
 

 

Kuchnia Amelki                   7              

 

Nikt na świecie nie przytula  

tak jak dzieci w Afryce       9 

 

Wywiad z przewodniczącą  

szkoły                                10 

 

Recenzja Wtyczki               11 

 

 

 

 

 

 

  

 

W tym numerze: 
 
 
Akcja BohaterOn                2 

 

Kalendarz świąt  

nietypowych                       3 

 

Ciekawa książka                5 

 

Co słychać u naszych            
najmłodszych kolegów?     6 

 

 

                                   

 
Jako, że złota jesień zapanowała 

już nad światem, a ranki i wieczory 

robią się już coraz chłodniejsze, 

dlatego Amelka tym razem zaprosi-

ła nas do swojej kuchni i przygoto-

wała aromatyczną i rozgrzewającą 

zupę jesienną. Obejrzycie, przeczy-

tajcie, a następnie może spróbujcie 

zaskoczyć Rodziców i przygotować 

im małą, niespodziankę kulinarną?  

 

Ponadto, jak zawsze proponujemy 

garść informacji kulturalnych oraz 

nowinek i ciekawostek ze świata.  

 

Życzymy owocnej lektury ! 

Gazetka Szkoły Podstawowej  
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

NR 4/2019 

 

PAŹDZIERNIK 2019 Szkolna Wtyczka 

 

Witamy Was w pierwszym numerze 

po wakacjach. Mamy nadzieję, że 

zdążyliście za nami troszkę zatęsk-

nić!  

W tym roku szkolnym powitaliśmy 

w naszym gronie nowych dzienni-

karzy, którzy przybliżą Wam szkołę 

od podszewki.  

W tym numerze chcielibyśmy zapro-

sić Was do lektury dwóch wyjątko-

wych wywiadów z nową Przewod-

niczącą Szkoły: Zosią oraz Moniką 

Motyczyńską, która podzieliła się 

swoimi refleksjami po pobycie w 

Kenii. 

 



 

To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na 

celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania War-

szawskiego oraz historii Polski XX wieku. 

 

 Do akcji w tym roku szkolnym włączyły się klasy siódme. 

Wszyscy uczniowie postanowili stanąć na wysokości zadania i na-

pisać  po kilka ciepłych słów do wybranego Powstańca. 

Klawiatury poszły w ruch. W sumie, jak naliczyłem zostało wysła-

nych 79 kartek online. Kartek, które jak mam nadzieję wywołały 

uśmiech na twarzy osób, które nie chciały zostać bohaterami, ale 

narażając swoje zdrowie,  stały się wzorem do naśladowania. 

Kilkanaście osób z pośród nas zdecydowało się, napisać dłuższy 

list, przybliżyć w nim własną osobę i podziękować z całego serca 

za wolną Polskę i niezłomnego ducha walki. 

 

 

 

 Przez trzy edycje kampanii do uczestników walk o stolicę 

napisano ponad pół miliona kartek! Miło jest na sercu, że wśród z 

nich znalazły się również te od młodzieży ze Słomnik. To wspania-

ły przykład pięknego dialogu pokoleń. 

 
MIŁOŚNIK HISTORII 

 
  

BOHATERON – włącz historię! 
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Wszyscy uczniowie 
postanowili stanąć na 
wysokości zadania       
i napisać  po kilka 
ciepłych słów do 
wybranego Powstańca. 

 

 
 

 
Pamiętamy! 

Chwała Bohate-
rom! 

 
 



 

19 września to Dzień Emitokonów 
 

Ten nietypowy dzień dotyczy znaków typograficznych, które 
wstawiamy często w treści wysyłane do innych osób, chcąc w ten 
sposób przekazać stan emocjonalny, uśmiech czy po prostu pod-
kreślić za jego pomocą swoją wypowiedź. 
 
Po raz pierwszy emotikon pojawił się w prasie 30 marca 1881 
roku - w satyrycznym magazynie "Puck", był to uśmiech przedsta-
wiony za pomocą dwukropka, myślnika i znaku nawiasu  ":-)". 
Data święta wywodzi się jednak od dnia pierwszego użycia emo-
tikona na komputerze. Było to właśnie 19 września 1982 roku, a 
pierwszą osobą, która zastosowała takie zestawienie znaków był 
profesor Scott Fahlaman, który wysłał następująca wiadomość: 
 
19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) 
From: Scott E Fahlman <Fahlman at Cmu-20c> 
I propose that the following character sequence for joke markers: 
: -) 
Read it sideways. Actually, it is probably more economical to 
mark 
things that are NOT jokes, given current trends. For this, use 
: -( 
 
Właśnie ten e-mail uznany został za początek znaczków, które   
w szybkim czasie staną się nieodłącznym elementem komunikacji 
tekstowej.  
 
