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JESIEŃ 2012        

      
 

PRYMUSEK 
 

 

Drogi Czytelniku! 
Oddajemy do Twoich rąk nowy, jesienny 

numer gazetki. Znajdziesz w nim m.in. 

przydatne informacje o Japonii, przepyszne 

przepisy kulinarne, ciekawostki o zwierzętach. 

Dowiesz się, kiedy przypada Dzień 

Pluszowego Misia i będziesz mógł zapoznać 

się z twórczością uczniów naszej szkoły. 

Myślimy, że czytając ten numer, nie będziesz 

się nudzić i pomimo pochmurnej szarości za 

oknem, przeniesiesz się w kolorowy świat 

lektury. 

         Redakcja PRYMUSKA 

 

 

SPOTKANIE I WARSZTATY Z PISARKĄ 
 

Nasze Police odwiedziła pani Joanna Maria 

Chmielewska – autorka książek dla dzieci 

i młodzieży oraz powieści dla dorosłych. Uczniowie 

klasy 5F uczestniczyli w ciekawym spotkaniu, które 

odbyło się 7 listopada 2012 w Bibliotece im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w starych Policach. Pani Joanna 

zdradziła tajniki swojego pisarstwa, opowiadała 

o tym, skąd czerpie inspiracje, jak długo pracuje nad 

jedną książką, jak rodzą się pomysły na imiona 

bohaterów i krain. Pod koniec spotkania każdy 

otrzymał zakładkę i mógł dostać autograf z imienną 

dedykacją. 

Drugiego dnia odbyły się warsztaty 

twórczego pisania dla dziennikarzy gazetek szkolnych. Wzięły w nim udział m.in. nasze 

redakcyjne koleżanki. W miłej atmosferze uczniowie dowiedzieli się, jak przelewać swoje 

myśli na papier i jak stworzyć pasjonującą 

opowieść. Koniecznie przeczytajcie książkę tej 

autorki pt. „Historia srebrnego talizmanu”! 
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LISTOPAD 
 

 To miesiąc, w którym obchodzimy dzień Wszystkich Świętych oraz 

Zaduszki. Kojarzy nam się z zadumą, odwiedzaniem grobów, zapalaniem 

zniczy oraz modlitwą. Nie każdy z nas wie, że wg Kościoła jest to święto 

radosne. Radosne, bowiem wszyscy święci w niebie cieszą się ze swojego 

bycia w raju, a my tu na ziemi powinniśmy radować się razem z nimi. To 

święto wprowadził papież Grzegorz IV w 834 r. Wszyscy katolicy są w 

tym dniu zobligowani, aby uczestniczyć we Mszy Świętej. 

 W tym miesiącu przypada także święto państwowe, a mianowicie Dzień 

Niepodległości. Obchodzimy je, aby co roku wspominać i pamiętać o 

tym, ze po 123 latach zaborów, kiedy to Polski nie było na mapach 

świata, udało się nam ponownie odzyskać wolność: 11 listopada 1918 r. 

Każdy Polak powinien znać datę odzyskania niepodległości i kojarzyć z 

tym wydarzeniem nazwisko generała Piłsudskiego. 

 Jako wolny kraj wybraliśmy następujące symbole narodowe: biało-

czerwoną flagę, godło w postaci białego orła z rozłożonymi skrzydłami, 

ze złotą koroną i szponami  na czerwonym tle oraz hymn autorstwa Józefa 

Wybickiego pt. „Mazurek Dąbrowskiego”: 

 

             
 

Jeszcze Polska nie zginęła,      

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę,  

Przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany — 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

 
 

Informacje wyszukały: Marysia Olejnik kl. 5F, Weronika Nieścier kl. 4B 
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DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA 
 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 

przytulanka  – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy to jutro, 

czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś! 
 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną 
rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się 

jednak dużo wcześniej. 
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał 

się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z 
towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go 

do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je 
natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił 

historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał 
producent zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać 

zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy 
Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich 

pluszowych misiów. 
 

Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. 
Na pewno każdy z Was – małych i dorosłych posiada jakiegoś misia. 

Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający 
w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący dziecinne 
łóżeczko. Może to być zupełnie malutki Misio, którego nosimy „na 

szczęście” przy kluczach lub w portfelu. Czy wreszcie – może to być 
jeden z Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi się wszędzie i o 
których głośno niemal w każdej części świata (Kubuś Puchatek, Miś 

Paddington albo Miś Uszatek). 
Wiktoria  Olejnik kl. 6A 

 

 
Informacje pochodzą ze strony : WWW.miastodzieci.pl 

http://lodz.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/45990:festiwal-teatrow-szkolnych-w-jezyku-angielskim
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/152:/1400:kubus-puchatek-idzie-do-lekarza-recenzja
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ecsmedia.pl/c/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-b-iext6246675.jpg&imgrefurl=http://www.empik.com/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-carte-blanche,p1006436552,gadzety-p&usg=__9ZnzYpsz30a1BLMfki9YtGAnjLk=&h=500&w=430&sz=25&hl=pl&start=498&zoom=1&tbnid=0otjM8MiY_wQZM:&tbnh=130&tbnw=112&ei=3iKRUK6-O-en4gTql4CACg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D480%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ecsmedia.pl/c/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-b-iext6246675.jpg&imgrefurl=http://www.empik.com/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-carte-blanche,p1006436552,gadzety-p&usg=__9ZnzYpsz30a1BLMfki9YtGAnjLk=&h=500&w=430&sz=25&hl=pl&start=498&zoom=1&tbnid=0otjM8MiY_wQZM:&tbnh=130&tbnw=112&ei=3iKRUK6-O-en4gTql4CACg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D480%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ecsmedia.pl/c/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-b-iext6246675.jpg&imgrefurl=http://www.empik.com/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-carte-blanche,p1006436552,gadzety-p&usg=__9ZnzYpsz30a1BLMfki9YtGAnjLk=&h=500&w=430&sz=25&hl=pl&start=498&zoom=1&tbnid=0otjM8MiY_wQZM:&tbnh=130&tbnw=112&ei=3iKRUK6-O-en4gTql4CACg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D480%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ecsmedia.pl/c/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-b-iext6246675.jpg&imgrefurl=http://www.empik.com/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-carte-blanche,p1006436552,gadzety-p&usg=__9ZnzYpsz30a1BLMfki9YtGAnjLk=&h=500&w=430&sz=25&hl=pl&start=498&zoom=1&tbnid=0otjM8MiY_wQZM:&tbnh=130&tbnw=112&ei=3iKRUK6-O-en4gTql4CACg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D480%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ecsmedia.pl/c/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-b-iext6246675.jpg&imgrefurl=http://www.empik.com/me-to-you-mis-i-komunia-15-cm-carte-blanche,p1006436552,gadzety-p&usg=__9ZnzYpsz30a1BLMfki9YtGAnjLk=&h=500&w=430&sz=25&hl=pl&start=498&zoom=1&tbnid=0otjM8MiY_wQZM:&tbnh=130&tbnw=112&ei=3iKRUK6-O-en4gTql4CACg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D480%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.ateneum.net.pl/phttw/46605_large.jpg&imgrefurl=http://www.ateneum.net.pl/pozycja.php%3Fid%3D46605&usg=__qnaljRAoTQkOyazvRIjzVKisvKU=&h=525&w=600&sz=38&hl=pl&start=440&zoom=1&tbnid=gO8Y8cVaAyFfZM:&tbnh=118&tbnw=135&ei=wSKRULSrGaiF4gSyq4GoCg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D420%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.ateneum.net.pl/phttw/46605_large.jpg&imgrefurl=http://www.ateneum.net.pl/pozycja.php%3Fid%3D46605&usg=__qnaljRAoTQkOyazvRIjzVKisvKU=&h=525&w=600&sz=38&hl=pl&start=440&zoom=1&tbnid=gO8Y8cVaAyFfZM:&tbnh=118&tbnw=135&ei=wSKRULSrGaiF4gSyq4GoCg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D420%