
J eżeli nie lubisz czytać, nie intere-
suje Cię nic poza zbijaniem bą-
ków , a przez większość  czasu 
umierasz z nudów, odpuść sobie 

i nie czytaj dalej. Ta gazetka nie jest 
widocznie dla Ciebie.  

Jeżeli jednak masz otwartą głowę, 
poczucie humoru   i nie wiesz, co to 
nuda , zostań z nami.  Inteligentni 
ludzie nigdy się nie nudzą, bo wiedzą, 
że życie ma im wiele do zaoferowania  
i  wciąż uczą się cieszyć nim z całych 
sił. 

Nasz „Hyś” chce Ci towarzyszyć w  
tej ekscytującej przygodzie, jaką może 
być życie dla  kogoś, kto nie boi się 
być sobą, czyli być  kimś. 

Pomysł robienia tej gazetki narodził 
się wśród uczniów  IV b.  Nasza pani 
od polskiego mówi, że jesteśmy  nie-
zwykli, kreatywni  i udaliśmy się Panu 
Bogu jak mało kto. I nic to, ze są 
wśród nas także różne ziółka i zió-
łeczka… Pewnie ma rację, a nawet jak 
jej nie ma, to fajnie byłoby, gdyby ją 
miała.  

Naszą  szkolną potyczkę  z dzienni-
karstwem uważamy za rozpoczętą.  
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W święto Trzech Króli w 

kurpiowskich chatach zajadało 

się fafernuchy. Ten trochę zapo-

mniany zwyczaj  chcielibyśmy 
przywrócić nie tylko w naszych 

domach, ale i w szkole.   

Ogłaszamy więc dzień 9 

stycznia 2012 r. Dniem Fafernu-

cha. Kto chce z nami świętować, 

niech przyniesie do szkoły te 

pyszne i mające bardzo oryginal-

ny smak ciasteczka  zamiast dru-

giego śniadania.  

SPRAWDZONY PRZEPIS:  

 szklanka mąki żytniej, 2 małe marchewki 

 3 spore łyżeczki miodu pszczelego 

 4 łyżeczki cukru, starta wanilia, cynamon, pieprz, 

odrobina proszku do pieczenia 

Mąkę przesiać przez sitko i wymieszać z proszkiem 

do pieczenia. Marchewki ugotować i zetrzeć na tarce. 

Składniki wymieszać z cukrem, przyprawami, na koń-
cu dodać miód. Z masy uformować wąskie paseczki i 

podzielić je na małe kawałki – tak jak kluski kopytka. 

Fafernuchy ułożyć na papierze do pieczenia i piec 

przez pół godziny w temperaturze 180–200 stopni C. 

 

 

    Czas na fafernuchy! 



Wyobraźcie sobie, że 

uczniowie wstydzą się 

mówić o czytaniu. Prze-

prowadziłyśmy sondę, z 

której wynika, że albo nic 
nie czytają, albo to dla 

nich temat wstydliwy. 

Zapytani o swoją ulubioną 
książkę, odpowiadali, że 

takiej nie ma. Niektórzy 

silili się na odpowiedź 

„nie wiem” albo wymie-

niali   tytuły tj.:,,Pinokio”, 
,,Akademia pana Kleksa” 

lub ,,Opowieści z Narni”, 

czyli książki ze spisu lek-
tur. O pozostałych wspo-

minali naprawdę nieliczni.  

Ostatnio na lekcji języ-

ka polskiego rozmawiali-
śmy o naszych lekturach. 

W mojej klasie jest kilkoro 

pożeraczy książek ;), ale są 
i tacy, którzy wręcz nie 

znoszą czytania. Niektóre 
osoby chętnie mówiły o 

swoich ulubionych książ-

kach. Jeden chłopak powie-
dział, żebyśmy już przestali 

o tym mówić, bo on po pro-

stu nie lubi czytać. Nie tyl-

ko on tego nie robi.  
A przecież czytanie jest 

super.  Zamiast  przesiady-

wać  przed komputerem, 
warto czasem  poczytać. 

     

Karolina Świtaj, IV b 

jak spaghetti, diamento-

wa korona na głowie, 

długie zielone skarpet-

ki….  

Henryśka uwielbia 

zmyślać. Zmyślanie stało 

się jej nawykiem. Mogła-

bym długo o niej opo-

wiadać…  Reszty dowie-

cie po przeczytaniu.  

A jak już przeczytacie 

„Henryśkę – drugiej tak 

wspaniałej nie znajdzie-

cie", to sięgnijcie po ko-

lejne książki z tej serii – 

„Henryśka wielka od-

krywczyni" i „Henryśka 

dostaje list".  

