
 

  Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy  
i Pracownicy Óświaty 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
składamy Państwu wyrazy uznania i szacunku  
za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej. 
Pragniemy podziękować za wysiłek i oddanie 
w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, 
 które wpływają na rozwój i postawę w życiu młodego człowieka. 
Życzymy wielu chwil radości w Państwa pracy, satysfakcji  
z wykonywanych obowiązków oraz wielu sukcesów, 
dużo zdrowia i osobistego szczęścia. 
                               Uczniowie Szkoły Podstawowej 
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Gazetka SP im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku   
w Kocierzewie Południowym 

Uczniowie klasy V, biorący 
udział w przedstawieniu          
z okazji Dnia Nauczyciela.  

 Tegoroczny 
Dzień Edukacji Na-
rodowej, ze względu 
na zagrożenie epide-
miczne, świętowali-
śmy w swoich kla-

sach.  

Nie było w tym 
dniu uroczy-
stej akademii 
na sali gimna-
stycznej. Samorząd Uczniowski przygotował dla nauczy-
cieli oraz pracowników szkoły karty z życzeniami. 
Uczniowie klasy pierwszej i piątej, pod kierunkiem pani 
Agnieszki Tłuczkiewicz i Renaty Kunat, przygotowali 
część artystyczną. Została ona nagrana i udostępniona na 
stronie internetowej szkoły. 

Samorząd uczniowski z opiekunem panią Pauliną Lus.  

Rys. Patrycja Słomiana 



Dlaczego wybrała Pani pracę w 
szkole? 
 A.P.  Bardzo lubię pracować z dzieć-
mi. Skończyłam też takie studia. 

Czy zawsze chciała Pani zostać 
nauczycielką? 
A. P. Nie, najpierw myślałam o tym, 
żeby zostać weterynarzem, a potem 
tak wyszło. 

Pani ulubione owoce. 
A.P. Najbardziej lubię śliw-
ki ,agrest ,porzeczki. 
 
Pani ulubione kwiaty. 
A. P. Kaktusy, szczególnie kwitną-
ce, mam ich bardzo dużo.  
 

Pani ulubione zajęcia w week-
end.  

A. P. Najbardziej lubię leżeć i nic  
nie robić ( śmieje się) ,ale przeważ-
nie pracuję w ogrodzie. 
W pochmurne dni czytam książki.  
 
Czy woli Pani morze czy góry? 
A. P. Lubię góry i morze , ale bar-
dziej ciepłe morze i kamieniste pla-
że.  

Pani ulubiona reprezentacja. 
 A.P. Nie mam takiej, ale jeśli mia-

Na dość oryginalny pomysł 
wpadli trzecioklasiści . W krzyżowy 
ogień pytań wzięli swoją wychowaw-
czynię panią Agnieszkę Pikulską. 
Uczniowie przygotowali serię napraw-
dę wnikliwych pytań o pasje, marzenia, 
rodzinę, pracę, a nawet dzieciństwo. 

 Ile lat pracuje Pani w szkole? 
 A. P. Pracuję 29 lat , w przyszłym 
roku będzie to 30 lat. 

łabym wybrać, to reprezentacja Polski. 
 
Imię  Pani pierwszego psa. 
A.P. Kajtek. 
 
Gdzie spędza Pani wakacje? 
A.P. Wyjeżdżam z rodziną w Beski-
dy ,zimą na narty. 

Co chciałaby Pani zmienić w swo-
im życiu? 
A.P. Jestem szczęśliwa i nic nie chcę 
zmieniać. 
 
Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
A.P. Dziękuję. 

Str. 2 Echo Szkoły 

Jak  rozwinąć w sobie kreatywność?  

 Nie wszyscy może pamiętają utwór zespołu Feel Po-
każ ,na co cię stać, ale te słowa zawierają pewien pozytywny 
ładunek energii, który mobilizuje nas do pokazania innym cze-
goś, co czyni nas ludźmi kreatywnymi. Takie wytwory zasługują 
na pokazanie szerszej publiczności. Mogą to być na początek ja-
kieś pierwsze obra-
zy malarskie, wy-
stawki fotograficz-
ne, występy te-
atralne czy własne 
utwory literackie.  

