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J U N I O R K I 
                 Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie         
                                               -Nr  2 – WAKACJE 2022         

 
 
 
 
 

 
 
 

Przedstawiamy Wam wakacyjne wydanie naszej gazetki, mamy nadzieję, że Wam się 
spodoba i że w to lato będziecie tryskać humorem, jak my.  

Życzymy Wam bezpiecznych i słonecznych dni, pełnych uśmiechu i pasji, odpoczywajcie 
 z najbliższymi, bawcie się z przyjaciółmi i wróćcie we wrześniu do szkoły z energią 

 i ciekawymi historiami, którymi możecie się z nami podzielić. 
 

Wasze Juniorki
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WYWIAD Z... 
 
Nasze redaktorki postanowiły przepytać dla Was osobę wyjątkową, którą zna każdy  
z niezwykłego ciepła, uśmiechu, spokoju. Kogoś, kto zawsze ma czas dla ucznia, rękaw,  
w który można się wypłakać i serce, którego czasem potrzeba.  
To Pani Iwona Makowska, matematyk i pedagog szkolny. 
 
 
Redakcja- Ile lat 
Pani pracuje w tej 
szkole? 
Pani Iwona 
Makowska- Już 30 
lat. 
Redakcja - Jakie są 
Pani pasje? 
Pani Iwona 
Makowska - Lubię 
czytać książki, 
spędzać czas na 
świeżym powietrzu, 
zwłaszcza z psem. 
Lubię 
szydełkowanie, 
prace plastyczne, 
bardzo też kocham 
sport – teraz rower, kiedyś siatkówkę. Spędzam czas aktywnie. 
Redakcja - Proszę opowiedzieć nam więcej o swoich zwierzętach. 
Pani Iwona Makowska - Mam pieska Colę i kotkę, która miała mieć na imię Ruda, ale 
wszyscy mówimy do niej po prostu Kicia. 
Redakcja – Jaką książkę ostatnio Pani przeczytała? 
Pani Iwona Makowska – Czytałam ostatnio wspomnienia o jednym z moich ulubionych 
piosenkarzy- Zbigniewie Wodeckim. 
Redakcja - Jakie są Pani plany na wakacje? 
Pani Iwona Makowska - Nie mam planów związanych z wyjazdami, bo mam działkę, ale 
będę na pewno  korzystała z pięknej pogody, spacerowała, jeździła rowerem i dbała o swój 
ogródek. 
Redakcja - Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas i życzymy udanych wakacji! 
 
Przeprowadzając wywiad, nie wiedziałyśmy jeszcze, że nasza rozmówczyni kończy swoją 
zawodową karierę i od września już jej w Jedynce nie spotkamy. Życzymy zatem spełnienia 
marzeń, spokoju, zdrowia i pogody ducha, aby ten nowy etap w życiu przyniósł także 
mnóstwo satysfakcji 
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ZGADUJ ZGADULA 
 

                 
 

                      
 

  
 
Tym razem spróbujcie rozpoznać na zdjęciach swoje panie: Katarzynę Konopkę, Joannę 
Ruszniak, Martynę Wyżlic, Aleksandrę Konicz, Sabinę Potocką, a także anglistę Wojciecha 
Pachniewskiego, logopedkę Jolantę Michalewską, panią sekretarkę - Martę Kiersnowską 
oraz kierownika gospodarczego Sławomira Ciszewskiego. Prawda, że nie jest to proste? 
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Jak mieć tygrysa w domu? 
 
 

Jeśli chcesz mieć w domu tygrysa, słonia, żyrafę albo inne egzotyczne zwierzęta,  

potrzebny jest tylko dość przeciętny telefon. Poproś rodzica, by postępował zgodnie z  

instrukcją. 

Oto i ona: 

1. Otwórz wyszukiwarkę Google. 

2. Wpisz nazwę jednego ze zwierząt, np. tygrys azjatycki, 

lew afrykański. 

3. Otwórz ramkę z napisem: wyświetl w 3D. 

4. Poczekaj, aż się załaduje i zaakceptuj zgody.  

5. Naciśnij przycisk: wyświetl u siebie. 

6.Skieruj ekran na podłogę i poczekaj, aż pojawi się 

zwierzę. 

