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Drodzy Czytelnicy! 

 
Wraz z nadejściem upragnionego wiosennego ciepła 

wchodzimy w końcowy okres roku szkolnego. 

To moment wytężonej pracy szóstoklasistów, 

uczniowie młodszych klas przystępują odpowiednio do testów  

„Asy z naszej klasy”.  

Odbywa się i planuje wiele konkursów. 

Wytrwajmy w rytmie systematycznej nauki  

i próbujmy swych sił w konkursowych zmaganiach – 

a nadchodzące wakacje będą dla nas prawdziwą nagrodą… 
 

Redakcja 

W numerze: 

O muzyce z serca Afryki  Domowi pupile – 

świnki morskie 

 Wywiad z laureatką  

konkursu SUDOKU 
 

Poetycki marzec  Przepis 

z małą myszką w tle… 

 



Ale to już było… 

Koncert z Afryki 

W marcu w naszej szkole odbył się koncert 

muzyki afrykańskiej. Artyści pochodzący z 

Kongo zaprezentowali nam instrumenty 

perkusyjne, na których sami mogliśmy zagrać. 

Oprócz licznych bębnów, mieliśmy okazję 

zobaczyć i usłyszeć „deszczowy kij”, imitujący 

dźwięki wydawane przez deszcz. 

Niezwykle 

pogodny pan 

Lion opowiedział nam o poszczególnych 

instrumentach i zaprosił do gry. Zabawa w 

afrykańskich rytmach wywołała uśmiechy na 

twarzach uczniów, zgodnie z przesłaniem pana 

Liona: „Wszyscy mamy prawo być szczęśliwi 

i uśmiechnięci”. 

Redakcja „Ku słońcu” 

Rekolekcje szkolne 

Z inicjatywy P. dyrektor Ewy Białobrzeskiej i Ks. proboszcza Edwarda Jurka, w 

dniach 25-27 marca b.r. odbyły się wielkopostne rekolekcje szkolne, rozważane w 

Roku Wiary pod hasłem WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA. Pierwszego 

dnia spotkań rekolekcyjnych obejrzeliśmy m.in. prezentację przedstawiającą nowo 

wybranego Ojca Św., Franciszka oraz przygotowane 

przez uczniów wszystkich klas scenki teatralne 

nawiązujące do tematyki wiary. Drugiego dnia, 

uczestnicy ERM-u poprowadzili piękny program 

poświęcony Objawieniu w Fatimie i jego przesłaniu. 

Trzeciego dnia, wybrani uczniowie klasy IVc i VIa 

wystąpili z przedstawieniem OSTATNIA WIECZERZA. 

Było bardzo wzruszające i pozostanie przez nas 

niezapomniane. Wszyscy, jak zawsze, chętnie śpiewali 

pieśni religijne, takie jak: Dotknij Panie moich oczu, 

Zaufaj Panu już dziś, Poszli w ciemno za światłem – 

hymn tegorocznych rekolekcji. Na zakończenie, 

odprawiona została uroczysta Msza Św. w kościele 

św. Jakuba, w intencji całej społeczności szkolnej: Grona Pedagogicznego, 

Pracowników obsługi, Uczniów i Rodziców. 

Zuzanna Cecot, Red. 



Poetycki marzec 

Ciekawe, czy wiecie, Drodzy Czytelnicy, że 21 marca obchodzi się Światowy 

Dzień Poezji. Ta data została ustanowiona przez UNESCO w 1999 roku. W wielu 

krajach utrwalił się jednak inny termin – 15 października uznawany za dzień 

urodzin Wergiliusza, wielkiego poety starożytnego Rzymu. 

Główne obchody Światowego Dnia 

Poezji są organizowane w Paryżu, ale poezję 

czyta się, recytuje, pisze i interpretuje na 

całym świecie. 

W naszej szkole marzec to miesiąc 

recytacji. Uczniowie starszych klas wzięli 

udział w XIII Szkolnym Konkursie 

Recytatorskim, który tradycyjnie odbył się 

w bibliotece. Laureatki:   Zuzanna Jóźków, 

Barbara Balińska, Weronika Guzik, Klaudia 

Kaszak, Julia Żygadło – reprezentowały 

szkołę w eliminacjach gminnych w Świątnikach. Tam jury doceniło recytacje 

Zuzanny Jóźków i Weroniki Guzik, które zakwalifikowały się do konkursu 

powiatowego we Wrocławiu, gdzie godnie reprezentowały szkołę. 

