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Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

rok szkolny 2020/2021, nr 1 
 

 
 

 
 
 
W tym numerze między innymi: 
 
- wywiad z Nauczycielami 
- wspomnienia  z wakacji 
- sondaż „Nauka zdalna czy stacjonarna?” 
- jesienny wiersz 
- opowiadanie pt. „Zaginiona” 
- przepis na pyszne ciasto czekoladowe 
- recenzja filmu 
- krzyżówka, rebus. 
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😃 Słowo od redakcji 😃 

Cześć,  

witam Was w gazetce szkolnej wydawanej dla szkoły na ul. Rolnej oraz ul. Szkolnej. 

Jak już pewnie zauważyliście ma ona nową nazwę: „Pióro Feniksa”. Nasza szkoła od 26 

października przechodzi na nauczanie zdalne, ponieważ od soboty Polska jest w 

strefie czerwonej. Za nami już: Dzień Nauczyciela, Dzień Ekologii oraz Dzień 

Chłopaka, za to przed nami: Dzień Wszystkich Świętych oraz Hallowen. Pamiętajmy 

jednak, że Hallowen to nie polskie święto i mimo to oczywiście możecie je obchodzić, 

ale nie zapomnijcie o Dniu Wszystkich Świętych i okazaniu naszym bliskim zmarłym 

szacunek. Pamiętajcie również, że w tym roku przez panującą sytuację nakładane są 

kary pieniężna za chodzenie po domach w Hallowen.  

Na końcu przedstawiam Wam redaktorów naszej gazetki szkolnej:  

Karina Gajewy 7b, Antek Antokolski 7b, Hania Kozłowicz 4a, Hania Jóźwiak 4b, Helena 

Stanisławska 4b, Zosia Mazurkiewicz 4b, Joanna Hyży 5a, Natalia Winkel 8a, 

Konstancja Jelińska 8a, Konrad Korta 8a i Marcin Klichowicz 8b 

Dziękuję i z wielką chęcią zapraszam Was do dalszego czytania „Pióra Feniksa”. 

Natalia Winkel 

 

redaktor naczelny: pani Joanna Witek 

redaktorzy techniczni: Konrad Korta i Marcin Klichowicz 
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               📅 Kalendarium Szkolne📅 

 

           Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego!             

22 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też 

pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Wybory 

poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje 

programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło 179 

osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 4 kandydatów. Najwięcej głosów 

otrzymała uczennica z klasy 8b, Alicja Mazurkiewicz – 90 głosów, i tym samym została 

przewodniczącą SU na rok szkolny 2020/2021. Zastępcą został Stanisław Kłosowski z 

kl.6b ( ul. Szkolna) oraz Franciszek Borejsza-Wysocki z kl.5b (ul. Rolna). Gratulujemy 

zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w 

nowym roku szkolnym 2020/2021. 

Konstancja Jelińska, kl.8a 

 
 

Dzień Chłopaka – Dzień Krawata 

 

30 września 2020 roku w naszej szkole przy ul. Rolnej 

obchodziliśmy Dzień Chłopaka. To był szczególny dzień dla  

naszych kolegów. W tym dniu odbył się konkurs na najfajniejszy krawat. Uczestników 

było wielu, ale tylko jeden krawat okazał się wyjątkowy – ręcznie robiony☺.  Na 

korytarzu była puszczana muzyka z głośnika.  Wszyscy chłopacy otrzymali miłe 

upominki od swoich klasowych koleżanek. Nie brakowało też słodkości i dobrej zabawy. 

 

Z reporterskim pozdrowieniem Hania Jóźwiak, kl.4b 

 
 

W środę 30 września w szkole przy ul. Szkolnej odbył się Dzień Chłopaka. Każdy 

chętny chłopak mógł przyjść do szkoły w krawacie albo muszce i wtedy był zwolniony z 

odpowiedzi ustnej oraz niezapowiedzianej kartkówki. Około godziny dziesiątej 

dziewczyny z samorządu uczniowskiego chodziły po klasach i rozdawały batoniki 

chłopakom. O godzinie dwunastej na długiej przerwie został rozstrzygnięty konkurs na 

najciekawszy krawat, który wygrał Oliwer Augustyniak z klasy 6A. 

