
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                            

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejszy w każdym działaniu jest 

początek… 

Wakacje to najpiękniejszy czas w życiu każdego ucznia ( i nauczyciela ). 

Niestety wszystko co piękne dobiega końca. Wspomnienie letniego słońca, 

szum morza, piasek pod gołymi stopami… Eh… szybki powrót do 

rzeczywistości i… NOWY NUMER Waszej ( i naszej) ulubionej gazetki 

szkolnej  !! Nie mogliśmy doczekać się, kiedy zaczniemy pisać kolejne 

artykuły  W tym numerze: 

- Przepis na Porzeczkowca, 

-  List do dorosłych, 

- Charakterystyka Nel ( ale zupełnie inna niż zwykle), 

I wiele, wiele więcej… 

 

Zapraszamy do lektury ,, Rozwiń żagle’’ ! 
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           Mówię ,,stop’’ materialistom.  

Kim jest materialista? Co oznacza, kiedy mówimy o kimś : ,,Ale z Ciebie 

materialista!’’ Otóż wspomniana wcześniej nazwa dotyczy osób, które myślą 

wyłącznie o pieniądzach i o tym, jak najszybciej je zdobyć. To smutne, ale 

rzeczywiście na świecie istnieją osoby, które oceniają wszystko z punktu 

widzenia swoich korzyści. Na języku polskim staraliśmy się zdefiniować 

pojęcie ,,materializmu’’, a także napisać list. List do człowieka, który jest 

pochłonięty żądzą posiadania jak największej ilości pieniędzy. Oceńcie nasze 

możliwości literackie  

                                                                                       

 

                                                                                           Lubczyna, 20.09.2016r. 

                                                      Drogi Jacku!  

    W tym liście chciałabym podzielić się z Tobą moimi spostrzeżeniami. Wydaje 

mi się, że za bardzo pokładasz ufność w rzeczach materialnych. Zatraciłeś umiar 

i sądzisz, że posiadać coraz więcej oznacza bycie coraz bardziej szczęśliwym. 

Niestety  jest to pułapka, na którą wielu się nabiera.  

    Bez względu na to ile dóbr materialnych zgromadzisz, to i tak w chwili Twojej 

śmierci przestaną mieć one znaczenie i ludzie zapamiętają Twoje uczynki, 

charakter i to jakie miałeś serce. Dobra, które z taką ilością gromadzisz, służą 

tylko Tobie i nawet, jak masz okazję komuś pomóc, to rezygnujesz z tego, a jak 

już wspomniałam - ludzie będą kiedyś pamiętać o Twoich uczynkach i sercu. 

    Nie chcę Cię urazić, raczej zachęcić do zastanowienia się, czy nadal chcesz 

gromadzić rzeczy, które niszczeją i przestaną kiedyś istnieć, czy zainwestować w 

to, co jest niezniszczalne - uczynne serce i dobre wspomnienia o sobie? Życzę Ci 

podejmowania słusznych decyzji każdego dnia.  

                                                                                                   Pozdrawiam, Nina 



              

 

 

 Jak inaczej określa się materialistę : 

centuś, chciwiec, chomik, chytus, dusigrosz, egoista, łapczywiec, sknera, 

skąpiec, interesowny, zbierasz, ciułacz. 

        



         Dlaczego warto uczyć się systematycznie ?  

 

Warto uczyć się systematycznie, ponieważ dzięki codziennej nauce 

musimy zapamiętać mniejszą ilość materiału. Potrzebujemy mniej 

czasu na naukę. Dzięki systematycznej pracy jesteśmy zawsze 

przygotowani do lekcji. Chętniej chodzimy do szkoły i mniej się 

stresujemy. Wiedzę, którą zdobywamy bardziej nam się utrwala. 