Emotikony nie są domeną młodzieży i nie towarzyszą wyłącznie 
nieoficjalnemu, luźnemu przekazowi. Kolorowe ikony wylewają się 
z mediów społecznościowych szerokim strumieniem, używają ich 
gwiazdy rozrywki, sportowcy, dziennikarze, pisarze i politycy.  
 
 
 
 
 
 
 

 
         

a.m. 

Kalendarz świąt nietypowych 
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Data święta 
wywodzi się  od 
dnia pierwszego 
użycia emotikona 
na komputerze.  

 

 
 
 
 

 



Katherine Rundell „Dachołazy” 
 

Książkę pt. „Dachołazy” dostałam w prezencie na urodziny. 

Na przeczytanie jej zdecydowałam się po około roku. Na po-

czątku wydawała mi się ciężka i trudna do zrozumienia, jed-

nak zmieniło się to po przeczytaniu kilku pierwszych rozdzia-

łów. Kiedy skończyłam ją czytać stała się jedną z moich     

ulubionych. 

Autorką książki jest Katherine Rundell, która spędziła dzieciństwo 

w Afryce i Europie. Po obronie doktoratu została wykładowcą w 

college'u All Souls w Oxfordzie, ale przede wszystkim stała się 

pisarką na pełen etat. Za swoją twórczość otrzymała wiele na-

gród i wyróżnień. Nocami wspina się na dachy starych budynków. 

 

„Katherine Rundell podarowała młodym czytelnikom pyszną książkę 

– gęstą od przygód, śmieszną i straszną w najlepszych proporcjach. 

„Dachołazy” to fabuła „chłopacka” i „dziewczyńska” zarazem; dla 

opornych i biegłych w czytaniu pospołu. Raz po raz natykamy się 

przy lekturze na kapitalne zdania – świeże, zabawne, poruszają-

ce… „Zawieszamy się” nad nimi z uśmiechem – tak gada do nas 

świetna proza. Rundell winduje literaturę dla młodych na wysoką 

półkę – niełatwo będzie doskoczyć”. 

Joanna Olech 
 

 

Akcja powieści rozgrywa się głownie w Wielkiej Brytanii i Francji. 

Główną bohaterką powieści jest Sophie, sierota znaleziona w 

dniu jej pierwszych urodzin. Unosiła się na środku kanału La Man-

che w futerale na wiolonczelę. Przygarnął ją do siebie naukowiec 

o imieniu Charles. Wychowuje ją wbrew powszechnie przyjętym 

regułom, pod stałym nadzorem Panny Eliot. Wkrótce w ich domu 

wizytę składa komisja, orzekająca iż Sophie powinna zostać ode-

brana Charlsowi. 

 

 Ciekawa książka 
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„Akcja powieści 

rozgrywa się 

głownie w Wielkiej 

Brytanii i Francji. 

Główną bohaterką 

powieści jest Sophie, 

sierota znaleziona w 

dniu jej pierwszych 

urodzin”.  

 

 
 

 
 



W swoich wspomnieniach dziewczyna ma obraz matki ratującej 

się z tonącego statku. Po czasie decydują się na wyjazd do Fran-

cji w poszukiwaniu matki, bowiem żyją wobec zasady „nigdy nie 

przekreślaj możliwego”. 

 

Na początku w poszukiwania angażują francuską policję, jednak 

te działania kończą się bezskutecznie. Postanawiają działać na 

własną rękę. Sophie podczas przebywania w hotelu poznaje 

chłopca o imieniu Matteo.  

 

Matteo jest uciekinierem z domu dziecka, który aby nie zostać 

złapany i ponownie umieszczony w sierocińcu przebywa tylko i 

wyłącznie na dachach francuskich budynków. Dziewczynka znu-

dzona ciągłym przebywaniem w hotelu zaprzyjaźnia się z chłop-

cem i razem z nim nocami wędruje pod gwiazdami.  

 

Darząc się wzajemnym zaufaniem, wzajemnie się wspierają, Mat-

teo wprowadza Sophie do swojego towarzystwa, odkrywa przed 

nią tajemnice miasta. Ona angażuje go potajemnie w poszukiwa-

nia matki, pomaga mu, przynosi jedzenie.  

