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 DANIEL PELKA z kl. VII 

zakwalifikował się do Wojewódzkiego etapu 

Konkursu o Wielkich Polakach „Bohater Polski 

Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i 

pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku”. 
  

 PAULINA 

SROKA z kl. 

V zajęła III 

miejsce w 

konkursie zorganizowanym przez 

WDK w Wąbrzeźnie ph. „Mamo bądź 

zdrowa – profilaktyka szansą na 

długie życie”. 

 

 

Z OKAZJI DNIA KOBIET dla wszystkich pań 

przygotowano niespodzianki. Były to serdeczne 

życzenia, kwiaty i słodki poczęstunek. Panowie 

dla Pani Dyrektor, Pań z Grona Pedagogicznego i 

Pań pracujących w szkole przygotowali 

przepyszny tort. W zespołach klasowych odbyły 

się uroczyste spotkania. Chłopcy złożyli 

koleżankom życzenia i obdarowali je kwiatkami i 

smakołykami. Wszystkie panie DZIĘKUJĄ za pamięć. 
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TORCIK DLA PAŃ 

 

 

PYSZNOŚCI DLA KOLEŻANEK                                  

W KLASIE VII 

PREZENTY OD KOLEGÓW I SŁODKI 

PODARUNEK TORCIK DLA KOLEŻANEK                                    

OD KRYSTIANA BANAŚ Z kl. VI 
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Z okazji Dnia Kobiet w klasie VI odbyły się różne konkursy. Wybrano MISS 

KLASY VI, którą została Weronika Dziub. Pozostałe koleżanki zdobyły tytuł                  

WICE MISS. Klasa VII zaprosiła wszystkich na przedstawienie pt: DZIEŃ 

KOBIET NA WESOŁO.   

 
 SŁODKIE SPOTKANIE W KLASIE VIII                                                     

z Wychowawca i zaproszoną na spotkanie Panią Psycholog. 

Z okazji Dnia Kobiet życzymy 

wszystkim Paniom  spełnienia 

najskrytszych marzeń, wielu 

sukcesów, szczęście i radości              

w życiu osobistym i zawodowym,  

uśmiechu na co dzień oraz optymizmu, ciepła i miłości bliskich 

osób.                         Koledzy redaktorzy Gazetki Szkolnej 
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Pani Dyrektor Szkoły zadbała o to, 

by zgodnie z tradycją w TŁUSTY 

CZWARTEK każdy mógł w szkole 

skosztować pysznego pączka.  

Smakołyki były dla wszystkich 

uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły. Mieliśmy podczas śniadania 

prawdziwą ucztę. Tłusty Czwartek 

rozpoczyna ostatni 

tydzień karnawału. W Polsce wedle 

tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Dziękujemy za słodką 

niespodziankę!  

 

21 lutego odbył się 

KONCERT 

PROFILAKTYCZNY pod 

hasłem: „MOŻESZ 

TYLKO STRACIĆ”. Na 

szkolnej scenie 

zaprezentował się 

Arkadiusz Zawiliński z 

Gorlic - muzyk, 

gitarzysta, który czynnie 

włączył się w nurt ruchu 

abstynenckiego oraz 

profilaktyki skierowanej 

do młodzieży. W trakcie 

spotkania, zorganizowanego dla uczniów z klas V – VIII artysta mówił o 

potrzebie wzorców, wpływie grupy rówieśniczej na jednostkę, o 

niebezpieczeństwie uzależnień oraz o dużej roli pasji w życiu każdego człowieka. 

Zachęcał do dyskusji na temat zainteresowań młodych ludzi oraz zagrożeń we 

współczesnym świecie.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81akomstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81akomstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81akomstwo
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1 marca odbyła się SZKOLNA 

DYSKOTEKA. Wesołe tańce i pląsy 

przeplatane były zabawami 

przeprowadzonymi przez koleżanki z 

Samorządu Uczniowskiego Wiktorię 

Skrzypczak i Lenę Kowalkowską.             

Jak zwykle do ulubionych zabaw 

towarzyskich należała gra z krzesełkami 

i taniec z miotłą. Nagrodzono także 

brawami zwycięzców par tanecznych za 

trudny taniec z balonikiem na gazecie. 

