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Od redakcji 

Witamy was w nowym roku szkolnym, jakże innym od poprzednich, w naszym 

pierwszym numerze gazetki szkolnej. Podobnie jak w II semestrze ubiegłego roku 

tak i teraz nasza gazetka zamiast w formie papierowej idzie do Was on line. Ze 

względu na zdalne nauczanie i różne sprawy organizacyjne numer ten wychodzi 

z dość dużym opóźnieniem, ale mam nadzieję, że wybaczycie to nam. Chcemy 

Was zachęcić, abyście czytali to nasze szkolne pisemko, rozwiązywali 

zamieszczane w nim krzyżówki i rebusy oraz pisali do nas, co nowego 

chcielibyście w nim zobaczyć i o czym przeczytać. Życzymy Wam, aby ten rok, 

pomimo ogromnych trudności, jakie stwarza nam pandemia, był dla Was udany  

i przyniósł Wam dobre wyniki. Uważajcie na siebie oraz na swoich bliskich  

i trzymajcie się zdrowo. 

Opiekun redakcji 

Irena Kietlińska-Brewko 

 
Gazetkę redagują: Barbara Opuchlik, Kaja  Wawińska, Martyna Celińska 

Opiekun redakcji: Irena Kietlińska-Brewko 

Kontakt: superlupa@wp.pl 

 

To też się zdarzyło 
• 24 września odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Jak wszystkie 

inne wydarzenia w szkole tak i tu kandydaci prezentowali się na szkolnych 

monitorach po wcześniejszym nagraniu filmików.  

• W tym roku szkolnym Dzień Nauczyciela wyglądał inaczej niż zwykle. 

Rodzice na prośbę nauczycieli zamiast kwiatków i słodkości dla nich 

wpłacali pieniążki na konto Michasia Boguckiego, chorego na SMA.  

• 15 września uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Również 

wyglądało ono nieco inaczej niż zawsze. Każda z klas złożyła je u siebie  

w sali, bez obecności rodziców, którzy uroczystość mogli obejrzeć jedynie 

na stronie internetowej szkoły.  

• W podobny sposób odbył się apel z okazji rocznicy powstania 

warszawskiego. Uczniowie przygotowali go pod kierunkiem p. M. d 

Erceville, p. P. Kimuli orasz p. R. Szlaużysa, Wszystko zostało nagrane, po 
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czym wszyscy uczniowie obejrzeli ten apel w swoich klasach na tablicach 

interaktywnych.  

• Od 26.10. klasy 4- 8, a od 9.11. również klasy 1-3 przeszły na nauczanie 

zdalne. Trochę utrudnia to pracę zarówno uczniom jak i nauczycielom, ale 

taki jest czas i musimy to jakoś przetrwać.  

 

 

Nie wyobrażam sobie życia bez książek 

Wywiad z panią Anną Dźwigniewską, naszą nową nauczycielką języka 

polskiego oraz wychowawczynią kl. 4 b 

 

Barbara Opuchlik: Gdzie pani wcześniej pracowała? 

Anna Dźwigniewska: Po zakończeniu studiów pracowałam w Szkole 

Podstawowej nr 271 w Warszawie. Po roku otrzymałam propozycję pracy w 

Szkole Podstawowej nr 340 na Ursynowie, którą przyjęłam i związałam się z tym 

miejscem na kilkanaście lat. Był to niezwykle owocny czas – miałam szansę 

rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne i wychowawcze. Z przyjemnością 

wracam myślami do chwil spędzonych w tym miejscu. 

B. O.: Jak się pani pracuje w naszej szkole? 

A. Dź: Jestem bardzo zadowolona z pracy w Superszkole. Panuje tu kameralna i 

przyjemna atmosfera. Zaledwie miesiąc wystarczył, abym zapamiętała twarze 

wszystkich uczniów. Grono pedagogiczne na czele z panią dyrektor to bardzo 

sympatyczne i wspierające osoby. Cieszę się, że tu jestem! 

B. O.: Czy lubi pani swoją klasę? 

A. Dź.: Myślę, że odpowiedź może być tylko jedna!!! Bycie wychowawcą to 

odpowiedzialne zadanie a zarazem bardzo rozwijające doświadczenie. Każda 

klasa, z którą do tej pory pracowałam, była inna, ale z żadną się nie nudziłam. 

Uczniowie klasy 4b od pierwszych wspólnych chwil stali mi się bliscy i mam 

wrażenie, że od razu połączyła nas nić porozumienia. Myślę, że będzie nam się 

dobrze razem pracowało. 

