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Marzec - trzeci miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni.
Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Martius . Od niej wywodzi się większość 
nazw tego miesiąca w językach europejskich. Staropolska nazwa marca to brzezień.

Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rolnik się śmieje. 
Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha. 

Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 

Rys. Julia Wątor

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martius
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok


Za drzwiami…. szkolnej biblioteki – wywiad z Panią

Urszulą Morawską

Jak długo pracuje Pani w szkolnej bibliotece? 

W szkole pracuję długo, a w bibliotece już12 lat. 

Co najbardziej lubi Pani w tej pracy? 

Uwielbiam kupować dla was nowe książki. 

A co jest najtrudniejsze? 

Nie ma takiej rzeczy. 

Jakie cechy według Pani powinna mieć osoba, która chciałaby

pracować w bibliotece? 

Powinna mieć dużo cierpliwości, poczucie humoru no i musi dużo 

czytać. Zdolności detektywistyczne też się przydają, szczególnie 

wtedy, kiedy uczeń szuka książki.... w "zielonej okładce". 

Czy zawsze chciała Pani pracować w bibliotece? 

Nie, długo uczyłam w klasach 1-3. To było moje marzenie, ale teraz

nie zamieniłabym tej pracy na inną. 

Jakie należy mieć wykształcenie, żeby pracować w szkolnej bibliotece?

Obecnie w tym zawodzie wymaga się wyższego wykształcenia. 

Mówi się, że dzieci coraz mniej czytają. Czy to prawda? 

Nie w naszej szkole. Muszę przyznać, że mimo, iż żyjemy w dobie komputerów, nadal 

dużo dzieci sięga po książki. I nie są to wyłącznie lektury. 

Jak zachęca pani uczniów do czytania książek? 

Oprócz zakupu nowości, organizujemy w bibliotece okazje czytelnicze, które mają 

przyciągać uczniów do biblioteki. Obecnie trwa konkurs "w każdej szkole są książkowe 

mole". Zapraszam wszystkich uczniów klas 4-6 do udziału. 



Jakie książki najchętniej czytają uczniowie?

Największym zainteresowaniem naszych czytelników cieszą książki przygodowe, 

detektywistyczne, o szybkiej akcji. Często też pytają o książki fantastyczne i komiksy. 

Czym interesuje się Pani prywatnie? 

Moje zainteresowania są bardzo różne. Nie mam jednej pasji, której poświęciłam swój 

wolny czas. Lubię dobrą książkę i film, jazdę na rowerze i nartach. 

Jaką była Pani uczennicą? 

Pamiętam, że zawsze byłam w "złotej księdze", więc pewnie bardzo dobrą. 

Jakie książki Pani najbardziej lubi może ma Pani jakąś jedną ulubioną? 

Najbardziej lubię kryminały. Nie mam ulubionej książki, ale mam swoich ulubionych 

autorów to Charlotte Link i Camilla Läckberg 

Proszę dokończyć zdania:

 Lubię... zapach nowych książek. 

Mój ulubiony dzień tygodnia to... Czwartek. 

Kiedy się budzę.... Włączam radio. 

Nigdy... Nie skoczę na bungee.

 Zawsze... Czytam przed snem. 

Za 20 lat... będę na emeryturze. 

Wywiad przeprowadziła Judyta Kuczera, kl.4d

Redakcja szkolnej gazetki zachęca Was wszystkich do odwiedzania naszej
biblioteki! Nasze urocze Panie bibliotekarki (Pani Ula i Pani Lucyna) z
chęcią  pomogą  wybrać  Wam  dobrą  lekturę!  My  obiecujemy,  że  w
czerwcowym  numerze  zamieścimy  wywiady  z  osobami,  które
przeczytały najwięcej książek w ciągu całego roku szkolnego!
Pamiętajcie, że:



Jak opisać przedmiot? Pomocnik polonistyczny

Opis przedmiotu

1. Określenie, jaki przedmiot będzie opisywany.
2. Opisanie: 

• Jakiej jest wielkości, wagi, kształtu?

• Z jakiego materiału jest wykonany?

• Jaki jest w dotyku, czy wydaje dźwięki, czy/jak pachnie?
3. Przedstawienie cech charakterystycznych.
4. Wyjaśnienie: 

• Czy jest w nim coś szczególnego? 

