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Marta Raniszewska

WSTĘPNIAK
UCZYĆ,
BAWIĆ,
A MOŻE...
Za nami pierwszy semestr nauki, czas pełen wzlotów i upadków, sukcesów
i porażek, lepszych i gorszych dni.
Znajdujemy się już daleko za półmetkiem wielkiego maratonu, jakim jest rok
szkolny. Zaczęliśmy nowy semestr, nowy rozdział, a przed nami nowe
wyzwania, sprawdziany, kartkówki, porażki, sukcesy, zaskoczenia. Czego chcieć
więcej? Może jedynie tego, by ten nowy semestr stał się jeszcze lepszy niż
poprzedni.
W tym numerze wybudzamy świat ze snu zimowego i przedstawimy nowe,
świeże tematy. Opowiemy o najciekawszych, ale również wzruszających
świętach, jakie obchodzimy w marcu. Przedstawimy niesamowitą historię Hani
z naszej szkoły, której pewien czyn zasługuje na medal. Zapytacie "Jaki czyn?".
Niecierpliwych zapraszamy bezpośrednio na stronę 8 :)
Podarujcie sobie odrobinę odpoczynku z numerem naszej - waszej gazetki
w ręku. :)

Nauczyciel
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Agnieszka Kubiak

Kącik Pozytywnego
Myślenia!

Agnieszki Kubiak
Kiedy w końcu urosnę?
Wzrost to bardzo indywidualna kwestia. Jedni
rosną szybciej, a drudzy wolniej i nie ma w tym
nic, co mogłoby Cię martwić. Na wzrost składa
się wiele czynników, przede wszystkim geny czyli wasi rodzice. Ale nie tylko. Na proces
rośnięcia ma wpływ wasz sposób odżywiania
się, czy śpicie odpowiednio długo, czy jesteście
aktywni
fizycznie.
Według
specjalistów
rośniemy do momentu kiedy osiągniemy wiek
kostny, oznacza to, że do momentu gdy nasze
kości nie zamkną się u nasady. U każdego ten
proces przebiega inaczej, dlatego każdy rośnie
we własnym tempie.

Dlaczego moja mama siwieje?
Siwienie włosów dotyczy wielu pań jak i panów
w różnym wieku, u jednego dzieje się to wcześniej,
a u drugiego później. Zdarzają się sytuacje,
że pierwsze siwe włosy pojawiają się na głowie
w wieku 30 lat. Największy wpływ na to mają
czynniki genetyczne. Jeśli więc nasza mama miała
zupełnie białe włosy już w wieku 40 lat, istnieje
duże prawdopodobieństwo, że i u nas tak będzie.
Nagłe siwienie może jednak oznaczać również
groźne niedobory witamin, choćby B12. Rzadsza
sytuacja to szybkie siwienie z powodu stresu, który
ma również negatywny wpływ na cały nasz
organizm. Samo siwienie włosów nie jest niczym
strasznym, a kobiety mają swoje sposoby na
pozbycie się siwizny.

Masz pytanie do Pani Agnieszki?

Oto link do anonimowych pytań:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwE4YAf9CtHrnf4MXo9jSsjNc8YhAImMP9rAdAeQuV
huxmWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
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Karolina Ptak

Niedziela palmowa
W tym artykule chciałabym opowiedzieć trochę o dobrze znanym
Polakom święcie, a mianowicie o Niedzieli Palmowej.
Niedziela Palmowa jest to święto ruchome w kalendarzu
chrześcijańskim. Przypada tydzień przed Wielkanocą i rozpoczyna
Wielki Tydzień. Może wypaść pomiędzy 15 marca, a 18 kwietnia.
Jest ona świętem upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do
Jerozolimy. Jak podaje Pismo Święte Jezus przybył do Jerozolimy razem
z apostołami. Jezus był witany przez wielu mieszkańców, którzy uznali
go za syna dawidowego. Przejechał on przez Jerozolimę na osiołku,
a ludzie rzucali mu pod nogi gałązki palmowe i oliwne. Na pamiątkę
tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste
procesje kościelne. Procesje kościelne w ten dzień odbywały się już w IV
wieku w Jerozolimie. Sto lat później zaczęto je organizować także
w Kościele Zachodnim. Obrzęd święcenia zielonych gałązek, czyli palm
wielkanocnych, wprowadzono do liturgii w XI wieku. Ten zwyczaj
kultywowany jest w Polsce do dzisiaj - palmy święcone są podczas
głównego nabożeństwa niedzielnego, po czym zaczynała się procesja
z palmami.
Większość ludzi (w szczególności dzieci) robią bądź kupują takie
palemki. Są one zazwyczaj kolorowe. Polskie palmy wielkanocne są
najczęściej smukłe, dość wysokie, mają postać pionowych bukietów.
Zgodnie z tradycją w palmie powinny się znaleźć gałązki wierzbowe
z puszystymi srebrzystymi baziami, nazywanymi też kotkami.
W 2021 Niedziela Palmowa przypada na 28 marca. Moim zdaniem jest
to wyjątkowe święto, w którym upamiętniamy wjazd Jezusa do
Jerozolimy oraz rozwijamy nasze zdolności artystyczne poprzez
tworzenie palm wielkanocnych.

