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Święto Edukacji Narodowej 2020 
 

Czego życzymy naszym Nauczycielom?  
 

Aby nigdy nie zapominali o swoich supermocach – EduMocach 😊 
 

Aby pamiętali, że są dla nas ważni,  
choć nie zawsze potrafimy to okazać. 

 
Aby mieli nadzieję, że pandemia się skończy  

i wszyscy spotkamy się na korytarzach. 
 
 

W tym roku Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela,  
obchodziliśmy, oglądając prezentację multimedialną stworzoną przez klasy  

3a, 3c i 3d oraz ich opiekunów. Mieliśmy też szansę wziąć udział w konkursie na Portret 
Nauczyciela. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych prac. 

 

 
(Franek z 1b – P. Kantorska; Mateusz z 4b – P. dyrektor Kornacka; Julia z 8b – P. Krawczyk)  

 

 
(Klada 8b – portret zbiorowy; Ada z 5b – P. Szczęsna) 
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Wydarzenia szkolne i okoliczne 
 
 

Teresińskie Dni Retoryki 

 

(fot.KK, na zdj.: Ania, Gabrysia, Szymon, Maja i Tosia). 

 Po rocznej przerwie uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Teresinie stanęli w szranki w 

konkursie recytatorskim. Największymi 

sukcesami mogą się pochwalić Michalina 

Wilczyńska z przemówieniem „Codzienne 

paradoksy” i Szymon Mikołajczyk prezentujący 

wiersz „Poranna gimnastyka” – oboje zdobyli 

Złote Cycerony.  

 

Do szuflady.. 
 

Czy zdarza Ci się pisać wiersze lub 

opowiadania tylko dla siebie? Do swojej 

szuflady? W takim razie, ten konkurs jest dla 

Ciebie! Już drugi raz w naszym powiecie 

odbędzie się konkurs literacki „Szuflada”. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 

u nauczycieli języka polskiego lub na stronie 

teresin.pl. Zgłoszenia, wraz z pracami, należy 

składać do 31 października. Gorąco zachęcamy! 

 

Zespół Kapsel 

 

Drugie miejsce w swojej kategorii 

wiekowej, czyli Srebrnego Cycerona wygrała 

Gabrysia Wilczyńska (widać rodzinny talent). 

Wyróżnienia otrzymali też Franek Kantorski i 

Maciej Marciniak. Wszystkim startującym 

gratulujemy odwagi i talentu i trzymamy kciuki 

za Powiatowe Dni Retoryki! 

 

(fot. KK, na zdj. Franek) 

 

 

 



 
 

 

BohaterON 2021 
 

 
 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza 

szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji 

wzbogacania wiedzy na temat powstania 

warszawskiego połączonej z wysyłaniem 

kartek do powstańców.  

 

W tym roku koordynatorem jest Pan 

Piotr Szlachetko i to właśnie do Niego 

możemy oddawać nasze prace 

 

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 

 
 
 
 
 

SEKRETY PANI PAULINY 

Pod koniec września mieliśmy przyjemność spotkać się i porozmawiać  

z Panią Pauliną Mateusiak. 

Od dwóch lat jesteśmy Jej uczniami na lekcjach języka angielskiego.  

Na zajęciach jest tak miła i sympatyczna atmosfera,  

że postanowiliśmy dowiedzieć się o Pani Mateusiak czegoś więcej.  

Oto nasz jesienny wywiad. 

 

(fot. M. Bielaczyc, na zdj.: Sebastian, P. Mateusiak i Magda) 

https://bohateron.pl/wyslij-kartke/powstancy/
https://bohateron.pl/wyslij-kartke/powstancy/
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Redakcja Kapsla: Skąd Pani pochodzi 

i czy musi Pani dojeżdżać do pracy?  

Pani Paulina Mateusiak: Mieszkam 

w Sochaczewie i codziennie muszę 

pokonywać około 15 km samochodem 

do pracy.  

RK: Jak długo jest Pani w zawodzie 

nauczyciela i gdzie Pani wcześniej 

pracowała?  

PM: Pracuję w zawodzie nauczyciela 

13 lat. Przez 12 lat pracowałam w zespole 

szkół w Bożej Woli.  

RK: Jakie są Pani wrażenia po 2 latach 

pracy w szkole w Teresinie?  

PM: Pracuje mi się tutaj 

wspaniale. Atmosfera jest wyjątkowa 

i ciepła. To sprawiło, że bardzo szybko się 

odnalazłam w zespole. Jeśli chodzi 

o uczniów, to w każdej klasie pracuje mi 

się bardzo dobrze. Dzieci i młodzież są 

bardzo sympatyczni. 

