
Super szkoła      Nr 4 (78)/2020     CZERWIEC 

 

                            POD   LUPĄ 
GAZETKA SZKOLNA 

PSP STO im. Rot. Witolda Pileckiego w Warszawie 

 

 

 

W numerze m.in.  

✓ C.d. konkursu literackiego 

✓ Zasady bezpiecznych wakacji 

✓ Krzyżówki 

✓ Rebusy 

✓ Humor 

✓ Przepisy na letnie przekąski 
 

 

 



Od redakcji 

Witamy Was w ostatnim już w tym roku szkolnym wydaniu naszej gazetki. Nadal jest to 

wydanie trochę nietypowe, ale cóż, takie mamy czasy. Nie zobaczymy się już w tym roku 

szkolnym, nawet zakończenie roku będzie on-line. Nie wiem też, jakie macie plany na wakacje, 

ale mam nadzieję, że choć trochę tego czasu spędzicie poza domem, bo zapewne każdy tego 

siedzenia w domu ma już dość. Życzymy Wam, aby te wakacje mimo wszystko były udane, 

pełne przygód i wrażeń i przede wszystkim zdrowe. Abyście wypoczęci i pełni sił mogli  wrócić 

do pracy od września. W tym numerze proponujemy Wam przede wszystkim trochę rozrywki.  

Opiekun gazetki 

Irena Kietlińska-Brewko 

 

 

Na rozwiązanie krzyżówek, rebusów oraz ukrytych wyrazów z tego numeru czekamy do 26 

czerwca 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 
• W ostatnim okresie działania naszych uczniów skupiały się wokół Święta 

Szkoły. Powstało mnóstwo bardzo ciekawych prac o różnym charakterze: 

plastycznych, muzycznych, informatycznych, literackich itp. Wszystkie 

mogliśmy podziwiać na stronie szkoły. Komisja konkursowa skrzętnie się 

im przyjrzała i nagrodziła najciekawsze prace.  

• Odbył się finał szkolnego konkursu bibliotecznego Omnibus. Wszyscy jego 

uczestnicy spisali się wspaniale, ale oczywiście udało się wyłonić tych 

najlepszych. Nagrody otrzymają na początku nowego roku szkolnego.  

• Ostatnie w tym roku spotkanie z rodzicami również odbyło się on-line. 

Podobnie będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego.  

 

mailto:superlupa@wp.pl


Konkurs literacki  
 
W poprzednim numerze prezentowaliśmy Wam wiersze, które zwyciężyły w trzech 
pierwszych edycjach konkursu literackiego organizowanego przez bibliotekę szkolną. Teraz 
zaprezentujemy Wam wiersze z kolejnych trzech edycji. I tak w serii z wyrazami: klasa, 
szkoła, kolega lub koleżanka wygrał wiersz Tymoteusza Rokity:  

 

Kwarantanna 

Mimo złego stanu rzeczy 
Klasa nasza nic nie beczy 
I naukę swą prowadzi 
W aplikacji Zoom się bawi. 
 
Jak więc wszyscy to już wiecie 
Koleżankę spotkasz w necie 
Z kolegami pograsz w nogę 
Tylko jak sprzątniesz podłogę. 
 
Lecz to wszystko minąć musi  
Bo inaczej człek się zdusi 
I niedługo się spotkamy 
Zapukamy w szkoły bramy. 
 
W kolejnej serii z wyrazami mama, uśmiech, kwiaty również dominował Tymoteusz Rokita z 
kl. 4 

Ktoś 
Jest taki ktoś na świecie, 
Kto rano co dzień wstaje 
I nawet gdy choruje, 
Śniadanie ci podaje. 
 
Czyj uśmiech czyni cuda? 
Zaleczy każdą ranę?  
Kto mężnie cię obroni 
Przed osą lub komarem? 
 
Jest taki ktoś w twym domu… 
Kwiaty kocha wielce 
Tulipan, fiołek, róża 
W doniczce albo cięte 



 
Jest taki ktoś w twym sercu… 
Dla ciebie wiele znaczy. 
Czy wiesz już, o kim mowa? 
Spójrz - to twoja..... MAMA. 
 
Zaś w kl. 6-7 wygrała Zosia Malinowska. 

Mama lubi kwiaty mieć, 

więc uśmiecha wtedy się. 

Kiedy problem jakiś mam, 

mama zawsze rady da. 

W ostatniej edycji także wygrał Tymoteusz. We wszystkich edycjach współpracował z tatą, ale 

taka współpraca bardzo cieszy, kiedy jest twórcza i płodna. 