Strona 7

Julia Kozłowska

Międzynarodowy
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet jest obchodzony na całym świecie od 1910 roku.
Zazwyczaj towarzyszy mu data 8 marca, jednak w Tunezji obchodzi się
go 13 sierpnia. Jest to ponad 100-letnia tradycja, a kraje w jakich
święto to jest obchodzone to: Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso,
Kamerun, Chiny, Kuba, Laos, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia,
Mołdawia, Mongolia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia,
Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Włochy, Zambia i Tunezja.
Dzień Kobiet z założenia jest uczczeniem pamięci kobiet, które
walczyły o takie same prawa, czyli równe zarobki i traktowanie
w pracy. W tamtych czasach panie nie były uważane za obywateli,
za kogoś kto u mnie o siebie zadbać, ani za kogoś kto może być równy
mężczyźnie. Na początku obchody tego święta były związane
ze strajkami kobiet, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych.
W trakcie jednego z nich 1909 roku kobiety zostały zamknięte
w fabryce, gdzie wybuchł pożar, wówczas zginęło 126 dziewcząt.
Dzień Kobiet jest dniem, w którym należy pamiętać o chociaż
najmniejszym upominku dla dziewczyny. W Polsce panie zazwyczaj
otrzymują słodycze oraz bukiety kwiatów. Najczęściej są to róże,
zwłaszcza czerwone, ale także goździki oraz tulipany. Natomiast we
Włoszech i Rosji kobiety obdarowywane są gałązkami akacji
srebrzystej.
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Hania Samojluk

