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http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 
Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 
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Ten, kto pisze– dobrze znany, 

A kto czyta– ten kochany. 
Imię moje– Kocham Cię! 
A nazwisko– domyśl się! 

 
 



Że pozdrowienia – to tak. 
Że z daleka – to fakt. 
Że dla Ciebie – to też. 
A od kogo – to wiesz. 


 

Skarbie,  
dużo by się 

pisać chciało,  
ale czasu 

bardzo mało.  
Piszę krótko, 
węzłowato:  

Kocham Ciebie 
- co Ty na to? 

Życzę Ci szczęścia, wiele radości,  
spełnienia marzeń, szczęśliwej przyszłości. 

Niech  los z Ciebie łez nie wyciśnie, 
lecz niech się układa jak najpomyślniej. 
I niech każdego dnia słońce Ci podpowie, 
że zawsze na świecie ktoś myśli o Tobie! 

 
 
 

 
 
 
 Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć 
do skrzynki lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej osoby, 
które darzymy ciepłym, przyjaznym uczuciem. Mogą więc 
obdarowywać starzy i młodzi, krewni, przyjaciele i znajomi. 
Nie są wykluczeni z tej zabawy nauczyciele, nawet ci groźni 
i pełni powagi. Pamiętajcie! W tym dniu nie róbcie nikomu 
złośliwych lub głupich dowcipów (w zasadzie nigdy nie róbcie 
takich psikusów, wystarczy, że będą śmieszne). Jest to dzień 
dobrych uczuć! Ten dzień szczególnie sprzyja nieśmiałym 
zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać 
swoich uczuć. Cudownie jest być zakochanym i kochanym! 
A dzień zakochanych jest właśnie po to, aby o tym mówić! 
 

Dla nieśmiałych garść walentynkowych 

SMS-ów : 

 

O nadawcę serce pytaj.  
Gdy nie powie - 
wewnątrz czytaj. 

Wszystkie wiersze oklepane, 
z różnych książek wyczytane, 

a ja mówię skromnie: 
Nie zapomnij o mnie! 

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka 
z jakiej okazji ta walentynka, 

to przecież dzisiaj jest czternastego, 
święto każdego zakochanego! 
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P A M I Ę T A J ! 

Woda to żywioł, również zimą.  

Korzystaj tylko ze specjalnie przygotowanych lodowisk. 

Unikaj nieznanych, zamarzniętych akwenów wodnych. 

 Przed wejściem na lód:  

1. Pamiętaj o sprawdzeniu jego grubości. 

2. Jeżeli nie jesteś pewien czy jest bezpiecznie, 

    nie ryzykuj, nie wchodź na lód.  

3. Pamiętaj o zmieniających się warunkach 

    atmosferycznych (odwilż, opady, zmienna  

    temperatura) powodujących osłabienie 

    struktury lodu. 

Na lodzie:   

1. Unikaj miejscowego przeciążenia. 

2. Nie trzymaj rąk w kieszeniach - ogranicza to Twoją swobodę, uniemożliwiając reakcję 

    w chwili załamania się lodu. 

3. Po usłyszeniu trzeszczenia lodu natychmiast zawróć. 

Gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód, w pierwszej kolejności:  

1. Sprawdzamy swoje bezpieczeństwo. 

2. Wzywamy pomoc. 

3. Próbujemy podać szalik, linę, sanki itp.   

    (jeżeli jest bezpiecznie) osobie  

    poszkodowanej, pamiętając, aby nie zbliżać  

    się zbytnio do niej.  

4. Po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody,  

    przykryj ją. Jeżeli to możliwe, czymś ciepłym. 

5. Czekaj na wezwaną pomoc.  

 

Poznaj zasady bezpiecznych zabaw na lodzie:   

1. Jeżdżąc na łyżwach korzystaj tylko 

   z zorganizowanych i nadzorowanych 

   lodowisk. Nie wolno urządzać  

   ślizgawek i lodowisk na jeziorach, 

   rzekach, stawach oraz innych  

   zbiornikach wodnych.  

2. Niedopuszczalne są zabawy 

    na zamarzniętych zbiornikach 

    wodnych oraz pływających krach.  

