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Największy samolot na 
świecie wylądował w 

Warszawie! 

 14 kwietnia 2020 roku 
samolot Antonow An-
225 Mrija wylądował 
na lotnisku Okęcie w 
Warszawie. Samolot ten 
przyleciał z Chin, lot 
trwał 22 h z przerwą na 
tankowanie. Maszyna 
przywiozła ze sobą 
sprzęt ochronny do 
walki z koronawirusem. 
Samolot przywiózł 
ponad milion maseczek, 
250 tysięcy 
kombinezonów i około  
     250 tysięcy maseczek 
      na twarz.  2 

Dane techniczne tej 
maszyny są na 
poniższym zdjęciu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samolot mieści około 
100 samochodów.  
Po raz pierwszy tak 
wielka maszyna 
wylądowała na 
lotnisku w Warszawie 
(15 lat temu była w 
Katowicach, wcześniej 
w Poznaniu).  
 
red. Antoni Wróblewski  

 
 
 

 
Malowaliśmy GRAFFITI 
mokrymi chusteczkami. 
Mieliśmy cały zestaw, 
zabawkowe auto do jazdy 
pełne wody i chustek. 
Maczaliśmy chusteczki w 
wodzie i pisaliśmy różne 
rzeczy po ścianach 
kamienicy . Wśród 
napisów było 
„Nie damy się wirusowi”. 
Pisaliśmy różne rzeczy dla 
zabawy. Czuliśmy się 
dobrze 
i miło. Zapomniałem 
dodać , że to było 
popołudniu i że ze mną był 
brat oraz 
koleżanka. Reakcje 
dorosłych były nawet 
spokojne i podobało im się 
to co 
robimy. 
 
red. Antoni Posyniak 

 

Z OSTATNIEJ  CHWILI! Sztuka w czasach 

ZARAZY 



KORONAWIRUS – 
DLACZEGO SIĘ TAK 

NAZYWA? 

Koronawirus obecnie 
panuję na świecie 
bezgranicznie i nie ma na 
razie na niego leku. Lecz 
na pewno kiedyś będzie 
(moja mama nad nim 
pracuje w swoim 
laboratorium wraz z 
międzynarodowym 
zespołem naukowców), ale 
zanim to się stanie trzeba 
stosować się do pewnych 
zasad. A są one takie: 
nie wychodź z domu lub z 
prywatnego ogródka bez 
potrzeby typu: krótki 
spacer, wyjście do pracy, 
wyjście na zakupy, 
wyrzucenie śmieci, wyjście 
z psem, nikogo nie 
odwiedzaj, a w 
szczególności starszych 
osób czyli dziadków i 
pradziadków (i nikt nie 
może odwiedzać Ciebie), 
gdy jesteś poza domem 
utrzymaj odpowiedni 
dystans do innych (co 
najmniej 2 metry), myj 
ręce po przyjściu do domu 
i dbaj o higienę (najlepiej 
noś rękawiczki i maskę). 
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Wirus ten nazywa się tak, 
bo otoczony jest 
obwolutką na której 
znajdują się 
wyspecjalizowane 
wypustki przypominające 
kształtem koronę. Przez 
naukowców nazywany on 
jest SARS-CoV-2 i 
wywołuje ostre zakażenie 
układu oddechowego 
nazywane Covid-19. 
Najbardziej niebezpieczny 
jest on dla osób starszych i 
osłabionych (np. innymi 
chorobami), ale to nie 
znaczy, że osoby młodsze 
się nim nie zarażą, tylko 
bardziej prawdopodobne 
jest to, iż przejdą tę 
chorobę łagodniej. Jednak 
możliwe jest też, że mogą 
od tego umrzeć.  
Dlatego pamiętajcie 
przestrzegajcie zasad, 
które na pewno nie  raz 
raz słyszeliście, a nawet 
jeśli do tej pory ich nie 
znaliście, to są napisane  

 

powyżej. A będziecie bardziej 
bezpieczni w trakcie obecnej 
sytuacji. 

red. Leon Haniewicz 

Z OSTATNIEJ  CHWILI! 

W dalszym ciągu 

zachęcamy do wzięcia 

udziału w akcji 
#BetweenArtAndQuarantine  
oraz innych działań  

z zakresu sztuki. 

Rysujcie, malujcie, róbcie 

zdjęcia, koncertujcie! 

W czwartek 16.04.  

p. Dawin Kilon prowadzi 

kolejny live, w którym 

nauczy rysować bociana. 

Żywe obrazy 
- ogłoszenie 

red. Agnieszka Trepkowska 

rys. Zuzanna Siewierska 



SPORT 
STADION NARODOWY 

Stadion Narodowy to 
największy stadion w 
Polsce. Otwarcie 
stadionu odbyło się 29 
stycznia 2012 roku. 
Stadion został 
zaprojektowany przez 
firmę JKS Architekci. 
Budowa tego obiektu 
kosztowała 1976061375 
złotych. Dach Stadionu 
Narodowego  jest 
otwierany i zamykany. 
Stadion Narodowy 
kształtem przypomina 
koszyk. Iglica Stadionu 
Narodowego  jest 
zawieszona na bardzo 
grubych linach. Na 
trybunach boiska 
mieści się 58 500 ludzi.  
Na Stadionie 
Narodowym oprócz 
piłki nożnej uprawia się 
też inne sporty, na 
przykład wyścigi 
motocyklowe, 
łyżwiarstwo itp. 

red. Filip Kapelko 
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Tata Messiego 
skontaktował się ze 
skautami hiszpańskiej  
Barcelony, którzy po 
obserwacji gry 
Messiego zgodzili się 
płacić koszty leczenia. 
Lionel przeprowadził 
się do Hiszpanii  i od 
tamtej pory gra w 
barwach klubu FC 
Barcelona. Messi w 
wieku 21 lat otrzymał 
nominację do nagrody 
złotej piłki i tytułu 
piłkarza roku FIFA. 
Zdobył również 
dziesięć mistrzostw 
Hiszpanii z FC 
Barceloną i cztery 
razy wygrał Ligę 
Mistrzów.  
Messi okazał się 
najlepszym piłkarzem 
wszech czasów. W 
2012 pobił rekord 
największej ilości goli 
strzelonych w ciągu 
roku. Messi wie jak to 
jest potrzebować 
pomocy, teraz sam 
pomaga innym, 
walczy o prawa dzieci 
i sam ma własną 
fundację. 
  
