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Drodzy Czytelnicy! 

 

Miło nam poinformować, Ŝe na Ŝyczenie naszych wiernych czytelników,  
rozpoczynamy, od niniejszego numeru począwszy,  

udostępnianie treści pisemka na stronie internetowej szkoły. 
śyczymy ciekawej lektury i jak zawsze zachęcamy do współpracy.  

Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się w bibliotece, 
w poniedziałki, w godz. 14:oo – 15:oo. 

 
Redakcja 

 
 

W numerze: 
 

Kącik dla dziewczyn, 
czyli  

kilka słów o modzie 

 

 Kącik dla chłopców, 
czyli  

nie ma jak windsurfing 

 
 Historia starego dębu… 

 
 

Najpopularniejsze  
rasy psów 

 

 

 
Wiosenna krzyżówka 



Ale to już było... 
 

Kącik Roku Szopenowskiego 
 

Rafał Blechacz (ur.30 czerwca 1985r. w Nakle) - polski pianista, zwycięzca 
XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 

Ciekawostki: absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego 
w Nakle. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Artura Rubinsteina 
w Bydgoszczy i Akademię Muzyczną w Bydgoszczy.     

15 września 2005r. ukazała się jego płyta ''Piano Recital". Podpisał 5-letni 
kontrakt z niemiecką wytwórnią płytową. Z duŜym powodzeniem koncertuje 
w kraju i za  granicą, m.in. w Niemczech, Japonii. 

 
Mini słowniczek muzyczny 

 

Etiuda - krótki utwór solowy, instrumentalny o charakterze ćwiczeniowym. 
Klucz wiolinowy - jest znakiem graficznym w zapisie nutowym zapisywany na 
początku pięciolinii . 
Koncert - publiczne wykonanie utworów muzycznych, jak równieŜ forma 
muzyczna na jeden lub kilka instrumentów solowych oraz orkiestrę. 
Libretto - tekst słowny utworu muzyczno-scenicznego, np. opery lub operetki. 
Metronom - przyrząd, który słuŜy do precyzyjnego wyznaczania tempa 
wykonywanego utworu. 
Miniatura muzyczna - krótka forma muzyki instrumentalnej popularna zwłaszcza 
w romantyzmie. 
Nuta - (z łac. nole). Jest to znak graficzny w zapisie nutowym utworu, który 
określa wysokość oraz wartość rytmiczną dźwięku. 
Opera - jest to gatunek muzyczno- dramatyczny, który jest połączeniem muzyki, 
tańca, śpiewu, baletu. Jest to równieŜ budynek, w którym odbywają się 
przedstawienia operowe i teatralne. 
Sonata - podstawowa forma w muzyce klasycznej przeznaczona na instrument 
solowy lub z towarzyszeniem fortepianu. 
Symfonia- wielka forma muzyki orkiestrowej, wykształcona przez klasyków 
wiedeńskich. 
Tempo - element muzyczny określający  szybkość wykonywania utworu. 
Transkrypcja - przerobienie utworu na inny instrument, głos lub zespół, niŜ 
pierwotnie był przeznaczony. 
Trójdźwięk - akord złoŜony z trzech dźwięków. 
Unisono - współbrzmienie dwóch lub kilku dźwięków o tej samej wysokości, 
które w tym samym czasie wykonują tę samą melodię. 
Uwertura - utwór orkiestrowy, który traktowany jest jako wstęp do opery. 

Opracowały: Aleksandra Kuriata, kl. Va i Natalia Piórkowska, kl. VIa 



Wielkanoc „puka do drzwi”… 
 

Święta Wielkanocne zbliŜają się wielkimi krokami. Wkrótce czekają nas 
wielkie porządki, malowanie jaj, adorowanie grobu Chrystusa i Śmigus-Dyngus. 

Warto pamiętać, Ŝe: 
� święcenie palmy wielkanocnej to pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy; 
� jaja-malowane pisanki to symbol Ŝycia; 
� polewanie się wodą to symbol budzącej się do Ŝycia przyrody. 