• Czy mi się podoba?

Kubek 

Moja ulubiona rzecz w domu to kubek, który dostałam od taty, kiedy byliśmy w Warszawie. Miałam

wtedy 7 lat.

Kubek jest duży, okrągły i pojemny. Przypomina małą studzienkę. Na naczyniu namalowany jest

duży napis drukowanymi literami „Emilka”. Wokół tego napisu  są kwiatki i liście. Cały kubek jest biało-

czerwony. Jest on porcelanowy.

Dlaczego lubię ten kubek? Myślę, że lubię go dlatego, że piję z niego najczęściej

wtedy,  gdy  nie  mam  pomysłu,  a  dzięki  niemu  często  się  to  zmienia  i

przychodzą mi do głowy ciekawe rozwiązania.

Kubek bardzo mi się podoba, dlatego nie chcę, aby coś mu się stało.

Emilia Jąkała, klasa 4d

Kubek

Dziś  opisuje  mój  ulubiony  kubek  który  dostałam  na  zawodach

tanecznych

Naczynie jest duże, ma kształt owalny. Zamieszczę tam bardzo dużo

mojej ulubionej herbaty, dlatego wystarcza mi na długo. Ma duży poręczny uchwyt przypominający łódkę.

Kubek jest porcelanowy i ma czarno-niebiesko-fioletowo-pomarańczowy kolor.  Jest  na nim napis i  logo

LadyFittnes (to szkoła tańca, w której się uczę). Tamten napis opisuje wydarzenie, na którym go dostałam

(„GALA TAŃCA LADYFITTNES“) Na dole znajdują się nazwy grup np.:Daimonts, Crystal's, Jet. 

Bardzo lubię ten kubek, bo przypomina mi ten cudowny dzień i od razu chce mi się tańczyć  

Emilia Kruszec, klasa 4d



HUMOR

Nauczycielka do Jasia:
-Obawiam się Jasiu, że nie postawię ci czwórki z matematyki.
-Nie szkodzi, proszę pani, piątka też może być.

Podczas śniadania:
-Mamusiu, to jajeczko jest dziwne...
-Jedz, nie marudź!
-A dzióbek też mam zjeść?

W samolocie:
-Would you like a drink? (Czy chciałby pan coś do picia?)
-Tak, poproszę orange juice, najlepiej jabłkowy.

Przychodzi blondynka do apteki:
-Poproszę zyrtec.
-To lekarstwo jest na receptę.
-Ale ja proszę o lekarstwo na alergię, a nie na receptę!

-Babciu, wierzysz w horoskopy? - pyta wnuczka.
-Ależ skąd, moje dziecko!My, Ryby, jesteśmy w tym
miesiącu bardzo nieufne!

Przez dżunglę przedziera się myśliwy.
Nagle staje przed nim lew.
-Co, na polowanko?-pyta zwierz.
-Skądże...Na ryby…

W restauracji.
-Panie, zamawialiśmy pomidorową, a nie krupnik!-protestują klienci.
-I to zupa, i to zupa-kelner uciął dyskusję.
Na drugie małżonkowie zamówili schabowego z frytkami.
Po chwili na stół wjeżdżają dwie porcje mielonego z ziemniakami.
- Co to ma znaczyć!? - denerwują się klienci.
-To też mięso z ziemniakami, co za różnica? - rzuca kelner i odchodzi.
Na koniec kelner przynosi rachunek.
Klient wyjmuje papierową chusteczkę i kładzie na tacy.
-Proszę, to dla pana - mówi.
-Ale, ale... - tym razem protestuje kelner.
-I to papier, i to papier - mówi klient i wychodzi.

-Mamo, mog  popatrzećć na telewizor?-pyta Jasiu.ę
-Popatrzećć mo esz-zgadza si  mama.ż ę
-Tylko go nie w ćzaj!łą

Kłusownik na plecach niesie sarnę, gdy nagle na ścieżce spotyka leśniczego.
-Kłusuje pan? - pyta leśnik.
-A gdzież tam...
-A to na plecach to co?
-O matko, a cóż to tam wlazło?!

Mamo, Jasiu uderzył 
mnie w głowę!-skarży 
się Marysia.
-Czy to prawda, Jasiu?
-Nie, ale jak będzie tak 
kłamała, to dostanie 
jeszcze raz.

