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Święto Edukacji Narodowej 2020 
 

 
Różowa szkoła  

 
Kochani nauczyciele 

Gdyby szkoła była cała różowa 
Każdy dzień bez lekcji 

Bez nikogo 
Tylko my, uczniowie 

Bylibyśmy na tym świecie 
Całymi dniami czekolada 

Babeczek i placków bez liku 
Lizaki i Cola oraz Fanta 

Fun by był wszędzie 
 

Ale to niemożliwe 
Bo bez Was 

Bez Nauczycieli 
Smutek by nastał 

Era niewiedzy 
Wygłupy i szkody 
Ściany podrapane 

Same rany 
 

Podmiot muzyki Ziemi 
Suma artysty i archeologa 

Bez komputera i języka 
Technicznie rzecz biorąc 

 
Biologia byłaby klęską 

A ruch to wysiłek nieznany 
Jabłko spada na ziemię 

Wybuch próbówki 
 

Nikt nie wie 
Jak na różowo pomalować ściany 

Jak ogłosić imprezę 
Zsumować czekoladki 

 
Tylko nauczyciele 

Niosą ratunek 
I uczą 

Skutecznie 
Szkoła staje się kolorowa 

 
Dzień Nauczyciela 

Na cześć naszych wybawicieli 
Opiekunów 

Na cześć ich mądrości 
Więc uczniowie zgodnie krzyczą 

Wszystkiego najlepszego  
z Okazji Dnia Nauczyciela 

 

 

Kalina Staszewska

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj09vqj-ZnlAhVkkosKHXofA2YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pocztakwiatowa.pl%2Fbukiet-wrozki&psig=AOvVaw1RfSomlHKuV-sCVSewTYss&ust=1571080552435686
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj09vqj-ZnlAhVkkosKHXofA2YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pocztakwiatowa.pl%2Fbukiet-wrozki&psig=AOvVaw1RfSomlHKuV-sCVSewTYss&ust=1571080552435686


3 
 

Wydarzenia z kraju i ze świata 
 
 

Sytuacja pandemiczna w Polsce 

 

Koronawirus COVID-19 po raz pierwszy pojawił 

się w Polsce w marcu 2020 roku. Jak wygląda 

sytuacja pandemiczna w Polsce po siedmiu 

miesiącach? 

Pierwszy przypadek wykryto u 66-letniego 

mężczyzny w Zielonej Górze, który przyjechał 

autokarem z Niemiec. Później przypadków 

zakażenia pojawiało się coraz więcej i dnia 19 

września 2020 roku liczba ta przekroczyła 1000 

zakażeń. 

Od początku pandemii  wykryto ponad 130 tys. 

przypadków zakażeń koronawirusem i ponad 3 

tys. zgonów. Na szczęście liczba ozdrowiałych 

nadal rośnie i dziś wynosi ponad 81 tys.  

Od października nastąpił nagły wzrost 

zachorowań. Każdego dnia jest coraz więcej 

stwierdzonych przypadków Covid-19, 4 tysiące, 

5 tysięcy… 

1 września 2020 roku dzieci i młodzież wróciły 

do szkół. Każda placówka musi działać według 

wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. W niektórych szkołach 

nauczanie odbywa się zdalnie. Każda większa 

szkoła – taka jak nasza, musiała zastosować 

naukę każdej z klas w jednej sali, wydzielić 

osobne wejścia i szatnie,  aby zmniejszyć ryzyko 

kontaktu uczniów z kilku klas.  

Zapewne każdy z nas ma już dość przebywania 

kilku godzin w jednej sali z możliwością wyjścia 

tylko do toalety, ale pamiętajmy, że lepsze to niż 

nauka przez komputer. 

Maria Turuk 

Jeśli chcesz się podzielić z naszą redakcją 
swoimi odczuciami w czasie pandemii, napisz 

do nas na adres email: 
zespol.kapsel@gmail.com 

 
 

Do szuflady.. 
 

Czy zdarza Ci się pisać wiersze lub 

opowiadania tylko dla siebie? Do swojej 

szuflady? W takim razie, ten konkurs jest dla 

Ciebie! W tym roku szkolnym zamiast 

Teresińskich Dni Retoryki odbędzie się konkurs 

literacki „Szuflada”. Szczegółowe informacje 

można uzyskać u nauczycieli języka polskiego. 

Zgłoszenia, wraz z pracami, należy składać do 

31 października. Gorąco zachęcamy! 

 

Zespół Kapsel 



 
 

BohaterON 2020 

 

 
 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza 

szkoła po raz drugi przystąpiła do akcji 

wysyłania kartek do Powstańców 

Warszawskich.  