Chciałbym teŜ zachęcić wszystkie dzieciaki do tradycji wielkanocnych. 
Pomalowanych pisanek moŜna uŜyć do „bitwy” na jaja. Dzieci stukają jajko 
o jajko, a zabawę wygrywa ten, którego pisanka stłucze się najpóźniej. MoŜna teŜ 
pobawić się w „wielkanocnego mikołaja”. W domu i w ogrodzie, w roŜnych 
zakamarkach ukrywamy jajka „niespodzianki”. Wygrywa ten, kto znajdzie ich 
najwięcej. Nagrodą moŜe być czekoladowy zając albo inna niespodzianka. 

Święta Wielkiej Nocy są bardzo radosne, bo razem z nimi witamy wiosnę !!! 
I do lata teŜ coraz bliŜej!!! 

 

Opracował Norbert Knach, kl. Vc 
 
 
 
 

Znamy i polecamy 
 

''Avatar - kinowa rewolucja'' 
 

Amerykański film ''Avatar'',którego twórcą scenarzystą i reŜyserem jest James 
Cameron,w ciągu zaledwie 17 dni od premiery zarobił ponad miliard dolarów! 
Taki rekord ustanowiło tylko 5 produkcji,lecz nie w tak krótkim czasie. 

''Avatar'' trafił do pierwszej 15 największych 
hitów wszech czasów. Jeśli oglądalność nadal nie 
będzie spadać moŜe od przegonić ''Tytanica'', takŜe 
w reŜysyrii Camerona. Film goszczący na 
największych ekranach od 25.12.2009r. jest 
zrealizowany w technologii 3D. To rewolucja w 
kinie. W ''Avatarze'' granica między widzem, a 
kinem jest znikoma. Postacie, planeta, pandora -  

wszystko dookoła jest tak perfekcyjnie stworzone, Ŝe wydaje się rzeczywiste. 
Baśń opowiada o miłości rozgrywającej się w XXII wieku. W owym czasie trwa 
konflikt między ludzmi a podobnymi do nas kosmitami. Opowieść ma takŜe 
przekaz ekologiczny. 

Produkcja kosztowała 400 mln dolarów. 
 

A.P. na podst. inform. prasowych 
Małgosia Demków i ElŜbieta Sypniewicz, kl. Va 



Okiem młodego odkrywcy 
 

Najpopularniejsze rasy psów 
 

Bokser - jedna z ras psów, naleŜąca do grupy psów  
w typie pinczera i sznaucera, molosów, szwajcarskich 
psów pasterskich oraz innych ras. Zaklasyfikowana do 
sekcji psów molosowatych w typie dogowatym. 

Włos jest krótki, twardy, lśniący i przylegający do 
skóry. 

Umaszczenie jest Ŝółte lub pręgowane. Maść Ŝółta występuje w róŜnych 
odcieniach, od jasnoŜółtego do ciemnorudobrązowego lub czerwono Ŝółtego. 

 

Basia Bednarczyk, kl. IVb 
 

Golden retriever 
 

Golden retrievery (ang. Złote retrievery) to 
wspaniałe psy dla całej rodziny. Ich zaletą jest 
inteligencja, otwartość i przyjazny charakter. Są po 
prostu kochane i nikt nie moŜe im się oprzeć. 
Kochają zabawę, wodę i przede wszystkim 

towarzystwo ludzi. Jest to rasa psów, która bardzo szybko się uczy i dostosowuje 
do właściciela, mając z tego ogromną przyjemność. Są zawsze pogodne i wesołe, 
od małego szczeniaczka po dorosłe Ŝycie. 

Oliwia Siemek, kl. IVb 
 

Owczarki 
 

Owczarki niemieckie są posłuszne i zdolne, bardzo szybko uczą się wielu 
komend i sztuczek. KaŜdy owczarek - nie tylko niemiecki - jest bardzo, ale to 
bardzo lojalny. Te czworonogi są zwinne i szybkie. Większość cechuje duŜa 
odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. NiepodwaŜalnymi zaletami 
owczarków są inteligencja i bystrość. 