 

Karina Gajewy, kl.7b 
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Święto Nauczycieli 
 

 W środę 14.10 obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji w klasach IV-V 

odbyły się warsztaty ekologiczne. Każda z nich była podzielona na pięć grup. Pierwsza 

grupa tworzyła plakat na wybrany temat ekologii. Druga grupa robiła coś użytecznego 

z czegoś nieużytecznego. Trzecia grupa tworzyła wiersz o ekologii. Czwarta grupa 

robiła kosze na plastiki i odpady papierowe dla swojej klasy. Piąta grupa projektowała 

grę planszową o tematyce ekologicznej. Dzieci w szkole na tę okazję miały ubrać się w 

kolorach ziemi. Wychowawcy klas przeprowadzali z uczniami pogadanki na temat 

zanieczyszczania środowiska, segregacji śmieci, dbałości o najbliższe otoczenie oraz 

zdrowego odżywiania się. 

Helena Stanisławska, kl.4b 

  

 

14 października 2020 roku odbyła się uroczystość Dnia Nauczyciela, która 

upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy 

króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 

października 1773 roku. Tego dnia w naszej szkole w Czerwonaku uczniowie pomimo 

specyficznej sytuacji COVID-19 tradycyjnie podarowali kwiaty oraz życzenia 

nauczycielom i pracownikom w ramach podziękowania za ich edukowanie oraz ciężką 

prace. Podczas Dnia Nauczyciela równocześnie odbywał się Dzień Ekologii. Uczniowie 

mieli skrócone lekcje i spędzali je z wychowawcami; na nich organizowane były 

warsztaty. Na warsztatach zadaniem klas było zrobienie ekologicznych projektów np. 

gry planszowej ze starych papierów bądź kartonów. Celem tego dnia miało być 

wykorzystywanie zużytej makulatury do projektów. Wszystkie klasy wykonały te 

zadanie świetnie, niektóre prace można było zobaczyć na korytarzach szkoły. 

 

Konstancja Jelińska, kl.8a 
 

 

 

 

 

 

                     Wywiady, sondaże…       
 

 

W zawiązku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej zadaliśmy naszym 

nauczycielom jedno pytanie: 

Jakie jest PANI/PANA największe życzenie związane ze szkołą lub nauczaniem?  
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Oto odpowiedzi naszych Nauczycieli: 

Pani Marlena Wobszal, nauczycielka muzyki oraz wychowawczyni klasy 4a:  

„Chciałabym, żeby uczniom i nauczycielom chciało się uczyć i pracować.”  

Pani Krystyna Niedośpiał, nauczycielka matematyki: 

„Marzę, by każdy uczeń umiał matematykę, żeby ją rozumiał, nie bał się 

matematyki, polubił ją i chciał się jej uczyć.” 

Pan Sławomir Panfil, wicedyrektor naszej szkoły oraz nauczyciel informatyki: 

„Chciałbym, aby wszyscy uczniowie po opuszczeniu murów naszej szkoły, z 

radością wspominali to, co w niej przeżyli.” 

 

wywiady przeprowadziła: Hania Kozłowicz, kl.4a 

 

Pan Jarosław Weber, nauczyciel historii i języka angielskiego oraz wychowawca klasy 

5b: „Życzę sobie, abyśmy nie musieli chodzić w maseczkach.” 

Pani Marlena Wobszal: „Chciałabym, żeby uczniowie byli zawsze uśmiechnięci.” 

Pani Danuta Olech, nauczycielka i wychowawczyni kl. 2b: 

„Proszę, żeby uczniowie byli grzeczni i słuchali nauczycieli.” 

Pani Renata Rychlicka-Beniamin, nauczycielka religii: 

„Chciałabym, aby epidemia się skończyła i żeby głos służył mi jak najdłużej.” 

Pani Elżbieta Musielska, nauczycielka przyrody, wychowawczyni klasy 7b:  

„Byłoby miło, gdyby wszyscy uczniowie interesowali się przyrodą.” 

Pani Anna Konieczna, nauczycielka plastyki: 

 „Chciałabym, żeby uczniowie w szkole odkrywali swoje pasje.” 

 

wywiady przeprowadziły: Hania Jóźwiak, kl.4b i Helena Stanisławska, kl.4b 

 

 

Wszystkim naszym Nauczycielom życzymy spełnienia marzeń       
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        Wywiad z panem Włodzimierzem Marciniakiem         

 

Dlaczego zdecydował się Pan zostać wicedyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Koziegłowach? 