 Pierwsze koty za płoty i tak uczniowie klasy szóstej, być może jako 
pierwsi, stworzyli dwie gry dydaktyczne na motywach powieści Felix, Net i 
Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. To niesamowite wymyślić coś oryginal-
nego! Bądźcie twórczy i czerpcie radość ze swych pierwszych sukcesów.  
Zapraszamy Was do udziału w konkursie ŁOWCY GIER. Szczegóły w tym nu-
merze i na internetowej stronie szkoły. ;) 
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WYWIAD Z Panią Agnieszką Pikulską 



 1 listopada Kościół kato-
licki obchodzi Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Dzień ten 
kojarzy ze zniczem, z grobami 
bliskich osób, z cmentarzem, z 
wiązanką kwiatów, z modlitwą i 
pamięcią o tych, którzy wyprze-
dzili nas w drodze do wieczności. 
 W tym dniu udajemy się z 
całymi rodzinami na cmentarz i na-
wiedzamy groby naszych bliskich, 
przyjaciół, rodziców, krewnych, zna-

jomych, stawiając kwiaty, zapalając 
ten "płomyk nadziei", wierząc, że już 
cieszą się oni chwałą w domu Ojca 
Niebieskiego. W tym roku, ze względu 
na pandemię, nie mogliśmy tego zro-
bić fizycznie jedynie duchowo. Należy 
jednak pamiętać, że modlitwa jest 
ważna w każdej sytuacji i nie należy o 
niej zapominać. 
 Kościół w tym dniu oddaje 
cześć tym wszystkim, którzy już we-
szli do chwały niebieskiej, a wiernym 

pielgrzymują-
cym jeszcze na 
ziemi wskazuje 
drogę, która ma 
zaprowadzić ich 
do świętości. 
Przypomina 
nam również 
prawdę o naszej 
wspólnocie ze 
Świętymi, którzy 
otaczają nas opie-

sione ustawą 
Krajowej Ra-

dy Narodowej 22 lipca 1945, przywró-
cono je ustawą w okresie transformacji 
systemowej w 1989. Jest dniem wol-
nym od pracy.  Co roku Narodowe 
Święto Niepodległości 11 listopada w 
Polsce obchodzone jest bardzo uroczy-
ście. W większych miastach (m.in. w 
Warszawie, Łodzi, Gdańsku) odbywają 
się specjalne defilady i marsze, które 

 Narodowe Święto Niepod-
ległości – święto państwowe, w 
Polsce obchodzone corocznie 11 
listopada dla upamiętnienia odzy-
skania niepodległości przez Polskę 
w 1918, po 123 latach zaborów 
(1795–1918).  
 Święto zostało ustanowione 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, znie-

prowadzone są głównymi ulicami 
miast. Ponadto w święto organizowane 
są także koncerty pieśni patriotycz-
nych i inscenizacje historyczne.  
 W tym roku z powodu pande-
mii obchody zostały ograniczone do 
minimum. Większość z nas została w 
domach, ale każdy mógł wywiesić biało
-czerwoną flagę i z rodziną świętować 
niepodległość naszej ojczyzny. Z tej 
okazji uczniowie naszej szkoły obejrzeli  
akademię online, przygotowaną przez 
uczniów klasy VIIa, VIIb i VIIIb  

11 listopada Święto Niepodległości 
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1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych 

 12 listopada 2020 roku 
pożegnaliśmy pana Artura 
Kurczaka, wieloletniego na-
uczyciela i wychowawcę na-
szej szkoły.  

 Panie Arturze, chcieliby-
śmy Panu bardzo podziękować 
za każdy uśmiech. Za kibicowa-
nie nam i motywowanie w każ-
dych zawodach sportowych. Gdy 
nam brakowało już sił do dalszej 

rywalizacji, Pan 
nigdy nie przesta-
wał w nas wie-
rzyć. Był Pan dla 
nas wspaniałym 
człowiekiem i au-
torytetem. Dzię-
kujemy. 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej  

w Kocierzewie Po-
łudniowym 
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Pożegnanie pana Artura Kurczaka 

Rozwiąż rebus, a dowiesz się czego oczekują 
od nas zmarli.  

To …………………………….. 

