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                Nr 2 – XI 2017/2018 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki - s. 2 

Co piszczy w trawie – s. 5 

Wieści szkolne – s. 5 

Połam sobie język – s.6 

Mól książkowy – s. 6 

Filmoteka – s. 7 

Moja pasje - 8 

Zwierzyniec -  – s. 9 

Angielski w pigułce - 9 

Humor – s. 10 

Muzykomania – s. 11 

Palce lizać – s. 12 

Sport – s. 13 

Relaks – s. 15

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje              

w szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

        
Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Karolina Rose (z-ca redaktora naczelnego), Weronika Kałuża, 
Zuzanna Wojcieszak, Marta Mazurek. Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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ZADUSZKI   

To współczesny odpowiednik pogańskiego święta 

Dziadów. Dzień Zaduszny przypada na 2 

listopada, następnego dnia po Wszystkich 

Świętych. Z tej okazji, ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli ze świata żywych, modlą 

się za ich dusze, które według katolickiej wiary, przebywają w czyśćcu. O ile w Dniu 

Wszystkich Świętych czci się wszystkich, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, o tyle 

obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe, 

oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem. 

Początek 

Tradycja obchodów święta sięga czasów biblijnych. Już w Piśmie Świętym Starego Testamentu 

można odnaleźć pierwsze wzmianki o zwyczaju zapisywania w specjalnych księgach imion osób 

zmarłych. Początki tradycji Dnia Zadusznego w Polsce datuje się na wiek XII. W wieku XV 

Zaduszki były znane już w całym kraju. W 1915 roku, papież Benedykt XV, na prośbę opata 

benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze: w intencji 

poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża. 

Genezą Zaduszek były uroczystości pogańskich Słowian, które obchodzono cztery razy w roku. 

Początkowo, Kościół katolicki zmniejszył liczbę świąt do dwóch w roku, a od X wieku 

utrzymano tylko jedno święto (Wszystkich Świętych). Jeszcze przez kilka lat po 1945 w dniu 2 

listopada oficjalnie świętowano w Polsce Dzień Zaduszny. 

Dzień Zaduszny dawniej 

W dawnych czasach poprzez modlitwy i jałmużny dla ubogich, wierni starali się nieść pomoc 

duszom cierpiącym w czyśćcu. Tradycje te przetrwały - w formie rozdawnictwa chleba ubogim 

przed kościołami i cmentarzami w Dzień Zaduszny - aż do XX wieku. Do dzisiaj przetrwał 

jedynie zwyczaj nawiedzania w tym dniu grobów (ale w mniejszym stopniu, niż 1 listopada), 

zapalania zniczy oraz świec. Zachował się też zwyczaj składania ofiar pieniężnych w parafiach 

za dusze najbliższych zmarłych, na tzw. wypominki, tj. kartek, na których wypisane są imiona              

i nazwiska zmarłych. 

Wierzenia 

Z tradycją Zaduszek związanych było wiele ludowych zwyczajów: porządkowano nie tylko 

groby, ale także domy, bo wierzono, że dusze zmarłych wracają tego dnia w miejsca, gdzie 

spędziły całe doczesne życie. Zostawiano otwarte furtki i drzwi, aby dusze mogły wejść do 

domów, gdzie zostawiano dla nich pieczone pierogi, chleby, bób, kaszę i to, co jadło się na 
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kolację. Wieszano też czysty 

ręcznik, obok stawiano wodę i 

mydło, aby dusze mogły się obmyć. 

Przekazywano sobie opowieści o 

spotkaniach z duszami zmarłych, 

błąkającymi się po lasach, a od 

zmierzchu po cmentarzach i w 

pobliżu kościołów. Bardzo 

niebezpieczne były dusze 

potępionych, które straszyły przy 

mostach, młynach, na rozstajach 

dróg. Zwyczaj zakazywał również 

tego dnia wykonywania niektórych czynności, aby nie skaleczyć, nie rozgnieść czy w inny 

sposób nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. Zakazane było: klepanie masła, deptanie 

kapusty, przędzenie i tkanie. 

Źródło: http://polskie-cmentarze.pl/Warto-poczytac/Ciekawostki/Zaduszki-tradycja-i-zwyczaje                                                  

(zuzik_520) 

______________________________________________________________________________ 

CAPSTRZYK W JAROCINIE 

Uroczystość odbyła się 9 listopada. Sztandar 

czwórki za sprawą opiekunek SU również 

powiewał na jarocińskim rynku. Dla 

jarociniaków jest to data wyjątkowa ze względu na 

wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 8 na 9 

listopada 1918 roku w jarocińskich koszarach. To 

właśnie one zapoczątkowały otwartą walkę zbrojną 

Polaków             o wolność w zaborze pruskim. 

