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SŁOWO OD REDAKCJI 

Witajcie! 
Witamy wszystkich Uczniów naszej szkoły!                                                                                                                 

Mamy nadzieję, że wakacje minęły Wam miło i jesteście chętni                      

do nauki! Życzymy Wam samych piątek i szóstek w nowym roku 

szkolnym. Zapraszamy do lektury naszego, pierwszego w tym roku 

szkolnym, numeru  i rozwiązywania ciekawych zadań, wymyślonych specjalnie dla Was!!! 

Dodamy, że zmienił się skład zespołu redakcyjnego „ Sówki”. Nowi młodzi dziennikarze są pełni zapału              

i fantastycznych pomysłów. 

 

Pamiętajcie 

Gazetkę tworzymy dla WAS i o WAS, dlatego z niecierpliwością czekamy na Wasze pomysły. 

 

  

Serdecznie witamy w progach naszej szkoły wszystkich Pierwszoklasistów, a także nowych Nauczycieli : 

 

panią Annę Korbę  (j.polski, biblioteka)  

panią Annę Kotrys (świetlica)   

panią Monikę Kęczkowską (świetlica)  

panią Agnieszkę Kanię (j.angielski)  

panią Marlenę Kapyś (nauczanie wczesnoszkolne)  

 

panią Annę Kaczmarzyk (nauczanie wczesnoszkolne)  

panią Małgorzatę Szebską (pedagog)  

panią  Ewę Król           ( psycholog ) 

   Wszystkim nauczycielom życzymy, aby ten rok                    

nie był dla nich udręką w ich codziennym życiu.               

Życzymy również radości ze stawiania dobrych ocen.  

 

 W roku szkolnym 2014/2015 naszymi sprawami będą zajmować się uczniowie, wybrani przez społeczność  szkoły do 
Samorządu Uczniowskiego,  pod czujnym okiem nowych opiekunów: pani  Yewgenii  Vasiny  i pani Moniki Kamińskiej. 
Oto oni: 

Emil Kotkiewicz - przewodniczący – 6c  

Jakub Pietras kl. 6c - zastępca 
Michał Kruk kl. 6c - zastępca 

Joanna Duda kl. 5a 
Marlena Jędrasik kl. 5b 

Nika Wasiłek kl. 5b 
Miłosz Łodziński kl. 6a 

Zuzanna Grabowska kl. 6b 
Hanna Sokół kl. 6c 

Julia Łaba kl. 6c 

http://www.google.pl/imgres?q=przedszkolaki&hl=pl&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=XJbt9N-YpGjLkM:&imgrefurl=http://przedszkole4.tbg.net.pl/&docid=ML7spgt_zVIbNM&w=211&h=146&ei=QueAToC_BZCN4gTPyJ2oDg&zoom=1


 
 

 

 

KĄCIK DLA DYREKTORA SZKOŁY 

,,Chciałabym złożyć wszystkim uczniom z okazji nowego roku szkolnego,  
wprawdzie on trwa już  dwa miesiące, najlepsze życzenia. Samych sukcesów w 
nauce, dużo zdrowia, no bo trzeba mieć zdrowie, żeby się dużo uczyć, żeby jak 

najwięcej uczniów poszło na Spotkanie Najlepszych, czyli wysokich ocen, 
średnich z przedmiotów nauczania i wysokich ocen  z zachowania, oczywiście 

żeby godnie reprezentowali szkołę zawsze, gdzie tylko będą czy na 
uroczystościach, czy nu ulicy, czy z rodzicami. Życzenia składam również  
nauczycielom, żeby mieli siły do pracy, cierpliwość do Was   i żeby Wam 
przekazywali dużo wiedzy, a Wy żebyście tę wiedzę chłonęli  i uczyli się. 

Wszystkiego najlepszego” 
 

Dyrektor Szkoły 
Halina Daniel 

( rozmowę przeprowadziła Julia Kula kl. Vc  ) 
 

 

 

Kącik Pozdrowień Uczniowskich 

 

 

To miejsce na Wasze pozdrowienia! 

Możecie za naszym pośrednictwem pozdrowić kogo tylko chcecie. 

