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W przerwach między tańcami z ochotą je-
dliśmy sałatki i ciasta. Palce lizać! 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe 
zęby mieć. 

Bal karnawałowy 

Baba Jaga u dentysty 

Kto by tam kiedyś kobietę zrozumiał,  

anioł by nie śmiał, diabeł by nie umiał… 

Dzień Kobiet 

Uczniowie zespołów edukacyjnych wraz  
z kolegami z ośrodka przy ul. Warszawskiej i 

ul. Kołłątaja hucznie bawili się podczas karna-
wału. Dopisywały im doskonałe humory. 
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Wycieczka do Pacanowa 

Konkurs Memo 

Nasza Marzanna była jedną z najpiękniejszych 
w mieście. 

Przyszła wiosna 

Jak co roku obchodziliśmy w szkole  
Dzień Kultury Języka. 

Dni Kultury Języka 

Po Krainie Bajek oprowadzał nas sam Koziołek Matołek! Fantastyczna przygoda, 
mnóstwo atrakcji. Na pewno tu wrócimy, o koziołku nie zapomnimy! 

Mistrzowie Memo ćwiczą swoją pamięć podczas turniejów. Każdy z nas może wygrać. 
Warto spróbować swoich sił! 
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Koło Miłośników Kielc  
„Razem w mieście” 

Koło Ekologiczne 

W ramach akcji Sprzątania Świata porządkowaliśmy 
rośliny na klombach, sadziliśmy krzewy i drzewa. 

Bez wody nie ma życia i taki też był tytuł  
szkolnego przedstawienia. 

Członkowie Integracyjnego Koła Miłośni-
ków Kielc „RAZEM W MIEŚCIE” spotyka-
ją się i bawią  z uczniami z zaprzyjaźnionej 
szkoły, a przy sprzyjającej pogodzie zwie-

dzają miasto. 

Praca Aleksandry Wilk z kl. VI c, która 
zajęła I miejsce w konkursie plastycznym 

„Zaprojektuj Symbole Kielc”. 
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Szkolne Koło Turystyczne 

Entuzjaści turystyki pieszej i autokarowej 
nie marnują czasu. Świat wokół nas jest 
taki ciekawy! 

W fabryce ozdób świątecznych w Miecho-
wie własnoręcznie wykonaliśmy pisanki. 

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr… 
Z radością przywitaliśmy ją uczestnicząc 
w VII Rajdzie Wagarowicza. Sprzyjała 
nam słoneczna pogoda, a i humory dopisy-
wały. 
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Red. Ile miałeś lat kiedy zacząłeś trenować? 

Krzysztof: Miałem chyba 13 lat. 

Red. Co wpłynęło na to, że zainteresowałeś się boksem? 

Krzysztof: Koledzy, którzy trenowali zachęcili mnie, żebym  
                   też spróbował. 

Red. W jakim klubie trenujesz? 

Krzysztof: Jest to klub RUSHH w Kielcach. 

Red. Ile czasu dziennie poświęcasz na ćwiczenia? 

Krzysztof: Codziennie ćwiczę 2 godziny. 

Red. Który sportowiec jest dla ciebie wzorem? 

Krzysztof: Tomasz Adamek. 

Red. Czy masz inne zainteresowania? 

Krzysztof: Lubię grać w ping—ponga, słuchać muzyki hip—hop i techno. 

Red. Jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne? 

Krzysztof: Oczywiście w-f! 

Red. Jakie masz plany na przyszłość? 

Krzysztof: Chcę dalej trenować, a na razie  
                    zastanawiam się nad wyborem szkoły. 

Red. Co byś poradził osobom, które chciałyby osiągnąć sukces w sporcie? 

Krzysztof: Trzeba wiedzieć co się chce robić i nie zniechęcać się porażkami. 

Red. Dziękujemy za rozmowę, życzymy dalszych sukcesów. 

Wicemistrzem Polski Juniorów w boksie w wadze lekkiej 

Walkę Krzyśka można obejrzeć na You Tube. 



 

 

 Portale społecznościowe to serwisy, na których ludzie łączą się w pew-
ne grupy. Podzielają oni wspólne zainteresowania, wymieniają między sobą 
zdjęcia swoje i swoich bliskich oraz informacje o sobie.  

W polskim Internecie do najczęściej odwiedzanych portali internetowych na-
leżą: Nasza – klasa, Facebook, Fotka, Grono. 