Red.  

Spotkanie z leśnikiem 

     W marcu odwiedził nas leśniczy, pan Szczepan Szczęśniak, który 

w zaciszu szkolnej biblioteki opowiedział o swojej pracy. Wyjaśnił, że nie 

zawsze wygląda tak elegancko. Mundur zakłada na ważne spotkania, na co 

dzień ubiera wygodny strój roboczy, bo pracuje fizycznie w lesie, często się 

brudzi. Dowiedzieliśmy się, że aby wykonywać ten zawód trzeba ukończyć 

odpowiednią szkołę. Gość przyniósł film 

prezentujący technikum leśne w Miliczu.  

Ciekawie opowiadał o lasach w Masy-

wie Ślęży oraz rezerwatach przyrody. 

Usłyszeliśmy, że w rezerwatach przyro-

dy: Góra Ślęża, Łąka Sulistrowicka 

i Góra Radunia znajduje się około dwu-

stu gatunków chronionych roślin. Mieli-

śmy też okazję obejrzeć fragment filmu 

przyrodniczego „Las wokół nas”. 

    Na koniec gość odpowiadał na pytania uczniów. Zaproponował też kolej-

ne spotkanie, tym razem w terenie. 

Weronika Chmielewska, Kamil Nicoś, Magda Żbikowska 

 



Ale to już było… 

Dzień Wiosny 
Tegoroczny pierwszy dzień wiosny nie należał niestety do najcieplejszych. 

Nieprzyjazna aura 

nie zepsuła jednak 

uczniowskich 

nastrojów. 

Młodzież klas 

starszych wzięła 

udział w konkursie 

zorganizowanym 

przez Samorząd Uczniowski – „Mam talent”. 

Ochotnicy z poszczególnych klas zaprezentowali występy wokalne, taneczne, 

instrumentalne, a także gimnastyczne. 

Choć na zewnątrz było chłodno, w Sali gimnastycznej panowała pogodna 

atmosfera!                                                                                                    Red. 

Okiem młodego odkrywcy 

O mitologii greckiej i rzymskiej 

Mity to opowieści o bogach i bohaterach. Dawniej ludzie wyobrażali sobie, że 

bóg wygląda jak człowiek, ale posiadający nadprzyrodzone moce. Bogiem bogów 

był Zeus (w mitach rzymskich Jowisz)-bóg zjawisk atmosferycznych. 
BOGOWIE: 

 Posejdon (Neptun) władał morzem 

 Hades (Pluton) władał śmiercią i światem podziemnym 

 Apollo (Apollo) władał sztuką i był najpiękniejszy z bogów 

 Hefajstos (Wulkan) był bogiem-kowalem i najbrzydszym z bogów 

 Ares (Mars) był bogiem wojny 

 Dionizos (Bachus) był bogiem wina  

 BOGINIE: 

 Hera (Junona) była opiekunką rodzin 

 Demeter (Ceres) była boginią pól i urodzaju 

 Afrodyta (Wenus) była boginią piękna i miłości 

 Persefona (Kora) była królową i boginią śmierci i świata podziemnego a także 

opiekunką dusz zmarłych 

 Hestia była boginią ogniska domowego 

 Artemida (Diana) była boginią łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności 

 Atena (Minerwa)była boginią mądrości, sztuki i wojny 

Natalia Glińska 



Znamy i polecamy 

„Gdzie twój dom, Telemachu?” 

W tym numerze proponuje Wam drugą część książki 

„Telemach w dżinsach”. Nastoletni Maciek wraca do 

Jerzmanowa po nieudanych poszukiwaniach nad morzem 

ojca. Jego stryj ożenił się i chce, by Maciek zamieszkał 

z nim, jego żoną i jej synem z poprzedniego małżeństwa. 

