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Zielony błysk! Strzeliły drzewa. 
Bielmo śniegu spadło mi z oczu: 
wiosna! Wyrosła mi nad głowę.  
   Julian Przyboś 
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Przyroda na wiosnę 

 Wiosna to piękna pora roku, w której przyroda budzi się do życia. Jest 

coraz cieplej, kwitną kwiaty, drzewa wypuszczają liście, na polach zazielenia się 

zboże, a rolnicy wykonują pierwsze prace. Powietrze jest rześkie, dlatego 

czujemy się lepiej. Mija zmęczenie szarą i ponurą pogodą. W ogrodach robi się 

kolorowo od rozkwitających kwiatów. Gdyby można porównać wiosnę  

do kobiety, miałaby długie rudozłote włosy przyozdobione wiankiem  

z przeróżnych roślin, zieloną sukienkę w kolorowe kwiaty. 

Zimą zwierzęta poszły, spać a wiosną budzą się. Budzą się między innymi: 

niedźwiedzie, jeże, lisy, skunksy, nietoperze, wiewiórki, bobry, żółwie, myszy  

i inne. Ptaki powracają z ciepłych krajów znowu do Polski. Są to miedzy innymi: 

jaskółka, wilga, wróbel, jemiołuszka, bocian, słowik, gołąb grzywacz, czajka, 

kukułka, batalion, skowronek, dudek, gęś gęgawa, żuraw. 

 Pojawiają się pierwsze owady. Ziemie pełne są dżdżownic, ale i pracowite 

mrówki stają się widoczne. Słychać pierwsze brzęczenie much, a wraz  

z pierwszymi, oświetlającymi ziemię promieniami słońca pojawiają się 

pracowite pszczoły a także znane ze swojej  złośliwości osy. Motyle zaczynają 

swój lot po kwiatach.  

 Pierwszy dzień wiosny przypada 21 marca. Ten dzień to również dla nas - 

uczniów - Dzień Wagarowicza Na czym polega to nieformalne święto i jaki ma 

związek z wiosną? Tak jak wspominaliśmy, na dworze jest coraz cieplej i więcej 

słońca. To właśnie taka pogoda kusi do przebywania na świeżym powietrzu i nie 

ma w tym nic dziwnego, bo zjawisko związane jest z rozprężeniem wiosennym 

charakterystycznym dla ludzi mieszkających w strefie klimatu umiarkowanego. 

Po długiej zimie organizm domaga się przebywania na świeżym powietrzu  

i słońcu. Tylko czy wagary są jedynym sposobem na ten dzień? Nie i dlatego 

szkoły  często organizują spacery do parku, by szukać pierwszych oznak wiosny. 

Warto ją spędzać na dworze na spacerach i różnych zabawach, a nie cały dzień 

grając na komputerze lub oglądając telewizję. 

     Patrycja Chomontowska 
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Kącik ekologa 

 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – coroczną akcję na rzecz 

promowania ekologicznych postaw. Z tej  okazji warto dowiedzieć się, jakie 

domowe przyzwyczajenia powinniśmy zmienić, by chronić naszą planetę  

i sprawić, by była piękna dla przyszłych pokoleń. 

     

     

 

Bez wody nie byłoby na Ziemi życia. Jest ona wykorzystywana do rożnych celów 

m.in. do mycia, prania, czyszczenia oraz bezpośredniego spożycia.   

Chociaż jest ona jednym z najważniejszych związków na ziemi, to stoi w obliczu 

zagrożenia. Problem  zanieczyszczeń dotyczy nie tylko mórz i oceanów,  

ale - przede wszystkim - wód śródlądowych. My, ludzie do tego doprowadzamy,  

bo:  

 choć  nikt pływając w morzu lub w jeziorze nie lubi połykać śmieci, to 

jednak je tam wrzucamy.  

 choć nikt nie lubi pić wody po umyciu naczyń, to wlewamy ją do rzek 

poprzez ścieki, bo prawie cała woda, którą pobierają ludzie, zostaje  

oddana w postaci wód zużytych posiadających różne substancje 

mineralne, chemiczne i organiczne.  

  myślimy o naszej wygodzie, a nie o środowisku, kiedy np. : wodujemy 

sprzęt pływający w nieodpowiednim miejscu, jeździmy samochodami  
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po plaży, myjemy auta w jeziorze; wyrzucamy śmieci i wlewamy 

detergenty lub zawartość turystycznych toalet do wody. 