Obchody Święta Niepodległości to również 

wspomnienie                       o bohaterach Powstania 

Wielkopolskiego, którzy dzięki naszej pamięci są 

wśród nas. Po zakończeniu capstrzyku zgromadzeni 

na rynku jarociniacy wspólnie śpiewali piosenki 

patriotyczne. Przy blasku ogniska rozbrzmiewały dźwięki i słowa „Roty”, „Białych róż”, „O mój 

rozmarynie”  czy „Piechoty”. Śpiewaczemu wydarzeniu przewodniczyła Szkoła Muzyczna 

YAMAHA.  

______________________________________________________________________________ 

 

Dwa dni później na rynku… 

 

CZY WIESZ, KTO JEST PATRONEM JAROCINA?      ŚWIĘTY MARCIN! 

http://polskie-cmentarze.pl/Warto-poczytac/Ciekawostki/Zaduszki-tradycja-i-zwyczaje
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Fakt ten został potwierdzony przez Radę 

Miejską w Jarocinie 1 marca 1996 roku oraz 

ks. Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę 

12 stycznia 1997 roku. 11 listopada 2005 r. w 

holu jarocińskiego ratusza odsłonięty został 

witraż z wizerunkiem św. Marcina. Dni 

Patrona Miasta obchodzone są 11 listopada 

oraz w najbliższy weekend towarzyszący tej 

dacie. Tradycją wpisaną w obchody Dni 

Patrona Miasta jest przejazd św. Marcina na 

koniu po jarocińskim rynku. 

Uroczystości związane ściśle z patronem 

miasta, czyli świętym Marcinem, odbywają się w 11 listopada - msza św. odpustowa w kościele 

św. Marcina w intencji mieszkańców Jarocina, święty Marcin na białym koniu, rogale od 

burmistrza. 

______________________________________________________________________________ 

 

LEKCJA HISTORII W WYKONANIU UCZNIÓW 

 

13 listopada br. odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez 

klasy 6a i 7a wraz z wychowawczyniami p. M. Urbaniak i p. J. Świdurską.  

Uczniowie, wcielając się w uczestników walk o niepodległość przypomnieli, jaką drogę przeszli 

Polacy, aby po 123 latach niewoli odzyskać utraconą wolność. Nie zabrakło też pieśni 

patriotycznych takich jak „Rota” „Przybyli ułani pod okienko” czy „Wojenko, wojenko…” 

Była to na pewno niezwykła lekcja historii                         

i patriotyzmu dla obecnych na apelu uczniów.  

(Marta, ola_2005)  

____________________________________________________________________________ 
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Ważne daty…   

LISTOPAD 

01 – Wszystkich Świętych 

02 – Zaduszki 

06 – przystępujemy do akcji GÓRA 

GROSZA 

07-10 – zebrania z rodzicami. 

09 – Capstrzyk na rynku 

11 – Narodowe Święto Niepodległości 

28 – konsultacje z rodzicami 

30 – dyskoteka andrzejkowa 16.30-19.30 

 (red)                                             

__________________________________________________________________________ 

 

 

NOWY PLAC ZABAW 

Będziemy mieć nowy plac zabaw obok naszej szkoły. Dokładnie będą dobudowywać nowe 

elementy, czyli na przykład: zjeżdżalnie, huśtawki, nowe karuzele, ścianki wspinaczkowe, 

tyrolkę, piaskownicę itp.  Będą z niego korzystały dzieci z naszej szkoły i przedszkola. Będzie to 

nowe lepsze miejsce dla zabawy. Niedługo skończą prace, ale chyba będzie trzeba poczekać do 

wiosny, aby wypróbować nowe sprzęty. Niektórzy ludzie będą tęsknić za starym placem, 

ponieważ mają z nim dużo wspomnień. Większość się cieszy i nie może się doczekać otwarcia.                                                                                                                                                                

 

(zuzik_520) 
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Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?

JAN BRZECHWA 

STONOGA  

Mieszkała stonoga pod Biała, 

Bo tak się jej podobało. 

