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 Uczniowie z klasy 5e pod opieką wychowawczyni, Pani Iwony 

Kaszowskiej, przygotowali uroczysty apel po więcony 
więtom majowym. 28 kwietnia uczniowie z klas 4 – 6 

mogli zobaczyć to słowno-muzyczne przedstawienie. 

Oprawę muzyczną  przygotowała Pani Teresa 

Budzanowska (nauczyciel muzyki). Uczniowie 

opowiedzieli o najważniejszych więtach i rocznicach 
przypadających w maju: 1 maja - więto Pracy oraz rocznica 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja - Dzień Flagi, 3 maja - więto 
Narodowe Trzeciego Maja, 9 maja - więto Zwycięstwa 
i Wolno ci (7 maja więto zostało zamienione 
na Narodowy Dzień Zwycięstwa, który 
obchodzony będzie 8 maja), 26 maja 

- Dzień Matki. Występy słowne 
uczniów przeplatane były piosenkami.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Redakcja 
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TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

1 Czy lu i ie hodzić do szkoły? 22 0 18 1 19 1 13 3 19 1 19 1

2 Czy aliś ie się, kiedy pierwszy raz szliś ie do szkoły? 8 14 3 16 6 14 5 12 10 10 10 10

3 Czy ezpie z ie zuje ie się w szkole? 22 0 19 0 19 1 15 2 18 1 18 1

4 Czy lu i ie swoje koleża ki i kolegów z klasy? 22 0 19 0 20 0 17 0 21 0 21 0

5 Czy s akują Wa  szkol e o iady? 20 2 17 2 10 5 9 3 12 2 12 1

6 Czy podo ają się Wa  szkol e wy ie zki? 22 0 18 1 19 1 16 1 21 0 21 0

pytanie

klasa

Ia Ib Ic Id Ie If

 Członkowie Kółka Dziennikarskiego przeprowadzili wśród pierwszoklasistów ankietę 
na temat ich odczuć związanych ze środowiskiem szkolnym. Ankieterzy zadali sześć pytań 
dotyczących różnych aspektów życia szkolnego, m. in. bezpieczeństwa, posiłków, wyjść czy 
stosunku do rówieśników. Na pytania odpowiedziało 120 uczniów z sześciu klas. Z analizy 
odpowiedzi wynika, że pod koniec roku szkolnego zdecydowana większość „pierwszaków” lubi naszą 
szkołę i czuje się w niej dobrze, chociaż spora część pytanych (w niektórych klasach blisko połowa 
uczniów) przyznaje, że na początku nauki w szkole mieli pewne obawy. 
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Międzynarodowy Dzień Dziecka – 
dzień ustanowiony w 1954 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla 
upowszechniania ideałów i celów 
dotyczących praw dziecka zawartych 
w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) 

i obchodzony od 1955 r. w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce 
i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 
od 1950 r. w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania 
podpisów pod Apelem sztokholmskim (Orędzie przedstawione w 1950 r. przez wiatową Radę 
Pokoju powołaną w Warszawie. Wzywało ono narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie 
zakazu produkcji broni atomowej). Od 1952 r. stało się więtem stałym. Jego inicjatorem jest 
organizacja zwana International Union for Protection of Childhood (Międzynarodowy Związek 
na Rzecz Ochrony Dzieciństwa), której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego 
wiata. Od 1994 r. tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z okazji Dnia 

Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek 
międzyklasowych. 

           Redakcja 

Dzień Dzie ka, Ne raska USA , przed 9  r. 
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Przygody zwykłego nastolatka, który 
okazał się synem boga (greckiego). 

 

Niezwykłe i niecodzienne przygody 

Percy’ego opisane są w 5 tomach serii „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” autorstwa Ricka Riordana. 

