tu z  
                               sympatycznymi nauczycielami i uczniami. Moją radą dla  
                               uczniów jest, aby doceniali to, że mają tak miłych nauczycieli 

 
 
 

PANI MAŁGORZATA CHODOREK (NAUCZYCIELKA BIOLOGII): 

Z jednymi klasami pracuje mi się łatwiej, a z niektórymi  
gorzej. Porównując ze szkołą, w której również uczę, jest  
tutaj głośniej na korytarzach. Radzę uczniom, aby  
systematycznie się uczyli i zdobywali satysfakcjonujące 
oceny. Zwracam uwagę na aktywny udział w lekcji. 
 

Informacje zebrała Zuzanna Juszczuk, 8b 
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SPIERNICZONA WYCIECZKA 

W dniach 10-11 października odbyła się 2-dniowa wycieczka szkolna do Torunia. 
Wzięli w niej udział uczniowie klas 8b, 8c i 8e. Celem wycieczki było zwiedzenie i 
poznanie historii miasta oraz zintegrowanie się młodzieży.  
DZIEŃ 1: 
Odjazd był o wczesnej godzinie, więc musieliśmy rano wstać, co jest dla wielu 
osób trudnym zadaniem. Jechaliśmy około 5 godzin, dlatego w autokarze można 
było się zdrzemnąć. Gdy dojechaliśmy na miejsce, od razu zaczęliśmy zwiedzać, a 
do hotelu trafiliśmy dopiero na wieczór. Nasza pani przewodnik zabrała nas na 
spacer po mieście. 
Jednym z zabytków Torunia była Krzywa Wieża, która w dawnych czasach była 
basztą obronną. Związana jest z nią legenda, że gdy ktoś oprze się o nią plecami, 
wyciągnie ręce przed siebie i się nie przewróci, to znaczy, iż nie zgrzeszył. 
Oczywiście nikomu się to nie udaje. My też próbowaliśmy…  
W drodze do dawnej baszty mijaliśmy takie zabytki jak: Kościół św. Jakuba, Teatr 
kukiełkowy, Zakon Krzyżacki, Kościół św. Janów.  
Następnie skierowaliśmy się do pomnika osła, symbolizującego dawne kary dla 
toruńskich żołnierzy. Na podobnym osiołku z drewna sadzano nieposłusznych 
mężczyzn i przywiązywano im do nóg ciężarki ołowiane, co powodowało ból ich 
części intymnych i pohańbienie. Potem udaliśmy się do staropolskiej piernikarni, 
w której wyrabialiśmy swoje pierniki w przeróżnych kształtach. Dowiedzieliśmy 
się także o przydatnych zastosowaniach przypraw zawartych w tamtejszych 
piernikach. Następnym punktem naszej wycieczki była Piwnica Hanzy, w której 
poznaliśmy toruńsko-kupieckie opowieści w zabawny i interesujący sposób.  
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Ten dzień zanurzył nas w historię miasta i pokazał piękną, gotycką architekturę 
Torunia zgodnie z hasłem reklamującym miasto: „Gotyk na dotyk”. 
DZIEŃ 2: 
Na początku odwiedziliśmy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, w którym 
mogliśmy oglądać wystawy na różne tematy naukowe, dobrze się przy tym 
bawiąc.  
Później czekał nas odpoczynek od spacerowania, który spędzony był w 
planetarium. Seans przedstawiał warunki pogodowe na różnych planetach i 
ciałach niebieskich.  
Ostatnim miejscem, które mieliśmy przyjemność zwiedzić, było muzeum 
ukazujące życie Mikołaja Kopernika. Dowiedzieliśmy się ciekawych faktów z jego 
życia i zobaczyliśmy przedmioty z czasów wielkiego astronoma.  
Dowiedzieliśmy się też, że Toruń był miejscem pierwszego polskiego wydania 
„Pana Tadeusza” w roku 1858. 
Na zakończenie wyjazdu, mimo zmęczenia, wszyscy byliśmy zadowoleni z 
toruńskiej przygody. Powrót trwał ok. 5 godzin (chociaż wydawało się, że więcej, 
gdyż wszyscy już chcieliśmy być w domu).  
Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli doświadczyć równie ciekawej 
wyprawy. 

