
Nadeszła wiosna. Świat wo-

kół nas budzi się do życia, 

zewsząd słychać donośne 

ptasie trele, drzewa niedługo 

obsypią się wonnym kwie-

ciem, a my wystawiamy buzie 

do słońca i cieszymy się mu-

śnięciami jego promieni. 

Rozpiera nas energia, prze-

pełnia radość i chęć do życia. 

Wiosenne porządki  ruszyły 

pełną parą, czego efekty 

widać doskonale przez lśnią-

ce okna. Przydomowe ogrody 

także obudziły się ze snu 

zimowego.  Już niedługo 

pojawią się w nich młode 

warzywa, które będziemy 

wykorzystywać do przygoto-

wywania zdrowych i smacz-

nych przekąsek. 

Nasi uczniowie zdrowe prze-

kąski już przygotowywali. 

Czwarto- i piątoklasiści zor-

ganizowali dla swoich młod-

szych kolegów warsztaty na 

temat zdrowego żywienia. 

Było trochę teorii, którą dzie-

ci następnie wykorzystały w 

praktyce, sporządzając 

wspólnie wspaniałe sałatki i 

kanapki. Na stole znalazł się 

nawet chleb samodzielnie 

upieczony przez jednego z 

uczniów. A efekty – smaczne 

i zdrowe – niebo w gębie. 

Najważniejsze, że wszyscy 

bardzo dobrze się bawili, a 

przy tym uczyli  się od siebie 

nawzajem. Miejmy nadzieję, 

że owoce tych zajęć będzie-

my zbierać w postaci świado-

mych, zdrowych wyborów 

kulinarnych naszych podo-

piecznych.  

To specjalne wydanie naszej 

gazetki jest jednocześnie 

podsumowaniem kulinarne-

go projektu.  Życzymy udanej 

i smacznej lektury.  

Nadeszła wiosna... 
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Wydanie specjalne 

 

Moskaliki i lepieje—trochę historii 

Moskaliki i lepieje to krótkie wierszyki o 

żartobliwej tematyce uprawiane przez 

Wisławę Szymborską – najsłynniejszą 

polską poetkę, laureatkę Nagrody Nobla 

z 1996 roku. Jej przygoda z lepiejami 

rozpoczęła się, gdy wybrała się z przyja-

ciółmi do restauracji. W karcie dań przy 

flakach ktoś dopisał: „okropne” . Oto, jak 

poetka komentuje to wydarzenie w wy-

wiadzie dla pewnej gazety: - Postanowi-

łam włączyć się w to ostrzeżenie konsu-

mentów. Tyle tylko, że do rymu. A też 

wykorzystując konstrukcję gramatyczną 

"lepiej coś tam niż coś tam". Na przykład: 

"Lepiej złamać obie nogi, niż miejscowe 

jeść pierogi",  Lepiej mieć życiorys brzyd-

ki, niż w tej knajpie jadać frytki",  

"Lepiej w głowę dostać drągiem, niż się 

tutaj raczyć pstrągiem Lepszy ku przepa-

ści marsz niż w tych naleśnikach farsz", 

"Lepszy jasyr, panie dzieju, niż z gablotki 

śledź w oleju". Żeby sobie utrudnić zada-

nie, można tworzyć dodatkowe podgatun-

ki. Tu wersja, że tak powiem, rodzinna: 

"Lepszy szwagier wolnomularz niż węgier-

ski tutaj gulasz", "Lepsza w domu świekra 

z zezem niż tu jajko z majonezem", 

"Lepszy kuzyn z wodogłowiem niż tu móż-

dżek, że tak powiem". 

Później te dwuwersowe formy literackie 

Michał Rusinek, sekretarz poetki, na-

zwał lepiejami. 

Wisława Szymborska uprawiała również 

moskaliki, które powstały  

 
prawdopodobnie podczas powstania 

listopadowego w Warszawie, a roz-

propagowane zostały przez poetkę i 

jej męża Adama Włodka jako gatu-

nek poezji niepoważnej w latach 50 

XX wieku. 
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Uczniowie klasy czwartej i piątej 

postanowili pójść w ślady Wisławy 

Szymborskiej i przy pomocy żartobli-

wych wierszyków zachęcać do sięga-

nia tylko po te zdrowe przekąski. 