Opowiem Wam o pierwszej części pt. „Złodziej Pioruna”. Książka jest bardzo zabawnie napisana 

i wciągająca. Przygody głównego bohatera nawiązują do mitów greckich, lecz dzieją się współcześnie - 
historia ze starożytności się powtarza. Akcja dzieje się w Nowym Jorku na Manhattanie. Opowiada 

o pewnym, na pierwszy rzut oka, zwyczajnym nastolatku. Jednak, gdy przyjrzeć mu się bliżej, jest inny, np. 

w przedszkolu podczas leżakowania przypełzł do niego wąż, a on go udusił (nawiązanie do uduszenia 
węży przez Herkulesa w kołysce). Wiedzie pozornie normalne życie w towarzystwie mamy i jej 

przyjaciela. Z powodu ADHD i dysleksji często jest usuwany ze szkół. W ostatniej  szkole z internatem 

poznał niejakiego Grovera. Zaprzyjaźnili się od razu. Ponieważ byli odmienni i nie pasowali do reszty, 

mieli tylko siebie i zostali najlepszymi przyjaciółmi. 

Jedyne co było dziwne to to, że Grover nigdy nie 

chodził na zajęcia z WF-u. Tłumaczył się chorobą nóg. 

Z kolei jedynym pedagogiem, który rozumiał 
Percy’ego był jego nauczyciel łaciny. Pewnej nocy 

podsłuchał, kiedy jego najlepszy przyjaciel i nauczyciel 

od łaciny o czymś szeptali. I nagle wszystko się 

zmienia, kiedy odkrywa że jego przyjaciel jest satyrem, 

czyli pół człowiekiem i pół kozłem i przyjeżdża 

do tajemniczego Obozu Herosów,… a nauczyciel 

okazał się mieć większe znaczenie niż na początku 

wszystko na to wskazywało… 

Zachęcam i namawiam Was bardzo do czytania i zapoznawania się z przygodami sympatycznego 

nastolatka. Naprawdę warto! 

Mateusz Miniewicz, kl. IVd 

 

 

 

CIEKAWOSTKA 

Czy wiecie, e przodkiem konia był Eohippus? 

ył on 50 mln lat temu. żiał 30 cm długości, 
a wzrostem dorównywał naszym jamnikom. 
  

Wiktoria Bajll, kl. IVd 
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1. Obchodzimy 1 maja. 

2. Rośli y z iały i kwiatka i w kształ ie dzwo e zków. 
3. Rośli y e ulowe a literę „T” z kwiata i w kształ ie kieli hów. 
4. Obchodzimy 2 maja. Jest to święto jed ego z sy oli arodowy h Polski. 
5. Polska ludowa azwa święta ajowego lu  zerw owego, związa ego z przed hrześ ijański i 

o hoda i święta wios y. 
6. Obchodzimy 26 maja. 

7. Uro zystość katoli ka, w której pod zas szy świętej wier i po raz pierwszy przyj ują iało Chrystusa 
pod posta ią hle a.  

8. W Pols e jej święto o hodzi y 3 maja. 

9. Długi weeke d ajowy. 
10. Popular e kwiaty ogrodowe a literę „S”, które wios ą i w zes y  late  ożywią asz ogród, alko  

czy taras.  

11. Święto państwowe upa ięt iają e zakoń ze ie II woj y światowej w Europie.  
12. Żółte kwiaty, które w aju kwitną a łąka h i traw ika h, a astęp ie za ie iają się w lekkie 

„dmuchawce”. 

Asia Kala i Wiktoria Maliszewska, kl. IVb 

 

CIEKAWOSTKA 

Czy wiecie, że serce sikorki czarnogłowej bije 

1000 razy na minutę, a serce człowieka bije 

przeciętnie od 60 do 80 razy na minutę? 
 

Wiktoria Bajll, kl. IVd  
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      Na pewno drzemie w tobie dusza odkrywcy. 

Lu isz kopać w zie i i wydo ywać z iej róż e iekawe rze zy? 