 

Pudle 
 

Pielęgnacja sierści tych psów jest bardzo czasochłonna, a koniecznie musi być 
wykonywana regularnie. Pudel miniaturowy to aktywny, Ŝywy, ciekawski pies, 
który potrzebuje ciągłego kontaktu z ludźmi. 

 

Teriery 
 

NaleŜały pierwotnie do grona psów myśliwskich. Brały udział w polowaniach 
na lisy i dziki. Obecnie większość terierów nie pełni juŜ funkcji myśliwskich, choć 
wielu leśniczych nadal ceni sobie towarzystwo tych zwinnych czworonogów.  

 

Aleksandra Wasylów, kl. Va 



Każdy kęs ma swój sens 
 

Sałatka owocowa 
 

Nie wiecie co zjeść w ciepłe, wiosenne i letnie wieczory, na które tak z upra-
gnieniem czekamy? Redaktorki przychodzą z pomocą. Zalecamy naszą pyszną 
i wyśmienitą sałatkę owocową. MoŜna zrobić ją w 15-30 minut. Wprawionym 
w sztuce kulinarnej czynności te mogą zająć jeszcze  mniej czasu… 

 

Składniki: 
-2 grejpfruty 
-2 pomarańcze 
-1 cytryna  
-2 banany 
-2 jabłka 

- słoik brzoskwiń z kompotu 
-15 dag suszonych śliwek 
-5 dag orzechów 
-3 łyŜki cukru 
-duŜo bitej śmietany 

 

Przygotowanie: Wszystkie owoce obrać, pokroić 
na ćwiartki, a potem na plasterki,włoŜyć do naczynia. 
Śliwki najpierw namoczyć, potem pokrajać w 
ćwiartki. Owoce z kompotu odsączyć i pokrajać 
podobnie. Sok z kompotu dosłodzić i zalać nim 
owoce, a następnie całość mocno ochłodzić. Podać  
sałatkę owocową przybraną bitą śmietaną posypaną 
orzechami. 

 

Sądzimy, Ŝe sałatka wyjdzie Wam świetnie. Same próbowałyśmy i sprawdziło 
się. Do sałatki moŜna dodać wiele innych owoców, np. kiwi, winogrona. Bitą 
śmietanę moŜna polać polewą czekoladową - będzie bajkowo! 

Aleksandra Botuszan, kl. Vc i Natalia Lewandowska, kl. VIa 
 

Śmiech po zdrowie 
 

Mama prosi Jasia:  - Jasiu! Wytrzyj kurze. 
Jasiu na to: - A gdzie jest ta kura? 

☺☺☺ 
Pani od biologii pyta Jasia: 

- Jasiu wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce. 
Na to Jaś: - Dwie małpy i trzy słonie. 

☺☺☺ 
Jasiu rozmawia z ojcem:  Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty! 

- Dlaczego?  - Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać! 
☺☺☺ 

 
Natalia Piórkowska, kl. VIa 

 



 
Kącik dla dziewczyn 

 

Moda 
 

Wakacje zbliŜają się wielkimi krokami, a wraz z wakacjami zbliŜa się nowy 
styl. Wszyscy są pewnie ciekawi, jakie stroje będą modne? Postaramy się Wam 
w tym pomóc.  

W wiosnę i lato zawsze dominują jasne kolory, tak będzie równieŜ i w tym se-
zonie. W tym roku najmodniejszym kolorami będą: błękity, zielenie, fiolety oraz 
czerwienie, ale oczywiście czarny pasuje do wszystkiego, choć nie naleŜy z nim 
przesadzać. 

Baleriny damskie to modne buty pasujące do 
kaŜdego rodzaju ubrań - zarówno do sukienki jak 
i do dŜinsów.   MoŜna  je załoŜyć na kaŜdą porę 
dnia. 