 

Okiem ucznia!                                                          
W klasie szóstej uczniowie układali dyktando z podanymi trudnymi wyrazami do 

zapamiętania. Prezentujemy nagrodzone szóstką twórcze wypracowanie 

Weroniki Dziub.  
Właśnie się obudziłam, gdy do mojego pokoju weszła mama z inhalatorem . Dostałam zapalenia 

płuc, dlatego nie obywało się bez codziennych inhalacji. Kiedy tak siedziałam dopiero 

zauważyłam, że pada śnieg . W zasadzie tylko prószył , ale to jednak coś . W tamtym roku na 

przykład w ogóle go nie było. Tylko szkoda, że akurat w tym czasie byłam chora . Bardzo mi się 

nudziło dlatego pomyślałam, że namaluję nowy obraz . Wzięłam płótno, farby, pędzle, sztalugę 

i zaczęłam malować. Godzinę później był skończony. Obraz przedstawiał białego konia 

w chomącie. Zeszłam na dół do salonu pokazać rodzicom moje malowidło. Zastałam tam tatę 

czytającego jakąś gazetę i mamę malującą odżywką swoje paznokcie. Chrząknęłam głośno                

i pokazałam im swoje dzieło. Sądząc po ich minach byli naprawdę dumni i zadowoleni. 

Uradowana poszłam do swojego pokoju i usiadłam przy biurku. Pomyślałam, że mogę nadrobić 
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lekcje, ponieważ nie było mnie już kilka dni w szkole. Siedziałam na krześle i delikatnie 

wierzgałam nogami. Odrobiłam zadania domowe, których było całkiem sporo. Spojrzałam na 

zegar, który wskazywał już godzinę 22:00. Wiedziałam, że połowa domu już śpi, dlatego 

zeszłam cicho do kuchni i usiadłam na blacie. Byłam trochę głodna, więc zaczęłam szukać 

czegoś słodkiego w szafkach kuchennych. Znalazłam jedynie tabliczkę czekolady z orzechami . 

Jedząc ją miałam lekkie wyrzuty sumienia, ponieważ obiecałam mamie, która jest dentystą , 

że nie będę jeść tak często słodyczy. Pomyślałam sobie, że było to pewnego rodzaju 

szachrajstwo, ale szybko o tym zapomniałam. Prędko weszłam po schodach do mojego pokoju i 

nawet nie przebierając się poszłam spać . 

Bestsellery dla dzieci i młodzieży.                            
CZYTAMY I POLECAMY! 

 "Harry Potter i przeklęte dziecko" to nowa 

książka autorstwa J.K. Rowling, Jacka Thorne’a               

i Johna Tiffany’ego. Jest to ósma historia w serii 

ze świata Harry'ego Pottera. Pozwala czytelnikom 

na całym świecie zapoznać się z dalszymi losami 

Harry'ego, jego rodziny i przyjaciół. Główny 

bohater Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a 

tym bardziej teraz, gdy jest przepracowanym 

urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem 

trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy Harry 

zmaga się z natrętnie powracającymi widmami 

przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które 

nigdy nie było jego własnym wyborem.  Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie przypominać 

przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło niewygodnej prawdzie: że ciemność nadchodzi 

czasem z zupełnie niespodziewanej strony. 

 Andrzej Maleszka-  reżyser filmowy, autor powieści  

i scenariuszy. Jest zdobywcą wielu nagród na 

międzynarodowych festiwalach. Jego filmy i powieści 

są pełne fantastycznych przygód. A jednocześnie 

opowiadają o ważnych sprawach. W powieści „Magiczne 

drzewo. Czas robotów” Android stworzył stalowe osy. 

Każdy, kogo użądlą, zmienia się w robota. Na całym 

świecie ludzie przeistaczają się w maszyny. Tylko 

Idalia, Alik, Budyń i mała Julka uciekają przed inwazją 

os. Muszą odnaleźć magiczny przedmiot, który zmieni 

roboty z powrotem w ludzi. W pościg za nimi rusza 

Android i groźny waran. Olbrzymi słoń-robot walczy w 

ich obronie. Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą 

znanego na świecie cyklu filmowego, nagrodzonego 

Emmy – telewizyjnym Oscarem – za wyobraźnię, 

mądrość i humor. 
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14 marca Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne zaprosili na uroczyste spotkanie 

rodziców i dzieci, które w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do oddziału 

przedszkolnego i klasy I.   

