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III...    TTTWWWÓÓÓRRRCCCZZZOOOŚŚŚĆĆĆ    

30 sierpnia około godziny 18:00, park miejski 
  
   Dziewczyna zeszła z głównej alei i wkroczyła w boczną ścieżkę. Usiadła, po czym 
wyciągnęła książkę z torby i zaczęła czytać. Po chwili zauważyła, że ktoś ją obserwuje. 
   Chłopak siedział dwie ławki dalej i przyglądał się jej. Kiedy zauważył, że też na niego 
patrzy, nie odwrócił się tylko bezczelnie uśmiechnął. Mierzyli się przez chwilę 
wzrokiem. 
   W końcu chłopak pokazał jej gestem, aby obok niego usiadła. Z wahaniem spełniła 
prośbę. 
   - Cześć. – przywitał się grzecznie. Uśmiech nie schodził mu z twarzy, chociaż teraz był 
bardziej przyjacielski. 
   - No, cześć. – odpowiedziała dziewczyna, bez grama uśmiechu. Nie wiedziała czego od 
niej chce. 
   - Nie martw się, nie gryzę. – powiedział i 
przesunął się na skraj ławki. – Widziałem, że 
czytasz, więc pomyślałem, że miło będzie pogadać. – 
powiedział, a dziewczyna zauważyła co trzymał w 
rękach – książkę. 
      Tym razem to ona się uśmiechnęła. 
   - Jestem Iza. 
   - Iza…  – powtórzył chłopak w zamyśleniu – 
Jestem Adam, miło mi cię poznać. 
   - Mnie również jest miło – powiedziała Iza, coraz bardziej się przekonując, że chłopak 
nie ma złych zamiarów. – Co czytasz? 
   - Tolkiena. 
   - Hobbita? 
   - Nie, „Władcę pierścieni”, a dokładniej „Dwie wieże”. Drugi tom – wyjaśnił. 
   - Aha. A ja „Piosenki dla Pauli”. 
   - O czym to? – zaciekawił się Adam. 
   - O dziewczynie w której zakochało się trzech facetów. Jeden poznany przez internet, z 
drugim spotkała się po raz pierwszy w kawiarni i chłopak z jej klasy. No i są rozkminy 
nad tym, którego wybrać. 
   - No i co, dobra lektura? 
   - Nie jest zachwycająca, ale da się przełknąć. 
   - Mhm… Jaka jest twoja ulubiona książka? 
   - Chyba „Telefon od Anioła”. 
   - Nie znam – przyznał z uśmiechem. 
   - O dwójce ludzi przez przypadek zamieniających się telefonami. Oboje są ciekawi, 
jakie telefon drugiej osoby skrywa tajemnice i odkrywają różne dziwne, ale za razem 
przerażające rzeczy. Dalej ci nie powiem, sam przeczytaj – powiedziała uśmiechnęła się 
z wyższością. – A twoja ulubiona? 
    - Dużo tego. Ale chyba ulubiona to „Intruz”. 
   - To znowu ja nie słyszałam. 
   - Książka opowiada o tym, że w przyszłości kontrolę nad światem obejmą tak zwane 
Dusze, czyli istoty które przyjmują ludzkie ciała i wiodą normalne życie. Główna 
bohaterka, dusza Wagabunda, dostaje ciało Melanie – jednej z ostatnich ludzi na 
świecie. Jednak Melanie nie jest do końca martwa. Nadal jest w stanie samodzielnie 
myśleć, ale nie ma już kontroli nad ciałem. Są więc dwie ,,osoby” – powiedział i zrobił w 
powietrzu znaczek cudzysłowu – w jednym ciele – dokończył. 
   - O, ciekawe. A kto jest autorem? 
   - Stephanie Meyer. 
   Iza ledwo powstrzymała śmiech. ,,Zmierzch” wydawał się jej najgłupszą książką pod 
słońcem.        
      Koniec cz. I       



 
          

 

 

Krótki wywiad z Panią Beatą Juszczak 

 

Jak długo uczy Pani w tej szkole? 

Hmm… Ciężkie pytanie, w końcu nie umiem liczyć (śmiech)… Od 2006 roku. 

Czy cieszy się Pani, że nie jest Pani wychowawcą którejś klasy? 

Oczywiście. 

Czy uważa Pani, że nowa podstawa programowa jest lepsza od poprzedniej? 

Nie wiem, czy jest lepsza, może bardziej przystępna dla sześciolatków. 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

Nie wiem. Tak wyszło… jakoś… Zawsze o tym myślałam. 

Czy uważa Pani za dobry pomysł to, że zostało wprowadzone gimnazjum? 