Poniżej próbka ich wesołej twórczo-

ści. 

 

Moskaliki i lepieje—kulinarna twórczość naszych 

uczniów 

 

Kto mi powie, że hamburger 

Bardzo zdrowe ma dodatki, 

Temu zaraz zrobię burdę 

I spakuję mu manatki. 

 

A kto powie, że te z sadu 

Owoce nie są najlepsze, 

Temu na auto spadnie stos gradu, 

Tam gdzie świeże jest powietrze. 

 

Jeśli zjeść chcesz w KFC 

Kurczaka, frytki czy kanapkę 

Udowodnię, że nie ci 

Zrobiwszy z ciebie sałatkę. 

 

Kto mi powie, że frytkami 

Odżywia się jego rodzina 

Tego nakarmię skarpetkami 

I wsadzę do komina. 

 

A kto powie mi, że w Mc’u 

Bardzo dobre jest jedzenie, 

Temu zaraz garść robaków 

Włożę w majtki i w kieszenie. 

 

Lepiej pochrupać kapustę,  

Niż jeść ciągle rzeczy tłuste. 

Kto powiedział że sałatę 

jada tylko w hamburgerze 

Tego dla przykładu batem 

Smagnę w plecy na spacerze. 

 

Lepsza surówka z kiszonej kapu-

sty, 

Niż batony cukierki albo boczek 

tłusty. 

 

Lepsze brokuły, jabłka i sałata, 

Niż ciastka, cukierki i cukrowa 

wata. 

 

Lepsza sałatka z ananasa, 

Niż frytki, słodycze i tłusta kiełba-

sa. 

Moskalik Pani Joli 

Kto mi powie, że niezdrowa 

jest na parze jajecznica, 

Tego czeka śmierć głodowa 

W lochach szkoły w Książenicach. 

 

Jolanta Sabat 

Fotoreportaż z Lekcji Coolinarnej  

Dzisiaj na matematyce i przyrodzie gościliśmy u siebie drugoklasistów. Opowiedzieliśmy im nieco o składnikach pokarmowych 

i rozwiązaliśmy krzyżówkę. Potem poszliśmy na stołówkę i jedliśmy zdrowe, pożywne śniadanko. A czwartoklasiści byli u pierw-

szaków. 

                                                                                                                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

Str. 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martwa natura z warzywniaka—prace uczniów z Atelier 
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Dzieci z melonem i winogronami 

Chciałbym opisać obraz hiszpańskiego 

malarza barokowego B. E. Murillo  „Dzieci z 

melonem i winogronami” dzieło to powstało 

w 1646 roku. Można je obejrzeć w Starej 

Pinakotece w Monachium. Tematem obra-

zu są dwaj biedni chłopcy. Jeden z nich je 

winogrona, a drugi melona. Dziecko z melo-

nem siedzi na stołku. W prawej ręce trzyma 

nóż. Chłopcy patrzą na siebie i łapczywie 

jedzą owoce. Są bardzo do siebie podobni. 

Ubrania chłopców nie wyglądają schludnie, 

są brudne i porwane. Można wywniosko-

wać, że dzieci są biedne. 

Z lewej strony od dzieci stoi kosz z wi-

nogronami różnych kolorów oraz liśćmi 

– czy dlatego, że chłopcy zrywali owoce 

w pośpiechu? Kosz jest wiklinowy i ma 

zepsuty uchwyt. Pod nogami dzieci 

można zaś dostrzec obierki, liście, pest-

ki. Tło obrazu stanowi czarna ściana. 

Dzieło zostało namalowane farbami 

olejnymi. Malarz używał ciemnych 

barw, nie licząc białej bluzki jednego z 

chłopców i żółtego melona. Mimo że u 

dołu został lekko rozjaśniony, obraz 

wygląda na ponury. Mnie dzieło się 

podoba, wzbudziło moje zainteresowa-

nie i mógłbym wpatrywać się w nie bez 

końca.           

                                    Dominik z IV klasy 

 

 



Zadanie Bartka, Casa i Kacpra z V klasy 

 

Matematycznie o jedzeniu 
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Aleksander chciał zrobić naleśniki 

na miłe śniadanie-niespodziankę 

dla swoich rodziców. Musiał kupić: 

2 jajka, mleko, 1kg mąki, olej, cu-

kier wanilinowy, dżem jabłkowy i 

kakao. 

