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ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 

                                 

 
W tym numerze… 
 

Wywiad z…  Panią  

  Bernadettą Bańską                             

English  Corner …  wiosenna 

krzyżówka  

Coś dla ciała 

Zrób to sam…  

   Wielkanocne Minionki 

 Dobry humor 

 Spacerem po Wrocławiu 

 Kolorowanki na wiosnę 

 Wieści ze szkoły 

 

 

 
 

REDAKCJA 
1. Karolina Miernik 

2. Oliwia Jermakow- Rotbart 

3. Natalia Litwińska 

4. Klaudia Urbańska 
 

 
REDAKTOR NACZELNA 

Pani Beata Peciak 
 

KOCHANI! 
Powitaliśmy wiosnę i miejmy nadzieję, 

że zima na dobre odeszła.   

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a więc jest więcej czasu  

dla rodziny i przyjaciół. 

W szkole dzieje się dużo i atmosfera jest gorąca.  

W dużej mierze jest to zasługą aktywności  

naszych koleżanek i kolegów w wielu dziedzinach,  

a także zapału nauczycieli. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli  udział w 

 5. Wrocławskim Biegu Sponsorowanym dla  

Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, 

 

Oddajemy do Waszych rąk kolejne wydanie  

naszej gazetki.  

 

 Jak zawsze będziecie mogli sprawdzić  

znajomość swojego angielskiego. 

Mamy dla Was proste wypróbowane przepisy oraz nietypowy pomysł 

na ozdobę wielkanocnego stołu. 

Proponujemy Wam  

korzystanie z (miejmy nadzieję) ładnej pogody  

i wybranie się na spacer po wrocławskim Nadodrzu. 

Odkrywanie tajemniczych bram i podwórek może być 

fascynujące i zaskakujące,  

o czym możecie przeczytać na stronie 8. 

 

A może natkniecie się na coś, co warto 

sfotografować i opisać? 

Do dzieła! 

Skontaktujcie się z nami! 

 

szkola@sp84.wroclaw 
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Pani Bernadetty Bańskiej 
   nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 

 

Mój znak zodiaku to...Panna. 

Gdy byłam dzieckiem, marzyłam… żeby zostać tancerką . 

Moim ulubionym zwierzęciem jest… Najbardziej lubię te zwierzęta, które żyją na 

wolności i których człowiek nie skazuje na niewolę w swoim domu. 

Nie wyobrażam sobie życia… bez mojej rodziny. 

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się… Jest wiele miejsc  we Wrocławiu, które 

bardzo lubię. Nasze miasto staje się coraz piękniejsze i nowocześniejsze. Tak samo jak 

nasza szkoła. 

Miejsca na świecie, które chciałbym zobaczyć to… Ameryka Południowa i Japonia. 

W wolnych chwilach… czytam książki, chodzę na indoorcycling, spotykam się z 

przyjaciółmi. 

Moja ulubiona pora roku to… lato. Lubię relaksować się w dobroczynnym blasku  słońca– 

„ładuję wtedy moje akumulatory” na resztę roku. 

Moja ulubiona potrawa to… Jest ich wiele…. pierogi ruskie, gołąbki, naleśniki, placki 

ziemniaczane, ale niestety ze względów zdrowotnych jem je w umiarkowanych ilościach i z 

rozsądkiem. 

Moim ulubionym sportem jest… narciarstwo. Zimą zawsze pozwalam sobie na krótki 

wyjazd w góry, gdzie szusuję po trasach o zróżnicowanych trudnościach. Niestraszne są mi 

także trasy czarne… 

Moją ulubioną książką jest… Ostatnio bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie książki 

Jodi Picoult „Dziewiętnaście minut” i „Małe, wielkie rzeczy”. Lubię sięgać po książki tej 

autorki. 

Najbardziej lubię kiedy… mogę spędzać czas z moją rodziną . 

Moje marzenie to… żyć w zdrowiu. 

Najważniejsze w życiu to.. żyć w zgodzie z samym sobą . 
 

