
-kącik moli książkowych 



Wywiad z nauczycielem wszechstronnie wykształconym, 

mającym wiele różnych pasji, a do tego zawsze uśmiechnię-

tym i wesołym….. czyli z Panem Robertem Juskowiakiem 

 

 

Dziś poprosiłyśmy o udzielenie wywiadu Pana Roberta Juskowiaka- nauczyciela histo-

rii, języka polskiego, techniki i bibliotekarza w naszej szkole. 

 

K.D. i O.M.: -Dzień dobry! 

R.J.: - Dzień dobry! 

K.D.: -Na lekcji historii wspomniał Pan, że posiada Pan niemieckie korzenie. Skąd Pan 

pochodzi? 

R.J.: -W dzieciństwie mówili na mnie “Basztard” ponieważ moja mama pochodzi ze 

Śląska a tata z Wielkopolski. 

O.M: -Czy mógłby Pan opowiedzieć więcej o swoich niemieckich korzeniach? 

R.J.: -W czasie wojny rodzice mojej mamy mieszkali na granicy polsko-niemieckiej. 

Babcia chodziła do niemieckiej szkoły, dopiero po wojnie ziemie, na których mieszkali 

zostały wcielone do Polski. Wtedy cała rodzina mamy osiedliła się na Górnym Śląsku. 

K.D.: - Wiemy, że po szkole średniej wybrał Pan studia polonistyczne. Dlaczego wybrał 

Pan akurat kierunek humanistyczny? 

R.J.: -Nigdy nie lubiłem przedmiotów ścisłych. 

O.M.: -Czy studiował Pan coś jeszcze po ukończeniu studiów polonistycznych? 

R.J.: -Studiowałem jeszcze historię, wiedzę o społeczeństwie(WOS),  później jeszcze 

technikę dla nauczycieli, bibliotekoznawstwo i informację naukowo -techniczną. 

K.D.: -Jaką sytuację wspomina Pan jako najśmieszniejszą z naszej szkoły? 

R.J.: -Kiedyś uczennica powiedziała mi, że najstarszą cywilizacją prekolumbijską  

są Australopici. 

 



O.M.: -Jaka jest Pana ulubiona ciekawostka historyczna? 

R.J.: -Interesują mnie wszystkie ciekawostki z wczesnego średniowiecza w Polsce. 

K.D.: -Czy praca z młodzieżą sprawia Panu przyjemność? 

R.J.: -Zawsze czuję się wtedy młodo. Praca z młodzieżą odmładza. 

O.M.: -Jakie jest Pana hobby? 

R.J.: -Kolekcjonuję książki związane z historią sztuki, biegam. 

K.D.: -Słyszałyśmy, że lubi Pan niecodzienne potrawy. Czy może nam Pan coś o tym 

opowiedzieć? 

R.J.: -Lubię próbować wszystkiego co egzotyczne, przepadam za owocami morza. 

O.M.: -Jaką kuchnią świata się Pan interesuje? 

R.J.: -Głównie śródziemnomorską. 

K.D.: -Jaki stosunek ma Pan do zwierząt? 

R.J.: -Uwielbiam zwierzęta, traktuję je jak domowników. 

O.M.: -Czy lubi Pan podróżować? Gdzie już Pan był? 

R.J.: -Lubię podróżować po Polsce, szczególnie uwielbiam góry. Wakacje lubię spę-

dzać w Chorwacji bo podoba mi się kultura bałkańska. Odwiedziłem wiele miast we 

Francji, Belgii, Niemczech, Czechach i na Słowacji. Strasznie podoba mi się Wiedeń. 

K.D.: -Czy ma Pan jeszcze jakieś marzenie, które nie zostały zrealizowanie? 

R.J.: -Marzę o wyjeździe  do Lizbony i Porto a także o przejściu szlaku św. Jakuba do 

Santiago de Compostella. 

K.D. i O.M.: - Życzymy jak najszybszego zrealizowania Pana marzeń i planów i bardzo 

dziękujemy za udzielenie nam tak ciekawego wywiadu. 