Tym razem miały być w wierszu zawarte słowa: wakacje, przygoda, góry. 

Wakacje 
Chyba wszyscy mają w tym rację 
Że za miesiąc zaczną się wakacje 
Mama zacznie walizki szykować 
Tata do auta będzie się pakować 
 
W tym roku w górach spotkam kuzyna 
I nawet wirus mnie nie zatrzyma  
Razem będziemy przeżywać przygody 
W podchodach i łuku wygram zawody 
 
Zdobędę dwa szczyty, odwiedzę hale 
Z pewnością będzie razem wspaniale 
Do szkoły od września - ja się nie smucę 
Znowu z twórczością moją powrócę. 
 
Gratuluję wszystkim uczestnikom i zwycięzcom kolejnych edycji. Cieszę się, że konkurs 
spotkał się z Waszym zainteresowaniem.  

Irena Kietlińska-Brewko 

 
 

 

 



 

Zasady bezpiecznych wakacji 

wg Basi Opuchlik 

 



Kącik kulinarny 

Mamy dziś dla Was propozycje przekąsek na letnie pikniki 

Łódki z cykorii 

Składniki:  

- 1 główka cykorii 

- Opakowanie serka twarogowego 

- Ogórek zielony 

- 2-3 ząbki czosnku 

- Śmietana lub jogurt naturalny 

- Sól, pieprz do smaku 

 
Wykonanie: 

Liście cykorii delikatnie odciąć, umyć i osuszyć ręcznikiem papierowym. Ser 

twarogowy rozdrobnić, ogórek obrać i pokroić w drobną kosteczkę, połączyć z 

twarogiem, dodać śmietanę lub jogurt. Do tego przecisnąć przez praskę czosnek. 

Posolić i popieprzyć do smaku. Masą twarogową napełniać liście cykorii i ułożyć 

na talerzu. Bardzo zdrowe i smaczne.   

 

Kolorowe słupki z ogórka 
Składniki: 

- 2-3 długie ogórki zielone 

- Kilka rzodkiewek, 

- Szczypiorek 

- Trochę kukurydzy z puszki 

- Serek wiejski 

- Sól, pieprz do smaku 
 

Wykonanie 

Ogórek obrać i przekroić na części wysokości ok. 5 cm. Wydrążyć z nich środki, 

zostawiając trochę z jednej strony ( od spodu ). Rzodkiewkę pokroić w drobną 

kosteczkę, szczypiorek również pokroić, odsączyć kukurydzę. Posiekać także 

część wydrążoną z ogórka. To wszystko połączyć z serkiem wiejskim. Posolić i 

popieprzyć do smaku. Nadziewać tym wydrążone ogórki. Na wierz można włożyć 

piórko koperku.  Ustawić słupki z ogórków na talerzu. Sa bardzo dekoracyjne, 

smaczne i zdrowe.  

 

Smacznego  



 

HUMOR 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje gniazd?  

Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

Nauczyciel: A czemu nie buduje?  

Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

Pani pyta dzieci, jaki zawód chciałyby wybrać. 

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci 

- A ty, Jasiu, kim chcesz zostać? - pyta pani 

- Emerytem. 

 

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta się ojciec:  

– Dlaczego płaczesz synku?                                 

 – Zgubiłem moje 10  zł -  odpowiada syn.  

– Nie płacz, dam ci 10 zł 

Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jeszcze w większą rozpacz.  

– Co się stało synku? – pyta ojciec.  

– Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym teraz 20 zł… 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy 

głosowali na swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

Wyszukała Hania Stasiak 
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Rebusy 
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Krzyżówka po angielsku 

 

    1.        

   2.         

    3.        

 4.           

 5.           

6.            

 

1. Np. Bałtyckie, Śródziemne. 

2. Centrum Układu Słonecznego. 

3. Owad, po którego ugryzieniach zostają bąble. 

4. Style tego sportu to m.in.: kraul, żabka, grzbiet. 

5. Duży zbiornik słodkowodny. 

6. Źródło życia.    

 

Miłego rozwiązywania życzy Hania Winnicka 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krzyżówka 

 
    1.       

2.           

 3.          

  4.         

5.           

   6.        

 

1. Największy ssak na Ziemi. 

2. Przeciwieństwo zimna. 

3. Najcieplejsza pora roku. 

4. Zwierzę, na którym można jeździć. 

5. Letnia przerwa od szkoły. 

6. Jest ich najwięcej na Mazurach. 

 

Miłego rozwiązywania życzy Hania Winnicka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla najmłodszych 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukała Hania Stasiak 

 