HISTORIA ŚCIĘTYCH
WŁOSÓW
Cześć! Nazywam się Hania Samojluk i chodzę do tej szkoły pierwszy rok.
Jestem w klasie 1B. Postanowiłam opowiedzieć Wam pewną historię,
nazwałam ją: Historią Ściętych Włosów. Wszystko zaczęło się trochę ponad
trzy lata temu. Oglądałam z mamą jakiś program, którego nazwy już nie
pamiętam. W tym programie reporter rozmawiał z Panią, która opowiadała
o pewnej akcji. Polegała ona na tym, że osoby z długimi włosami
przychodziły do specjalnych punktów w różnych miastach i ścinały swoje
włosy po to, żeby dać je innym osobom. Miałam wtedy niecałe cztery lata
i przyznaję szczerze, że nic z tego nie zrozumiałam. Zapytałam jednak
mamę o co chodzi i ona mi wszystko wytłumaczyła, że jest taka Fundacja
o nazwie Rak’n’Roll, która wspiera osoby chorujące na raka. To straszna
choroba, która niszczy człowieka. Pewnie niejeden z Was słyszał o takiej
osobie, albo ma kogoś w rodzinie, kto na nią choruje. Często bywa tak,
że takie osoby chorujące na raka dostają bardzo silne leki, które mają
niszczyć tego raka, ale niestety osłabiają też tych ludzi i ich włosy tak,
że one wypadają całkowicie, zupełnie. Budzisz się, patrzysz w lustro i nie
masz włosów. No i właśnie ta Fundacja zorganizowała taką akcję:
„Daj Włos”. Polega ona na tym, że jak masz długie włosy idziesz do
specjalnego punktu, plotą Ci tam warkoczyk, robią wielkie ciach i wysyłasz
lub oni wysyłają ten warkoczyk do Fundacji. Zapytacie: ale po co komu moje
włosy? Otóż dla tej Fundacji pracuje pracownia robiąca peruki, a nazywa
się Rokoko Hair Company. Peruka jeśli ktoś nie wie, to taka, jakby
czapeczka z włosów. Nie masz swoich, a tu trach, jakbyś nagle dostał nowe
i to już z gotową fryzurą. Dzięki temu osoby, które chorują i tracą włosy
nie muszą się wstydzić ani czuć dziwnie.
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Jak już mama mi wytłumaczyła o co chodzi to oświadczyłam, że ja też tak
chcę… Chcę oddać komuś moje włosy…
Zaczęłyśmy czytać z mamą na stronie Fundacji co trzeba zrobić, jak
prawidłowo ściąć włosy, wysłać i tak dalej. Mama chyba myślała, że może
się rozmyślę, ale ja byłam już zdecydowana.
Coś Ci powiem, zrobienie takiej peruki to wcale nie taka łatwa sprawa…
Po pierwsze, żeby zrobić jedną perukę potrzeba 5 do 10 osób, które
oddadzą przynajmniej 25 centymetrów swoich włosów. To nie jest wcale
tak mało. Po drugie, włosy nie mogą zostać pomieszane jak się chce, ale
poukładane zgodnie z ich rodzajem, kolorem, grubością a to już jest
naprawdę skomplikowana sprawa. No i zrobienie takiej peruki to godziny
pracy, układania i dobierania.
Dlatego nie zrezygnowałam. W lipcu 2017 pierwszy raz ścięłam swoje
włosy na Fundację Rak’n’Roll. Popatrz to zdjęcia tuż przed i już po:
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Ja akurat nie ścinałam moich włosów u partnerów akcji, czyli takich
salonów fryzjerskich, które zrobią to bez opłaty i jeszcze wyślą włosy do
Fundacji. Akurat tak się wtedy zdarzyło, że mieli bardzo mało terminów,
ale Pani w salonie na Chełmie ścięła włosy poprawnie i mogłam spokojnie
je z mamą wysłać. Po kilku tygodniach od wysłania na adres mail mamy
przyszedł do mnie list z podziękowaniem od Fundacji. To było dla mnie
bardzo przyjemne… Mała rzecz, a cieszy. Nie wiesz do kogo trafią Twoje
włosy, ale wiesz, że się komuś przydadzą i rozpromienią trudny czas
chorych w trakcie leczenia onkologicznego (czyli leczenia raka).
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To nie jest jednak koniec historii… Moje włosy znów urosły. Kilka razy je
nawet podcinałam, ale ostatnio postanowiłam, że znów chcę je ściąć
z zamiarem wysłania ich do Fundacji. Tyle, że tym razem było ich więcej,
bo jak wiesz z wiekiem włosy stają się grubsze, a przynajmniej do
jakiegoś momentu. Tak więc poszłyśmy znowu do zaprzyjaźnionego
salonu. Pani ścięła moje włosy dość krótko, sama musiałam się kilka dni
przyzwyczaić, ale znów się cieszyłam, że ktoś z nich skorzysta, bo sam
swoich nie ma. Popatrz to ja znów przed i po:
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Może to co napisałam tu z mamą bardzo Ci się spodoba i postanowisz
zrobić to samo. To SUPER! ZAWSZE warto zrobić coś dla drugiego
człowieka. Dobrze jednak wtedy wszystko samemu sprawdzić i się
wszystkiego dowiedzieć. Dlatego podsyłam Ci następujące linki do stron
ogólniedostępnych, które wszystko Ci wyjaśnią i pomogą podjąć decyzję:
www.raknroll.pl
www.raknroll/dajwlos/
Ostatnio polskie aktorki nagrały też filmik, na którym panie
charakteryzatorki zrobiły tak, by wyglądały jakby straciły wszystkie włosy
w wyniku choroby i były kompletnie… łyse. Nagrano to po to, by wesprzeć
Fundację, a jak to wyglądało i jakie były ich reakcje możecie zobaczyć tu:
https://www.youtube.com/watch?v=z96sG-PX21I
lub wpisać w serwisie YouTube: „To nie ja Rak’n’Roll” na pewno się Wam
pojawi.