Nie wszystkie jed ak przed ioty które wykopiesz są ezpie z e. 
Często pod zie ią drze ią pozostałoś i po woj ie – granaty 

i róż ego rodzaju po iski. By ie zro iły iko u krzywdy, uszą 
się i i zająć fa how y. Pa iętaj! Nigdy ie wy iągaj 
sa odziel ie z zie i podejrza y h przed iotów, ie pró uj i h 
roz ierać i pod żad y  pozore  ie wrzu aj do ognia. Wybuch 

oże spowodować twoją ś ierć lu  trwałe kale two. 
Gdy z ajdziesz przed iot przypo i ają y gra at lu  jakikolwiek 

      po isk ie dotykaj go! )awiado  dorosły h.  
Podczas burzy lub wichury nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, 

zwłasz za ty i ros ą y i w odoso ie iu, zy a wz iesie ia h, po ieważ 
spadają e gałęzie lu  wyładowa ia at osfery z e - pioru y ogą yć 
zagroże ie  dla twojego zdrowia, a awet ży ia! 

Nie używaj pod zas urzy telefo u ko órkowego. 
Dla włas ego ezpie zeństwa wyłą z go! Jeżeli z ajdujesz się w tere ie 
za udowa y  odejdź od etalowy h o iektów taki h jak siatki 
ogrodze iowe, słupy e ergety z e lu  aszty i jak ajszy iej ukryj się 

w aj liższy  udy ku. Gdy ato iast urza zastała ię w tere ie 

otwartym, nie staraj się przed ią u ie .  
Nie biegnij! Oddal się ały i kroka i od wysoki h drzew i poszukaj 
s hro ie ia a o iżo y  tere ie wąwóz, doli a . Przyku ij i spokoj ie prze zekaj awał i ę. 
Jeżeli jesteś w z i y i dzieć i powi iś ie się rozdzielić a iejsze grupy. Pa iętaj! Odległość urzy do 

iejs a, w który  się z ajdujesz, o li za się ożą  li z ę seku d, jaka upły ęła od ujrze ia łyskawi y do 
o e tu usłysze ia grz otu, przez 330. 

Jeżeli zgu iłeś się, ie pró uj a włas a rękę od aleźć iejs a, 

z którego rozpo ząłeś wędrówkę po lesie! 

Nie de erwuj się i ie pła z. Wybierz sobie drzewo - przyjaciela, 

do którego się przytul. Gdy po zujesz się pew iej, po óż dorosły  
od aleźć Cie ie. W ty  elu, ozdó  jak „ hoi kę" ałe drzewka i krzaki 
ros ą e w okoli y, gdzie się z ajdujesz. Powieszo e a i h róż e 
przed ioty, ędą syg ałe  dla poszukują y h, że jesteś w po liżu. 
Wyko aj a ałej szerokoś i leś y h ś ieżek z aki „STOP" poprzez 
rów olegle ułoże ie a i h trze h gałęzi, ądź trze h li ii wyko a y h 

z ka ie i, szyszek lu  patyków. Po i h zro ie iu ie od hodź w i e iejs e! Pa iętaj! Waż e jest, a yś 
utrzy ywał iepło swojego iała. U ikaj ko taktu z zi ą zie ią! ) su hy h gałązek lu  trawy zró  podłogę, 

a której ędziesz ógł odpo ząć, a z większy h gałęzi ieduży szałas hro ią y cię od wiatru. Jeżeli znajdujesz 

się w okoli a h leś ej pola y lu  skraju lasu ie oddalaj się od i h, po ieważ dla poszukują y h cię z powietrza, 
właś ie w taki h iejs a h ędziesz aj ardziej wido z y.
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Bezpie z e użytkowa ie urządzeń elektry z y h: 

- ie aw się urządze iami elektrycznymi – żelazko ie wygląda  
  groź ie, ale ożesz się i  o o poparzyć;  
- ie ależy prze iążać i stala ji elektry z ej - p. jed o ześ ie ie   
  powi y yć używa e zaj ik elektry z y, toster, żelazko,  
  ikrofalówka itp.;  
- nie zostawiaj włą zo ej ku he ki zy żelazka ez dozoru – oże  
  dojść do sil ego zady ie ia i pojawie ia się ie ezpie z ego  
  tle ku węgla; 