 
Anna Władzińska, Zuzanna Dąbrowska, 8e 
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ŚLADAMI BOHATERÓW   
W ostatni wrześniowy piątek klasy 8a i 8e 
wybrały się na wycieczkę do Warszawy 
śladami bohaterów książki Aleksandra 
Kamińskiego pt. ,, Kamienie na szaniec’’.  
 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00. 
Pierwszym punktem wycieczki były 
warszawskie Powązki, na których 
odwiedziliśmy groby głównych bohaterów  
- Alka, Zośki i Rudego, autora książki, 
mauzoleum żołnierzy wyklętych oraz ludzi, 
którzy w jakiś sposób zapisali się w historii 
Polski. 
Podczas drogi z cmentarza na Pawiak 
przejeżdżaliśmy obok szkoły, w której 
uczyli się bohaterowie - Liceum im. 
Stefana Batorego. Szkoła funkcjonuje do 
dziś. 
Kolejnym przystankiem na naszej drodze był wcześniej wspomniany Pawiak. 
Znajduje się on przy ul. Dzielnej 24/26 i jest to miejsce, w którym odbywały się 
tortury. Przebywał tam, m. in. Rudy. Podczas pobytu na Pawiaku wysłuchaliśmy 
wypowiedzi byłych więźniów oraz dowiedzieliśmy się, w jak przerażający sposób i 
przy użyciu jakich narzędzi znęcano się nad osobami tam przebywającymi. Na 
pewno nikt z nas nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji. 
Trzecim muzeum, które mieliśmy okazję zwiedzić, było Mauzoleum Walki i 
Męczeństwa przy al. Szucha. Miejsce to, podobnie jak Pawiak, służyło kiedyś do 
znęcania się i torturowania. To właśnie tam trafił Rudy zaraz po aresztowaniu. 
Wówczas znajdowała się tam warszawska siedziba Gestapo. Dziś w tym budynku 
mieści się Ministerstwo Edukacji i Nauki. W muzeum obejrzeliśmy film dotyczący 
sposobu aresztowań oraz tortur. Był to ostatni punkt naszej wycieczki.  
Z Warszawy wyjechaliśmy obdarzeni nową wiedzą na temat traktowania 
więźniów podczas II wojny światowej. Bohaterowie „Kamieni na szaniec” stali 
nam się bliżsi. Łatwiej zrozumieć fakty opisane w lekturze, kiedy widzi się miejsca, 
w  których się rozgrywały. To jedyna taka lektura, w której opisane wydarzenia 
naprawdę się rozegrały. 

Ola Buczek, Ola Marchlik, Lena Lipińska, 8a 
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CZEGO SIĘ SŁUCHA W SP3? 
Muzyka, czyli jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę 
słuchacza. Muzyka przydaje się również w medycynie, np. pacjenci po operacji 
mają puszczaną muzykę, która (uwaga!) łagodzi ból czy uspokaja. Oczywiście 
wybierają i dostosowują ją terapeuci. Czy zauważyliście, że w dużych sklepach też 
jest puszczana muzyka? Jak sądzicie, czemu ma ona służyć? Chyba nie trudno 
zgadnąć, że chodzi o to, byśmy w tym miejscu zostali jak najdłużej i kupili jak 
najwięcej. 
Każdy z nas ma ulubioną piosenkę i rodzaj muzyki, więc czemu nie zapytać o to 
naszych uczniów i nauczycieli?  Przeczytajcie i posłuchajcie piosenek, których się 
słucha w SP3. 
 

● p. Agnieszka Nowak: Mam swoją własną składankę piosenek, ale 
ostatnimi czasy zaczęłam słuchać Michaela Jacksona, który przypomina 
mi czasy dzieciństwa. 

● Natalia Kowalczyk kl. 8A: Najczęściej słucham zespołu TXT (Tomorrow X 
Together) i ich piosenki ,,Eternally”, podoba mi się rodzaj muzyki k-pop. 

● Amelia Gałązka kL.8C: Podoba mi się piosenka ,,Shut up and dance with 
me”, lubię w niej energiczną melodię. 

● Gabrysia Powałka kL.5A: Lubię zespół Blackpink i piosenkę ,,Shut down”, 
bo jest rytmiczną piosenką, do której można fajnie potańczyć. 

● Kinga Podrucka kL.6B:  Często słucham utworu ,,Freak on a leash” 
twórców Korn. 

● p. Sławomir Rybiński: Piosenka ,,Chemia nowej ery” jest moją ulubioną, 
jest poważna i ma mocny przekaz. 

● Lena Wojciechowska kL.8D: Motywujący przekaz ma piosenka ,,Never 
give up” SIA. 

● Alicja Końska kL.8B: Utwór Paktofoniki ,,Jesteś Bogiem”; podoba mi się 
w nim rytm i tekst. 

 
Mamy wiele rodzajów muzyki, ale wymienimy najsłynniejsze: pop, rock, kpop, 
dance, trap/rap, klasyczna. Z odpowiedzi naszych rówieśników i nauczycieli 
można wywnioskować, że każdy słucha czegoś innego i powinniśmy to szanować.  
Pamiętajmy też, że muzykę można zdefiniować jako melodię, utwór, który jest 
skomponowany przez kompozytora. Można usłyszeć ją w radiu, operze czy 
teatrze, opisuje ona emocje i potrafi wprawić nas w określony nastrój. 

Ania Baran, Aleksandra Michałowska, 8A 
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ZA TAJEMNICZYMI DRZWIAMI 
Czy wiecie, co dzieje się w szkolnej świetlicy? 
 