 



Kałamarz 25 Strona 3 
 

 
 

 
 

 



Kałamarz 25 Strona 4 
 

 
Zielono nam w głowach i... na talerzach. Po szaroburej zimowej posusze, aż chce się wcinać 

leciutkie warzywa w najróżniejszej postaci. 

Najważniejsze, żeby kolor nastrajał pozytywnie i wielkanocnie. 

       

 

Wiosenna sałatka 

Składniki: 

 opakowanie mieszanki sałat 

 pęczek rzodkiewki 

 1/2 długiego, świeżego ogórka 

 szklanka rzeżuchy lub opakowanie 

kiełków lucerny 

 25 dag sera białego 

 pęczek cebulki dymki 

Sos: 

 łyżka octu winnego 

 3 łyżki oliwy 

 ząbek czosnku 

 łyżeczka musztardy 

 sól 

 pieprz 

 

Przygotowanie: 

1. Sałatę połącz z pokrojonymi w plasterki rzodkiewkami, ogórkami pokrojonymi w 

półplasterki, pokrojoną dymką, rzeżuchą lub lucerną. 

2. Całość posyp pokruszonym serem. 

3. Rozgnieć czosnek. 

4. W misce dokładnie wymieszaj składniki sosu, dopraw. 

5. Polej sałatkę, lekko wymieszaj. 
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Wesołe zwierzaki z pieczarkowo – jajecznym nadzieniem                                                

Takiemu wielkanocnemu daniu nie oprze się ani dziecko, ani dorosły! 

Składniki: 

 6-8 jajek 

 7 pieczarek 

 1 cebulka 

 1 łyżka oleju 

 kilka łyżek majonezu 

 sól, pieprz 

 

Do dekoracji: 

 pęczek natki pietruszki 

 3 łyżki twarożku 

 papryka czerwona 

 papryka żółta 

 ogórek konserwowy 

 szczypiorek 

 sałata 

 

Jaja ugotować na twardo. Ostudzić. Cebulę 

i pieczarki drobniutko posiekać i obsmażyć 

na oleju. Doprawić solą i pieprzem. 

Jajka obrać ze skorupek. Lekko odciąć dół 

jajka, aby wyjąć żółtka . Żółtka wymieszać 

z pieczarkami, cebulką oraz posiekaną 

natką . Jajka napełniać farszem. 

Udekorować papryką, szczypiorkiem, 

tworząc kurczaczki, kaczuszki i króliczki. 

Część jajek można przekroić na pół i 

wypełnić farszem. 

Marmurkowe pisanki Wielkanocne piękna i słodka dekoracja na świąteczny stół... 

Składniki: 

 serek wiejski 

 galaretka malinowa lub wiśniowa 

 galaretka agrestowa lub kiwi 

 wydmuszki jajek 

Galaretki rozpuszczamy każdą w niecałej 

szklance gotującej wody. Po wystudzeniu 

mieszamy z serkiem wiejskim ( do jednej 

galaretki 1 serek). Wlewamy do wydmuszek. W 

wydmuszkach robimy takie otwory, żeby można 

było swobodnie wlać przez lejek. Wstawiamy do 

lodówki najlepiej na noc. Następnie łupimy i 

podajemy w całości lub można pokroić na połówki i udekorować kolorowymi posypkami, 

koralikami – to już zależy od naszej fantazji.  
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PISANKI MINIONKI rozrabiają! 

Przejęły władzę nad świętami i opanowały koszyczek wielkanocny. 
 

Rzeczy, których potrzebujesz 

plastikowe kubeczki, żółte i niebieskie barwniki spożywcze, ocet, samoprzylepne oczka do maskotek, 

czarna włóczka lub mulina, klej, czarny marker permanentny z cienką końcówką 

 

Przygotuj barwniki. Do każdego z plastikowych kubeczków 

wlej 2-3 łyżki octu. Wrzuć tabletkę z barwnikiem i 

poczekaj, aż się rozpuści. Następnie wlej do każdego 

pojemniczka 1/4 szklanki wody w temperaturze pokojowej 

(jeśli korzystasz z innych barwników, sprawdź instrukcję 

na opakowaniu). 