 

 



Wywiad z nauczycielką- niepoprawną optymistką, 

która narzeka tylko na to, że doba ma za mało godzin…. 

czyli z Panią Pauliną Rzepecką 

 

Na rozmowę z nami, zgodziła się Pani Paulina Rzepecka- nauczycielka języka angiel-

skiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie i wychowawczyni klasy VIII. 

 

K.J.: -Jak wyglądało Pani dzieciństwo? Czy stwarzała Pani kłopoty rodzicom bę-

dąc dzieckiem?  

P.R.: Gdy byłam małym dzieckiem (w porównaniu do mojego brata) byłam bardzo 

grzeczna. Rodzice nie musieli mnie pilnować .           

W.S.: -Jakie miała pani plany będąc w naszym wieku? Od zawsze chciała Pani zostać na-

uczycielem? 

P.R.: W dzieciństwie nie miałam pojęcia co będę robiła w przyszłości i czym będę się zaj-

mowała. Co do drugiego pytania, nigdy w życiu nie myślałam, że zostanę nauczycielem. 

Jak zresztą większość moich znajomych ze studiów mimo, że studiowaliśmy na kierunku 

nauczycielskim.  

K.J.: -Jak zaczęła się Pani kariera w szkole? Po ukończeniu jakich studiów wybrała Pani 

właśnie tę pracę?  

P.R.: -Zaczęłam od szkoły ponadpodstawowej, której obecnie już nie ma. Było to Kole-

gium Języków Obcych w Lesznie, w którym sporo zajęć mieliśmy z tak zwanymi „native 

speakerami”, czyli wykładowcami z Wielkiej Brytanii i USA. Następnie zdałam egzamin 

licencjacki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do magisterki przystąpiłam 

w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku filologii angielskiej, gdzie poznałam 

wspaniałych ludzi, a pobyt w Gdańsku zaliczam do bardzo udanych.  

W.S.: -Skąd wzięło się zainteresowanie językiem obcym? 

P.R.: -Wszystko zaczęło się przez moją mamę, która już w przedszkolu, zapisała mnie na 

dodatkowe lekcje języka angielskiego. Razem z koleżankami chodziłam na te zajęcia przez 

bardzo długi czas. Od tego momentu moje zainteresowanie  językiem angielskim znacz-

nie wzrosło.  

 

K.J.: -Co najbardziej lubi Pani w byciu nauczycielką? A co najbardziej Pani przeszkadza?  

P.R.: Bardzo lubię przekazywać moją wiedzę innym, ale też lubię rozmawiać z uczniami. 

Najgorsze jest to, że trzeba wypisywać mnóstwo papierów, które i tak często się do nicze-

go nie przydają.  



W.S.: -W jaki sposób spędza Pani swój czas wolny?  

P.R.: -Może zacznijmy od tego, że bardzo brakuje mi czasu na rozwijanie swoich zaintere-

sowań, ale lettering i akwarele to podstawa! Najchętniej spędziłabym cały dzień na robie-

niu różnych wyzwań i ciekawych akcji, ale to nie jedyna z rzeczy, którymi się zajmuje. Lu-

bię wyjeżdżać i spędzać czas z rodziną. Uwielbiam też czytać ciekawe książki, wystarczy mi 

tylko kubek kawy, ciepły kocyk i święty spokój-to jest właśnie to, co uwielbiam!  

 

K.J.: -Jak zaczęła się Pani przygoda z brush lettering’iem-sztuką pięknego pisania?  

P.R.: -W zasadzie, zaczęło się od akcji na Facebook’ u, która nosiła nazwę “Kochamy pismo 

ręczne”. Chodziło w niej głównie o to, aby codziennie napisać coś, co wcześniej wymyślił 

organizator wyzwania. Nie byłabym sobą, gdybym opuściła takie akcje. Przepisywałam 

jednocześnie poznając brush lettering. Wkręciłam się w to tak bardzo, że zaczęłam kupo-

wać wiele pisaków i zeszytów przeznaczonych właśnie do tego. Z czasem zaczęłam regu-

larnie ćwiczyć i brać udział w wielu innych wyzwaniach, co przyniosło oczekiwane efekty. 

Od niedawna postanowiłam uczyć brush lettering ‘u w szkole.  

 

W.S.: -Lubi pani podróżować?  