 
Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
17:00. Jest dostępna dla wszystkich uczniów, ale najczęściej korzystają z niej 
uczniowie z kl. 1-3. Spędzają tam czas przed lekcjami lub po lekcjach. 
W świetlicy pracują nauczyciele: pani Lucyna Smużyńska, pani Milena Gniado, 
pani Anna Piętka oraz pan Tomasz Ruta, pani Urszula Ćwiek, pani Katarzyna 
Kozłowska-Wyszogrodzka. Funkcje pomocy nauczyciela pełni pan Sebastian 
Gniado.  
DZIECI 
Dzieci uwielbiają się tam bawić zabawkami. Zdecydowanie ulubionymi są klocki, 
ale także pluszaki, gry planszowe, karty. A jakie były Wasze ulubione zabawki  
w świetlicy? 
W świetlicy szkolnej nie tylko odrabia się lekcje i odpoczywa. Są też prowadzone 
dla dzieci zajęcia. Według dzieci najlepsze są zajęcia plastyczne, ale również na 
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liście ciekawych zajęć znajdują się zajęcia: integracyjne, polonistyczne, zajęcia 
sportowe, podchody oraz parę innych. A Wy jakie lubicie dodatkowe zajęcia?                                                                                                              
Spytałam dzieci, co je zachęca do chodzenia do świetlicy? 
Pojawiały się odpowiedzi takie jak: zabawa, nauczyciele, oglądanie bajek i wiele 
podobnych. Nasi uczniowie zdecydowanie lubią to miejsce. 
A jak jest z nauczycielami? Dlaczego wybrali pracę w świetlicy? 
NAUCZYCIELE 
Pani Milena Gniado studia rozpoczęła z myślą o własnej klasie. Po studiach została 
przydzielona jej praca w świetlicy szkolnej w innej szkole. Pani Milena polubiła 
pracę z dziećmi w świetlicy szkolnej. Kiedy zaczęła pracę w naszej szkole – wybrała 
właśnie pracę w świetlicy. 
Następnym nauczycielem, którego zapytałam, dlaczego pracuje w świetlicy, był 
pan Sebastian Gniado. Pan Sebastian lubi przebywać z dziećmi, widać to zwłaszcza 
przy zabawie z nimi, po radości dzieci i pana Sebastiana. Twierdzi, że zaczął 
pracować w świetlicy szkolnej, ponieważ go żona zmusiła, ale widać, że lubi tę 
pracę. 
Ostatnim nauczycielem, którego zapytałam o pracę w świetlicy, był pan Tomasz 
Ruta, nauczyciel wychowania fizycznego oraz nauczyciel działający w świetlicy 
szkolnej. Pana Rutę do pracy w świetlicy zmusiła sytuacja, ale po jakimś czasie 
przepracowanym w świetlicy polubił tę nową posadę i nie chce z niej rezygnować. 
MIEJSCE 
Jak widać – i dzieci, i nauczyciele lubią przebywać w świetlicy. To miejsce ładne, 
przestronne, dobrze wyposażone, podzielone specjalną przesuwną ścianką 
działową na dwie części – do pracy i do zabawy. Dodatkowo świetlica dysponuje 
też zewnętrznym patio oraz korzysta z hali sportowej na zajęcia sportowe i placu 
zabaw. W świetlicy można oglądać bajki, tańczyć, bawić się na magicznym 
dywanie, korzystać ze sprzętów do zabaw ruchowych. Naprawdę trudno się tam 
nudzić. 
Okazało się, że świetlica szkolna ma swoje tajemnice. Jedną z nich jest to, że jedna 
z pań pracujących w świetlicy ma prawo jazdy na dinozaury. 
Druga tajemnica wiąże się z bitwą wodną. Otóż tylko osoby wtajemniczone znają 
datę tej wodnej zabawy rozgrywanej przez śwtieliczaków. Podpowiedź brzmi: 
„gdy ciepła blask ogrzeje, gdy promyk radości widać”. A więc kiedy odbywa się 
bitwa wodna? Zgadnijcie sami. 
Życzymy wszystkim świetliczakom i ich opiekunom – DOBREJ ZABAWY i DOBREGO 
ODPOCZYNKU po dniu pełnym zajęć szkolnych lub przed lekcjami. 

Wiola Mielnik, 8e 
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WIOSENNE MALUCHY 
Kuba i Mikołaj z kl. 6a postanowili zbadać statystykę urodzin w klasach 1-3. Zebrali 
informacje na temat miesięcy, w których rodzili się najmłodsi uczniowie w naszej 
szkole i oto analiza tych danych. 
Najwięcej uczniów z kl.1-3 urodziło się w miesiącach wiosenno-letnich: 

 
Najmniej urodzin przypada na sierpień. W tym letnim miesiącu kończącym 
wakacje urodziło się tylko 12 uczniów z klas 1-3 (na niemal 300 wszystkich 
maluchów). 
CIEKAWOSTKI: 

 Tylko w dwóch klasach uczniowie urodzili się we wszystkich miesiącach 
roku – są to kl. 1c i 3a. 

  Najwięcej pierwszoklasistów urodziło się w lipcu, drugoklasistów –                   
w  kwietniu, a wśród trzecioklasistów dominują trzy najpopularniejsze 
miesiące urodzinowe – kwiecień, czerwiec i grudzień. 