-Jak myślicie, gdzie 
leci ptak ze słomką w 
dziobie? - pyta 
nauczyciel przyrody.
Zgłasza się Jaś:
-Ja wiem, napić się 
Coca-Coli.

Emilia Jąkała, klasa 4d



Rekordy Guinessa

„Rekordy Guinessa”
1. Najstarszy człowiek w historii.
Imię: Jeanne Calmet
Urodziła się: 21 lutego 1875 roku
Zmarła: 4 sierpnia 1997 roku
Żyła: 122 lata i 164 dni

2. Najstarszy pies na świecie.
Imię: Pursuke
Rasa: Shiba Inu
Żył: 26 lat i 9 miesięcy

3. Najmniejszy pies świata:
Rasa: Chihauhua
Imię: Miracle Milly
Waga: 500 gramów
Wysokość: 9,65 cm

4. Najniższy człowiek na świecie
Imię: Chandra Bahadur Dangi (mężczyzna)
Wiek: 72 lata
Wzrost: 54,6 cm

5. Najwyższy człowiek świata
Imię: Sultan Kosen
Wiek: 28 lat
Wzrost: 2m,51cm

6. Największy i najgrubszy kot na świecie
Imię: Sponge Bob
Waga: 13,5 kg
Wiek: 9 lat

7. Najbogatsza kobieta świata
Imię: Gina Rinehart
Wiek: 58 lat
fortuna: 29 miliardów dolarów (100
miliardów polskich złotych)

8. Najdłuższe włosy na świecie
Imię: Xie Qiuping z Chin
Wiek: 52 lata
Długość włosów: 5m i 62,7cm
Czas czesania: 2 godziny

9. Najpopularniejszy klip 
muzyczny na YouTube
Tytuł: „Gangnam Style”
Ilość lajków: 2 141 758
Wykonawca: Park Jae-Sang
Pseudonim wykonawcy: PSY

10. Najwyższa modelka na 
świecie
Imię: Ekaterina Lisina
Wzrost: 205,16cm
Rozmiar buta: 47

11. Najmniejszy ptak świata
Gatunek: Koliber
Waga: 4 gramy
Uderzanie serca: 1000 (tysiąc) 
razy na minutę
Ciekawostka: Kolibry potrafią 
latać tyłem.

Emilia Jąkała, klasa 4D



CIEKAWOSTKI

1. Diament jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.
2. Dorosły człowiek ma 206 kości , a dziecko 300.
3. Empire State Building składa się z ponad 10000000 cegieł.
4. Burdż al-Arab jest drugim najwyższym hotelem na świecie. Budynek ma kształt żaglówki i ma 28 pięter.
5. Rynek Główny w Krakowie jest największym średniowiecznym rynkiem w Europie.
6. W Chinach jest ponad 1,3 miliarda mieszkańców.
7. Pustynia Atakama w Ameryce Południowej to najsuchsze miejsce na ziemi.
8. Większość plam słonecznych jest większych od ziemi.
9. W Australii żyje więcej owiec niż ludzi.
10. Starożytni Egipcjanie czcili ponad 2000 bogów i bogiń.

Maja Piesakowska, Oliwia Góralik, klasa 4f

Pies z dredami
Czy wiecie że są psy z dredami? Opowiem wam o nich. Faktycznie istnieją
rasy psów z dredami. Nie są przez to popularne ponieważ o ich sierść nie
jest łatwo dbać, ale mają za to fantastyczny wygląd. Dredy u psów to rzecz
wyjątkowa. Te psy to rasy Puli i Komodor.

Wiktoria Pluta, kl.4d

Niezwykle zastosowanie zwykłych rzeczy

Gumka do ścierania ołówka - Wypoleruj monety
Jeśli wujek zapisał Ci w spadku kolekcję starych monet i chcesz, aby metalowe krążki pięknie 
błyszczały, posłuż się gumką do ścierania ołówka. Nie czyść jednak w ten sposób rzadkich i 
cennych okazów, gdyż możesz je uszkodzić.

Herbata - Zrób saszetkę zapachową
Zrób saszetkę zapachu ulubionej herbatki ziołowej. Rozedrzyj kilka zużytych torebek z ziołami i 
rozsyp ich mokrą zawartość na kawałku gazety. Wsyp suche zioła do szmacianej torebki.