  
 

Lionel Messi - 
Trudna droga do 
sukcesu   
  
Lionel Messi urodził się 
24 czerwca 1987 w 
argentyńskim mieście 
Rosario. Jako dziecko 
Jorge Harcio Messiego, 
pracownika     
huty i Celii Marii - 
sprzątaczki. Messi ma 
starsze rodzeństwo, 
siostrę i dwóch braci.  
Gdy miał pięć lat zaczął 
grać w piłkę nożną i 
grał w wielu lokalnych 
klubach. W wieku 11 lat 
zdiagnozowano u niego 
karłowatość 
przysadkową – 
niedobór hormonu 
wzrostu. Argentyński 
klub River Plate 
zainteresował się nim, 
jednak klubu nie było 
stać na leczenie, 
którego miesięcznie 
koszty wynosiły 900 
dolarów.  

 

red. Kamil Remiszewski 



Podróż 

marzeń 2019 

- reportaż 
Francja, pociąg do 

Disneylandu Paris 

08.07.2019 r.  

Jedziemy koleją razem z 

dziećmi całego świata. Park 

ma  powierzchnię 83 ha. 

Kiedy pociąg  się zatrzymał  

ruszyliśmy za tłumem, a 

następnie stanęliśmy w 

kolejce do wejścia. Kolejka 

była ogromna. Na terenie 

parku czekało na nas 50 

różnych atrakcji. Przygody 

były podzielone na 5 krain .  
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Najciekawsze krainy to:  

1. Frontierland – kraina 

Dzikiego Zachodu. 

2. Advrentureland – kraina  

przygód i podróżników. 

3. Discoveryland – kraina 

odkryć naukowych.  

 

Najbardziej  podobał mi 

się: dom Robinsona,  który 

był na potężnym  drzewie 

oraz  Baza Piratów z 

Karaibów. 

 

 

 
  
 

 

Bilet wstępu dla 

dziecka 58 Euro, a dla 

dorosłego o 4 Euro 

więcej. 

Zagadka: Ile 

kosztowały bilety dla 

naszej rodziny/tata, 

mama ,brat i ja/w Euro 

i w złotówkach?  

(1 euro= 4zł). 

Bilety do parku 

Disneya to prezent od 

wujka Pierra. 

A w przyszłym roku 

do drugiego parku-

Walt  Disney Studios  

Park ??? 

 

Zobaczymy! 

 
red. Michał Michałowski 
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sss sss 

red. Adam Matak 
CENTRÓW HANDLOWYCH  
I INNYCH MIEJSC UŻYTKU 
PUBLICZNEGO. W CHINACH 
KORONAWIRUS ZACZYNA 
SIĘ ZMNIEJSZAĆ. 
KONTYNENT Z 
NAJMNIEJSZĄ LICZBĄ 
KRAJÓW Z CHORYMI NA 
KORONAWIRUSA TO 
ANARKTYDA GDZIE WCALE 
NIE MA KRAJÓW. COVID 19 
JEST PODOBNY DO GRYPY, 
ALE O WIELE OD NIEJ 
GROŹNIEJSZ. JEST WIELE 
MAŁYCH KRAJÓW NA 
WYSPACH DO KTÓRYCH 
COVID 19 NIE DOTARŁ.  
A CO DO EDUKACJI JEST 
ZDALNE NAUCZANIE , ALE 
CO Z TYMI KTÓRZY NIE 
MAJĄ W DOMU 
KOMPUTERÓW 
 

 

WIELE OSÓB NIE MOŻE 
ODRABIAĆ LEKCJI, BO W 
ICH DOMACH NIE MA 
KOMPUTERÓW. CO Z 
NIMI?  CZEMU NIE 
WSZYSCY MAJĄ SIĘ 
UCZYĆ? KRĄŻĄ POGŁOSKI, 
ŻE COVID 19 JEST 
STWORZONY PRZEZ 
CZŁOWIEKA! 
NIEKTÓRZY MÓWIĄ, ŻE 
NAUKOWCY STWORZYLI  
COVID 19 ŻEBY OBNIŻYĆ 
CHIŃSKĄ GOSPODARKĘ. 
NADCHODZI WIELKANOC, 
ALE CZY WSZYSCY 
ZOSTANĄ W DOMACH? 
WIELE OSÓB MOŻE 
WYCHODZIĆ. A JAK BĘDZIE 
DOWIEMY  SIĘ JUŻ ZA 
KILKA DNI. 
 
red. Jakub Safita 
 

 

KORONAWIRUS  
(COVID 19) 

 
COVID 19 OPANOWAŁ CAŁY 
ŚWIAT! OBECNIE  
NA KONTYNENCIE 
EUROPEJSKIM JEST 38 
KRAJÓW Z COWID 19,  
A NA KONTYNENCIE 
AZJATYCKIM  48. NA OBU 
TYCH KONTYNENTACH 
WSZYSTKIE KRAJE MAJĄ 
COVID 19. WŁOCHY SĄ 
DRUGIM CO DO LICZBY 
ZACHOROWAŃ KRAJEM 
ŚWIATA. AUSTRIA I NIEMCY  
OPANOWUJĄ SYTUACJE! 
      PODOBNO KROK PO  
      KROKU ZNIOSĄ BRAK  
      CHODZENIA DO SZKÓŁ,  
  
 

 



W środę mama przyniosła 

z bazarku pyszne ciastka z 

kremem. Były tak pyszne, 

że zostawiłam sobie jedno 

na deser na następny 

dzień. W czwartek rano – 

szok! – ktoś zjadł moje 

ciastko! Trzeba 

przeprowadzić śledztwo. 