P.R.: -Kocham podróżować, ale niestety brakuje mi na to czasu. Byłam już raz w Anglii. W 

planach jest Londyn, Szkocja, Stany Zjednoczone i Australia. Zawsze chciałam tam poje-

chać ze względu na interesujące miejsca do zwiedzania. Zawsze chciałam też wybrać się 

do Japonii.  

 

K.J.: -Jaki jest Pani stosunek do zwierząt? Posiada Pani jakiegoś pupila? 

P.R.: -Bardzo lubię zwierzęta. Mam tylko jednego rudego kota, lecz sprawia on radość każ-

demu z domowników. Gdybym miała możliwość, miałabym więcej zwierząt.  

 

W.S.: -Jakie są Pani plany i marzenia na przyszłość ? 

P.R.: -Przede wszystkim chciałabym zorganizować chociaż kilka wyjazdów za granicę, ale 

chyba najbardziej chciałabym, aby wydłużono dobę, ponieważ nigdy na nic nie wystarcza 

mi czasu. Na tę chwilę zaczęłam robić wiele kreatywnych rzeczy, takich jak lettering czy 

malowanie farbami na różne sposoby. Na pewno chciałabym się dalej rozwijać w tym kie-

runku.  

K.J. i W.S.: -Bardzo dziękujemy, że znalazła pani czas na naszą rozmowę. Życzymy zrealizo-

wania swoich planów oraz tych wymarzonych podróży.  

                                                                                                         

 



Wywiad  z nauczycielką, która uwielbia podróżować, tre-
nować oraz śpiewać !!! …. 

czyli z Panią Anną Andrzejewską 
 

 Z.K. : - Naszym gościem jest dziś Pani Anna Andrzejewska, która uczy języka niemieckiego 
w naszej szkole. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy będą Pani marzenia i plany na przy-
szłość.  

 

W.K.:- Przygotowałyśmy dla Pani kilka pytań. 

 

Z.K.:- Skąd wzięło się zainteresowanie językiem niemieckim? Od zawsze się nim Pani inte-
resowała  czy może coś panią do tego przekonało ?  

 

A.A.:- Nie od zawsze interesowałam się tym językiem. Gdy byłam w szkole podstawowej i 
gimnazjum nie myślałam, że kiedykolwiek zostanę nauczycielką języka niemieckiego. W 
sumie to dużo bardziej interesowałam się wtedy chemią. Moje zainteresowanie do  języka 
niemieckiego zrodziło się, gdy byłam w liceum. Zawdzięczam to Pani Marioli Sz., która 
uczyła mnie tego przedmiotu. Każdą lekcje wspominam bardzo dobrze, to osoba, która 
świetnie potrafiła przekazać wiedzę, wszystko dokładnie tłumaczyła i utrzymywała bardzo 
dobry kontakt z uczniami. To właśnie Pani Mariola Sz.  zainteresowała mnie językiem nie-
mieckim. Od tamtego momentu  wiedziałam czym będę się zajmować w życiu. :)  Ukoń-
czyłam odpowiednie studia, następnie wyjechałam dwa razy na kurs językowy do Nie-
miec, do Berlina oraz do Austrii do Wiednia. Będąc na kursie poznałam dużo ciekawych 
ludzi z różnych krajów, min. z  Turcji, Włoch, Wietnamu, Arabii Saudyjskiej, Meksyku,  itd. 
z którymi do dziś utrzymuję kontakt. 

 

W.K.:- To jeśli jesteśmy przy tym temacie, chciałabym zapytać, od jak dawna uczy Pani ję-
zyka niemieckiego.  

 

A.A.:- Języka niemieckiego uczę już dość długo. Zaczęłam pracę, gdy tylko zdobyłam odpo-
wiednie kwalifikacje.  

 

Z.K.:- Czy lubi Pani swoją pracę ?  

 

A.A.:- Tak, bardzo. Lubię pracować z młodymi ludźmi. Bardzo się cieszę, gdy widzę jak ucz-
niowie robią postępy w nauce nowego języka obcego. Dzięki tej pracy można odkryć moc-
ne i słabe strony nie tylko uczniów ale i swoje ;)  



 

Kolejna przygoda czekała na mnie podczas kręcenia scen do serialu „ Dom pod Dwoma 
Orłami” w reżyserii Waldemara  Krzystka. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadcze-
nie. Praca na planie jest często bardzo  trudna i długa, ale jeśli ktoś ma ochotę się spraw-
dzić, to jak najbardziej polecam, zawsze można spróbować. :)  

  

Z.K:- To niesamowite! Pewnie niejedna osoba chciałaby przeżyć to, co Pani. 

