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Dwudziestka News 

 

 Dalekie podróże 

 Zrób to sam!  

Sposób na nudę! 

O tym, co dobre, co pyszne, 

a co niestrawne w naszej 

szkole i nie tylko… 

Sekrety Pani 

Wicedyrektor  



Majowe Ś więta 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to 

święto państwowe obchodzone 2 

maja skupiające uwagę na 

symbolach państwowości 

polskiej, a w szczególności na 

Fladze RP.  Święto obchodzone 

jest w Polsce  od 2004 r. Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej ma na 

celu propagować wiedzę 

o polskiej tożsamości oraz 

symbolach narodowych, które 

na przestrzeni wieków ulegały 

zmianie.  

 

Ustanowienie 2 maja dniem flagi 

państwowej ma swoje podłoże 

historyczne. Właśnie tego dnia 

żołnierze polscy z 1. Dywizji 

Kościuszkowskiej zawiesili biało-

czerwoną flagę na kolumnie 

zwycięstwa w Tiergarten 

w Berlinie. Zdobywając miasto, 

przyczynili się do zakończenia 

działań wojennych w Europie 

w czasie II wojny światowej. 

Data ta nawiązuje również do 

czasów PRL-u, w których 

w przeddzień ustanowienia 

Święta Konstytucji 3 maja 

władze komunistyczne wydały 

zakaz wywieszania flag 

państwowych dla upamiętnienia 

tego wydarzenia.  

 

 Polska Konstytucja 3 maja była 

pierwszą w Europie i druga na 

świecie. Zawierała 11 artykułów. 

Zapewniała trójpodział władzy 

(na ustawodawczą, wykonawczą 

i sądowniczą ) oraz prawo do 

powszechnej niepodległości, 

a katolicyzm uznawała za religię 

panującą.  Proklamowano ją 

3 maja 1791 roku, ale nie miała 



szansy wejść w życie. Jej 

współautorami byli Ignacy 

Potocki i Hugo Kołłątaj. To oni 

uznali ją za ,,ostatnią wolę 

i testament gasnącej Ojczyzny", 

kiedy w 1795r. Polska straciła 

niepodległość na sto dwadzieścia 

trzy lata.  

Kornelia Stasiak, 4E 

 

  

Drodzy Młodzi Czytelnicy! Drogie 

Młode Czytelniczki!  

Zastanawiacie się być może, 

dlaczego świętujemy 

proklamowanie Konstytucji 3 

maja? Być może ustawa ta, jak 

i samo święto, wydają się Wam 

odległe i obce. Spróbujcie jednak 

spojrzeć na to święto inaczej.  

Konstytucja 3 maja była dla jej 

twórców marzeniem, dla którego 

poświęcili wiele lat swojego 

życia. Spójrzcie na to święto ze 

swojej perspektywy. Jeśli kiedyś 

ludzie marzyli i osiągali swoje 

cele, to i Wy nie bójcie się 

marzyć. Pamiętajcie, że autorzy 

Konstytucji 3 maja musieli dużo 

pracować, długo czekać. Czasem 

na realizację marzeń trzeba 

poczekać. Niech Wam nie 

zabraknie konsekwencji i siły 

do ich realizacji. Tego życzy 

Wam z okazji majowego święta 

Magdalena Boberska  

Co moż na żmienić  

w funkćjonowaniu 

nasżej sżkoły? 

     Chyba każdemu w szkole coś 

się nie podoba. Mnie oczywiście 

też. Niektórzy marzą, żeby lekcje 

trwały krócej lub byłaby tylko 

jedna lekcja każdego dnia. 

     Według mnie, te kwestie nie 

są jednak najważniejsze, ale po 



rozmowach  z koleżankami 

i kolegami, zwróciłabym uwagę 

na sprawy następujące: 

Na stołówce podobno czasami 

podają nieświeże owoce. Ja 

chodzę na obiady od niedawna 

i jeszcze się z tym nie 

spotkałam. Ale  warto na to 

zwrócić uwagę i na pewno to 

ulepszyć! 

 

Kolejną sugestią kolegów 

i koleżanek jest sprawa miejsc 

na stołówce - stolików jest 

trochę mało,  co powoduje, że 

nie zawsze można zjeść obiad 

w grupie swoich kolegów. A to 

byłoby miłe! Może więc warto   

pomyśleć o większym 

pomieszczeniu albo o innym 

ustawieniu stolików? 

Często zgłaszanym marzeniem 

była również kwestia placu 

z tyłu szkoły, gdzie bardzo 

chcielibyśmy mieć dużo gęstej 

trawy, na której w ciepłe dni 

można by sobie posiedzieć. 

Teraz jest tam więcej błota 

i gołej ziemi niż trawy! 

