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Od redakcji 

Witamy Was w kolejnym, tym razem trochę nietypowym, wydaniu naszej gazetki. Planowaliśmy wydać 

ją jak zwykle pod koniec marca. Niestety, sytuacja wywołana koronawirusem zmusiła nas wszystkich 

do zmiany naszych działań i planów. Aby dotychczas wykonana praca naszych szkolnych dziennikarzy 

nie poszła na marne, postanowiłam, że tym razem dotrzemy do naszych czytelników w nieco inny 

sposób. Zabraknie w tym numerze jedynie komiksu wykonanego przez Basię, gdyż ten został w szkole 

i nie mam do niego dostępu. Poza tym pewnie zauważyliście, że od tego numeru zmieniła się też 

czołówka naszej gazetki. Do tej nowej szaty będziecie musieli się przyzwyczaić.  

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Chociaż sytuacja jest nietypowa, to życzymy Wam wszystkim, aby jak 

najszybciej wszystko wróciło do normy i abyśmy te święta mogli przeżywać w radosnej rodzinnej 



atmosferze z zachowaniem wszelkich tradycji. Życzymy Wam, abyście przede wszystkim byli zdrowi i 

mogli radośnie świętować.  

Opiekun redakcji 

Irena Kietlińska-Brewko 
 

Za rozwiązanie krzyżówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymali: Ada Zwolińska, Basia Prostko, 

Marta Kachniarz, Zosia Malinowska i Dorota Janiszewska. Na rozwiązanie krzyżówek i rebusów z 

tego numeru czekamy do 24 kwietnia 2020 r. Można je przysłać na nasz adres e-mail: 

superlupa@wp.pl. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody niespodzianki. 

Życzymy przyjemnej rozrywki. 

 

 

Gazetkę redagują: Hanna Winnicka – redaktor naczelny, Barbara Opuchlik, Kaja  

Wawińska, Maria Podemska, Martyna Celińska, Hania Stasiak. 

Opiekun redakcji: Irena Kietlińska-Brewko 

Kontakt: superlupa@wp.pl 
 

 

 

 

To też się zdarzyło 
• W styczniu i w lutym uczniowie klasy 2 kilka razy wystawili przedstawienie pt. „Dzieci 

śmieci” przygotowane pod kierunkiem pani Danuty Wyszyńskiej-Hałat. Zaprezentowali 

je zarówno uczniom naszej szkoły jak i przedszkolakom z rembertowskich przedszkoli. 

Było ono bardzo edukacyjne.  

• 28.02.2020 odbył się szkolny turniej rumikuba, w którym wzięli udział uczniowie z klas 

1-5. Najlepszymi zawodnikami okazali się Hania Auguściak, Dorota Jarzyna, Piotr Skok. 

• 24 lutego, odbyły się wybory 2 reprezentantów Superszkoły do Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Tomasz Jankowiak oraz Kamil Mikiel zostali 

wybrani do pełnienia tej funkcji. 

• 5 marca uczniowie klasy 8 jeździli do PKiN na Targi Nauki, gdzie mogli przyjrzeć się 

różnym szkołom średnim, które tam się prezentowały. 

• Rozpoczęły się  konkursy Olimpus z różnych przedmiotów, ale ze względu na odwołanie 

zajęć  dydaktycznych w szkołach z powodu koronawirusa, zostały one wstrzymane.  

• Z tych samych powodów nie odbył się szkolny konkurs recytatorski eliminacyjny do 

Warszawskiej Syrenki.  

• Od 12 marca znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości – szkoły jak i inne 

instytucje użytku publicznego zostały zamknięte ze względu na epidemię 

koronawirusa. Od tego dnia wszyscy powinniśmy przebywać w domach i unikać 
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spotkań z innymi ludźmi. Nauka przeszła na inne tory. Szkolne tablice zamieniły się w 

ekrany komputera i rozpoczęło się zdalne nauczanie. To duże wyzwanie zarówno dla 

uczniów jak i nauczycieli. Miejmy nadzieję, że podołamy temu zadaniu. Liczymy na to, 

że już wkrótce będziemy mogli wrócić do szkół, spotkać się z przyjaciółmi i rozpocząć 

normalną naukę. Oby to stało się jak najprędzej.  

 

Magia wiosny 
My, kwiatki kochamy wiosnę, możemy wtedy wybudzić się ze snu, 

rozkwitać i nacieszyć oczy zielenią, która nas otacza. Dookoła słychać radosne 

okrzyki dzieci, które bawią się i cieszą, że nie trzeba zakładać bluzy i długich 

spodni. Rozmawiamy o tym, co działo się, kiedy było tak zimno. Nagrzewamy się 

w słońcu. Czujemy się jak nowo narodzone. Tej wiosny było wyjątkowo ciepło. 