Tata twierdził, że jest 

niewinny, bo ze słodyczy 

najbardziej lubi musztardę. 

Mama powiedziała, że jest 

na diecie i na cukier nawet 

nie patrzy. Mój kot Plamka 

powiedział 

„Miiiiiiiiiiiauuuu”, ale 

pyszczek pachniał mu 

raczej sardynkami. Został 

jeszcze mój brat Antek, 

który powiedział: Ciastko? 

Jakie ciastko?! Pewnie by 

mu się upiekło, ale gdy się 

uśmiechnął, na zębach 

zobaczyłam krem z 

mojego ciastka. „Mam cię 

bratku! Twój deser po  

 obiedzie jest mój!” 

       red. Zofia Ciastoń 7 

„Niesamowite 
przygody dziesięciu 
skarpetek (czterech 
prawych i sześciu 
lewych)”  
 
Autor:  
Justyna Bednarek 
Ilustrator:  
Daniel de Latour 
Wydawnictwo:  
Poradnia K 
Liczba stron: 155 
  
Książka była o tym, jak 
dziesięć skarpetek miało 
różne fajne przygody. 
Wskakiwały do ciemnej 
dziury w podłodze pod 
pralką i znajdywały 
swoje przeznaczenia. 
Na przykład jedna 
skarpetka została 
politykiem i zmieniła 
świat. A druga zwinęła 
się i wyglądała jak róża i 
wygrała konkurs na 
najpiękniejszą różę. 
Podobała mi się ta 
książka dlatego, że była 
śmieszna i skarpetki 
miała super przygody. 

„Sisters”  

Autor: Cazenove  

i William  

Ilustrator: William 

Wydawnictwo: 

EGMONT 

Liczba stron: 46 

  

Komiks opowiada o 

dwóch siostrach, które 

nazywają się Marine i 

Wendy. Dziewczyny 

mają niesamowite 

przygody. Siostry 

bardzo często się 

kłócą. Marine, czyli 

młodsza siostra 

chciałaby być taka jak 

jej starsza siostra 

Wendy. Komiks 

bardzo mi się 

podobał, bo był dla 

mnie bardzo 

śmieszny!!! 

 

Tajemnica zniknięcia 
ciastka z kremem 

Książki i komiksy – Lena poleca! 

red. Lena Jeszke 



Zapomniane  
święta 

W siedzibie „Wyobraźni” 
panowało wielkie 
zamieszanie. Wszyscy 
byli bardzo 
zdenerwowani. Święty 
Mikołaj, szef 
„Wyobraźni”, jak zwykle 
wydawał rozkazy.  
- Piasek (gość od snów), 
zaraz zaczynasz pracę - 
mówił Święty Mikołaj.  
- Wróżka od zębów 
jedziesz z Piaskiem – 
powiedział - Ha! 
Wszystko załatwione. 
Ale chwila, jaki dziś 
dzień? Przecież dziś 
Niedziela Wielkanocna! 
Gdzie zając?! 
Mikołaj udał się do 
pokoju zająca i…  
- Zającu, jaja sobie 
robisz?! 
- Co? O co chodzi? - 
spytał zaspany zając.  
- No jak to o co chodzi!? 
- wrzasnął oburzony 
Mikołaj - Dziś przecież 
Wielkanoc! 
- Nieprawda, Wielkanoc 
jest za tydzień?! - 
powiedział zając.  
- Nie, dziś jest 
Wielkanoc. Popatrz na 
kalendarz - powiedział 
Mikołaj. Gdy zając 
zerkną na kalendarz, 
wyskoczył z łóżka jak 
torpeda.  
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Szybko założył 
ogrodniczki, potem 
najprędzej jak umiał 
włożył parę czerwonych 
kaloszy. Już miał 
wyskoczyć z pokoju, ale 
zerkną na zegarek i…  
- Buuuuhu buhu - zaczął 
płakać - Jest 6.25, nie 
zdążę roznieść jajek.  
Mikołaj powiedział: 
- Masz nauczkę 
zajączku. Następnym 
razem nastaw budzik. Ja 
nie mogę ci pomóc, ale 
wiem kto może!  
- Kto? - zapytał zając.  
- Klasa 2a! – 
odpowiedział Mikołaj. 
- A kto to? - zapytał 
zając.  
- To oni!  
Klasa stała przy saniach 
zająca. I razem polecieli 
i roznieśli wszystkie 
jajka w 2 godziny. Zając i 
Mikołaj bardzo 
podziękowali dzieciom z 
klasy 2a i w prezencie 
dali im latające sanie, 
którymi dzieci wróciły 
do szkoły. 