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.ateneum.net.pl/phttw/46605_large.jpg&imgrefurl=http://www.ateneum.net.pl/pozycja.php%3Fid%3D46605&usg=__qnaljRAoTQkOyazvRIjzVKisvKU=&h=525&w=600&sz=38&hl=pl&start=440&zoom=1&tbnid=gO8Y8cVaAyFfZM:&tbnh=118&tbnw=135&ei=wSKRULSrGaiF4gSyq4GoCg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D420%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.ateneum.net.pl/phttw/46605_large.jpg&imgrefurl=http://www.ateneum.net.pl/pozycja.php%3Fid%3D46605&usg=__qnaljRAoTQkOyazvRIjzVKisvKU=&h=525&w=600&sz=38&hl=pl&start=440&zoom=1&tbnid=gO8Y8cVaAyFfZM:&tbnh=118&tbnw=135&ei=wSKRULSrGaiF4gSyq4GoCg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D420%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.ateneum.net.pl/phttw/46605_large.jpg&imgrefurl=http://www.ateneum.net.pl/pozycja.php%3Fid%3D46605&usg=__qnaljRAoTQkOyazvRIjzVKisvKU=&h=525&w=600&sz=38&hl=pl&start=440&zoom=1&tbnid=gO8Y8cVaAyFfZM:&tbnh=118&tbnw=135&ei=wSKRULSrGaiF4gSyq4GoCg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D420%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.ateneum.net.pl/phttw/46605_large.jpg&imgrefurl=http://www.ateneum.net.pl/pozycja.php%3Fid%3D46605&usg=__qnaljRAoTQkOyazvRIjzVKisvKU=&h=525&w=600&sz=38&hl=pl&start=440&zoom=1&tbnid=gO8Y8cVaAyFfZM:&tbnh=118&tbnw=135&ei=wSKRULSrGaiF4gSyq4GoCg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D420%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/michu.gif&imgrefurl=http://www.gck-cieszkow.c0.pl/31str.html&usg=__JAjxR-syiunC_4yaVKCCnqB4Pxg=&h=350&w=350&sz=65&hl=pl&start=214&zoom=1&tbnid=ByaQ0xaC-jd6QM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=iCKRUILlA8XQ4QSDwYGQDw&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D200%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kociewiacy.pl/main/images/stories/Image/-0-mi-1.jpg&imgrefurl=http://kociewiacy.pl/main/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1491%26Itemid%3D78&usg=__JLoJPqbXZKuPVSb5znEoexK78H0=&h=521&w=500&sz=108&hl=pl&start=285&zoom=1&tbnid=4ii5a91AlVsSWM:&tbnh=131&tbnw=126&ei=XyKRUK-tJMbY4QTmr4HgAg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D280%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kociewiacy.pl/main/images/stories/Image/-0-mi-1.jpg&imgrefurl=http://kociewiacy.pl/main/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1491%26Itemid%3D78&usg=__JLoJPqbXZKuPVSb5znEoexK78H0=&h=521&w=500&sz=108&hl=pl&start=285&zoom=1&tbnid=4ii5a91AlVsSWM:&tbnh=131&tbnw=126&ei=XyKRUK-tJMbY4QTmr4HgAg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D280%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kociewiacy.pl/main/images/stories/Image/-0-mi-1.jpg&imgrefurl=http://kociewiacy.pl/main/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1491%26Itemid%3D78&usg=__JLoJPqbXZKuPVSb5znEoexK78H0=&h=521&w=500&sz=108&hl=pl&start=285&zoom=1&tbnid=4ii5a91AlVsSWM:&tbnh=131&tbnw=126&ei=XyKRUK-tJMbY4QTmr4HgAg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D280%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kociewiacy.pl/main/images/stories/Image/-0-mi-1.jpg&imgrefurl=http://kociewiacy.pl/main/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1491%26Itemid%3D78&usg=__JLoJPqbXZKuPVSb5znEoexK78H0=&h=521&w=500&sz=108&hl=pl&start=285&zoom=1&tbnid=4ii5a91AlVsSWM:&tbnh=131&tbnw=126&ei=XyKRUK-tJMbY4QTmr4HgAg&prev=/search%3Fq%3Dpluszowy%2Bmi%25C5%259B%26start%3D280%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Dic:gray%26tbm%3Disch&itbs=1
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ZWIERZĘTA 
 

Słodki psiaczek, czyli… 

Berneński pies 

pasterski                                                           
 
  Przeznaczenie: Pierwotnie pies paserski, 

stróżujący; obecnie kudłaty ulubieniec i pies 

pracujący. 

