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W tym numerze… 
 

1.Wywiad z nauczycielkami klas 

trzecich…  

Panią Danutą Niepołońską oraz  

Panią Zdzisławą Szymborską 

2. English  Corner … na Wielkanoc 

3. Coś (słodkiego) dla ciała  

4. Dobry humor 

5. Zrób to sam/sama 

6. Polecamy…  

7. Wieści ze szkoły 

 

 

 

 
 

 
REDAKCJA 

1.Jagoda Ablass 

2.Julia Barczewska 

3.Karolina Kucha 

4.Aleksandra  Niesłuchowska           

 
 

 

Witajcie! 

 Czas leci, pędzi i na nic nie czeka.  

Co ma być, to będzie i jest coraz bliżej. 

Co takiego… ? Najpierw SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY.  

Już 1 kwietnia 2015r. uczniowie klas szóstych napiszą test 

podsumowujący naukę w szkole podstawowej. 

 

 
Można, ale w przypadku szóstoklasistów dopiero po południu. 

 

Nastęnego dnia rozpoczyna 

się 

WIOSENNA PRZERWA 

ŚWIĄTECZNA  

( 2- 7 kwietnia 2015r. ) 

Wszystkim czytelnikom 

życzymy  

WESOŁYCH ŚWIĄT  

i tradycyjnie  

MOKREGO DYNGUSA. 

 
Napisz na nasz adres kalamarz12@o2.pl 

 
Opiekun- REDAKTOR NACZELNA- Pani Beata Peciak- Borówka 

 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
mailto:kalamarz12@o2.pl
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Pani Danuty Niepołońskiej 
Mój znak zodiaku to … Koziorożec. 

Moje najwspanialsze wspomnienia związane są z …narodzinami moich synków. 

Postanowiłam zostać nauczycielką, ponieważ … uczniowie nie pozwalają mi na 
stagnację, muszę mieć przy nich wciąż otwarty umysł  i lubię z nimi pracować. 

Chciałabym, aby „moje dzieci” …były dobrymi ludźmi i znalazły swoje miejsce w świecie. 

W wolnych chwilach … lubię czytać, słuchając ulubionej muzyki. 

Gdy miałam 10 lat chciałam być…baletnicą. 

Według mnie najpiękniejsze miejsce w Polsce to …Białogóra, która mimo „góry” w 
nazwie położona jest nad morzem (niedaleko Gdańska). 

Miejscem na świecie, które chciałbym zobaczyć jest …jest ich zbyt wiele, by wybrać 
jedno. 

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się … Rynek i otaczające go 11 uliczek. 

Moja ulubione danie to ... tarte flambée z malinami. 

Największą wartością jest dla mnie … zdrowie. 

W przyszłości chciałabym …być uśmiechniętą staruszką z gromadką wnuków. 

 

Pani Zdzisławy Szymborskiej 

 

Mój znak zodiaku to … Waga 

Moje najwspanialsze wspomnienia związane są z … dzieciństwem. Rodzinne niedziele 
spędzałam w leśniczówce dziadka razem z moimi braćmi. 

Postanowiłam zostać nauczycielką, ponieważ … lubię pracę z dziećmi i miałam wspaniałe 
wzorce podczas mojej edukacji. 

Chciałabym, aby „moje dzieci” … były szczęśliwe i mądre 

W wolnych chwilach … nie mam takich chwil, a jeżeli są, to czytam, rozwiązuję krzyżówki i 
spaceruję przed siebie (bez zegarka). 

Gdy miałam 10 lat chciałam być... pilotem, mimo że mam lęk wysokości i klaustrofobię. 

Według mnie najpiękniejsze miejsce w Polsce to … Mazury 

Miejscem na świecie, które chciałbym zobaczyć jest … każde, jeżeli dotrę tam lądem, a 
tak najbardziej to Florencja 

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się ... Ostrów Tumski 

Moja ulubione danie to .... gołąbki z nadzieniem z kaszy gryczanej i grzybami leśnymi 

Największą wartością jest dla mnie … życie. 

W przyszłości chciałabym … spełniać swoje marzenia. 
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PYSZNA PASCHA WIELKANOCNA 

 

Powinna być idealnie gładka, rozpływająca się na języku, przesycona aromatami wanilii i skórki 

pomarańczowej.  

Cukier puder nasączyć zapachem rozciętych lasek 

wanilii (zamknąć w słoiku na kilka godzin lub dni). 

Cytrynę namoczyć w zimnej wodzie. Następnego 

dnia miękkie masło utrzeć na puch z waniliowym 

cukrem pudrem. Ucierając dodawać po jednym 

żółtka. Cytrynę osuszyć i otrzeć z niej skórkę. 