     W moich rozmowach 

z koleżankami i kolegami, było 

też sporo plusów, które widzimy 

w funkcjonowaniu naszej szkoły. 

Bardzo nas cieszy duża ilość 

zajęć dodatkowych, dzięki 

czemu, każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

 

     Pisałam już o minusach 

związanych z obiadami, ale 

podawano też plusy z nimi 

związane:  obiady są przepyszne! 

Jakby ktoś chciał się na nie 

zapisać – to polecam! 

 Natalka Figiel, 4D



Kiedy naućżyćiel był ućżniem… 

To już druga część cyklu wywiadów z naszymi nauczycielami. Tym 

razem szkolne wspomnienia przedstawia pani wicedyrektor Barbara 

Gaczyńska – Cukier. 

 

Kiedy byłam mała, bardzo lubiłam  szkołę. Ponieważ zawsze lubiłam 

się uczyć, z chęcią do niej  uczęszczałam. Ponadto szkoła stanowiła dla 

mnie  miejsce spotkań z koleżankami i kolegami. W szkołach, do 

których przyszło mi uczęszczać,  poznałam wielu przyjaciół. Niektóre 

przyjaźnie trwają do dzisiaj. Nadal utrzymujemy kontakty, mimo że 

mamy już własne rodziny. To  w szkołach  poznałam wielu cudownych 

nauczycieli (niektórych wspominam do dzisiaj). Przekazali mi wiele  

życiowych mądrości, stanowili  wzór do naśladowania. 

Mała Basia  

 Najlepiej wspominam wszystkie moje szkoły: podstawową, liceum 

oraz Uniwersytet Wrocławski. Po zakończeniu każdego etapu edukacji 

płakałam jak bóbr. Wydawało mi się, że kończy się najlepszy etap 

w moim życiu. Ale tak to nie działało - pojawiał się kolejny etap 

 

Pani Barbara Gaczyńska – Cukier 

 (pierwsza z prawej) 



szkolny, kolejne przyjaźnie, nowi nauczyciele, nowe mądrości życiowe 

przez nich przekazywane oraz nowe wyzwania.  

 

 

Uwaga! Konkurs! Kto pierwszy prawidłowo wskaże na tym zdjęciu panią wicedyrektor, 

otrzyma drobny upominek. Należy przyjść do pani wicedyrektor z gazetką i wskazać 

właściwą osobę na zdjęciu. 

Moim ulubionym przedmiotem  była ... oczywiście :-),  matematyka. 

Od najmłodszych lat lubiłam ten przedmiot. Nauka matematyki 

przychodziła mi    z łatwością. Lubiłam pomagać innym w nauce. 

Koleżanki i koledzy przychodzili do mnie do domu, pomagałam im 

w rozwiązywaniu zadań. Moi rodzice robili nam kanapki,  mamie 

zdarzało się coś pysznego upiec. Nie lubiłam pisać wypracowań oraz  

uczyć się historii. 

Jako dziecko chciałam zostać  …  :-) nauczycielką. W czasie zabaw 

na podwórku, miałam w ręku dziennik (zrobiony z zeszytu). Mimo 



znacznego upływu czasu, pamiętam doskonale te zabawy.  Stawiałam 

koleżankom i kolegom stopnie, wpisywałam uwagi, zadawałam zadania 

domowe, itd.:-)  Najważniejsze, że moi współtowarzysze zabaw lubili 

odgrywać  role uczniów. Wszyscy bawiliśmy się znakomicie.  

Moja rada dla uczniów: 

:-) realizujcie swoje marzenia; 

:-) rozwijajcie swoje zainteresowania   

:-) i, jak mówił nasz  wieszcz narodowy -"Mierzcie siły na zamiary, nie 

zamiar podług sił".  

 

Kąćik żdrowego 

odż ywiania 

Jabłko 

 Jabłko to  owoc rosnący na 

drzewach, nazywanych 

jabłoniami. Te pyszne owoce 

występują w wielu odmianach, 

różniąc się wielkością, kolorem, 

smakiem i słodyczą. 

 Najpopularniejsze odmiany 

dostępne w sklepach to m.in.: 

jonagold, idared, szampion 

i szara reneta. 

 Jabłka zawierają dużo 

witamin (A, B1, B2, B3, PP) 

i mikro- i makroelementów 

(potas, wapń, magnez, krzem, 

żelazo, siarka, miedź i cynk) oraz 

duże ilości błonnika, który 

wspomaga trawienie. 

 Z jabłek przyrządza się 

dżemy, musy, soki oraz pyszne 

ciasta – szarlotki. 

 Jedzmy jabłka, ponieważ 

"jabłko z wieczora przegoni 

doktora"! 

 



Marchew 

 Mało kto wie, że 

marchewka uzyskała swój 

pomarańczowy kolor dopiero 

w XVII wieku w Holandii. 