  Charakter: Jest czujny, pewny, uważny 

oraz odważny. Łagodny i oddany w stosunku do 

zaufanych osób, a także opiekuńczy i miły dla 

dzieci. Jeśli chodzi o nieznajomych, może pokazać ząbki. Łatwy do ułożenia.  

   Wymagania: Na pewno potrzebuje dużego terenu do biegania oraz wygodnej budy na 

dworze. Jak każdy pies wymaga karmienia, długich  spacerów, zabawy, ale też częstej 

obecności właścicieli. Nie zdziwcie się więc, że jeśli nie ma Was około 6-8 godzin w domu, 

to rodzice będą mieli rozkopane rabatki z kwiatami. Pod Waszą nieobecność pies nudzi się, 

dlatego nie jest zwierzakiem dla każdego.  

   Pielęgnacja: Co najmniej raz w miesiącu trzeba psa wykąpać (specjalnym szamponem 

przeciw pchłom)  i umyć mu zęby, raz w tygodniu wyczesać jego sierść (a właściwie włosie) 

mocną szczotką. Jak z każdym zwierzakiem konieczne są wizyty u weterynarza. 

       Chyba każdy chciałby mieć takiego psa,  ale drobna uwaga: nie powinno się go trzymać 

w bloku, ponieważ są to duże psy o mocnej budowie. Mógłby przecież wywrócić mieszkanie 

do góry nogami. 

                                                               
Agata Sałapa kl.4B  

  

ŚMIECH TO ZDROWIE!  

 
Baca rozmawia z turystą :  

-Zabiłem wczoraj 10 ćmów – mówi baca. 

-Ciem – poprawia turysta.  

- A kapciem. 

 

Na Titanicu. 

Kapitan mówi do załogi: 

-Mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zła 

jest taka, że zaraz zatoniemy. 

- A dobra? 

-Jesteśmy mianowani do 11 Oscarów.  

 

Pewien ślimak chciał wejść na ścianę 

domu. Po drodze nuci:  

- Za rok, może za dwa… 

Chwilę potem spotyka schodzącego 

ślimaka, który śpiewa: 

-Czterdzieści lat mineło… 

 

Czym się różni parawan od słonia? 

Parawanem można się zasłonić, lecz 

słoniem nie można się zaparawanić. 
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CUDOWNE SSAKI - DELFINY 
 

 

Delfin- są to ssaki z rodziny Delphinidae. Charakteryzują się wydłużonym pyskiem. 

Zamieszkują morza i rzeki strefy równikowej. Pływają w gromadach i odbywają dalekie 

wędrówki. Porozumiewają się za pomocą dźwięków; nazywa się to językiem delfinów.  

Delfin śpi unosząc się w wodzie z jednym okiem otwartym. Wynurza się i oddycha co 30 

sekund. Polują bardzo często, a nawet czasem z 

rekinami. Żywią się rybami. Ich wrogami są orki. 

Tresuje się je do sztuczek w delfinariach. 

Zwierzęta te ratują często inne zwierzęta, a 

czasem nawet ludzi. Żyją od 7 do 21 lat. 

 

A teraz kilka ciekawostek o delfinach: 

 potrafią spać i pływać jednocześnie 

 mają swój język 

 każdy z nich ma swoje imię 

 istnieją też delfiny słodkowodne 

 nie widzą świata na kolorowo 

  widzą tylko zieloną barwę 

 mogą z sobą rozmawiać z odległości 15 

mil 

 Delfiny to zwierzęta niemięsożerne 
 

Maja Piech kl. 4B 

 

Co do tego, że delfiny są inteligentne, nie ma 

najmniejszych wątpliwości. Poziom ich IQ jest mniej więcej 

na poziomie IQ szympansów. Fascynująco prezentuje się ich 

mózg. Przez 8 godzin na dobę pracuje on normalnie, a w 

momencie, gdy nadchodzi czas odpoczynku, wyłącza lewą 

półkulę. Po kolejnych 8 godzinach uaktywnia ją, wyłączając 

równocześnie na 8 godzin prawą półkulę. Przez cały ten czas 

zwierzę pozostaje przytomne. 