 

Przede wszystkim lubię podejmować i realizować się w nowych wyzwaniach. Już 

po roku od rozpoczęcia mojej pracy, ówczesna moja Pani Dyrektor oznajmiła mi, że 

będzie pan opiekunem praktyk w sąsiednim LO przez cały rok oraz kolejny, a tym 

samym będzie pan gościł uczniów z klasy o profilu pedagogicznym na swoich zajęciach 

przez kilka godzin w tygodniu. Byłem tym totalnie przerażony i nawet załamany. 

Jednak podjąłem się tego wyzwania. Te działania otworzyły mi drogę do specjalizacji, 

które kiedyś istniały, a przede wszystkim uwierzyłem w swoje możliwości. To też 

spowodowało, że podejmowałem pracę w innych szkołach, a pracowałem w gimnazjum, 

szkole policealnej, LO dla dorosłych – zacząłem wierzyć w siebie. I stało się tak, że 

zostałem wicedyrektorem.  

Chciałbym Wam przekazać, iż jeśli macie marzenia, to z uporem i zaparciem dążcie do 

ich realizacji. Wykonujcie wszelkie działania najlepiej jak możecie, wręcz z perfekcją. 

Myślę, że wtedy odniesiecie sukces, czego Wam bardzo życzę. 

Co Pana skłoniło do tego by zostać nauczycielem od EDB? 

Jak zauważyliście przedmiot EDB jest bardzo związany z codziennym życiem. 

Inspiracją do podjęcia tych studiów były zajścia odbywające się w amerykańskich 

szkołach. Mając na uwadze nasze szkoły, warto mówić o tym, jak się chronić, co robić, 

aby uniknąć drastycznych sytuacji. Uważam, że powinniśmy być przygotowani na 

różnego typu niepożądane ataki. Ważna jest też pierwsza pomoc przedmedyczna, bo 

nie ma nic cenniejszego, jak uratowanie życia i ochrona zdrowia naszych najbliższych 

czy innych ludzi. A o uratowaniu życia decydują pierwsze minuty…. Możemy być wtedy 

z siebie dumni. Uważam, iż te umiejętności oraz wiadomości powinien znać każdy z nas. 

Chciałby Pan zmienić swój zawód czy może nie żałuje Pan decyzji?  

Moim wymarzonym zawodem był architekt, ale niestety w tamtym okresie był 

ogromny limit przyjęć na te studia, zatem zrezygnowałem. Marzenia jednak pozostały i 

obecnie ten zawód z powodzeniem realizuje moja córka Ania. Po ukończeniu studiów 

pedagogicznych zostałem nauczycielem. Obecny okres jest bardzo trudny dla 

nauczycieli oraz dyrektorów, którzy starają się być bardzo wszechstronni, elastyczni, 

starając się, aby dzisiejsza szkoła była atrakcyjna, aby zapewniała uczniom bogaty 

wachlarz możliwości rozwoju. Marzeniem każdego nauczyciela oraz dyrektora jest 

fakt, aby jego uczniowie zostali przyjęci do wymarzonych szkół średnich, żeby zdobyli 

intratne wykształcenie oraz zrobili karierę… Owszem, był kiedyś czas, gdy chcąc 



7 

 

 

pożegnać się z oświatą, ukończyłem drugie studia z zakresu ekonomii. Podjąłem pewne 

działania w celu zmiany pracy i nawet zaoferowano mi pracę w podpoznańskiej firmie 

logistycznej. Jednak zostałem w szkole, byłem wychowawcą bardzo fajnej klasy. A 

dzisiaj? Cóż, to już nie ten czas na takie zmiany….:-) 

Dlaczego zdecydował się Pan uczyć przedmiotu EDB akurat w naszej szkole?  

Podjąłem pracę w SP Czerwonak, gdyż Szkoła ta jest Szkołą z wypracowanymi 

tradycjami i historią oraz znajduje się w bliskiej odległości od Koziegłów. Uważam też, 

iż szkoły w naszej Gminie powinny się wspierać w działaniach. Owszem, powinny 

rywalizować na zasadach zdrowej rywalizacji w zakresie konkursów, olimpiad, 

zawodów, ale na pozostałych płaszczyznach powinny być dla siebie wsparciem. Nie 

uważam, że szkoła w Koziegłowach jest lepsza czy odwrotnie. Z racji ilości godzin czy 

pełnionej funkcji, znacznie więcej czasu spędzam w Koziegłowach, ale obie Szkoły są 

dla mnie cenne i ważne. Podobnie traktuję Uczniów, zarówno jednej szkoły, jak i 

drugiej. 