 

W.K.: - Ma Pani jeszcze wolny czas na odpoczynek?  

A.A.: - Tak, oczywiście. Mimo tego, że mam dużo pracy i innych zajęć, znajduję czas na re-
laks. 

 

Z.K.: Czy może nam Pani powiedzieć o planach na przyszłość ?  

A.A.: Plany na przyszłość oczywiście mam, ale póki co nie będę ich zdradzać.  

 

W.K.: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jesteśmy Pani bardzo wdzięczne za wzięcie 
udziału w naszym wywiadzie.  

 

Z.K.:- Jeszcze raz dziękujemy za podzielenie się z nami ciekawostkami o sobie, poświęco-
ny czas i chęci.  Życzymy dalszych sukcesów.  

 

A.A.:- Ja też bardzo dziękuję i również życzę Wam sukcesów w nauce, spełnienia marzeń. 
i pamiętajcie, nie ma rzeczy niemożliwych !  :) 

 

                                                                                                                                                       

 



      PANI JESIEŃ 
 

Jesień to kolorowa pora roku która zaczyna się 22 września, a kończy się 21 grudnia. Li-

ście zmieniają kolor, drzewa zrzucają liście, ptaki odlatują do ciepłych krajów ….  

Dlaczego?? 

 

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę? 

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. Gdy zbliża się 

zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu 

barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe. 

Dlaczego drzewa zrzucają liście? 

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem do zrzuce-

nia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze, między liściem a 

gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje dopływać wo-

da. Liść usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi. 

Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów? 

Ptaki jesienią odlatują bo nie mają wystarczającej ilości pokarmu w okresie zimowym. 

Odlatują na południe, dlatego że tam, gdy u nas jest zima i jest zimno, to tam na połu-

dniu jest ciepło. Jest tam wię też to, co potrzebne im do przeżycia, czyli owady, pająki, 

nasiona, owoce itp. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków, które zostają w Pol-

sce. 

 

Skąd ptaki wiedzą, że czas już odlatywać do ciepłych krajów? 

Na decyzję o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu i ni-

ska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdopodobniej dłu-

gość dnia. Im bliżej zimy, tym dni stają się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie, 

jak my kalendarz. 

 

Jak inne zwierzęta przygotowują się do zimy? 

sen zimowy, w który zapadają niedźwiedzie, jeże, borsuki. Jesienią spożywają duże ilo-

ści pożywienia, dzięki temu gromadzą zapasy tłuszczu, który ma wystarczyć na zimowe 

czasy. Wiewiórki na zimowe czasy gromadzą zapasy w swoich dziuplach i kryjówkach 

w ziemi. 

      PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH W CHŁODNE DNI I DOKARMIAJMY JE!!! 

 



To już jesień! …. Za  chwilę będzie zima!!…   

A więc dbajmy o nasze zdrowie!!! 

 

 

Minęło już nasze ukochane lato. Nadeszła jesień. Wraz z nią nie tylko złote liście na 

drzewach, ale także częste zmiany pogody. Pojawiają się poranne przymrozki oraz niespo-

dziewane opady deszczu. To czas, w którym każdy z nas musi zadbać o swoje zdrowie. Je-

sienią jesteśmy częściej narażeni na choroby. A więc musimy ubierać się stosownie do po-

gody. Proponuję ubiór na ,,cebulkę’’. Powinni-

śmy także zadbać o naszą dietę. Już nie może-

my urwać z krzaczka świeżej maliny czy tru-

skawki, przez co możemy się narazić na brak 

witamin, które wspierają naszą odporność. 