Przedtem miała kolor biały. Dziś 

można kupić także odmiany 

w kolorach: żółtym, czerwonym, 

ciemnofioletowym i czarnym. 

 To warzywo jest źródłem 

wielu witamin, w tym C, B1, B2, 

B3, B6, B9, E i K oraz 

minerałów takich jak wapń, 

żelazo, magnez, fosfor, potas, 

sód i cynk, a także bardzo 

ważnej prowitaminy A, zwanej 

beta karotenem – dzięki niej 

mamy ładny kolor skóry. 

 Marchew można jeść na 

surowo, pieczoną,  grillowaną, 

a z natki marchewki 

przyrządzimy pyszny, zielony 

koktajl.  Chrupiąc karotkę, 

dbamy o serce, wzrok, skórę, 

zapobiegamy cukrzycy. 

 W Portugalii z tego 

warzywa wyrabia się dżemy, 

a w Wielkiej Brytanii popularne 

jest ciasto marchewkowe. :) 

Na koniec żart 

o marchewce: 

Skąd wiemy, że marchewka jest 

dobra dla oczu? 

Bo króliki jedzą marchewkę, 

a czy ktoś widział królika 

w okularach? :D :D :D 

 

 Idealne połączenie jabłka 

i marchwi w surówce piękności: 

Składniki: 

-jabłko 

-dwie marchewki 

-dwie łyżki pestek dyni 

-łyżka soku z cytryny 

-łyżka oliwy 

-szczypta soli 

Wykonanie: 

 Jabłko i marchewki zetrzeć 

na tarce, pestki uprażyć 

(poproście dorosłych o pomoc). 

Następnie wszystkie składniki 

wymieszać i gotowe. Smacznego! 

 

Dominika Górna, 4D 



Kącik poetycki. 

*** 

Cieszą się dzieci, bo przyszła 

wiosna: 

zielona, uśmiechnięta i radosna! 

 

Figluje wiosna, maluje rabatki, 

ma uśmiech radosny, cieszą się 

dzieci, ptaki i kwiatki. 

 

Zielona wiosna zimę przegoniła 

zamiast sanek miejsce na rower 

zrobiła. 

Dłuższy dzień nam też dała 

i kwiatki do słońca 

pozapraszała. 

 

Dominika Górna, 4D 

 

 

 

 

 

Minecraft, mój 

sposób na nudę 

Minecraft - gra komputerowa 

o otwartym świecie stworzona 

przez Markusa Perssona 

i rozwijana przez studio Mojang 

AB. Pierwsza publiczna testowa 

wersja gry została wydana 

17maja 2009r. Gra została 

wydana 18listopada 2011r. na 

komputerze osobistym. Jeszcze 

przed oficjalną premierą, gra 

zdobyła dużą popularność 

i liczne nagrody.  

 

Co roku odbywa się konwent 

(zjazd fanów) MineCon, na 

którym fani gry mogą się 

spotkać i wspólnie zagrać. 

W latach 2015-2016 studio 

Talltale Games wydało spin-off 

zatytułowany Minecraft: Story 

Mode, składający się z kilku 



odcinków. Minecraft jest grą bez 

określonych celów, jednak 

bardzo ważne jest przetrwanie. 

Gracze mają nieograniczone 

możliwości eksplorowania 

i modyfikowania świata gry. 

Widok w grze jest przedstawiony 

domyślnie z perspektywy 

pierwszej osoby, ale istnieje 

możliwość zmiany na widok 

trzecioosobowy. Ideą gry jest 

budowanie i niszczenie 

konstrukcji składających się 

z bloków. Świat gry zbudowany 

jest z obiektów 3D, głównie 

z sześcianów, ułożonych w stałej 

strukturze siatki 

reprezentujących różne bloki: 

ziemię, kamień, trawę, drewno, 

lawę czy wodę. Podczas swojej 

wędrówki gracz może spotkać 

różnorodnych bohaterów 

niezależnych, zwanych mobami, 

włączając w to zwierzęta, 

osadników i potwory. 

 Na pasywne stworzenia - takie 

jak krowy, świnie czy kurczaki- 

można polować, aby zdobyć 

jedzenie i materiały. Pojawiają 

się one w dzień. Dla kontrastu, 

stworzenia wrogie, takie jak 

pająki, creepery, szkielety czy 

zombie, pojawiają się  w nocy 

lub w ciemnych miejscach, np. 

jaskiniach. 