  
 

 

Kosmiczne 
ślimaki 

 
Rozdział 1 

 
Wymiarów jest 
wiele, ale tu 
opowiem o dwóch. 
Jeden był wesoły  
i kolorowy a drugi 
smętny i szary. Ten 
pogodny nazywa się 
Czad i w nim jesteś. 
A ten smętny nazywa 
się Ech. Opowiem o 
Czadzie a w sumie 
nie ma co opowiadać 
bo żyjecie na 
planecie która w nim 
jest. To opowiem o 
wymiarze Ech, ale z 
kolei mało o nim 
wiem. Dobra, dobra 
opowiem tyle ile o 
nich wiem: nasz 
wymiar jest wesoły 
ale ma różne 
humorki. Za to Ech 
jest wciąż smętne. 
Tyle o tym wiem. 
 
red. Adam Matak 

 

 

red. Hanna Marczewska-Witak 

Książka niebawem 

ukaże się  

w księgarniach  
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przy trawniku, a 
zwłaszcza jak gramy w 
piłkę, jeździmy na 
rowerach i bujamy się  
 na huśtawce, czy 
hamaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMEK 
Domki działkowe 
zazwyczaj są inne niż 
takie, w których 
mieszkamy na co dzień. 
Zdarza się, że toaleta 
jest na zewnątrz albo w 
kranie nie ma ciepłej 
wody. Nasz domek 
budujemy już ok 2 lata  
i mamy antresolę, 
kuchnię i pokój, a w 
ostatnie 4 dni tata 
zbudował łazienkę z 
wanną i ciepłą wodą.. 

 
 
 
 

 

„Bociany” to obraz 
namalowany przez 
polskiego malarza Józefa 
Chełmońskiego. Dzieło 
znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Obraz 
przedstawia codzienne 
życie na wsi. Oracz i jego 
syn przypatrują się 
lecącym bocianom. 
Siedzą pośród zielonej, 
pełnej kwiatów łąki, 
odpoczywając podczas 
wiosennych prac na polu. 
W tle widać chaty, topolę 
z bocianim gniazdem 
oraz dwa woły na 
zaoranym kawałku pola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciekawym elementem 
obrazu są dwojaki – to 
naczynie składające się z 
dwóch garnuszków. 
 
 prof. Wąsacz 

ŻYCIE 

DZIAŁKOWCA 
POŁOŻENIE 
Dobrze jak działka 
zlokalizowana jest ok 1h  
jazdy od domu i jak jest 
niedaleko od wody albo 
lasu. Moja działka 
położona jest w 
Goławicach Drugich, ok 
45 km od Warszawy. Mam 
na niej drzewa iglaste i 
liściaste oraz zarośnięty 
stary sad, który jest jak 
dżungla. Nad rzekę Wkrę 
idziemy 5 min a do 
Pomiechówka i parku 
linowego możemy jeździć 
rowerami : )  
  
ROŚLINNOŚĆ        
Na działce jest dużo 
roślin, na mojej rosną: 
maliny, truskawki, jeżyny, 
poziomki, tulipany, róże, 
forsycje, hiacynty, 
pigwowiec japoński i inne. 
Wiosną w ogródku jest 
dużo pracy, trzeba: 
podcinać gałązki, 
wyrywać chwasty, a 
przede wszystkim trzeba 
intensywnie podlewać 
rośliny, zwłaszcza po tak 
suchej zimie jak ostatnia.  
       U mnie na działce jest  
       dużo drzew  
        i najwięcej pracy jest 

 red. Hanna Rosochacka 

Wiosenny obraz 

Józefa 

Chełmońskiego 
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Postawiłem też wodę. 
Jest teraz bardzo 
sucho, a woda jest 
potrzebna owadom. 
Ciekaw jestem czy 
pszczoły zamieszkają w 
moim domku. 
 
red. Antoni Wysocki 

 
 
 

 
Młode psy rosną bardzo 
szybko, dlatego ważny jest 
prawidłowy dobór karmy, 
szczególnie dla psów ras 
dużych. Dobra karma dla 
psa musi mieć przede 
wszystkim dla rozwoju: 
mięśni - białko, 
kości - wapń i fosfor, 
stawów - glukozaminę. 
Najlepiej, żeby karma była 
zrobiona głównie ze 
składników zwierzęcych, a 
mniejszą ilość stanowiły 
zboża, które są przez psa 
źle trawione. Szczególnie 
niewskazane dla psów ras 
dużych  są pszenica, 
kukurydza i ryż. 
Ale ważny jest też przecież 
smak, prawda? Dlatego 
musimy obserwować, czy 
pies chętnie wybraną 
przez nas karmę je. 

NIEZWYKLI 

GOŚCIE 

Dziś rano zobaczyłem na 
parapecie dwie pszczoły. 
Jednej z nich udało mi się 
zrobić zdjęcie. 
Prawdopodobnie była to 
murarka ogrodowa 
(załącznik). Jest ona bardzo 
ważnym zapylaczem. Właśnie 
teraz jest najbardziej 
aktywna. Zainspirowało mnie 
to do zrobienia prostego 
domku dla niej.  

 

Karma dla psa 
Na przykładzie mojego 
psa, Negry (Cane Corso 
Italiano) mogę 
powiedzieć, że żeby 
znaleźć odpowiednią 
karmę, należy zazwyczaj 
wypróbować kilka 
dostępnych na rynku 
rodzajów. Pies rośnie 
szybciej od człowieka, 
lecz nie do takiego 
samego wzrostu. Negra 
na przykład jest 
niejadkiem, dlatego w 
ogóle nie chce rosnąć, a  
nawet jeśli to bardzo 
mało i wolno. Wciąż 
szukamy dla niej karmy, 
ale ona woli nasze 
jedzenie i w każdej okazji 
nam podbiera. 
 
red. Leon Haniewicz 

 fot. Leon Haniewicz, Negra 

(szczeniak Cane Corso 

Italiano), 2019 

 



Adela Gołębiowska: - Kim jest 
Pani z zawodu? 

