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Od redakcji 

Witam Was w kolejnym internetowym wydaniu naszej gazetki. Siłą rzeczy wygląda ona nieco inaczej niż 

wydanie papierowe, ale za to może dotrzeć do większej liczby czytelników. Kładziemy w niej nacisk głownie 

na rozrywkę, byście w tych trudnych czasach mieli trochę wytchnienia. Zamieszczamy też waszą twórczość. 

Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nieustannie czekamy na możliwość powrotu do normalnej pracy i do 

normalnych spotkań twarzą w twarz, ale trudno powiedzieć, kiedy to będzie możliwe. Dlatego życzę Wam 

dużo wytrwałości i pomysłów na to, jak dobrze ten czas wykorzystać.  

Opiekun redakcji 

Irena Kietlińska-Brewko 

 

 

 

Na rozwiązanie krzyżówek, rebusów oraz ukrytych wyrazów z tego numeru czekamy do 20 maja 2020 r. 

Można je przysłać na nasz adres e-mail: superlupa@wp.pl. lub na librusa. 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 

• Wydawać by się mogło, że w tym trudnym czasie nic się nie wydarzyło, gdyż nie 

chodzimy do szkoły, nie jeździmy na wycieczki, nie organizujemy żadnych 

uroczystości, tylko siedzimy w domu i się uczymy. Ale to nie do końca prawda, gdyż w 

tych domowych warunkach też dzieje się całkiem sporo.  

• Uczniowie kl. 2 stworzyli coś z niczego, czyli wykorzystując różne przedmioty 

przeznaczone do wyrzucenia do innych celów. 

• Uczniowie kl. 1-3 stworzyli wspaniały Projekt Baza. 

• Samorząd szkolny zorganizował konkurs, kto najdłużej będzie skakał na skakance.  

• Uczniowie klas piątych samodzielnie szyli maseczki i zaprezentowali się w nich 

przesyłając swoje zdjęcia. 

• Trochę inaczej niż zwykle, ale obchodziliśmy też Dzień Ziemi. Każda klasa wykonała 

jakąś pracę związana z tym dniem. Jej efekty także mogliśmy oglądać na stronie 

naszej szkoły.  

mailto:superlupa@wp.pl


 

 

Konkurs literacki 

Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na krótkie wierszyki pisane w czasie epidemii. Co tydzień 

pojawiał się nowy zestaw trzech słów, które należało wykorzystać w swojej twórczości. I tak 

pierwsza seria to były słowa: las, słońce, zabawa. Tu w kategorii wiekowej kl. 4-5 pierwsze 

miejsce zajął wiersz napisany przez Wiktora Boguszewskiego z kl. 5a 

KWARANTANNA 

 

Nie wolno wychodzić na podwórko, 

i w lesie też nie można biegać za wiewiórką. 

Nie ma zabawy jak kiedyś była, 

tylko nuda wszystko otoczyła. 

Lecz słoneczko za oknem nas wspiera, 

a nauka online nudę w kąt zabiera. 

Miejmy nadzieję, że koronawirus szybko odleci, 

a słońce, las i zabawa znów będą cieszyć dzieci. 

 W kategorii wiekowej kl. 6-7 I miejsce zajął wiersz Michała Wilka z kl. 6b 

A co to za życie? 

A co to za zabawa?  

Gdy w lesie rośnie trawa, 

a w mieście nowe prawa. 

A co to za życie? 

Gdy się bawić trzeba skrycie. 

Lecz wystarczy spojrzeć na słońce 

I dostrzec rzeczy dwa końce. 

W drugiej serii konkursu były to słowa: stół, rodzina. I tu w kategorii kl. 4-5 pierwsze miejsce 

przypadło w udziale Tymoteuszowi Rokicie z kl. 4, który swój wiersz napisał razem z tatą. 

"Stół" 
Stół jest okrągły, dębowy, duży 
Przy nim z rodziną mi czas się nie dłuży 
Razem tu gramy, jemy, gadamy 
Tata się tutaj przytula do mamy 
 
Bo stół rodzinny wszystkich jednoczy 
Tu każdy mówi prawdę, tak szczerze, w oczy 
I nikt się na nic tutaj nie gniewa 
Tylko radośnie piosenkę zaśpiewa: 
"Że razem raźniej się wszystko przeżywa 
Nawet gdy  w szkole jedynkę zdobywam" 
 
I tylko mnie jedna sprawa nurtuje: 
"Czy stół nasz kiedyś się nie zbuntuje,  
że ciągle przy nim wkoło biegamy 



że opieramy się i coś rozlewamy?" 
A on tak stoi stary, niebogi 
Podparty tylko przez swe cztery nogi. 