Raz przychodzi liścik mały 

Do stonogi, 

Że proszona jest do Białej 

Na pierogi. 

Ucieszyło to stonogę, 

Więc ruszyła szybko w drogę. 

 

Nim zdążyła dojść do Białej, 

Nogi jej się poplątały: 

Lewa z prawą, przednia z tylną, 

Każdej nodze bardzo pilno, 

Szósta zdążyć chce za siódmą, 

Ale siódmej iść za trudno, 

No, bo przed nią stoi ósma, 

Która właśnie jakiś guz ma. 

 

Chciała minąć jedenastą, 

Poplątała się z piętnastą, 

A ta znów z dwudziestą piątą, 

Trzydziesta z dziewięćdziesiątą, 

A druga z czterdziestą czwartą, 

Choć wcale nie było warto. 

 

Stanęła stonoga wśród drogi, 

Rozplątać chce sobie nogi; 

A w Białej stygną pierogi! 

 

Rozplątała pierwszą, drugą, 

Z trzecią trwało bardzo długo, 

Zanim doszła do trzydziestej, 

Zapomniała o dwudziestej, 

Przy czterdziestej już się krząta, 

"No, a gdzie jest pięćdziesiąta?" 

Sześćdziesiątą nogę beszta: 

"Prędzej, prędzej! A gdzie reszta?" 

 

To wszystko tak długo trwało, 

Że przez ten czas całą Białą 

Przemalowano na zielono, 

A do Zielonej stonogi nie proszono.     (red)

        

__________________________________________________________________________________________ 

 

Drodzy wielbiciele książek!  

Nie wiesz co ze sobą zrobić w jesienne wieczory? Nudzi ci się? POCZYTAJ KSIĄŻKĘ!!!!!!  

7 minut po północy                                                                                                     

Dobra lektura na pewno umili ci czas. Mam dla ciebie propozycję bardzo dobrej lektury Patrica 

Nessa, która poruszy nawet człowieka o kamiennym sercu. 

Nastoletni Conor mieszka wraz ze swoją ciężko chorą matką. W szkole dokuczają mu 
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rówieśnicy, a babci, która w obliczu stanu zdrowia matki 

Conora odwiedza ich coraz częściej, szczerze nienawidzi. 

Życie matki Connora wisi na włosku, a lekarze rozkładają 

ręce. Nie mogąc dać sobie rady z przytłaczającymi go 

dookoła problemami, ucieka w wyimaginowany świat, 

przywołując potwora, który mógłby mu pomóc. Ten 

pojawia się zawsze siedem minut po północy oferując 

bohaterowi trzy opowieści. Czwarta historia, która okaże 

całą prawdę ma wyjść od samego Conora. 

 

 (ola_2005) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Polecamy!!!   

Lubisz filmy wojenne, w których cały czas się coś dzieje                

i możesz poczuć dreszczyk emocji? Ten film na pewno cię 

zainteresuje. 

Dunkierka (ang.: Dunkirk) – amerykańsko–brytyjsko–

francusko–holenderski film wojenny w reżyserii Christophera 

Nolana, którego premiera miała miejsce 13 lipca 2017 roku           

w Londynie. Sam reżyser określa swoje dzieło jako „historię 

przetrwania” i „film trzymający w napięciu”. 

 

Film opowiada o Operacji Dynamo, która została 

przeprowadzona w dniach od 26 maja do 4 czerwca 1940 roku. 

Była to ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, 

wojsk francuskich i belgijskich z Dunkierki do Wielkiej 

Brytanii, dzięki której uratowano 338 226 żołnierzy. 

 

Film przedstawia historię z trzech przeplatających się perspektyw – lądu, morza i powietrza. 

Każda z nich prezentuje wydarzenia rozgrywające się w innych ramach czasowych, pierwsza 

przedstawia trwającą tydzień historię uciekającej przed niemieckimi wojskami piechoty; druga 

ukazuje wydarzenia rozgrywające się w ciągu jednego dnia na cywilnym statku, który wyruszył 

na pomoc żołnierzom; a ostatnia, opowiada – trwającą jedynie godzinę – historię pilotów 

myśliwców Spitfire, którzy ubezpieczają uciekających z Dunkierki żołnierzy. 

 

Dunkierka otrzymała bardzo pozytywne recenzje od krytyków i zarobiła 517,6 miliona dolarów 

amerykańskich przy budżecie wynoszącym 100 milionów. Według stanu na 27 września 2017 

roku.                                                                                                                                 (ola_2005)                                                                   

______________________________________________________________________________ 
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Pasja Marty Mazurek… keyboard i perkusja! 