Musimy wzbogacić zatem swoją dietę w moc 

witamin i warzyw. Słoneczko też zachodzi 

wcześniej, jego brak powoduje często, że je-

steśmy zmęczeni. W tej sytuacji możemy 

wspomóc się witaminą D, którą kupimy w każ-

dej aptece. Ja jednak zamiast iść do apteki 

proponuję wybrać się na długi jesienny spacer lub jazdę rowerem. Ruch na pewno poprawi 

nasze samopoczucie. Aktywność sprawia, że jesteśmy zdrowsi i silniejsi. Nie musimy forso-

wać się treningami, ważne są jednak regularne ćwiczenia. Pamiętajmy także, że nadal pije-

my dużo wody by nawadniać cały organizm.  

 

ŻYCZĘ ZDRÓWKA I JAK NAJLEPSZEGO SAMOPOCZUCIA!!! 

 



JAK MIEĆ LEPSZE OCENY ? 

Myślicie czasem o tym, jak mieć lepsze oceny? I jak się zabrać za ich poprawianie? 

My wiemy jedno: najlepiej od razu i najlepiej bardzo konkretnie!  

Zamiast marzyć, że “chciałbyś się lepiej uczyć”,  już dziś postanów, co możesz zrobić, co 

możesz zrobić inaczej. I po prostu to zrób. Nasza lista Ci w tym pomoże! 

1. Ucz się praktycznie. Zamiast tłuc nudne zadania, mierz drzewa. 

Zamiast wkuwać na pamięć słówka, rozmawiaj z 

Anglikami przez sieć. Przenieś naukę do życia! 

2. Czytaj książki.  Dawno udowodniono, że lu-

dzie, którzy czytają co najmniej jedną książkę ty-

godniowo, mają bogatszy słownik i - lepsze oce-

ny. Czytanie to jedna z tych rzeczy, która jest do-

bra - i jest zupełnie za darmo. Skorzystaj z tego! 

3. Zadbaj o to, żeby nic nie rozpraszało Cię na 

lekcjach i w domu -w czasie gdy chcesz się uczyć.  

4. Jedz warzywa, owoce i orzechy. Na samych 

słodyczach Twój mózg nie ma siły pracować. 

5. Rysuj wykresy, mapy myśli, schematy dotyczące wszystkiego, czego się uczysz, np. bo-

haterów lektur. Zapamiętaj rysunki w książce, szczególnie do biologii i geografii. One nie 

są tylko dla ozdoby. Pomogą - szczególnie jeśli jesteś wzrokowcem. 

6. Nie trać czasu. W samochodzie - powtarzaj angielski. Jeśli idziesz piechotą - powtarzaj 

wiersz albo przepytuj brata z historii. 

7. Uprawiaj sport, najlepiej na powietrzu. Dotleniony mózg lepiej pracuje. 

8. Korzystaj z pomocy naukowych. Globus, mapa czy mikroskop to nie tylko staroświecki 

element wystroju pokoju czy klasy. Naucz się z nich korzystać. 

9. Przygotuj się do lekcji wcześniej.  Plecak spakuj najlepiej dzień wcześniej- wieczorem, 

na spokojnie,  by o niczym nie zapomnieć.  

10. Bądź punktualny. Wstań wcześniej, zjedz porządne śniadanie i spokojnie przygotuj się 

do wyjścia. 

 

 



 

 

BĄDŹ KREATYWNY 

Nie bój się myśleć inaczej niż wszyscy. 

 

BĄDŹ AKTYWNY 

Zgłaszaj się, bierz udział w konkursach. 

 

 

 

 

BĄDŹ DOBRYM KOLEGĄ 

Z fajnymi ludźmi łatwiej się uczyć. 

 

SPISZ SWOJE POSTANOWIENIA 

Najlepiej na kartce i powieś w widocznym miejscu.  

Niech staną się Twoimi 

celami. 

 



Andrzejki  tuż tuż…… 
 

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 

Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. 

Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 roku. Dzień ten przypada 

na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizo-

wania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W Szkocji obcho-

dzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym. Niegdyś wróżby 

andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla nie-

zamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo 

andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odo-

sobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach 

rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą 

zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne 

Indywidualne 

 1. Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagra-

biano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża. 

 2. Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie 

mógł ukazać się jej przyszły ukochany. 

 3. Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w 

wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż. 

 

Zbiorowe (dobrze nam znane ;) 

1. Lanie wosku przez dziurkę od klucza na zimną wodę, a następnie rzucanie cienia po-

wstałej figury. Jeżeli cień pokazywał np. krzyż mogło to oznaczać śmierć lub stan zakonny. 