 

B. O.: Jakie ma pani inne zainteresowania - poza szkołą? 



A. Dź.: Moją pasją jest czytanie. Nie wyobrażam sobie życia bez książek i to tych 

w wersji papierowej. Mam kilka ulubionych pozycji, do których wracam w 

wolnych chwilach. W dzieciństwie uwielbiałam książkę „Dzieci z Bullerbyn”, do 

dziś zajmuje ważne miejsce w moim domowym księgozbiorze. Często słucham 

muzyki klasycznej oraz jazzu. To mój sposób na odprężenie i wyciszenie się. 

Oprócz tego lubię spacery i podróże. 

B.O.: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i życzę Pani zadowolenia z pracy.  

 

Rozmawiała Barbara Opuchlik 

 

 

Biblioteka szkolna donosi 
W tym roku szkolnym nasza biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 

tysięcy złotych, które musimy wydać do końca roku 2020 na zakup książek dla uczniów. W 

związku z tym został napisany projekt pt. Rozczytana Superszkoła, w którym zostało ujętych 

szereg zadań do wykonania w bieżącym roku szkolnym. Już wiemy, że w związku 

z pandemią i zdalnym nauczaniem realizacja tego projektu w pełni jest niemożliwa, ale mamy 

nadzieję, że chociaż częściowo uda się go zrealizować.  

Na początku zrobiliśmy rozeznanie wśród uczniów, jakich książek oczekują w bibliotece 

szkolnej. Zgodnie z ich życzeniami zostały złożone 

zamówienia i część z nich została już zrealizowana. 

Książki te są już do wypożyczania. Ale mamy 

jeszcze nie wydaną pełną kwotę, więc musimy 

jeszcze zamówić kolejne. Jeśli macie jeszcze jakieś 

propozycje to proszę  

o przesłanie ich na librusie do p. Ireny 

Kietlińskiej-Brewko.  Proszę Was również o 



to, abyście napisali choć kilka zdań o proponowanych przez Was książkach i polecili je do 

przeczytania swoim koleżankom i kolegom.  

 

Irena Kietlińska-Brewko 

Zachęcam do czytania książki Somana Chainani  

pt. „Akademia Dobra i Zła” 

„Akademia Dobra i Zła” autorstwa Somana Chainani to seria książek z kategorii fantasy 

przeznaczona dla nastoletnich czytelników. Opowiada o losach dwóch 13-letnich dziewczynek, 

Sofii i Agaty, które zostają porwane do Akademii Dobra i Zła. To właśnie tutaj kształcą się 

przyszli bohaterowie wszystkich baśni, zarówno postacie pozytywne, jak też wielcy złoczyńcy. 

Sofia i Agata to bohaterki, które różnią się od siebie nie tylko charakterem  

i usposobieniem. Inny jest także świat, w którym wzrastają, chociaż obie pochodzą z jednego 

małego miasteczka położonego nieopodal bezkresnej puszczy. Los sprawia, że drogi 

dziewczynek splatają się od samego początku. Ich niesamowite przygody to wspaniała, 

niezwykle wciągająca baśń, która zaskakuje czytelnika niespodziewanymi zwrotami akcji. 

Soman Chainani stworzył nie tylko świat magii i tajemnic, ale także świat, w którym nie 

brakuje intryg, spisku, a przede wszystkim walki dobra ze złem.  

Ta książka to popis wyjątkowej kreatywności i bogactwa wyobraźni autora. Nic nie jest 

tu oczywiste i łatwe do przewidzenia. Czytelnik traci momentami pewność, czy Dobro jest 

faktycznie dobre, a Zło naprawdę złe. 

Bardzo serdecznie polecam serię książek „Akademia Dobra i Zła” Somana Chainani, 

gdyż to nie tylko wspaniała baśń o losach dwóch bohaterek, ale przede wszystkim piękna 

opowieść o przyjaźni, lojalności, miłości, najskrytszych marzeniach oraz poszukiwaniu 

własnego miejsca na ziemi. 

Martyna Kwiatkowska, kl. 5 

 

 

Kącik kulinarny 

Sałatka z cukinią i papryką w ziołach 

Składniki:   

• 2 łyżki oliwy, 
• ok 6 liści sałaty, 
• garść rukoli, 



• 0,5 cukinii pokrojonej w plasterki, 
• 0,5 papryki pokrojonej w słupki, 
• zioła prowansalskie, 
• 1 pomidor pokrojony, 
• kiełki mieszane, 

• pestki dyni i sezamu – lekko podprażone. 