Systematyczność ćwiczy nam pamięć. Przed sprawdzianem 

musimy tylko materiał powtórzyć, a nie uczyć się całego od 

początku. Nie mamy żadnych zaległości. Możemy pomóc kolegom i  

koleżankom, gdy czegoś nie rozumieją. Ze wszystkimi ludźmi 

możemy porozmawiać na różne, ciekawe tematy. Ucząc się 

dostajemy dobre oceny. Nasi rodzice są z nas zadowoleni. Wiedza, 

którą zdobywamy dzięki ciężkiej, codziennej nauce pomoże nam w 

przyszłości zdobyć ciekawy zawód. Uważam, że systematycznie 

uczyć się jest naprawdę warto.    

                                                                                   Alicja Żukowska  

 



           Co należy zrobić, aby być szanowanym i lubianym?  

Jak zyskać szacunek? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 

IV. Na lekcji języka polskiego doszliśmy do wspólnych wniosków – niewątpliwie 

należy być dobrym człowiekiem. Trzeba umieć nauczyć się wysłuchać drugą 

osobę, dostrzegać i doceniać pracę innych, dawać innym dużo ciepła. Ważnym 

aspektem jest także zmieniania świata wokół siebie ( zaczynając od własnej 

osoby). Zapraszamy do lektury tekstu Zuzi Jóźwik  

                Aby inni mnie szanowali i lubili muszę być miła i 

koleżeńska. Nie mogę się obrażać, a także przezywać innych. 

Należy być sprawiedliwym i prawdomównym. Trzeba być także 

grzecznym wobec starszych osób. Pomoc to sposób na zdobywanie 

przyjaciół. Osoba kulturalna staje się wówczas lubiana. 

Niegrzeczność prowadzi do utraty kolegów i koleżanek. Należy 

pamiętać o tym, aby umieć przyznawać się do błędów. Jeśli nie 

pomagasz tym, którzy tego potrzebują, stajesz się osobą obojętną. 

To recepta na to, aby zyskać szacunek. 

                                                                                      Zuzia Jóźwik 

 



                                    Zrozumcie NASZ świat!  

Nie łatwo być nastolatkiem. Dorośli często nas nie rozumieją. List Ali 

Żukowskiej jest skierowany do wszystkich tych, którzy  zapomnieli, że też 

kiedyś byli nastolatkami… 

                                                                     Lubczyna, dn. 19.09.2016r. 

 

                                                Kochani Dorośli!  

      Chcielibyśmy napisać do Was kilka słów, ponieważ uważamy, że 

nie rozumiecie naszego świata, choć niedawno też byliście młodzi.  

     Świat młodych ludzi wydaje się Wam beztroski. My jednak  też 

mamy swoje problemy. Przejmujemy się również Waszymi kłopotami. 

Czasami nasze zachowanie nie podoba się Wam. Myślimy jednak, że 

najlepsza nauka, to nauka na własnych błędach. Cały czas staramy się 

dobrze uczyć. Chcemy stawać się mądrzejszymi ludźmi. Pragniemy 

zdobywać coraz większą wiedzę. Chcielibyśmy, żebyście byli z nas 

dumni. Bardzo prosimy, pomagajcie nam osiągnąć nasz cele. Chętnie 

wysłuchamy Waszych rad. Jednocześnie pozwólcie nam poznawać 

życie, bawić się i śmiać. Chcemy cieszyć się naszą młodością. 

      Myślimy, że wspólnymi siłami doprowadzimy do tego, że wyrosną 

z nas porządni ludzie.  

 

                                      W imieniu młodych ludzi- Ala Żukowska.     

 

 



       

Cytaty o młodości… 

Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko 

wie. Oscar Wilde 

Ciesz się każdą chwilą, abyś potem nigdy nie żałował, że utraciłeś młodość. 

Każdemu etapowi życia Pan przypisał właściwe mu niepokoje. Paulo Coelho 

Młodość ma w sobie zapasy siły, którymi wiele przemóc może, gdy zechce. Józef 

Igancy Kraszewski. 

Młodość ma prawo chcieć czego nie ma, a nawet co jest niemożliwe. Wiesław 

Myśliwski. 

Nie ma złej młodzieży, sa tylko źli wychowawcy. Antoni Makarenko. 

Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. Juliusz Słowacki. 

Mamy młode serca, tak długojak długo umiemy kochać życie, takim jakim ono 

jest. Phil Bosman. 