 

Jadzia Mytnik, 4E 

*** 

Majowy horoskop 

 

 Baran 

„Jeśli jest noc, musi być 

dzień, jeśli łza - uśmiech.” 
Jan Twardowski 

Początek miesiąca skłoni Barany 

do spotkań z przyjaciółmi 
i kontaktu z przyrodą. Z chęcią 
wyjadą za miasto, uprawiać 



będą ulubione sporty. Barany 

spędzą dużo chwil na świeżym 
powietrzu, co korzystnie na nie 
wpłynie. Dzięki dużej dawce 
ruchu Barany zachowają dobre 
zdrowie, a słońce wprawi je 
w radosny, optymistyczny 
nastrój. 

Byk 

„Człowiek szuka miłości, bo w 

głębi serca wie, że tylko 

miłość może uczynić go 

szczęśliwym.” 
Jan Paweł II 

Byki będą mieć udany miesiąc. 
Dużo czasu poświęcą roślinkom 
balkonowym, nie zapominając 
także o tych, które posadziły już 

wcześniej. Zachwycać się będą 

urokami rozkwitającej przyrody 
i śpiewających ptaków. Jak 
najwięcej czasu spędzą na 
świeżym powietrzu. Żyć będą 
zgodnie z własnym rytmem, 
powoli i rozważnie. Znajdą teraz 

więcej czasu na spotkania 
towarzyskie. 

 

 

Bliźnięta 

„Celem naszych czynów 

powinno być czynienie 

dobra.” 
Platon 

Bliźnięta chętnie będą w wolnym 
czasie podróżować i zwiedzać. 
Każdą możliwą okazję spędzą na 
zabawie i rozrywkach 

w towarzystwie najbliższych. 
Będą przy tym wszystkim 

energiczne, radosne i pewne 
siebie. Z łatwością przyswajać 
będą wiedzę, staną się 
komunikatywne, choć 
równocześnie mogą być bardziej 
niż zwykle nerwowe 

i chaotyczne. 
W maju będą czuły się 

atrakcyjniejsze i pewniejsze 
siebie. 

Rak 

„Ze szczęściem jest na ogół 

tak jak z okularami których 

się daremnie poszukuje. Nie 

znajdzie się ich, bo są właśnie 
na nosie.”     Paul Horbiger 

Raki powinny jak najwięcej 
czasu spędzać na świeżym 

powietrzu. Kontakt z przyrodą, 
sport, więcej chwil spędzonych 
z rodziną sprawi, że poczują się 
znacznie lepiej. Będą w tym 
miesiącu sprawiać sobie 
przyjemności. Dzięki temu 

odżyją, poczują się szczęśliwe 
i radosne. Cały wolny czas 

poświęcą rodzinie i domowi, 
a także roślinom balkonowym. 
To sprawi, że Raki wyciszą się 
i zrelaksują. 



Lew 

„Najciężej w życiu ma ten, kto 

usiłuje unikać trudności.” 

Bolesław Prus 

Lwy będą ruchliwe, energiczne, 

nastawione na uprawianie 
ulubionych sportów. Cieszyć się 
będą rozrywkami 
i przyjemnościami. Z otoczeniem 

komunikować się będą w sposób 
bezpośredni, zdecydowany 

i stanowczy. Niekiedy mogą być 
bardzo uparte, a nawet 
egoistyczne. 
W uczuciach Lwy będą 
emanować radością. Ich 
podejście będzie spontaniczne, 
a jednocześnie romantyczne.  

 

Panna 

„Przyjemność życia jest 

przyjemnością płynącą z 

ćwiczenia duszy; to jest 

bowiem prawdziwe życie.” 
Arystoteles 

Panny spędzać będą każdą 

chwilę poza domem, w kontakcie 
z przyrodą. Z radością spoglądać 

będą na rozkwitające kwiaty. 
Wybiorą się na wycieczkę 

rowerową lub wyjadą w góry. 

Dzięki temu nabiorą siły do 
dalszej pracy. Panny nastawione 
będą w tym miesiącu na 
rozwiązywanie problemów. Będą 
spostrzegawcze i dobrze 
zorganizowane, a zdobyte 

umiejętności wykorzystają 
w korzystny i odpowiedni 
sposób. 

Waga 

„Człowiek to istota pełna 

nadziei i pomysłów, które są 

zaprzeczeniem tezy, że nic nie 

możemy zmienić.” 
Tom Clancy 

Wagi nastawione będą na 
uprawianie sportów, 

zainteresują się zdrowym, 

prawidłowym odżywianiem 
i podreperują kondycję. 
Organizować będą kameralne 
przyjęcia i imprezy w gronie 
najbliższych. Będą bardzo 
towarzyskie i kontaktowe. 

W drugiej połowie miesiąca ich 
zainteresowania przerzucą się 
na działania artystyczne 
i muzyczne. 