Sylwia Pietrzyk: - Jestem 
lekarzem weterynarii 
specjalistą chorób psów i 
kotów. 

A.G. - Dlaczego Pani wybrała 
ten zawód?  

S.P. - Wybrałam ten zawód, 
ponieważ chciałam móc 
pomagać zwierzętom i 
sprawiać radość ich 
właścicielom.  

A.G. - Jakie zwierzęta są 
leczone w Przychodni dla 
Zwierząt? 

S.P. - Przeważają psy i koty, 
które stanowią około 90 % 
pacjentów.      
Przynoszone są też gryzonie,         
głównie świnki morskie i 
szczurki.  
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A.G. - Jakie najrzadsze 
zwierzę Pani leczyła? 
S.P.  -  Chyba 
myszoskoczka, ktoś 
przyniósł też rybkę. 
A.G.- Na co chorowała 
rybka? 
S.P. - Miała 
mykotuberkulozę, to 
choroba bakteryjna 
dotykająca głównie ryby  
i płazy.  
A.G. - Bardzo trudna 
nazwa. A po czym Pani 
poznała na co cierpi 
rybka? 
S.P. - Miała 
charakterystyczne ciapki i 
guzki na ciele, zmieniła 
także ubarwienie.  
A.G. - Z jakimi problemami 
oprócz chorób trafiają do 
Pani zwierzęta? 
S.P.  - Dużo zwierząt 
połyka ciała obce i dlatego 
potrzebują pomocy.  
A. G. - Jakie ciała obce 
połykają zwierzęta 
najczęściej? 
S.P. - Psy często połykają 
małe przedmioty, zabawki, 
klocki, zdarzają się 
niestety nawet gwoździe. 
Koty natomiast połykają 
wstążki i różne gumeczki i 
jest to dla nich bardzo 
niebezpieczne.  
A.G. - Jak przeprowadza 
się wywiad, gdy do lekarza 
weterynarii trafia chore 
zwierzę? 
S.P. - Przede wszystkim 
wypytuje się właściciela o 
objawy i nietypowe 
zachowanie pupila i 
samemu dokładnie ogląda 
zwierzę. 

A.G. - Jak wygląda zabieg 
operacyjny u zwierzęcia? 
S.P. - Przede wszystkim 
przed zabiegiem 
wykonuje się badanie 
krwi, przeprowadza się 
ogólne badanie i 
osłuchuje pacjenta, a sam 
zabieg niezależnie od 
rodzaju przeprowadza się 
zawsze w znieczuleniu.  
A.G. - Czy psy i koty 
przenoszą koronawirusa? 
S.P. - Nie! Psy chorują na 
swój odpowiednik 
koronawirusa, koty na 
swój, te wirusy nie 
zagrażają ludziom.   
A.G. - Czy ma Pani jakieś 
zwierzę w domu? 
S. P. - Tak mam psa? 
A.G. - A jakiej jest rasy?  
S. P. - To cocker spaniel. 
A. G.  - Jakie cechy 
powinien mieć kandydat 
na lekarza weterynarii? 
S. P.  -  Powinien kochać 
zwierzęta! 

 

Podczas obecnej epidemii 
większość z nas przebywa w 
domach, jednak zdarzają się 
sytuacje,  gdy trzeba zadbać  
o słabszych – np. nasze zwierzaki. 
Nasz reporter – Adela 
Gołębiowska skorzystała z tej 
okazji przeprowadzając wywiad  
z lekarzem weterynarii. 

Sylwia Pietrzyk - lekarz 

weterynarii z Przychodni 

dla Zwierząt „Poligonowa” 



Mam na imię Rosana. Miło 

mi was poznać Mieszkam  

z rodzicami i moim bratem 

w wiosce w Amazonii. Jak 

wszystkie dzieci w mojej 

wiosce mam brązową skórę  

i czarne włosy. Najczęściej 

ubieram się w t-shirt i 

spodenki i mam niewiele 

ubrań.  Bardzo lubię 

malować ochrą różne wzory 

na twarzy. Mój dom 

zbudowany jest z drewna,  

które zebraliśmy z dżungli ,  

a dach z liści bananowca. 

Mam dość nietypowy dom. 

Dlaczego? Bo stoi na palach. 

Czemu ? Bo w roku są 

dni,kiedy jest przypływ i  

woda z Amazonki zalewa 

naszą wioskę.  Tak wysoko 

nie mogą nas też zaatakować 

dzikie zwierzęta z dżungli. 

Cała moja rodzina mieszka w 

jednym pomieszczeniu, a ja 

śpię na hamaku. Nasza 

wioska jest duża i znajduje 

się w niej szkoła, w której 

uczę się czyta, pisać i liczyć. 

Wszystkie dzieci z mojej 

wioski chodzą do jednej 

klasy. Mniejsze wioski często 

nie posiadają szkół, a dzieci 

zamiast uczyć się, pomagają 

rodzicom w pracy przy   

       uprawie manioku.  

       Po skończeniu lekcji  
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lubię bawić się 

z przyjaciółmi , pływać w 

rzece,  łowić ryby  

i opiekować się leniwcami. 

Pomagam też rodzicom 

przygotowywać posiłki 

oraz pleść kosze. Razem z 

tatą i bratem zbudowaliśmy 

kanu ze ściętego pnia i 

popłynęliśmy nim 

Amazonką. Tata uczy nas 

jak polować, łowić ryby, a 

mama opowiada nam o 

roślinach, które mają 

szczególne właściwości. 

Kiedy jestem chora, nasz 

szaman przyrządza 

mikstury z leczniczych 

roślin, których jest pełno w 

lesie deszczowym. Szaman 

jest bardzo mądry i zna je 

niemal wszystkie. 