Co to jest portal społecznościowy? 
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Portale społecznościowe dają wiele możliwości!!! 
 Dla większości dzieci to dobra zabawa oraz możli-
wość komunikowania się ze znajomymi. 
 Portale pomagają „odświeżyć” dawne kontakty ze 
szkolnej ławki. Dają też możliwość utworzenia swo-
jej własnej galerii zdjęć. 
 

Portale społecznościowe niosą również zagroże-
nia dla ich użytkowników!!! 
 Użytkownicy tych serwisów  podają zbyt wiele in-
formacji osobistych, co może być wykorzystane 
przez przestępców. Istnieje możliwość  kradzieży 
danych osobowych. 

 Nałogowe korzystanie z portali internetowych, mo-
że spowodować, że zabraknie nam czasu dla rodziny 
i przyjaciół oraz to, że zaniedbamy naukę i obowiąz-
ki szkolne. 
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Ilustracje wybrały: Marysia Wilczyńska i Kinga Cuber z kl. VI a 

 Wiosna sprzyja miłości, ale nie tylko. To 
COŚ, co ogarnia nas, kiedy budzimy się rano w 
promieniach coraz cieplejszego słońca, nie ma na-
zwy. Wyzwala uśmiech na twarzy, odejmuje kilo-
gramów, dotyka optymizmem.  

Wiosenna euforia to zasługa słońca?! Wydłuża się dzień, a słońce nawet jeżeli 
wyjdzie zza chmury tylko na chwilę, ma już ogromną moc. Poprawia się nastrój.  

WIOSNA, ACH TO TY! 

Zaproś wiosnę do swojego mieszkania 
 

  W naszym mieszkaniu powinna się pojawić wiosenna zieleń. Możemy też 
przestawić biurko, kupić wesoły drobiazg, coś co symbolizowałoby zmianę.  

Kaziu, zakochaj się 

 Wiosną zaczynamy być bardziej otwarci na nowe zna-
jomości i przyjaźnie. Wzmaga się w nas optymizm, le-
piej się czujemy, więc lepiej wyglądamy, jesteśmy też o 
wiele bardziej tolerancyjni wobec innych. 
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Wiosną świat jest kolorowy 
 

Coraz bardziej słoneczne, cieplejsze dni skłaniają do spacerów, jazdy na rowerze, 
gier i zabaw na świeżym powietrzu.  

O korzystnym wpływie sportu na nasze zdrowie każdy wie. Sport, ćwiczenia i 
wszelkiego rodzaju ruch to jedne z wyznaczników zdrowia, dobrego samopoczucia i 
ładnego wyglądu. Ćwicząc czujemy się atrakcyjniejsi, mamy więcej energii i siły. 
Każdy może znaleźć ćwiczenia odpowiednie do własnej kondycji. 

Ilustracje wybrały: Marysia Wilczyńska i Kinga Cuber z kl. VI a 

Najmodniejsze dodatki wiosna/lato 2011  
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   Powinieneś się zastanowić, czy jesteś w 
stanie zapewnić mu odpowiednie warun-
ki. Pamiętaj, że zwierzę to nie zabawka 
tylko stworzenie żywe i należy traktować je z należytym 
szacunkiem. 
 

Czy stać Cię finansowo na utrzymanie zwierzęcia? Każde zwierzę codziennie mu-
si dostać odpowiedni posiłek. Co roku musi być zaszczepione i od czasu do czasu 
odrobaczone. 

 
Czy masz odpowiednie warunki mieszkaniowe? Niektóre zwie-
rzęta nie nadają się do mieszkań w blokach, przede wszystkim 
należą do nich żywiołowe, duże psy potrzebujące dużo ruchu. 

 
Czy będziesz miał odpowiednio dużo czasu dla pupila? Każde 
zwierzę potrzebuje uwagi człowieka, ale nie wszystkie jednako-
wo. Kot na pewno jest mniej absorbującym zwierzęciem niż pies. 

 
Przemyśl również co zrobisz ze zwierzakiem w razie konieczności wyjazdu. Czy 
będzie ktoś kto się nim zajmie na czas twojej nieobecności? 
 