3. Pamiętaj! Cienki i kruchy lód może się  

    załamać pod ciężarem człowieka.  
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4. Szczególnie niebezpieczne są miejsca 

    w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia 

    kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, 

    mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca  

    na lodzie z występującymi rysami 

    i pęknięciami. 

5. Do zjeżdżania na sankach, nartach lub 

    urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca 

    oddalone od ruchu samochodowego.  

6. W zimie bądź szczególnie ostrożny –  

    spadające sople lodu, zaśnieżone i oblodzone chodniki mogą stać się przyczyną  

    wypadku.  

7. W przypadku załamania lodu zagrożenie 

    stanowi bardzo niska temperatura wody  

    i otoczenia, zimowy strój oraz trudności 

    z wydostaniem się na powierzchnię lodu.  

    W takim przypadku wzywaj pomocy, połóż się  

    płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce 

    i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się poruszać  

    w kierunku brzegu leżąc na lodzie.  
 

Gdy ulica jest przy stoku, 
to nie zjeżdżaj tam w amoku. 

Także domy czy jeziora, 
to dla zjazdu wielka zmora. 

Stok nie może mieć przeszkody: 
drogi, domu lub też wody. 

Musi być bezpieczny bardzo, 
by tam zjeżdżać było warto. 
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Rodzeństwo – 7 sposobów na święty spokój. 

Chroń swoją własność 
Młodsze rodzeństwo zabiera Ci rzeczy. Co robić? Wygospodaruj dla rodzeństwa oddzielną 
szufladę na zabawki itp. Będzie szczęśliwe, że jest w Twoim świecie, a Ty że zostawi Twoje rzeczy 
w spokoju.  

Uważaj na sprzeczki 
W złe dni nie odmawiaj sobie wyładowań na „bestii”. Weź jakieś 
zdjęcie i domaluj bratu/siostrze wąsy, rogi, okulary, pryszcze 
i inne takie… wyżyj się! Ulga gwarantowana! 
Myśl – słowo 
Przezwisko na końcu języka? To normalne, jednak unikaj zwrotów, 
które ranią. Zrób zawody kto wymyśli głupsze przezwisko. 
Na przykład: struś z różowymi wąsami i w stringach z koronki! 

Możliwe, że kłótnia skończy się eksplozją… śmiechu! 
Zapisz żale 
Napisz co myślisz o konfliktowej sytuacji. Wyraźnie 
zauważysz swoje zarzuty, szybciej się uspokoisz 
i znajdziesz argumenty. 
Znajdź świadka 
Osoba taka zanotuje Wasze zwierzenia na temat sprawy. 
Celem nie jest rozstrzygnięcie, kto ma rację, ale 
zrozumienie, jak do tego doszło i wspólne poszukiwanie 

rozwiązania.  
Ustal reguły 
Wymyślcie zasady, których musicie przestrzegać. 
Na przykład nie wchodzimy do pokoju, gdy nie ma 
w nim właściciela, nie zabieramy rzeczy bez pytania. 

 
Karta obowiązków 
Stwórzcie podział domowych 
obowiązków na cały tydzień. Kto, co 
i kiedy robi. Można nawet stawiać 
wyzwania rodzeństwu, na przykład: 
Kto nakryje do stołu w dwie minuty?  
To może być naprawdę zabawne!  

 
Agata Osipiak, kl. VIc 
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Gjon Mili, 
Pablo Picasso 

 Malarz maluje farbą, a fotograf światłem. Co się stanie, gdy każe się malarzowi stworzyć 
obraz bez farby? Powstanie portret podobny do tego. 
„A właściwie dlaczego nie mogę go poprosić o namalowanie obrazu za pomocą światła i ciemności, 
zamiast koloru i farby?” – zapytał kiedyś samego siebie fotograf Gjon Mili. Jak pomyślał, tak 
zrobił, a efekt tego 
pomysłu widać obok. 
Pabla Picassa nie trzeba 
nikomu przedstawiać, 
podobnie jak nie trzeba 
nikomu przypominać, że 
dość szybko za życia stał 
się gwiazdą, a więc był 
często fotografowany. 
Jeśli kolejny fotograf 
dostawał zlecenie na 
zrobienie zdjęcia tak 
popularnej osobie i – co 
ważniejsze – chciał być 
oryginalny, to musiał się 
nieźle postarać. 
Gjon Mili jednak nie 
musiał się starać, po 
prostu wykorzystał 
pomysł, którym posługiwał 
się od dłuższego czasu. 
Bo od dawna już robił 
zdjęcia, na których ktoś 
poruszał źródłem świata, 
a dzięki długiemu czasowi 
naświetlania na fotografii 
powstawały rysunki – 
dosłownie – malowane 
światłem. 
 Malarz chętnie 