W tym kąciku umieścimy pozdrowienia  

ciekawe, zaskakujące czy zabawne (nie tylko informację kto, kogo pozdrawia)  

Liczymy na Waszą inwencję twórczą! 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?q=sowa+-+clipardy&hl=pl&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=wFenkXeI0MXBiM:&imgrefurl=http://pl.123rf.com/photo_9634086_sowa-nauczyciel-fikcyjnym-charakterem-czyta-ksi--k.html&docid=tYSMbs3mqxJeHM&w=168&h=163&ei=xemATou2CLKM4gTynOzEDg&zoom=1&iact=rc&dur=719&page=3&tbnh=125&tbnw=130&start=48&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:48&tx=69&ty=64


 
 

 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ 

Tym, którzy są nowi w naszej szkole proponujemy maleńki łyczek 

historii . 

Historia szkoły 

Dzieje naszej szkoły rozpoczynają się w 1934 roku wraz  z nadaniem jej numeru.  Mieściła się ona w budynku 
przy ulicy Polnej. 
Od dnia 5 października 1934 roku Szkoła Powszechna Nr 2  w Puławach zajmowała dwa budynki: jeden przy ul. 
Polnej, drugi przy ul. Kościelnej. W szkole przy Polnej uczyli się chłopcy, a przy Kościelnej dziewczęta. 
Pierwszą kierowniczką Szkoły Powszechnej Nr 2 była pani Joanna Maksymowicz. Uczyło się w niej 500 uczniów.                 
Do wybuchu  II wojny światowej szkoła rozwijała się. 
Podczas wojny poza nauczaniem jawnym, nauczyciela prowadzili też tajne komplety. We wrześniu 1944 roku szkoła 
przestała funkcjonować z powodu działań frontowych. Dopiero w marcu 1945 roku wznowiono jej działalność.                      
Ale nauka odbywała się w budynku Szkoły Nr 3. Do własnego budynku przy ul. Polnej Szkoła Nr 2 powróciła                       
14 marca. Pierwszego  września 1948 roku pan Bolesław Grzebalski przenosi szkołę do tworzącej się w Liceum                                    
ks. A. J. Czartoryskiego Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Puławach. Trwa to                              
do roku 1959, kiedy Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymuje nowy budynek na rogu ulic Aleja Mała i PCK, który zajmuje 
do dziś. 
W roku 1962 społeczność szkolna otrzymuje sztandar.  Dziewiątego czerwca 1979 roku, po dwuletnich staraniach 
szkole nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 1985 roku z okazji 25- lecia budynku rozbudowano boisko 
szkolne. 
Od 1 września 1994 roku dyrektorem jest pani Halina Daniel, a szkoła pod jej kierownictwem rozwija się.                      
W 2009 roku obchodziliśmy 75 lecie szkoły, 50 lecie w obecnym budynku i 30 lecie nadania imienia. 
Szkoła przeszła modernizację. Mamy nowe szatnie, piękną elewację, wspaniałe boisko sportowe. 

Adam Kopeć ( absolwent szkoły ) 

 

 

NIESPODZIANKA!!! 

W szkole naszym gościem był pan Zbigniew Kiełb historyk, kronikarz Ziemi 

Puławskiej … 

1.  

 

-Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z historią, co o tym 

zadecydowało? 
 

Od zawsze ciekawiła mnie przeszłość. Miały na to wpływ 

opowieści mojej babci o jej przeżyciach podczas II Wojny 

Światowej. Natomiast w 1993 r. w szkole podstawowej podczas lekcji 

historii i wychowawczej poruszona wówczas kwestia moich zainteresowań uaktywniła obecna 

pasję. Zaczęło się wszytko od monet, a więc numizmatyki, a od niej już blisko było do 

przeszłości nie tylko tej lokalnej, ale również ogólnopaństwowej. Na początku zbierałem 

monety. Aby je identyfikować trzeba było znać historię i tak się to wszytko potoczyło, z czasem 



 
 

zacząłem ją zgłębiać, a następnie studiować, badać oraz edukować. Tak więc pasja towarzyszy 

mi już 21 rok, dzięki niej pracuję zawodowo jako historyk.  

- Zajmuje się pan historią, heraldyką, numizmatyką oraz archiwistyką. Która z tych 

dziedzin jest panu najbliższa i dlaczego? 
 

Najbliższą numizmatyka od niej wszytko sie zaczęło i dalej się nią zajmuję, również naukowo,               

a następnie historia, bez której nie da się zgłębiać numizmatyki. Pozostałe dziedziny są efektem 

specjalizacji studiów historycznych, które razem z numizmatyka są istotnymi narzędziami                

w badaniu przeszłości. 