Nie, bo skumulowanie uczniów w wieku dojrzewania to nie jest dobry pomysł. A poza 

tym w szóstej klasie młodzież zaczyna się ze sobą zżywać, a przez nową szkołę muszą się 

rozstać… 

Czy uczyła Pani kiedyś w liceum lub gimnazjum? 

Tak. W gimnazjum. 

Czy jest Pani zadowolona z postępów uczniów? 

W tym roku nie, ale generalnie, to tak (śmiech). 



IIIIII...    SSSHHHOOOWWW   

 

MODA NA JESIEŃ 

2013 
Na razie mamy piękną, polską, złotą jesień, która czaruje 
nas kolorami. Ale kiedy zrobi się zimniej 
trzeba się cieplej ubrać, co nie 
oznacza, że w zimnym, szaro-burym 

listopadzie mamy ubierać się szaro-buro. W sezonie jesiennym 
najmodniejsze są kolory: brązowy, niebieski, kremowy, biały, czerwony, 
żółty i różowy -oto kolory proponowane przez światowej sławy 
projektantów. 

MODA  DLA DZIECI 
    Dla dzieci zawsze najmodniejsze są 3 kolory: różowy, biały i 

niebieski. 

 

MODA DZIEWCZĘCA:                                                                                        

Dziewczynki najmodniej ubierać w kolory: różowy, fioletowy, 
biały, szary, jasny błękit i jeans. Modne są również jeansy 
(dżinsy), swetry i bluzki z nadrukami.  Wśród butów królują 
botki.   

MODA DLA CHŁOPCÓW: 

Dla chłopców modne są kolory: granatowy, pomarańczowy, 

czerwony i szary. Modne są również jeansy, swetry i koszule. 

Najlepsze dla chłopców są wszelkiego rodzaju buty sportowe. 



GWIAZDA JESIENNA – 

EWELINA LISOWSKA 
Imię i Nazwisko: Ewelina Lisowska  
Pseudonim : Evelynn 
Data urodzenia : 23 sierpnia 1991 r.  
  
  

                             Ewelina Lisowska to 

absolwentka  Szkoły Muzycznej I stopnia im. 

Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.  

                              

 

W 2011 roku wzięła udział w talent show 

telewizji TVN ”Mam talent!” Rok później 

dotarła do półfinału drugiej części 

polskiej adaptacji formatu „X factor”, 

także emitowanego na antenie stacji 

telewizyjnej TVN. W efekcie Lisowska 

podpisała kontrakt wydawniczy z 

wytwórnią muzyczną Uniwersal Music 

Poland.  

                              

Debiutancki minialbum piosenkarki pt. 

„Ewelina Lisowska” ukazał się 7 sierpnia 

2012 roku. Wszystkie utwory z tej płyty 

zostały opublikowane przez wokalistkę w 

serwisie You Tube. 26 kwietnia 2013 na 

antenie Radia Eska odbyła się premiera trzeciego singla piosenkarki, „Jutra nie 

będzie”, promującego jej debiutancki album „Aero - Plan”, który ukazał się 7 maja i 

zadebiutował na 10. miejscu listy OLiS.  

                             8 czerwca 2013 z utworem „W 

stronę słońca” Lisowska wystąpiła w koncercie 

„Największe przeboje roku”,  na festiwalu TOPtrendy 

2013 w Sopocie. 15 czerwca tego samego roku 

podczas 50 KFPP w Opolu odebrała Superjedynkę w 

kategorii SuperArtystka.  

                             3 sierpnia 2013 podczas gali Eska 

Music Awards 2013 nagrodzona została w 

kategoriach Najlepszy hit („W stronę słońca”), 

Najlepszy debiut oraz Najlepszy artysta w sieci. 

 

 

 



 

   

IIIIIIIII...    RRROOOZZZRRRYYYWWWKKKAAA 

 

CO CZYTAĆ W DESZCZOWE (I NIE TYLKO…) WIECZORY? 

Powieść dla młodzieży z gatunku science-fiction napisana przez 

Suzanne Colins.  W Polsce została opublikowana 6 maja 2009 roku 

przez wydawnictwo Media rodzina . Saga składa się z trzech części : 

„Igrzysk Śmierci”, „W pierścieniu Ognia” i „Kosogłos”. 

 

To nie jest książka dla dzieci. To jest powieść dla dojrzałych młodych                     

ludzi, którzy rozumieją, że okrucieństwo jest częścią historii 

ludzkość, którzy potrafią dostrzec jego znamiona w najbardziej 

wyrafinowanych formach i którzy jak Katniss mają w sobie odwagę i 

determinację, by móc się przeciwstawić. Nie zaczynajcie jej czytać 

na pół godziny przed ważnym spotkaniem ani do poduszki, bo 

zafundujecie sobie kłopoty i bezsenną noc! 