Dodać do masy. Ser przepuścić trzy raz przez 

maszynkę. Dodać do niego gęstą, kwaśną 

śmietanę, aby uzyskać konsystencję zbliżoną do 

gotowego już kremu z masła. Dokładnie ale delikatnie wymieszać obie masy. Dodać skórkę 

pomarańczową, grubo pokrojone orzechy i rodzynki namoczone wcześniej w koniaku. Masę 

przełożyć na luźno tkaną ściereczkę, zawinąć, położyć na sicie i obciążyć kamieniem. Sito 

postawić na naczyniu, do którego przez noc odcieknie wszystko to, czego nasz wielkanocny 

przysmak powinien się pozbyć. Następnego dnia pascha jest już gotowa. 

 

MAZUREK RÓŻANY UCIERANY 

Są tacy, którzy już zbierając owoce dzikiej róży i smażąc z nich konfiturę, myślą o różanym, 

wielkanocnym mazurku.  

Zagnieść mąkę z cukrem i masłem, dodając 

ugotowane na twardo i przetarte żółtka. Jeżeli 

ciasto jest zbyt twarde, dolać troszkę chłodnej 

wody. Ciasto wstawić na kilka godzin do lodówki. 

Schłodzone rozwałkować i wyłożyć nim 

posmarowaną masłem blachę. W piekarniku 

rozgrzanym do 180°C upiec spód mazurka na złoty 

kolor. Upieczony posmarować dość grubo konfiturą 

z róży. Przygotować masę. W rondelku rozpuścić 

cukier z połową szklanki konfitury i sokiem z 

cytryny. Mieszać, aż wszystko się połączy w 

jednolitą masę. Gdy masa przestygnie, wylać ją na 

posmarowany konfiturą mazurek. Trochę masy zostawić do dekoracji. Odstawić na kilka godzin 

do zastygnięcia. Na samym końcu udekorować. 
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Przychodzi zajączek do sklepu i pyta się: 

-Macie 10-metrowy chleb? 

Sprzedawca odpowiada: 

-Nie, nie mamy. 

Na następny dzień zajączek znowu przychodzi i pyta się: 

-Macie 10-metrowy chleb? 

-Nie, nie mamy. 

Na następny dzień sytuacja się powtarza i tak przez kilka tygodni. 

Sprzedawca miał juz dość i mówi: 

-To upieczcie mu ten 10- metrowy chleb, bo mi spokoju nie da. 

Nastepnego dnia przychodzi zajaczek i pyta: 

 -Macie 10- metrowy chleb? 

-Tak, mamy- odpowiada zadowolony sprzedawca. 

    Zajączek na to: To poproszę piętkę. 

 

 
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 

- Mućka, powiedz co! 

 - Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 
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Jak ozdobić jajko styropianowe papierowymi kółkami? 
 
 

Ozdobienie jajek wielkanocnych papierowymi kropkami to 

świetna zabawa. 

Jeśli używasz dziurkacza do papieru, pewnie wyrzucasz te 

wszystkie urocze kółeczka - nie warto!  

Mogą się jeszcze przydać 

i ozdobić twój dom w 

zaskakujący sposób. 

Można ich użyć jak 

brokatu, by ozdobić 

kartki pocztowe, ramki 

na zdjęcia, a nawet 

styropianowe jajka wielkanocne. Wystarczy parę 

prostych narzędzi, które pewnie i tak masz gdzieś pod 

ręką, żeby przygotować piękne jajka na  

nadchodzącą Wielkanoc. 

 

 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

*papierowe kółka z dziurkacza, najlepiej kolorowe i duże, 

*klej w płynie, 

*wacik albo pędzelek, 

*styropianowe jaja, 

*woskowany papier, 

*lakier, np. szelak w sprayu (opcjonalnie). 

 

1. Gęsto rozsyp kółeczka po woskowanym papierze. 

 

2. Rozsmaruj klej na powierzchni styropianowych jaj. 

 

3. Obtocz jajka w rozsypanych kółeczkach. 

 

4. Jeśli chcesz, możesz spryskać je sprayem dla lepszego efektu. 
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Kopciuszek 
 

W przeciwieństwie do Czarownicy (2014)  jest to historia dość zgodna z  oryginałem. Piękna 

dziewczyna, której matka nagle umiera, a ojciec ponownie się żeni , a później umiera. Macocha 

poniewiera swoją pasierbicą, a faworyzuje dwie próżne i brzydkie córki. Ella zostaje ich 

służącą, ale nawet wtedy nie przestaje marzyć, że los się odmieni. 

No cóż, mówiąc krótko jestem zachwycona i nie chciałam wyjść z sali kinowej.  Film mnie 

dosłownie oczarował. Choć, jak już wspominałam wcześniej, scenariusz jest przewidywalny nie 

przeszkadza mi to w tym wypadku. Coś, czego w oryginalnej animacji nie zobaczycie to historia 

Kopciuszka, zanim został Kopciuszkiem. Chodzi mi tu o uroczą historię jej rodziców, a także 

smutniejsze wydarzenia, które sprawiły, że los Elli diametralnie się odmienił. 