Rebus przygotowała Lena Kotlarska 

Karolina Gajewska 



 Szkoła to miejsce nie tylko na 
naukę, ale przestrzeń na  realizację 
wielu   ciekawych pomysłów. Taki cel  
można osiągnąć na zajęciach rozwija-
jących, które są organizowane w na-
szej szkole. Sprzyjają one nie tylko 
poszerzaniu  wiedzy, ale wyzwalają   
kreatywność. Pozwalają odkryć drze-
miący w wielu uczniach  talent.  

 Największą  frajdę sprawiają 
działania twórcze, które angażują cały 
zespół.  Każdy z uczestników   chce jak 
najlepiej wywiązać się ze swojej roli, 

więc rodzi się duch 
pozytywnej rywalizacji. 
Przedstawiamy  kilka 
takich działań, które 
zaprezentowali ucznio-
wie klasy piątej  w ra-
mach cotygodniowych 
spotkań z teatrem. Z 
powodu obostrzeń epi-
demiologicznych nie 

mo-
gli 
za-

prezentować swoich 
umiejętności przed 
szerszą publiczno-
ścią. 
Nagrali 
filmik, 
który 
można 
obej-
rzeć na 

You Tub’e. Zmierzyli się z 
trudnym repertuarem o 
charakterze kabaretowym. 
Zaprezentowali dwie scen-
ki, pierwsza to Jaskiniow-

cy w szkole, a druga z kabaretu Smile 
Młodzież.  

Aktywnie i twórczo na zajęciach 
rozwijających  
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Rys. Marcel Marczak 

 W tym roku szkolnym 
wszyscy znaleźliśmy się w nowej 
i nietypowej  rzeczywistości. Nie 
możemy chodzić do szkoły. Od 
26 października nauka jest pro-

wadzona zdalnie. Taka sytuacja 
ma swoje plusy i minusy. Wspól-
nie zastanawialiśmy się jakie. 
 Szkoła to miejsce zdoby-
wania wiedzy, nowych umiejęt-

ności. To również miejsce spotkań 
i wspólnych zabaw. Czego nam 
brakuje? Za czym tęsknimy, a za 
czym nie?  
Oto wypowiedzi uczniów. Niektó-
rzy wykonali prace plastyczne. 

Tęsknię za szkołą, a   szczególnie kiedy 
dłużej do niej nie chodzę. Brakuje mi 
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O szkole w czasie pandemii... 



tej atmosfery, gwaru na korytarzach  
i kolegów. 
 
Nie lubię w zdalnym nauczaniu tego, 
że ktoś może nam wyłączyć mikrofon. 
Nie lubię braku życzliwości. 
 
Lubię chodzić do szkoły, bo  uczę się 
nowych rzeczy i poszerzam swoją 
wiedzę. 
 
Lubię chodzić do szkoły ponieważ mo-

gę spotkać się z przyjaciółmi i nie 
omijają mnie żadne uroczystości ani 
wydarzenia klasowe. 
Nie lubię chodzić do szkoły, bo 
trzeba rano wstawać. Przeszkadza 
mi też hałas, który panuje na prze-
rwach. 
 
Tęsknię za nauką w szkole. Brakuje 
mi zajęć wychowania fizycznego na 
sali gimnastycznej. Nie mogę też 
być dyżurnym, a bardzo lubię dyżu-

rować.  
 
Tęsknię za szkołą. Brakuje mi spotkań 
z nauczycielami oraz kolegów i koleża-
nek.                              dok. s. 9   

czych panien na wydaniu, zaś 
współcześnie przekształciły się 
w niezobowiązującą zabawę 

gromadzącą młodzież obojga płci.  
Pochodzenie andrzejkowych wróżb ma-
trymonialnych nie jest do końca znane – 
niektórzy autorzy wskazują na starożyt-
ną Grecję, podkreślając podobień-
stwo źródłosłowu imienia Andrzej 
(Andreas) i greckich 
słów aner, andros oznaczających męża, 
mężczyznę; inni odwołują się 
do kultu starogermańskiego boga Frejra, 
dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodno-
ści. 