Rosłyśmy jak na drożdżach.  

Ale któregoś dnia poczułyśmy się trochę słabsze. Nasze listki i płatki jakby 

nieco oklapły i chciało nam się bardzo pić. Resztkami naszych sił zmusiłyśmy 

korzonki, aby wydobyły z ziemi trochę wody. Nasze korzonki robiły, co mogły, ale 

tej wody było bardzo mało. W kolejny dzień było tak samo. I jeszcze jeden, i 

jeszcze jeden, i tak przez kilka kolejnych. Czułyśmy się coraz słabiej. Miałyśmy 

wrażenie, że już umieramy. Widziałyśmy przez płot, że kwiatki w ogródku obok 

są wciąż radosne i dobrze się trzymają. No tak, ale je każdego wieczoru ktoś 

bardzo mocno poił wodą. Ta woda dodawała im sił. Zdarzyło się czasami, że kilka 

kropel spadło też na nas. Wtedy żyłyśmy nadzieją, że może coś się zmieni, że na 

nowo ożyjemy. Ale nic takiego się nie stało, gdyż po krótkiej chwili znów męczyło 

nas pragnienie. Widziałyśmy też, że młoda trawka, która tak ładnie się zieleniła, 

zaczęła powoli zmieniać swój kolor na lekko żółtawy. Wiedziałyśmy, że ona też 

nie ma lekko. Smuciło to nas bardzo, bo chciałyśmy jeszcze żyć i cieszyć oczy 

innych. 

Patrzyłyśmy wciąż w niebo, a tam ciągle świeciło słońce i nie było widać 

ani jednej chmurki. Ziemia już całkiem zrobiła się sucha, a deszcz nie miał zamiaru 

padać. 
 

 

 

Aż tu nagle któregoś dnia wpada do ogrodu mała dziewczynka i krzyczy: 

- Mamo, nasze kwiatki zupełnie umarły. Jak mogliśmy je na tak długo zostawić! 

- Córeczko, spróbujemy coś na to zaradzić – odezwał się tata i szybko podłączył 

długi wąż do kranu. I długo, bardzo długo poił nas życiodajną wodą. Poczułyśmy 



ogromną ulgę. Nasze pragnienie powoli zostało zaspokojone. Nasze korzonki 

znów mogły czerpać pokarm z wilgotnej ziemi. I od tej pory było tak już zawsze, 

kiedy tylko zaczynała podsychać ziemia. Usłyszałyśmy rozmowę: 

- Mamo, jak dobrze, że udało nam się uratować te kwiatki. 

- Oj tak. Już nigdy nie wyjedziemy na tak długo. Albo zamontujemy taki wąż, który 

sam będzie cały czas podlewał nasz ogródek.  
H.S. i I.K. 

################# 

Ukryte wyrazy 

W podanych zdaniach zostały ukryte nazwy wiosennych kwiatów. Odszukaj je. 

Niech utuli pan tego pieska, proszę. 

Tego bobasa sanki wiozą z górki na pazurki. 

W tańcu krok ustala zawsze choreograf. 

Moje oko mocno łzawi, lecz nie boli. 

Z pełnych szaf Irki wysypywały się ubrania. 

Denar Cyzyka, azjatyckiego miasta, walutą nigdy nie był. 

Forsy Cjalis, zespół muzyczny Walaszka, ma całkiem sporo. 

 

 

Bajki 

Uczniowie klas szóstych w ramach realizacjo programu z języka polskiego pisali 

bajki. Poniżej prezentujemy dwie z nich.  

Dwie szwaczki 

Dwie siostry kożuch szyć zaczęły, 

Pierwsza wolno i dobrze, 

Druga szybko, lecz brzydko. 

Godziny nad tym wysiedziały, 

lecz nie wszystkie coś zdziałały: 

Pierwsza kożuch uszyła, 

a druga tylko szydła zniszczyła. 

Wiktoria Sawa, kl. 6a 

 

Policjant i łotr 

Dwóch ludzi spotkało się w barze. 

Jeden łotr, drugi to ten, co ludzi karze. 

 

Obaj krzywo na siebie patrzyli, 

Ciekawe, cóż takiego wcześniej wymyślili. 



 

Ponoć postanowili o dziewczynę walczyć. 

Obaj mieli równe szanse, by z dziewczyną tańczyć. 

 

Odważny policjant zaprosił ją pierwszy do tańca. 