Na początku jest całkiem znośnie, ale okazuje się, że 

Krzysiek, ukochany jedynak ciotki, wpadł w złe 

towarzystwo. Maciek ucieka więc do swojego przyjaciela 

Joja w góry i tam wplątuje się w aferę z kłusownikami, 

którzy zabili jelenia. Warto przeczytać! 

Adam Bahdaj 

Ania Jóźwiak 

Każdy kęs ma swój sens 

Serowe myszki 

Składniki na jedną myszkę: 

3-4 łyżki twarogu utartego ze śmietaną 

2 ziarenka pieprzu 

1 czarna oliwka 

3 gałązki szczypioru 

 

Sposób przygotowania:  

Twarożek utarty na gładką masę ułożyć na talerzu albo na kromce chleba 

(może być chrupki), nadając mu kształt myszki. 

Szczypior płukać, osuszyć delikatnie papierowym ręcznikiem. Uformować 

z niego wąsy i ogon. Z plasterków oliwki zrobić uszy, z kawałeczka oliwki 

nosek, a z ziarenek pieprzu - oczka. 

Weronika Chmielewska 

Zespół redakcyjny numeru: 

Zuzanna Cecot  (IVb), Weronika Chmielewska (Va), 

Natalia Glińska (Vb), Anna Jóźwiak (VIb), 

Klaudia Kaszak (Va), Wiktoria Kondracka (VIb), 

Kamil Nicoś (Va), Magdalena Żbikowska (IVb). 

 

Opiekunki: Justyna Drygalska, Ewa Dąbrowska. 



Kącik dla dziewczyn 

Świnka morska 

Świnka morska to śliczny i bardzo żywy gryzoń, który już dawno został 

udomowiony. Potrafi dobrze kopać, ale prowadzi naziemny tryb życia; nie umie się 

wspinać na drzewa. Świnka jest aktywna w dzień i w nocy – w ciągu całej doby 

przesypia około 4-6 godzin. Należy do roślinożerców – żywi się głównie ziołami, 

sianem, ewentualnie zbożem, podawanie jej jakichkolwiek produktów pochodzenia 

zwierzęcego jest nieskazane. Choć potrzebne płyny czerpie ze spożywanych 

owoców i warzyw, zawsze powinna mieć 

dostęp do świeżej wody. Śwince trzeba 

wymieniać regularnie wodę i wiórki w klatce. 

Bardzo ważna jest dbałość o jej środowisko 

i higienę.  

Opieka nad świnką morską jest 

czasochłonna, ale ten miły gryzoń daje wiele 

radości. Wielu miłośników zwierząt 

domowych wybiera świnki na domowych 

pupili, ponieważ nie jest stworzonkiem hałaśliwym i nie stwarza problemu 

wrażliwym na dźwięki domownikom czy tym bardziej sąsiadom... 

Magda Żbikowska 

Tofik 

Mój pupil nazywa się Tofik. Jest królikiem. 

Dostałam go od mamy na urodziny. Ma biało-

czarną sierść, która jest puszysta i gładka. Jego 

oczy są brązowe i błyszczące. Tofik mieszka w 

bardzo dużej, fioletowej klatce. Lubi chodzić po 

moim pokoju i wskakiwać na różne przeszkody. 

Przemieszcza się na zgrabnych, małych łapkach. 

Uszka ma oklapnięte. Gdy słyszy hałas, 

nasłuchuje i ucieka. Jego pyszczek jest mały i 

mokry, dlatego lubię się do niego przytulać. Kiedy mu wsypuję jedzenie, od razu 

przybiega i wtedy łatwo rozpoznaję, że jest bardzo zadowolony. Jego ulubioną 

przekąską są brązowe ziarenka. Ma swoją poduszkę, na którą wskakuje, kładzie się 

i ją szarpie. To jego ulubiona zabawa. Opiekuję się nim i troszczę o niego. Co kilka 

dni wymieniam trociny. Chętnie się do niego przytulam, bo jest mięciutki i milutki. 

Bardzo kocham swojego króliczka, tak jak cała moja rodzina. 

Klaudia Kaszak 



Śmiech po zdrowie 

 

Przychodzi zajączek: 

- Poproszę masło z dolnej półki. 