RK: Prosimy, aby Pani podzieliła się 

z nami przemyśleniami po nauce 

zdalnej. 

PM: Jeśli chodzi o okres nauki zdalnej, 

przyznacie, że był to trudny okres zarówno 

dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Bardzo 

podziwiam Was, uczniów, za to, że tak 

łatwo się w tym odnaleźliście. Według 

mnie poradziliście sobie świetnie. Z mojej 

strony dokładałam wszelkich starań, żeby 

mój model pracy, który zaprezentowałam 

w szkole, przenieść na nauczanie zdalne. 

Oby nam się nigdy już to nie przydarzyło. 

RK: Jak w Pani narodziło się 

zainteresowanie do języka 

angielskiego? 

PM: W klasie 4 moja klasa wzięła udział 

w pilotażowym programie, ponieważ język 

angielski dla klas 4 jeszcze nie był 

obowiązkowy. Od samego początku 

poczułam się w tym języku dobrze. 

W szkole podstawowej bywało raz lepiej, 

raz gorzej, zdarzały się wzloty i upadki. 

I tak jakoś przetrwałam do szkoły średniej. 

Poszłam do szkoły ponadpodstawowej im. 

Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Pani 

profesor, która uczyła nas języka 

angielskiego, zauważyła w pewnym 

momencie, że mam łatwość 

w przyswajaniu tych wiadomości. 

Ukierunkowała mnie, żebym miała to na 

uwadze. Posłuchałam pani profesor i tak 

rozpoczęła się moja przygoda, jeśli chodzi 

o studia z języka angielskiego. To, że 

jestem tutaj, zawdzięczam pani profesor, 

która mnie ukierunkowała. 

RK: Jakie miała Pani oceny z języka 

angielskiego w szkole? 

PM: Jeśli chodzi o to, to jak powiedziałam 

- było różnie. W większości przypadków 

całkiem sympatycznie, czyli w okolicach 

oceny dobrej, bardzo dobrej. 

RK: Jak był Pani drugi ulubiony 

przedmiot po języku angielskim? 

PM: Moim drugim ulubionym 

przedmiotem był język polski. 
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To zamiłowanie do niego od zawsze gdzieś 

we mnie było, jest i raczej będzie.  

RK: Czy ma Pani swoją ulubioną klasę? 

PM: Chyba nie. Praca w każdej klasie ma 

inną atmosferę. Tym, co łączy wszystkie 

klasy, jest to, że z każdą klasą staram się 

nawiązać więź. Wszystkie klasy są moimi 

ulubionymi. (uśmiech) 

RK: Jak Pani spędza czas wolny? 

PM: Przede wszystkim rodzinnie. Mam 

3 letnią córeczkę, która w tym roku 

rozpoczęła swoją edukację w przedszkolu. 

Staram się spędzać każdą możliwą chwilę 

z rodziną lub przynajmniej z córką. Często 

chodzimy na spacery, odwiedzamy sale 

zabaw, organizujemy wycieczki do zoo. 

Ale tak jak mówię, na to trzeba trochę 

wolnego czasu.  

RK: Dziękujemy Pani za spotkanie 

i rozmowę. 

PM: Ja również dziękuję. (śmiech) 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadzali Uczniowie klasy 7a: 

Magdalena Bielaczyc i Sebastian Lach. 

 
 
 

 
 

 

 
 

CZY NA PEWNO WIESZ 
WSZYSTKO O HALLOWEEN I DNIU 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH? 
 

 
 

 
  Halloween to święto obchodzone 31 

października w wielu krajach, głównie 

w kulturze amerykańskiej. Święto 

Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.  

 

XX wieku. Ten dzień charakteryzuje się 

ozdabianiem domów i przebraniami -

przeważnie strasznymi. Głównym 

symbolem tego święta jest wyżłobiona 

i podświetlona od środka dynia. Święto to 

najhuczniej obchodzony jest w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii 

i Wielkiej Brytanii. Halloween nie jest 

świętem urzędowym, a mimo to, po Bożym 

Narodzeniu, cieszy się największa 

popularnością. W ten dzień, przeważnie 

dzieci i młodzież, bawią się w zabawę 

cukierek albo psikus. Wieczorem chodzą po 

okolicy przebrane w przeróżne stroje 

z pojemnikami na cukierki i odwiedzają 

mieszkańców. Proszą o słodycze, a jak 

domownik odmówi, otrzymuje w zamian 
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psikusa. W ten sposób oswajamy się ze 

strachem i śmiercią. Dzień po Halloween - 

1 listopada - to Dzień Wszystkich Świętych. 