Skorpion 

„Jesteśmy tym właśnie, czym 

jesteśmy, ponieważ wcześniej 

tak to sobie wyobraziliśmy.” 
Donald Curts 

Skorpiony nastawione będą na 
uprawianie sportów na świeżym 

powietrzu. Z chęcią wybiorą się 

do lasu lub w góry. Pierwsza 
połowa miesiąca sprawi, że będą 
musiały załatwić sporo 



trudnych, niekiedy nerwowych 

spraw. Powinny mniej 
emocjonalnie podchodzić do 
problemów, gdyż mogą 
przepłacić to zdrowiem. Od 
połowy maja więcej czasu 
poświęcą zaspokajając swoje 
potrzeby. 

Strzelec 

„Nie wystarczy dużo wiedzieć, 

ażeby być mądrym.” 

Heraklit z Efezu 

W wolnych dniach od pracy 

Strzelce wybiorą się na wycieczki 
wykorzystując każdą chwilę do 
uprawiania sportów. Długie dni 
sprawią, że nabiorą chęci do 
życia, staną się radosne 

i optymistyczne. Wiele spraw 

załatwią po swojej myśli, tym 
bardziej, że mogą liczyć na 
szczęście w wielu dziedzinach. 
W drugiej połowie miesiąca 
Strzelce poczuć się mogą 
ograniczone przez innych, co 
wpłynie na nie niekorzystnie. 

Koziorożec 

„Szczęśliwi, którzy nauczyli 

swoje dzieci cieszyć się 

małymi rzeczami.” Jeremias 
Gothhelf 

Koziorożce mogą być w maju 
rozdrażnione i spięte. 
Spowodowane to będzie 
dodatkowymi wolnymi dniami 
od pracy. Powinny wtedy 

nadmiar energii rozładować 

uprawiając ulubiony sport. 
Dobrze im również zrobi kontakt 
z rozkwitającą przyrodą. Druga 

połowa miesiąca przyniesie 

poprawę nastroju. Sprawy 
finansowe znacznie się polepszą. 
Koziorożce pozwolą sobie na 
odrobinę szaleństwa, luksusu 
i przyjemności. 

 

Wodnik 

„Tajemnica życia polega nie 

na tym, żeby robić to, co się 

lubi, ale żeby spróbować 

polubić to, co się musi robić.” 
Mulock Craik Dianh Maria 

Wodniki mogą odczuwać 
niepowodzenia na każdym 
kroku. Będą nerwowe, spięte, 
nadpobudliwe, a także mogą 

pojawić się problemy zdrowotne, 
co nie będzie sprzyjać 
pozytywnemu nastrojowi. Warto 
rozładować stres za pomocą 

ulubionego sportu. Korzystnie 
wpłynie również kontakt 

z naturą. Wodniki powinny dużo 
spacerować, wyjechać za miasto, 
mieć czas tylko dla siebie. Będą 
musiały w tym miesiącu 
wykazać się cierpliwością 
i dokładnością. 

Ryby 

„Szczęście człowieka na ziemi 

zaczyna się wtedy, gdy 

zapominając o sobie zacznie 



żyć dla bliźnich.” Mikołaj 

Gogol 

Ryby mogą być nerwowe 

z powodu nadmiernych 
wymagań i oczekiwań otoczenia. 
Powinny jak najwięcej uprawiać 
sportów, aby odreagować stres 
i napięcia. Poprawa sytuacji 
nastąpi pod koniec miesiąca. 

Ryby zaczną żyć wtedy własnym 

rytmem, a dzięki temu relacje 
z innymi będą przyjazne 
i spokojne. Do życia podejdą 
z optymistycznym 
nastawieniem, mogą mieć chęć 

na przyjemności i luksusy. 
Muszą kontrolować jednak 
wydatki, bo mogą być rozrzutni. 

Informacji do horoskopów szukała 

Zuzia Lubczyńska, 4c 

*** 

Co nowego w 
sporćie? 

Jak pewnie wiecie niedługo 

odbędą się Mistrzostwa Świata w 

piłce nożnej. Chciałabym 

przekazać wam parę informacji 

o Mundialu.  

 Mundial rozpocznie się 14 

czerwca, w Rosji, a finał 

mistrzostw odbędzie się 15 lipca 

przypomnijmy sobie, że 

w eliminacjach Polska  wygrała 

z Danią ( 3:2), Armenią 

(2:1),Czarnogórą(2:1), oraz 

dwukrotnie z Rumunią (3:0,3:1). 

Zremisowaliśmy jedynie 

z Kazachstanem ,2:2. Miejmy 

nadzieję, że pójdzie tak dalej! 

Przeciwnikami Polski podczas 

fazy grupowej będą Kolumbia, 

Senegal i Japonia. Jeszcze nie 

ustalono składu kadry, która 

pojedzie na mistrzostwa, ale 

wiadomo, że nie zabraknie tam 

naszych dwóch czołowych 

napastników Roberta 

Lewandowskiego i Arkadiusza 

Milika. Nasz pierwszy mecz już 

19 czerwca. 