 

 

 

 

 

Zanurz jajko do 

połowy w żółtym barwniku. Będzie to łatwiejsze, jeśli poziom 

wody w kubeczku będzie sięgał akurat do połowy jajka. Im 

dłużej jajko pozostanie w barwniku, tym bardziej intensywny 

będzie jego kolor. Poczekaj, aż jajko wyschnie i zanurz drugą 

jego połowę w niebieskim barwniku. 

 

 

 

W analogiczny sposób zafarbuj wszystkie „minionkowe” 

jajka. Dla bezpieczeństwa, odkładaj je do wytłaczanki. 

 

 

 

 

 

 

 

Na środku żółtej części pisanek przyklej 

samoprzylepne oczka do maskotek. Czarnym markerem 

zrób dookoła oczek obwódkę. Narysuj też usta 

Minionków. Na koniec przyklej czarny sznurek.     

Minionki gotowe. 

Spójrz jak pięknie prezentują się w wielkanocnym 

koszyczku.  
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Zima. Dwa jelenie stoją przy paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. 

 W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już przyszła wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

 

Rozmowa o pracę: 

- Ile zna pan języków? 

- Trzy. 

- Jakie? 

- Angielski, rosyjski i francuski. 

- To proszę powiedzieć coś po angielsku. 

-Guten Tag. 

- Ale to jest po niemiecku! 

- A to przepraszam, cztery. 

 

 

Rozprawa w sądzie: 

- A więc oskarżony przyznaje się, że w czasie polowania postrzelił gajowego? 

- Tak, przyznaję się. 

- A czy oskarżony może wskazać jakieś okoliczności łagodzące? 

- Gajowy ma na nazwisko Zając. 

 

Jasiu wraca ze szkoły do domu. 

- Tato, tato, pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem. 

- Tak? Brawooo! A jakie było pytanie? 

- Kto nie odrobił zadania domowego. 

 

Dzwoni Jasiu do szkoły: 

- Proszę zwolnić Jasia z lekcji. 

- A kto mówi? 

- Moja mama. 

 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają 

dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 
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SPACEREM PO WROCŁAWIU  
We Wrocławiu jest wiele miejsc wartych zobaczenia, o których oczywiście można przeczytać w 

przewodniku. Wszyscy znamy zabytki, piękne budowle i muzea. Ale nawet sami Wrocławianie często 

nie znają miejsc, które Wam teraz przedstawiamy. Oto nietypowe miejsca, w które warto się wybrać 

przy okazji spaceru po naszym pięknym mieście. Z pewnością Was zachwycą! 

 

PODWÓRKA PRZY ROOSVELTA 

Murale – to jedno słowo wyróżniające to miejsce od 

pozostałych. Dzieło zajmujące ponad 1600 metrów 

kwadratowych jest połączeniem malarstwa, rzeźby i 

ceramiki. Wrocławscy artyści w podwórkach kamienic 

stworzyli obrazy, napisy i grafiki. Na szarych murach i 

budynkach zagościły dzieła Vincenta van Gogha, Edvarda 

Muncha, 

Chagalla, 

Fridy Kahlo 

czy Marca Chagalla. W tworzenie zaangażowani byli 

okoliczni mieszkańcy – od najmłodszych, przez młodzież, 

mniejszość romską, kibiców piłkarskiego Śląska, po 

seniorów. Wystarczy wejść, by przenieść się do krainy 

nieposkromionej fantazji. Zarezerwujcie kilka godzin, 

weźcie aparat fotograficzny i wybierzcie się na spacer. 

To chyba największa plenerowa galeria sztuki w Europie.  

KAFELKOWE SERCE 

Warto przy okazji spaceru zahaczyć o ul. Rydygiera 43. 