Sukienki na wiosnę i lato zachwycać nas będą 
róŜnorodnymi wzorami i kolorami. Co dziwne, 
rurki nadal są modne, ale do akcji wkraczają 
dzwony, fakt: coraz więcej ludzi zaczyna je no-

sić. Lada moment, a okaŜe się, Ŝe rurki wyjdą z mody. Modne stają się teŜ 
alladynki. Wszystkie te rodzaje spodni nadają się do noszenia na plaŜę albo na 

dyskotekę. Modne bluzki na 
wiosnę i lato, to bluzki w modne 
kwiaty o soczystych kolorach, 
stylem nawiązujące do mody lat 70 
-tych 

Opisałyśmy Wam wszystkie 
modne kreacje i mamy nadzieję, Ŝe 

chętnie skorzystacie z naszych porad. 
 

Ilona Kowalska i Karolina Uluseven, kl. Vc 
 

 
Kącik dla chłopców 

 

Windsurfing – zdrowie i świetna zabawa! 
 

Dla wielu ludzi sport to przyjemność. Uprawianie róŜnych sportów bardzo 
dobrze wpływa na nasze zdrowie. Ruch na świeŜym powietrzu dotlenia nasz 
organizm. Nasze samopoczucie staje sie duŜo lepsze. Dotleniony mózg na pewno 
pomoŜe nam dobrze skoncentrować się na nauce. 

Sport daje nam teŜ duŜo radości. Jego uprawianie moŜe być dobrą zabawą. 
Wspólne wypady na rower lub basen dają wiele przyjemności. Dzięki nim 
moŜemy nawiązać wiele ciekawych przyjaźni i znajomości.  



 
Ruch jest dla człowieka źródłem zdrowia i ma wiele zalet. Dlatego warto dbać 

o swoją kondycję i uprawiać jakiś sport. ZbliŜa się lato i wakacje. Wszyscy 
czekamy na słońce, ciepło i długie letnie dni. KaŜdy z nas spędzi je w inny sposób 
i w innych miejscach.  

Niektórzy z Was na pewno będą w tym roku nad polskim morzem. A Bałtyk to 
nie tylko piękne plaŜe, ale teŜ super warunki do uprawiania windsurfingu. Hel to 
idealne miejsce dla tych, co chcą się nauczyć ślizgać na desce i dla tych, co są juŜ 
zawodowcami w tej dyscyplinie. A zmierzyć się z siłami natury to duŜe 
wyzwanie!!! 

Uprawianie tego sportu moŜe dać wiele satysfakcji. 
Gdy pierwszy raz stajesz na desce - siły natury wydają się nie do pokonania! 

Po jednym dniu „walki” z Ŝywiołem… jesteś wypompowany, ale na drugi dzień 
chcesz walczyć dalej i wciąŜ próbujesz… Po kilku dniach jesteś juŜ w stanie 
poślizgać się na desce!!! Następne dni, to pływanie przy silniejszym wietrze 
i z większą prędkością. W następnym tygodniu pływasz juŜ w obie strony, a duŜa 
prędkość to jest to, co daje Ci FUN!!! Od tamtej pory, gdy dowiadujesz się Ŝe ma 
wiać - natychmiast zostawiasz wszystko i wskakujesz na „deskę”!!! Chcesz choć 
przez godzinę popływać w ślizgu. 

Windsurfing to świetna zabawa. Warto spróbować połknąć bakcyla!!!  
Wiem coś o tym. Doświadczyłem tego na własnej skórze!!!  
Szczególnie polecam tym, którzy lubią wyzwania i chcą spróbować 

„powalczyć” z siłami natury! 
 

Opracował Norbert Knach, kl. Vc 
 

 
Ach tworzyć, tworzyć 

 

Historia starego dębu 
 

Wśród borów północy leŜy stary dąb. Powalone 
drzewo wygląda wyjątkowo smutno, jego korę 
pokrywają zielone porosty. Jest w takim stanie juŜ od 
bardzo dawna. Za nim rośnie wielki stary las. 