 Wiosną urodziło się 77 uczniów, latem – 71, jesienią i zimą – po 67 
uczniów. Wiosna i lato rządzą. 

 Jakie pory roku dominują w poszczególnych klasach? W ośmiu na 
dwanaście klas, czyli w ¾ najwięcej urodzin przypada wiosną i latem. 
Tylko w jednej klasie dominują jesienne terminy urodzin. Oto szczegóły: 

WIOSNA – 3a, 2b, 1c, 2c, 2d 
LATO – 1a, 1b, 1d 
JESIEŃ – 3d 
ZIMA – 2a, 1b, 3b, 3c 
Niezależnie od miesiąca urodzin wszystkim życzymy, by zawsze byli wokół nich ci, 
którzy będą o tych urodzinach pamiętać i powiedzą z tej okazji kilka miłych słów. 

Zbieranie i analiza  informacji  
SkyKubaXD (Jakub Bożym) i MBM (Mikołaj Bartosz Madziar), 6a 
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PLECAKI MAJĄ NADWAGĘ?  
Plecak szkolny towarzyszy nam nie od dziś i każdy wie, 
jak ciężki potrafi być, zwłaszcza gdy danego dnia 
mamy dużo lekcji. Nasuwają się pytania: „Jak ciężki 
faktycznie jest mój plecak?” oraz „Czy jego waga 
może wpłynąć na mój kręgosłup?”. Dzięki danym 
pozyskanym z badań naukowców oraz od naszych 
uczniów, udało nam się odpowiedzieć na te pytania.  
Postanowiłyśmy osobiście przekonać się, ile ważą 
plecaki uczniów w klasach 4-8. Przyniosłyśmy wagę, 
pojawiłyśmy się w tego samego dnia w każdej klasie i 
zważyłyśmy plecaki 6 osób z każdej klasy – mamy 

nadzieję, że uzyskane dane w jakiś sposób zobrazują to, co nosimy na plecach. 
Oto, co udało nam się ustalić. Najlżejsze były plecaki uczniów klas piątych, bo ich 
średnia waga wynosiła 4 kilogramy. Dalej były tornistry klas czwartych i szóstych, 
które średnio ważyły około 4,3 kilograma. Natomiast ciężar toreb uczniów z klas 
ósmych, to w przybliżeniu 4,4 kilograma. Dużo to czy mało?  
Żeby określić, czy waga naszych plecaków jest odpowiednia do wagi ciała, wzrostu 
i wieku uczniów, sięgnęłyśmy do badań, z których dowiedziałyśmy się, że plecak 
nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała „nosiciela”. Czy zatem nasze plecaki 
są dla nas szkodliwe? Zakładamy, że przeciętny czwartoklasista ma dziesięć lat i 
waży ok. 35 kilogramów, to oznacza, że plecak odpowiada 12% jego ciężaru. 
Jednak im starsi jesteśmy, tym jest lepiej. Torby piątoklasistów i szóstoklasistów 
mają już 10% z masy ciała uczniów, a tornistry ósmoklasistów to już tylko 8%.  
Wszystko wskazuje na to, że nasze plecaki zazwyczaj nie są niebezpieczne dla 
naszego zdrowia. To pozytywny wniosek, choć bardzo uśredniony. Trzeba 
pamiętać, że te dane są dość uogólnione i nie odpowiadają właściwej wadze wielu 
uczniów i plecaków, których tego dnia nie zważyłyśmy. Warto zaznaczyć, że 
rekordowa waga plecaka to aż 7 kilogramów, a niektóre były tak lekkie, że trzeba 
je było usunąć ze statystyk, by nie zaniżały średniej. Mamy nadzieję, że to 
amatorskie badanie was zaciekawi, rozwieje wątpliwości oraz odpowie na pytania 
wielu uczniów i rodziców. Nie jest tak źle, jak się powszechnie uważa. A może my 
– uczniowie – z każdym rokiem jesteśmy mądrzejsi i potrafimy rozsądniej pakować 
się do szkoły (umawiamy się, kto bierze podręcznik na dany przedmiot, skoro 
siedzimy w tej samej ławce; nie zabieramy niepotrzebnych materiałów, tylko to, 
co konieczne?). Tej wersji będziemy się trzymać, nam ona się podoba! 

Dominika Wrona, Gabriela Antonkiewicz, 8b 
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PING-PONG Z…PANIĄ SEKRETARKĄ (MAGDALENĄ PASKĄ) 

Pani sekretarka w naszej szkole to najsympatyczniejsza osoba, do której zawsze 

można zwrócić się z prośbą o pomoc. To ona przygotowuje dla nas legitymacje, to 

u niej można umówić się na rozmowę z panem dyrektorem, to ją można poprosić 

o kontakt telefoniczny z rodzicem, gdy ktoś ma jakiś problem. Wiem, że pani 

sekretarka pomaga też w wielu kwestiach naszym nauczycielom. W tym miesiącu 

„zagrałam” w ping-ponga z panią Magdaleną Paską. Zerknijcie na pierwsze 

skojarzenia naszej Pani sekretarki. Ciekawe? 