Pozdrawiam,
Hania
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Nauczyciel
Agata Kulpińska

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Poświęcone ono zostało pamięci
bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Żołnierzy
Wyklętych
określa
się
również
„Żołnierzami
Niezłomnymi” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.
Koniec II wojny światowej nie przyniósł Polsce wolności. Wielu
nie mogło się z tym pogodzić, wybierając dalszą nierówną walkę
i trwanie w konspiracji. Żołnierze antykomunistycznego podziemia
niepodległościowego wywodzili się z różnych środowisk: Armii
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, czy Batalionów Chłopskich,
mieli różne wizje przyszłej Polski, ale połączył ich wspólny los.
Wiedzieli, że w przypadku aresztowania czeka ich śmierć lub
długoletnie więzienie, że być może nigdy już nie ujrzą swoich
bliskich.
Ci, których skazano na śmierć w pokazowych „procesach”,
mieli być pozbawieni nie tylko życia, lecz także prawa do własnego
grobu i ludzkiej pamięci. Zamordowanych chowano po kryjomu
w bezimiennych mogiłach, a rodziny bezskutecznie poszukiwały
jakichkolwiek wiadomości o ich losie.
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Nauczyciel

Data 1 marca jest symboliczna i nawiązuje do 1 marca 1951 roku.
Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok
śmierci na 7 członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu,
Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie
Batorym i Karolu Chmielu.
Pamięć o Żołnierzach Wyklętych przywrócono dopiero po
kilkudziesięciu latach, dzięki staraniom wielu osób: rodzin, dawnych
towarzyszy broni, dziennikarzy, naukowców i społeczników.
Wraz
z
rosnącym
zainteresowaniem
historią
podziemia
niepodległościowego pojawiła się potrzeba godnego upamiętnienia
tysięcy ludzi, którzy za swoją postawę zapłacili najwyższą cenę –
życie.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony
został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp.
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Organizowane są również Marsze
Żołnierzy Wyklętych ulicami miast. Jego uczestnicy
z pochodniami oraz flagami w dłoniach z okrzykami: „Cześć i chwała
Bohaterom”, „Bóg, honor i ojczyzna”, „To My, to My Polacy”, co roku
upamiętniają ten dzień.
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Zuzanna Straus

Międzynarodowy
Dzień Pisarzy
Międzynarodowy Dzień Pisarzy to święto obchodzone 3 marca, które ma
na celu promowanie literatury. Zostało ono ustanowione w 1984 roku
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy znane jako PEN Club.
Choć jest to jedno z nielicznych świąt związanych z literaturą, nie jest ono
tak popularne jak Światowy Dzień Książki obchodzony 23 kwietnia.
W trakcie Międzynarodowego Dnia Pisarzy bardzo często organizowane
są spotkania z autorami, albo wieczory literackie. Świetnym sposobem na
celebrowanie tego święta może być zapoznanie się z biografią jednego ze
słynnych pisarzy lub po prostu przeczytanie książki. Warto rozsławić to
święto, bo nie jest ono popularne nawet mimo swojego znaczenia. Czytając
literaturę możemy wzbogacić się o nową wiedzę i poszerzyć horyzonty
swojego myślenia. Czytanie rozwija również kreatywne myślenie. Książki
są zatem ważne dla naszego rozwoju, a ich powstawanie jest zasługą
pisarzy, których warto doceniać.
W Dniu Pisarzy pamiętajmy o autorach naszych ulubionych książek, bo
dzięki nim możemy sięgnąć po książkę i czerpać przyjemność z jej
czytania.
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Nauczyciel
Adrianna Choinka-Majkowska