 - Pisze pan książki. Którą z nich uważa pan za najlepszą publikację? 
 

Ciężko powiedzieć, która jest najlepsza :) Najlepsza pod jakim względem? Merytorycznym              

czy wydawniczym? W 2010 r. wydałem książkę Przerwane życiorysy... Listy katyńskie osób 

związanych z Puławami i ziemią puławską oraz Dęblinem do 1939 r. Uważam ją za książkę 

życia, gdyż nie zakładałem, że taka napiszę, a tym bardziej o tak trudnym temacie. Nie miałem 

też świadomości, że odkryję 116 ofiar związanych z naszym regionem, o których nikt nic                 

nie wiedział. Zatem książką ta stała się nie tylko ważna ze względu na wyjątkowe odkrycie 

naukowe ale stała się tez moim pomnikiem pamięci o tych których zamordowano w 1940 r. 

Tym bardziej sobie ją cenię, gdyż miałem możliwość przekazania ją dzieciom i wnukom                  

oraz prawnukom pomordowanych Polaków . To są piękne wzruszające i ważne chwile, 

rozmowy z tymi ludźmi, którzy nie marzyli, że ich bliscy zostaną wydobyci z zapomnienia. 

 - Na pokazie był pan w rekonstrukcji munduru ppłk. Stanisława Magnuszewskiego. Ile 

zajmuje zrekonstruowanie takiego munduru? Od czego pan zaczął? Dlaczego akurat 

wybrał Pan tę postać? 

 

Może zacznę od końca :) od 2007 r. zajmuję się badaniem dziejów 2 Pułku Saperów 

Kaniowskich, którzy stacjonowali w Puławach w latach 1921-1939. Co roku staram się coś 

przygotować w ramach ocalenia pamięci o nich i tak powstał książka, artykuły, kalendarze, 

wystawy, prelekcje, wykłady edukacyjne, uroczystości, czy piknik historyczny. Z czasem 

zainteresowanie mieszkańców i miłośników wojskowości wzrastało, a i ja rozpocząłem 

prowadzić wiele działań edukacyjnych. W tym celu postanowiłem zrekonstruować mundur 

kaniowczyka, aby dzięki niemu w nieco ciekawszy sposób ukazać przeszłość tej formacji. 

Zacząłem się zastanawiać jaki to ma być mundur z 1919, 1927 czy 1936 r. garnizonowy ,                  

czy polowy? Wpadłem wówczas na pomysł ,aby zrekonstruować wierną replikę munduru 

konkretnego żołnierza..., ale jakiego? I tu los się uśmiechnął, kiedy w 2012 r. poznałem 

krewnych ppłk. S. Magnuszewskiego, którzy opowiedzieli mi prawdziwą ,jakże zawiłą i często 

smutną historię dowódcy 2 Pułku Saperów Kaniowskich z lat 1926-1932. W latach 2012-2013 

przekazali mi mnóstwo zdjęć, pamiętników, dokumentów i informacji po tym oficerze, na bazie 

których napisałem jego biogram i kilka artykułów. Poznałem szczegółowo jego losy.                         

Nie ukrywam, że stał mi się bardzo bliski, a mimo bohaterstwa i zasług został zapomniany przez 

badaczy dziejów Polski. Postanowiłem go przypomnieć i wówczas w 2013 r. podjąłem decyzję 

o rekonstrukcji ,tym bardziej, że posiadając tak ogromną bazę źródłową, a w szczególności 

zdjęcie S. Magnuszewskiego od urodzenia do śmierci, to będzie najlepszy wybór.                      

Tak 13 listopada 2013 r. zapadła decyzja o wykonaniu munduru garnizonowego                       



 
 

ppłk S. Magnuszewskiego z 1927 r., w którym mieszkając w Puławach dowodził żołnierzami. 