Na bocznej ścianie kamienicy można zobaczyć 

ceramiczną elewację w kształcie serca. Składa się z 

ponad czterystu ręcznie wykonanych kafli, 

przedstawiających najpopularniejsze miejsca we 

Wrocławiu – kawiarnie, parki, instytucje. Wygląda 

nieziemsko i naprawdę robi wrażenie. Autorami 

poszczególnych kafli są okoliczni mieszkańcy: dzieci, 

młodzież, seniorzy, reprezentanci okolicznych instytucji i firm. Wszystkie kafle są efektem 

warsztatów, które odbyły się w pięciu nadodrzańskich pracowniach ceramicznych.                       

Serce jest podświetlane w nocy. Koniecznie trzeba to zobaczyć na własne oczy. 
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Naszą szkołę odwiedzili podróżnicy, sportowcy, po prostu ludzie z pasją. Oto nasi goście: 

ultrmaratonka i podróżniczka pani Edyta Rychcik-Zygadło opowiedziała jak to jest wspinać się na 

lodowce  (nawet 7-tysięczniki!), w jaki sposób przeprowadza się aklimatyzację, na czym polega 

choroba wysokościowa i pokazała kilkadziesiąt zdjęć z wypraw np. zdobywania szczytu Aconcagua 

(6962 m n.p.m.), Denali (6190 m n.p.m.) czy Kilimandżaro (5895m n.p.m).  

ultramaratonka i sędzia siatkarski pani Magdalena Parzoch opowiedziała o swoich pasjach, nauczyła 

kilku sygnalizacji sędziowskich w siatkówce, odpowiedziała na masę pytań, także dotyczących pracy 

w zawodzie weterynarza.  

mistrz świata w kickboxingu pan Maksymilian Bratkowicz  opowiadał o swojej pasji, stylu życia 

i osiągnięciach sportowych, chętnie i szczegółowo odpowiadał na pytania. Potem nastąpił czas na 

autografy i zdjęcia. 

ultramaratonka pani Grażyna Domagała, która opowiedziała uczniom o bieganiu na dystansach 

krótkich i długich, pokazała dzieciom swoje puchary oraz z radością odpowiadała na pytania 10-

latków np. „kim chciała pani zostać jak była pani w naszym wieku?”. Pani Grażyna Domagała pokazała 

także elementy rozgrzewki biegacza i zorganizowała konkurs z nagrodami.  

Hey Joe! Warsztaty z gitarzystą, wokalistą bluesowym, kompozytorem i aranżerem Leszkiem 

Cichońskim za nami. Uczniowie ćwiczyli utwór Jimi’ ego Hendrixa 

przygotowując się do wzięcia udziału w próbie pobicia Gitarowego Rekordu 

Guinnessa, który stał się już wizytówką Wrocławia w całej Europie i 

świecie. Widzimy się 1 maja na wrocławskim Rynku! 

 

Projekt „Mały świat”, którego celem jest promocja i nauka tolerancji, 

otwartości oraz szacunku dla osób pochodzących z innych krajów dobiegł 

końca. Warsztaty były prowadzone przez obcokrajowców z różnych 

państw: Macedonii, Iraku, Armenii i Stanów Zjednoczonych. 

 Pod okiem trenera Juliana Górskiego (4. dan) odbył się pokaz i warsztaty japońskiej sztuki władania 

mieczem – Kendo, w wykonaniu klubu Kendo Ryushinkai , który działa w strukturach Fundacja 

Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI ポーランド日本親善友好財団 波. 

  

Gratulacje dla Kacpra Szymczaka-Pomianowskiego  (6b) i Jakuba Szymczaka-Pomianowskiego (4c), 

reprezentujących naszą szkołę, którzy zajęli 2 miejsce w finale wojewódzkim w tenisie stołowym 

w Brzegu Dolnym. Ich gra stała na bardzo wysokim poziomie. Była pełna pasji i poświęcenia. Życzymy 

kolejnych sukcesów. Tym razem na Mistrzostwach Polski! 