 

 Miejmy nadzieję, że nasza 

reprezentacja dostarczy nam 

więcej pozytywnych emocji , niż 

kadra olimpijczyków 

z Pjongczangu, która zdobyła 

tylko dwa medale. 



DIY 

Rozpoczynamy nowy cykl – DIY, 
czy jako kto woli „Zrób to sam”. 
Do dzieła!  
 

Bransoletka 

Dzisiaj pokażę wam jak zrobić 

coś z niczego najpierw pokaże 

wam bransoletkę z guzików. 

Do jej wykonania będziecie 

potrzebować 

-guzików 

-gumki recepturki 

-nożyczek         

                                                                 

                                                                                                                         

KROK 1 

Rozetnij gumkę recepturkę. 

Przed nawleczeniem ułóż guziki 

na próbę w wybranej kolejności 

zgodnie ze swoim własnym 

pomysłem .Ilość guzików dobierz 

do długości gumki. Nawlecz 

pierwszy guzik od spodu 

i przesuń go dalej w taki sposób, 

by na drugim końcu gumki 

zostawić kawałeczek wolnego 

miejsca. Potem nawlecz kolejne 

guziki,  za każdym razem 

przewlekając gumkę od spodu, 

a następnie przesuń je do 

poprzednio nawleczonych 

guzików . Zakończ, zostawiając 

kawałek wolnej gumki. 

KROK 2 

 Kiedy wybrane guziki są już 

nawleczone, zwiąż pozostawione 

końce gumki na mocny supełek. 

Po związaniu supełka odetnij 

odstające  końcówki. Następnie 

wykończ bransoletkę,  

przekręcając  guziki na 

odpowiednią stronę i w miarę 

potrzeby rozsuń lub dosuń 

guziki. 

KROK 3  

Twoja bransoletka jest już 

gotowa! 



Piórnik  

Teraz pokażę wam jak zrobić  

matrioszkę – piórnik. 

 

Do jej wykonania będziecie 

potrzebować: 

- pustej butelki po płynie do 

kąpieli lub po szamponie, 

- farby, 

- kleju, 

- kolorowych tasiemek, 

- guzików, 

- czarnego markera, 

- filcu, 

-noża. 

KROK 1  

Pomaluj butelkę farbą ( wybór 

koloru należy do Ciebie). 

Następnie odczekaj aż wyschnie. 

Kiedy będzie całkowicie sucha, 

przetnij ją na pół. Z kremowego 

filcu wytnij koło, które będzie 

stanowiło buzię lalki. Na kole 

narysuj czarnym markerem 

oczka, usta i buźkę. Twarz 

przyklej do górnej części butelki. 

Na dolnej części matrioszki 

naklej kilka guziczków, możesz 

też zrobić kokardkę z kolorowej 

tasiemki ,,pod szyją’’ lalki 

i lamówkę sukienki na dole. 

Matrioszka – piórnik jest już 

gotowa ! 

Iga Nowak, 4D 

Stojak na telefon 

POTRZEBNE RZECZY: 

1.Rolka z papieru toaletowego, 

2.4 szpilki, 

3.Nożyczki, 



4.Ołówek 

5.Różne ozdoby (np.: pisaki, 

naklejki itp.) 

6.Telefon, 

7.Linijka. 

 

KROK 1: Odmierz i zaznacz telefon na 

rolce. KROK 2: Wytnij zaznaczone 

miejsce 

 KROK 3: Wbij pinezki ,2 po każdej 

stronie 

 

Krok 4. Ozdób stojak w dowolny 

sposób i … gotowe! 

 

Zuza Kapłon, 4E 

Jeśli lubisz majsterkować, 

zajrzyj na stronę 

www.pinterest.com – 

znajdziesz tam mnóstwo 

inspiracji i pomysłów. 

 

 

Za miesiąc kolejne ciekawe 

„robótki ręczne” – do 

zobaczenia!  

http://www.pinterest.com/


Zwiedżamy Wroćław 

W sobotę 24.03.2018 roku 

w ramach działań Kółka 

Turystycznego wyruszyliśmy 

zwiedzać Wrocław. Celem 

wycieczki było poszukiwanie 

Wrocławskich Krasnali. 

 

 Zwiedziliśmy głównie Rynek. 

Przy okazji wpadliśmy na 

pyszną, oryginalną, gorącą 

czekoladę Wedla.  

 

Gdy zgłodnieliśmy poszliśmy do 

kawiarni na ciastko. Widzieliśmy 

dużo krasnali, ale mi najbardziej 

podobał się Życzliwek.  

 

W trakcie zwiedzania na ścianie 

jednego z budynków 

zobaczyliśmy kopertę 

z numerem 303.  