JESIENNE 

PYSZNOŚCI  

 

 

  

CIASTO ZEBRA 

Składniki 
(na tortownicę o średnicy 26 cm):  

 5 jajek 
 1½ szklanki cukru 
 2½ szklanki mąki pszennej 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 1 szklanka oleju 
 ¾ szklanki białej oranżady  
 1 łyżeczka aromatu rumowego lub arakowego  
 2 - 3 łyżki kakao  
 2 - 3 łyżki mąki pszennej do ciasta białego  

Wykonanie: 

Jajka ubijamy robotem ręcznym z cukrem na puszysty krem. Wsypujemy 
porcjami mąkę z proszkiem do pieczenia i miksujemy robotem ręcznym, ale 
już na zmniejszonych obrotach. Wlewamy porcjami olej, aromat i 
miksujemy. Następnie wlewamy wąskim strumieniem oranżadę, dalej 
miksujemy na małych obrotach. Gdy składniki połączą się dzielimy ciasto 
na 2 równe części. Do jednej części dajemy 2-3 łyżki kakao, do drugiej 2-3 
łyżki mąki i mieszamy na jednolite masy. Na środek dna tortownicy 
wlewamy na przemian po 3 łyżki obu ciast, aż do ich wyczerpania ( nie 
czekamy aż ciasto dokładnie zejdzie z łyżki, gdyż wydłuża to czas 
rozlewania się ciasta po dnie tortownicy, a czynność ta powinna być 
wykonana raczej w miarę szybko). Pieczemy w nagrzanym do temp. 180°C 
piekarniku ok. 45 minut. Sprawdzamy patyczkiem czy ciasto jest już 
upieczone. 

 

 



 

MUFFINKI Z ŻURAWINĄ 

 

Składniki: 

 2 jajka 
 2 szklanki jogurtu naturalnego  
 1 szklanka brązowego cukru 
 1-2 łyżki cukru pudru 
 100 g masła 
 sok z 1 cytryny ( 60- 80 ml) 
 ¾ szklanki mąki razowej 
 1½ szklanki mąki pszennej 
 2 łyżeczki sody 
 2 łyżeczki mielonego cynamonu 
 ½ łyżeczki przyprawy do pierników 
 ½ łyżeczki soli 
 150g żurawin kandyzowanych przepłukanych wrzątkiem  

i osuszonych 

Wykonanie: 

Obie mąki mieszamy, dodajemy sodę, cynamon, sól, przyprawę do 
pierników i kandyzowane żurawiny. Jajka ucieramy z cukrami i masłem na 
puszystą masę. Nadal ucierając dodajemy jogurt, sok z cytryny, a następnie 
porcjami przygotowaną wcześniej mieszankę suchych składników. Całość 
jeszcze raz dokładnie mieszamy. Do formy wyłożonej papilotkami 
nakładamy porcje ciasta, wstawiamy do rozgrzanego do 220°C piekarnika i 
pieczemy przez ok. 15 minut. Po 10 minutach od upieczenia muffinki 
wyjmujemy z formy i zostawiamy do ostygnięcia na kratce. 

 

SMACZNEGO!!! 

 

 



 

KRZYŻÓWKA NA JESIENNĄ NUDĘ 

 

 

             

  1.   

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

          6. 

 

1. Jest królem zwierząt. 

2. W parze z babcią. 

3. Był nim Kubuś Puchatek. 

4. Tytułowa bohaterka jednej z książek M. Musierowicz. 

5. Na niej możesz się nauczyć kiedy był chrzest Polski. 

6. Trójkątny przyrząd geometryczny.    

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ!!!  

Zdyszany Jaś wbiega do klasy. 

 - Jasiu co się stało? - pyta pani. 

 - Gonili mnie dwaj faceci! 

 - Wszystko w porządku? 

 - Tak, tylko zabrali mi wypracowanie z polskiego.  

    

        

    

        

        

        



 

Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne – 

stwierdza nauczycielka. 

-Dlaczego? -  pyta się mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach! 

 

Na plastyce dzieci miały narysować rysunek. Pani podchodzi do 

Jasia i się pyta 

- Jasiu czemu nic nie narysowałeś"?  

- Nieprawda, narysowałem Małysza 

- A gdzie on jest ? 

- Poleciał... 

 

Nauczycielka w szkole sprawdza 

zadanie domowe i widzi , że Jagoda 

nie zrobiła . Pyta się :  

- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ??? 

- Po obiedzie – mówi Jagoda. 

- To czemu nie masz tego zadania 

zrobionego??? 

- Bo jestem na diecie. 

   

  Jaś wraca ze szkoły. 

 - Czego się dziś uczyliście? - pyta 

mama.  

 - Odpowiadać pełnym zdaniem. 