 

Celem Akcji dla szkół jest 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 

Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie 

im wspólnie wykonanej przez 

szkołę/klasę/grupę pamiątki z życzeniami 

oraz podniesienie poziomu wiedzy 

i świadomości uczniów na temat 

Powstania Warszawskiego za sprawą 

przeprowadzonych lekcji tematycznych. 

Więcej informacji można uzyskać 

u nauczycieli historii i języka polskiego. 

 

Na kartkach można nie wskazywać 

konkretnego odbiorcy lub można wpisać 

imię, nazwisko i pseudonim wybranego 

Powstańca. Biogramy Powstańców znajdują 

się na stronie: https://bohateron.pl/wyslij-

kartke/powstancy/ . 

 
 

BohaterON – włącz historię! 
 
 

KK 
 

 
 
 
 
 

WYWIAD Z PANIĄ PSYCHOLOG AGNIESZKĄ PARZYDEŁ 

 

 

 

 

 

(fot. Pani Agnieszka Parzydeł, w środku. 

Magdalena Bielaczyc, po lewej stronie.  

Sebastian Lach, po prawej stronie. KK) 
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Kapsel: Pani Agnieszko, w tym roku szkolnym 

podjęła Pani pracę w Szkole Podstawowej 

w Teresinie. Czy zechciałaby Pani opowiedzieć, 

czym zajmowała się wcześniej? 

Pani Agnieszka Parzydeł: Wcześniej byłam  

psychologiem w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sochaczewie i w przedszkolu 

„Wesołe Tuptusie”. 

 

K.: Prosimy, aby powiedziała nam Pani kilka 

słów o sobie. 

P.A.P.: Mam 39 lat i od urodzenia mieszkam 

w Sochaczewie. Mam dwoje dzieci – 9 letniego 

syna i półtoraroczną córkę. Mam też psa 

Luckiego, który ma 10 lat i jest rasy west terier. 

 

K.: Jakie ma Pani zainteresowania? 

P.A.P.: Bardzo lubię czytać książki, 

szczególnie kryminały, np.: Remigiusza Mroza, 

Katarzyny Bondy i Agathy Christie. Czasami też 

biegam, ale ostatnio mam na to za mało czasu. 

Lubię też oglądać filmy, szczególnie 

biograficzne. 

 

 

K.: Jak długo pracuje Pani w zawodzie 

psychologa? 

P.A.P.: W tym zawodzie pracuję od 15 lat. 

Czuję się w nim bardzo dobrze. Gdy skończył 

mi się urlop macierzyński, znalazłam 

ogłoszenie o posadzie w Teresinie, zgłosiłam się 

i podjęłam tu pracę. Był to bardzo dobry wybór. 

 

K.: Jak czuje się Pani w swoim zawodzie? 

P.A.P.: Lubię swoją pracę, bo lubię ludzi, 

którzy korzystają z moich usług. Lubię też 

słuchać o ich życiu i im pomagać. Mam też 

w Teresinie przytulny pokój. 

 

K.: Jakie jest pierwsze wrażenie po miesiącu 

pracy w Teresinie? 

P.A.P.: Bardzo mi się podoba szkoła oraz 

nauczyciele, więc moje pierwsze wrażenie jest 

pozytywne. 

 

K.: Skoro mieszka Pani w Sochaczewie, to czy 

nie ma Pani trudności z dojazdami? 

P.A.P.: Nie miałam problemu z dojazdami, 

bardzo szybko się przyzwyczaiłam. 

 

K.: Czy nie gubi się Pani w „labiryncie” 

naszych szkolnych korytarzy? 

P.A.P.: Tak, bardzo się gubiłam. Czasem nie 

wiedziałam, jak wrócić do swojego gabinetu, 

ale nauczyciele i dzieci mi w tym pomagali. 

 

K.: Czy ma Pani jakieś rady i wskazówki dla 

uczniów szkoły podstawowej na rok szkolny 

w czasie pandemii? 

P.A.P.: Dbać o siebie i innych oraz podchodzić 

z rozsądkiem do kontaktów z innymi osobami. 

K.: Dziękujemy za rozmowę. 

 

Wywiad przeprowadzali Uczniowie klasy 6a: 

Magdalena Bielaczyc i Sebastian Lach. 

 
 



6 
 

 
 

 
 

Recenzja filmu  
„Enola Holmes” 

 

 
 W moim pierwszym tegorocznym 

artykule mam przyjemność zrecenzować film 

Enola Holmes. Ów film jest jedną z najnowszych 

produkcji Netflixa i pojawił się na platformie 23. 

września 2020 roku.  