Święto obchodzone jest w Kościele 

Katolickim od IX wieku. Wyznaczył je 

1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku. 

W ten dzień i następny czyli 2 listopada (tzn. 

Dzień Zaduszny potocznie nazywany 

Zaduszkami) Polacy odwiedzają cmentarze, 

aby pomodlić się za wiernych zmarłych. 

Ozdabiamy wtedy groby kwiatami 

i zapalamy znicze. W Dzień Wszystkich 

Świętych nie chodzimy do pracy - jest to 

dzień wolny. Czcimy wtedy patronów, 

którzy osiągnęli stan zbawienia 

i przebywają w niebie, a w Dzień Zaduszny 

wspominamy o osobach, które odeszły. 

Halloween, Dzień Wszystkich Świętych i 

Zaduszki łączy to, że wszystkie te święta 

mówią o śmierci.  

Oliwia Zagajewska 

 

 

  

 
 
 
 

Przepisy na Halloweenowe przysmaki 
 

Przepis 1: „Mumie” 

 

Składniki: 

• Parówki.  

• Arkusz ciasta francuskiego.  

• Jajko. 

• 2 ziarenka pieprzu. 

• Trochę białego serka. 

 

Wykonanie: 

1. Ciasto Francuskie uformuj 

w cienkie paseczki (ok. centymetr 

szerokości). 

2. Parówki owiń ciastem francuskim 

(zostawiając miejsce na twarz 

mumii). 

3. Wyłóż blachę papierem do pieczenia 

i ułóż na niej parówki owinięte 

ciastem francuskim. 

4. Przed włożeniem do pieca mumie 

posmaruj roztrzepanym jajkiem - 

dzięki czemu ciasto nabierze 

złocistego koloru. 

5. Piekarnik nagrzej do temperatury 

180oC i piecz mumie około 15 minut 

(dopóki ciasto się ładnie nie 

zarumieni). 
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Sposób podania: Przekąskom dorób oczy 

z białego serka i połóż na nich ziarenka 

pieprzu. 

 

Przepis 2.: „Miotełki” 

Składniki: 

· Kilka solonych paluszków. 

· Kilka plasterków żółtego sera. 

· Kilka łodyżek szczypiorku. 

Wykonanie: 

1. Plasterki żółtego sera pokroić wzdłuż 

dłuższego boku na paseczki (tak do 

wysokości środka plasterka), by stworzyć 

coś na wzór włosia miotły. 

2. Następnie każdy solony paluszek 

owinąć serem i związać za pomocą łodyżki 

szczypiorku. 

Gotowe! Smacznego 

 

 

Książki XXI wieku  

 

 
 

Pewnie wielu z Was nieraz słyszało 

o audiobookach i ebookach. Są to „książki”, 

które możemy słuchać i czytać 

z wykorzystaniem technologii – słuchawek, 

czytników, jak i zwykłych smartfonów. 

W tym artykule dowiecie się, jakie są zalety 

oraz wady książek XXI wieku.  

  

Ebooki – wyświetlane książki 

Ebooki to książki, które można 

czytać na komputerze, telefonie czy 

tablecie. Jednak przedstawię Wam według 

mnie najlepszą formę wyświetlania 

ebooków – czytniki.  

Czy spotkaliście się kiedyś 

z problemem dotyczącym książek? Ich 

waga oraz rozmiar pozostawiają wiele do 

życzenia. Jednak jest rozwiązanie tego 

problemu – czytnik ebooków. Jest lekki 

oraz cienki, nawet mniejszy od tabletu, ale 

zmieszczą się w nim dziesiątki, a nawet 

setki grubych tomisk. Niektóre czytniki 

mają nawet ekran E-ink – imituje papier, 

nie powodując najmniejszego dyskomfortu 

spowodowanego światłem niebieskim. Czyż 

nie jest to cudowne rozwiązanie?  

  

Plusy  

Jak wiadomo, czytników nie byłoby na 

rynku, gdyby nie miały pozytywnych cech. 

Oto kilka z nich:  

• Lekkość  

• Mały rozmiar  

• Duża pojemność  

• Możliwość powiększenia 

czcionki, zakreślenia ważnych 

informacji i tworzenia notatek  

• Wytrzymała bateria (wystarcza 

na miesiąc, jeśli czytasz ok. pół 

godziny dziennie)  
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• Dodatkowe aplikacje (np. gra 

w szachy, sudoku, przeglądarka 

internetowa)  

• Dodatkowe funkcje (np.  