Trzy lata temu zaczęłam grać na 

keyboardzie. Zaczęło się 

zwyczajnie. U mojego starszego 

brata w pokoju stał jego keyboard, 

na którym grywał w wolnych 

chwilach. Od dziecka bardzo mi 

się to podobało. Nie myślałam 

jednak jeszcze o samodzielnej 

nauce. Szkoła muzyczna Yamaha 

często przyjeżdżała do mojego 

przedszkola, a muzycy 

pokazywali, jak wspaniale można 

się bawić grając na instrumentach.  

 

Pewnego dnia naszła mnie myśl, aby pójść do 

niej na dni otwarte. Było wspaniale, więc się 

zapytałam rodziców, czy mogłabym tam 

chodzić. Oczywiście się zgodzili. Byłam bardzo 

szczęśliwa. Tak zaczęła się moja przygoda 

muzyczna z keyboardem. Ale gram także na 

perkusji. Ta decyzja była bardzo 

niespodziewana. Rok temu dokładnie w 

niedzielę poszłam także na dni otwarte, choć 

byłam już uczennicą tej szkoły. Zupełnie 

spontanicznie zapisałam się na lekcje perkusji, 

która sprawia mi równie dużo radości co 

keyboard. W tym roku nagrywałam płytę z 

Yamahy. Chciałabym jeszcze chodzić na gitarę, 

ale na razie wystarczają mi te dwa instrumenty. 

Muzyka jest lekiem na całe zło. Jeśli nie grasz jeszcze na żadnym instrumencie, zapisz się. Nie 

wiesz, jaki instrument wybrać, to nie problem, na pewno nauczyciele ci doradzą. Muzyka to 

super zabawa, choć trzeba ćwiczyć, aby grać naprawdę dobrze. A poza tym można poznać 

niezwykłych ludzi, polecam.                                                               

(Marta) 

______________________________________________________________________________ 
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Ślimaki to jedna z  najliczniejszych                    

i najbardziej zróżnicowanych  mięczaków. 

Występują w wodzie i na lądzie. Gromada 

niezwykle bogata w gatunki i bardzo 

zróżnicowana – zalicza się do niej około 105 

tys. gatunków, z czego w Polsce występuje 6 

gat. morskich oraz ok. 200 gat. lądowych               

i ok. 50 słodkowodnych. Większość żyje w 

morzu – zwykle charakteryzuje je bogactwo 

barw i kształtów, nie brak też 

słodkowodnych, ziemnowodnych i lądowych 

– 

wymagają zwykle dużej wilgotności 

środowiska. Wielkość osobników waha się 

od poniżej 1 mm do kilkudziesięciu 

centymetrów. Największa znaleziona muszla 

mierzy 91 cm. 

Ślimaki wylęgają się. 

Wśród ślimaków występują zarówno 

formy jedzące glony i  roślinożerne, jak 

też drapieżne i pasożytnicze. 

Wodne gatunki konsumują głównie 

drobne glony  oraz rozkładające się szczątki 

roślinne. 

Lądowe ślimaki roślinożerne podobnie: 

zjadają zarówno rośliny żywe, jak też 

martwe.                                   (weronia04) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Halloweenowe słówka, które mogą ci się 

przydać.   

 All Saints’ Day – Dzień Wszystkich 

Świętych            

bones – kości 

brew – przyrządzać (np. napar)  

broomstick – miotła 

burial – pochówek 

candle – świeca 

cape – peleryna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99czaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blino%C5%BCerno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glony
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carve – wydrążyć 

cauldron – kocioł 

cemetery/ graveyard – cmentarz 

cobweb – sieć pajęcza 

coffin/ casket – trumna 

corpse – zwłoki 

creepy – straszny 

darkness – mrok, ciemność 

disguise – przebranie 

dress up as – przebierać się za (kogoś) 

enchant – rzucić urok 

fangs – kły 

goodies – pyszności 

gore – rozlana krew  

ghost- duch 

Goosebumps- gęsia skórka   

(ola_2005)

________________________________________________________________________ 

 

Nauczyciel do ucznia: 

-Dwója z odpowiedzi! Epoka oświecenie nie 

zaczęła się od wynalezienia żarówki!  