7. Możesz zrobić sobie z nim zdjęcie, tak jak my lub nagrać 

film. 

Oczywiście, wszystko jest darmowe, a zwierząt ciągle 

przybywa, są bardzo realistyczne, ruszają się, wydają 

dźwięki. To co, szukacie tygrysa w swoim pokoju? 
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PRZEPIS NA... SAŁATKĘ 
 Wszyscy wiecie, że najlepiej na świecie smakuje to, co jest przygotowane prosto z serca. Najlepsi są w tym rodzice, 

dlatego dziś prezentujemy Wam przepis z kuchni jednej z mam, Pani Anety Kostyk. Nie brak tu witaminek, 

mikroelementów, białka. Spróbujcie, wyjdzie na pewno na zdrowie! 

 

Składniki: 

• 250-350 g  makaronu w kształcie ryżu - 

orzo lub innego drobnego makaronu 

• 2 piersi kurczaka świeże lub wędzone, 

może być również drobiowa pierś 

gotowana w plasterkach 

• 5 dużych ogórków gruntowych 

• 1 puszka kukurydzy 

• 2 łyżki majonezu 

• 2-3 łyżki gęstego jogurtu 

• duża ilość posiekanego koperku 

• sól, pieprz do smaku.  

                S M A C Z N E G O ! 

Makaron ugotować. Ogórki obrać ze skórki 

 i pokroić w drobną kostkę. Dodać do 

makaronu. Kukurydzę odsączoną z zalewy 

oraz posiekany koperek wrzucić do sałatki. 

Jeżeli dodajemy wędzonego kurczaka, to 

tylko trzeba go drobno pokroić, jeżeli mamy 

świeżą pierś, to należy drobno ją posiekać, 

przyprawić ulubionymi przyprawami i 

podsmażyć na patelni. Ostudzoną dodać do 

sałatki. Wymieszać całość  z  majonezem 

oraz jogurtem. Doprawić do smaku. 
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Kuźnia Talentów w Iławie 
 

Istnieje takie miejsce w Iławie, 

gdzie ludzie szlifują swoje talenty. 

Nazywa się Kuźnią Talentów  

i prowadzi je znany chyba 

wszystkim iławianom  rzeźbiarz - 

Marek Kałuża. 

Nasza grupa dziennikarska, 

oczywiście, pojawiła się tam 

osobiście. Dowiedziałyśmy się, że 

w Kuźni organizowane są 

warsztaty rzeźbiarskie oraz inne wydarzenia - koncerty i spotkania z różnymi znanymi 

ludzi – artystami, historykami, pasjonatami. 

Jest tam też małe muzeum,  w którym byłyśmy. 

Pan Marek Kałuża opowiedział nam o pięknych, starych rzeczach: żelazkach, 

zabytkowej wannie, prawdziwych wojennych hełmach, a przede wszystkim pamiątkach 

historycznych po swojej rodzinie. Pokazał nam też medal od prezydenta Polski, 

mogłyśmy także trochę się pobawić i pośmiać. 

 

Polecamy wizyty w Kuźni przez całe wakacje, zawsze coś tam się 

dzieje! 
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                          WAKACJE W IŁAWIE 
Kuźnia Talentów to nie jedyne miejsce, gdzie można latem się przeżyć coś ciekawego. 
Przedstawiamy Wam jeszcze kilka propozycji: 
 

1. Galeria Stowarzyszenia SART 
 
My tam byłyśmy, poznałyśmy Panią Kamilę Czarnecką , malarkę 
z Nowego Miasta Lubawskiego (na zdjęciu widać jej dzieła), 
obejrzałyśmy wystawę Pana Edwarda Baranowskiego, naszą 
uwagę przykuły także piękne rzeźby i biżuteria. Galeria jest tak 
blisko szkoły, że wstyd do niej nie wejść, co jakiś czas jest nowy 
wernisaż, zawsze dyżur ma jakiś artysta, który chętnie odpowie 
na Wasze pytania. Zachęcamy do obcowania ze sztuką. 
 