Jaki przedmiot szkolny postrzega Pan za najlepszy, a jaki za najgorszy?  

Uważam że każdy przedmiot, który daje uczniom możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań i pasji, jest bardzo ważny. 

- Przedmioty artystyczne, które „wyłuskują” lub „formują” talenty muzyczne czy 

ilustratorsko-rękodzielnicze, są bardzo cenne. 

- Aktywność fizyczna ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie oraz rozwija zdrową 

rywalizację oraz kształtuje współpracę w zespole. 

- Cenne są także języki obce, które otwierają przed nami szerokie możliwości na świecie. 

- Natomiast język polski oraz matematyka stanowią podstawowy trzon naszej edukacji i 

funkcjonowania w naszej Ojczyźnie. 

- Należy też dodać, że bez edukacji informatycznej trudno byłoby Nam funkcjonować w 

dzisiejszym społeczeństwie. 

- Istotna jest też nasza przeszłość, która stanowi naszą narodową tożsamość, czyli historia. 

- Bardzo cenię edukację wczesnoszkolną, która jest jednym z najtrudniejszych etapów 

edukacji, a jednocześnie tworzy solidny fundament do budowania naszej dalszej edukacji i to 

od niej bardzo zależy nasze dalsze powodzenie w edukowaniu. 

Co Pan najchętniej lubi robić w wolnym czasie?  

Moje hobby? Hmmm, zapewne działka w naszej pięknej Puszczy Zielonce, z 

chórami ptaków, stadami saren, jeleni oraz dzików …, a czasami danieli. Zbieram też 

stare archiwalne pocztówki Poznania sprzed 1945 roku. Uważam, iż Poznań miał jedne 

z najpiękniejszych litografii w Polsce w tamtym okresie, a także w okresie zaboru 

pruskiego. 

Zdaniem Pana, jak spostrzegają Pana uczniowie szkoły w Koziegłowach?  

Myślę, że najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzieliliby uczniowie szkoły w 

Koziegłowach. Przede wszystkim staram się być nauczycielem i wychowawcą. Zaś 
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funkcja wicedyrektora czy dyrektora, który musi stać na straży prawa jest często 

bardzo trudna i niewdzięczna. To dyrektor musi podjąć decyzje dotyczące różnego 

typu problemów wychowawczych, musi też być sędzią i mediatorem. Te działania 

często są niepopularne i niezbyt mile widziane. Zaś z drugiej strony może być 

mentorem :-). Powinien potrafić zrozumieć drugą osobę, a więc empatia, być 

wsparciem. Trudno jest dokonać takiej samooceny. 

 

wywiad przeprowadzili: 

Konrad Korta, kl.8a i Marcin Klichowicz, kl.8b 
 

 

  

 

 

Sondaż: Nauka zdalna czy stacjonarna? 
 

 

Ostatnio przeprowadziłam sondaż w grupie 30 uczniów w wieku 11-16 lat. Grupa 

ta odpowiedziała mi na jedno proste pytanie: Wolisz nauczanie zdalne czy 

stacjonarne? Oto ich odpowiedzi: 
 

ZDALNE STACJONARNE 

1. „Minimalnie lepsze są chyba 

zdalne.” 

2. „W domu jest bezpieczniej.” 

3. „Jeśli to ma jakoś pomóc to lepsze 

są zdalne.” 

4. „ Mam więcej czasu.” 

5. „Nie muszę dojeżdżać do szkoły.” 

6. „Mam blisko do szkoły.” 

7. „Mogę robić zadania w własnym 

tempie, dzięki czemu mam więcej 

czasu wolnego.” 

8. „Jestem aspołeczna.” 

9. „Po prostu zdalne.” 

10.  „Bo można ściągać.” 

11.  „ Nie wiem czemu, tak po prostu.” 

12.  „Brak stresu i lepiej zapamiętuję.” 

13.  „Mogę dłużej spać.” 

14.  „W domu czuję się lepiej.” 

15.  „Nie chce mi się wstawać.” 

1.  „Bo tam widzę ludzi, lubię mieć 

kontakt wzrokowy z nauczycielem, 

przez kompa to nie to samo. Po 

drugie w szkole więcej rozumiem,” 

2.  „Bo nie mam dobrego sprzętu do 

tego zdalnego.” 