Podobnie jak ludzie, delfiny porozumiewają się między sobą za pomocą własnego 

języka, który przyjmuje dwie formy: niewerbalną – są to głównie gesty wykonywane 

płetwami, figury i „taneczne” układy – i werbalną, którą tworzą dźwięki. Wciąż trwają prace 

nad pełnym rozszyfrowaniem tych ostatnich. Naliczono ich ponad 30, przy czym różnych 

odmian pojedynczych sygnałów zarejestrowano ponad półtora tysiąca. Służą one do 

wzajemnej identyfikacji i ostrzegania przed niebezpieczeństwem. O wysokiej inteligencji 

delfinów świadczy nie tylko ich mowa, ale i umiejętność szybkiego uczenia się nowych 

rzeczy. Wykorzystuje to człowiek, np. Amerykanie uczą je, jak lokalizować podwodne miny i 

zaginionych płetwonurków. 

Źródło informacji: WWW.superkalejdoskop.com 
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KUCHNIA PRYMUSKA,  

czyli łatwe przepisy kulinarne 
 

 

Uśmiechnięte duszki - ciasteczka na Halloween 

 

 

 

Składniki (na około 60 grubych lub 75 cienkich 

ciasteczek)  

180g masła  

200 g cukru pudru 

350g mąki pszennej 

1 jajko 

1 żółtko 

szczypta soli 

pół tabliczki czekolady mlecznej, gorzkiej lub deserowej (do 

dekoracji)  

opcjonalnie - półtorej tabliczki czekolady białej - na białe 

ubranka 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 

1. Przesiej cukier i mąkę do miski. 

2. Wyrób szybko ciasto ze wszystkich składników poza 

czekoladą. 

3. Odłóż do lodówki na półgodzinne leżakowanie. 

4. Rozwałkuj część ciasta na stolnicy wysypanej cienką 

warstwą mąki i wykrawaj ciasteczka - duszki. 

5. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 12 - 15 minut, pilnując, żeby 

ciastka się nie przypaliły. 

6. Jeżeli chcesz, możesz duszki ubrać w białe prześcieradła. Roztop 

białą czekoladę w kąpieli wodnej i posmaruj całe ciasteczka cienką 

warstwą czekolady. 

7. Pozwól czekoladzie zastygnąć. 

8. Czas na make up - roztop ciemną czekoladę (mleczną, deserową lub 

gorzką) i patyczkiem namaluj duszkom oczy i buźki. 

 

Smacznego! 

 

                          Agata Sałapa kl. 4B 
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TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA 

 

Jedną z umiejętności, jaką musimy opanować podczas edukacji, jest pisanie. Niektórzy 

rodzą się z darem pięknego układania zdań, mówi się wtedy, że mają „lekkie pióro”. 

Inni z nas muszą nad tym popracować. Zamieszczamy poniżej wypracowanie uczennicy 

klasy 6F, która bardzo dobrze napisała charakterystykę głównego bohatera z powieści 

pt. „Ten obcy”. Miłej lektury! 

 

Opisuję Zenona Wójcika wykreowanego przez Irenę Jurgielewiczową w powieści 

,,Ten obcy”.  Chłopak miał piętnaście lat. Pochodził z rozbitej rodziny, gdyż jego matka 

zmarła. Zamieszkiwał Wrocław wraz z ojcem alkoholikiem. Bohater uciekł od niego 

z zamiarem odnalezienia wuja. Po kilku miesiącach chłopak zatrzymał się u doktora 

Zalewskiego w Olszynach, a następnie przeniósł się do Warszawy z bratem zmarłej matki. 

       Zenek był wysoki i bardzo chudy, gdyż przez całą swoją  podróż niewiele jadł. Miał 

ciemne, potargane włosy bez połysku. Chłopak wyglądał na chorego, co było spowodowane 

szarym odcieniem skóry. Pod ładnymi, szerokimi brwiami znajdowały się niebieskie oczy. 