Na śniadanie bardzo Lubię  

jeść chleb casabe 

z manioku oraz enrolliedos, 

czyli pierożki  z mięsem , 

cebulą i jajkiem, a na obiad 

ryż z rybą, np. piranią 

wyłowioną z Amazonki. 
  

  

  

  

  

 

Czasami w mojej wiosce 
odbywają  się tańce 
z okazji  różnych świąt i 
gramy  wtedy na bębnach 
i na fletniach.     
 

 

DZIECKO, KTÓRE 

MUSISZ POZNAĆ 

Amazonia  to region Ameryki 

Południowej, położony nad rzeką 

Amazonką oraz nad mniejszymi 

rzekami, które wpadają do 

Amazonki . 

  

Ochra to taki naturalny barwnik 

w proszku. Jest to rodzaj gliny, 

wykorzystywany do malowania 

na całym świecie, od początku 

istnienia człowieka. Ochra może 

być czerwona, żółta, 

pomarańczowa lub brązowa. 

  

Maniok to nasza ulubiona, 

jadalna roślina. Robimy z niego 

nawet mąkę. Dla dzieci 

w Amazonii jest tak zwyczajny, 

jak ziemniaki dla dzieci w Polsce. 

  

Szaman to bardzo ważna osoba 

w naszej wiosce. Zastępuje nam 

lekarza i pomaga leczyć choroby. 

Lubię jego opowieści o świecie 

duchów i naszych przodkach. 

  

Piranie to bardzo niebezpieczne, 

mięsożerne ryby, żyjące w 

rzekach Amazonii. Mają ostre 

zęby i mogą zaatakować nawet 

człowieka. 

 

red. Michalina Burska 



W tym wydaniu gazety 

przedstawię  Wam opisy 

4 dinozaurów. Są to: 

diplodok Doti, stegozaur 

Stella, tyranozaur Tyrek  

i plezjozaur Plodi. 

1. Doti 

Doti jest diplodokiem. Ma 

szyję o długości 5 

centymetrów, a jego ogon 

ma długość 4 centymetry. 

Doti jest różowy i ma 14 

niebieskich plamek na 

ciele. 

 

 

 

 

 

 

2. Stella 

Stella jest stegozaurem i 

ma 4 krótkie nogi. Ma 

wystające 2 zęby. Stella 

ma 7 seledynowych 

kolców na grzbiecie i 2 

małe na ogonie. Jest 

koloru fioletowego. 

 

3. Tyrek 

Tyrek jest tyranozaurem 

i potrafi chodzić na 2 

nogach. Jest zielony, 

ale ma żółty brzuch.   

On ma 10 wystających 

zębów. Mój tyranozaur 

ma głowę w kształcie 

owalnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plodi 

Plodi jest plezjozaurem.  

Jest seledynowy i ma 

16 niebieskich plamek 

na ciele. Oczy ma biało 

seledynowe. Plodi umie 

pływać, bo zamiast nóg 

ma płetwy. Ma krótki 

ogon o długości 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

red. Alicja Łukasiak 

 

 

Poznaj dinozaury WIOSNA NA PADOKU 
 Nadeszła długo 
wyczekiwana wiosna. 
Czas rozpocząć sezon 
jeździecki. Zazieleniły się 
łąki. Konie są coraz 
częściej wyprowadzane 
na padok. Ważne jest 
przygotowanie do jazdy. 
Należy dobrze wyczesać 
go szczotką i wyczyścić 
kopyta. Dopiero wtedy 
możemy zacząć siodłać 
konia. Jazda konna to 
świetny sposób na 
spędzanie wolnego czasu.  
Polecam! 
red. Julia Kołodziejczyk 

 

- Dlaczego dorośli 
pytają dzieci, kim chcą 
zostać  
w przyszłości? 
- Bo sami wciąż szukają 
na to pomysłu. 
  
- Jak nazywa się 
przesolona firanka? 
- Zasłona. 

 

Wiosna z humorem 

red. Julia Kołodziejczyk 
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TIRAMISU 

 Składniki: 
Biszkopty Ladyfingers 
300g 
Kawa bezkofeinowa z 
łyżką cukru 250 ml 
Kakao do posypania 
Składniki kremu: 
4 żółtka 
300g cukru 
500g Mascarpone 
Sposób 
przygotowania: 
1.Mascarpone należy 
wcześniej wyjąć z 
lodówki, aby nie miało 
tak zwartej struktury. 
2. Żółtka i cukier ubić 
prawie do białości, 
dodawać stopniowo 
mascarpone ubijając na 
najniższych obrotach. 
3.Kawa powinna być 
ostudzona, można 
dodać do niej łyżeczkę 
amaretto lub kakao 
4. Biszkopty dobrze 
nasączyć kawą i ułożyć 
warstwę na dnie 
szklanki, przykryć 
kremem, następnie 
ułożyć kolejną warstwę 
nasączonych    
      biszkoptów i 
      przykryć je kremem. 
 14 

 
5. Na wierzchu 
posypać kakao, tak 
aby całkowicie 
przykryło kremem. 
6. Deser włożyć, jak 
najszybciej do 
lodówki, aby zdążył 
stężeć. 
 

 
 
 

SZYBKI MAZUREK 
  
Składniki 
300 gram mąki  
200 gram cukru  
100 gram masła (1/2 
kostki) 
2 żółtka  
  
Składniki masy:  
kwaśny dżem (np. 
agrestowy lub 
winogronowy)  
masa kajmakowa 
(może być gotowa z 
puszki)  
wiórki kokosowe do 
posypania  
  
Sposób 
przygotowania 
Zagnieść ciasto 
kruche. 
Zagniecione ciasto 
odstawić na ½ 
godziny do lodówki.  
Po wyjęciu z lodówki 
rozłożyć ciasto w 
blaszce, także wyłożyć 
nim boki blachy. Piec 
ciasto przez 25 min. w 
piekarniku o 
temperaturze 180 
stopni. 
 