3. „ Tam mam znajomych.” 

4. „Po prostu jest lepiej.” 

5. „Potrafię zrobić więcej rzeczy, nie 

bolą mnie oczy.” 

6. „Przez laptopa bolą mnie oczy.” 

7. „Więcej rozumiem, widzę się z 

ludźmi.” 

8. „Spotykam się z znajomymi.” 

9. „ W szkolę przynajmniej trochę się 

uczę.” 

10. „Bo tam będą moi znajomi.” 

11. „ Więcej wyciągam z lekcji.” 

12. „ Spędzam więcej czasu z ludźmi.” 
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16.  „Mam więcej czasu dla siebie.” 

17.  „Mam więcej czasu.” 

13. „ Więcej się ruszam.” 

 

(Argumenty podkreślone tymi samymi kolorami są do siebie podobne lub takie same) 

 

.   -Nie do końca określona odpowiedź  .  -Brak zmęczenia oczu 

 .  – Przez obecną sytuację   .  -Kontakt społeczny 

 .  -Większa ilości czasu .  -Lepsze rozumienie przerabianego 

tematu 

 .  -Brak dojazdu do szkoły 

 .  -Możliwość dłuższego spania 

 

 

 
Natalia Winkel, kl.8a 
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       Podróże bez granic        
 

 

 

Wakacyjne wspomnienia 
 

Chciałam wam trochę opowiedzieć o moich wakacjach w tym roku. 

Nie były co prawdę tak fajne jak ubiegłe i tak długie z powodu panującej pandemii, ale 

udało mi się odwiedzić wraz z moją rodziną Kraków oraz nasze polskie góry. 

A więc zaczynam moją historię. W połowie sierpnia wyjechaliśmy wraz z moimi 

rodzicami i rodzeństwem do mojego chrzestnego do Krakowa. Miasto to zrobiło na 

mnie ogromne wrażenie. Jest tam piękna starówka- taki nasz stary rynek, Sukiennice  

i dużo pięknych pamiątek, magnesów. Widziałam tam herb naszego miasta Poznania. 

W sukiennicach (to takie najstarsze targowisko w Polsce), gdy spojrzymy w górę, 

możemy zobaczyć herby największych miast w Polsce, i tak właśnie znalazłam 

poznański. Udało nam się wejść do Kościoła Mariackiego, są tam przepiękne obrazy i 

figury świętych. Wujek opowiedział mi, że w Krakowie hejnał mariacki odgrywany jest 

co godzinę. W ogóle o tym nie wiedziałam, bo w radiu słyszymy go tylko jeden raz na 

dzień, o godz. 12.00, a to była niespodzianka. Poniżej zdjęcia z Krakowa – magnesy: 

 

   
 

Po kilku dniach spędzonych u wujka w Krakowie, wyruszyliśmy w dalszą drogę. 

Tym razem pojechaliśmy w góry. Było to Zakopane. W Zakopanem spędziliśmy kilka 

dni. Widzieliśmy Kasprowy Wierch, wjechaliśmy na niego kolejką linową. Było bardzo 

dużo ludzi w kolejce po bilety ☺. Staliśmy chyba dwie godziny do kasy. Udało nam się 

wjechać. Widzieliśmy przepiękne widoki. Następnego dnia wybraliśmy się nad Morskie 

Oko, to jezioro schowane w górach. Po dojściu do celu byliśmy bardzo zmęczeni. Ale 

warto było, widok był przepiękny. 

                                                                                                Hania Kozłowicz, kl.4a 
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zdjęcia z wakacji: Hania Kozłowicz, kl.4a, Hania Jóźwiak, kl.4b 
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       Podróże bez granic        
 

 

 

Zielonka – urok swarzędzkiej natury 

 

Ta niepozorna wieś, położona około 7 km od Murowanej Gośliny, zyskała swoją 

popularność dzięki arboretum, które znajduje się właśnie w Zielonce oraz z powodu 

otaczającej go natury. Na terenie Zielonki znajduje się Jezioro Zielonka; na jego 

powierzchni można spostrzec bardzo dużą ilość lilii wodnych. Tuż obok jeziora 

znajduje się wspomniane wcześniej arboretum, które należy do Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Na 83 ha zgromadzono 800 gatunków drzew i krzewów. 