- ie ustawiaj telewizora lu  radia w regała h z książka i, a za k ięty h półka h, gdyż ie a ta   
  odpowiedniej wentyla ji, a wskutek długotrwałego agrzewa ia zakurzo y h przed iotów oże dojść 

  do pożaru;  
- ie aprawiaj sa odziel ie urządzeń elektry z y h i gazowy h, ty  zaj ują się wyłą z ie dorośli,  
  którzy to potrafią;  
- ie używaj iespraw y h urządzeń elektrycznych (zepsuta suszarka, radio);  

- elektry z e urządze ia grzew ze ie powi y stać w po liżu ateriałów pal y h p. e li, fira ek .  
   Należy za hować odległość i i u  50 ;  
- do gasze ia urządzeń elektry z y h pod apię ie  igdy ie używaj wody – grozi to poraże ie  prąde .  
   W razie potrze y staraj się wy iąg ąć z g iazdka wty zkę, np. drewnianym kijem od szczotki;  

- przy ieodpowied i  lu  ieostroż y  korzysta iu ze sprzętu elektry z ego araża y się a oparze ie 

  i poraże ie prąde  elektry z y , ie aw się ko takte  g iazdkie  elektry z y ;  
- luź e i ied ale ułożo e ka le ogą zostać uszkodzo e, o grozi poraże ie  prąde  lu  powsta ie   
  pożaru, w razie ewakua ji oż a się w ie zaplątać; 
- nie wolno wykonywać prowizory z y h podłą zeń do i stala ji elektry z ej;  
- ależy sprawdzać zy izola ja przewodów elektry z y h ie jest popęka a;  
- używaj tylko urządzeń elektry z y h oz a zo y h sy ole  CE, który potwierdza, że i h eksploata ja jest  
  bezpieczna.  

Pa iętaj!  
Za howaj sz zegól ą ostroż ość i przestrzegaj zasad ezpie zeństwa, że y ie dopuś ić 

do oparze ia i powsta ia pożaru! Bądź rozsąd y i ie pozwól, y to ie lu  i y  stała się krzywda!  

 

Jazda a rolka h dostar za wielu wrażeń.  
Pa iętaj, y uprawiać te  sport w kasku i o hra ia za h a adgarstki, 
łok ie i kola a. Nie szusuj po uli y iędzy sa o hoda i, 
ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach. 

 

C.D.N. Redakcja 
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WWWiiiooosssnnnaaa   www   pppeeełłłnnniii,,,   aaa   lllaaatttooo   tttuuużżż---tttuuużżż,,,   dddlllaaattteeegggooo   

www   nnnuuummmeeerrrzzzeee   mmmaaajjjooowwwyyymmm   ccchhhccciiieeellliiibbbyyyśśśmmmyyy   zzzaaaccchhhęęęccciiiććć   

WWWaaasss   dddooo   jjjeeedddzzzeeennniiiaaa   ooowwwooocccóóówww,,,   kkktttóóórrreee   sssąąą   źźźrrróóódddłłłeeemmm   

wwwiiieeellluuu   wwwiiitttaaammmiiinnn   iii   mmmiiinnneeerrraaałłłóóówww...   
 

Owoce to zdrowie, 

każde dziecko Ci to powie! 
 
 

Truskawki są zapowiedzią lata. Pojawiają się na 
początku czerwca i towarzyszą nam do połowy lipca. 
Późniejsze odmiany mają również owoce pod koniec 
sierpnia i wczesną jesienią. Owoce te nie tylko pięknie 
pachną, wyglądają i smakują. Przede wszystkim są 
zdrowe i korzystnie wpływają na nasz organizm. 

Truskawki są źródłem 
wielu witamin 
i minerałów. Zawierają 
więcej witaminy C niż 
cytryny i grejpfruty. Ponadto zawierają także witaminę A, B1, B2 

oraz PP, która m.in. reguluje dotlenienie krwi zapobiegając 
łączeniu się ciałek czerwonych. 
 