Miłej lektury…  

Natalia Dziczek  IV b 

,,Pozwól , że się przedsta-

wię jak należy. Jestem Hen-

ryśka Hopskiewicz Pierw-

sza,  przyszła Królowa Szero-

ko Obszernego Odjazdowego 

Wybrzeża Zagubionych Skar-

petek...'' – tak zaczyna się 

książka, którą chcę polecić 

szczególnie tym, którzy mają 

bujną wyobraźnię i poczucie 

humoru.  

Bohaterką jest dziewczy-

na... lekko szalona. Ma młod-

szego brata Alberta, psa o 

imieniu Małgośka, dwie małe 

myszki - Florę i Dorę oraz  

najlepszą przyjaciółkę - Oliw-

kę Idziowską.   

Jej wygląd jest równie nie-

zwykły jak osobowość: włosy 

 

Kącik c iekawej  ks iążki  
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Str. 2 MIŁO ŚWIĘTOWAĆ,  KIEDY CZAS PO TEMU!  

Troglodyta. 
On nie czyta. 



  

 Dwudziestego  dziewiątego listopada w klasie IVB odbył się klasowy konkurs 
recytatorski. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze Jana Brzechwy. 
Można było do woli gestykulować i korzystać z rekwizytów. Zgodnie z umową 
zawartą wcześniej, mile widziana była odrobina szaleństwa.  

 Najlepsza okazała się Natalia Dziczek, która przygotowała wiersz ,,Grzyby”. 
Słuchaliśmy jej z uwagą i rozbawieniem. Drugie miejsce zajęła Julia Brysiewka. 
Wiersz „Katar Katarzyny” zaprezentowała z prawdziwie aktorskim zacięciem, zu-
żywając ogromną ilość chusteczek do nosa. Trzecie miejsce przypadło w udziale 
Szymkowi Tańskiemu za interesujące zaprezentowanie wiersza ,,Tańcowała igła z 
nitką”.  

  Widownia zaśmiewała się, podziwiając aktorski kunszt występujących i dow-
cipne teksty, które z rzadka tylko się powtarzały. Wrażenie zrobił Tobiasz Płocharczyk, który podjął 
odważną próbę rapowania. Lekcja upłynęła jak z bicza strzelił. A w dzienniku przybyło sporo piątek i 
szóstek, na które czwartoklasiści solidnie i radośnie zapracowali.  

 23 listopada br. naszą szkołę odwiedził poeta Woj-
ciech Kass. Odbył się też konkurs recytatorski dla gim-
nazjalistów. Uczniowie recytowali wiersze naszego go-
ścia w przekładzie na język niemiecki. Pierwsze miejsce 
zajęła Alicja Weydmann, drugie Paulina Piórkowska, a 
trzecie Kamil Gromadzki. Wiersze poety w języku pol-
skim czytali: Błażej Kalinowski, Jakub Pliszka i Michał 
Domian. Atmosfera imprezy była miła. Przysłuchiwa-
łam się z uwagą recytacjom, ale tak naprawdę najbardziej 
czekałam na spotkanie z poetą, które odbyło się na za-
kończenie. 

 Zastanawiałam się, jaki będzie ten poeta. Miałam 
różne wyobrażenia na ten temat. Tymczasem okazało 
się, że to bardzo sympatyczny pan. Opowiadał nam  
trochę o poezji. Przeczytał swój wiersz „Droga do szko-
ły”. Zachęcał nas do tego, byśmy uważnie przyglądali się 

temu co nas otacza, bo nawet nasza codzienna droga do szkoły  
może być okazją do ciekawych spostrzeżeń.   

 Opowiedział nam też o swojej szkolnej miłości i o tym, jak 
dla dziewczyny, która mu się bardzo podobała,  a której swoich 
uczuć nie odważył się wyznać, pisał wiersze  i podrzucał jej tak, 
by nie domyśliła się, kto jest ich autorem. Ta dziewczyna ma 
dziś już z pewnością około pięćdziesięciu lat, a nadal nie wie, 
kto był jej tajemniczym szkolnym adoratorem.  

 Pan Wojciech Kass powiedział, że dziś pewnie wyznajemy 
uczucia za pomocą esemesów.  No cóż, mnie bardzo podobało-
by się dostać poetycki liścik pisany na kartce papieru. To bar-
dziej osobiste i bardziej romantyczne. Ciekawe, czy wśród na-
szych uczniów jest jakiś przyszły poeta.  

 W marcu w naszej szkole odbędzie się kolejny konkurs i 
spotkanie z innym poetą. Z pewnością się na nie wybiorę i chęt-
nie podzielę się swoimi wrażeniami.  

Oliwia Kosakowska  IV a 

Jak Julia Wszechmogąca rozdawała języki i co z tego wynikło….  

SPOTKANIE Z POETĄ 

 W czwartek , 15 grudnia, w  Wykrocie odbyła się 
IX edycja konkursu „Poznajemy baśnie i legendy z 
krainy zwanej Kurpsiami”.   