 

Obydwoje nie żyją jak normalni nastolatkowi, oboje skrywają 

głębszą tajemnicę. Matteo i jego znajomi są dla Sophie doskona-

łym oderwaniem od trudnej rzeczywistości. Charles nieustannie 

poszukuje matki Sophie. 

 

Czy Sophie odnajdzie matkę? Jak zakończy się podróż do Fran-

cji? Co będzie z Matteo, a co z Charlsem? 

 

Emilia Madlewska 
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„Obydwoje nie 
żyją jak normalni 
nastolatkowi, 
oboje skrywają 
głębszą 
tajemnicę”. 

 

 
 

 
 



 

Matematyka da się lubić! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja: 

Co słychać u naszych najmłodszych kolegów? 
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Matematyka - 
dla niektórych 
łatwa, 
dla niektórych 
trudna, 
a już na pewno 
nie nudna :)  

 

 
 



 

Jesienne dary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja: 

Co słychać u naszych najmłodszych kolegów? 
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Na zimę 
zapasów 
Już mamy po 
trosze 
jest marchew, 
buraki, 
kapusta i 
groszek. 

Co nam jesień niesie   
w darze? 

 
 
 

 
 



Składniki: 

 ok.600g mięsa mielonego 

 1 cebula 

 3-4 ząbki czosnku 

 200g przecieru pomidorowego 

 1 czerwona papryka 

 puszka pomidorów 

 puszka kukurydzy 

 puszka czerwonej fasoli 

 1 łyżka papryki słodkiej 

 0,5 łyżeczki papryki ostrej 

 1 łyżka ziół prowansalskich 

 sól, pieprz, cukier 

 olej do smażenia 

 ser żółty 

 
Wykonanie: 
Na rozgrzanym oleju zeszklić cebulę, następnie wrzucić mięso i smażyć (tak, aby się ścię-
ło). Kiedy mięso będzie usmażone, dodać pokrojoną w kostkę paprykę i smażyć przez kilka 
minut, od czasu do czasu mieszając.  
 
 
 
Dodać paprykę słodką i ostrą (można dodać pieprz cayenne - we-
dług upodobań), zioła prowansalskie, sól (jeśli ktoś lubi - wegetę), 
pieprz i podlać wszystko wodą. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gotować kilka minut. Dodać pokro-
jone pomidory z puszki, przecier po-
midorowy i przeciśnięty przez 
praskę czo- snek, pół łyżeczki 

cukru (wydobywa pełnię smaku pomido- rów i dodatkowo zła-
mie kwasowość). 
 
 
 
Gotować kilka minut. Kukurydzę i czerwoną fasolę odcedzić i dodać do zupy. Doprowa-
dzić do wrzenia i gotować kolejne kilka minut. Jeżeli zupa wydaje się być niesłona, czy też 
nieostra, należy doprawić według uznania, ewentualnie dolać wody, jeśli będzie zbyt gęsta. 
Podawać z startym na tarce żółtym serem i pieczywem. 

Smacznego!! 

 

 

 

 

 

Kuchnia Amelki 

Rozgrzewająca zupa meksykańska 
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W numerze czerwcowym zamieściliśmy wywiad z Moniką Motyczyńską, 

która przygotowywała się na wyjazd do afrykańskich sierocińców. Dziś 

z kolei chcielibyśmy zaprezentować Wam garść wspomnień Moniki już  

po powrocie z Afryki. 

Przeczytajcie! 

 

- Czy chciałabyś jeszcze tam wrócić? 

To pytanie pada najczęściej podczas rozmów o Afryce. Wtedy odpowia-

dam w następujący sposób: Generalnie nie zraziłam się i nie jest tak, że nie 

wrócę tam nigdy, ale równocześnie rozpatruję to bardzo w kategorii powo-

łania. W tym roku poczułam, że mam tam pojechać i tak zrobiłam. Zobaczy-

my co przyniesie przyszły rok. Może tym razem będę potrzebna w innymi 

miejscu na ziemi...? 

- Czy mogłabyś zdradzić naszym czytelnikom, co należało do Twoich 

obowiązków? 

Wydawało by się, iż czynności, które wykonywałam były bardzo prozaicz-

ne, ale równocześnie bardzo potrzebne. Min. prowadziłam zabawy dla 

dzieci, kąpałam je, przebierałam, nosiłam razem z nimi wodę z rzeki. Pro-

wadziłam też treningi z samoobrony, urządziłam pokój dla najmłodszych 

chłopców, pomagałam przy opiece medycznej i  wiele można by jeszcze wy-

mieniać. 