E-ink, SMARTlight)  

  

Minusy  

Każde urządzenie ma także swoje 

minusy. Niestety muszę wymienić ich 

krótką listę:  

• Cena – waha się od trzystu do 

nawet tysiąca złotych.  

• Nie wszystkie czytniki mają 

ekran E-ink – może to powodować 

dyskomfort oczu w czytaniu.  

• Wiele osób twierdzi, 

że używanie czytnika to nie to 

samo co czytanie książki 

- struktura i zapach papierowej 

lektury są według nich bezcenne.  

  

Mimo wszystko uważam, że czytniki 

ebooków są świetne pod wieloma 

względami i nie powinno się ich odrzucać 

nawet ze względu na ich skromną listę 

minusów.  

 

 
 

Ciekawostka  

Czy wiecie, że w powieści pt.: „Powrót 

z gwiazd” z 1961 roku Stanisław Lem 

nieświadomie opisał czytnik ebooków?  

 

 

Zobaczcie sami:  

„Książki to były kryształki z utrwaloną 

treścią. Czytać można je było 

za pomocą optonu. Był nawet podobny 

do książki, ale o jednej, jedynej stronicy 

między okładkami. Za dotknięciem 

pojawiały się na niej kolejne karty tekstu.”  

Jestem pod ogromny wrażeniem, wręcz 

niedowierzaniem. Niesamowite, prawda?  

 

Audiobooki – drgania powietrza  

jako książka 

 

 
 

Uszy to wspaniały narząd. 

W synchronizacji z mózgiem potrafi 

zamienić drgania powietrza na dźwięki. 

A potem wystarczy już tylko rozpoznać 

litery, słowa i zdania. Kiedyś, aby 

posłuchać lektury, trzeba było poprosić 

kogoś o jej przeczytanie. Każda 

implementacja miała swój osobisty urok. 

Jednak miało to też swoje minusy. Przecież 

nie można codziennie prosić mamę 

o czytanie nam książki przez najbliższe 

dwie godziny… Ale jeśli już ktoś nagra nam 

książkę, to zupełnie inna sprawa. Jeśli 

chcesz, to możesz cały dzień słuchać 

audiobooka i cieszyć się z interesującej, 

wciągającej historii. W międzyczasie można 

rysować, szydełkować i robić wiele innych, 

pożytecznych rzeczy.  

Audiobooki można odtwarzać 

z telefonu, tabletu, laptopa, komputera, 

a nawet telewizora. Nie ma różnicy – 

głośniki, czy słuchawki… Można się 

zrelaksować i popatrzeć na wirujące na 

wietrze liście, kołyszące się drzewa, 

przelatujące nad nami chmury...  
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Plusy   

          Plusów słuchania audiobooków jest 

naprawdę dużo, więc wymienię tylko trzy:  

• Możesz słuchać gdzie chcesz 

i kiedy chcesz.  

• Audiobooki możesz odtwarzać 

z naprawdę wielu urządzeń.  

• Przyjemnie się ich słucha, są 

bardzo relaksujące.  

Minusów… Chyba nie ma. Przynajmniej 

ja takich nie znalazłam. Nie oznacza to 

jednak, że audiobooki są lepsze od 

ebooków. Zależy to tylko i wyłącznie od 

czytelnika (lub słuchacza). Osobiście 

zdecydowanie wolę czytać i preferuję 

czytniki, jednak nie pogardzę też zwykłą, 

papierową książką.  

XXI wiek zdecydowanie zmienił nasz 

pogląd na książki. Pojawiły się nowe 

sposoby zarówno ich czytania, jak 

i słuchania. Każdy może wybrać swój 

ulubiony – nie ma ani lepszego, ani 

gorszego. Rozwój technologii cały czas 

przyspiesza – kto wie, czy kiedyś nie 

będziemy czytać książek z powietrza?  

 

 
 

Kalina Staszewska 

 
 
 

 
 

 Suchar jesienny  

 

- Dlaczego Jesień to najbardziej niebezpieczna 
pora w roku? 

-Bo można dostać z liścia. 

 

- Co ma wspólnego łyżka z jesienią? 

- Je się nią. 

 

 

Katechetka pyta Jasia: 

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

- Jesienią. 

- Dlaczego akurat jesienią? 

- Bo wtedy jest najwięcej jabłek! 

 
 

Kuba Jaroszkiewicz
 

 
 

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

pixabay.com lub są własnością członków Redakcji. 