Policzki bohatera były zapadnięte, uwydatniając w ten sposób kości policzkowe. Zenek miał 

mały nos oraz wąskie usta. Chłopak ubrany był w zniszczoną kurtkę wiatrówkę, spod której 

wystawały stare dresy. Jego noga owinięta została bandażem, 

ponieważ nastolatek skaleczył się szkłem. 

          Młody Wójcik był bardzo uczciwy, gdyż zakochał się w 

Uli Zalewskiej i wyznał jej to w napisanym przez siebie liście. 

Cechował się wytrwałym charakterem, ponieważ przez całą 

swoją podróż uparcie dążył do celu .Chłopak  posiadał 

odwagę, bo stanął w obronie bezpańskiego psa. Mimo wielu 

pozytywnych cech, miał również kilka negatywnych. Zenek był 

bardzo nierozsądny, gdyż uciekł z domu, zamiast powiadomić 

policję o zachowaniu ojca. Nastolatek często bywał niemiły, 

bo na początku zwracał się do załogi chłodno i opryskliwie. 

              Ula Zalewska kochała Zenka, więc nie potrafiła źle o 

nim myśleć. Mimo jego licznych złych uczynków wspierała go 

i pomagała przy każdej możliwej okazji. Marian zaś traktował 

chłopaka chłodno i przez długi czas nie lubił go. Działo się 

tak dlatego, że Zenek był wówczas dla innych większym 

autorytetem, niż on sam. Do tej pory chłopak był najdojrzalszy 

w grupie, lecz później jego rolę przejął młody Wójcik.  

             Moim zdaniem Zenek był dobrym oraz odważnym chłopakiem, gdyż uratował dziecko 

z pędzącego wozu. Nie miał  postawy godnej naśladowania, lecz nie należało go od razu 

skreślać. Podjął takie a nie inne decyzje, gdyż był do tego zmuszony z powodu głodu lub 

sytuacji w domu. W końcu udało mu się wrócić na dobrą drogę, dzięki jego wiernym 

 przyjaciołom. Uważam więc, że Zenon Wójcik był pozytywnym bohaterem.  

                 

                                                                                      Julia Sałdan kl. 6 F   

 

 

 

 

 

 



8 

 

Wiersze
 

Niesforne ,,ó’’ 

 
Było raz sobie ,,ó’’  niesforne, 

Ciągle, ciągle bardzo głodne. 

Raz wskoczyło na siódmy wóz, 

Szybko zabrało się do jedzenia, 

Nie zauważając pędzącego jelenia. 

Odwiedziło także Sukiennice, 

Pędząc przewróciło śliczne pannice. 

Skosztowało precla: 

-Słony? 

-Nie bardzo. 

I jego także było nie bardzo. 

Teraz się wszędzie po Polsce błąka- 

Bo jedzenia szuka. 

Może Was spotka? 

 

 

 

 

       

 

               *** 

 

Słońce jest gorące  

Jak herbata z wody wrzącej. 

Jest parzące jak pokrzywa, 

Czasami tak bywa. 

Ale dlaczego jesteśmy dla siebie niemili, 

parzymy, kujemy w każdej chwili? 

Na co komu takie zachowanie? 

Lepiej pójść z mamą wywiesić pranie. 

                                                                            

                                                                           
Weronika Roszkowska kl. 6A

Agata Sałapa kl. 4B                                                                                        

 

 

 

 

 
 

PRYMUSEK 

 
Redaktor naczelna: Wiktoria Olejnik kl. 6A 

Zastępca: Agata Sałapa kl. 4B 

Dziennikarze: Tomasz Bieganowski kl. 5F, Martyna Czarnecka kl. 6A, Elżbieta Mazurek kl. 6A, 

Weronika Nieścier kl. 4B, Marysia Olejnik kl. 5F, Maja Piech kl. 4B, Patrycja Wronkowska kl. 6A  

 

Spotkania PRYMUSKA w każdą środę w sali 53 w godz. 13:30-14:20. Zapraszamy! 

Opiekunem koła dziennikarskiego jest pani Magdalena Walkowiak. 

 

 