Ostudzić ciasto. 
Rozsmarować na 
cieście dżem, na 
następnie wyłożyć 
warstwę kajmaku i 
równomiernie ją 
rozprowadzić. 
Na wierzchu posypać 
wiórki kokosowe.  
 
red. Adela Gołębiowska 

 

Zostań szefem 

własnej restauracji – 
sprawdzone przepisy 

Porada dnia: 
Nigdy nie jedz  

w pospiechu – jeśli 
uważasz, że przerwa 
śniadaniowa jest za 
krótka – przestaw 
wskazówki zegara! 
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Kto znajdzie ten kamyk? 

DZIWNE RZECZY  
W WARSZAWIE 

Pewnego dnia chłopiec 
Tomek poszedł wyrzucić 
śmieci. Obok śmietnika 
zobaczył dziwny kamyk. 
Wyglądał fajnie więc wziął 
go do domu. Jak szedł do 
domu poczuł dziwne ciepło 
w dłoniach. 

Gdy przechodził przez ulice 
(bo śmietnik miał po drugiej 
stronie ulicy) to prawie 
przejechał go samochód 
jednak nagle pojawił się po 
drugiej stronie ulicy. Bardzo 
go to zdziwiło. W domu 
wydarzyła się kolejna dziwna 
rzecz. Tomek zawsze chciał 
pojechać do Ameryki, żeby 
zobaczyć jak żyją Indianie.  
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Przypomniał sobie o tym i 
nagle była za nim prawdziwa 
wioska Indian i obok niego 
przeszedł sam wódz Indian. 
Wódz popatrzył na niego 
groźnym wzrokiem, bo nie 
chciał, żeby obcy był w jego 
wiosce. 
Tomek przestraszył się i 
pomyślał, że oddałby 
wszystkie swoje słodycze, 
żeby być znowu w swoim 
pokoju. Zamknął oczy i jak je 
otworzył był w swoim 
pokoju. Pomyślał, że to 
wszystko przez znaleziony 
kamyk. Tak się tego 
wszystkiego przestraszył, że 
postanowił wyrzucić go. 
Teraz wszyscy w Warszawie 
szukają magicznego kamyka. 
 
red. Filip Orlicz 

 

Ogród na parapecie  

w czasie epidemii 

  

W czasie epidemii 

bardzo się nudziłam  

i wymyśliłam ogród na 

parapecie. Zaczęłam od 

rzeżuchy i fasoli. 

Zasadziłam również 

czosnek i szczypior. Mój 

ogród prowadzę razem 

z bratem. Nie jest to 

trudne! Trzeba 

pamiętać, aby podlewać 

go 1 raz dziennie, ale 

nie przelewać bo rośliny 

mogą zgnić. Na 

ogródek wybieramy 

słoneczne miejsce na 

parapecie. Bardzo lubię 

swój ogródek, a 

najbardziej podoba mi 

się moja fasola. 

 
red. Zuzanna Stykowska 

 



Wielcy twórcy naszych czasów 

„SŁONECZNIKI” 

Autor:  
Vincenty  Van Gogh 

Rok  wykonania: 1888 

Technika wykonania: 
olej  na płótnie 

Rozmiar: 73,0  X  58,0cm 

 Dzieło to ma wiele 
kopii… Do każdej z nich 
użyto innych kolorów. 
Na pierwszym planie 
tego dzieła widnieją 
SŁONECZNIKI, które są 
żółto-musztardowe. 
Znajdują się one w 
wazonie kształtem 
przypominającego 
cytrynę. Wazon również 
jest żółty, dokładniej 
musztardowy…  
Na drugim planie widać 
tylko tło, którego kolor 
zależy  od kopii.   

 

Najczęściej są to kolory: żółty, niebieski, zielony. 
Najważniejszy jest oczywiście oryginał którego tło 
ma kolor szaro-niebiesko-beżowy.  Tak właśnie 
prezentuję się dzieło, które kojarzy się z wiosną. 

       red. Helena Łubisz 

rys. Zuzanna Siewierska 

rys. Michalina Burska 

Co się kryje w jaskini? 
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Wielcy twórcy naszych czasów 
Siedzisz w domu i 
myślisz, że wszystko co 
najlepsze, inspirujące jest 
gdzieś indziej i Cię omija. 
A to nieprawda. Wielu 
artystów czerpało 
inspiracje ze zwykłych, 
codziennych 
przedmiotów. Ot 
choćby… KRZESŁA.  

Krzesła malował między innymi 

Vincent van Gogh. 

Jednak malarzem, który 
ten mebel upodobał 
sobie szczególnie jest 
Dawid Hockney, który 
w latach 80. XX wieku 
namalował niezliczoną 
ilość krzeseł i foteli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polscy artyści też często 
wykorzystywali krzesło 
jako temat swoich prac.  

 

Tadeusz Kantor 
zaprojektował w 1970 
roku pomnik – rzeźbę 
plenerową. Został on 
postawiony we 
Wrocławiu dopiero po 
śmierci artysty w 2011 
roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym temacie warto 
wspomnieć projektanta i 
producenta mebli 
Michaela Thoneta  
W 1839 roku powstało 
krzesło numer 14 
nazywane „krzesłem 
wszystkich krzeseł”, za 
które autor otrzymał 
Złoty  
Medal. 