 

         Obecnie około 1,2 mld ludzi pije wodę zanieczyszczoną, a 2,5 mld żyje 

bez kanalizacji; 5 mln osób umarło już na świecie z powodu chorób zawartych 

w brudnej wodzie. 

      

Zadbaj o stan naszych wód , to znaczy: 

1. Ograniczaj zużycie wody. 

2. Nie myj zębów i naczyń pod bieżącą wodą. 

3. Kupuj sprzęty i  urządzenia sanitarne oszczędzające zużycie wody. 

4. Bierz prysznic, a nie kąpiel w wannie. 

5. Nie wyrzucaj odpadów do wód. 

6. Stosuj środki myjące i czyszczące przyjazne dla środowiska. 

7. Dokręcaj zawsze kran. 

     

    

         Adam Tomkiel 
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Nasze recenzje  

 

  "Wiedźmin" Andrzej Sapkowski 

 

      Andrzej Sapkowski to niepodważalnie jeden z najwybitniejszych 

polskich pisarzy, który  zyskał sławę swoim cyklem pt.  „Wiedźmin”. 

Sapkowski napisał „Wiedźmina” w przeciągu dwudziestu lat 

(pierwsze wydanie „Ostatniego  życzenia” pojawiło się w 1993 roku, 

zaś dotychczas ostatnie pt. „Sezon Burz” w 2013 roku).  

     „Ostatnie życzenie” to pierwszy tom przykładnego , znakomitego 

opowiadania fantasy. Do jego przeczytania przyc iągnęły mnie 

stworzenia i  postacie fantastyczne, rozległe opisy, różnorodność 

świata.   

      Główny bohater –  Geralt jest w iedźminem, czyli najemnym 

łowcą potworów. Krótko po narodzinach został o debrany rodzicom 

do wiedźmińskiej szkoły wilka w twierdzy Kaer Morhen . W wyniku 

mutacji,  które przeszedł , utracił barwnik we włosach przez co są 

białe, jednakże  zyskał lepszy refleks i  zwinność, obniżone tętno  

oraz umiejętność kontrolowania rozszerzenia źrenicy. Jego 

mentorem był Vesemir. Warto dodać, że Geralt nauczył się używać 

znaków wiedźmińskich (aard, igni, quen, yrden, aksji  lub axii).  

      Wiedźmin był znany ze swoich umiejętności, jednak nie cieszył 

się szacunkiem wśród innych. Powszechnie uważano  

go za odmieńca. Śledząc fabułę „Ostatniego życzenia” możemy 

spostrzec, że  Riv narzeka na zmniejszający się popyt na swoje 

usługi. Wyruszył więc w podróż w poszukiwaniu zajęcia i zarobku. 

Mimo że Geralt nie cieszył się poważaniem ludzi ,  miał swoich 

zaufanych przyjaciół: Nenneke -arcykapłankę  świątyni w Ellander, 

wyznawczynię  kultu bogini Melitele, która  stała się przybraną 

matką Geralta i traktowała go jak syna;   
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Jaskra- poetę,  trubadura zajmującego  się pisaniem ballad i  grą  

na lutni.  Występował na wielu dworach królewskich, był 

powszechnie ceniony za swój talent poetycki;   

Yennefer: czarodziejkę, ukochaną Geralta, która posiadała  ogromną 

wiedzę na temat magii oraz jej użycia. Miała bardzo władczy 

charakter i potrafiła wygrać różne spory ,  imponując przy  tym swoją 

wiedzą.   

     „Wiedźmin” jest znakomitym przykładem tego, jak powinno 

zostać napisane opowiadanie fantasy. Rozmaite przedmioty, 

lokacje, umiejętności i stworzenia ,  które nie mają odwzorowania w 

prawdziwym życiu ,  nadają lekturze ciekawy charakter. Rozległe 

opisy doskonale wprowadzają czytelnika w świat przedstawiony  

i pozwalają mu zrozumieć fabułę. Pol ecam przeczytać to 

opowiadanie - jest bardzo ciekawe i zostało napisane wspaniałym 

językiem. Polecam!                                                                      
            

          Bartłomiej Haś 
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Jak się uczyć? 

       W dzisiejszym artykule przedstawię kilka porad dotyczących 

tego, jak się uczyć. Wiele osób chciałoby wiedzieć, jak skutecznie i 

szybko osiagać cel, czyli otrzymywać dobre oceny z przedmiotów. 

          Każdy z nas ma swój sposób przyswajania materiału,  

dla niektórych niezrozumiały, a dla innych efektywny. Natomiast 

pewne rady możecie wykorzystać w życiu codziennym.  