 Główną bohaterką filmu jest, 

szesnastoletnia, Enola Holmes (Millie Bobby 

Brown) – siostra Sherlocka (Henry Cavil) oraz 

Mycrofta (Sam Claflin) Holmesów. Ich matką 

jest Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter). 

Historia zaczyna się wraz z nagłym zniknięciem 

matki rodzeństwa Holmesów. Enola, żeby nie 

trafić do specjalnej szkoły dla dziewczyn, która 

miałaby zrobić z niej młodą damę, obmyśla plan, 

po uprzednim znalezieniu wskazówek od mamy. 

Nastolatka wyrusza do Londynu, aby szukać 

Eudorii. W czasie podróży spotyka młodzieńca 

o nazwisku Tewkesbury, markiza, który ma 

odziedziczyć ziemię po ojcu. Enola znajduje 

różne wskazówki, zostawione przez matkę, 

zapisane skomplikowanymi szyframi. 

Dziewczyna wraz z markizem postanawiają 

przeprowadzić własne śledztwo. Okazuje się, że 

intryga, mająca na celu wyeliminowanie 

Tawkesbury’ego i przejęcie ziemi, która mu się 

należy, została uknuta przez… Ale to już może 

zobaczycie sami. 

 Mi osobiście najbardziej podobała się 

interakcja z widzem. Postać Enoli bardzo często 

zwraca się do widzów, z różnymi pytaniami, 

opowiadając różne historie. Natomiast rzeczą, 

która mi się nie podobała jest zamknięcie wątku 

zaginięcia matki Holmesów. Osobiście uważam, 

że zakończenie mogło zostać o wiele bardziej 

rozbudowane, dzięki czemu stałoby się 

ciekawsze i bardziej intrygujące. Na ogromne 

uznanie zasługuje poziom aktorstwa. Millie 

Bobby Brown perfekcyjnie odegrała rolę Enoli, 

a towarzystwo Henry’ego Cavila, w roli 

Sherlocka, jeszcze bardziej wzmocniło grę 

aktorską w filmie. Scenografia była również 

niczego sobie. Twórcom bardzo dobrze udało się 

odwzorować szare ulice ówczesnego Londynu. 

Kostiumy postaci były na najwyższym poziomie 

i idealnie oddawały klimat epoki wiktoriańskiej.  

 

 Film bardzo mi się spodobał, jednak nie 

do końca spełnił moje oczekiwania. Uważam, że 

historia mogła zostać trochę bardziej 

rozbudowana, co uczyniłoby ją ciekawszą 

i bardziej intrygującą. Osobiście liczę na więcej 

produkcji z Enolą Holmes w roli głównej i mam 

nadzieję, że będzie dane nam jeszcze kiedyś 

spotkać się z naszą szesnastoletnią panią 

detektyw. 

Błażej Klepuszewski



 
 

 

Suchar jesienny 

 
- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trza było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- Kurna, a ja przepisałem... 

 

 

Rozmawiają dwie pchły: 

– Gdzie byłaś na wakacjach? 

– Na krecie. 

 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

– Jak dojść do Kairu? 

– Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

 

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu 

wczasowicza: 

– Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w 

domu! 

– Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem 

wypocząć! 

 

 

Na lekcji chemii pani pyta Jasia: 

- W czym rozpuszczają się tłuszcze? 

- W rondlu, proszę pani. 

 

Weronika Dąbrowska 

 

 
 

Ogłoszenia 

Pierwszego listopada w Polsce obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. Drugiego listopada 

przypada Dzień Zaduszny. W tym roku, jest to dzień wolny od zajęć szkolnych. Nie zapomnijmy 

jednak o modlitwie za dusze naszych bliskich. 

 

Wszystkie zdjęcia i ilustracje zamieszczone w „Kapslu” pochodzą z darmowego serwisu pixabay.com  

lub są własnością członków Redakcji. 
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Jesienna krzyżówka 

1                              
  
                                    

       2         
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         4       
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          8     
 
                         

         9       
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1. Jeden z najdłuższych wyrazów w języku polskim. Mieszkanka Konstantynopola. 

2. Sezonowa, wirusowa choroba zakaźna. 

3. Antonim wyrazu „dobrze”. 

4. Tytułowy bohater epopei Adama Mickiewicza. 

5. Toczyli o niego spór w tym eposie. 

6. Odmawia się go w dziesiątkach. 

7. Królowa nauk. 

8. Rosną jak…po deszczu. 

9. Jesienne, pomarańczowe warzywo. 

10. Trwa od marca 2020 roku. 

11. Drobny i gęsty jesienny deszcz. 

 

Prawidłowe rozwiązania można przysyłać na 

adres „Kapsla”: zespol.kapsel@gmail.com . 

Dla pierwszej osoby przewidziana jest 

mała słodka nagroda ;-) 
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