W 3 serii podane były słowa: woda, powietrze, ziemia nawiązujące do Dnia Ziemi. W kl. 6-7 
pierwsze miejsce zajęła Zosia Malinowska z kl. 6a 
 
Dzięki wodzie ziemia trwa 

i powietrze dla nas ma. 

Gdy my wodę marnujemy, 

krzywdę ziemi wciąż dajemy.  

To miały być wierszyki 4-8 wersowe, a więc w sposób zwięzły zawierające jakąś treść.  

Tymczasem od ucznia kl. 4 Tymona Rokity otrzymałam wiersz, który napisał razem ze 

swoim tatą, bardzo długi, a więc nie mieszczący się w kategoriach konkursu, ale bardzo 

ładny. Dlatego zasłużył na wyróżnienie. 

"Dzień Ziemi" 

 
Piękna jest nasza Ziemia 
Taka radosna i cudna 
Szczególnie teraz na wiosnę,  
gdy Słońce daje jej skrzydła 
  
Bo wokół wszystko już kwitnie 
lub chociaż trochę zieleni 
Bo zewsząd słychać śpiew ptaków 
Budzą się jeże, rodzą jelenie 
  
I tak przyjemnie jest słuchać 
tego cudnego jazgotu 
Odetchnąć świeżym powietrzem 
Dającym uśmiech i siłę 
Pójść na spacer do parku 
Oglądać dzięcioły, sikorki i gile 
 
 
Lecz kto dał nam prawo do Ziemi? 
I kto nas uczynił władcami?  
Że tak bez sensu, bezwzględnie 
wszystko co ma odbieramy 
  
Jesteśmy tu tylko gośćmi 
Jesteśmy tu tylko na chwilę 
Szanujmy więc to co nam dano 
Pilnujmy by inni też dbali  
 
 
Troszczmy się o góry, doliny 
O czystość wody co płynie w strumyku 
O żyzność ziemi na łąkach i polach 
I świeżość powietrza, którym oddycham 



 
I niech to Święto nie będzie raz w roku 
lecz w każdym dniu niech nastanie 
Niech serce Ci mocno zabije 
I rozum też to Ci podpowie: 
 
Że Ziemia to Twoja Matka 
I kochać ją musisz głęboko 
Troszczyć się o nią, pomagać  
I opiekować, bo ma swoje lata 
Bądź dla niej gotów się zmieniać 
Bo ona nam siebie oddała 
 

Kącik kulinarny 

Sałatka jarzynowa 

Składniki / 6 porcji 

• 3 ziemniaki 
• 2 marchewki 
• 1 pietruszka 
• 4 jajka 
• 3 ogórki kiszone 
• 1/4 cebuli 
• 1/2 jabłka 
• 1 mała puszka zielonego groszku 
• ok. 1 szklanka majonezu 
• 1 łyżeczka musztardy 

Przygotowanie 

• Ziemniaki, marchewkę i pietruszkę umyć (nie obierać), włożyć do garnka, zalać wodą, posolić i 
gotować pod przykryciem do miękkości, przez ok. 40 minut. 

• Odcedzić, ostudzić, obrać ze skórek i pokroić w kosteczkę, włożyć do dużej miski. 
• Jajka ugotować na twardo (ok. 5 - 6 minut licząc od zagotowania się wody), pokroić w kosteczkę, 

dodać do miski z jarzynami. 
• Ogórki, cebulę oraz jabłko obrać i pokroić w kosteczkę, dodać do miski. Wsypać dobrze odsączony i 

osuszony groszek. 
• Całość doprawić solą (około 1/2 łyżeczki) oraz zmielonym czarnym pieprzem (około 1/2 łyżeczki). 

Wymieszać z majonezem (kilka łyżek zostawić do dekoracji) oraz musztardą. 
• Przełożyć do salaterki i pokryć odłożonym majonezem, udekorować wedle uznania. 