          Gdy uczymy się do sprawdzianów, kartkówek najlepiej jest robić 

notatki. Wtedy nasz mózg łatwiej zapamiętuje dany materiał. Jeżeli 

przygotowujesz się do odpowiedzi ustnej, najlepiej odpowiadać  

na pytania mamie, tacie, koledze itd. Dobrze jest budować sobie 

skojarzenia lub tworzyć obrazki. Dzięki temu nasz mózg więcej 

zapamięta! 

          Najważniejsze w nauce jest to, byśmy nie wątpili w to,  

że jesteśmy inteligentni i możemy wiele się nauczyć. Przygotowując 

się do jednego sprawdzianu, nie powinniśmy myśleć o innym 

materiale do powtórzenia. Musimy się skupić na jednym i nie 

rozpraszać się. Bardzo ważne w nauce jest, w jakim miejscu 

pracujemy. Na biurku powinniśmy mieć rzeczy, których będziemy 

używać, żeby nie tracić czasu na zbędne szukanie. W miejscu pracy 

powinno być wszystko uporządkowane (dzięki temu skupimy się  

i będziemy mieć więcej czasu). Pamiętaj także o dobrym oświetleniu 

przy wykonywanej czynności (jeżeli jesteś praworęczny lampa 

powinna być po lewej stronie, jeśli jesteś leworęczny – lampka  

po prawej stronie).  

          Niektórzy wolą uczyć się przy muzyce, inni wolą w ciszy. 

Niektorzy twierdzą, że muzyka pomaga w nauce. Niestety, nie zawsze 

się to sprawdza. Dlaczego? Jeżeli jesteś typem osoby, która uczy się 

przy muzyce, powinieneś zadbać o to, by była ona zgodną  

z biciem twojego serca. Współczesne piosenki mają szybki rytm, przez 

co mogą spowodować zmniejszenie koncentracji. Natomiast muzyka 
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o wolnym rytmie może na nas działać jak kołysanka. Dlatego 

najlepsza do nauki jest muzyka barokowa. 

 

Ciekawostka. 
Nasz mózg zapamiętuje 10% tego, co czytamy. 
Zapamiętujemy 10% tego, co słyszymy. 
Zapamiętujemy 30% tego, co widzimy. 
Zapamiętujemy 50% tego, co widzimy i słyszymy. 
Zapamiętujemy 70% tego, co piszemy i mówimy. 
 

         

  Pamiętaj, że kiedy się uczysz, powinieneś robić przerwy  

na odpoczynek. W tym czasie możesz wyjść na świeże powietrze, 

pobawić się, wybrać się na spacer, aby oderwać wzrok (warto 

popatrzeć na zieleń, uspokoi nasze oczy). Zapamiętaj także, żeby  

za każdym razem, kiedy zaczynasz się uczyć, rozpoczynać  

od łatwiejszego materiału, a później przechodzić do coraz 

trudniejszego.  

          Mam nadzieję, że porady wymienione w artykule będą 

skuteczne.    

  

          Oliwia Myzia 



 9 

Poznajmy się ... 

Wywiad z panem Hubertem Byrką, nauczycielem wychowania 

fizycznego w naszej szkole 

 

           Redaktorki: Jaki  jest  Pana ulubiony sport? 

Hubert Byrka: Moim ulubionym sportem jest piłka nożna. 

Redaktorki: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

H.B.: Gdy mam wolny czas uwielbiam czytać książki a także lubię 

 biegać. 

Redaktorki:  Jaki był Pana ulubiony przedmiot w gimnazjum, a 

 jakiego Pan nie lubił? 

H.B.:  Lubiłem  wszystkie przedmioty, ale najbardziej - biologię. 

Redaktorki: Jaka jest Pana ulubiona potrawa? 

H.B.: Moją ulubioną potrawą jest kotlet de volaille z frytkami i 

 mizerią. 

Redaktorki: Czy lubi Pan pracować z dziećmi? 

 H.B.: Tak, uwielbiam pracować z dziećmi, ponieważ dają mi 

 wiele energii na całe pracowite dni. 

Redaktorki: Ile lat pracuje Pan w naszej szkole? 

H.B.: W szkole podstawowej pracuję już 7 lat. 

Redaktorki: Dziękujemy za wywiad. 