 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!  
NASZE PRIORYTETY: 

 Bezpieczeństwo uczniów 

 Wysoki poziom nauczania 

 Koła zainteresowań: wokalne, taneczne, 

polonistyczne, przyrodniczo – matematyczne, 

komputerowe, sportowe 

 Promowanie zdrowego stylu życia 

 Pielęgnowanie kultury i tradycji 

 Wychowanie w duchu patriotyzmu 

 Aktywnie działający Samorząd Uczniowski 

 
 

Dla przybyłych do szkoły 

maluchów przygotowano 

szereg atrakcji 
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W dniach od 20 do 22 marca odbywały się w 

szkole Rekolekcje, które w tym roku przebiegały 

pod hasłem „W MOCY BOŻEGO DUCHA”. Nauki 

rekolekcyjne prowadził  ks. kan. Jan Kalinowski 

i ks. Jacek Dudziński oraz katecheta Tomasz 

Składanowski. Uczniowie uczestniczyli                           

w DRODZE KRZYŻOWEJ.  Pan katecheta 

zorganizował konkurs plastyczny pt: „NASZ 

KOŚCIÓŁEK JARANTOWICKI.  

 

Na konkurs wpłynęło 18 oryginalnych prac 

wykonanych różnymi technikami. Organizator 

konkursy wręczył uczniom Dyplomy, a Pani 

Dyrektor Szkoły ufundowała nagrody dla 

wszystkich uczniów. Laureatami konkursu 

zostali: I MIEJSCE: Zuzanna Łopatkiewicz, 

Bartłomiej Gburczyk, Ilona Błaszkiewicz      

II MIEJSCE: Oliwia Bieda, Karolina 

Witkowska, Paweł Urbański.                                    

III MIEJSCE: Oliwia Krawczyk, Adam 

Balawajder, Bartłomiej Osetek, Zuzanna 

Imiałek. WYRÓŻNIENIA: Krystian Szumkow, Alicja Drapała, Julia Wiśniewska, Natalia 

Sierak, Maciej Nadolny, Kamil Dąbrowski, Martyna Gryczkowska, Piotr Więckowski.  

Rozważania i nauki przeplatane były nauką pieśni wielkopostnych. Uczniowie otrzymali 

przygotowane przez katechetę szkolne śpiewniki, z których nauczyli się nowych pieśni przy 

akompaniamencie gitary. Uczennice z klasy V recytowały wiersze prezentujące: Św. Papieża 

Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszkę,  umiłowanego  poetę ks. Jana Twardowskiego.  

Uczniowie z kl. I – III obejrzeli  film pt. 

„Opowieść o Jezusie”. W ostatnim  dniu wszyscy 

uczestniczyli w Kościele w Jarantowicach w 

Nabożeństwie Pokutnym i Mszy  Świętej.   
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ZŁOTE MYŚLI 

 

Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy 
 jest zdolność śmiania się z samego siebie . 
Większości ludzi taki śmiech sprawia ból .  

Nie otrzymujemy krótkiego życia ,   
Lecz je takim czynimy . 

Nie brakuje nam czasu , lecz trwonimy go . 

Nie żałuj umarłych , żałuj żywych , 
A najbardziej tych, co żyją bez miłości . 

Każdy człowiek ma w sobie tyle samo 
dobra co zła . Tylko od niego zależy,  

którą drogą pójdzie 

Sens życia polega na tym , aby cieszyć  
Się z niego i czynić go piękniejszym dla 
Każdej ludzkiej istoty . 

Złote myśli wybrała Weronika Dziub i Joanna Nowocień. 

 

SPRAWDZONE PRZEPISY 
CIASTO  GÓRY  LODOWE 

SKŁADNIKI: 
BISZKOPT: 0,5 szklanki cukru (szklanka 250ml), 5 jajek, 5 łyżek mąki pszennej 
tortowej, 1 łyżka kakao 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia                                                                                                                                              
KREM I: 3 szklanki mleka (szklanka 250ml), 2 budynie śmietankowe bez cukru po 
40g, 2 żółtka, 1 łyżka cukru waniliowego, 1 płaska łyżka mąki pszennej, 3/4 szklanki 
cukru, 250g masła lub margaryny.                                                                                     
KREM II: 0,5 szklanki cukru, 200g masła lub margaryny, 200 ml wody,                             
2 szklanki mleka w proszku pełnego +1 łyżka, 1 łyżka kakao, opakowanie małych 
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okrągłych biszkoptów około 200g                                                                                  
PONCZ: 0,5 szklanki wody, 4 łyżki wódki, 1 łyżka cukru (składniki wymieszać) 
WYKONANIE: 
Biszkopt: Białka oddzielamy od żółtek, ubijamy je na sztywną pianę, dodajemy 

cukier, potem żółtka, na koniec mąkę wymieszaną z kakao i proszkiem do pieczenia 

przesiewamy do ciasta i delikatnie miksujemy na najniższych obrotach do 

połączenia. Wylewamy do blaszki posmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą. 