Przy głównym wejściu do arboretum rosną dwa okazałe kasztanowce o obwodach 420 i 

330 cm, uznane za pomniki przyrody, a także dąb o obwodzie 310 cm. Jest to miejsce 

godne polecenia, szczególnie dla tych, którzy chcą podziwiać piękno natury. 

 

 

 

Wierzenica – historyczna wieś pod Swarzędzem 

 

Próżno szukać miejsca koło naszej gminy, jakiejś miejscowości, która nie ma 

interesującej historii; tak samo jest w przypadku pewnej wsi.. 

Wierzenica (z łacińskiego Vernicza) to wieś położona ok. 15 km od Czerwonaka, która 

zasłynęła z jej drewnianego kościoła św. Mikołaja oraz dworu rodu Cieszkowskich.  

Na południowym- wschodzie od Wierzenicy, znajduje się Wzgórze Krasińskiego, gdzie 

umiejscowiona jest uschnięta sosna, pod którą przesiadywał niejaki Zygmunt Krasiński 

– jeden z największych poetów polskiego romantyzmu. W centrum Wierzenicy, tak jak 

już wcześniej wspomniałem, znajduje się dwór rodu Cieszkowskich. Obiekt ten powstał 

w połowie XIX wieku i otoczony jest rozległymi zabudowaniami folwarcznymi (XIX/XX 

wiek) i parkiem krajobrazowym z pierwszej połowy XIX wieku. Jeśli chcecie poszerzyć 

wiedzę na temat rodu Cieszkowskiego lub Zygmunta Krasińskiego, albo po prostu 

zobaczyć jak wyglądają owe zabytki od wewnątrz, Wierzenica stoi przed wami 

otworem. 

 

Marcin Klichowicz, kl.8b 
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Jesień 

 

Wracamy do szkoły po tak długim czasie, 

już wita nas jesień w naszej starej klasie. 

Uczymy się pilnie, choć lekcji jest wiele, 

że chwalą nas często nauczyciele. 

Spadają z drzewa liście kolorowe, 

na każdym z nich jest zadanie domowe. 

Lubimy się uczyć, ale nie w niedzielę, 

bo dni nauki jest przecież za wiele. 

Jesienią będzie dużo zabawy, 

nawet podczas deszczu będziemy się bawić. 

Gdy na przerwach z deszczem się nie zmagamy, 

to na dworze biegamy i w kałużach się taplamy. 

 

Joanna Hyży, kl.5a 

 

 

Zaginiona 

 
W małym miasteczku, Stonehill w domu rodziny Andersonów mieszkali 

oczywiście Andersonowie. Rodzice mieli na imię Sara i Michael, natomiast ich dzieci 

Ruby i James. Sara jako pani policjant zawsze siedziała długo w pracy.  
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Pewnego dnia nie wróciła do domu. 

-Tato, kiedy mama wróci - powiedziała zatroskana Ruby. 

- Nie wiem, córeczko - odpowiedział Michael, po czym usłyszał pukanie do drzwi. 

Otworzył i zobaczył stojącego w progu komisarza Johna. 

- Dobry wieczór! - powiedział komisarz. 

- Dobry wieczór, panie komisarzu, gdzie jest moja żona?- spytał Michael. 

- Przykro mi to mówić, ale pańską żona zaginęła. 

- Jak to zaginęła? 

- Prowadziła sprawę kradzieży u jubilera i zniknęła - odpowiedział komisarz.  

Ruby i James słyszeli tę rozmowę i poszli do salonu. 

- James, musimy poszukać mamy - powiedziała Ruby. 

- Ruby, sami jej nie znajdziemy - odpowiedział James. 

- Nie zrobimy tego sami. Zrobimy to z naszymi przyjaciółmi - odpowiedziała Ruby, po 

czym zadzwoniła po swoich przyjaciół: Archiego, Veronice, Sammy oraz Luiza. Po tym 

jak Ruby zadzwoniła do wszystkich, ona i James wymknęli się z domu i poszli do 

kryjówki, gdzie czekali na nich przyjaciele. 

- Ruby! - krzyknęła Sammy. 

- Hej! Dziękujemy, że przyszliście. Nie wiem, co byśmy bez was zrobili. 

- Jak chodzi o kogoś ważnego dla nas i naszych przyjaciół zrobimy wszystko - 

odpowiedział jej Luiz. 

