
Numer 4/luty 2019

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
1 lutego – Dzień gumy do żucia 
2 lutego – Dzień Świstaka (w USA)
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z 
Rakiem (wg niektórych źródeł 6 lutego)
5 lutego – Światowy Dzień Nutelli
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
14 lutego – Walentynki – Międzynarodowy 
Dzień Zakochanych 
15 lutego – Dzień Singla,
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy 
17 lutego – Dzień Kota
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego
26 lutego –  Dzień Pozdrawiania Blondynek,
27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Miesięcznik redagowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

Redakcja: Ola Boryczko, Maja Piesakowska, Oliwia Góralik, Asia Szlachetka, Julia Wątor, Amelia Grandys, 
Dagmara Szymska, Katarzyna Górnik, Alicja Kois, Emilia Kruszec
Opiekun: Magdalena Tobolewicz

Rys. Julia Wątor

W tym numerze:

TEMAT MIESIĄCA: STOP MOWIE 
NIENAWIŚCI!

HOROSKOP NA ROK SZKOLNY

WYWIAD Z BABCIĄ

ROZMOWY Z UCZNIAMI

HUMOR

CIEKAWOSTKI

WALENTYNKI

KĄCIK JĘZYKOWY

RECENZJE

KĄCIK POLONISTYCZNY

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miedzynarodowy-dzien-pizzy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/walentynki-miedzynarodowy-dzien-zakochanych
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/walentynki-miedzynarodowy-dzien-zakochanych


Nasze SKARBY -
Babcia i Dziadek 

Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie
święto, obchodzone w Polsce 22
stycznia w celu uhonorowania
dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień
wnuki składają życzenia swoim
dziadkom, a w przedszkolach,
świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy 
artystyczne dzieci i poczęstunek 

Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babć; w dzień ten wnuki składają życzenia swoim 
babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii – 26 
lipca. 

Maja Piesakowska 

Wywiad z Teresą Boryczko – babcią Oli (Babcia Oli kilkadziesiąt lat temu była uczennicą 
naszej szkoły, a dodatkowo mieszkała w jednym z mieszkań, które mieściły się w skrzydle 
szkolnego budynku)

Kim chciałaś zostać kiedy byłaś dzieckiem?

Chciałam być nauczycielką polskiego.

Kim byli Twoi rodzice z zawodu?

Moja mama pracowała w fabryce guzików Galalit w Myślenicach jako  robotnica, dziś mówi 
się pracownik fizyczny. Tato był z zawodu krawcem,  ale gdy wybudowano Naszą szkołę, 
został w niej woźnym.

Jakie były Twoje ulubione potrawy?

Zawsze lubiłam pierogi. W przedszkolu podawano czasem szpinak. Tylko ja  i druga 
kolezanka zjadałyśmy go chętnie.

Jak spędzałaś wakacje?

W czasie wakacji wyjeżdżałam najczęściej na wieś do babci w Porębie.  Byłam też na 
koloniach nad morzem i na Mazurach.

 Czy dobrze się uczyłaś?

Tak. Miałam przeważnie piątki. Szóstek nie było.

Czy wtedy w szkole noszono mundurki? Jeśli tak to jak wyglądały?



Tak, do szkoły chodziliśmy w mundurkach albo tak zwanych chałatach.  Obowiązkowo były 
granatowe z białymi kołnierzykami. Kołnierzyki one  dopinane guzikami, by łatwo je było 
wymienić na świeży. Chałaty  dziewczynek były długości sukienek, a chłopców długości 
swetrów, czyli  do pasa.

Jakich przedmiotów uczono w szkołach?

Przedmioty szkolne nie różniły się bardzo od tych obecnych: język  polski, matematyka, 
przyroda lub biologia, historia, fizyka, chemia,  wychowanie fizyczne, plastyczne, muzyczne, 
techniczne oraz język  rosyjski i wychowanie obywatelskie.

Jak wyglądały przybory szkolne?

Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej większość piórników była  drewniana. Pisaliśmy 
piórami maczanymi w kałamarzu z atramentem. Były  też pióra wieczne, czyli do których 
wtłaczano atrament. Kiedy przestał  pisać, znów nabierano atrament.

Jak wyglądały przerwy?