Biorąc pod uwagę losy tego żołnierza, Polaka i syna powstańca styczniowego, oficera armii 

carskiej, a następnie wojska polskiego w Rosji, więźnia bolszewickiego, uczestnika wojny              

1920 r., dowódcy kilku jednostek wojskowych, przeciwnika zamachu majowego, którego                   

za brak poparcia wyrzucono z wojska - stwierdziłem że na przykładzie tego człowieka można 

pokazać nie tylko jego trudną przeszłość, ale i zawiłe losy naszej ojczyzny.  Rekonstrukcja 

trwała 4 miesiące w jej efekcie powstał mundur garnizonowy z pełnym wyposażeniem w broń 

biała i palną czyli pistolet, wszelkie skórzane oporządzenie buty oficerskie z ostrogami                   

oraz wszelkie detale jakie nosił na mundurze ppłk S. Magnuszewski, a do tego rogatywka                    

i płaszcz wzór z 1924 r. Okazało się, że to nie tylko jedyna taka rekonstrukcja oficera wojsk 

saperskich w Polsce, ale również najszybsza w kraju :) Aby dobrze ją można było wykonać 

trzeba było znaleźć odpowiednie dobre firmy krawieckie, czapkarską i kaletnika oraz posiadać 

zdjęcia tegoż oficera w takim mundurze, co oczywiście udało się wykonać i dziś mogę 

prezentować dzieje puławskich kaniowczyków i ich dowódcy w tym mundurze. Obecnie 

rozpocząłem rekonstrukcje munduru galowego ppłk. S. Magnuszewskiego. 

 -Wielokrotnie gościł Pan w naszej  szkole, jakie są Pana wrażenia ? 
 

Wrażenia jak najlepsze, gdyż w żadnej ze szkół podstawowych nie spotkał mnie taki odzew. 

Wasz odzew, kiedy prosicie nauczycieli o moje przybycie na wasze lekcje, a do tego miła 

gościna i to na co czekam wiele, wiele pytań, na które lubię odpowiadać i dzielić się dzięki 

naszym spotkaniom swoją wiedzą o naszych wspólnych dziejach. Wielkim zaskoczeniem                   

był jeden z wykładów o historii Puław ,kiedy od Was otrzymałem bombkę choinkową                          

z napisem Zbigniew Kieł - człowiek z pasją. To było miłe, niezapomniane przeżycie. Takim 

zadowoleniem określę również naszą wyjątkową współpracę w zbiórce zniczy w ramach 

Zaduszek Historycznych i wspólne ich palenie na jednym z puławskich cmentarzy. Mogę                      

to wszytko podsumować jako wyjątkową i owocną współpracę na niwie edukacji historycznej              

o naszej małej ojczyźnie. 

 - Czy możemy liczyć na kolejne "spotkanie z historią?" 

 

Oczywiście, że tak najbliższe w ramach Zaduszek Historycznych 2014. A w 2015 r. zamierzam 

przygotować dla Was zupełnie inne spotkanie z przeszłością, którego celem będzie poznanie 

ludzi i ich codzienności, jacy i jaka tworzyła dawne nieistniejące Puławy.  

 - Dziękuję za wywiad. 
 

Również dziękuję za wyjątkowe spotkanie i jakże trafne pytania :)  

Wywiad przeprowadziła Weronika Daczka kl. VI b 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COŚ CIEKAWEGO DLA… CZYTELNIKA WNIKLKIWEGO 

Prawdziwe zabijacze nudy… 

Mimo, że skończyły się wakacje, to w wolne chwile warto sięgnąć po dobrą książkę. Oto pewna, książkowa 

propozycja na długie jesienne wieczory. 

 

„Kroniki Archeo” 

,,Kroniki Archeo” to seria książek o piątce przyjaciół, których nie opuszczają przygody. Bohaterowie książek, Jim, 

Martin, Mary Jane, Ania oraz Bartek to zwykli nastolatkowie, którzy nie potrafią usiedzieć w miejscu! Dużą zaletą 

książek jest to, że akcja każdej z nich dzieje się w innym kraju, np. w Egipcie, w Anglii lub w Grecji. To daje 

ogromną dawkę ciekawych historii i niezapomnianych wrażeń, a przy okazji można dowiedzieć się wielu ciekawych 

informacji, które autorka zapisuje po boku strony. 

Ciekawa, pełna humoru i zagadek seria książek, która mimo, że ma już trochę lat wciąż cieszy się ogromnym 

powodzeniem wśród czytelników. Fani serii wciąż proszą o następne tomy. Szczerze polecam te książki i życzę miłej 

lektury 

W co zagrać? 

Przedstawiam świetną grę karcianą „Dobble”.   

W „Dobble „ można grać z przyjaciółmi, z rodzicami lub z dziadkami. W „Dobble” trzeba wykazać się 

spostrzegawczością i refleksem. Chodzi o to, aby jak najszybciej znaleźć wspólny symbol na dwóch różnych kartach. 