Mąka Ziemniaczana - Rozwiąż Supeł
Trudno rozwiązać supły na sznurowadłach i sznurówkach. Jest na to pewien prosty sposób. Posyp 
supeł odrobinką mąki ziemniaczanej. Teraz o wiele łatwiej będzie go rozwiązać.

Alicja Kois, klasa 4d

Mini słowniczek - Język hiszpański

Cześć – hola
Dzień dobry- buenos dias
Do widzenia – adios
Nie – no
Tak – si
Dziękuję – gracias

Maja Piesakowska, klasa 4f



NASI UZDOLNIENI UCZNIOWIE – JULIA WĄTOR

Pięknie rysujesz. Twoje prace mogliśmy oglądać na wystawie w sali plastycznej a dziś jeden z 
Twoich rysunków znalazł się na naszej okładce. Kiedy odkryłaś u siebie talent plastyczny?

Prawie pięć lat temu. 

Jak często coś rysujesz?

Mniej więcej co tydzień. Czasami częściej.

Co najbardziej lubisz rysować?

Wszystko oprócz architektury . 

Z jakiej pracy jesteś najbardziej dumna?

Z wszystkich! :)

Czy masz jakąś ulubioną technikę?

Tak, najbardziej lubię cieniować ołówkiem. 

Ćwiczysz gdzieś rysunek?

Tak .W Galerii Zalubowski. . 

Czy wiążesz swoją przyszłość z rysunkiem?
Co chciałabyś robić, kiedy będziesz dorosła?

(praca Julki)

Tak, chciałabym zostać malarką.
Czy ktoś w Twojej rodzinie ma podobny talent plastyczny?    

W sumie moja siostra

Odniosłaś jakieś sukcesy w dziedzinie plastyki? Pochwal się!
Nie. (my jesteśmy przekonani, że to tylko kwesta czasu i niebawem rysunki Julki zostaną 
docenione)

A jest coś poza rysunkiem, czym się interesujesz?
Tak, sportem, a dokładnie gimnastyką. 

Jakie rady dałabyś osobom, które chciałyby tak pięknie rysować?
By zawsze, pomimo tego, że jakiś rysunek im się nie uda, nie podawali się ! 



Nowa uczennica w naszej szkole – Wiktoria Pluta

Od lutego w naszej szkole uczy się nowa dziewczyna. Dołączyła do grona klasy 4d. Jest bardzo 
uśmiechniętą, grzeczną i wrażliwą dziewczynką, która kocha zwierzęta i nie jest jej obojętny los 
potrzebujących. Dała się nam poznać od jak najlepszej strony. Zapraszamy do lektury rozmowy z 
Wiktorią. Wypatrujcie jej na szkolnym korytarzu!

Uczysz się w naszej szkole od niedawna. Jakie były Twoje wrażenia w pierwszych dniach?

Przed pójściem do nowej szkoły bardzo się denerwowałam. Zastanawiałam się jak zostanę przyjęta.
Ale okazało się że moje obawy były bezpodstawne. W szatni czekały na mnie koleżanki z nowej 
klasy, które okazały się być bardzo miłe. 
Czego się najbardziej bałaś?

Bałam się pierwszego dnia i tego jak zostanę przyjęta w nowej klasie. Bałam się,jaka będzie nowa 
Pani. Bałam się też języka niemieckiego,ponieważ w starej szkole się go
nie uczyłam. 

Jak zostałaś przyjęta w nowej klasie?

W nowej klasie zostałam miło i przyjaźnie przyjęta. Od kolegów dostałam
kwiaty, a od koleżanek babeczki, od całej klasy dostałam plakat z
podpisami i podobiznami narysowanymi przez nowych kolegów. Nasza
sympatyczna Pani Madzia zorganizowała lekcje integracyjną, na której
każdy opowiadał o sobie. Było bardzo miło i sympatycznie.

Co Ci się podoba w naszej szkole?

 Najbardziej w całej szkole podoba mi się biblioteka jest tam
cicho i przytulnie.

Gdzie uczyłaś się do tej pory?

Do tej pory uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w
Sieprawiu.

Czym różniła się ta szkoła od naszej?

W nowej szkole podoba mi się wystrój jest kolorowo nie tak jak w tamtej szkole ponuro 

Co lubisz robić w wolnych chwilach?