Korzystając z tabeli odpowiedz na 

pytanie: Ile Olek zapłaci za zaku-

py? 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 

Zadanie 1 

jaja 8,88 zł za 8 szt. 

mleko 2,40 za butelkę 

mąka 3,65 za kilogram 

olej 10,90 za butelkę 

cukier wanilinowy 2 zł za 500 g. 

dżem jabłkowy 6,60 zł za słoik 

kakao 5,45 zł za op. 

I danie Roso ł Makaron 1 szt. , udko z kury 1,5kg , 
włoszczyzna 2paczk, so l 1 opak. 

II danie Ziemniaki z pieczonym łoso-
siem 

Cebula 0,5kg, pomidor 0,7kg, łosos  
1,3kg, ziemniaki 7,5kg, tymianek 
1szt., bazylia 1 szt. 

sok Cytrusy 2kg (1kg jednego rodzaju) 

deser Sałatka z owoco w 3kg (1kg jednego rodzaju) 

Cennik:   

udko z kurcza-

ka 

3,70zł/kg 

makaron 2,99zł/paczk

. 

włoszczyzna 3,99zł/1kg 

sól 6,99zł/92g 

cebula 0,53zł/1kg 

pomidor 4,99zł/1kg 

łosoś 55,99zł/1kg 

ziemniaki 6,99zł/7,5kg 

tymianek 2,99zł/1szt 

bazylia 7,49zł/1szt. 

grejpfrut 3,99zł/1kg 

pomarańcze 4zł/1kg 

banany 4,49zł/1kg 

Cas, Bartek i Kacper wybrali się do supermarketu. Postanowili 

zakupić potrzebne produkty do obiadu. 

 Oblicz ile pieniędzy wydał każdy z chłopców, jeśli wiemy, 

że podzielili się równo kosztem zakupów? 

 Ile euro zapłaciliby chłopcy? (1 euro=4,17zł). 
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Warzywno-owocowy sudoku po francusku 

Uzupełnij sudoku rysunkami podanych poniżej owoców lub warzyw tak, by w żadnym rzędzie lub kolumnie nie powtarzały się one. 

Rysując, postaraj się wymawiać nazwy owoców i warzyw po francusku. W przypadku wątpliwości dotyczących wymowy słów- zapra-

szamy do klasy II. Baw się dobrze! Amuse-toi bien! 

 

 



Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci 

 w Książenicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2014 

roku. Naszą misją jest sentencja Hominem quero, czyli Szukam  

człowieka.  Chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość samore-

alizacji, potrafili zgodnie współpracować z innymi i nauczyli się 

funkcjonować w społeczeństwie. Naszą wizją jest stworzenie  

w szkole atmosfery życzliwości, poczucia bezpieczeństwa i wza-

jemnego zaufania, co pozwoli uczniom rozwinąć cały swój poten-

cjał intelektualny, fizyczny i emocjonalny, otworzyć się na świat  

i ludzi, odkrywać i rozwijać talenty.  Pracujemy metodą projektów, 

bierzemy udział w konkursach i akcjach charytatywnych. Uczymy 

dzieci, że są częścią otaczającego świata, za który ponoszą odpo-

wiedzialność.  

 

 

Rekrutacja do szkoły na rok 2015/2016 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 

Leonarda da Vinci 

 

Ul . Mazowiecka  87a 

05-825  Książenice 

 
Tel.: 607 44 42 40 

E-mail: info@szkola-vinci.pl 

 

 

 

Ucz się z pasją! 
 

www.szkola-vinci.pl 

 

Marzec 
18.03 g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

26.03 godz. 16.30 drugi nabór do 1 klasy 

28.03 g. dzień otwarty dla kandydatów do szkoły przygotowany przez naszych uczniów 10.00-13.00 

 

Kwiecień 
15.04 g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 

Maj 
14.05 g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 

Czerwiec 
17.06  g. 16.30-18.00 warsztaty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 607 44 42 40 lub pisząc na adres  

info@szkola-vinci.pl 