*** 

Wychowawczyni stwierdza: 

-Jasiu, zawsze jak jest klasówka nie ma cię w 

szkole z powodu chorej babci. 

-Proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

*** 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 

*** 

Turysta spotyka Bacę, który się opala przed chałupą, pyta go: 

- Jak wam się powodzi, Baco? 

- A nie narzekam, miałem wykarczować drzewa, ale przyszedł halny i je powalił, miałem je spalić, ale 

uderzył piorun i je spalił. Teraz czekam, aż mi trzęsienie ziemi wyrzuci ziemniaki na powierzchnię. 

*** 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, proszę pana. 

______________________________________________________________________________ 
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Zasłuchaj się!  

Najnowsza płyta Eda Sheerana wyszła 3 marca 2017 r. 

W albumie można znaleźć następujące piosenki: 

 

1.,,Eraser” 

2.,,Castle on the Hill” 

3.,,Dive” 

4.,,Shape of You” 

5.,,Perfect” 

6.,,Galway Girl” 

7.,,Happier” 

8.,,New Man” 

9.,, Hearts Don't Break Around Here” 

10.,,What Do I Know? 

Koniecznie kup, warto.

 

_____________________________________________________________________________ 

Jeśli nie lubisz Eda to może warto posłuchać wydanej w lutym tego roku nowej piosenki Wiliama 

Singe'a. Utwór Rush bardzo się spodobał Polakom. A zresztą sami możecie sie przekonać. Oto jej 

słowa. 

 
I said it was the last time 

Last time, last night, glassed eyes 

Sweet, sweet vice 

Would you baptize 

My mind just one more time 

 

Can you take me there tonight? 

Show me a light 

Take me up to paradise 

Come bring me back to life 

 

It's just a little rush 

I'm coming up every time we touch 

It's just a little rush 

It's like everything I do depends on you 

I need your blessing (I can't let it go, no) 

Can't leave you alone (it's you I been on so) 

It's just a little rush 

It's like everything I do depends on you 

 

I'm having conversations with angels, dreamers, 

and demons 

I'm just tryna catch a ride to the city 

Backseat to another man's vision 

 

Can you take me there tonight? 

Show me a light 

Take me up 

to paradise 

Come bring 

me back to 

life 

 

It's just a 

little rush 

I'm coming 

up every 

time we 
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touch 

It's just a little rush 

It's like everything I do depends on you 

I need your blessing (I can't let it go, no) 

Can't leave you alone (it's you I been on so) 

It's just a little rush 

It's like everything I do depends on you 

 

I just can't sleep so 

I been on you 

Watching your leaves fall down 

I just can't breathe til' 

I'm around you 

How hard can it be? 

Oh, tell me 

 

It's just a little rush 

I'm coming up every time we touch 

It's just a little rush (just a little rush baby) 

It's like everything I do depends on you 

I need your blessing (I can't let it go, no, no) 

Can't leave you alone (it's you I been on, you) 

It's just a little rush 

It's like everything I do depends on you 

 

Depends on you babe 

Said it depends on you baby 

Depends on you 

Depends on you baby 

 

                                                   (ola_2005)                

_________________________________________________________________________ 

 

 

Paluchy Wiedźmy 

Składniki: 

Na ciasto: 

~225g miękkiego masła 

~2 i ¾ szklanki mąki pszennej 

~1 jajko 

~Pół łyżeczki soli 

~łyżeczka ekstratu waniliowego lub migdałowego 

~1 łyżeczka proszku do pieczenia  

Dodatkowo: 

~garść obranych i podzielonych na połówki migdałów 

Przygotowanie: 

Ciasto: wszystkie składniki łączymy i zagniatamy gładkie ciastko. Ciasto schładzamy 60minut w 

lodówce. Następnie z ciasto odrywany małe kawałeczki (najlepiej zważyć każdy, by miały taką 

samą wielkość, u mnie po 15g). Z kawałków ciasta robimy wałeczki długości naszych palców, 

 

WYGLĄDA KOSZMARNIE, CHOĆ 

GOŚCIE NA PRZYJĘCIU 

HALLOWEENOWYM BĘDĄ 

ZACHWYCENI! 
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ale cieńsze. Na końcu każdego wałeczka wciskamy połówkę migdała (migdały od spodu można 

posmarować białkiem, by lepiej się trzymały). Nożem robimy linie w miejscach zgięć palców.  

Gotowe palce układamy układamy na wyłożonej papierem blaszce, pieczemy około 10-12 minut 

w 200 stopniach (na złoty kolor). 