W wolnych chwilach najbardziej lubię spędzać czas z mamą. Gramy razem w różne gry, 
rozmawiamy,gotujemy i wiele innych rzeczy robimy razem. 

Dokończ zdania:
nigdy nie zjadłabym....żaby ani ślimaków 
na bezludna wyspę zabrałabym...tatę i mamę 
nie ruszam się z domu bez...telefonu 
za 20 lat będę.... Psią fryzjerką



Rozmowa z Karoliną Fryt – uczestniczką The Voice Kids Poland

Od ilu lat śpiewasz?

W porównaniu z innymi śpiewam bardzo krótko - tylko 5 lat, czyli od

3 klasy podstawówki.

Kto odkrył Twój talent?

Nie nazywajmy tego talentem . Na pierwszy konkurs wysłała mnie

Pani wychowawczyni w 3 klasie - wcześniej nie miałam do czynienia

z muzyką, niestety.

Co czujesz jak śpiewasz?

Kiedy jestem na scenie, czuję, że jestem we właściwym miejscu i to, co robię, ma sens. Uwielbiam dzielić 

się z ludźmi swoimi emocjami.

Czy z zawodu chciałabyś być piosenkarką i dlaczego?

Nie wiążę dużej nadziei z muzyką. Na polskim i zagraniczny rynku jest mnóstwo zdolnych, lepszych ode 

mnie artystów, którzy chcieliby coś osiągnąć, jednak ciężko się wybić. Może zostanę aktorką? 

Jak Ci się pracuje z Tomsonem i Baronem?

Z Tomsonem i Baronem pracuje się niesamowicie! Mają mnóóóstwo pozytywnej energii, ciągle rzucają 

błyskotliwymi żartami i dzielą się swoim dość sporym doświadczeniem.

Od początku chciałaś iść do chłopaków czy zmieniłaś zdanie w trakcie?

Chociaż nie oczekiwałam odwróconych foteli, chciałam iść do Edyty. W trakcie, kiedy Afromental i Dawid 

przekonywali mnie do wybrania ich drużyny, zmieniałam zdanie kilka razy. 

Czy według Ciebie masz szansę na wygranie tej edycji?

Uważam, że wszystko jest możliwe, ale wygranie - graniczące z cudem . Poziom tej edycji jest baaaardzo 

wysoki.

Dlaczego wybrałaś tą piosenkę i jaka to piosenka?

Wybór jest tajemnicą . Śpiewałam piosenkę "Love is all around".

 Stresowałaś się przed występem?

Bardzo się stresowałam - dlatego niewiele pamiętam z występu .

Na ilu grasz instrumentach i od ilu lat? 

Gram na pianinie - przez parę lat chodziłam na zajęcia, więc znam podstawy - a na gitarze i ukulele uczę się 

sama. Na tym drugim, najbliższym mojemu sercu, gram od około roku. 

Rozmowę przeprowadziła Asia Szlachetka z klasy 4d

(Karolina nie wygrała programu, ale doszła naprawdę daleko. Odpadła na etapie bitew)



HEJ W GÓRY, W GÓRY! ROZMOWA Z BABCIĄ – PRAWDZIWĄ
GÓRALKĄ!

Babciu, jak się czujesz góralką?

Czuję się bardzo dobrze, bo jestem zżyta z
górami.

Czy chodziłaś po górach?

Tak,chodziłam z dziadkiem i bardzo to
lubiłam,bo  poprawiało mi to kondycję.

Co jest najpiękniejsze w Zakopanem?

Według mnie góry i sam klimat.

Jaka jest najsłynniejsza potrawa góralska?

To kwaśnica i oscypek.

Która pora jest najpiękniejsza w górach?