- Plan jest taki, że idziemy do jubilera i sprawdzamy ślady - powiedziała Ruby, po czym 

wszyscy razem poszli do jubilera. 

cdn. 

 Antek Antokolski, kl.7b 

 

                   

 

🎂 Kącik Kulinarny 🎂 

 
Cześć,  mam dla Was przepis na pyszne ciasto czekoladowe. Można je upiec podczas 

długich jesiennych wieczorów... 

 
Czas przygotowania: 30 minut 

Czas pieczenia: 50 minut 

Liczba porcji: tortownica 25 cm - 2100 g 

Kaloryczność́: 350 kcal w 100 g ciasta 
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Składniki: 

300 g mąki pszennej tortowej - niecałe dwie szklanki 

200 g gorzkiej czekolady - 2 tabliczki 

250 g masła - cała kostka i 1/4 kostki 

5 średnich jajek;  

250 g cukru - około 1 szklanka                                                       

250 ml mleka - 1 szklanka                                         

30 g kakao - 3 łyżki 

łyżeczka proszku do pieczenia 

łyżeczka sody oczyszczonej 

polewa czekoladowa 

 

Ciasto czekoladowe 

Forma na ciasto: tortownica o średnicy 25 cm lub blaszka 24 x 24 cm.  

Jajka wyjmij wcześniej. 

 

1. W mniejszej misce umieść́ razem sypkie składniki. Będzie to 300 gramów mąki 

pszennej tortowej, 3 łyżki kakao, łyżeczka sody oczyszczonej oraz łyżeczka proszku 

do pieczenia. Składniki sypkie bardzo dokładnie wymieszaj. Możesz to zrobić́ zwykłą 

łyżką̨ lub trzepaczką ręczną̨ do wypieków.  

2. Do małego rondelka lub garnka wlej szklankę ̨ mleka - 250 ml. Dodaj też całą kostkę̨ 

masła plus 1/4 kostki, czyli łącznie 250 gramów. Rondelek z masłem i mlekiem 

podgrzewaj na małej mocy palnika. Niech całe masło powoli roztopi się̨ w mleku. 

Postaraj się ̨ jednak, by nie zagotować́ mleka z masłem. Wymieszaj roztopione masło z 

mlekiem i zdejmij z palnika. Dodaj do rondelka pokruszoną gorzką czekoladę ̨. Wybierz 

dobrej jakości czekoladę ̨ gorzką min. 60 %.  

Całość́ mieszaj cierpliwie i powoli za pomocą̨ łyżki. Po około dwóch minutach mieszania 

czekolada powinna całkowicie roztopić́ się ̨ w maślanym mleku i połączyć́ w jednolity 

płyn. Rondelek z płynem czekoladowym odstaw do przestudzenia. 

3. W tym czasie przygotuj sobie piankę̨ z jajek i cukru. W dużej, metalowej lub 

szklanej misce umieść́ szklankę ̨ drobnego cukru i wbij pięć́ średniej wielkości jajek. 

Cukier zwykły możesz zamienić́ na trzcinowy lub brązowy. 

Jajka z cukrem ubijaj mikserem na najwyższych obrotach przez minimum cztery 

minuty. To bardzo ważny etap. Słodka masa jajeczna powinna zamienić́ się ̨ w jasny 

puch. Cukier powinien całkowicie rozpuścić́ się ̨ w puchu jajecznym. 

4. Do puchu jajecznego wlej przestudzony płyn czekoladowy z rondelka. Wlewaj płyn 

cienką stróżką̨. Podczas wlewania płynu czekoladowego miksuj puch jajeczny na 

najniższych obrotach miksera lub użyj trzepaczki kuchennej. Na koniec wsyp też 

mieszankę sypkich składników i powoli wymieszaj ciasto trzepaczką. 

5. Dno formy wyłóż̇ papierem do pieczenia, a resztkami masła wysmaruj od wewnątrz 

również̇ boki formy. Do natłuszczonych boków przyłóż̇/przyklej paski papieru do 

pieczenia/pergaminu. Paski polecam wyciąć́ wyższe niż ̇ ranty foremki, by ciasto nie 

uciekło podczas wyrastania. Ja użyłam tortownicy o średnicy 25 cm. Gęste ciasto 
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czekoladowe wylej do przygotowanej tortownicy. 