 

Kiedyś człowiek i przyroda Ŝyli w zgodzie. Ludzie 
brali tylko tyle, ile potrzebowali, a natura chętnie im to 
dawała. Z czasem ludzie stawali się coraz bardziej 
zachłanni i chciwi. Chcieli więcej i więcej mięsa oraz 
drewna, dlatego zabijali całe stada i wyrąbywali lasy. 
Nie wszyscy ludzie byli źli – niektórzy walczyli 
słowem z takim niekologicznym postępowaniem. 
Niestety naleŜeli do mniejszości. Ludzi było coraz więcej a zwierząt i drzew coraz 
mniej. 



 
 

W dalekiej wiosce na północy, w której Ŝyli jedni z ostatnich obrońców 
przyrody, mieszkał drwal imieniem Toth. Był to ponury, wiecznie niezadowolony 
z Ŝycia człowiek. Swoją złość wyładowywał na drzewach. 

 

Pewnego razu, gdy miejscowe dzieci bawiły się na pomoście, syn Totha 
przypadkowo został popchnięty i wpadł do wody. Krzycząc w niebogłosy, 
przywołał swojego ojca. Niestety było juŜ za późno. Chłopiec zginął, a jego rodzic 
wezwał bogów. Prosił, by dali mu moc zamiany gniewu w siłę; niestety tak się 
stało. Przepełniony energią drwal pobiegł z toporem do lasu. Tam oszalały ze 
złości zaczął niszczyć i zabijać. W ten sposób przyczynił się do destrukcji lasu. 
Pozostał jedynie piękny, wielki dąb wydzielający dwie części boru. MęŜczyzna 
rzucił się na niego w furii. Po siedmiu seriach po siedem uderzeń dąb upadł. Tego 
bóstwo lasu juŜ nie zniosło i zamieniło strasznego drwala w starą siekierę. Jednak 
zanim to nastąpiło, Toth zdąŜył zniszczyć cały młody las. 

 

O drwalu nikt juŜ nie pamięta, ale stary, potęŜny dąb wciąŜ leŜy w tym samym 
miejscu. Do dziś nikt nie odwaŜył się tknąć starego lasu. Za młoty przyroda 
jeszcze się zemści. 

 

Filip Lubiński, kl. VIa 
 

 
Warto rozmawiać 

 
W maju, miesiącu tradycyjnie poświęconemu ksiąŜce, obchodzimy w naszej 

szkole Dzień Bibliotekarza. Uczniowie klasy IVb postanowili przeprowadzić 
wywiad z opiekunką szkolnej biblioteki, panią Ewą Dąbrowską. 
- Dzień dobry. Czy moŜemy porozmawiać o Pani pracy bibliotekarza? 

- Dzień dobry. Z przyjemnością porozmawiam na ten temat, a jako redaktor 
gazetki „Ku Słońcu”, chętnie przyjrzę się warsztatowi szkolnych dziennikarzy. 

- Od kiedy chciała Pani zostać bibliotekarką? 

- Jestem absolwentką Szkoły Podtawowej nr 1 w Sobótce i  będąc jeszcze 
uczennicą, chętnie współpracowałam z biblioteką, którą opiekowała się wówczas 
nieoceniona, niestety juŜ ś.p., pani Eugenia Piątkowska. Pod Jej czujnym okiem 
pełniłam funkcję łącznika bibliotecznego i przewodniczącej Koła bibliotekarzy, 
a następnie, juŜ w latach późniejszych, poniekąd w tej samej bibliotece, 
zdobywałam pierwsze szlify zawodowe… 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Tak, bardzo. UwaŜam, Ŝe biblioteka wraz z nowoczesną czytelnią multimedialną 
stanowi wyjątkowe miejsce w kaŜdej szkole - waŜne i potrzebne. Praca 
bibliotekarza jest ciekawa i róŜnorodna - pozwala na kontakt nie tylko z ksiąŜką, 
ale przede wszystkim z czytelnikiem. Oprócz codziennych czynności 
związanych z wypoŜyczaniem, udostępnianiem księgozbioru i obsługą 



 
multimediów, w czytelni odbywają się liczne konkursy i spotkania. Ogromną 
radość sprawia mi  moŜliwość powiększania zasobów biblioteki o nowe pozycje 
ksiąŜkowe i multimedialne. 