Jesień zdecydowanie,bo są bardzo kolorowe regle (lasy)

Przepis na kwaśnicę

Składniki:

250g wędzonych żeberek

400g kiszonej kapusty

3-4 ziemniaki

1 cebula

2 łyżki mąki

Olej do smażenia 

Sól,pieprz

6 szklanek wody

Przygotowanie:

Żeberka zalać wodą, posolić i ugotować. Wyjąc kość,a mięso pokroić w kostkę. Kapustę odcisnąć i ugotować w 
część wywaru z żeberek. W pozostałej ilość ugotować obrane i pokrojone w dużą kostkę ziemniaki. Cebulę obrać 
i drobno pokroić. Usmażyć na oleju. Zasypać mąką i chwile jeszcze razem podsmażyć. Rozprowadzić niewielką 
ilość wywaru. Połączyć wszystkie składniki tzn.Wywar z kapustą,wywar z ziemniakami i cebulką smażoną. 
Chwilę pogotować

Ciekawostki o Zakopanem:

Jest to najwyżej położone miasto w Polsce. Znajduje się na wysokości 750-2301 metrów n.p.m. 

Rocznie przybywa tutaj około 1,5 miliona turystów.

Wiele domów i budynków w Zakopanem zbudowanych jest zgodnie z tradycyjnym, drewnianym stylem.

Nazwa ulicy Krupówki została zaczerpnięta od polany Krupówki, przez którą ulica ta przebiegała. 

Rozmowę przeprowadziła wnuczka – Ania Podczerwińska z klasy 4d



Kolorowanka

Kredki w dłoń! Uwolnij umysł i maluj! Miłej zabawy!

Emilia Kruszec, klasa 4d



ŁAMIGŁÓWKI

Hasło …………………………………..

Autor krzyżówki: Kasia Górnik, klasa 4d

Słowa do odnalezienia: WIELKANOC, KOSZYK, ZAJĄC, PISANKA, KRASZANKA, PALMA,
BARANEK, JAJKO, KIEŁBASA, CHLEB, SÓL, CHRZAN

1. Znajduje się w koszyku 
zanoszonym do kościoła w Wielką 
Sobotę
2. Zwyczaj polewania się wodą
3. Symbol zmartwychwstania 
Pana Jezusa
4. Święcona w Niedzielę 
Palmową
5. Zwierzę związane ze świętami 
wielkanocnymi (długie uszy)
6. Dzielimy się nim podczas 
śniadania wielkanocnego
7. Kolorowe jajka to...
8. Niesiemy w nim święconkę
9. Wykluwa się z jajka



KOSTKA RUBIKA
Kostka Rubika - zabawka logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika w 1974 roku. W 1976r. taką

samą kostkę skonstruował i  opatentował  w Japonii  inżynier  Terutoshi  Ishige.  Wynalazca kostki

Ernő Rubik po raz pierwszy układał kostkę przez miesiąc. Do Polski zabawka trafiła w 1982r.

Rekordy w najszybszym układaniu kostki:

Mj Czas Imię i nazwisko Zawody

1 4,59 s  SeungBeom Cho ChicaGhosts 2017

1 4,69 s  Patrick Ponce[10] Rally In The Valley 2017
2 4,73 s  Feliks Zemdegs POPS Open 2016

3 4,74 s [a]  Mats Valk Jawa Timur Open 2016

4 4,76 s  Drew Brads Bluegrass Spring 2017

5 4,89 s  Antonie Paterakis The Hague Open 2017

6 4,90 s  Lucas Etter River Hill Fall 2015

7 4,94 s  Seo Hyo-min Korean Championship 2016

8 5,09 s  Keaton Ellis River Hill Fall 2015
9 5,22 s  Rami Sbahi Shaker Fall 2016

10 5,25 s  Collin Burns Doylestown Spring 2015

W naszej szkole mnóstwo osób w ostatnim czasie układa Kostkę Rubika. Oliwia Góralik rozmawia 

z jedną taką osobą – Ritą Przekwas – uczennicą klasy 4f. 

Czy potrafisz ułożyć kostkę Rubika?

Tak, potrafię

Czy masz jakiś rekord czasowy, a jeśli tak to jaki?

Dotychczas udało mi się ułożyć kostkę w czasie 2 minut i 2 sekundy.

Kiedy nauczyłaś się układać kostkę?

Stosunkowo niedawno, blisko miesiąc temu.

Jakich rad możesz Nam udzielić w sprawie kostki?

Układanie kostki jest pasjonującą zabawą, warto się tego nauczyć. Pamiętajcie, że wszystko 
jest trudne za nim stanie się łatwe :)

Oliwia Góralik, Maja Piesakowska, kl.4f

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mats_Valk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kostka_Rubika#cite_note-er-11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Zemdegs
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kostka_Rubika#cite_note-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


Co u Was słychać? Uczniowie mają głos!