zaakceptował oryginalny 

pomysł wymachiwania 

zapaloną świecą, a gdy 

zobaczył efekt był wręcz 

zachwycony. Podobno swoją czynność na zdjęciu nazwał „malowaniem przestrzennym”. 

 

          Redakcja 
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Ferie w Warszawie 
         Jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz tej zimy na ferie, to może zainteresują Cię moje propozycje jak 

spędzić ten czas w Warszawie. 

 Sanki - jeśli będzie śnieg, to oczywiście polecam sanki. Na pewno jest na Twoim osiedlu jakaś 

górka. Spotkanie z przyjaciółmi  i zjazdy to fajny pomysł na spędzenie czasu, do tego zabawa 

w śnieżki :) 

 Łyżwy - w Warszawie jest kilka lodowisk, niektóre nawet bezpłatne. Jedno z większych mieści 

się na Stadionie Narodowym -  do dyspozycji  3 lodowiska, bilety od 9 zł. Lodowiska bezpłatne są 

np. pod Pałacem Kultury lub na Starym Mieście i na Bemowie. Na Bielanach, na ul. Potockiej -  

3 zł/bilet. Wypożyczalnie łyżew na miejscu. 

 Narty - tak! W Warszawie też jest to możliwe. 

Górka Szczęśliwicka - na miejscu instruktorzy 

i wypożyczalnia sprzętu. 

 Kino – nowości na styczeń i luty to np. „Sing”, „Lego 

Batman”, „Alpejska Przygoda”, „Wiplala”, „Balerina” 

 Teatr - „Księga Dżungli”, „Alicja w Krainie Czarów”, 

„Mamma Mia” (teatr Roma). Warto śledzić 

repertuar Teatrów BAJ, Lalka, Guliwer. Także 

„dorosłe” teatry mają w swoim repertuarze sztuki 

dla dzieci, np. Narodowy, Rampa, Capitol, Syrena, 

                                                                                   6. piętro. 

 Muzea i wystawy - CN „Kopernik”, Muzeum Powstania Warszawskiego, „Gateway to Space” - 

wystawa o kosmosie i NASA (ul. Mińska 65),  „Królewski Ogród Światła” w muzeum pałacu 

w Wilanowie - pokazy multimedialne, „Cavaliada Tour„ w Hali Torwar - pokazy i zawody 

jeździeckie. 

 Basen - Kompleks Sportowy CRS Bielany przy Lindego, CRS Bielany przy Conrada, Osir Żoliborz 

przy Potockiej, Basen Wodny Park przy Merliniego. 

 ZOO - zimą też jest ciekawe! A jeśli lubisz ptaki, 

zajrzyj na Warsztaty ornitologiczne w parku, 

w Wilanowie (12 i 26 luty). 

 Ścianki wspinaczkowe - Centrum Wspinaczkowe 

Murall, CW ON SIGHT, Arena Wspinaczkowa Makak, 

Hala wspinaczkowa Camp4. 

 Biblioteki i czytelnie na Bielanach, np. al. Reymonta 

6, al. Zjednoczenia 19, ul.ul. Bogusławskiego 6a, Duracza 19, Petofiego 3 i wiele innych. Nie tylko 

jest możliwość wypożyczenia książek dla dzieci i młodzieży, ale także są tam organizowane 

spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia literacko-plastyczne, występy teatrzyków. 

 

 Możliwości jest wiele, wystarczy tylko chcieć! 