W jabłku znajdują się witaminy, minerały 
i pektyny. Najwięcej pektyn zawartych jest w 
skórce i gnieździe nasiennym, które 
najczęściej, niestety, wyrzucamy. Wartości 
odżywcze jabłek zależą od odmiany, jak 
również od tego czy są bardziej czy mniej 
dojrzałe. Najważniejszą z pośród zawartych 
w jabłkach witamin jest witamina C - 
wzmacnia ona układ odpornościowy. 
Im odmiana jabłek jest kwaśniejsza, tym 
większa zawartość witaminy C. Ciekawostką 
jest, że w małych jabłkach jest  więcej witaminy C niż w dużych. Ponadto, w jabłku znajdziemy 
witaminy E, A i z grupy B. Takie przekąski są nie tylko zdrowe, ale i bardzo smaczne! 
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Gruszki zawierają witaminy A, C i z grupy B, 
dużo potasu, fosfor, jod, wapń, magnez, żelazo, 
cynk, miedź, a także sporo błonnika. Zawarte 
w gruszkach pektyny pobudzają trawienie 
i lekko przeczyszczają. Szkoda tylko, że świeże 
owoce dostępne są od lipca do listopada. 
 
Cytryna zawiera dużo witaminy C. Oprócz tego 
owoc cytryny zawiera dużo witaminy A i B, liczne 
olejki eteryczne oraz pektyny. 

 

 

Owoce te słyną głównie z bogactwa karotenu, mają też 
witaminę C i dość dużo witamin z grupy B, a więc B1, B2, PP. 
Brzoskwinia gromadzi także kwasy organiczne 
i komplet soli mineralnych, wśród nich najwięcej jest: potasu, 
żelaza, magnezu, 
wapnia, cynku, 
molibdenu. Owoce 
brzoskwini zawierają 

cukry w postaci łatwo przyswajalnej. 
 
Owoce kiwi zawierają ogromne ilości witaminy C, E i B, 
mają także dużo potasu, cynku i niewielkie ilości sodu, 
pektyn 
i cukrów. Dzięki zawartości witamin wspomagają leczenie 
wielu schorzeń, zapobiegają przeziębieniom, ułatwiają 
leczenie grypy, wpływają na poprawę samopoczucia i działają kojąco na nerwy. Chronią także przed 
chorobami serca i zmianami miażdżycowymi, wspomagają też oczyszczanie organizmu z toksyn. 

        
Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKA 

Czy wiecie, że człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 
5 do 6 litrów krwi? Mężczyźni mają przeciętnie około 1 litra 

krwi więcej od kobiet. U dzieci krew to ok. 1/10 do 1/9 wagi 

ciała.  
 

Wiktoria Bajll, kl. IVd  
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Czas naświetlania tej klatki wynosił mniej niż 10 nanosekund. Dziś są oczywiście maszyny, potrafiące 
fotografować jeszcze szybciej, ale to zdjęcie powstało 50 lat temu i przyniosło ogromne ułatwienia 

światowej nauce. 

Jedna nanosekunda odpowiada 

miliardowej części sekundy. 
Sama ta informacja zwykłemu 
człowiekowi daje niewiele – 
przecież nikt nie umie sobie 
tego wyobrazić. Ale jeśli 
popatrzeć na poniższą 
fotografię, wszystko staje się 
jasne – uchwycić 

na zdjęciu kulę z pistoletu 

pędzącą z prędkością 

ponaddźwiękową – to trudna 

sprawa. 