 



           Amuse bouche 

Zuzia Chojniarz zdradza przepis na pyszne ciasto porzeczkowe swojej 

mamy! Miłego próbowania… Porzeczkowiec rozpływa się w ustach  

 

 

                                                      Porzeczkowiec 
Składniki na kakaowe blaty: 

 3/4 szklanki oleju rzepakowego 

 pół szklanki wody 

 1 szklanka cukru 

 5 łyżek kakao (płaskich) 

Wszystkie składniki umieścić w garnuszku. Zagotować, do rozpuszczenia się cukru, 
zdjąć z palnika i całkowicie wystudzić. 

Po wystudzeniu: 

 5 jajek, białka i żółtka oddzielnie 

 pół szklanki drobnego cukru do wypieków 

 1,5 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę, proszek, sodę - 
przesiać i odłożyć. 

Białka umieścić w misie miksera. Ubić na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodając 
stopniowo cukier, łyżka po łyżce, dalej ubijając. Dodać wszystkie żółtka i ubić do 
otrzymania kremowej pianki. Wlać całą wystudzoną mieszankę i dokładnie wymieszać 
szpatułką lub na wolnych obrotach miksera do połączenia.  

Dodać przesiane suche składniki i delikatnie wymieszać szpatułką. 

Formę o wymiarach 25 x 35 cm wyłożyć papierem do pieczenia, samo dno. Boków 
niczym nie smarować. Przelać do formy ciasto, wyrównać. 

Piec w temperaturze 180ºC przez 40 - 45 minut lub do tzw. suchego patyczka. 
Wystudzić w uchylonym piekarniku.  

Po wystudzeniu ciasto wyjąć z formy, przekroić ostrym nożem na 2 blaty kakaowe. 

Krem z serka kremowego: 

 200 g masła 

 500 g serka kremowego* 

 5 łyżek cukru pudru 

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. 

Masło utrzeć z cukrem w misie miksera do otrzymania gładkiego, puszystego i jasnego 
kremu. Dodawać serek, porcjami, cały czas miksując. 



Ponadto: 

 1,5 słoiczka dżemu z czarnej porzeczki (1 słoik około 450 g) 
Krem śmietankowy: 

 500 ml śmietany kremówki 36% 

 2 łyżki cukru pudru 

 4 pełne łyżki serka mascarpone (w oryginalnym przepisie zamiast tego składnika 2 
śmietan-fixy) 

Śmietana kremówka  i serek mascarpone powinny być schłodzone.  

Śmietanę i mascarpone umieścić w misie miksera i ubić do otrzymania gęstego kremu, 
pod sam koniec dodając cukier puder. Uwaga: nie ubijać zbyt długo, krem może się 
zwarzyć. 

Nasączenie: 
 pół szklanki likieru Cassis (z czarnej porzeczki) 

 1/4 szklanki wody 

Wymieszać. 

Uwaga: nasączenie nie jest konieczne, ciasto mimo to jest wilgotne. 

Dodatkowo: 

 50 g czekolady mlecznej lub gorzkiej 
Wykonanie 

Na tacy ułożyć jeden z blatów kakaowych. Nasączyć połową mieszanki z likierem. Blat 
posmarować połową dżemu z czarnej porzeczki. Na dżem wyłożyć masę z serka 
kremowego, wyrównać. Przykryć drugim blatem kakaowym. Nasączyć go resztą 
ponczu i posmarować pozostałym dżemem. Na wierzch wyłożyć krem śmietankowy, 
wyrównać. Na wierzch starkować czekoladę. Schłodzić. 

Po schłodzeniu ciasto pokroić w kwadraty i podawać. 

Przechowywać w lodówce. 

Smacznego :-). 

  

 

 

KONKURS! 

Napisz przepis na udaną imprezę 

urodzinową. Na prace czekamy 

do 5 października ! 