Dzień drzemki
w pracy
12 marca przypada Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Wydarzenie może
mało znane, ale jakże ważne. Zdaniem specjalistów krótka drzemka jest
bardzo pożyteczne i doskonale na nas wpływa. A skoro tak, to warto
obchodzić Światowy Dzień Drzemki w Pracy, by... jeszcze lepiej pracować!
Światowy Dzień Drzemki w Pracy przypada na 12 marca.
Dlaczego? Być może data ta została ustanowiona w czasie, gdy zima na dobre nie
odeszła, a wiosna jeszcze nie przyszła. Jest to okres tak zwanego przesilenia
wiosennego, jesteśmy wtedy senni i krótka drzemka w pracy może stać się naszym
wybawieniem i dodać nam energii do dalszego działania. Naukowcy, którzy zajmują
się psychiatrią podkreślają, że drzemka jest bardzo ważna dla organizmu. Poprawia
bowiem pamięć, sprawia, że szybciej reagujemy na to co się dzieje. A pracownik
wypoczęty, z dobrą pamięcią i szybki w działaniu, to prawdziwy skarb. Doskonale
wiedzą o tym w Google pracownicy tego internetowego giganta, którzy mają w pracy
czas na odpoczynek.
Na co jeszcze oprócz pamięci i koncentracji wpływa drzemka?
Drzemka: na co wpływa?
Okazuje się, że drzemka działa korzystnie na serce, a regularna np. 2 razy w tygodniu
po 15 minut, sprawia, że jesteśmy mniej narażeni na choroby układu sercowonaczyniowego. Drzemka obniża poziom stresu i przynosi relaks. W czasie drzemki,
a właściwie pod koniec, nasz organizm wydziela hormony: adrenalinę i noradrenalinę.
To one stymulują pracę mózgu i sprawiają, że jest on lepiej ukrwiony. Pamiętajcie,
aby drzemka była chwilą relaksu, trzeba usiąść wygodnie, zapomnieć o wszystkich
problemach i oddać się błogiej chwili. Może nie zawsze da się tak zrobić w pracy, ale
warto próbować.
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Milana Nikitashyna

Światowy Dzień
Wody
Woda - jedno słowo, a znaczy tak wiele.

„Bez wody nie ma życia” – tak właśnie jest. Bez niej nie będą rosły
rośliny, nie będą miały pokarmu zwierzęta i człowiek!
Dzień wody jest obchodzony 22 marca. Pierwszy raz to święto
obchodzono w 1993 roku. Coroczne święto ma swoje własne
wymyślane hasło tematyczne np. w 2020 roku brzmiało „Zmiana
klimatu”.
Należy również segregować śmieci, ponieważ część śmieci zostaje
przetworzona na nowy plastik (min. 90%), ale te 10% zostaje na
wysypiskach. Plastik się rozkłada i jego małe cząstki mogą trafić do
wody. Warto starć się zużywać mniej plastiku, np. w sklepie zamiast
reklamówki wziąć torbę wielorazową.

Wniosek mój jest taki, że woda jest wszystkim, woda jest wszędzie,
woda jest źródłem życia!
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Amelia Brzóska

Recenzja książki
,,Hotel Winterhouse’’ Ben Guterson
"Hotel Winterhouse" to niesamowicie wciągająca opowieść
o 11-letniej wielbicielce książek i łamigłówek Eizabeth Somers, która
po śmierci rodziców mieszka z niezbyt przyjemnym wujostwem. Kiedy
tuż przed Gwiazdką Elizabeth dostaje list z informacją, że wyjeżdża
na święta do hotelu Winterhouse, nie jest zadowolona, bo wie,
że wujostwo jest biedne i nie stać ich na dobry hotel. Mimo wszystko
Elizabeth cieszy się, że nie spędzi świąt z ciotką i wujem, wyjeżdża
więc do Winterhouse. Kiedy dojeżdża do hotelu robi on na niej
piorunujące wrażenie, a właściciel hotelu, bibliotekarka i stały gość
Freddy zostają jej najlepszymi przyjaciółmi. Wraz z nimi główna
bohaterka próbuje rozwiązać zagadkę ukrytej w ogromnej bibliotece
Książki, nikczemnej Gracelli i z pozoru bezsensownego szyfru na
obrazie przedstawiającym Nestora Fallsa, założyciela hotelu. Jakby
sekretów było mało, do hotelu przyjeżdża ,,para w czerni“ o co najmniej
złych zamiarach. Tajemnice pomaga jej rozwiązać historia mamy, ,,to
uczucie’’ które pojawia się zawsze wtedy, kiedy ma się coś stać (o dziwo,
nawiedza tylko Elizabeth) oraz oczywiście Freddie.
Elizabeth choć rozwiązuje niełatwe tajemnice, cieszy się wszystkimi
cudownościami hotelu jakich nie może doświadczyć na co dzień
mieszkając z ciotką i wujem.
Autor w swojej książce powoli podaje wskazówki, pozwalając
czytelnikowi dojść do rozwiązania tuż przed bohaterami książki.
Czytając tę książkę i jednocześnie rozwiązując zagadkę można się
nieźle bawić.
Gorąco zachęcam do przeczytania tej książki!