 Zabawy andrzejkowe  
Ciastko z wróżbą – zabawa kulinarna  
Kim będę w przyszłości – zabawa rucho-
wa  
Czarodziejskie karteczki – zabawa che-
miczna  
Lanie wosku – zabawa na wyobraźnię  
Andrzejkowe serce  
Wróżenie ze słomek  
Kartki na wodzie  
Moneta w studni  
Kwiatowa wróżba na andrzejki  
Zabawa z filiżankami  
Lanie wosku – zabawa na wyobraźnię  
Zacznij od przygotowania wosku do wróżb. 
Możesz wykorzystać wosk pszczeli, ale jeśli 
go nie masz, tanie świeczki też będą dobre: 
pocięte białe świeczki roztop w kąpieli wod-
nej. Kiedy wosk będzie gotowy, przelewaj go 
do miski z wodą przez dziurkę od klucza, 
który trzyma dziecko.  
Gdy zastygnie, maluch podnosi figurkę z 
wosku do światła. Wszystkie dzieci oceniają, 
jaki cień rzuca ona na ścianie. Z jej kształtu 
wróżymy przyszłość:  

Anioł - dobra wiadomość.  
But - zabiegany rok.  
Człowiek - poznasz swoją miłość.  
Dom - bezpieczeństwo.  
Fontanna - szczęście.  

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych 
w nocy z 29 na 30 listopada, 
w wigilię świętego Andrzeja, patro-
na Szkocji, Grecji i Rosji. Pierw-
sza polska wzmianka literacka o nim 
pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina 
Bielskiego.  
Dzień ten przypada na końcu lub na począt-
ku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną 
okazją do zorganizowania ostatnich hucz-
nych zabaw przed rozpoczynającym 
się adwentem.  
W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień 
świętego Andrzeja jest świętem narodo-
wym.  
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charak-
ter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone 
były tylko dla niezamężnych dziewcząt 
(męskim odpowiednikiem andrzejek by-
ły katarzynki). Początkowo andrzejki trakto-
wano bardzo poważnie, a wróżby odprawia-
no tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w 
czasach późniejszych przybrały formę zbio-
rową, organizowaną w grupach rówieśni-

Gwiazda - pieniądze i szczęście.  
Kot - zdrada.  
Pies - bądź ostrożny w zawieraniu no-
wych znajomości.  
Motyl - wewnętrzna przemiana.  
Pieniądze – oszczędny rok.  
Serce– znajdziesz miłość.  
 Słońce - oznacza pomyślny rok.  
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Karolina Gajewska, Aleksandra Boczek 



 W dniu 2 października 2020 r. 

obchodziliśmy w naszej szkole X Światowy 

Dzień Tabliczki Mnożenia.  

W tym dniu został przeprowadzony szkolny 

konkurs pt.: „Mistrz  Tabliczki mnożenia 

2020”. 

 Uczniowie z klas 4-8 wzięli  udział w tym 

konkursie. Rozwiązywali w określonym 

czasie działania z wykorzystaniem tabliczki 

mnożenia w zakresie 100. 

Najlepsi uczniowie otrzyma-

li odznakę Ekspert Tabliczki 

Mnożenia, a mistrzowie 

dyplomy.   

     To był dzień matematycznych wyzwań 

dla wszystkich, którzy lubią matematykę. 

   W dniach 5—17 października uczniowie 

brali udział w konkursie  ARCYMISTRZ 

MNOŻENIA  w ramach obchodów X 

Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 
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Przepis na pyszne placki bananowe 

2 banany  

3 jajka 

ok. 1/2 szklanki otrębów owsianych lub płatków owsianych (opcjonalnie)  

Wykonanie:  

1. Wszystkie składniki dokładnie zmiksować lub ubić widelcem, aż do uzyskania gładkiej 
masy. Odstawić na ok. 5-10 min., po czym wymieszać jeszcze raz. 
2. Smażyć na dość dobrze rozgrzanej patelni. Placki odwrócić, gdy na powierzchni pojawią 
się bąbelki, ale ciasto nie będzie jeszcze ścięte. 
Podawać z dowolnymi dodatkami, np. owocami. 

                                                                         Smacznego !!! 