Autorem zdjęcia jest doktor 

Harold Edgerton, wykładowca 

na najlepszej uczelni 

technicznej świata – 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). To on prowadził w latach 60. XX wieku badania 

nad światłem stroboskopowym oraz – wiążącą się z tym – budową aparatu, mogącego robić 
ultraszybkie zdjęcia. Fotografia, którą przedstawiamy, jest najbardziej znanym efektem jego 
badań. Zdjęcie powstało w laboratorium, przedstawia kulę pistoletu, poruszającą się z prędkością 
ponad 3000 km/h (prędkość dźwięku to 1225 km/h), dokładnie w momencie, gdy przebiła się przez 
ustawione na „stojaku” (w tej roli łuska pocisku) jabłko. Dr Harold Edgerton zrobił jeszcze wiele 
podobnych zdjęć – upadającej kropli mleka czy golfistów i tenisistów uderzających w piłkę (sam 
moment uderzenia też dzieje się z ogromną prędkością). 

Dlaczego akurat budowa ultraszybkiego aparatu fotograficznego zainteresowała poważnego 

naukowca? Powody są dwa. Po pierwsze dr Harold Edgerton zawsze pasjonował się sztuką, sam 
tworzył (oczywiście do szuflady), obracał się w środowisku artystów (przyjaźnił się z fotografami, 
jego żona skończyła studia matematyczne i muzyczne). Drugi powód jest jeszcze ważniejszy: 
wynalazek szybkiego flesza i aparatu umożliwił rejestrację tego, czego oko ludzkie nie widzi. 
Przysłużył się m.in. badaniom nad anatomią i obciążeniami mięśni (śledzono ruch lekkoatletów) oraz 
nad ruchem niektórych zwierząt – np. kolibrów, które poruszają skrzydłami tak szybko, że ludzkie 
oko nie jest w stanie tego zarejestrować. 
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Domowy 
Ogródek 

 

 Wiosna zadomowiła się na dobre. Dni są dłuższe i cieplejsze, wokoło jest zielono, ptaki wesoło 
śpiewają. Jeśli nie mamy własnego ogrodu lub działki możemy stworzyć mini ogródek na balkonie. 
Rozweselą i umilą nam czas kolorowe kwiaty, takie jak np. pelargonie, bratki, surfinie .  

 Maj to też najlepszy czas na założenie domowej uprawy - możemy wyhodować zioła i warzywa. 
Wystarczy parapet, kilka doniczek, ziemia (najlepiej ekologiczna) i oczywiście nasionka lub sadzonki. 
Łatwy w domowej uprawie jest szczypiorek, natka, rzodkiewki, mini pomidorki, poziomki. Pomidory  

i poziomki, lubią ciepło i światło, uprawiane w doniczkach owocują nawet do jesieni. Tam gdzie jest 

więcej cienia możemy hodować zioła: bazylię, rozmaryn, melisę, miętę, która pysznie smakuje 

z domową lemoniadą :) 
      Pamiętajmy oczywiście o regularnym podlewaniu, a będziemy długo mogli cieszyć się własnym 

i zdrowym mini ogródkiem. Smacznego :) 
 

Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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Składniki: 

 1 gotowy spód   

biszkoptowy  

 25 dag owoców 

sezonowych  

 50 dag lodów 

waniliowych  

 2 białka  

 15 dag cukru  

 owoce do przybrania 

 

Sposób przygotowania: 

Na żaroodpornym płaskim talerzu lub półmisku kładziemy gotowy biszkopt, 

 a na nim układamy owoce, np. truskawki. Szybko przykrywamy je warstwą lekko 

rozmrożonych lodów i wstawiamy do zamrażalnika do czasu, żeby lody „stwardniały”.  

Białka ubijamy na sztywną pianę dodając pod koniec łyżkę cukru. Wyjęte 

z zamrażalnika ciasto szybciutko i dokładnie pokrywamy warstwą piany 

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 280 °C na 3-4 minuty, aż beza 

nabierze złotej barwy. Podajemy ciasto od razu, dekorując owocami, np. truskawkami, 

kiwi, gruszką.       
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       Rozwiązanie krzyżówki: . Święto Pracy, 2. Konwalie, 3. Tulipany, 4. Święto Flagi, 5. Zielone Świątki,  
              6. Dzień Matki, 7. Komunia, . Konstytucja, . Majówka, . Stokrotki, 
              . Dzień Zwycięstwa, . Mlecze. 

Wiosna w pełni 