 

 
2. Salka muzealna Pana Waldemara Wysockiego  

Fantastyczne miejsce w odrestaurowanej kamienicy, gdzie czas się 
zatrzymał dawno temu. Stylowe meble, dekoracje, pamiątki z dawnej 
Iławy, mnóstwo bardzo starych zdjęć i pocztówek i gospodarz, który 
ciekawie przybliży historię.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Iławskie Centrum Kultury 
To, oczywiście, kino, ale także miejsce wystąpień grup teatralnych i sala wystaw. Aktualny 
repertuar i planowane wydarzenia możecie na bieżąco sprawdzić tu:  
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LEKTURA NA LATO 
 

„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery 

Ania jest dziewczynką z sierocińca, która trafia do  Maryli i Mateusza- rodzeństwa 

mieszkającego w miejscowości Avonlea na Zielonym Wzgórzu . Okazało się że doszło do 

pomyłki,  potrzebny był chłopiec do prac w gospodarstwie, który pomagałby staremu 

Mateuszowi. Zamiast chłopca przybyła Ania - rude włosy, zielono-szare oczy, lat 11  

i wielkie serce. Dziewczynka przeżywa wiele przygód  na Zielonym Wzgórzu i poznaje 

swoją najlepszą przyjaciółkę - Dianę Barry. Jest kilka części  tej historii: 

 

„Ania z Zielonego Wzgórza” 

„Ania z Avonlea” 

„Ania na  uniwersytecie”  

„Ania z Szumiących Topoli” 

„Wymarzony dom Ani” 

„Ania ze Złotego Brzegu” 

„Dolina Tęczy” 

„Rilla ze Złotego Brzegu” 

„Opowieści z Avonlea” 

„Pożegnanie z Avonlea”  

 

Przeczytajcie wszystkie, w sam raz 

 na 2 miesiące;) 
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SZCZYPTA HUMORU 
-Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły?  
-Bo pewna pani zgubiła 50 zł. 
- I co, pomagałeś jej znaleźć ? 
- Nie , stałem na banknocie i czekałem, aż odejdzie. 
 

 
-Kto z was zrobił dobry uczynek?  

-Mnie udały się dwa. 
-Jakie, Jasiu ? 

-W sobotę pojechałem do babci i babcia się ucieszyła. 
- A drugi ? 

-W niedzielę wyjechałem od babci i babcia się ucieszyła 
bardziej. 

 
 

Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? 

- Dzwonek, mamo. 
 

 

CIEKAWOSTKA  

Zwykły, niezwykły papier 

Kiedy wybuchła pandemia Covid 19 , okazało się że papier toaletowy  jest bardzo 

potrzebny, nie wiadomo,  dlaczego ludzie wykupywali go ze sklepów w ogromnych 

ilościach. Chciałybyśmy przedstawić  krótką historię papieru toaletowego. 

 Odkrycia archeologów pozwoliły nam poznać, czego używali Grecy i Rzymianie. 

Będziecie zaskoczeni, bo były to: patyk owinięty gąbką , małe kamyczki lub kawałki 

potłuczonej ceramiki , na których pisano imiona wrogów . Niektóre kultury używały : 

wełny, śniegu, kolby kukurydzy, a nawet mchu . W XIV wieku Chińczycy wynaleźli 

papier toaletowy . Masowo zaczęto go  produkować od XIX wieku, a dziś możecie 

ten wynalazek kupić w różnych wydaniach - pachnący, wzorzysty, mięciutki,  

w dowolnych kolorach.  
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KRZYŻÓWKA 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 

                                                      1. Żółty i gorący na plaży. 
                                                      2. Aktywność w wodzie. 
                                                      3. Jesz je dla ochłody. 
                                                      4. Ma trąbę i zobaczysz go w zoo. 

                           5. Spakujesz tam rzeczy na wakacyjny wyjazd. 
                                                      6. Jest z filtrem i ratuje skórę. 

 
 

Podpowiedzi: lody, słoń, plecak, pływanie, krem, piasek. 

 
 

STOPKA REDAKCYJNA 
 
 

 
Ten numer przygotowały dla Was: 

 
Liliana Kostyk 
Rozalia Kostyk 

Ina Gietka 
Celina Kołpacka 

 
uczennice III klas 

pod redakcją Pani Marzeny Podgórskiej 

      
         

    
    
      

     