                                                                                                                Dawid Stańczyk 

 Współczesne słowniki podają zwykle jedno znaczenie czasowni-
ka bazgrać: ‘pisać niestarannie, niewyraźnie, gryzmolić’, np. Mama mó-
wi, że okropnie bazgrzę i że trudno mnie później odczytać; Bazgrzesz, Fra-
niu, jak kura pazurem. Nikt tego nie przeczyta; My sobie tylko tak bazgrze-
my, mamusiu, dla zabicia czasu. 
Musicie jednak wiedzieć, że kiedyś bazgrać znaczyło również 2. ‘malować 
albo rysować nieudolnie, byle jak’ oraz 3. ‘pisać utwory małowartościowe, 
słabe literacko’. 
Można więc było bazgrać pejzaże czy portrety, które pozostawiały wiele do 
życzenia, albo bazgrać powieścidła lub wiersze nieprzynoszące chwały. 
Kogoś, kto bazgrał, nazywano wówczas bazgraczem albo bazgrołą, a wy-
twory takiej działalności – bazgraniną, bazgrotą. 
Ale ów czasownik omawiam jeszcze z tego powodu, że nieco trudności sprawia jego odmiana w czasie teraźniejszym. Nie wszy-
scy wiedzą, że należy mówić i pisać: lp. ja bazgrzę, ty bazgrzesz, on, ona, ono bazgrze; lm. my bazgrzemy, wy bazgrzecie, oni, 
one bazgrzą. 

Takie są wskazania Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją A. Markowskiego (Warszawa 2004, s. 59). 
Jedynie w trybie rozkazującym – ze względu na zbieg spółgłosek z, g i rz , a w lm. nawet z, g, rz, ć (w zapisie ci-) – 
obok bazgrz, bazgrzmy, bazgrzcie dopuszcza się formy bazgraj, bazgrajmy, bazgrajcie. 
Niewykluczone, że właśnie dlatego zdarza mi się słyszeć niepoprawne zwroty ja bazgram, ty bazgrasz, on bazgra, 
my bazgramy, wy bazgracie, oni bazgrają. 
Innym powodem może być oddziaływanie na formy osobowe czasownika bazgrać odmiany czasownika grać (bazgrać – grać). 
Skoro mówi się i pisze gram, grasz, gra, gramy, gracie, grają, niektórzy złudnie sądzą, że poprawnie jest tak-
że bazgram, bazgrasz, bazgra, bazgramy, bazgracie, bazgrają. 

BAZGRZESZ JAK KURA PAZUREM... 
Czyli jak? 

Szymon Strzelczyk 



4. Niedźwiedź brunatny 

Niedźwiedź wraz z wilkiem i rysiem należy 
do trzech największych drapieżników za-
mieszkujących polskie lasy. Jego dieta tylko 
w niewielkim stopniu składa się z samodziel-
nie upolowanych ofiar. Dominująca jej część 
to pokarm roślinny, w tym m.in. pąki i liście 
drzew, kłącza, zioła i owoce. Na dietę mię-
sną niedźwiedzi składają się głównie drobne 
zwierzęta i padlina. 
Dorosły samiec niedźwiedzia może osiągać 
ciężar nawet 300 kg, a samica 150 kg . Zwie-
rzęta te są więc zaliczane do jednych z naj-
większych drapieżników lądowych na Ziemi. 
Dzięki imponującym rozmiarom nie mają 
naturalnych wrogów. Największe zagrożenie 
stanowi dla nich człowiek. Utrata dostępnych 
dla niedźwiedzia siedlisk oraz polowania i 
kłusownictwo spowodowały, że zasięg wy-
stępowania tego gatunku został ograniczony 
do obszarów bardzo rzadko zamieszkanych. 

 

5. Sóweczka zwyczajna 

 

Patrząc na 
zdjęcia tego 
ptaka, trudno 
powstrzymać 
uśmiech. 
Wygląda jak 
pluszowa 
zabawka. 
Oczywiście nią nie jest, co więcej, to spraw-
ny drapieżnik. 
Sóweczka zwyczajna jest najmniejszą ze 
wszystkich sów. Waży około 60 g i nie bę-
dzie nam ją łatwo wypatrzyć w leśnej gę-
stwinie, ponieważ jest wielkości szpaka. 
Ta mała sówka zachowuje się nieco inaczej 
niż jej duże kuzynki, ponieważ jest aktywna 
głównie w dzień (najbardziej o świcie i przed 
zmierzchem). Ptak ten słabo widzi w ciem-
nościach. 
Te urocze ptaki są objęte ścisłą ochroną ga-
tunkową. To znaczy, że całoroczna strefa 
ochronna od gniazda jest w promieniu 50 m. 