Sos: 

• 7 łyżek oliwy z oliwek, 
• ząbek czosnku, 
• szczypta soli, 
• 3 łyżki stołowe octu balsamicznego, 
• kilka listków świeżej bazylii, 
• 1-2 łyżki stołowe słodu jęczmiennego lub miodu. 

Do lekko rozgrzanego rondelka postawionego na małym ogniu wlej oliwę, a po chwili wrzuć 

posiekany czosnek (nie powinien się zarumienić), dodaj sól, a następnie ocet. Chwilę pogotuj, 

a gdy ostygnie, dodaj pokrojoną bazylię i słód. 

Rozgrzej patelnię i wlej oliwę. Dodaj paprykę, cukinię, zioła prowansalskie. Lekko 

podsmaż. Pozostaw do ostygnięcia w pokojowej temperaturze. Sałatę i rukolę umyj i 

osusz. Następnie delikatnie wymieszaj wszystkie składniki z sosem w dużej misce, 

dodaj uprażone pestki sezamu i dyni. Na talerzu posyp kiełkami. 

 

Zupa z dyni 

  Składniki: 

• 0,75 kg dyni, 

• 2 marchewki, 

• 1 cebula, 

• 0,5 cm korzenia świeżego imbiru, 

• 1/3 płaskiej łyżeczki nasion kolendry, 

• 1/3 płaskiej łyżeczki nasion kozieradki, 

• pół łyżeczki kurkumy, 

• 2-3 łyżki stołowe posiekanej natki pietruszki razem z łodygami, 

• 4-5 łyżek stołowych  ryżu pełnoziarnistego (opcjonalnie), 

• 5 łyżek oliwy z oliwek, 

• sól morska do smaku. 
Rozgrzej garnek, wlej oliwę, po chwili wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę, a gdy będzie 

szklista, dodaj starty na drobnej tarce imbir, sól i około 1 l wody. Odczekaj chwilę i 

dorzuć posiekaną natkę pietruszki razem z łodygami. Następnie dodaj kozieradkę, 



kurkumę i rozgniecioną w moździerzu kolendrę. Na koniec dorzuć dynię, marchewkę 

pokrojoną w grubą kostkę i wypłukany ryż. Gotuj zupę, aż warzywa będą miękkie. 

Smacznego życzy Martyna Celińska 

 

 

Moda 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku wyjątkowo: bluza, spodnie, buty i obowiązkowo  maseczki.  

Przygotowała Basia Opuchlik 

 

 



 

Rebusy 

 
l = si     ń                  wa             a = e              na = ś                     a = e        sto 

……………………………………………………………………………………………… 

                

e = y                +y                            t        a = i 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

   

+ ę  nierz                                 cko 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przygotowała  Kaja Wawińska 



 

Humor 

 

Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez pomyłkę podałem jej klej w sztyfcie. 

Chyba ciągle jest obrażona, bo nadal się nie odzywa... 

 

*** 

Moja żona myśli, że oblała prawko w momencie, w którym nie zatrzymała się przed zebrą. Ja 

wiem, że stało się to już w momencie wjechania do zoo. 

 

*** 

Wywiadówka w szkole: 

- Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

- Dlaczego? - pyta się mama Filipa. 

- Ciągle grają mi na nerwach! 

 

*** 

- Nigdy nie należy całować zwierząt, bo w ten sposób roznosi się zarazki. Czy ktoś może dać przykład? 

- Moja ciocia często całowała swojego pieska ... 

- I co się stało? 

- Piesek zdechł ... 

 

*** 

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka umieszczona obok 

mumii. 

- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może znaczyć - pyta kolegę. 

- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka. 

 

 

Wyszukały: Kaja Wawińska, Martyna Celińska i Barbórka Opuchlik 

 

 



Krzyżówka 
    1       

   2        

 3          

4           

    5       

  6         

    7       

   8        

  9         

10           

   11        

  12         

 

1. Narzędzie do zbierania liści 

2. Owoce z polskich sadów 

3. Leje z nieba 

4. Jesienne kwiaty ogrodowe 

5. Powstaje na piaszczystej drodze po deszczu 

6. Jesienna pogoda 

7. Białe nitki między roślinami to inaczej …. Lato 

8. Fioletowe jesienne krzewinki  

9. Mocno wieje 

10. Jego smakowite święto obchodzimy jesienią 

11. Spadają z drzew 

12. Jesienią …… zmienia się w żółć, czerwień, brąz 

Miłego rozwiązywania życzy redakcja 

 

 

 

 

Na rozwiązanie krzyżówek oraz rebusów z tego numeru czekamy do 15 grudnia 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