Ale uwaga! Między dwiema kartami jest tylko jeden wspólny symbol! Gra jest świetna i mimo trochę wysokiej ceny 

myślę, że warto się nią zainteresować  

Aleksandra Pyda  kl.V a 

 
 

Zakończyły się niedawno eliminacje szkolne kuratoryjnych 

konkursów przedmiotowych, wszystkim laureatom 

serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, życząc 

powodzenia w kolejnych etapach. 

 
W naszej szkole organizowane są zajęcia dodatkowe, na 

których możemy rozwijać swoje zainteresowania.                                                

Oferta jest bardzo bogata, każdy może znaleźć coś dla 

siebie. 

 

 
W październiku, w szkole, została przeprowadzona 

ewakuacja uczniów i pracowników   na wypadek 

zagrożenia pożarowego. Uczniowie wraz z 

nauczycielami oraz wszyscy pracownicy szkoły  po 

usłyszeniu sygnału alarmowego udali się na boisko 

szkolne. Ewakuacja przebiegła bardzo szybko  i 

sprawnie. 

 

 

W ostatnim tygodniu września świętowaliśmy Dzień 

Chłopaka. Dziewczynki zaśpiewały kolegom 

uroczyste  'Sto lat", po czym złożyły im życzenia   

oraz wręczyły upominki. Ukoronowaniem święta była 

dyskoteka zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski.  

W dniu 24 września odbył się szkolny konkurs 

"Z wyobraźni" na najpiękniejszą pracę wykonaną z 

kolorowych gumek typu RAINBOW.  Wzięło w nim 

udział 56 uczniów z klas 1 - 6. Wszyscy pracowali 

z wielką pasją i pomysłowością. Organizatorami i 

pomysłodawcami konkursu byli uczniowie klasy 

5c. Opiekę nad uczniami 

sprawowały:wychowawczyni kl. 5c p. M. Skwarek 

i nauczycielka plastyki p. A.  Pajurek. 

Gratulujemy pomysłu!!!  

 



 
 

 
Mają swoje konta na Youtubie, dodają co raz to nowe  
filmiki, mają ponad 1000000 subskrypcji. Przedstawiamy 

Wam polskiego pingwina (Stuart Burton) oraz Jasia Dabrowskyego, youtuberów z pasją 
Minecraftową.      

 Polski pingwin, ma on 22 lata Jest angielsko-polskim  youtuberem  urodził się 7 stycznia.  

 

Jaś Dąbrowski, ma 14 lat mieszka w Legnicy Jest polskim youtuberem .    

                                                                            Lubi kebaby.              
Przygotowała Paulina Gawenda KL. VIb 

 

 

 

Wydaje Ci się , że znasz swojego nauczyciela? Przeczytaj to… 

Wywiad z p. Magdaleną Gawrońską 
 

Z zawodu jestem… - nauczycielem 
 
Pod prysznicem śpiewam…  - Mydło lubi zabawę    (śmiech) 
 
Rano najczęściej piję…  - kawę 
 
Moim ulubionym aktorem  jest… - Johny Deep 
 
Na spacery chodzę … - rzadko 
 
Najbardziej lubię … - swoją pracę :) 
 
Praca w szkole jest dla mnie …. - wyzwaniem 
 
Moją pasją…. – są dzieci 
 
Kolekcjonuję …  - hmm...Niczego nie kolekcjonuję  (śmiech) 
 
Moja ulubiona muzyka…   - rock i jazz 
 
Nielubię … -  jak dzieci płaczą 
 

Dziękujemy za wywiad. ( rozmowę prowadziły Julia Nogowska i Julia Kula z kl. Vc ) 



 
 

 

Uśmiechnij się  
W restauracji tata Jasia pyta kelnera: 
-Czy może mógłby nam pan zapakować resztki, będziemy mieć dla pieska. 

A Jaś na to : 
- Hurrrra!!! Będziemy mieli pieska!                                                        Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
                                                                                                              - Panie doktorze pies mnie ugryzł. 
                                                                                                            - Gdzie? – pyta doktor. 
                                                                                                           - Przy sklepie spożywczym. 
        Dlaczego  
        blondynka otwiera   
         jogurt w sklepie?                                                            
        Bo na wierzchu jest napisane: „ Otwórz tutaj” 
    
    

 

Spróbuj swoich sił 
z matematyką: 

 

 
Na planie w skali 1 : 50 000 

trasa wyścigu  ma długość 16,4 cm. 