 

2. Foki szare  
Prowadzą stadny tryb życia. Samce są wyraźnie 
większe - dorastają do 2,5 m długości i nawet blisko 
300 kg wagi. 
Te morskie ssaki żyją zarówno na lądzie, jak i w 
wodzie. Na lądzie odpoczywają i rodzą, a w wodzie 
polują. Jedzą głównie ryby, ale nie gardzą również 
małżami czy skorupiakami. 
Do niedawna były bezlitośnie tępione, bo uważano je 
za szkodniki. Dlatego w poprzednim stuleciu liczba 
fok szarych żyjących w Bałtyku spadła z blisko 100 
tys. do ok. 30 tys. 
 

3. Wilk szary 
 
Jeszcze 40 lat 
temu wilkom 
w Polsce gro-
ziło całkowite 
wyginięcie. 
Ostatnie kilka-

dziesiąt osobników żyło już tylko w lasach w północ-
no-wschodnim krańcu Polski. Sytuację poprawiło 
dopiero objęcie gatunku całkowitą ochroną w latach 
90.Dziś wilki wracają do polskich lasów. Według 
szacunków w Polsce żyje obecnie ok. 1400 osobni-
ków.  

Gatunek ten jest umieszczony w Pol-
skiej Czerwonej Księdze oraz w Za-
łączniku I Dyrektywy Ptasiej. 
 
6. Morświn zwyczajny 

 
Morświny 
to gatunek 
waleni 
(morskich 
ssaków) 
należący 
do waleni 
uzębio-
nych. 
Nieco 
przypomi-
na małego 
delfina i 
jest z nimi 
spokrewniony. Małego, ponieważ 
dorosłe osobniki morświnów mierzą 
od ok. 1,5 do 1, 8 m. Młode morświny 
po urodzeniu mają średnio zaledwie 
75 cm. 
Te morskie ssaki są bardzo płochliwe, 
a ponieważ są też nieliczne, bardzo 
trudno jest obserwować je w natural-
nych warunkach.  
Morświny żyją w strefie przybrzeżnej 
wód chłodnych i umiarkowanych 
półkuli północnej: u atlantyckich wy-
brzeży Ameryki Północnej, w europej-
skich wodach Morza Północnego i 
Bałtyku, a także w Morzu Czarny.  
Jest on bowiem gatunkiem krytycznie 
zagrożonym. Jeszcze do lat 30. XX 
wieku morświny licznie mieszkały w 
naszym morzu, ale teraz uczeni szacu-
ją ich liczebność na ok. 500 osobni-
ków. 
 
 
Drodzy czytelnicy jedna osoba nie 
zmieni biegu zdarzeń, ale grupa lub 
większa społeczność już tak. Dlate-
go miejmy na uwadze dobro otacza-
jącego nas świata, ponieważ jeśli 
zniknie różnorodność zwierząt w 
Polsce, to po części zniknie także 
otaczające nas piękno. 

                                                                       
Michał Siekiera 
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Co warto wiedzieć o zagrożonych  gatunkach zwierząt? 
 Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele gatunków zwierząt jest coraz bardziej zagrożonych przez  bezmyślność 
ludzi . Za kilka lat może się okazać, że całkowicie zostaną wytępione, a przyszłe pokolenia będą mogły je zobaczyć tylko na archiwal-
nych zdjęciach. Przedstawię wielką szóstkę zagrożonych zwierząt w Polsce  

1. Ryś eurazjatycki 

Choć jest największym europejskim kotowatym 
(dorasta do 1,5 m długości i 75 cm w kłębie), prowa-
dzi skryty tryb życia. Na inne zwierzęta poluje z za-
skoczenia, podkradając się do nich przed atakiem. 
Są samotnikami. Jedynie samice, kiedy wychowują 
młode, żyją w grupie.  
W Polsce mieszka ok. 200 rysiów.  

 

 

 

 



UWAGA KONKURS! 

Str. 8 Echo Szkoły 

echoszkoly1@gmail.com 



W klasie 
ryczą w klasie dokazują 
najgrzeczniejszych kotem szczują 
ryczą biją się po łapie 
chcą położyć się na mapie 
na przyrodzie lepsza draka 
wypchanego szczypią ptaka 
nogi skaczą skrzypią ławki 
kogoś biorą za nogawki 
piszczą wyją głośno chrapią 
książkę do religii drapią 
 
nagle sfrunął anioł biały 
mówi—lubię te kawały 

ks. Jan Twardowski  

 

W zdalnym 
nauczaniu nie 
lubię, gdy 
zawodzi in-
ternet. 