Pieczemy około 20 minut w temp 180 stopni. Studzimy i kroimy na dwa blaty. 

Krem I: 2,5 szklanki mleka zagotowujemy w garnku, a resztę składników oprócz 

masła miksujemy w 0,5 szklanki mleka. Wylewamy na gotujące się mleko i 

mieszamy do zgęstnienia. Studzimy. Masło lub margarynę miksujemy na puch i 

dodajemy do niej po łyżce ostudzonego budyniu. I krem gotowy. 

Krem II: Masło lub margarynę dajemy do garnka wraz z cukrem oraz wodą-

zagotowujemy - studzimy. Dodajemy 2 szklanki mleka w proszku i miksujemy. 

Powstałą masę dzielimy na pół-do jednej połowy dodajemy jeszcze łyżkę mleka w 

proszku a do drugiej łyżkę kakao - miksujemy. 

Składanie ciasta: Biszkopty kroimy na połówki. Pierwszy blat biszkoptu 

ponczujemy i dajemy połowę kremu. Przykrywamy drugim blatem, ponczujemy i 

nakładamy drugą połowę kremu. Następnie układamy połówki biszkoptów cieciem 

do dołu tak by stały pionowo. 

Następnie wylewamy naprzemiennie masy z mlekiem w proszku, wyrównujemy, 

możemy lekko uderzyć blaszką o blat żeby masy wpłynęły w szczeliny pomiędzy 

biszkoptami. Ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. I gotowe ! 

Smacznego życzy KINGA SROKA 

PĄCZKI SEROWE 
SKŁADNIKI: 
0,5 kg mąki 
0,5 kg sera białego ( zmielonego) 
pół szklanki cukru pudru 
1 cukier wanilinowy 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżka sody ( zgaszona w 1 łyżce octu) 
3 jajka 
3 łyżki kwaśnej śmietany 
kieliszek spirytusu 
1kg smalcu do smażenia 
PRZYGOTOWANIE: 
Jajka zmiksować z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym na puszystą masę, na stolnicy zmieszać 
mąkę z białym serem, dodać do tego wcześniej ubite jajka. Dodać zgaszoną sodę, proszek do 
pieczenia i śmietanę. Dobrze wyrobić. Rozwałkować ciasto na grubość ok 1 cm.                                          
Na koniec wykroić kieliszkiem kulki . Smażyć na rozgrzanym smalcu. Po wystudzeniu można 
posypać cukrem pudrem. 

Smacznego życzy WERONIKA DZIUB 
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NASZE RADY NA TEMAT JAK POMAGAĆ OSOBOM                              

CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM. 

Kiedy chcesz pomagać innym , pamiętaj , że należy robić to 

umiejętnie. Warto więc zastosować się do zamieszczonych 

wskazówek. 

Jeśli ktoś zwróci się do Ciebie z prośbą o poradę, możesz 

zaproponować różne rozwiązania problemu. Nie narzucaj 

jednak żadnego z nich. 

Najpierw uważnie wysłuchaj, co ma do powiedzenia człowiek, 

który potrzebuje pomocy. 

Okaż jak najwięcej empatii osobie, której pomagasz. Upewnij 

się, że dobrze rozumiesz jej emocje – dzięki temu łatwiej 

znajdziesz najlepsze wyjście z sytuacji. 

Zachowaj dyskrecję. Pamiętaj, że pomagać możesz na wiele 

sposobów: przez rozmowę, podzielenie się swoją wiedzą, 

przekazanie przedmiotów potrzebnych drugiej osobie, wzięcie 

udziału w rozmaitych akcjach charytatywnych lub wsparcie 

finansowe.  

UCZNIOWIE KLASY VI 

 

 
Redakcja – Koło Polonistyczne 

Opiekun: J. Klejnowska                                                                                                                 
Szkoła Podstawowa  w Jarantowicach 

 

 