Ile kilometrów mają do pokonania 

uczestnicy wyścigu? 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Kl.I 
W jednym koszu jest 10 pomarańczy 
w drugim 6 ,a dziadek doniósł 
Jeszcze 14 pomarańczy. Ile jest razem 
pomarańczy? 
 

Kl. II 

W jednej ciężarówce jest 

300kg metalu a w drugiej 

ciężarówce jest 10 razy więcej 

kg metalu. Ile jest kilogramów 

metalu w drugiej ciężarówce? 

 

Kl.III 
W Warszawie jest 50841 tys. 

ludzi a w Łodzi jest 30631 tys. 

ludzi. 

Ile jest razem ludzi w obu 

miejscowościach? Oblicz 

pisemnie. 

 

 
Kl.V 
Które z wymienionych liczb: 
1306,140095,1222,14975,10000 
są podzielne przez: 
2: 
5: 
10: 

 

 
 

Kl. IV 

W jednym sklepie klocki kosztują 1230 zł a w drugim 

15 razy więcej. Ile kosztują klocki w drugim sklepie? 

Oblicz  sposobem pisemnym. 

 



 
 

UWAGA 
KONKURS !!!! 

 
 

Prezenty… Wszyscy lubimy je otrzymywać. Zbliża się grudzień, a z nim mikołajki i Boże Narodzenie                     

z choinką i prezentami. Powoli zaczynamy się zastanawiać, czym obdarujemy naszych bliskich,                             

no i oczywiście sami marzymy o niecodziennym prezencie. 

Warto pamiętać, że jest osoba, która rozdaje prezenty, ale ich nie otrzymuje.                                                                    

To oczywiście św. Mikołaj. Pomyśleliśmy, że czas to zmienić.  

Stąd też nasz konkurs, do którego gorąco zachęcamy! 

 

Temat konkursu: 

Mój prezent dla św. Mikołaja 
Uczniowie klas I-III – czekamy na prace plastyczne (technika dowolna, format A4) lub  dowolna praca przestrzenna 
np. własnoręcznie wykonana maskotka, ozdoba choinkowa itp. 
Uczniowie klas 4-6- praca literacka (np. wiersz, opowiadanie, opis) 

Na Wasze prace czekamy do 12 grudnia. Prosimy je składać do wychowawców 
lub do p. M. Skwarek bądź do p. D. Leszczyńskiej. 

My czekamy na Wasze prace, a św. Mikołaj na prezenty od Was !!! 

 
      

 

 

 

 

 

 

Nasza rada 

 

Słuchy chodzą, że Mikołaj lubi babeczki, pamiętajcie o tym, 

kiedy będziecie zostawiali swoje listy  do Św. Mikołaja na okiennych 

              parapetach. Możecie skorzystać z naszego przepisu. 

 

Muffiny owsiano-bananowe 

Składniki:  ilość porcji: 12 

 

- 1,5 szklanki mąki pszennej 

-  1 szklanka płatków owsianych 

- ½ szklanki cukru 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

- 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

- ½ łyżeczki soli 

 

- 1 jajko 

- ¾ szklanki mleka  

- 1/3 szklanki oleju roślinnego 

- ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego 

- 1 szklanka rozgniecionych bananów 

 

Sposób przygotowania: 

1.Połączyc mąkę z płatkami owsianymi, cukrem, 

proszkiem do pieczenia, sodą i solą. 

2.Wbic jajko do dużej miski i lekko roztrzepać. Dodać 

mleko, olej i wanilię i wymieszać. Dodać puree z 

bananów  i dokładnie wymieszać. Połączyć mieszankę 

mączną z masą bananową. Formę do 12 muffinów 

wyłożyć papierowymi foremkami .Wszystkie napełnić  

po równo ciastem. 

3.Piec w temperaturze 205 stopni Celsjusza przez 18 

do 20 min.

 

               Przepis przygotowała dla Was  Aleksandra Nabrzęcka z kl. VI b 
POWODZENIA! 

UWAGA 
KONKURS !!!! 