Czy będziesz odpowiednim właścicielem? Bardzo często chłopcy chcą psa zalicza-
nego do rasy psów obronnych. Jednak takie zwierze to podwójna odpowiedzial-
ność, gdyż potrzebuje doświadczonego hodowcy, który wie jak go wychować, aby 
ten nie stał się zagrożeniem dla otoczenia 
jak również dla właściciela. 

 

Opracowanie:  
Grażyna i Izabela Wojciechowskie z kl. II b gim. 

Źródło: www.toz-ketrzyn.cba.pl/pomoc.html 
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Rozpoczynamy cykl poświęcony domowym zwierzętom. W tym numerze 
publikujemy pierwsze zdjęcia naszych milusińskich.  

Jeśli masz zwierzę i chciałbyś się nim pochwalić, zgłoś się do nas!!! 

Mateusz Błaszak  
ze swoim pieskiem. 

Właścicielką Melusi jest 
Grażynka Wojciechowska. 

A oto Huc - Puc  
pana Rafała Pożogi. 

Pies Patryka Moczydłowskiego o imieniu Best. 

Pucek należy  
do Izy Wojciechowskiej. 

Kotek pani Ewy Kręcickiej 
wabi się Ogonek. 



 

 12 

Piotr Adamczyk to polski aktor teatralny, filmowy i telewi-
zyjny. Ma 39 lat. Liceum ogólnokształcące i szkołę teatralną ukoń-
czył w Warszawie. Na drugim roku studiów wyjechał do Londynu 
na stypendium do Brytyjsko – Amerykańskiej Akademii Teatralnej. Tam w przedsta-
wieniu dyplomowym zagrał tytułową rolę w Hamlecie. Od 1995 występował w Te-
atrze Współczesnym w Warszawie oraz gościnnie m.in. w Teatrze Polskim w Warsza-
wie i Teatrze Narodowym w Warszawie. Zagrał także w Emigrantach Sławomira 
Mrożka w teatrze Sala Uno w Rzymie. 
 Grał w wielu znanych polskich filmach i serialach: Boża podszewka, Cwał, Sła-
wa i chwała, Nie kłam kochanie, Śniadanie do łóżka. Zagrał tytułową rolę w filmie 
Jerzego Antczaka Chopin. Pragnienie miłości, która rozpoczęła jego karierę na du-
żym ekranie. Wystąpił także w międzynarodowych produkcjach Karol. Człowiek, 
Który został papieżem i Karol. Papież, który pozostał człowiekiem, gdzie zagrał Karo-
la Wojtyłę.  
 Aktor otrzymał wiele nagród: 

 Wiktor – nagroda dla najpopularniejszego aktora telewizyjnego, 

 Ischia – nagroda za najlepszą rolę telewizyjną w filmach Karol – człowiek, który 
został papieżem i Karol – papież, który pozostał człowiekiem, 

 Złoty Mikrofon za  wszechstronne aktorstwo radiowe i wybitne interpretacje po-
staci literackich w Teatrze Polskiego Radia, 

 Telekamerę Tele Tygodnia w kategorii "Najlepszy aktor". 

Opracowanie: Patrycja Pacak z kl. VI a Źródło:pl.wikipedia.org/wiki 



 

 

Chatki Baby Jagi 

4 paczki dużych prostokątnych  

  herbatników, 

50 dag białego sera,  

1 szklanka cukru pudru, 

1/3 kostki masła,  

zapach waniliowy, 

2 łyżki kakao, 

polewa czekoladowa, 

bakalie, 

kolorowe cukierki do dekoracji. 

 Sposób wykonania: 
 

Ser przekręcić dwa razy przez maszynkę, dodać cukier puder, masło, cukier wa-
niliowy lub olejek zapachowy  i wymieszać. Podzielić masę na dwie części.  
Do jednej dodać kakao i bardzo starannie wymieszać. Ułożyć na tacy trzy rzędy 
herbatników (po sześć w rzędzie), posmarować je białą masą, przykryć drugą 
warstwą herbatników i posmarować masą kakaową. Złożyć sześć domków, polać 
polewą i udekorować kolorowymi cukiereczkami i bakaliami. Wstawić do lodów-
ki. Najbardziej smakują następnego dnia po przyrządzeniu.  

 

 
Opracowanie: Damian Borek kl. I a gim.,  
il. wyszukali: Dariusz Giemza i Paweł Szkwarek kl. V a 
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Źródło: czasdzieci.pl/kolorowanki 