Sałatka z makaronem ryżowym 

Składniki: 

• 200 g makaronu ryżowego 

• Ogórek zielony 



• Pęczek koperku 

• 2 dobre łyżki majonezu 

• Sól, pieprz do smaku 

 

Przygotowanie: 

Makaron ugotować zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu. Po odcedzeniu przełożyć go do miski. 
Ogórek obrać i pokroić w drobną kostkę. Koperek umyć i drobno posiekać. Ogórek i koperek połączyć z 
makaronem, dodać majonez i dobrze wymieszać. Posolić i popieprzyć do smaku.  

Smacznego życzy Hania Stasiak 

 

Moda 
Na wiosnę proponujemy Wam krótką dżinsową spódniczkę, spodnie różowe do połowy łydki, białe adidasy. 
Mamy nadzieję, że będziecie mieli okazję, by je nosić. 

 

                     
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Wykonała: Basia Opuchlik(: 
 



 

HUMOR 

Przez hall w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał mieć operację. 
- Co się stało?! - pytają go inni pacjenci. 
- Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta operacja, niech pan się nie martwi, jestem pewna, że 
wszystko będzie dobrze! 
- Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?! 
- Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!! 

 

Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz mówi: 
- Co się pan tak skrada?? 

 

- Czy zażył już pan całe pudełko, które panu przepisałem? 
- Tak, panie doktorze. 
- I czuję się pan lepiej? 
- Nie, widocznie to pudełko jeszcze się nie otworzyło w żołądku. 

 

Nauczycielka: 
- Kazałam wam zrobić przez weekend dwa dobre uczynki. Jasiu, opowiedz nam o swoich czynach. 
Jasio: 
- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. A w niedzielę wyjechałem od babci i babcia 
jeszcze bardziej się ucieszyła! 

 

Mała Zosia przedstawia się gościom: 

- Jestem panna Zosia. 

Po przyjęciu mama zwraca jej uwagę, że sześcioletnia dziewczynka przedstawiając się mówi tylko: "Jestem 

Zosia". Zosia zapamiętała to sobie i następnym razem przedstawia się: 

- Jestem Zosia... ale już nie panna. 

 

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 

- O sześć liter. 

 

 



 

Komiks pt. Walka z koronawirusem 

 

 



 

 

 

 



 

Rebusy 
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Miłego rozwiązywania życzy Kaja Wawińska 

 

 
 
 
 



 
Krzyżówka po angielsku 
 

   1.         

  2.          

 3.           

  4.          

5.            

   6.         

 
1.  Zostajesz w nim podczas kwarantanny. 
2. Narząd pompujący krew do całego ciała. 
3. Zaklejasz nim małe rany. 
4. Płynie w całym ciele i transportuje tlen do płuc. 
5. Bada cię gdy jesteś chory. 
6. Jesteś w nim gdy musisz mieć jakąś operację. 

 
                        Miłego rozwiązywania życzy Hania Winnicka 
 
 

Krzyżówka 
 
  1.        

2.          

3.          

  4.        

 5.         

 
 



1. Walczą na nim żołnierze. 
2. Mieszkasz w niej. 
3. Na przykład Kanada, Włochy, Francja. 
4. ... Polski to biały orzeł. 
5. Najbliższa Ci stolica w Europie. 

   

Miłego rozwiązywania życzy Hania Winnicka 

 

Odszukaj ukryte wyrazy 

W podanych niżej zdaniach odszukajcie ukryte wyrazy – symbole narodowe. 

1. Rolnik na wsi m.in. sieje, orze, łowi ryby, zbiera plony i wiedzie sielskie życie. 

2. Pychy mnóstwo ludzi dziś ma w sobie. 

3. Czule objęły go dłonie matki. 

4. Tego kartofla gawron długo dziobał na polu.  

A teraz odszukaj jeszcze nazwy różnych owoców. 

1. Co zrobimy z tym rysunkiem… Może Maja go da dziś swojej pani w przedszkolu. 

2. Zobacz, on ma lina na wędce! 

3. Pana Urbana na zebraniu dziś nie było. 

4. Ta chorągiew zawiśnie na maszcie naszego statku. 

5. Pochodzę jutro po pchlim targu, może będą tam cytry na sprzedaż… 

6. Co za pyszny szparag, restauracja ta nie miała nigdy wcześniej tak smacznych. 

Kolorowanka dla najmłodszych 

 

Miłego kolorowania życzy Basia Opuchlik(: 