 Na języku polskim zrobiliśmy mały eksperyment. Otóż mieliśmy puścić wodze 

fantazji i opisać bohaterkę powieści, której jeszcze nie omawialiśmy ! Padło na Nel 

z ,,Pustyni i w Puszczy’’. Nasze wyobrażenie o postaci porównamy z pierwowzorem 

dopiero przy czytaniu lektury  Ciekawe, jak bardzo różni się Nel stworzona przez 

Henryka Sienkiewicza od Nel, którą wyobraziła sobie Marysia Kowalczyk… 

 

          Nel-to główna bohaterka powieści Henryka 

Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy".  

          Dwunastoletnia dziewczynka o pięknych 

błękitnych oczach i blond włosach, które zdobiły piękny 

kolorowy wianek. Sylwetkę miała szczupłą i była dość 

wysoka. Często ubierała się w różową sukienkę, a na 

nogach miała, błękitne pantofelki. Jej twarz była 

delikatna i przyjemna, zdobiona przez masę urokliwych 

piegów, a na jej buzi zazwyczaj gościł dość szczery 

uśmiech.  

        Nel, to dziewczynka bardzo ciekawa świata i 

przygód, przez co nie raz popadała w tarapaty. Cechą 

charakterystyczną bohaterki była również jej uczciwość i 

dobre serce. Z pewnością została dobrze wychowana . 

Szanowała swojego starszego przyjaciela Stasia i dobrze się 

z nim rozumiała. Kochała zwierzęta, miała psa Sabę.               

       Myślę, że Nel byłaby dobrą kandydatką na 

koleżankę, wcale mnie nie dziwi, że wszyscy darzyli ją 

sympatią i nawet starszy od niej chłopiec-Staś potrafił 

nawiązać z nią kontakt. Choć wiem o niej mało to na 

pewno bym ją polubiła.  

                                              Marysia Kowalczyk 

 
 

 

 



 

 

Nel i Stasiu – zdjęcie z planu filmowego ekranizacji powieści ,, W Pustyni i w puszczy’’. 

 

Ciekawostki z filmu: 

 Początkowo reżyserem filmu był Maciej Dutkiewicz, jednak zachorował w trakcie kręcenia 

zdjęć i został zastąpiony przez Gavina Hooda.  

 Film kręcono w RPA, Tunezji i Namibii. 

 Ostatni etap zdjęć realizowany był w Tozeur (Tunezja). W tej samej miejscowości George 

Lucas kręcił ''Gwiezdne Wojny''. 

 Zdjęcia trwały od 31 lipca do 21 października 2000 roku. 

 W zdjęciach wzięły udział dwa słonie, kameleon, szympansica, pawian, lew, skorpion, pająk, 

cztery konie (w tym dwa kaskaderskie), brązowy wąż domowy, osioł. 

 Karolina Sawka nie ma dobrych wspomnień związanych ze zwierzętami z planu: nie lubiła 

ruchliwej, szorstkiej i wiecznie ociekającej śliną trąby słonia, i małpy, która ją ugryzła. 

 Adam Fidusiewicz zabrał sobie pamiątkę z planu: tabliczkę z napisem "Kraków", która wisiała 

na baobabie.  

 Jeden z producentów filmu wyjaśnił na konferencji prasowej dlaczego, w przeciwieństwie do 

książki i pierwszej wersji filmu, Nel nie huśta się na trąbie Kinga: słonie afrykańskie nie 

potrafią zrobić ze swego nosa huśtawki. Talent ten posiadają natomiast ich indyjscy kuzyni, o 

których wyczynach musiał zapewne słyszeć Sienkiewicz. 

 Do sceny, gdy King oblewa Stasia wodą z trąby, została użyta specjalnie w tym celu 

skonstruowana mechaniczna trąba z zapasem ciepłej wody. Treserzy musieli się bardzo 

namęczyć z niesfornym lwem, który najpierw rzucił się na gaśnicę i odbył z nią malowniczą 

http://www.filmweb.pl/person/Maciej+Dutkiewicz-355
http://www.filmweb.pl/person/Gavin+Hood-111779
http://www.filmweb.pl/person/George.Lucas
http://www.filmweb.pl/person/George.Lucas


wycieczkę po okolicznych skałach, a później, zaatakował worek z piaskiem, prawdopodobnie 

przypominał mu kawał mięsa. 

 