      Aleksandra Daroch i Lidia Chojnacka  
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Z życia szkoły 

     

      

22 kwietnia –  Dzień Ziemi 

 

 22 kwietnia przypada Dzień Ziemi nazywany inaczej także świętem naszej 

plany. Ma on uświadamiać, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Tego 

dnia organizowane są w szkołach specjalne akcje, wykłady, zbiórki 

elektrośmieci, ekologiczne pikniki, warsztaty czy ciekawe spotkania. W tym 

roku Dzień Ziemi odbywał się po hasłem: ,,Świat bez plastikowego 

zanieczyszczenia ‘’. 

 Nasza szkoła również brała udział w akcji z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie z klas 

IV – VI przygotowali plakaty z hasłami propagującymi ekologię i  ochronę  życia 

na Ziemi. Z prac wykonano wystawę na korytarzach szkoły.  
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Ciekawostki związane z  Dniem Ziemi 

 

 22 kwietnia 1970 odbyła się manifestacja ekologiczna, w której wzięło 

udział 20 milionów Amerykanów! Aby uczcić ten dzień obchody 

Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczono na 22.04 

 Wiele krajów i miast zamiast Dnia Ziemi obchodzi Tydzień Ziemi - dzięki 

temu można więcej zrobić dla naszej planety. 

 Największy Dzień Ziemi odbył się w 2007r. Według oficjalnych danych 

wzięło w nich udział około miliard ludzi 

  W Polsce  Dzień Ziemi zaczęto obchodzić dopiero w 1990 roku po 

upadku komunizmu.  

 Co roku Google świętuje Dzień Ziemi specjalną grafiką w wyszukiwarce, 

tym razem to aż 6 grafik - z niedźwiedziem polarnym, lisem, słoniem... 

 Największe obchody Dnia Ziemi w Polsce odbywają się w Warszawie na 

Polach Mokotowskich 

 

 

                               

                                                                                          

        Lidia Chojnacka                     
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Akademia Bezpieczeństwa 

w naszej szkole 

 17 kwietnia w naszej szkole odbyły się zajęcia związane  

z bezpieczeństwem w ramach Akademii Bezpieczeństwa prowadzonej przez 

PZU. W tym dniu uczniowie wszystkich klas mieli zorganizowane warsztaty wg 

harmonogramu akademii. 

 W planie znalazły się krótkie, 15 - minutowe zajęcia w różnych 

pomieszczeniach, a część z nich odbyła się na zewnątrz budynku. I tak młodsze 

dzieci w sali teatralnej obejrzały krótkie przedstawienie  związane z tematyką 

bezpieczeństwa, natomiast w sali kinowej klasy oglądały film, a  

w pomieszczeniu z tablicą interaktywną odbyło się podsumowanie wiadomości 

poznanych w trakcie dnia. Wszytkim bardzo podobały się zajęcia w sali 

plastycznej, gdzie czekały na nas puzzle, kolorowanki, rebusy i inne gry.  

Na warsztatach "100 pytań do..." pani policjantka przygotowała kartki  

z pytaniami, na które wylosowani uczniowie próbowali odpowiedzieć. Wszyscy 

uczestnicy za bardzo przydatne uznali zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.  

W ich trakcie przećwiczyliśmy czynności związane z ratowaniem życia. Po ich 

zakończeniu mogliśmy obejrzeć wnętrze karetki, która czekała przed wejsciem 

do szkoły. Kolejne atrakcje czekały na nas już na zewnątrz. Pierwszą z nich był 

segway - każde dziecko mogło przejechać się na nim pod okiem instruktora. 

Nastepnie przeszliśmy do symulatora dachowania, do którego uczniowie 

wchodzili, by obracać się w nim w różne strony. Na koniec trafiliśmy  

do miasteczka ruchu drogowego, na którym przypomnielismy sobie 

najważniejsze zasady poruszania się po drodze. 

 Naszym zdaniem zajęcia były bardzo ciekawe i na pewno - przydatne. 

Utrwaliliśmy sobie bowiem wiele zasad związanych z zachowaniem 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich 

warsztatów. 

                                 

        Zuzanna Chojnacka, Oliwia Myzia 

 



 13 

Humor szkolny  

W dniu zakończenia roku szkolnego Jaś wchodzi do domu i cieszy się z wakacji. 

Do pokoju wchodzi mama i pyta: 

- Jasiu, mogę zobaczyć świadectwo? 

- Nie mam mamo - odpowiada Jaś. 

- Jak to nie masz? - dziwi się mama. 

- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć ojca. 

 

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku. 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak się połapał, że to jego.   

 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy! 
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- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki 

między pięciu harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

 

 Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam... 

 

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka 

umieszczona obok mumii. 

- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może znaczyć - pyta kolegę. 

- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka. 

 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?  

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoją banda straszy? 
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