2. Losowanie przedmiotów o symbolicznym zna-

czeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrącz-

ka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – 

stan zakonny. 

3. Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim 

butów zgromadzonych panien: ta której but pierw-

szy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za 

mąż. 

4. Nasłuchiwanie z której strony zaszczeka pies, ta 

z której nadejdzie szczekanie nadejdzie również przyszły kandydat na męża. 

 



 

 

5. Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców. Właścicielka 

kulki która jako pierwsza została zjedzona miała w najbliższym czasie wyjść za mąż. 

6. Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; 

dziewczyna do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść 

za mąż. 

7. Dziewczyny kładły na ławie placki posmaro-

wane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczy-

na, której placek został najpierw zjedzony jako 

pierwsza miała wyjść za mąż. 

8. Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch 

kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłop-

ców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała 

z czystej strony kartkę z imionami chłopców 

tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała po-

tem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali 

kartkę z imionami dziewczyn. (wróżba nowoczesna, znana w całej Polsce). 

 

 

Andrzejki to czas na spotkanie z przyjaciółmi. Oczywiście wróżby te nie zaw-

sze się spełniają, ale można mieć przy nich dużo zabawy,  

czego Wam oczywiście serdecznie życzymy. 



                                                     Humor na jesień!!! 
 

 

Gdy jest jesień- niestety często mamy  ponure humorki. 

Postaram się to zmienić!!!   

 
-Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku? 
-Bo można dostać z liścia. 
 

Katechetka pyta się Jasia: 

-Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

-Jesienią. 

-Dlaczego akurat jesienią? 

-Bo wtedy jest najwięcej jabłek. 

 

Nauczyciel pyta 7 klasy: 

-Dlaczego jesteście przygnębieni? 

-Bo jesienią w siódmej jest gorzej niż jesienią w szóstej klasie. 

-Dlaczego? 

-BO WIĘCEJ ZADAJĄ!!!!!!! 

 
Pani pyta się Kasi: 
-Kasiu, co to jest litr? 
-To samo co kilogram, tylko na 
 mokro. 
 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Stasia: 

- Gdzie leży Kuba? 

Na to Staś: 

- Kuba leży w domu, ma grypę. 

 

Kasia po powrocie ze szkoły: 

- Mamusiu, mogę iść się pobawić? 

- Z tą dziurą w rajstopach? 

- Nie… z tą Jolą z drugiego piętra. 

 

Podczas przerwy siedzi dwóch uczniów: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie  wielka ochota, żeby się pouczyć.. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przyjdzie. 



 

- Mamusiu, spełniliśmy dziś we  trzech z kolegami dobry uczynek. Przeprowadziliśmy sta-
ruszkę przez ulicę. 

- To bardzo ładnie z waszej  strony, ale dlaczego aż we trzech? 

- Bo stawiała opór. 

 

 

- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Jak to się stało? 

- To nie moja wina. Było ciemno, nie widziałem tego drugiego. 

 

 

Pani pyta się dzieci na lekcji, jakie znają ssaki. Zgłasza się Ania: 

- Żyrafa. 

Potem zgłasza się Jasiu i mówi: 

- Toperz. 

- Jasiu!!! Mówi się nietoperz. 

Na to Jasiu: 

Jak nietoperz, to nie wiem. 

  

 

Jasiu wraca do domu z worem pełnym jabłek. Mama się go pyta: 
- Jasiu skąd ty masz tyle jabłek? 
- Od sąsiada. 
- A on wie o tym? 
- No pewnie, przecież mnie gonił! ! 

 

 



Z zeszytu babci Gracjana 

W tym wydaniu gazetki postanowiłem dodać kilka przepisów 

na dania z dyni. Jest to doskonały dodatek na jesienne posił-

ki. Dynia wzmacnia nasz układ odpornościowy, dba o piękną 

skórę oraz zwalcza wirusy. Jest lekkostrawna, niskokalorycz-

na i świetnie smakuje w wielu wariantach od deserów, po-

przez ciasta, dżemy i…. pierog. 