 Klasę IV b reprezentowały: Julia Brysiewska, 
Magda Giers, Emilia Mamajek i Natalia Dziczek.  
Dziewczyny zajęły II miejsce  ex aequo z uczenni-
cami klasy IVc z naszej szkoły. III miejsce zajęła 
klasa IVa. Najlepsza była grupa ze Szkoły Podsta-
wowej z Białusnego Lasku.   

 Obok fotka z występu naszych dziewcząt.  Julia  
(w roli Pana Boga) próbuje być głucha na błagania 
Józefa ( w tej roli Magda) i nie dać mu języka dla 
Kurpiów.  Po chwili ulega.   

 W strojach ludowych dziewczyny prezentowały 
się rewelacyjnie, a jak zaśpiewały „Hej za boram”, 
to podobno aż ściany wykrockiej szkoły zadrżały.  
Nic więc dziwnego, że je zauważono... 

Mówić Brzechwą... 
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Tobiasz, klasowy raper 
w akcji 



WIGILIJNE POGWARKI 
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a jak wszystkim wiadomo, 

w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Tego dnia zewsząd sły-

chać ich głosy. Wsłuchajmy się w nie: 

Rybka: Dawałaś mi za mało karmy, a moja woda jest od dwóch mie-

sięcy brudna! 

Piesek: Ciągle kopałeś mnie, kiedy wykopywałem dziury w ziemi, żeby 
złapać choć jednego kreta. A na dodatek dajesz mi ohydne jedzenie, od 

którego robi mi się niedobrze! Żądam lepszej karmy i lepszego trakto-

wania!!! 

Chomik: Ja ciągle tyję, a Ty od miesiąca naprawiasz mi moje koło do biegania i nie możesz go naprawić. 
Czy chcesz się ze mną rozstać?! Moje życie jest i tak krótkie. Czy chcesz mojej przedwczesnej śmierci na za-

wał serca? 

 Zdarza się też, że zadowolone zwierzątko powie na przykład: 

Kotek: Lubię, kiedy mnie głaszczesz. Szkoda, że nie masz czasu, by robić to częściej… 

Papuga: Czekałam cały rok, aby ci to powiedzieć: jesteś najwspanialszą panią na świecie, bo karmisz mnie i 

wypuszczasz mnie z tej klatki! 

Piesek: Nareszcie mogę ci to powiedzieć. Tobie i twemu tacie tak wiele zawdzięczam. Jeszcze niedawno tuła-
łem się po mieście brudny, głodny i straszliwie zapchlony. Brakowało mi przyjaciela, a ludzie przeganiali 

mnie i byli dla mnie niedobrzy. Kiedy twój tata zabrał mnie do swego auta, bałem się, że wywiezie mnie 

gdzieś i marnie zginę. Jednak gdy zabrał mnie do domu, od razu poczułem się bezpieczny. Teraz mam ciebie, 

pełną miskę i ciepły kącik w domu, w którym wszyscy traktują mnie dobrze. Jestem wam bardzo wdzięczny! 

 A Ty, co chcesz usłyszeć? Może nie czekaj na noc cudów. Spójrz głęboko w oczy swemu zwierzakowi i 

zastanów się, czy masz wobec niego czyste sumienie. Bądźmy dobrzy dla naszych zwierząt! 

Emilia Mamajek 

 Witaj, Hysiu! Wczoraj złapałam uwagę, ponieważ zamiast słuchać pani, malowałam paznok-
cie. Nie wiem, o co pani chodziło! No chyba chce, żeby jej uczennice wyglądały dobrze? Co robić?  

Dorotka 

         Droga Dorotko! Nie podzielam Twojego oburzenia i w zupełności zgadzam się z Twoją nau-

czycielką. Malując paznokcie w czasie lekcji, okazujesz  lekceważenie i brak szacunku nie tylko swojej wychowaw-

czyni, ale i całej klasie. Pani z pewnością zależy na tym, byś wyglądała dobrze, ale lepiej będzie  jeśli manicure zrobisz 

sobie w domu.   

HYŚ 

„Hyś” to nieregularnik. Od Was zależy jak często, a nawet, czy w ogóle będzie się jeszcze ukazywał. 

Zapraszamy do współpracy uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Jesteśmy 

zainteresowani Waszymi próbami literackimi, dziennikarskimi, a zwłaszcza poezją.   Dajemy  szansę  

publikacji tym wszystkim, którym coś ciekawego w duszy gra i którzy mają  coś do powiedzenia.  

Stopka redakcyjna:  redaktor prowadzący: Barbara Wojciulewicz;  skład redakcji: Natalia Dziczek, 

Karolina Świtaj, Emilia Mamajek, Julia Brysiewska, Oliwia Kosakowska.  Dodatek świąteczny w 

języku angielskim pod kierunkiem p. Emilii Ścibek przygotowali: Karolina Prusaczyk (IVc), Magdalena 

Suchecka (IVc) i Dawid Popielarczyk (IVb),  

 


