
 

 

 

                       

  
         

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYSTANEK 43 

 

NIECODZIENNA GAZETKA UCZNIÓW KLAS 4-8                                                            

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                 

IM. JANA KACZMARKA WE WROCŁAWIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 4 

CZERWIEC 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 



Makiety inspirowane literaturą… 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,  
jaką sobie ludzkość wymyśliła”  

                                                                            (Wisława Szymborska) 
 

   Wspaniałą zabawą i niezwykłą przygodą jest dla Szymona Hreczyńskiego                

z klasy 5c czytanie książek. Lektury takie jak „Opowieści z Narnii”, „Chłopcy                 

z Placu Broni” czy „Katarynka” zainspirowały naszego kolegę do wykonania 

przepięknych makiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                       Gratulujemy pomysłu, staranności i precyzji wykonania!!! 

 



Już za parę dni, 

    za dni parę… 

 

   Wkrótce rozpoczną się wakacje, które wielu z nas 

kojarzą się z uprawianiem sportów letnich. Jedną  

z najpopularniejszych form aktywności na świeżym 

powietrzu jest jazda na rowerze. Chcemy przypomnieć  

o kilku zasadach bezpieczeństwa. 

1. Pamiętaj o używaniu sprawnego 

sprzętu.  

2. Dokładnie rozejrzyj się, zanim 

ruszysz.  

3. Stosuj się do przepisów ruchu 

drogowego.  

4. Jeśli masz taką możliwość, 

korzystaj z dróg rowerowych. 

5. Nie zapomnij o obowiązkowym 

oświetleniu.  

6. Sygnalizuj wykonywane manewry.  

7. Pamiętaj o używaniu kasku.  

8. Dbaj o swoje bezpieczeństwo, a także 

bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. 

 

 

 



Jak zrobić koktajl z truskawek i mango? 

 

Składniki : 

 10 Truskawek 

 1 Mango 

 1 Słodka śmietanka 30 % 

 Cukier 

 Cytryna  

 Ziarna chia 

Sposób przygotowania: 

Zmiksuj w blenderze około 10 

truskawek, następnie dodaj do tego 

pokrojone w kostkę mango oraz 

śmietankę. 

 Składniki zmiksuj dokładnie i dodaj ziarna chia. Gdy wszystko 

będzie już gotowe, przelej koktajl do szklanki, dopraw 

odrobiną soku z cytryny. Ozdób plastrem cytryny lub limonki 

oraz miętą.  

 

 

    



Czereśniowe pyszności  

  

 

 

 

 

 

Lody czereśniowe                          

Składniki: 

500 g dojrzałych i słodkich 

czereśni,  

800 ml jogurtu naturalnego, 

opcjonalnie: 4 łyżki cukru. 

Sposób przygotowania: 

1. Z czereśni usuń szypułki, umyj, osusz i pozbaw pestek. 

Zblenduj. 

2. Dodaj cukier i zmiksuj. Na końcu wlej jogurt. 

3. Lody umieść w pojemniku i wstaw do zamrażalnika na ok.  

6 godzin, wyjmując co godzinę, by je zamieszać.  

 

 

 



 

                      

   W niedzielę 6 czerwca minęła 76 rocznica urodzin naszego patrona – Jana 

Kaczmarka.  9 czerwca, zgodnie z naszą tradycją, obchodziliśmy Święto Szkoły – 

Dzień Patrona. Była to wyjątkowa uroczystość, gdyż tego dnia w naszej szkole 

zamieszkał krasnal – Kaczmaruś. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem  

w naszej szkole gościliśmy wiele szanownych gości  - między innymi panią 

Danutę Kaczmarek, żonę naszego patrona, panią wiceprezydent Renatę 

Granowską, pana kuratora Romana Kowalczyka, 

pana Jerzego Skoczylasa – przyjaciela Jana 

Kaczmarka. W przerwie między częścią oficjalną 

uroczystości, a częścią sportowo-rozrywkową 

udało nam się zadać gościom kilka pytań: 

- Jak ocenia pan podobieństwo naszego 

krasnala Kaczmarusia do Jana Kaczmarka? 

(zapytaliśmy pana kuratora Romana Kowalczyka) 

- Jest łudząco podobny. Wyjątkowo podobny. 

- Jakie byłyby pierwsze słowa Jana Kaczmarka 

na widok tego krasnala? (zapytaliśmy pana 

Jerzego Skoczylasa) 

- Powiedziałby pewnie : „O rany, chyba się urodził mój syn.” Podobieństwo jest 

uchwycone znakomicie. Zwłaszcza ta poza, ręka podpierająca głowę. W takiej 

pozycji go wielokrotnie widziałem  

w chwilach prywatnych. 

- Gdyby krasnal Kaczmaruś mógł mieć drugie imię odnoszące się do cechy 

charakteru naszego patrona, to jakie imię byłoby dla niego odpowiednie? 

(zapytaliśmy dawną panią dyrektor Ewę Materkę) 

- Zaskoczyliście mnie bardzo tym pytaniem. Patron tej szkoły kojarzy mi się  

z bardzo pozytywną energią, uśmiechem i dobrocią. To imię musiałoby być  

z tymi cechami związane… 

 

Warto było 

czekać… 



 

 

HUMOR 
 

 

Opieka nad zespołem redakcyjnym:  

Joanna Połaszewska-Kuźnik 

Skład redakcji: Piotr Kowalski, Lena Sobuńko, Vanessa 

Suchańska 

- Co to są wakacje? 

- Oficjalne wagary. 

- A co to są wagary? 

- Nieoficjalne wakacje. 

Rozmawiają dwie pchły: 

– Gdzie byłaś na    

   wakacjach? 

– Na krecie... 

Na pustyni wyczerpany 

turysta pyta Beduina: 

– Jak dojść do Kairu? 

– Cały czas prosto,  

a w czwartek w prawo. 