6. Formę̨ z ciastem czekoladowym umieść́ w piekarniku nagrzanym do 175 stopni 

(grzanie góra/dół). Wybierz środkową̨ półkę ̨. Ciasto piecz do 50 minut. Po około 45 

minutach sprawdź́ czy ciasto jest już ̇ upieczone. Ostrożnie uchyl drzwi piekarnika i 

wbij w ciasto drewniany patyczek do szaszłyków. Jeśli po wyjęciu patyczek jest suchy, 

to znaczy, że ciasto jest już ̇ upieczone. Po upieczeniu lekko uchyl drzwi piekarnika. Po 

10 minutach otwórz drzwi i wyjmij ciasto z pieca. Zdejmij boki i przełóż̇ ciasto na 

kratkę ̨, do przestudzenia. 

7. Po przestudzeniu ciasto czekoladowe możesz pokryć́ polewą. Gotowe ciasto można 

trzymać́ pod kloszem w chłodnym miejscu do około 5 dni.  

 

Smacznego! 

Karina Gajewy 7b 

 

               

       Kącik Rozrywki       
 

Recenzja filmu “Enola Holmes” 

Ostatnio miałam ogromną przyjemność obejrzeć film w reżyserii Harrego Bradbeera 

pod tytułem “Enola Holmes”, jest to młodzieżowy kryminał oparty na pierwszej książce z serii 

o tym samym tytule autorstwa Nancy Springer. Film miał premierę niedawno, a konkretnie 23 

września tego roku. Aktorzy, którzy w nim grali to między innymi: Millie Bobby Brown, Louis 

Partridge i Hanry Cavill.  

Główną bohaterką jest nastoletnia Enola Holmes, siostra samego Sherlocka Holmesa. 

Kiedy jej matka znika, dziewczyna podejmuje próbę jej odnalezienia, lecz po drodze wpada na 

chłopaka, na którego ktoś “poluje” ze względu na jego wysoką pozycję. Pomaga mu, tym samym 

wystawiając się na wielkie niebezpieczeństwo, które już niedługo ją spotyka. Nastolatka 

wykazuję się ogromnym sprytem i odwagą, dorównując wręcz samemu Sherlockowi. Gra 

aktorska była bardzo dobra, mogłabym nawet powiedzieć, że perfekcyjna. Muszę przyznać, że 

sama często przeżywałam sytuacje przedstawione w filmie. Jeżeli chodzi o scenografię oraz 

stroje, nie mam żadnych zastrzeżeń. Sukienki i inne części garderoby idealnie odtwarzały 

czasy, w których działa się akcja, a scenografia i sposób nagrywania tylko dodawały jeszcze 

lepszego klimatu.  

Naprawdę jestem zachwycona tym filmem. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was 

do jego obejrzenia. Mnie osobiście bardzo się podobał i mogę polecić go z czystym sumieniem. 

Myślę, że jest idealny dla osób w naszym wieku, ale też dla starszych. Momentami potrafi 

wzruszyć, a czasem naprawdę mocno rozśmieszyć. Liczę na to, że pojawi się druga część. Nie 

mogę się doczekać! Polecam wszystkim, którzy lubią kryminały, ale również tym, którzy wolą 

historię o szczęśliwej miłości. (Film obejrzeć można na Netflixie) 

 

Natalia Winkel, kl.8a 
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     Jesienna krzyżówka      
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? Pytania do krzyżówki ? 

 

1. Owoce kasztanowca. 

2. Jesienne owoce dębu. 

3. Liść jakiego drzewa znajduje się we fladze Kanady. 

4. Inaczej o zbieraniu grzybów. 

5. Ptaki, które nie odlatują z Polski na zimę. 

6. Przyda się w jesienny deszczowy  dzień. 

7. Nazwa grzyba oraz nocnego ptaka. 

8. Często malowany z jabłkiem na grzbiecie. 

9. Buty do skakania w kałuży. 

10. Miesiąc rozpoczynający kalendarzową jesień. 

11. Owoce na powidła. 

12. Chronimy się przed nim pod parasolem. 

13. Spadają nam na głowę żółte, czerwone i brązowe. 

14. Przysmak wiewiórek. 

 
 

Hania Jóźwiak i Zosia Mazurkiewicz, kl.4b 

 

 

 

                                    Jesienny rebus        
 

 
 

 

Hania Kozłowicz, kl.4a 
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                       Przyroda w obiektywie           
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