Odmówiła, bo wolała drugiego, skazańca. 

 

Policjant wnet z zazdrości złodzieja postrzelił. 

Niestety, był rykoszet i kobietę zdzielił. 

 

Szymon Bąk, kl. 6 a  

 

 

 

Mały łobuziak 

Pani Kasia i pan Paweł mieszkali w 

Warszawie. Mieli małego pieska – 

sznaucerka miniaturkę. Bardzo kochali to 

swoje maleństwo, ale zdarzało im się 

czasami gdzieś wyjechać i wtedy zawozili 

go do mamy Kasi, aby zaopiekowała się ich 

pupilem. Tak było i tym razem.  

Mama Kasi mieszkała na wsi w domu z 

ogródkiem i dużym podwórkiem. Tak więc 

mały Irysek miał dużo miejsca do biegania i 

w sumie był z pobytów na wsi bardzo 

zadowolony. Pani Helena była już osobą w 

starszym wieku, rzadko ktoś ją odwiedzał, dlatego również cieszyła się, że miała 

przy sobie takie żywe stworzenie. Irysek biegał za panią Heleną, gdy szła np. dać 

coś do jedzenia swoim kurkom albo wybrała się gdzieś na pole po jakąś 

marchewkę czy pietruszkę potrzebną jej do zupy na obiad. A gdy kładła się spać, 

to Irysek natychmiast wskakiwał jej pod pierzynę.  

Któregoś dnia pani Helena była przez cały dzień zajęta różnymi sprawami w 

domu i koło niego i dopiero pod wieczór spostrzegła, że jakoś od dłuższego czasu 

nie widziała nigdzie Iryska. Zaczęła go wołać. Cisza. 

- Gdzie on może być – zaczęła się zastanawiać. I natychmiast ruszyła na 

poszukiwania. Wyjrzała do ogrodu, ale tam go nie było. Przeszła więc po 



wszystkich pokojach, dalej nic. Zajrzała do łazienki, do komórki, do garażu i wciąż 

bez skutku – Iryska jak nie było tak nadal nie ma. Pani Helena wpadła w popłoch. 

Zaczęła się martwić, czy pieskowi coś złego się nie stało. No i jednocześnie 

pomyślała o tym, co ona w takiej sytuacji powie swojej córce. Przecież nie 

upilnowała jej psa, chociaż obiecała, że zatroszczy się tak jak o własne dziecko. 

Bardzo zmartwiona zrobiła sobie herbatę, usiadła przy stole i zastanawiała się, 

gdzie jeszcze mógłby on być. Wtem dotarł do niej jakiś cichy głosik. Czyżby to… 

Nie, głos ucichł. Po chwili znów jakby jakieś lekkie drapanie. 

I nagle pani Helena przypomniała sobie, że dziś robiła pranie i jak zwykle chodziła 

na strych, aby je tam rozwiesić. Natychmiast pobiegła do drzwi prowadzących na 

poddasze. Otworzyła je,  

a tam… jakby nigdy nic stoi sobie grzecznie jej kochany Irysek. Ach, jak była 

radość pani Heleny. Zguba się znalazła. A on tylko patrzył na nią tymi swoimi 

czarnymi ślepkami i jakby starał się ją przeprosić, że nie dał żadnego sygnału, 

gdzie się znajduje. Po chwili wskoczył pani Helenie na kolana i zaczął lizać ją po 

rękach, jakby obiecywał, że już nigdy więcej tak nie postąpi.  

Gdy wieczorem zadzwoniła pani Kasia, aby zapytać mamę, co  

u niej słychać, pani Helena już spokojna opowiedziała jej całą tę historię.  

- A to mały łobuziak – zaśmiała się pani Kasia. 

Irena K.B. 

 

Kącik kulinarny 

Mazurek orzechowy 

Składniki: 
Spód 

• 250 g mąki 

• 50 g (1/3  szklanki) cukru pudru 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• 150 g masła (zimnego) 

• 3 żółtka (białka zachować do bezy) 

Beza orzechowa 

• 3 białka 

• 80 g (1/2 szklanki) cukru pudru 

• 1 łyżka mąki ziemniaczanej 

• 150 g orzechów włoskich (z tego 130 g rozdrobnionych) lub laskowych 

Polewa 



• 50 g czekolady 

• lub polewa karmelowa lub solony karmel 
 

Sposób wykonania: 

Spód 

• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Formę o wymiarach 20 x 30 cm posmarować 

masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. 