W zdalnym 

nauczaniu nie lubię, 
gdy nie mogę dołą-
czyć do spotkania 
albo nie słyszę co 
mówi nauczyciel. 

Nie lubię tego, że 

nie możemy spotkać się z 
przyjaciółmi, a siedzenie 
przed komputerem jest nie-
zdrowe. 

Nie lubię chodzić do szkoły, 
bo trzeba nosić maseczki.  

W nauczaniu zdal-
nym lubię to, że mo-
gę dłużej pospać. 
Brakuje mi spotkań 
z nauczycielami. 

Lubię zdalne, bo w 
czasie przerwy mo-

gę wyjść na po-
dwórko. Mam też 
więcej miejsca na 
biurku dla siebie 
niż w szkole na 
ławce. 

O szkole w czasie pandemii 
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Rys. Patryk Siejka 
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Rys. Paulina Majcher 



to nie moja wina. 
 
 Na lekcji przyrody na-

uczycielka pyta uczniów: 
-Jakie zwierzę domowe 
jest najpożyteczniejsze? 
Zgłasza się Jasio. 
 - Kura, proszę pani. 
- Dlaczego?  
- Bo można ją zjeść przed 

narodzeniem i po narodzeniu. 
 
Adam i Ewa spacerują po raju . 
-Adamie ,kochasz mnie? 
 -A kogo mam kochać. 
 
Szef do pracownika: 
-Panie, pan wszystko robi powoli. 
Powoli pan myśli, powoli pracuje, 
powoli pan mówi, powoli się poru-
sza. Jest coś, co pan robi szybko? 

- Tak, szybko  się męczę. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dżentelmen rozmawia 
z sąsiadką. 
-Madame, słyszałem 
wczoraj jak pani 
śpiewała. 
 -Ach, to tak dla zabicia 
czasu- odpowiada zawstydzo-
na dama. 
 -Straszną broń pani wybrała. 
 

- Czy zmieniłeś już rybkom wodę w 
akwarium? 
- Po co ? One jeszcze tej nie wypiły. 
 
 Idą dwa koty 
przez pustynię. 
Nagle jeden z  
nich rozgląda się 
dookoła i mówi: 
-Stary, nie ogar-
niam tej kuwety. 
 
 Cebula przecho-
dzi obok wierzby 
płaczącej. 
 - Zapewniam cię, 

Podczas śnieżycy zmarznię-
ty turysta puka do bacówki. 
 -Baco, macie coś do jedze-
nia? 
-Nic. 
 -To chociaż wrzątek ma-
cie ? 
 - Mam, ino zimny. 
 
 

Dwie blondynki wchodzą do restau-
racji. Zajmują miejsce przy stoliku i 
wyciągają kanapki. Po chwili pod-
chodzi kelner. 
-Tu nie można jeść swoich kanapek - 
zwraca uwagę. 
 Blondynki spojrzały na siebie i wy-
mieniły się kanapkami. 

 -Jasiu, dlaczego twoje zadanie 
domowe zawsze odrabia tata? 
 -Bo 

mama 
nie ma 
czasu. 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

Nasi muzyczni  ulubieńcy    
  

Viki Gabor to polska piosenkarka pochodzenia romskiego. 
Finalistka drugiej edycji The Voice Kids. Latem  
2019 roku uczestniczyła w programie Szansa na sukces, w którym 
wyłaniano reprezentanta Polski w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji 
dla Dzieci. Pomyślnie przeszła przez pierwszy etap eliminacji, wy-
grywając odcinek z zespołem Blue Café i awansowała do finału, 
który został rozegrany 29 września. Wykonała w nim konkursowy 
utwór „Superhero” i zdobyła maksymalną liczbę 10 punktów w 
głosowaniu jurorów i telewidzów. Została reprezentantką Polski 
w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019. Zajęła w nim 
pierwsze miejsce.  

? ? ? 

Rozwiąż rebus. O jaką porę roku chodzi? 

 

…………………………………………. 
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Wiktoria Gajda, Lena Kotlarska 