PING  
(ja: Zuzia) 

PONG  
(pani sekretarka  
Magdalena Paska) 

kwiat róża 
przedmiot szkolny legitymacja 
w wolnym czasie  spacer 
miejsce spotkań  kawiarnia 
hobby  szydełkowanie 
aktorka Kożuchowska (jak trzy 

nauczycielki w naszej szkole😊) 
muzyka  rozrywkowa 
pora roku  jesień 
wymarzony zawód sekretarka 
marka samochodu  ford 
owoc  pomarańcza 
buty  zimowe 
weekend wypoczynek 
praca  wysiłek 

 

 

 

 

 

                                                          Informacje zebrała 

      Zuzia Bała, 8b 
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VS – TE SAME PASJE, INNE MARZENIA 

(PAN MARCIN SOKOŁOWSKI I MACIEK KOŻUCHOWSKI Z 8C) 

 

 
 

Pan Marcin Sokołowski 
(nauczyciel w-fu) 

 
 

Maciek Kożuchowski z 
kl. 8c 

wiosna czy jesień 
 

wiosna wiosna 

koszykówka czy 
siatkówka 

siatkówka koszykówka 

Ulubiona dziedzina 
sportu to… 

piłka nożna lub tenis 
stołowy 

piłka nożna 

Kolor jesieni… 
 

rudy / czerwony pomarańczowy 

Idealna książka na 
jesienny wieczór 

„Hobbit” „Harry Potter” 

Sposób spędzania 
czasu jesienią… 

Idę na siłownię. Leżę pod kocem. 

Jesienny zapach… 
 

grzyby goździki i pomarańcza 

Wymarzona marka 
samochodu 

KIA Rolls-Royce 

Informacje zebrała Gabriela Antonkiewicz z 8b. 
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A MOŻE HARCERSTWO?  
Początek roku szkolnego to w 

wielu domach czas ustalania planów 

zajęć dodatkowych. Najczęściej 

rodzice wymagają, byśmy chodzili na 

zajęcia językowe, na zajęcia sportowe, 

ewentualnie na zajęcia artystyczne 

(muzyczne, plastyczne, kreatywne). Dorośli najczęściej nie myślą o tym, że warto 

zainteresować swoje dziecko harcerstwem. Na szczęście niektórzy młodzi ludzie 

czasem trafiają do działających w Mińsku drużyn harcerskich. Ja jestem harcerką 

od kilku lat i jestem przekonana, że harcerstwo bardzo dobrze wpływa na moje 

życie. Dzięki harcerstwu mam wielu znajomych, w soboty chodzę na zbiórki, na 

których świetnie się bawię i jednocześnie zawsze dowiaduję się czegoś nowego, 

w ciągu roku szkolnego wyjeżdżam na biwaki, a w wakacje na obozy. 

Ostatnio w naszej szkole byli przedstawiciele mojej drużyny po to, by 

zachęcić uczennice i uczniów z klas 4-5 do dołączenia do naszej drużyny. Każdy, 

kto chciał, mógł przyjść na pierwszą zbiórkę, która odbyła się w sobotę 8.10. 

Żałuję, że ta oferta nie wzbudziła zainteresowania wśród uczniów naszej szkoły. 

Na pierwsze harcerskie spotkanie przyszła tylko jedna osoba... Oczywiście do 

drużyny można dołączyć nie tylko na początku roku szkolnego, więc jeśli ktoś 

wtedy nie skorzystał z szansy, to może spróbować także teraz.  

Jeśli miałabym się odwołać do mojego doświadczenia i w ten sposób 

zachęcić kogoś, kto się waha, to napiszę, że na każdej zbiórce rozwijamy 

kreatywność, uczymy się czegoś nowego (nie tylko z wiedzy typowo harcerskiej, 

ale też praktycznej) oraz zdobywamy różne sprawności, bierzemy udział w akcjach 

(np. w akcji znicz). Uczymy się współpracy w grupie, rozwiązujemy różne 

problemy i stajemy się bardziej samodzielni. Harcerstwo to dla wielu z nas sposób 

na życie, to możliwość zaprzyjaźnienia się z ludźmi, dla których ważne są pewne 

wartości. 

Bardzo zachęcam wszystkich uczniów z naszej szkoły do dołączenia do 

302. Drużyny Harcerskiej (poziom kl. 4-6), jak i do 303. Drużyny Harcerskiej (kl. 7-

8). Zapewniam, że nie będziecie się nudzić. Gdyby ktoś poczuł chęć wybrania się 

na zbiórkę, to niech się ze mną skontaktuje albo w szkole, albo mailem na adres: 

emilia.pietka@sp3mm.pl. 