- Co się najbardziej zaskoczyło, zszokowało na miejscu? 

To co mnie zaskoczyło niestety negatywnie to bardzo duży chaos, brud oraz 

niezbyt ładny zapach w stolicy Kenii- Nairobi. Niestety nie dba się tam o 

ekologie i śmieci są palone na ulicach na każdym kroku, samochody nie speł-

niają europejskich norm bezpieczeństwa, a sygnalizacja świetlna nie ma 

żadnego znaczenia. 

- Czy mogłabyś opowiedzieć nam o dzieciach, którymi się opiekowałaś? 

Są po prostu przekochane! Nie mają w zasadzie niczego… Jedyne co to 

dwa podkoszulki, dwie pary spodni. Żadnych zabawek, telefonów, lapto-

pów, a pomimo tak dużego nie dostatku materialnego są bardzo szczęśliwe. 

Cały czas się uśmiechają, dużo tańczą i śpiewają. To czego im najbardziej 

brakuje to miłości, którą same potrafią okazać na każdym kroku i jak to nie 

raz powtarzam: „Nikt na świecie nie przytula tak jak dzieci w Afryce”. 

,,Nikt na świecie nie przytula tak jak 

dzieci w Afryce”. 
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To co mnie zasko-
czyło niestety nega-
tywnie to bardzo 
duży chaos, brud 
oraz niezbyt ładny 
zapach w stolicy 
Kenii- Nairobi.  

 
 



 

- Najzabawniejsze Twoje wspomnienie z wyjazdu to ? 

Może nie jest to najzabawniejsze , ale bardzo miło wspominam jazdę samo-

chodem „na pace”. 

- Z jakimi niedogodnościami na miejscu musiałaś się pogodzić? 

Przede wszystkim z brakiem wody. 

- Ty jako Europejka masz pewne przyzwyczajenia kulinarne, jakie nowe 

potrawy, owoce, warzywa spróbowałaś, które do tej pory były dla Cie-

bie obce? 

Moje serce podbiły dwa dania: Sukumałyki czyli duszone liście sukumy z ce-

bulą oraz ciapati- rodzaj grubego naleśnika. Oprócz tego na co dzień ja-

dłam min. mokimo, ugali, gideri. 

Co do owoców zdarzyło mi się jeść takie, których nazw nie pamiętam jednak 

nie zawojowały one mojego podniebienia. Natomiast dobrze znane nam 

mango i banany smakują niewyobrażalnie lepiej niż te, które mamy w Polsce 

 

 

  

 

 

 

 

- Jak radziłaś sobie z brakiem wody? 

Na to pytanie odpowiem krótko: W takich sytuacjach trzeba przyjąć posta-

wę, że jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce. 

- W jaki języku komunikowałaś się ze swoimi podopiecznymi? 

Najczęściej rozmawialiśmy po angielsku, ale nie jest to taki „angielski” jak 

my znamy. Tak naprawdę tydzień zajęło mi zrozumienie „ich” angielskiego, 

ale potem już było z górki. Z małymi dziećmi, które nie znały angielskiego 

można powiedzieć, że porozumiewałam się językiem miłości-wystarczyło 

przytulić. Chociaż nie raz mówiłam do nich po polsku i po tonie głosu oraz 

gestykulacji potrafiliśmy się bez problemu po rozumieć. 

 

                                                                                             H.G 

,,Nikt na świecie nie przytula tak jak 

dzieci w Afryce”. 
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Najczęściej 
rozmawialiśmy po 
angielsku, ale nie jest 
to taki „angielski” jak 
my znamy. Tak 
naprawdę tydzień 
zajęło mi zrozumienie 
„ich” angielskiego, ale 
potem już było z górki.  
 

 

 
 

 
 
 



Anna Udziela: Cześć, Zosiu! Czy odpowiesz na kilka pytań? 

Zosia: Oczywiście! 

Anna: Co skłoniło Cię do tego, aby zostać przewodniczącą szkoły? 

Zosia: Moim marzeniem na początku było zostać przewodniczącą klasy. Niestety nie wy-

szło, dlatego postanowiłam kandydować na przewodniczącą szkoły. 

Anna: Możesz nam zdradzić, co czułaś, gdy dowiedziałaś się, ze uczniowie z naszej 

szkoły wybrali właśnie Ciebie? 

Zosia: Czułam ogromną satysfakcję i radość, a jednocześnie lęk , co będzie mnie czekać w 

roli przewodniczącej. Od razu pochwaliłam się znajomym i Pani wychowawczyni . 

