
D W U M I E S I Ę C Z N I K   
S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  Z  O D D Z I A Ł A M I  

I N T E G R A C Y J N Y M I  N R  1  I M .  J A N U S Z A  K O R C Z A K A  W  
R Y B N I K U  

 
DATA WYDANIA: 

 
STYCZEŃ 

2013 

NUMER I1/2012/2013 

JEDYNECZKA 

  Jesteśmy  na  

stronie  

www.rybnik.pl/sp1 

Przepis na karnawałowe muffinki. Str. 1, 4 

Publikacja fragmentów zwycięskiej pracy konkursowej 
„Jak rozumiem myśli J. Korczaka?”  

Str. 2—3 

Wywiad z Panem Mateuszem Banaszkiewiczem z  
Kabaretu Młodych Panów. 

Str. 4 

English page. Str. 5 

Oda do muchomora. Str. 6—7 

Dla wytrwałych - labirynty opracowane przez uczniów 
klasy 5a.  

Str. 8 

 

PRZEPIS NA KARNAWAŁOWE  MUFFINKI 
Nasza szkoła jest SŁODKA! Wiemy to! Kilka razy w roku urzą-
dzane są kiermasze słodkości a może sami spróbujecie zrobić ba-
beczki. To naprawdę proste!  Aby nie było nudno dziś robimy 
muffinki kolorowe.  

Przepis: 
 Czas: ok. 45 minut  
 Ilość porcji: 12 szt. o śr. 5 cm  

Składniki: 
 2 szklanki mąki  
 1 szklanka cukru  
 2 łyżeczki proszku do pieczenia  
 1 szklanka mleka  
 100 g masła (roztopić)  
 1 jajko  
 barwniki spożywcze, soki lub 2 łyżeczki różnych galaretek  
 białko  
 1 szklanka cukru pudru 
 owoce do ozdoby (na walentynki może być truskawka lub żu-

rawina) 
Znacie już składniki! Dokładny opis przygotowania  znajdziecie 
na stronie nr  4. 

Z niecierpliwością czekamy na ferie zimowe! To odpoczynek od 
szkoły i wielka przygoda z zimą, śniegiem i mrozem. Niektórzy z 

Was gdzieś wyjadą, inni pozostaną w swoich domach.  
Gdziekolwiek  jednak będziecie spędzać ferie zimowe, bawcie się 

bezpiecznie! 

Przepis poleciła Wam 
Pani Elżbieta Dworowy 
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Zwycięstwo w  Ogólnopolskim Konkursie 

„Janusz Korczak przewodnikiem i przyjacielem dzieci” 

Uczniowie klasy VI a zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  „Janusz Korczak prze-
wodnikiem i przyjacielem dzieci” w kategorii III – „Jak rozumiem myśli J. Korczaka?”  

Publikujemy fragmenty pracy konkursowej. 

Dzień 8 września 1939 roku 
 

Spotkałem dzisiaj ludzi, którzy nie doceniają życia, więc wziąłem ich na rozmowę i 
rzekłem: 
 „ Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia. 
 Ludzie boją się śmierci, bo nie wiedzą, że tak przepyszne zjawisko,  
 jak życie, może trwać tylko krótko, inaczej utraci swą wartość –   
 i znuży.” 
Gdy rozmawialiśmy, to im tłumaczyłem, co to jest życie, a co to jest śmierć. Zeszło 
nam dwie godziny. Po tym spotkaniu już się nie bali śmierci, bo cieszyli się każdą 
chwilą.  

 
23 września drugi rok wojny 

 
Przywieźli mnie do szpitala na badania. Podłączyli mnie 
do różnych urządzeń. Siedzę i patrzę na wszystkie chore 
dzieci, które płaczą i męczą się. Lekarze i pielęgniarki za-
miast troszczyć się o dzieci troszczą się o mnie. ,,Jestem 
nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym 
ja działał i kochał''. Czuję się winny, ja powinienem trosz-
czyć się o nie. Pomagać im... 
 

,,Ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka''. Z trudem wstałem, 
podszedłem do tych dzieci. Patrzę, patrzę i cały czas patrzę, jakie one przerażone, 
wychudzone. Usiadłem na łóżku jednej bardzo zmizerniałej dziewczynki. Popa-
trzyła na mnie ze zdziwieniem, tak jak inne dzieci. Zacząłem opowiadać piękne hi-
storie z przeszłości. One słuchały, słuchały bardzo uważnie. Cieszyłem się, że od 
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Nagrodzona praca konkursowa 

3.10.1940 r. 
Dziś w szkole wpadłem na fantastyczny pomysł. Była piękna pogoda. Ptaki 

śpiewały, świeciło słońce. Ale to nie było dzisiaj najważniejsze. Dla mnie dzieci są 
najważniejsze na świecie. Nikogo więcej nie kocham od nich. W szkole tylko na-
uczyciele podejmują decyzje. Chciałem, żeby dzieci też miały swoje zdanie, żeby 
one też były szanowane w szkole. „Zreformować świat – to znaczy zreformować 
wychowanie…” Wymyśliłem Samorząd Uczniowski. Gdy powiedziałem dzieciom 
o tym, bardzo się ucieszyły. Skakały z radości, bo przecież każdy chce mieć swoje 
zdanie. Dzieci same wybrały przedstawicieli swojej klasy, są bardzo odpowiedzial-
ne. Dziś po lekcjach było pierwsze spotkanie samorządu. Każde dziecko miało mi-
lion pomysłów. Choć była ładna pogoda, to i tak dzieci wiedziały, że jest okropna 
wojna za oknami. Przynajmniej tak im mogłem pomóc. To był najlepszy pomysł, 
który wymyśliłem w moim życiu. Zobaczymy, co będzie jutro.  

3.VI.1942 
WPIS 13 

 

Od rozpoczęcia II wojny światowej minęły prawie 3 lata, 
a ludzie wciąż walczą.  
Raz jedna strona atakuje, raz druga. Wydaje mi się, że ta 
wojna nigdy się nie skończy. 
W dodatku słyszałem, że więźniowie w obozach koncen-
tracyjnych się kłócą i biją. 

28 października 1939 r. 
 

Ten dzień był strasznym dniem. Sieroty z grupy żydowskiej były wyjątkowo roz-
brykane, było głośno. Nie mogłem wytrzymać, kłócili się, a nawet doszło do kilku 
bójek, które oglądali młodsi wychowankowie. Musiałem ich pogodzić. „Trzeba się 
porozumieć , trzeba się pogodzić. I trzeba przebaczać. Często wystarczy przecze-
kać.” 
Porozmawiałem z nimi i wszystko było już dobrze, lecz był jeden problem, musia-
łem leczyć jedną dziewczynkę, która krwawiła, ponieważ inni popychali ją na ostre 
kamienie. Boję się, że nie poradzę sobie z wychowaniem sierot, bo to strasznie 
trudne czasy .  
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- Kiedy odkrył Pan w sobie talent do kabaretów? 
- Mniej więcej w szkole średniej – wtedy trafiłem do kabaretu. 
- Czy w szkole podstawowej występował Pan na akade-
miach? 
- O dziwo nie! Reprezentowałem wtedy szkołę we wszystkich 
konkursach sportowych. Interesowałem się wtedy sportem 
i nie występowałem na akademiach. 
- Kim Pan chciał zostać, gdy miał 11 lat? 
- Piłkarzem, ale jak widać się nie udało :) 
- Jak długo trwa przygotowanie skeczu by był gotowy do wystawienia? 
- Zależy kiedy ustalimy premierę. Najpierw piszemy skecz, później go gramy. Zno-
wu go piszemy i gramy na premierze, znowu go poprawiamy. Po premierze najle-
piej się go poprawia ponieważ widzimy reakcję publiczności. 
- Czy boi się Pan dentysty? 

- Nie boję się dentysty ponieważ moja żona jest moją den-
tystką. 
- Czy posiada Pan jakieś zwierzę? 
- Nie. Moja żona pracuje od rana do wieczora a mnie nie 
ma po kilka dni. Zwierzak nie byłby szczęśliwy :) 
- Czy do życia podchodzi Pan tak samo jak do kabaretu? 
- Na scenie zmieniam się w żartownisia ale normalnie je-
stem dość poważny. 
 

/Wywiad przeprowadziła Pola Karczmarek/ 

 
Wywiad z Mateuszem Banaszkiewiczem „Bananem”  

z Kabaretu Młodych Panów 

Lukier robimy z białka i cukru pudru podanego w skład-
nikach, mieszamy je na gładką, białą masę i barwimy we-
dle potrzeby. Zamiast lukru możemy dać bitą śmietanę! 
Na wierzch układamy owoce. Smacznego :)  

CIĄG DALSZY PRZEPISU NA MUFFINKI - przygotowanie! 
 

Krok 1—Suche składniki (mąka, proszek do pieczenia, cukier) mieszamy 
ze sobą. W rondelku roztapiamy masło, odstawiam by ostygło. Do su-
chych składników dodajemy mokre czyli jajko, mleko i roztopione masło. 
Mieszamy. Dzielimy ciasto na 3 części i każdą barwimy (dodajemy po 
kropelce płynnych składników spożywczych, ale można je zastąpić 2 ły-
żeczkami kolorowych galaretek lub odrobinką soku np: malinowego czy 
pomarańczowego). 
Krok 2—Ciasto kolorowe wlewamy naprzemiennie do foremek wyłożo-
nych papilotkami.  
Krok 3—Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200° C na 25 minut.  
Krok 4—Po tym czasie wyjmujemy babeczki i ewentualnie je zdobimy.  
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UWAGA, UWAGA! 
Szansa na PLUSY z angielskiego! 

Wykonaj zadanie i przekaż poprawne rozwiązanie p. Rożek 
Coś na rozgrzewkę w zimowe dni: 

How many words can you make out of hot chocolate?Ile 
słów potrafisz utworzyć z podanych liter?  

H O T   C H O C O L A T E  

_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 

Did you find?  

Something you wear. 
Something you drink. 

A snowman’s eye. 
Someone’s pet. 

What a teacher does. 
What a doctor does. 

The opposite of like. 
A verb both past and present. 

The sound of a horn. 
A talk on the web. 

Better hurry! Don’t be ________.  
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Muchomor 
 

Pod wielką sosną, wśród trawy, 
rośnie sobie muchomor chuderlawy. 
Martwi się tym bardzo krasnoludek, 

Może by tak dać mu ogródek? 
Jeżyk wyłania się zza brzózek, 
Może by tak dać mu jabłuszek? 

Biegnie ścieżką mały lisek, 
może by tak dać mu jagód półmisek? 

Wilk spod oka groźnie patrzy, 
  może mu sowa strawy nawarzy? 

Martwią się wszystkie zwierzęta w lesie 
a wiatr tymczasem już zmrok niesie.   

Rankiem biegną zwierzęta pod sosnę, 
patrzą, a tu piękny muchomor rośnie. 

Piękny, dostojny, czerwony cały, 
zwierzęta aż z zachwytu oniemiały. 

 

/Michał Frydrychowicz kl. 5a/ 

Wiersz pochwalny  
na cześć muchomorom 

 

Muchomorze mój kochany, 
jakże pięknie nakrapiany. 

Stoisz sobie na twej nóżce, 
otoczony: trawą, bluszczem. 

Rośniesz szybko, niesłychanie, 

bo co rano jesz śniadanie. 
Kilka kropel rosy dziennie, 
reszta dnia przemija sennie. 

Jesteś piękny, dumny cały, 
ciągle słońcem ogrzewany, 

Twój garnitur cały biały    
jest naprawdę doskonały. 

Czapka twoja jest czerwona, 

w białe kropki wystrojona. 
Gdy noc przyjdzie niespodzianie, 

ty szykujesz swe posłanie, 
Siedzisz sobie w ciepłej trawie 
i wciąż myślisz o wyprawie. 

Lecz niestety mój kochany, 
jesteś tutaj przypisany. 

 

 /Igor Stalmach kl. 5a/  

"Muchomor" 
 

Muchomorze uwielbiony, 

jakież cudne są Twoje plamy! 
Gdy wśród lasu przechadzam się, 

wśród ściółki dostrzegam Cię! 

Ty, schronienie biedronki niepozornej, 
przed deszczem i wiatrem. 

Gdyby nie znać Twej prawdziwej natury, 
Można by pomyśleć… 

…pomyśleć… 

           …i pomyśleć, 
 że naprawdę jesteś—lekarstwem… 

/Aleksandra Basista kl.5a/ 

Oda do… muchomora 



Łamigłówka 
Między liczbami wstaw  +,  -,  ∙,  : lub nawiasy aby otrzymać określony 
wynik: 
 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  =  1 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9  =  10 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9  = 100 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9  = 1000 
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Na skraju lasu  
u drzewa stóp, 

wyłania się pięknie 
muchomorów ród. 

 

Są one czerwone, 
z białymi kropeczkami 

a, spod spodu 
z małymi blaszeczkami. 

 

Są ozdobom lasu, 
szczególnie podczas mżawki 
gdy, ich błyszczące główki 

wyglądają z nad trawki. 
 

Choć grzyby te truciznę mają  
piękne dla oczu wyglądają 

przyciągają swoimi barwami, 
jak tęcza kolorowa. 

/Kacper Makowski kl.5a/ 

Humor z kółka informatycznego 
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Labirynt to ciąg korytarzy, z którego trudno znaleźć wyjście… 
spróbuj je odnaleźć.  Labirynty opracowali uczniowie klasy 5a. 

Praca Aleksandry Basista 

Labirynt opracował Mateusz Piątek 

Praca Sandry 
Grolik 

Labirynt opracował Wiktor Sebastian 