Emilia Piętka 8b 
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ŚWIAT KRYSZTAŁÓW I MINERAŁÓW – MOJA PASJA! 
Moja przygoda z kolekcjonowaniem kryształów i minerałów zaczęła się około 3 lata 
temu. Wszystko rozpoczęło się od pierwszej wystawy, którą wtedy odwiedziłem. Od 
tamtego czasu z każdej wystawy wracam z nowymi kamieniami, które można 
zakupić. Aktualnie mam 55 różnych kamieni i mam zamiar poszerzać moją kolekcję.  
Każdy kryształ oraz minerał jest w jakimś stopniu wyjątkowy. Na całej Ziemi nie 
znajdziemy dwóch identycznych kamieni - będą się one różnić barwą, rysą 
połyskiem i innymi właściwościami, niektóre nawet są wielobarwne. Wiele osób 
może nie wiedzieć, czym tak w ogóle różni się minerał od kryształu. Kryształ ma 
strukturę złożoną z różnych naturalnych materiałów (na przykład kryształ górski). 
Natomiast minerał sam w sobie będzie już materiałem (na przykład kwarc). 
Minerały różnią się również od siebie twardością. Żeby określić twardość minerału, 
używa się porównawczej, dziesięciostopniowej skali Mohsa. Każdemu stopniowi 
tej skali został przypisany minerał: 

● 1 - talk 
● 2 - gips 
● 3 - kalcyt 
● 4 - fluoryt 
● 5 - apatyt  
● 6 - ortoklaz 
● 7 - kwarc 
● 8 - topaz 
● 9 - korund 
● 10 - diament 

Za pomocą tej skali można jedynie stwierdzić, który kamień szlachetny jest 
twardszy od innego. Przykładowo diament (10 w skali Mohsa) jest około 1000 razy 
twardszy od kwarcu (7 w skali Mohsa). Ze względu na charakterystyczny wygląd 
wyróżnia się wiele postaci skupień mineralnych - na przykład ziarniste, słupkowe, 
płytkowe, pręcikowe, groniaste, kuliste i wiele innych. 
Jak rozpoznać kryształ od szkła? Kryształ będzie cięższy od uformowanego na jego 
kształt szkła. Kryształ jest też o wiele bardziej przejrzysty niż szkło. Kiedy w niego 
uderzymy, wydaje dźwięk wyższy i bardziej melodyjny. 
Minerały i kryształy można kupić na giełdach i wystawach, które odbywają się w 
różnych miastach. Polecam odwiedzenie choć raz takiej wystawy – nikogo nie 
pozostawi ona obojętnym!  

Mateusz Jedliński, 8b 
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Orlęta. Grodno '39 
 
We wtorek 4 października uczniowie klas ósmych obejrzeli 
w Kinie Muza polski film wojenny w reżyserii Krzysztofa 
Łukaszewicza pt. „Orlęta. Grodno ‘39”. Film jest 
poruszającym obrazem wojny z Sowietami ukazanej z 
perspektywy dwunastolatka. Brutalność wojny 
przyspiesza dojrzewanie młodych bohaterów, stawia ich w 
skrajnie trudnych sytuacjach, w których nigdy nie powinni 
brać udziału i których nigdy nie powinni doświadczyć ani 
młodzi chłopcy, ani młode dziewczyny. Uczniowie dzięki 
filmowi poznali fragment trudnej historii z roku 1939. 
Na wielu uczniach naszej szkoły film zrobił ogromne 
wrażenie, był przejmujący i poruszający. Co innego znać fakty z historii, a co innego 
zobaczyć przerażenie w oczach dziecka, które może nie rozumie działań 
militarnych, ale czuje strach i zagrożenie.  
 
Obrona Grodna 1939 – działania zbrojne prowadzone w dniach 20 – 22 września 
1939 r. podczas agresji ZSRR na Polskę. Jeszcze przed wojną Grodno było jednym 
z najsilniejszych garnizonów Wojska Polskiego, stacjonowały w nim dwa pułki 
piechoty i dwa pułki artylerii. Podczas walk polskim batalionom pomagali 
harcerze, cywile oraz uczniowie szkół. Polacy nie mieli szans z dobrze 
przygotowanym wojskiem radzieckim. 
 
 
Lokalizacja Grodna w dzisiejszych czasach. 
 
 
 
 
 
 
 
Znajomość historii powinna nas uczyć i 
ustrzegać od błędów. Niestety tak się nie dzieje. 