- Jakie ksiąŜki wypoŜyczają najczęściej uczniowie? 

- Młodzi czytelnicy sięgają zwykle po lektury obowiązkowe, ale równieŜ chętnie 
wypoŜyczają literaturę obyczajową i przygodową, bajki, poezję oraz  opracowa-
ne seryjnie, barwne pozycje popularnonaukowe. Najmłodsi często szukają 
w  ksiąŜkach bohaterów dziecięcych bajek. 

- Jacy czytelnicy stwarzają Pani największy problem? 

- UwaŜam, Ŝe czytelnik, który przekroczy próg biblioteki – znajduje się u siebie. 
Nawet, jeśli  niesfornie zdarzy mu się w jakiś sposób złamać regulamin, sytuacje 
takie moŜna wyjaśnić i dojść do wzajemnego porozumienia. Natomiast, najwięk-
sze wyzwanie stawiają przede mną Ci czytelnicy, którzy omijają pomieszczenie 
biblioteki szerokim łukiem… Innym słowy, wymagają specjalnej zachęty i mo-
bilizacji do czytania, poniewaŜ być moŜe brak im nawyku obcowania z ksiąŜką 
i pewnie nie znają tego szczególnego rodzaju przyjemności, jakie daje kontakt 
z ksiąŜką.   

- Jakich  autorów czyta Pani najchętniej? 

- Odkąd pamiętam,  towarzyszyła mi twórczość Ernesta Hemingwaya i Edwarda 
Stachury, ale sięgam takŜe po utwory pisarzy nam współczesnych, którzy swo-
imi bestsellerami podbijają serca czytelników w Polsce, w Europie i na całym 
świecie…  NaleŜą do nich np. Paolo Coelho czy Carlos Ruis Zafon.  

- A czym interesuje się  Pani oprócz pracy i czytania ksiąŜek? 

- Moim hobby jest turystyka i rekreacja. Górskie wędrówki, jazda na nartach, 
pływanie, spacery są dla mnie i moich najbliŜszych ulubionym sposobem 
spędzania czasu wolnego. Pełniąc funkcję szkolnego koordynatora d.s. turystyki, 
chętnie organizuję równieŜ wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy.  Ponadto, 
wspólnie z rodziną odkryłam nową pasję: udział w historycznych 
rekonstrukcjach bitew i wydarzeń z epoki napoleońskiej. 

- Dziękujemy za wywiad i Ŝyczymy wielu uzaleŜnionych od  ksiąŜki czytelników!☺ 

- Dziękuję serdecznie za miłą rozmowę i Ŝyczenia oraz za pamięć o  Dniu 
Bibliotekarza. 
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Poćwicz umysł 

Krzyżówka na wiosnę 
 

 
 

Hasło: 
         

 
 
1. śółty, wiosenny kwiatek. 
2. Czerwonogi ptak przylatujący z 

ciepłych krain. 
3. Miesiąc, w którym zaczyna się 

wiosna. 
4. Stary ….. mocno śpi zimą… 
5. Zielone, wiosenne warzywo. 
6. Wiosenna, z piorunami. 
7. Na wiosnę przygrzewa mocniej. 
8. Rosną na wierzbie (inaczej 

kotki). 

 
9. Kolor kojarzący się z wiosną. 
10. Święto na początku wiosny. 
11. „Wiosna, cieplejszy wieje...” 
12. Zakwita biało – róŜowymi 

kwiatami. 
13. Pięknie śpiewający ptak. 
14. Kwiatek – najczęściej czerwony 

lub Ŝółty. 
15. Najpiękniejszy miesiąc wiosny. 

Oprac. Red.

 

      