Film jest ucztą dla oczu: niesamowite kostiumy, suknie, o których większość  dziewczynek  

marzy, wystrój wnętrz, budynki, a nawet krajobrazy. Moją 

ulubiona kreacją z całego filmu jest biała suknia Wróżki 

Chrzestnej. Jej rękawy oraz gorset są genialnie zrobione ! 

Generalnie film ciekawie oddaje charakter postaci poprzez ich 

ubiór. Mamy Kopciuszka, która, aż do balu, chodzi w sukienkach 

naprawdę prostych, ale uroczych i nie wydaje się zbyt 

przejmować swoim ubiorem. Z drugiej strony są Gryzelda i 

Anastazja. Kolorowe, egzotyczne, ale dość kiczowate. Jakby 

nadmiarem wzorów i kolorów starały się ukryć pustkę wnętrza. 

Ich matka nie różni się bardzo, z tym, że pomimo kolorów nie 

ma kiczu, a dosyć krzykliwa elegancja. Dobra wróżka to po 

prostu oślepiająca magia; i w zachowaniu, i ubiorze. 

Dobór aktorów okazał się świetny, choć na początku miałam 

wątpliwości. Lily James nie pasowała mi do roli Kopciuszka. 

Jest tyle ekranizacji tej baśni, ale to chyba pierwsza, w której 

Ella jest brzydsza od swoich przyrodnich sióstr. Książę był 

doskonały. Richard Madden spisał się na medal w tej roli. Najbardziej zainteresowała mnie 

decyzja, co do obsadzenia Heleny Bonham Carter jako wróżki i Cate Blachett jako macochy. 

Aktorki te są kojarzone z rolami przeciwnymi do tych z Kopciuszka. Chyba nikt nie zdziwiłby 

się, widząc Helenę jako kolejną demoniczna kobietę, a Cate jako uosobienie dobra. Obydwie 

jednak były cudowne. 

Film, choć z pozoru bez zaskoczeń, przedstawia bohaterów w nieco innym świetle. Mam 

nadzieję, że w końcu ludzie przestaną mówić, że Kopciuszek, to postać słaba, mało wyrazista i 

płytka. Takie opinie często widzę w Internecie i zwyczajnie się z nimi nie zgadzam. Dodatkowo, 

postać księcia, któremu w animowanej wersji nie poświęcono wielu linijek, tu staje się dużo 

ciekawsza. W filmie było wiele śmiechu i trochę smutku. Nie chcę Wam jednak wszystkiego 

opowiadać. Musicie zobaczyć to na własne oczy. 

        Julia Barczewska 
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27.02.2015 r. uczniowie klas 5-6 wzięli udział w I etapie Konkursu Mitologicznego 

organizowanego przez Zespół Szkół Urszulańskich. Rozwiązywali test, w którym musieli się 

wykazać wiedzą dotyczącą mitologii starożytnej Grecji i Rzymu.                                                

I miejsce w konkursie zajęła Julia Barczewska (klasa 6a). 

II miejsce musiało być wyłonione w dogrywce, gdyż 4 uczniów miało jednakową liczbę punktów. 

Dogrywka odbyła się 4.03.2015r. i ostatecznie wygrał ją Jan Andruszków (klasa 5b). 

III miejsce – Paweł Jacaszek (klasa 5b). 

Ponieważ szkołę może reprezentować tylko dwóch uczniów, to Julka i Janek zostali 

zakwalifikowani do międzyszkolnego etapu tego konkursu. 

Wyrazy uznania należą się również Wojtkowi Kąckiemu – uczniowi klasy 4b. Gratulujemy mu 

odważnej decyzji zmierzenia się w konkursie z uczniami starszymi. Od zwycięzcy dogrywki 

dzieliło go zaledwie kilka punktów.     

W dniu 05 marca 2015r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs 

Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla klas III. Celem konkursu było 

szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną 

oraz wyłonienie zwycięzców do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 

16 marca 2015r. Uczestniczyło w nich po 4 reprezentantów klasy IIIa 

oraz IIIb. Tym razem trzecioklasiści rozwiązywali zadania, pełne „pułapek” 

ortograficznych. Wyniki konkursu:                                                                                                                        

1. miejsce: Oskar Belica - klasa III a                                                                                         

2. miejsce: Teresa Kącka - klasa III b                                                                                         

3. miejsce: Karolina Miernik - klasa III b 

16 marca 2015 | W dniu 13.03.2015 roku klasy 4a i 4b 

miały zajęcia we Wrocławskim Parku Technologicznym. 

Realizowane były dwa tematy...                                                          

„Trójkąty, koło, stożki, walce, czyli o tym wszystkim 

opowie nam trapez” oraz „ Badamy odczynnik pH”. 

 

Dnia 9. marca odbył się dla klas czwartych            

konkurs "Wiem, co jem" w ramach programu Promocji 

Zdrowia. Zwycięzcami konkursu są:                                                        

*Wojciech Kącki - klasa IV b                                

*Katarzyna Emerych - klasa IV a                                      

*Paweł Gołębiewski - klasa IV b 