Dominik Szczęsny, 8c 
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„JOHNNY”- warto obejrzeć 
W ostatnim czasie w kinach pojawił się film w reżyserii 
Daniela Jaroszka pt. „Johnny”. Jest to historia ks. Jana 
Kaczkowskiego, który zmarł w wieku 39 lat z powodu 
raka nerki i glejaka mózgu. Obejrzałem ten film w Kinie 
Muza i chciałbym go Wam polecić.  
Po pierwsze jest to film dzięki, któremu młodzi ludzie 
mogą poznać historię niezwykłej osoby, która mimo 
swojej niepełnosprawności i ciężkiej choroby pomagała 
umierającym ludziom. Ksiądz Jan Kaczkowski był 
zwyczajnym i jednocześnie niezwyczajnym człowiekiem, 
która dawał cierpiącym ludziom swój czas, rozmawiał z nimi, był przy nich. 
Podczas oglądania bardzo podobała mi się także relacja księdza Kaczkowskiego z 
chłopakiem, który znalazł się w hospicjum założonym przez księdza, żeby odbyć 
karę polegającą na odpracowaniu godzin, zamiast trafić do więzienia. 
Poruszające, ale taż czasem śmieszne były sceny ukazujące przyjaźń chłopaka 
wywodzącego się z patologicznego środowiska z księdzem Janem. Patryk dostał 
drugą szansę i ją wykorzystał, jego ciężka praca wśród umierających ludzi 
sprawiła, że udało mu się zmienić życie na lepsze.  
Plusem tego filmu jest zróżnicowane emocjonalnie ułożenie scen. W filmie 
przeplatają się sceny, w których ludzie się śmieją, z takimi momentami, które 
wzruszają, a nawet wywołują łzy. Taka huśtawka emocji powoduje, że trudno 
oderwać się od ekranu.  
Na koniec chciałem docenić film “Johnny” za grę aktorską. Dawid Ogrodnik, który 
grał księdza Kaczkowskiego i Piotr Trojan grający Patryka Galewskiego, świetnie 
wpasowali się w swoje role. Szczególnie trudna była rola tytułowa, ale Dawid 
Ogrodnik poradził z nią sobie doskonale (chyba najtrudniej było zagrać osobę 
bardzo słabo widzącą, a aktor zrobił to naprawdę przekonująco).  
Muzyka w tym filmie była różna, ale na pewno dopasowana do scen. Można 
usłyszeć zarówno utwory hip-hopowe, jak i piosenki rockowe, a na samym 
początku jest nawet jedna pieśń religijna, co zrozumiałe, bo główny bohater był 
księdzem. 
Jeśli ktoś się waha, czy warto wybrać sie do kina na film “Johnny”, to ja uważam, 
że nie tylko warto, ale koniecznie trzeba! Obejrzycie ciekawą historię, która 
powstała na podstawie życia wartościowego człowieka. W filmie grają bardzo 
dobrzy aktorzy - to też plus. Ważne jest też przesłanie filmu - trzeba czynić dobro, 
trzeba dawać swój czasu drugiemu człowiekowi.            (Maciek Kożuchowski, 8c) 
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ŚWIĘTOWANIE HALLOWEEN 
Co roku 31 października odbywa się 
Halloween. Nie jest to rdzennie polskie 
święto. Do naszego kraju przywędrowało ono 
z kręgu kultury amerykańskiej i dość szybko 
znalazło wielu fanów. 
W tym artykule dowiecie się, jak to święto 
obchodzą nasi uczniowie, a jak świętuje się je 
w Stanach zjednoczonych i Meksyku. 
 
Oto wypowiedzi niektórych ósmoklasistów: 
WIKTORIA KLEBAN 8d 
Czy świętujesz Halloween? – TAK. 
Za co się przebierasz? – ZA KRÓLIKA. 
Jak świętujesz? – POPRZEZ ZBIERANIE CUKIERKÓW. 
Co Ci się najbardziej podoba w Halloween? – MOŻLIWOŚĆ WYRAŻANIA SIĘ 
POPRZEZ UBIÓR. 
 
JULIA KOŚCIESZA 8d 
Czy świętujesz Halloween? – TAK. 
Za co się przebierasz? – ZA SIEBIE. 
Jak świętujesz? – CHODZĄC PO CMENTARZU. 
Co Ci się najbardziej podoba w Halloween? – ŻE JEST STRASZNIE. 
 
MATEUSZ JEDLIŃSKI 8b 
Czy świętujesz Halloween? – TAK. 
Za co się przebierasz? – ZA NIC. 
Jak świętujesz? – ZE ZNAJOMYMI. 
Co Ci się najbardziej podoba w Halloween? – KLIMAT. 
 
EMILIA PIĘTKA 8b 
Czy świętujesz Halloween? – TAK. 
Za co się przebierasz? – ZA NIC. 
Jak świętujesz? – ZE ZNAJOMYMI. 
Co Ci się najbardziej podoba w Halloween? – OZDOBY. 
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ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA 8a 
Czy świętujesz Halloween? – TAK. 
Za co się przebierasz? – NIE WIEM. 
Jak świętujesz? – Z KOLEŻANKAMI. 
Co Ci się najbardziej podoba w Halloween? – 
UROK. STRASZENIE DZIECI. 
 