Każdy pomysł jest dobry, nawet zwykły spacer 

z psem czy karmienie kaczek. Jeśli nie masz 

czworonoga, może masz starszą sąsiadkę, która 

zgodzi się na Twoją pomoc i wyjście na dwór z jej 

pupilem. :) Można odwiedzić schronisko i jako 

wolontariusz wyprowadzać psy na spacery. A może 

nauczysz się piec swoje ulubione ciasta z  mamą czy 

babcią? Ważne, żeby się ruszyć i nie spędzić tylko 

czasu przed telewizorem czy komputerem! Czas ferii 

można również wykorzystać na naukę, np. języka 

obcego, tenisa, jazdy konnej. Namówcie rodziców 

i przyjaciół i spędźcie te ferie aktywnie i na maksa. ;)  

Życzę udanych ferii i dużo powodów do uśmiechu!   Patrycja Stańczyk, kl. VId 
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 Jak dowiodły odkrycia archeologiczne – pierwsze, wykonane z kości zwierzęcej, łyżwy 
używane były już przed 4 tysiącami lat. Bardzo długo służyły one jedynie jako środek lokomocji, 
ale w kronikach angielskich z 1180 znajdujemy pierwszą wzmiankę  
o młodzieży ślizgającej się dla rozrywki po zamarzniętych mokradłach. 
Za ojczyznę współczesnego łyżwiarstwa uważana jest Holandia, stąd – 
używany niegdyś termin „holendrowanie” – oznaczający ślizganie się 
na łyżwach. Na podstawie źródeł pisanych i drzeworytów ustalono, że 
właśnie w Holandii około 1350 zaczęto stosować łyżwy z metalową 
płozą, a nieco później, około 1380 – w Islandii. Łyżew używano do jazdy 
dla przyjemności, ewentualnie do pokonywania większych odległości, 

ślizgając się np. po zamarzniętych kanałach, aż do początków XIX w., kiedy to łyżwiarstwo 
przerodziło się również w dyscyplinę sportową. W pierwszych zawodach łyżwiarskich (wyścigi na odległość) w Holandii 

w 1801 i 1805 wzięły udział wyłącznie kobiety. Mężczyźni stanęli na torze 
łyżwiarskim dopiero w 1814. 

Równolegle z łyżwiarstwem szybkim rozwija się łyżwiarstwo figurowe. 
Używa się wówczas dwóch rodzajów łyżew: długich – do jazdy szybkiej 
i krótkich (wciąż udoskonalanych) – do jazdy figurowej. Następuje też podział 
na konkurencje sportowe: łyżwiarstwo szybkie i figurowe. Do tego ostatniego 
wprowadzono technikę baletową oraz muzykę. Z zabaw na lodzie rodzi się 
pokrewna łyżwiarstwu dyscyplina – hokej. Jeden z malarzy holenderskich już 
w 1700 uwiecznił na płótnie stojącego 
na lodzie mężczyznę, do którego butów 
przymocowane są rzemieniami kościane 
łyżwy; trzyma on w ręku długi, 

zakrzywiony u dołu kij do odbijania piłek. Grę tę uprawiano w XVIII w. w Anglii, 
Irlandii i Szkocji. Jednak za praojców nowoczesnego hokeja uważają się 
Kanadyjczycy. W Kanadzie bowiem, w połowie XIX w., opracowano przepisy tej 
gry, wprowadzono drewniany krążek zamiast gumowej piłki, określono rozmiary 
bramki, skład drużyny oraz stroje zawodników.  

Dla miłośników łyżwiarstwa i hokeja istotnym zmartwieniem było uzależnienie od kaprysów nie zawsze mroźnej 
zimy. Problem ten rozwiązała dopiero budowa sztucznych lodowisk. Pierwsze powstaje w Norymberdze (Niemcy) 
w 1864, następne w Chelsea koło Londynu (1876) oraz wkrótce potem w Manchesterze. W Warszawie dopiero w 1911 
zbudowano sztuczne lodowisko o powierzchni 1500 m2 u zbiegu ul. Nowy Świat i Al. Jerozolimskich. Najbardziej znanym 

polskim sztucznym lodowiskiem jest katowicki TORKAT – powstały 
w 1931. Największy, powojenny sztuczny tor łyżwiarski powstał w 1979 
na osiedlu Stegny w Warszawie. Sztuczne lodowiska umożliwiły pełny 
rozkwit łyżwiarstwa jako dyscypliny sportu. W łyżwiarstwie szybkim 
rozróżnia się konkurencje na dystansach krótkich (500, 1000, 1500 m) 
i długich (3000 m) – dla kobiet oraz 5000 i 10000 m – dla mężczyzn 
oraz na dystansach 
sprinterskich – 500 i 1000 m. 
Łyżwiarstwo figurowe jako 
sport wyczynowy jest 

w ciągłym rozwoju. Trenerzy i zawodnicy opracowują programy i układy jazdy 
dowolnej, z tym że każdy zawodnik musi wykonać ustalane co roku określone 
elementy jazdy figurowej (tzw. krótki program), co stanowi warunek 
przystąpienia do konkurencji zasadniczych: jazdy solowej mężczyzn i kobiet 
oraz jazdy par sportowych. Nieco odmienną konkurencją są tańce na lodzie 
parami. Każdy występ łyżwiarza poprzedzony jest kilkuletnim przygotowaniem (również baletowym) oraz regularnymi 
codziennymi treningami. Zawodnicy muszą opanować bowiem znaczną ilość skomplikowanych figur, skoków i piruetów. 

Nazwy skoków wywodzą się zwykle od nazwisk pierwszych ich wykonawców. Najbardziej 
znane to: axel, button, flip, lutz, rittberger, salchow.  Piękno wykonywanych ewolucji, 
harmonia ruchów, efektowne kostiumy zawodników i odpowiednio dobrana muzyka 
sprawiają, że łyżwiarstwo figurowe jest jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu. 
Wielką popularnością cieszą się również – wywodzące się ze sportu łyżwiarskiego – rewie na 
lodzie – barwne widowiska z udziałem zespołów prezentujących najwyższy kunszt jazdy 
na łyżwach, graniczący niekiedy ze sztuką cyrkową, wszystko to zaś dzieje się w bogatej 
scenografii i oprawie muzycznej. Z uwagi na wysokie koszty utrzymania sztucznych 
lodowisk, łyżwiarstwo szybkie, a zwłaszcza figurowe, jest sportem wybitnie wyczynowym 

i elitarnym. Natomiast wszyscy – od najmłodszych lat aż do starości mogą korzystać ze ślizgawek naturalnych – ogólnie 
dostępnych oraz z amatorskich lodowisk sztucznych. Jazda na łyżwach bowiem to nie tylko przyjemność, ale i niezwykle 
potrzebna dla zdrowia forma spędzania wolnego czasu.      
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Najmniejszy bałwanek na 

świecie - „wzrost” 3 mikrony. 

Takie kiedyś lepiono bałwany! 

1 mikron = jedna tysięczna milimetra!!! 

Bałwan - autostopowicz 

Bałwan - gadżeciarz 

Bałwan - kowboj 

Bałwan - na listy 

Bałwan nadrzewny udający 

polarnego misia. 

Bałwan - akrobata 

Pies najlepszym przyjacielem bałwana. 
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 „Płyń, chłopaku, płyń!”, czyli: Co nowego u Noego? 
 Lao Che Hydropiekłowstąpienie 
 

Odcinek pt. „Z każdego rodzaju typu po parze”                

 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Angielski pół żartem, pół serio. 

Cool fun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wdechowa zabawa  

Teraz zstąp do tego zamarzniętego jeziora   Czekaj! Popchnę go w dół 

i odsłoń przed nami tajemnice głębin!    tą dechą! 

 

 Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
cool [kul] – fajny, bombowy, wdechowy, czadowy, chłodny, zimny    
fun [fan] – zabawa, ubaw, rozrywka, przyjemność 

to descend [di’send] – zstąpić, zejść 

frozen [frozn] – zamarznięty, zmarznięty, mrożony 

lake [leik] – jezioro 
to reveal [ry’wil] – odkryć, odsłonić, ujawnić, uwidocznić 

secret [‘sikret] – sekret, tajemnica, tajemniczy   
deep [diip] – głębia, głębina, głęboki         
push [pusz] – pchnąć, przymusić, nacisnąć  
down [daun] – w dół, do dołu       

board [bord] – deska, tablica, plansza   