Wszystkie przepisy pochodzą oczywiście z zeszytu mojej bab-

ci. Są przetestowane, wypróbowane i naprawdę godne pole-

cenia.  

 

Pierogi z farszem z dyni 

Ciasto pierogowe przygotowujemy według własnego uznania. 

Składniki na farsz: 

400 gram dyni 

500 gram twarogu 

1 łyżka mielonego imbiru 

½ łyżeczki gałki muszkatołowej  

trochę cynamonu 

sól, pieprz do smaku 

Przygotowanie: 

Dynię myjemy, kroimy i oczyszczamy z pestek, następnie umieszczamy w piekarniku. Pie-

czemy około 25 minut w temperaturze 180 stopni Celcjusza. Po ostudzeniu mieszamy z 

twarogiem i przyprawami. 



Dżem z dyni 
 

 

Składniki: 

 

4 kg. dyni 

1,5 kg. cukru 

3 opakowania galaretek pomarańczowych 

1 opakowanie kwasku cytrynowego 

1 olejek pomarańczowy 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

 

1. Dynię przekrawamy, obieramy ze skórki i wydrążamy pestki. Miąższ kroimy w kostkę, 

gotujemy na bardzo małym ogniu ok. 2 godzin, co jakiś czas mieszając. 

2. Dynię rozgniatamy. Wsypujemy cukier i chwilę gotujemy. Dodajemy galaretki i kwasek 

cytrynowy. Wlewamy olejek pomarańczowy i mieszamy. 

3. Gorący dżem nakładamy do słoików, zakręcamy i odwracamy do góry dnem. Zostawiamy 

do ostygnięcia 



     Ciasto dyniowe z kremem budyniowo-serowym 

 

 

Składniki: 

 2 szklanki mąki 

 400 g. puree z dyni (można dać 2 szklanki startej na małych oczkach surowej dyni) 

 1 szklanka cukru 

 2 łyżeczki sody 

 3\4 szklanki  oleju 

 1\4 szklanki mleka 

 2 jajka 

 1 łyżeczka cynamonu, ½ łyżeczki imbi- ru w 

proszku, szczypta soli 

Cukier waniliowy 
Krem budyniowo-serowy: 

 1 budyń śmietankowy 

 1 łyżka cukru waniliowego 

 250 gram serka mascarpone 

 0,5 litra mleka 

 2 łyżki cukru 
 

 

Ugotować budyń i dodać cukier. Serek mascarpone połączyć z ugotowanym, ostudzonym 

budyniem i cukrem waniliowym.  

 

 

Ciasto dyniowe: Jajka ubić z cukrem na puszysta masę, dodać olej, mleko i dynię. Mąkę 

z sodą, cynamonem i imbirem wymieszać w osobnym naczyniu, połączyć z mokrymi 

składnikami i dokładnie wymieszać. Ciasto nałożyć do tortownicy i piec około 30-35 minut 

w nagrzanym do 180st.C piekarniku. Po upieczeniu przeciąć ciasto na dwie części i przeło-

żyć kremem.  



KĄCIK MOLI KSIĄŻKOWYCH 

 

Sprytny, dowcipny i śmieszny - taki jest właśnie bohater książek                       

z serii o Koszmarnym Karolku. 

,,Koszmarny Karolek” to książka dla sprytnych dzieci i dla tych, 

które lubią przeżywać śmieszne przygody. Ta książka na pewno 

Was rozśmieszy. Naprawdę polecam tę książkę! 

 

 

Czy znacie Małego Księcia, jego wymagającą Różę i planetę 

o trzech wulkanach? Jeśli na rysunku w tej skrzynce powyżej widzisz  ……..  baranka, to zna-

czy, że możesz zostać jego przyjacielem. 

 Narysujesz mu baranka? 

„...Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu...” -książeczka, niby dziecinna – na co wskazują 

odręczne, błahe obrazki jak również ilość stron, ale 

tak naprawdę bardzo głęboka i życiowa. Wiele cyta-

tów z „Małego Księcia” można odnieść do naszego 

życia… Książeczka daje bardzo dużo do myślenia.., za-

stanawiania się dokąd i po co tak naprawdę biegniemy.. i jak dużo często tracimy przez zwy-

czajne niezauważanie istoty… 

  

                                                                                                                      POLECAMY! 