Niedźwiedź schodzi, podaje masło. 

- I jeszcze chleb z górnej półki. 

                                              

Przychodzi miś do jeża i mówi: 

- Cześć jeż, co jesz? 

A na to jeż: 

- Cześć miś, co miś? 

 
Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia. 

- Poproszę chleb z górnej półki. 

Niedźwiedź wchodzi na górę i podaje chleb. 

Następnego dnia zajączek powtarza: 

- Poproszę chleb z górnej półki. 

Niedźwiedź wchodzi na górę i podaje chleb. 

Historia powtarza się przez kilka dni, 

Aż niedźwiedź się denerwuje, wchodzi na górę i czeka. 

Weronika Chmielewska 

 

Znani i lubiani 

Maciej Musiał 

 

    Maciej Musiał to popularny wśród nastolatków aktor i prezenter. Szero-

kiej publiczności znany jest z serialu telewizyjnego „Rodzinka.pl”, w któ-

rym odgrywa rolę Tomka, najstarszego 

syna. Wystąpił także w kilku filmach 

oraz serialach: „Ojcu Mateuszu”, „Ran-

czu”, „Prawie Agaty”. Jako znana oso-

bowość telewizyjna prowadzi program 

rozrywkowy „The voice of Poland”. Jego 

rolą w tej produkcji jest informowanie 

wykonawców o udziale w eliminacjach. 

Swoją otwartością i poczuciem humoru 

wprowadza sympatyczny klimat i rozładowuje stres towarzyszący amato-

rom programu. Jego głos możemy usłyszeć w dubbingach do bajek oraz 

audiobookach.  

Weronika Chmielewska 

 



Warto rozmawiać 

Wywiad z laureatką konkursu SUDOKU 

Aleksandra Kubiszyn, uczennica klasy V b, 

zajęła trzecie miejsce w II Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sudoku, 

stając się - kolejny raz - laureatką konkursu. 

Postanowiliśmy zapytać Olę o jej pasję. 

 

 Kto zachęcił Cię do sudoku? 

 Moja babcia od lat rozwiązuje krzyżówki i diagramy 9x9. Moje sukcesy to 

zasługa babci. 

 Ile miałaś lat, gdy po raz pierwszy rozwiązałaś sudoku? 

 Uczęszczałam już do szkoły. Kiedy byłam w drugiej klasie, w czasie ferii 

zimowych, pierwszy raz zmierzyłam się z sudoku. Od tej pory rozwiązałam 

wiele takich łamigłówek. 

 Czy to znaczy, że codziennie rozwiązujesz zadania? 

 Właściwie to od czasu do czasu, dopiero przed konkursami dużo ćwiczę. 

Konkurencja jest duża, muszę być przygotowana. 

 Masz spore osiągnięcia: byłaś finalistką wrocławskich zawodów oraz 

laureatką mistrzostw dolnośląskich. Czy stresujesz się podczas konkursów? 

 Udział w konkursach takiej rangi zawsze wiąże się z pewnym niepokojem. 

W tym roku każdy liczył na to, że wypadnie lepiej niż w zeszłym, więc trochę 

mnie to stresowało. 

 Jesteś zadowolona z trzeciego miejsca w konkursie? 

 Tak, bardzo, to zwycięstwo oceniam jako duży sukces. Tym bardziej, że jak 

wspomniałam, była spora rywalizacja. 

 Wiemy, że uczestniczysz w szkolnych zajęciach Matematyki dla 

Zaciekawionych. Czy poza matematyką masz też inne zainteresowania? 

 Oprócz matematyki, jak chyba większość nastolatków, bardzo lubię taniec, 

muzykę i przede wszystkim sport.  

 Twoje teraźniejsze zainteresowania wiążą się z tym, kim chcesz być 

w przyszłości? 

 Na razie nie mam sprecyzowanych plaów. Obecnie traktuję je jako rozrywkę 

i robię to dla przyjemności, a że są z tego sukcesy, to bardzo mnie cieszy. 

 Dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy dużo dalszych osiągnięć oraz 

satysfakcji z realizacji swoich pasji. 

Wiktoria Kondracka 

Anna Jóźwiak 