Prof. Wąsacz 
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Rozwiąż krzyżówkę 

Mój brat jednak zobaczył, 
 że świnka stanęła przed nim 
łapkami na jego nogach  
i czekał, aż Tina mu wskoczy 
na kolana. Jednak Tina tego 
nie zrobiła. Za to zrobiła co 
innego. Kiedy ją wzięłam na 
ręce, było już za późno. Tina 
nasikała na ulubiony fotel 
mamy. Jak mama to 
zobaczyła, była bardzo zła. 
Nawet nie wiecie jak. 
 
 
 

 

Ulubiony fotel 

mojej mamy 
 Pewnego dnia nudziło mi się 
z bratem. Wzięłam więc  
świnkę morską, Tinę na ręce. 
Poszłam z nią do pokoju 
rodziców, w którym jest 
telewizor i przed nim stoi 
ulubiony fotel mamy. 
Wszyscy wiedzą, że do tego 
fotela trzeba podchodzić ze 
szczególnym traktowaniem. 
Nie można na nim jeść, nie 
można na nim skakać i nie 
można go brudzić.  
W fotelu mojej mamy 
siedział brat, który właśnie 
oglądał jakiś serial. Poprosił 
mnie, żebym położyła Tinę 
obok niego na fotelu. 
Położyłam więc ją koło niego 
i powiedziałam „Weź ją 
szybko na ręce”. 
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    Nasza rodzina  

  ma piękny balkon 
Wejście na balkon znajduje 

się w dużym pokoju w moim 

mieszkaniu. Mój balkon ma 

kształt kwadratu i jest 

średniej wielkości. Nad 

moim balkonem nie ma 

dachu ale mi to nie 

przeszkadza ponieważ 

mogę się opalać. Na 

balkonie znajdują się dwa 

drewniane krzesła i stolik. 

Co wiosnę tata rozkłada 

drewnianą podłogę a kiedy 

jest ciepło można rozłożyć 

hamak. Na moim balkonie 

rosną kwiaty, krzewy i trawy 

ozdobne. Tej wiosny tata 

posadził różowe stokrotki i 

żółte żonkile. Krzewy i trawy 

ozdobne rosną w dużych 

drewnianych donicach. 

Różowe stokrotki rosną w 

wiszącej szarej doniczce. 

Zielone barierki są przykryte 

chudymi brązowymi 

patyczkami. Na balkonie 

lubię odpoczywać i słuchać 

muzyki.  

 

 

 

 

 

 

 
red. Małgorzata Miszczak 

red. Nadia Kuciewicz 

red. Michalina Burska 
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ogromny zachwyt. Uwagę 

widzów przyciągnęły 

również wspaniałe układy 

choreograficzne, które z 

pewnością wymagały od 

aktorów dużych 

umiejętności. 

Po spektaklu nastąpiło 

uroczyste odśpiewanie 

tradycyjnego „Sto lat” 

przez aktorów oraz 

widzów przedstawienia 

oraz wręczenie kwiatów. 

Potem uczniowie naszej 

klasy udali się na pyszny 

tort urodzinowy połączony 

z tańcami. Na koniec 

czekała jeszcze jedna 

niespodzianka – 

zwiedzanie teatru od 

kulis.  

 

Taka szkołą to marzenie 

wielu dzieci, no może 

poza klasą 2 A która taką 

właśnie szkołę ma na co 

dzień. 

Spektakl był niezwykle 

barwny i tajemniczy. 

Przepiękna scenografia 

sprawiła, że nudny świat 

nauki został 

przedstawiony niezwykle 

barwnie i pomysłowo oraz 

poruszył wyobraźnię 

oglądających. Efekty 

sztucznego dymu sprawiły, 

że świat oglądany oczami 

widza był tajemniczy a 

czasem groźny. To 

wszystko wraz z muzyką, 

efektami świetlnymi i 

dobrą grą aktorską 

stworzyło zaczarowany 

świat wynalazków, który 

wzbudził w uczniach  

  

 

 

 

 

 

 

    Wspomnienia 
z niezwykłych 

urodzin 
 
 W dniu 10 listopada 2019 

roku uczennica naszej klasy 

Hania Hackiewicz wspólnie 

z koleżankami i kolegami z 

klasy świętowała swoje 

ósme urodziny w Teatrze 

Capitol w Warszawie. Z tej 

okazji na deskach tego 

teatru wystawiony został 

muzyczny spektakl „Wanna 

Archimedesa” w reżyserii  

Krzysztofa Jaślara. 

Akcja spektaklu dzieje się w 

klasie - laboratorium 

chemicznym pełnym 

tajemniczych sprzętów 

niezbędnych do 

przeprowadzenia 

eksperymentów i 

doświadczeń naukowych. 

Centralne miejsce na scenie 

zajmuje tytułowa WANNA 

ARCHIMEDESA. Główny 

bohater profesor Rozumny 

(w tej roli Krzysztof Tyniec) 

przedstawił swoim uczniom 

przełomowe zdobycze 

cywilizacji, takie jak 

dokonania Newtona, 

Einsteina oraz odkrycia 

Krzysztofa Kolumba, w taki   

          sposób, że wszyscy z    

          przejęciem śledzili                   

          losy ich powstania.  

 

red. Hanna Hackiewicz 
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Trening  umysłu – sprawdź się! 
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Red. Kamil Remiszewski 

      red. Zofia Ciastoń 

KRZYŻÓWKA WIOSNA Z HUMOREM 

- Jak się czuje ogórek 
w towarzystwie 
śmietany? 

- Mizernie. 

  

- Co powiedziała flaga 
do flagi? 

- Nic tylko sobie 
pomachały. 

  

- Dlaczego jabłko jest 
dzisiaj nie w humorze? 

- Bo coś je gryzie. 

 
red. Julia Kołodziejczyk 

 