Anna: Bycie przewodniczącą zobowiązuje. Jaki powinien być przewodniczący podaj, 

5 cech. 

Zosia: Myślę, że przewodniczący powinien być: odpowiedzialny, wrażliwy na potrzeby 

innych, kulturalny, prawdomówny, kreatywny. Mam nadzieję, że ja również mam te cechy. 

Anna: Jak godzisz naukę z nowymi obowiązkami? 

Zosia: Przyznam, że nie jest łatwo, ale daję radę. Staram się pogodzić nowe obowiązki 

przewodniczącej z lekcjami i zajęciami pozalekcyjnymi. Zdarza się, że muszę coś załatwić 

podczas lekcji i jestem często zwalniana. Niestety potem muszę nadrabiać zaległości. Przy 

tej okazji podziękuję nauczycielom za wyrozumiałość. 

Anna: Który z punktów wyborczych już zrealizowałaś lub zamierzasz niebawem? 

Zosia: Na pewno został zrealizowany jeden z dni tematycznych („Krawatowy zawrót gło-

wy”). Niestety nie będzie szczęśliwego numerku, ponieważ wraz z samorządem zdecydo-

waliśmy, że dni tematyczne będą lepsze. MYŚLĘ, ŻE Z SAMORZĄDEM I Z WAMI KO-

LEDZY I KOLEŻANKI WIELE ZDZIAŁAMY! 

Anna: Nie samą szkoła żyje człowiek, zdradź nam co robisz w wolnym czasie? 

Zosia: Jak wspomniałam na audycji wyborczej, uczęszczam do szkoły muzycznej. Gram na 

akordeonie. Dodatkowo uczę się także języka angielskiego. 

Anna: Z kim pracujesz w Samorządzie Szkolnym? 

Zosia: W samorządzie pracuję ze wspaniałymi osobami, głównie z: Anią Udzielą, Amelką 

Duszą, Kają Ciałowicz i Kamilem Kwiecińskim. Nad wszystkim czuwają Pani Barbara 

Waszuk i Pani Natasza Łączny. 

Anna: Co w takim razie czeka nas w najbliższym czasie? 

Zosia: Myślę, że na pewno noc w szkole w październiku. Planujemy również zorganizować 

dyskotekę. 

I wiele innych atrakcji, o których jeszcze nie chcę mówić, by nie zapeszyć , by w naszej 

szkole było miło i przyjemnie. 

Anna: Dziękuję za rozmowę, do zobaczenia. 

Zosia: Ja również dziękuję, do zobaczenia. 

 
 

 

,,Z SAMORZĄDEM I Z WAMI KOLEDZY I KOLEŻANKI WIELE 

ZDZIAŁAMY!’’ 
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„Myślę, że prze-
wodniczący po-
winien być: od-
powiedzialny, 

wrażliwy na po-
trzeby innych, 

kulturalny, praw-
domówny, krea-

tywny”. 



Seria GONE. Zniknęli 
Autor Michael Grant 

 

W niewielkim amerykańskim 

miasteczku, w jednej chwili znik-

nęli wszyscy, którzy ukończyli 

piętnaście lat. Świat bez doro-

słych nie jest tak zabawny jak 

mogłoby się wydawać. 

W rozciągającej się wokół mia-

sta strefie zaczyna rządzić pra-

wo pięści. 

 

Bez policjantów, opiekunów, le-

karzy ci, którzy jeszcze niedaw-

no byli dziećmi, wprowadzają 

własne porządki. 

 

Główny bohater, Sam, stara się 

wyjaśnić zagadkę i nie dopuścić 

by w miasteczku szerzyła się 

przemoc. 

Ma jednak niewiele czasu na 

znalezienie odpowiedzi na drę-

czące wszystkich pytania.  

Niedługo skończy piętnaście 

lat… a wtedy zniknie. 

 

Opinie o książce: 

„Wybrałam tę książkę, ponieważ 

jest naprawdę ciekawa i trzyma 

w napięciu. Ciągłe pytania bez 

odpowiedzi, walka o przetrwanie 

i miłość”. 

„Trochę fantastyki, trochę innych 

wątków - każdy znajdzie coś dla 

siebie. I przede wszystkim po-

mysł, ta książka jest inna od 

wszystkich”. 

 

Na serię GONE składa się sześć 

części oraz wydany w 2017 ro-

ku (tylko w USA) sequel pt. 

„Monster”. 

Recenzja „Szkolnej Wtyczki” 
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