Szymon Święch  kl.5 B

Jaki  przedmiot  szkolny lubisz najbardziej ?
WF i plastykę.
A jaki najmniej?
Nie przepadam za matematyką i  j. niemieckim .
Co lubisz robić ?

Lubię grać w piłkę i Clash Roale .
Kim chcesz zostać w przyszłości?
Stolarzem lub kierowcą.
Czy lubisz zimę ?
Tak. Lubię jeździć na sankach, budować  igloo i jeździć  na nartach

Rozmawiała: Oliwia Góralik, kl. 4F

 
Jakub Sudoł, kl. 3d

Co lubisz robić ?

Lubię bawić się Lego i grać w gry komputerowe.

Kim chcesz zostać w przyszłości ?

W przyszłości chce zostać piekarzem.

Jak minęły ci ferie ( opowiedz nam o nich )?

Ferie spędziłem u kuzynki.

Czym się interesujesz ?

Interesuje się piekarstwem.

Jaki przedmiot lubisz najbardziej ?

Najbardziej lubię matematykę.

Chciałbyś coś zmienić w naszej szkole ?

Nie, nie chciałbym nic zmienić.

Podoba ci się zima czy wolisz inną porę roku ?

Tak, podoba mi się zima.

Czy uprawiasz jakiś sport zimowy ? 

Nie.

Rozmawiała: Wiktoria Kotecka, kl.5a



Wielkanocne zwyczaje na świecie

Święcenie pokarmu, dzielenie się jajkiem, śmigus-dyngus, to tylko niektóre nasze polskie zwyczaje,
które kojarzą nam się z Wielkanocą. A jak te święta wyglądają na świecie? 

W USA ciekawym  zwyczajem  jest  noszenie  ogromnych,  świątecznie
udekorowanych  kapeluszy.  Co  roku  kobiety  i  dzieci  stają  do
konkursów,  w  których  wybiera  się  najpiękniej  udekorowane
świąteczne nakrycie głowy. Na barwnych kapeluszach pojawiają się
jajka, króliki, kurczaki i wiele innych ozdób. 

Z okazji Wielkanocy w Afryce kościoły i domy
modlitwy  są  dekorowane  ozdobami  zwanymi
"vitenge"  i  "kanga".  Dekoracje  te,  tworzone  w
kształty motyli,  wykonywane są z kwiatów i liści
bananowca. 

W Armenii do  świątecznych  zwyczajów  należy
wypiekanie chleba zwanego cheorek. Ormianie wierzą bowiem, ze
gdy Matka  Boska  stała  pod  krzyżem Chrystusa,  miała  przy  sobie
chleb, który został zabarwiony na czerwono przez krew Zbawiciela. 

Jednym z najciekawszych zwyczajów wielkanocnych  w Europie może się poszczycić Irlandia. W Wielką
Sobotę w miastach odbywa się pochód, podczas którego ludzie demonstrują swoje zmęczenie długim
postem  i  chęć
rozpoczęcia
świętowania.
Przemarszowi
przewodzi
lokalny  rzeźnik.
Najciekawszy jest jednak fakt, że niesie on zawieszonego na kiju śledzia, którego mieszkańcy biją kijami,
pałkami  i  czym popadnie.  Tak  zmaltretowany  śledź  symbolizujący  post  zostaje  wrzucony  do  rzeki.
Następnie rzeźnik nakłada na ten sam kij udekorowany kwiatami barani udziec, który ma zwiastować
czas ucztowania.

Na  Węgrzech  w poniedziałek wielkanocny chłopcy oblewają dziewczyny perfumami.
W zamian za to dziewczyny dają im świąteczne jajka lub symboliczną sumę pieniędzy.

Ten zwyczaj ma gwarantować szczęście i pomyślność przez cały rok. 

W Szwecji  w  ostatnie  dni  Wielkiego  Tygodnia  dziewczęta  i  chłopcy,  w
nawiązaniu  do  dawnej  tradycji,  przebierają  się  za  wiedźmy  i  składają  wizyty

sąsiadom.  Obdarowują  ich  specjalnie  dekorowanymi  na  tę  okazję  kartkami,  laurkami  i  listami

wielkanocnymi.  


	Rekordy w najszybszym układaniu kostki:

