
      

 

      
 

 

 

 

 

 



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji 

elektronicznej na stronie naszej szkoły, bezpośredni adres: 
http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 



 
 

 

Niezależnie od tego 

czy ulegniemy komercyjnej 

stronie Dnia Matki z pewnością 

warto pamiętać w tym dniu 

o swojej kochanej mamie i złożyć 

jej życzenia, podziękowania 

za ogrom poniesionego przez nią 

trudu. Oczywiście, bukiet 

kwiatów czy drobny upominek 

będzie, mimo wszystko, miłym 

dodatkiem do życzeń. 

 

 
Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek 

obchodzone w wielu krajach świata. 
Jego współczesna forma zapoczątkowana została 

w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, gdzie 
obchodzone jest w drugą niedzielę maja. 

W Polsce święto to, wypadające 26 maja, obchodzono 
pierwszy raz w 1914 roku w Krakowie. 
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 Uczniowie z klasy 5b pod kierunkiem 

wychowawczyni, Pani Anety Ługowskiej-Kwolek, 

przygotowali uroczysty apel poświęcony świętom 

majowym, tj. Świętu Pracy, Dniu Flagi i Świętu 

Konstytucji Trzeciego Maja. Klasy 4 – 6 mogły 

obejrzeć słowno-muzyczne przedstawienie 

w formie inscenizacji lekcji historii, w czasie 

której zostały przypomniane najważniejsze fakty 

na temat pierwszej polskiej konstytucji oraz 

polskich symboli narodowych. Występy słowne uczniów 

przeplatane były patriotycznymi pieśniami i piosenkami. 

Tło stanowiła piękna, biało-czerwona dekoracja, 

przygotowana przez Pana Sebastiana Zawionkę. Z kolei 

oprawę muzyczną przygotowała Pani Teresa 

Budzanowska.  

 

Redakcja 
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 Z okazji Święta Flagi 5 maja 2017 r. uczniowie naszej 
szkoły wraz z nauczycielami, personelem, członkami rodzin oraz 

zaproszonymi gośćmi utworzyli „żywą flagę” na boisku szkolnym. 

UstanowiliŚmy nowy rekord. Było nas aż 1317 osób! Prawie 

dwa razy tyle, ile w zeszłym roku. Honorowym Gościem był 
Wiceburmistrz Bielan, Pan Włodzimierz Piątkowski. Całość 

przedsięwzięcia koordynowała Pani Ludwika Kramża.  Wszystkim, którzy przyczynili się 

do naszego sukcesu serdecznie dziękujemy i liczymy na pomoc i jeszcze liczniejszy udział 

lokalnej społecznoŚci w przyszłorocznej zabawie. Zamierzamy znowu pobić rekord! 
 
    Redakcja 
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Wiktoria Leśniewska, kl. VIa  

 



1
Obraz Castera Bazile 

,,Karnawał'' został namalowany 

farbami olejnymi na drewnianej 

płycie w 1951 roku. Ma wymiary 

61 na 51 cm. Obecnie znajduje się 

w kolekcji prywatnej.  

Dzieło przedstawia 

karnawałową paradę, 

prawdopodobnie w rodzinnym 

mieście malarza - Jacmel.            

Na pierwszym planie widać   

mężczyzn grających na różnych 

instrumentach, np. bębnach. 

Obok nich tańczą dwie osoby 

przebrane w  mieniące się, 

„zwierzęce” kostiumy. Mają 

nietypowe nakrycia głowy       

i żółte, okrągłe okulary. Za nimi, w parach tańczą mieszkańcy miasta widocznego 

dalej. Przed jaskrawo kolorowymi domami, pobudowanymi w jednej linii,          

na chodniku, stoją dzieci i ich rodzice - w większości w białych strojach. Przypatrują 

się tańcom, świętowaniu oraz słuchają wesołej muzyki. 

Obraz podoba mi się, ponieważ jest radosny. Wywołuje u mnie wspomnienia  

z mojego pierwszego balu karnawałowego. 

Castera Bazile urodził się w 1923, w miejscowości Jacmel na Haiti. W 1944 zatrudnił się     

w nowo otwartym Centrum Sztuki jako konserwator -„złota rączka”. Zaczął malować w 1947 i był 

zaliczany do tzw. malarzy prymitywistów. W 1955 zdobył główną nagrodę w międzynarodowym 

konkursie sztuki sponsorowanym przez Alcoa (jeden z największych producentów aluminium     

na świecie). Zmarł przedwcześnie w 1965 w szpitalu, w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej 

transfuzji krwi. Na swoich obrazach ukazywał głównie folklor i codzienne życie mieszkańców Haiti. 

 

Ola Maszczyk, kl. VIc 5 



 

1. Podobno w snach możemy zobaczyć 
tylko twarze tych osób, które 
widzieliśmy już wcześniej na jawie. 

 

 

 

2. Noworodki widzą obraz do góry nogami. 
Każdy z nas po urodzeniu widzi wszystko do góry nogami. 
Widzimy tak do czasu, kiedy nasz mózg nauczy się 
odwracać obrazy, docierające do naszej siatkówki. 

 

3. Mózg zdrowego 
człowieka waży  
ok. 1400g i składa się 

w ok. 85% z wody. 
 

 

4. Niebieski i zielony kolor oczu to tylko złudzenie! 
W ludzkiej tęczówce nie ma pigmentów o tych kolorach, jest tylko brązowy 
i żółty. To właśnie z powodu tych barwników i tego jak światło przechodzi 
przez warstwy tęczówki wynikają różne kolory oczu. 

5. W języku rosyjskim nie ma odpowiednika słowa 
rodzeństwo.  
Jeżeli chcemy powiedzieć, że na przykład jesteśmy 
jedynakami i nie mamy żadnego rodzeństwa, musimy 
powiedzieć: „Nie mam ani siostry, ani brata.” 
 
 

6. W 2016 roku wyprodukowano 
aż 45 miliardów klocków Lego.  
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7. Kichnięcie „podróżuje” z prędkością 44m/s. 
 

 

 

 

8. Liczba różnych organizmów 
na ludzkiej skórze… przekracza liczbę ludzi (ok. 7,5 mld) na Ziemi!   
 

9. Leonardo da Vinci potrafił jednocześnie jedną ręką rysować, a drugą pisać. 

 

10. George Washington (pierwszy Prezydent 
USA), w swoim ogrodzie, hodował konopie. 

 
11. Wielka Brytania kojarzy się nam 

z herbatą. Ciekawe czy wiecie, że 
od 1945 roku każdy brytyjski czołg jest 
wyposażony w zestaw do zaparzania 
herbaty!  

 

12. Kobiety mają więcej kubków 
smakowych niż mężczyźni. 
 

               Małgosia Mendelewska, kl. VIc 
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Niby wiesz, że nie powinieneś, ale czasami zapominasz o teście, 

który jest jutro i robisz ściągi. Ale czy powinieneś je robić? 
Dlaczego warto? Dlaczego nie warto? 

Jeśli jesteś tzw. wzrokowcem, zapamiętujesz 
w ten sposób materiał. Poza tym powtarzasz 
skutecznie to, czego się już nauczyłeś. 

To jest oszustwo! Ściągając okłamujesz nie tylko 
nauczyciela, ale też samego siebie. Wmawiasz sobie, 
że potrafisz coś co może ci się kiedyś naprawdę 
przydać. 

Jeżeli nie chodziłeś do szkoły przez jakiś czas 
i nie byłeś na tych lekcjach, zazwyczaj robisz 
więcej ściąg - tak „na wszelki wypadek”. Takim 
sposobem, przy okazji, się czegoś nauczysz.  

Możesz stracić zaufanie nauczyciela. Uczniowie nawet 
nie wyobrażają sobie jak im jest trudno w tej pracy. 
Oni, w przeciwieństwie do nas, zawsze są przygotowani 
do lekcji.  

Podczas robienia ściąg masz poczucie 
bezpieczeństwa. Nawet jeśli masz pewność, że nie 
odważysz się jej użyć, to czujesz się pewniej mając 
schowaną pod ręką karteczkę. Wiesz, że w razie 
potrzeby, możesz dosłownie sięgnąć 
po najważniejsze informacje, których przez stres 
zapomniałeś, bądź nie nauczyłeś się. 

Jeśli nauczyciel złapie cię na ściąganiu, obniży ci 
ocenę. To bardzo ryzykowne! Niektórzy uczniowie 
wszystko wiedzą, ale ściągają by poczuć „dreszczyk 
emocji”. Bo kogo nie zmroziło w żyłach, gdy nauczyciel 
przechodzi obok ciebie i pilnie obserwuje, co piszesz, 
jednocześnie sprawdzając i oceniając twoją wiedzę? 
Zauważa lub nie, że ściągasz. 

Agata Osipiak, kl. VIc 
 

 
W niedzielę 23 kwietnia kilkadziesiąt osób sprzątało Las Bielański. Szybko zapełniono śmieciami 

kilkadziesiąt plastikowych worków. Worki i rękawiczki dla „sprzątaczy" zorganizowało Stowarzyszenie Razem 
dla Bielan. W akcji wzięli udział młodsi i starsi oraz Wiceburmistrzowie Bielan Włodzimierz Piątkowski 
i Grzegorz Pietruczuk. Wśród znalezionych śmieci było dużo puszek i szkła, ale też złom i zniszczone ubrania. 
W sumie udało się zebrać kilkaset kilogramów śmieci. Nagrodą za ciężką pracę była pyszna grochówka 
i… czysty las. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliwier Bogucki, kl. IIb, Wojtek Pawluć, kl. IVc,  
Krystian Bogucki, kl. IVe  
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Przychodzi mama do lekarza. 

Na ręku niemowlę, obok plącze się 

jeszcze czwórka dzieciaków. 

Grymas na twarzy, w głosie 

cierpienie. 

– Wrzody strasznie mi dokuczają. 

Lekarz nachyla się do dzieci. 

– Ładnie to tak? 

 „Płyń, chłopaku, płyń!”, czyli: Co nowego u Noego? 
 Lao Che Hydropiekłowstąpienie 
 

Odcinek pt. „Zawsze znajdzie się jakiś głupek,… Z A W S Z E !”                

 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Dla najwspanialszej 
Mamy na świecie, 

od kochającego syna. 



      

Angielski pół żartem, pół serio. 

Chit-chat  

 

Gadka-szmatka 

- Piękny statek, nieprawdaż? 

- Yyy,… Czy ja wiem? 

- Całkowicie się z Tobą zgadzam, mój człowiecze! 

W rzeczy samej, cudowny statek!  
  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

chit-chat [‘czy(t)’czet] – gadka-szmatka, gadu-gadu, pogaduszka (na błahe tematy) 
nice [nais] – miły, ładny, przyjemny    
boat [bołt] – łódka, łódź, statek   
to know [noł] – wiedzieć, znać   
to be right with somebody [bi rait wyf ‘sambady] – zgadzać się z kimś, rozumieć czyjś punkt widzenia 
wonderful [‘łandeful] – wspaniały, cudowny 
indeed [yn’diid] – faktycznie, rzeczywiście 

Rozwiązanie krzyżówki: ŚWIĘTA MAJOWE 

nnnnghnnnn

N 

Nice boat, isn’t it? 

nnnnghnnnn

N 

Uh… I don’t know? 

 
I’m right with you,             

my man! A wonderful 

boat indeed! 




