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Chyba nikt się z nas nie spodziewał, że 24 lutego dotrą do naszego kraju 
wieści wojenne. Wyrażając szacunek mieszkańcom Ukrainy, przytoczę 

kilka złotych myśli.

Autor: Jan Kuboszek



Złote myśli o POMAGANIU

• „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

• „Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.

• „Zło dobrem zwyciężaj”.

• „Każdy ma coś, co może dać innym”.

• „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

• „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”.

• „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego 
człowieka”

Złote myśli zebrał: Kordian Rusin



Informacje o Ukrainie

• Jest to państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej. Graniczy od
północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z
Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od
północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Stolicą Ukrainy jest
Kijów .

• Waluta: Hrywna

• Stolica: Kijów

• Powierzchnia: 603 548 km²

• Data założenia: 24 sierpnia 1991

• Prezydent: Wołodymyr Zełenski

• Liczba ludności: 44,13 miliona (2020)

• Język urzędowy: Ukraiński

Autor: Emilia Chrapek
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Mały Tłumacz Polsko-
Ukraiński

Po polsku:                   Jak się wymawia:                 Napisane w cyrlicy:

1. Cześć                                   Priwit Привіт

2. Dziękuje                             Dziakuju Дякую

3. Mam na imię…                 Mane zwaty…                        мене звати…

4. Jak tobie pomóc?        Jak tobi dopomochty?          як тобі допомогти?

5. Do widzenia                    Do pobaczenia                     до побачення

6. Jak masz na imię?           Jak was zwaty?                        Як вас звати?

7.        Tak                                      tak Так

8.        Nie                                       ni                                              ні

9. Jak się dzisiaj czujesz?         jak wy sie як ви себе почуваєте сьогодні?

pociuwajecie w siewodni? 

Autor: Kordian Rusin



Ciasto Ukraińskie.

Składniki: 

Ciasto:

1 i 3/4 szklanki mąki

1 szklanka cukru

6 żółtek

6 łyżek gęstej śmietany 18 %

1 masło roślinne

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Pianka kakaowa:

6 białek

6 łyżek cukru

6 łyżek kakao

1,5 szklanki posiekanych orzechów

Krem:

750 ml mleka

8 łyżek kaszy manny(grysiku)

cukier waniliowy

250 gram cukru pudru

250 gram masła

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

Żółtka ucieramy z cukrem i masłem, pod koniec ucierania
dodajemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia oraz
śmietanę. Trzy jednakowe formy do pieczenia (25x40cm)
wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto dzielimy na trzy
równe części, wykładamy do formy. Białka ubijamy na
sztywno, ucierając dodajemy cukier oraz kakao. Dzielimy
na trzy równe części, rozsmarowujemy na każde ciasto.
Orzechy dzielimy na trzy części, posypujemy nimi każde
ciasto. Pieczemy przez 20-30 minut w temperaturze 180
stopni, każde ciasto pieczemy osobno. Mleko
zagotowujemy z cukrem waniliowym, wsypujemy kaszę
maną, gotujemy ciągle mieszając do momentu aż masa
zgęstnieje. Pozostawiamy do ostudzenia. Masło ucieramy z
cukrem pudrem do białości, ucierając dodajemy po łyżce
masy grysikowej. Na końcu dodajemy sok wyciśnięty z
cytryny. Gotowym kremem przekładamy upieczone i
ostudzone placki.

Autor: Emilia Chrapek



Wielkanoc już tuż, tuż...

Autor: Maja Kraus, Emilia Chrapek, Michał Szczerba



Informacje o Wielkanocy.

Wielkanoc jest to święto 
upamiętniające śmierć krzyżową i 

Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Jest najstarszym i 

najważniejszym ze wszystkich 
świąt chrześcijańskich. Wywodzi 

się z żydowskiej paschy. Wielkanoc 
jest świętem ruchomym, co roku 
przypada w inny dzień marca lub 

kwietnia (w tym roku przypada 17 
kwietnia).

Autor:  Emilia Chrapek



Na ilustracji znajdują się kolorowe pisanki. Czy potrafisz 
policzyć ile ich jest?

Autor: Szymon Raszka



Dlaczego Warto 
czytać?

Dzięki książkom zwiedzamy świat, poznajemy innych ludzi,
nowe miejsca i odkrywamy nieznane kultury. Poszerzamy
swoją wiedzę na wiele tematów i wzbogacamy własne
słownictwo. Podczas czytania rozwijamy naszą
wyobraźnię, pamięć, logiczne myślenie.

Autor: Bartek Klajmon



Literatura ukraińska

Zebrała: Maja Kraus



Sprawdź, kiedy możesz 
wypożyczyć książkę w naszej bibliotece

poniedziałek: 8.45 - 12.45
wtorek: 10.30 - 15.30

środa: 8.45 - 11.45
czwartek: 10.45 - 13.45

piątek: 8.45 - 13.45

•



Moje świnki morskie.

Antoś

Antoś to pogodna, wesoła i pełna 
zapału świnka. Bardzo lubi 
warzywa oraz owoce. W klatce ma 
swojego kompana Tupka. To 
bracia. 

Tupek

Tupek to wesoła świnka. Bardzo często 
„popcorninguje”(podskakuje co 
znaczy, że jest szczęśliwa). Lubi swoją 
klatkę i bardzo często go wyciągam. 
Bardzo to lubi.

Autor: Emilka Chrapek



Dlaczego lubię naszą szkołę?

Autor: Seweryn Pasterny



Do widzenia! до побачення

do pobachennya

Autor: Seweryn Pasterny, Bartek Klajmon