Strona 19

Lena Trzebiatowska
Julia Wiśniewska

Recenzja filmu
„Życie w cuglach”
„Życie w cuglach” to opowieść o 15-letniej Zoe, która spędza
wakacje na angielskiej wsi, w domu swojego dziadka. Nawiązuje tam
więź z wyjątkowym koniem Ravenem. Nastolatka uczy się jazdy
konnej, przy okazji przeżywa różne przygody, ale też chwile grozy,
dzięki którym ten serial jest bardzo wciągający i z zaciekawieniem
się go ogląda. Zachęcamy do obejrzenia tego niesamowitego filmu.
Jeśli też lubicie konie – tak jak my, to na pewno ten film Wam się
spodoba.
Polecamy!

Nauczyciel
Magdalena Wiencko - Bieńkowska
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Belf
er w
kuch
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SKŁADNIKI:
½ awokado
1 miękka gruszka
1 słodkie jabłko
4 gałązki natki pietruszki lub kilka liści szpinaku
1 łyżeczka soku z cytryny
1 szklanka wody
miód (łyżka, ale możesz więcej )
1 łyżka zmielonego siemienia lnianego
szczypta kurkumy (+szczypta pieprzu, by kurkuma
uwolniła swoje właściwości)

Wszystkie składniki umieść w kielichu blendera
i zmiksuj pod opieką dorosłego.

Duża dawka witamin na marzec gotowa!
Prawda, że szybko i pysznie?

Na zdrowie!
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Nauczyciel
Adrianna Choinka - Majkowska

Jesienne DIY
Potrzebujesz
jajka z papieru albo
styropianu
klej w płynie
pędzel
gazetę, albo kolorowe
serwetki

Wykonanie
1. Podrzyj na kawałki gazetę
albo serwetkę.

2. Nałóż warstwę kleju
w miejscu gdzie chcesz
przykleić fragmenty papieru.
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Nauczyciel
Adrianna Choinka - Majkowska

3. Przyklejaj strzępki po kawałku nakładając na każdy warstwę
kleju

4. Ciesz się piękną
wiosenną dekoracją :)

Jan Kadziński
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Czy wiesz, że ...??
Tak jak odciski palców, tak każdy człowiek ma inny odcisk języka.
Oczy są tej samej wielkości od urodzenia. Dlatego mówi się małym
dzieciom, że mają "duże oczy".
Pierwsza złotówka złożona ze 100 groszy pojawiła się dopiero
w 1924 r.
Krew nie zawsze jest czerwona.
W Singapurze nie wolno żuć gumy.
Serce wieloryba bije tylko 9 razy na minutę.
W Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki.
Na Falklandach jest więcej owiec niż ludzi (na 1 mieszkańca przypada
bowiem co najmniej 200 owiec).
Przeciętny Szwajcar rocznie zjada 10 kilogramów czekolady.
Najwięcej na świecie wysp jest w Suomi, a nie na Malediwach.
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Julia Krzemińska

Żarciki
Pani na lekcji:
- Jasiu która rzeka jest dłuższa Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- A o ile?
- O 6 liter. 😊

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Tak! To kukułka!
- A czemu nie buduje?
- No bo mieszka w zegarach.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go
wysłała do domu!
- I co, pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

Grzegorz Mortiz

Krzyżów
ka
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Lena Kabza
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Kolorowanka

Lena Kabza

Strona 30

Skład redakcji

REDAKTOR NACZELNY:
mgr Marta Raniszewska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
GRAFIK:
mgr Adrianna Choinka-Majkowska

ZASTĘPCA REDAKTORA
NACZELNEGO
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE:
mgr Agnieszka Kubiak

REDAKCJA:
Julia Krzemińska
Julia Kozłowska
Karolina Ptak
Filip Stankiewicz
Julian Bednarz
WYDAWCA:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
SIEDZIBA REDAKCJI:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
Lawendowe Wzgórze 5
80-175 Gdańsk
NAKŁAD:
50 egzemplarzy

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
KOREKTOR
mgr Iwona Włodarska