            SMACZNEGO:):):                                                                                         (zuzik_520) 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Za nami pierwsze starty i sukcesy naszych kolegów i koleżanek!!!  

Piłka nożna:  

Finał powiatowy odbył się 3 listopada w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie. W turnieju udział 

wzięło 5 szkół, które rywalizowały systemem każdy z każdym 2x8 minut. 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU : 

1. SP Jaraczewo 10p 9-1 

2. SP 4 Jarocin 7p 7-2 

3. SP Kotlin 6p 4-7 

4. SP Dobieszczyzna 4p 4-7 

5. SP 5 Jarocin 1p 1-8 

Awans do Mistrzostwa Rejonu Poznań Teren Wschód uzyskała szkoła z Jaraczewa. 

 



14 
 

Badminton 

W dniu 4 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie rozegrano 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W BADMINTONIE. W trzech kategoriach wiekowych 

rywalizowało 20 zawodników. W kategorii dziewcząt rocznika 2005 i młodszych rywalizowało 

12 zawodniczek, systemem do dwóch przegranych meczów. W kategorii chłopców 2005                    

i młodszych oraz w kategorii 2004 rywalizowało po 4 zawodników systemem każdy z każdym. 

Wyniki zawodów : 

Kategoria dz. 2005 i mł.  

1. Pruchnik Wiktoria – kl. V a 

2. Borucka Olga – kl. VI b 

3. Zuzanna Wojcieszak – VI c 

4. Szcześniak Katrina – V a 

 

 

 

Kategoria chł. 2005 i mł. 

1. Świechowicz Piotr – kl. V 

2. Łyskawa Szymon – kl. V 

3. Roszak Patryk – kl. VI 

4. Merdziński Norbert – kl. VI 

Kategoria chł. 2004 – klasy VII 

1. Kornobis Wojciech – VII a 

2. Kostuj Bartosz - VII a 

3. Ratajczak Łukasz – VII a 

4. Nowicki Filip – VII a 

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali dyplomy i drobne upominki. Najlepsi zawodnicy 

reprezentować będą szkołę na mistrzostwach powiatu. 

  

     

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

(Karolina Rose) 

_____________________________________________________________________________ 
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Błyszczące świeczniki - co będzie potrzebne: 

 

 - proste szklane słoiki lub szklanki różnej 

wielkości, przezroczyste i matowe 

 - sypki brokat o różnej strukturze w 

kolorze turkusowym i srebrnym 

 - nożyczki 

 - przezroczysta taśma dwustronna z 

paskiem ochronnym 

 - biała, ekologiczna taśma dwustronna. 

Błyszczące świeczniki - jak to się robi: 

  

 

 

 

 

1. Przyklej taśmę 

dwustronną tesa® w 

wybranym miejscu na 

słoiku. My nakleiliśmy 

białą, dwustronną taśmę 

tesa® ECO na dole słoika, 

na całym obwodzie. 

2. Zwróć uwagę na to, aby 

pod taśmą nie tworzyły się 

pęcherzyki powietrza. 

Przytnij taśmę w linii 

prostej, tak aby oba końce 

były dobrze dopasowane. 

3. Przyklej wąski pasek 

przezroczystej, dwustronnej 

taśmy samoprzylepnej 

tesa® bezpośrednio nad 

obszarem zaklejonym 

wcześniej taśmą.  

4. Usuń pasek ochronny z taśmy 

umieszczonej niżej.  

https://czasnawnetrze.pl/i/aD04MDAmdz0xMjAw/5ef655ec/38880-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_materialy.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/8ffdea00/38881-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/81e450c3/38882-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/c098c896/38883-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/fb1a5d89/38884-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
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5. Posyp taśmę sypkim 

brokatem, rozprowadź 

ostrożnie brokat palcem i 

delikatnie dociśnij. 

Strząśnij nadmiar brokatu. 

Najlepiej robić to nad 

kartką lub podkładką, aby 

potem strząśnięty brokat 

można było z powrotem 

wsypać do pojemnika.  

   

 

Źródło: czasnawnetrze.pl 

https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/c380d596/38885-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/8dea8983/38886-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/5fbf8306/38887-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam_krok.jpg
https://czasnawnetrze.pl/i/aD0xMjAwJnc9ODAw/20bb7882/38888-blyszczace_swieczniki_glamour_zrob_sam.jpg