 

Jeśli ktoś wie, co ona oznacza, 

to dajcie znać;) Odpowiedzi 

przynoście do p. Magdaleny 

Boberskiej.  

 



Chcieliśmy także zwiedzić Piwnicę Świdnicką, lecz był w niej remont. 

Weszliśmy na wieżę Kościoła Św. Elżbiety, aby obejrzeć piękne widoki 

przeszliśmy aż 292 schody. Wycieczka podobała się chyba wszystkim.   

Jula B. 

Wspomnienia ż Japonii 

 

 

 

 

 

 

Moja wizyta w Japonii trwała dwa tygodnie. Sama podróż była 

wyzwaniem, bo trwała po 27 godzin. Na początku jechaliśmy 4 godziny 

do Warszawy, skąd lecieliśmy 6 godzin do Dubaju. W Dubaju 

czekaliśmy 6 godzin na samolot do Osaki i lecieliśmy tam blisko 

9 godzin. Potem już tylko 2 godziny koleją i pieszo do hotelu w Kioto 

(dawnej stolicy Japonii). W Kioto zwiedzaliśmy bardzo dużo starych 

świątyń będących skarbami narodowymi Japonii, między innymi: Złotą 

Świątynię Kinkaku-ji (inaczej zwaną „Złotym Pawilonem”), Srebrny 

Pawilon (Ginkaku-ji), Kiyomizudera, Sanjusangendo, Fushimi-Inari 

i Świątynię Spokoju Smoka (Ryoan-ji) ze słynnym tajemniczym 

kamiennym ogrodem. Przywiozłam stamtąd ciekawą pamiątkę tzw. 

Goshuin-cho czyli notatnik, w którym w każdej świątyni mnisi 

buddyjscy lub shintoistyczni pięknie kaligrafowali pędzlami i tuszem 

nazwę świątyni i przybijali czerwone pieczęcie. Zwiedziłam również 

w Kioto zamek szoguna (wojskowego władcy Japonii) oraz starą 

dzielnicę gejsz Gion.  Pojechaliśmy później kolejką linową na górę 

Hieizan ponad Kioto, gdzie wszyscy odetchnęliśmy od tropikalnego 

 



upału japońskiego lata. Dalszą podróż do Tokio odbyliśmy szybkim 

pociągiem shinkansen. Jechał on 260 km/h i dotarliśmy do Tokio 

w ekspresowym tempie. Odwiedzaliśmy tam najwięcej razy dzielnicę 

Harajuku, gdzie moim ulubionym miejscem było Kawaii Monster Cafe - 

najbardziej dziwna kawiarnia na świecie, pełna potworów, figur roślin 

i sztucznych grzybów. Wizyta tam była spełnieniem mojego marzenia. 

Innym ciekawym miejscem jest dzielnica Akihabara, w której można 

kupić wszystkie nowinki techniczne. Dzielnica ta robi wrażenie 

z powodu kolorowych neonów. W Tokio byłam również na najwyższym 

budynku – wieży telewizyjnej, skąd widać było świętą dla Japończyków 

górę Fuji i zabudowania tego ogromnego miasta, które sięgały po 

horyzont.  

 

 

 

 

 

 

 

W całej Japonii towarzyszył nam dźwięk cykad. Są to duże owady, 

które „grają” swoimi skrzydełkami bardzo głośno. Japońskie jedzenie 

niezbyt mi smakowało – oprócz kilku rodzajów sushi, dango, 

japońskich burgerów i niespotykanych u nas w Polsce smaków 

napojów chłodzących. Po dwutygodniowym zwiedzaniu byłam tak 

zmęczona, że wracałam chętnie do domu, pomimo długiej podróży. 

Marzę teraz, by tam wrócić, ale o innej porze roku. 

Zuza Kapłon, 4E 

 

 



Wakaćje w Karolinie Południowej 

Karolina Południowa to stan leżący na wschodnim wybrzeżu 

USA. W USA są dwa stany pod nazwą Karolina – Karolina Południowa 

i Karolina Północna. Dziś opowiem Wam o Karolinie Południowej, 

ponieważ spędziłam tam wakacje. 

 W USA każdy stan ma stolicę. Stolicą Karoliny Południowej jest 

Columbia. Klimat, jaki tam panuje, należy do grupy klimatów 

umiarkowanych, ciepłych. Ten stan, w porównaniu do innych,  jest 

mało zamożny. 

 W czasie wakacji odwiedziłam swoją ciocię, która na stałe 

mieszka w Nowym Jorku i wspólnie z jej rodziną wybraliśmy się na 

tydzień do Karoliny Południowej. Podróż samochodem zajęła nam aż 

dwanaście godzin.  