• Zagnieść ciasto kruche: na stolnicę wsypać mąkę, dodać cukier puder i proszek do 

pieczenia. Dodać zimne masło pokrojone w kosteczkę  

i siekać składniki na drobną kruszonkę. Dodać żółtka i połączyć składniki w jednolite 

ciasto. Uformować z niego gładką kulę. 

• Ciasto pokroić nożem na plasterki i rozłożyć je na spodzie blaszki. Ugnieść palcami na 

równy placek. Podziurkować widelcem. Wstawić do piekarnika i piec przez 15 minut. W 

międzyczasie przygotować bezę orzechową. 

Beza orzechowa 

• 130 g orzechów rozdrobnić na drobniutką kruszonkę w melakserze. Resztę orzechów 

zachować do dekoracji. 

• Białka ubić na sztywno, następnie stopniowo po łyżce dodawać cukier puder cały czas 

cierpliwie ubijając białka. Na koniec zmiksować z mąką ziemniaczaną. 

• Dodać rozdrobnione orzechy i delikatnie wymieszać łyżką lub szpatułką. Wyłożyć na 

podpieczony spód (może być prosto  

z piekarnika) i wyrównać powierzchnię. Posypać resztą całych orzechów. Piec przez 10 

minut w 180 stopniach C. 

• Udekorować roztopioną czekoladą lub sosem karmelowym lub solonym karmelem. 

 

Jajka faszerowane szynką 
Składniki: 

• 4 jajka 

• 100 g szynki 

• 1 łyżka majonezu 

• 1/2 łyżeczki musztardy 

• 1 łyżka posiekanej bazylii lub 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki 

• 1 łyżka szczypiorku 

• 1 rzodkiewka 

Przygotowanie 

• Jajka ugotować na twardo, obrać, przekroić wzdłuż na pół, wyjąć żółtka i umieścić je w 

głębokim talerzu. Rozgnieść widelcem. 

• Dodać pokrojoną w drobną kosteczkę szynkę, posiekany szczypiorek, bazylię lub natkę, 

połączyć z majonezem i musztardą. Doprawić solą i pieprzem. 

• Farszem wypełnić połówki białek i ułożyć na talerzu, udekorować rzodkiewką, 

szczypiorkiem lub bazylią. 

Smacznego życzy Hania Stasiak 

 

 



Rebusy 
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Miłego rozwiązywania życzą Marysia i Hania 

 

 

 

HUMOR 

 
Starsza kobieta zaczepia chłopaka w tramwaju. 

- Ty to chyba jesteś Chińczykiem? 

- No chyba pani żartuje. 

- Eee, na pewno jesteś Chińczykiem. 

- Nie, proszę pani. 

- A może twoja mama jest Chinką? 



- Nie, proszę pani, mój ojciec też jest Polakiem. 

- Mimo wszystko, ty chyba jesteś Chińczykiem. 

- W porządku - niecierpliwi się chłopak - jestem Chińczykiem. 

- No proszę! A wcale na Chińczyka nie wyglądasz. 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
– Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

 W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 
- Jasiu, co to jest kąt? 
Jasiu na to: 
- Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju. 

 
 

Przygotowały: Kaja Wawińska, Martyna Celińska 

 

 

Moda     

   Na nadchodzącą wiosnę proponujemy Wam: 

                                          
  

Spódniczka Bershka Bluzka Bershka 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonała: Basia Opuchlik 

Krzyżówka po angielsku  

 

     1.      

   2.        

     3.      

4.           

   5.        

6.           

 

1. Znosi je kura. 

2. Zieleni się w ogrodzie. 

3. Cukrowy ………, trzymasz go w koszyczku.  

4. ……… wielkanocny, trzymasz w nim święconkę. 

5. Kolor dominujący wiosną. 

6. Rosną na rabatce. 

     

Miłego rozwiązywania życzy Hania Winnicka 

Spodnie  Bershka 

Buty Balencjagi 



 

 

Krzyżówka 

      1.          

      2.          

     3.           

   4.             

 5.               

  6.              

  7.              

8.                

     9.           

 

1. Zapalasz ją i stawiasz na stole. 

2. Największe święto, obchodzone w kwietniu. 

3. Kolor dominujący wiosną. 

4. Obchodzimy je uroczyście. 

5. Niesiesz w nim pokarmy do poświęcenia. 

6. Symbol życia. 

7. Malowane na kolorowo. 

8. Cukrowego wkładasz do koszyczka. 

9. Inaczej kotki, rosną na wierzbach. 

 

                                                      Miłego rozwiązywana życzy Hania Winnicka 

 

 

 

 

 



Dla najmłodszych 

 

 

    Miłego kolorowania życzy Hania Winnicka 

 

 