HALLOWEEN W… 
MEKSYKU: 
W Meksyku panuje przekonanie, że o północy 31 października granica między 
światem ludzi i zmarłych zaciera się. Dlatego Meksykanie odwiedzają groby 
zmarłych, przynoszą im ich ulubione jedzenie, ozdabiają nagrobek. Święto to 
nazywane jes Día de Muertos. Ale to nie ma wiele powiązań z Halloween, choć 
rzeczywiście znacznie odbiega od polskiego świętowania pamięci zmarłych. 
STANACH ZJEDNOCZONYCH: 
W USA święto to jest bardzo popularne. Do tego święta Amerykanie przygotowują 
się z niewielkim wyprzedzeniem. Przygotowują domy i cukierki, żeby dzieci same 
albo z rodzicami późnym popołudniem wychodziły zbierać słodkości w 
przebraniach zgodnie z zabawą – cukierek albo psikus. 
Symbolem tego święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z 
wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, czarownice, 
wampiry, pajęczyny, trupie czaszki, czy czarne koty. Do Polski to święto dotarło w 
latach 90-tych XX wieku. Prawdopodobnie Halloween to święto pochodzenia 
pogańskiego. Na dawnych terenach polskich też obchodzono podobne święto o 
nazwie DZIADY. Poznacie jego przebieg dzięki utworowi Adama Mickiewicza. 
Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli 
wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich Świętych. W polskiej 
tradycji Święto Wszystkich Świętych obchodzone jest 1 listopada i ma zupełnie 
inny charakter – wiąże się z odwiedzaniem cmentarzy i oddawaniem hołdu 
osobom zmarłym. 

Kinga Podrucka, 6b 
Źródła zdjęć: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fian_e_abbott%2F490
20534506&psig=AOvVaw0t78r1mzk6LQKehPHwho6r&ust=1666373475870000&source=images&cd=vfe&ved=
0CA4QjhxqFwoTCPiju42r7_oCFQAAAAAdAAAAABAE 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AHallowe

en-

2870607_1920.jpg&psig=AOvVaw0OjubKOv88SqKOZRMJumXF&ust=1666373986650000&source=images&cd=

vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCNCP6YCt7_oCFQAAAAAdAAAAABAR 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fian_e_abbott%2F49020534506&psig=AOvVaw0t78r1mzk6LQKehPHwho6r&ust=1666373475870000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPiju42r7_oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fian_e_abbott%2F49020534506&psig=AOvVaw0t78r1mzk6LQKehPHwho6r&ust=1666373475870000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPiju42r7_oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fian_e_abbott%2F49020534506&psig=AOvVaw0t78r1mzk6LQKehPHwho6r&ust=1666373475870000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCPiju42r7_oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AHalloween-2870607_1920.jpg&psig=AOvVaw0OjubKOv88SqKOZRMJumXF&ust=1666373986650000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCNCP6YCt7_oCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AHalloween-2870607_1920.jpg&psig=AOvVaw0OjubKOv88SqKOZRMJumXF&ust=1666373986650000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCNCP6YCt7_oCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AHalloween-2870607_1920.jpg&psig=AOvVaw0OjubKOv88SqKOZRMJumXF&ust=1666373986650000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCNCP6YCt7_oCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AHalloween-2870607_1920.jpg&psig=AOvVaw0OjubKOv88SqKOZRMJumXF&ust=1666373986650000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCNCP6YCt7_oCFQAAAAAdAAAAABAR
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JESIENNE PRZEPISY 

Gdy na dworze robi się coraz chłodniej, nasz organizm zaczyna upominać się  

o coś ciepłego, żeby się rozgrzać i uzupełnić zapasy, ale też o coś słodkiego, żeby 

zgromadzić kalorie na nadchodzącą zimę. Proponuję i coś na gorąco, i coś na 

słodko (ale jednocześnie zdrowo!) 

JABŁECZNIK NA SYPKO 

Składniki: 

- 1 szklanka mąki, 

-1 szklanka kaszy mannej,  

-1/2 szklanki cukru,  

-jabłka, 

-1 kostka masła 

Mąkę, kaszę manną i cukier wsypujemy do miski i mieszamy. Powstałą mieszaninę 

wsypujemy do formy. Na to układamy jabłka i przykrywamy je pokrojonym 

masłem. Wysypujemy na to drugą połowę proszku, jeszcze raz przykrywamy 

pokrojonym masłem i pieczemy przez ok. 1h w 180 stopniach. 

 

ZUPA KREM Z DYNI 

Składniki: 

- 2-3 kg dyni, 

- 500g ziemniaków obranych ze skórki, 

- 2 większe marchewki,  

- 2 cebule, 

- kawałek imbiru (opcjonalnie), 

- sól, 

- pieprz 

Dynie obieramy ze skóry, wyjmujemy pestki i kroimy w kawałki. Musi być 

minimum 2 kg netto po obraniu. Cebule oraz ziemniaki obieramy i kroimy w dużą 

kostkę. Marchewki obieramy i kroimy w plastry. Do garnka wkładamy dynię, 

ziemniaki, cebule, marchewkę, dolewamy około 2-3 litrów wody, solimy  

i gotujemy pod przykryciem przez 30 minut. Jeśli chcemy rzadszą zupę, dodajemy 

więcej wody, jeśli nie - wystarczą 2 litry. Pod koniec gotowania dodajemy obrany 

i rozdrobniony imbir. Zupę miksujemy. Przed podaniem doprawiamy do smaku 

solą oraz pieprzem.                                                                                 Emilia Piętka 8b 