Ho, ho, ho! W tym 

roku, wyjątkowo, ja 

też czekam na 

prezenty  



 
 

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA                      

Z MONETĄ. Będziesz potrzebować: 

grosze lub inne małe monety, 

niedużą miskę. 

Każde dziecko dostaje grosik             

i ustawia się w kolejce, wymyśla 

sobie jakieś życzenie. Następnie tę 

monetę rzuca z odległości do miski. 

Jeżeli moneta wpadnie życzenie się 

w tym roku spełni. 

 

To się może  przydać 

 

 

Zebrała się nasza gromada, 

Gdy już wieczór zapada. 

Chętna do zabawy w andrzejkową noc, 

Bo dziś wróżb i magii moc. 

Która pierwsza za mąż wyjdzie? 

I do której szczęście przyjdzie? 

Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie? 

A która swą miłość odnajdzie? 

Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy, 

Ale na wyniki jeszcze poczekamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJKOWE DRZEWKO SZCZĘŚCIA. Wskaż kopertę na drzewku (jeśli nie posiadasz drzewka szczęścia, może to być np. sztuczny 

świerk). Sprawdź, jaki znajduje się w niej symbol:  

orzeł - wysoki lot, osiągniesz sukces;  

mrówka - pracowitość, czeka cię pracowity rok; mleko- zyskasz szacunek;  

lustro - masz dar jasnowidzenia zdarzeń; pieniądz - dobra materialne, wygrasz na loterii; jabłko - 

niezgoda, pokłócisz się z przyjacielem;  

książka - wiedza, zdobędziesz świetne wyniki w nauce;  

korona - władza i potęga, czekają cię pochwały i nagrody;  

język - zło, plotka, ktoś cię obgaduje;  

koło- harmonia, podejmiesz bezpieczne przedsięwzięcia;  

róg- triumf, okażesz się lepszy od innych w pewnej dziedzinie;  

serce - czeka cię miłość i szczęście;  

słońce - początek kariery; 

drzwi - duża zmiana w twoim życiu;  

1- ktoś cię doceni;  

4- szczęście przez cały rok;  

7- szczęśliwa liczba- czeka cię zwycięstwo, szczęście, zdrowie, przygoda;  

8- masz "głowę do interesów" 

BAWCIE SIĘ DOBRZE!!! 

ANDRZEJKOWY NIEWIDZIALNY 

ATRAMENT. Ekscytująca 

andrzejkowa wróżba wypisana 

"niewidzialnym atramentem" pojawi 

się nad płomieniem świecy.  

Czarodziejskie karteczki: 

przygotowujemy wcześniej kilka 

karteczek białych i piszemy na nich 

imiona (dla dziewczynek ,imiona 

chłopców, dla chłopców -imiona 

dziewczynek) sokiem z cytryny. 

Następnie wszystkie kartki wrzucamy 

do kapelusza i losujemy.  

dzieckwylosuje kartkę z pomocą 

opiekuna odczytuje napis-wróżbę 

nad płomieniem świecy. 

Będziesz potrzebować: białe 

karteczki, świeżo wyciśnięty sok z 

cytryny. 

 

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA NA DOROSŁE 

ŻYCIE. Gdy w andrzejkowy wieczór nudzi 

Ci się wystarczy wziąć czerwoną kredkę      

i białą kartkę. Na kartce napisz ok.50 

zawodów, jakie przychodzą Ci do głowy, 

każdy z nich obrysuj czerwoną kredką           

i włóż pod poduszkę. Rano wyjmij kartkę, 

zamknij oczy i wskaż palcem wskazującym 

u lewej ręki jeden z zawodów. Na który 

wypadnie, ten będziesz wykonywał             

w przyszłości. NIE OSZUKUJ!! 

 

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5608:andrzejkowa-wrozba-z-moneta
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5608:andrzejkowa-wrozba-z-moneta
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sp271waw.edu.pl/news.php?item.44.1&ei=tchjVLPqCMGryASow4CoDg&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNFhcV2lgC86iFsj5uAYJXaxeJvQPA&ust=1415911789769835
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5670:drzewko-szczescia
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5607:andrzejkowy-niewidzialny-atrament
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5607:andrzejkowy-niewidzialny-atrament
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5605:andrzejkowa-wrozba-na-dorosle-zycie-wywroz-swoj-zawod
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5605:andrzejkowa-wrozba-na-dorosle-zycie-wywroz-swoj-zawod


 
 

pokoloruj 
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