 - I co? Nauczyłeś się? 

 - No. 

 

 



 

   

IIIVVV...   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJEEE   

SONDA 

 

 

 

Na 50 zapytanych osób 29 wie o gazetce, a 21 nie. Postaramy się, by o naszym 

szkolnym pisemku dowiedziało się jak najwięcej osób! 

________________________________________________________________ 

 

 

Sprzątanie Świata 
Sprzątanie Świata to międzynarodowa akcja odbywająca się na całym świecie w 

trzeci weekend września. Polega na sprzątaniu śmieci porzuconych poza 

miejscami przeznaczonymi do ich składowania. 

CZY UCZNIOWIE SP 54 WIEDZĄ O ISTNIENIU 
SZKOLNEJ GAZETKI? 

TAK 

NIE 



 

Australia - początek ruchu 
Akcja "sprzątanie świata" zapoczątkowana została w Australii. Po raz pierwszy 

odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji 

sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, 

a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. 

 

Sprzątanie Świata w Polsce 
W Polsce sprzątanie świata zapoczątkowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. 

Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem akcji w Polsce 

jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, 

członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. 

 

 

 

 

 

 



WARTO ZOBACZYĆ … 

 

OGRODY JAPOŃSKIE  

WE WROCŁAWIU 

 

Historia  

Ogród japoński został założony w latach 1909-1912 
 w związku z Wystawą Stulecia w 1913 r. z 

inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga  i 

zaprojektowany przez japońskiego ogrodnika 

Mankichi'ego Arai. Niestety po wystawie zabrano 

większość z wypożyczonych detali decydujących o 

japońskim charakterze ogrodu. W Ogrodzie na stawie 

Eichborna znajdowała się pagoda, wzorowana na 

świątyni Kinkaku-jiz Kioto. Została rozebrana w 1996 

lub 1997 roku. 

                                                                                                                             

Współcześnie 

Współcześnie jest to już ogród japoński nie tylko z nazwy. 

Stanowi unikatowy w Europie, żywy fragment japońskiej kultury 

(na bilecie widnieje zapis: "[..] Obecny kształt ogrodu 

zawdzięczamy pracy polskich i japońskich specjalistów, którymi 

na etapie projektowym kierował prof. Ikuya Nishikawa. Japońscy 

specjaliści budowy ogrodów, wraz z firmami polskimi, stworzyli w 

ciągu dwóch lat piękny zakątek o typowo japońskim charakterze 

[..]"). 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_japo%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1909
http://pl.wikipedia.org/wiki/1912
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Maximilian_von_Hochberg&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pagoda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kioto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikuya_Nishikawa&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Japanese_garden_Wroclaw_bridge.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Japanese_garden_Wroclaw_tea_pavilion.jpg


Ciekawostki o koniach 

  

NAJSTARSZY ŻYJĄCY KOŃ NA ŚWIECIE - SHAYNE  

Wyłoniono najstarszego konia na świecie. Został 
nim 51-letni (ur. 1961) Shayne rasy Irish Draught. 
/Rekordy Guinessa 7.III.2012/ 

  

NAJMNIEJSZY KOŃ ŚWIATA – EINSTEIN 

Kiedy przyszedł na świat w 
kwietniu 2010 roku w Barnstead 
(USA) ważył zaledwie 2,7 kg i 
mierzył 35,5 cm wysokości. Jego 
właścicielka, od razu wiedziała, że 
Einstein z łatwością mógłby 
odebrać tytuł najmniejszego konia 

na świecie obecnej rekordzistce, klaczy Thumbelinie (ang. Calineczka). 
Jednak, aby to się stało, Einstein musi najpierw skończyc 4 lata i przestać 
rosnąć. /Rekordy Guinessa 11.V.2011/ 

 

CIEKAWE FAKTY 

 Koniom wystarczą niespełna trzy godziny 
snu na dobę. 

 Koń w ciągu dnia wypija 30 _ 45 litrów 
wody, tzn. 3 do 5 wiader. 

 Koń żyjący na wolności spędza 12 - 16 
godzin w ciągu doby na jedzeniu. 

 Aż dwa lata odrastają koniowi włosy na 
ogonie. 

 W wieku 10 lat koń maści siwej robi się 
całkowicie biały. 

 Uszami konia porusza aż 16 mięśni, dzięki 
czemu każde ucho może obrócić się o prawie 180 stopni. 
 

 Koń ma szczególnie duże gałki oczne – dwa razy większe niż ludzkie, 
większe nawet niż oczy słonia i wieloryba! 

 

http://www.stadninahubertus.pl/images/stories/51-letni shayne - irish draught_1.jpg
http://www.stadninahubertus.pl/images/stories/einstein_3.jpg
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