 Chcieliśmy zwiedzić ten stan, ponieważ Karolina Południowa 

słynie z wielu atrakcji turystycznych. Ponadto leży nad Oceanem 

Atlantyckim. Są tam piękne i zadbane plaże. Wakacje spędziliśmy 

w mieście Myrtle Beach, które zostało założone w 1938 roku. To miasto 

wywarło na mnie duże wrażenie. W ogóle się tam nie nudziłam. 

Codziennie chodziliśmy na plażę i pływaliśmy w ciepłym oceanie. Po 

powrocie z plaży spędzaliśmy czas w mieście i zwiedzaliśmy atrakcje 

polecone przez znajomych. Najczęściej odwiedzaliśmy Broadway at the 

Beach. Ta atrakcja to ogromny lunapark, którego znakiem 

rozpoznawczym jest dom do góry nogami.  

 



Byliśmy również na farmie krokodyli, na której znajduje się największy 

krokodyl na świecie. Jest to kajman nilowy. Znajdowały się tam też 

białe krokodyle, cztery rodzaje kajmanów, kilkudniowe krokodylki, 

krokodyle amerykańskie i dwieście innych okazów. 

Na pamiątkę pobytu na farmie krokodyli kupiłam sztucznego 

krokodyla i zrobiłam mnóstwo zdjęć. Na następny dzień udaliśmy się 

do parku wodnego, gdzie widzieliśmy tysiące kolorowych ryb i rybek, 

takich jak: skrzydlice, rybki Nemo, ośmiornice, płaszczki i wiele 

innych. W parku było ekstra, można było tam też głaskać płaszczki, 

meduzy i rekiny.   

  Na sam koniec pobytu w Karolinie Południowej poszliśmy do 

parku narodowego. Było tam wiele wspaniałych zwierząt, widzieliśmy 

tam przede wszystkim wiele ptaków. 

 Wyjazd ten bardzo mi się podobał, dlatego polecam to miejsce. 

Było świetnie i chętnie tam wrócę.   

 

 

                                                                                                                                                    

Zuzanna Ciszek, 4E.   

  



 

Kąćik gier plansżowyćh 

IQ Focus 
 
Moja ulubioną grą jest IQ Focus. Jest to gra z serii Smart Games 

- łamigłówek przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku. IQ Focus to 
bardzo ciekawa gra logiczna, z różnymi poziomami trudności - tak więc 

każdy znajdzie coś dla siebie. Jest bardzo wciągająca, gdy ułożę jedno 

zadanie to zaraz chcę kolejne 😉  

 
Polega głównie na: 

1. Wybraniu zadania z książeczki,  
2. Ułożeniu klocków w "obszarze roboczym", 
3. Dołożeniu pozostałych klocków,  
4. Zamknięciu pokrywy i zobaczeniu czy kolory i układ zgadza się 

z kolorem w książce. 

Trzeba pamiętać, że: 

1. Każde zadanie ma tylko jedno rozwiązanie.  
2. Najważniejszy jest obszar 3 na 3 pola. 
Trzymam kciuki! Powodzenia!       
                                               

 Julcia Be  
 
***  
JEŚLI CHCECIE NAPISAĆ O SWOICH ULUBIONYCH GRACH PLANSZOWYCH, WYŚLIJCIE NAM ICH KRÓTKI OPIS. 

ADRES: DWUDZIESTKANEWS@WP.PL. TEKST POWINIEN BYĆ W PLIKU WORD, A ZDJĘCIA – W  JPG. 

      

Na dobry humor 

Nauczyciel polecił uczniom napisać zdanie ze słowem „cukier”. 
Mały Jasio napisał: 
„Piję herbatę z cytryną”. 
– A gdzie cukier? – pyta nauczyciel. 
– Rozpuścił się… 

 

– Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? – pyta 
 nauczycielka w szkole. 
– Mamy. 

 

 

mailto:dwudziestkanews@wp.pl


– A dlaczego? 

– Bo mama więcej mówi! 
Pani na lekcji zapytała Jasia: 
– Jasiu, odmień przez przypadki „kot”. 
– Mianownik – kot, Dopełniacz – kota, Wołacz – kici kici. 
 
 

Pani pyta dzieci: 
– Powiedzcie mi dzieci jakieś zwierzątko na A. 
Jasio wstaje i mówi: 
– A może to karp? 

– Nie Jasiu, siadaj. No dobrze powiedzcie mi teraz zwierzątko na B. 
Jasio na to: 

– Być może to karp? 
– Jasiu za drzwi! 
Jasio wychodzi. 
– Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C. 
Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi: 
– Czyżby to był karp? 

 
 

Przychodzi Jaś do domu i mówi do mamy: 
– Mamo, mamo, mam dwie wiadomości: jedną dobrą i jedną złą. 
– To poproszę dobrą – mówi mama. 
– Dostałem piątkę z matmy! 

– No a ta zła? 
– Tylko żartowałem! 
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