Na przerwach uczniowie wychodzili z klas i spędzali czas w zależności od  pogody na 
korytarzach lub na podwórku bawiąc się, grając w piłkę, w  klasy czy w gumę.

Jak bardzo zmieniło się nasze szkolne podwórko?

Podwórko szkolne wyłożone było dużymi płytkami chodnikowymi. Po bokach  symetrycznie 
zbudowane stały dwa klomby z kwiatami. Na klombach były  małe ścieżki po których można 
było chodzić nie niszcząc kwiatów. Rosły  tam irysy , piwonie i pomarańczowe nieśmiertelniki.

Jak wyglądało Twoje mieszkanie?

Mieszkałam w mieszkaniu służbowym w Szkole Podstawowej nr 2 w  Myślenicach . Najpierw 
było to jednopokojowe mieszkanie, potem  dwupokojowe. Pamiętam duży tapczan ze 
wspaniałymi sprężynami, po którym  skakałyśmy z siostrami.

Ile osób mieszkało w Twoim mieszkaniu?

Mieszkałam z rodzicami i dwoma siostrami. Przez jakiś czas  był jeszcze  dziadek.

Ze swoją babcią rozmawiała Ola Boryczko, klasa 5f



UCZNIOWIE MAJĄ GŁOS!

Wywiad z Filipem Ranoszem 

Do której klasy chodzisz?
Chodzę do klasy 2 D.

Lubisz zimę ? Co Ci się w niej najbardziej 
podoba ?

Tak, najbardziej lubię rzucać się ścieżkami .

Jakie są Twoje ulubione zabawy zimowe ?
Moją ulubioną zabawą jest lepienie bałwana .

Czy uprawiasz jakieś sporty zimowe? Jeśli tak 
to jakie? Jeśli nie to dlaczego?
Tak uprawiam, lubię jeździć na łyżwach.

Jak spędzasz czas podczas ferii zimowych?
Lubię jeździć na sankach . 

Wywiad przeprowadziła: Julia Wątor

Wywiad z Adamem Golianem

Do której klasy chodzisz?
Chodzę do klasy 2 D.

Lubisz zimę ? Co Ci się w niej najbardziej podoba ?
Tak, bardzo lubię rzucać się ścieżkami .

Jakie są Twoje ulubione zabawy zimowe ?
Moją ulubioną zabawą jest lepienie bałwana .

Czy uprawiasz jakieś sporty zimowe? Jeśli tak to jakie? 

Niestety nie uprawiam 

Jak spędzasz czas podczas ferii zimowych?

Buduję z klocków lego, rzucam się ścieżkami z bratem . 

Wywiad przeprowadziła: Julia Wątor

Wywiad z Lilą Turałą 

Do której klasy chodzisz? 

Chodzę do klasy 2 D. 

Lubisz zimę ? Co Ci się w niej najbardziej podoba ? 

Lubię zimę ,ponieważ :jest dużo śniegu i można jeździć 

na sankach . 

Jakie są Twoje ulubione zabawy zimowe? 

Lepienie bałwana ,jeżdżenie na łyżwach i na sankach. 

Czy uprawiasz jakieś sporty zimowe? 

Jeśli tak to jakie? Jeśli nie to dlaczego? 

Tak jeżdżę na łyżwach. 

Jak spędzasz czas podczas ferii zimowych?

 W ferie spędzam czas z mamą ,tatą i braćmi.

Wywiad przeprowadziła: Julia Wątor, klasa 5g 

Wywiad z Olą Gwóźdź 

Do której klasy chodzisz? 

Chodzę do klasy 1 E. 

Lubisz zimę ? 

Co Ci się w niej najbardziej podoba? 

Tak, lubię zimę . Najbardziej podoba mi się spadający 

biały śnieg . 

Jakie są Twoje ulubione zabawy zimowe ? 

Moją ulubioną zabawą na śniegu jest lepienie bałwana . 

Czy uprawiasz jakieś sporty zimowe? Jeśli tak to 

jakie? Jeśli nie to dlaczego?

 Tak uprawiam, sporty zimowe- jeżdżę na nartach. 

Jak spędzasz czas podczas ferii zimowych? 

W drugim tygodniu ferii jadę z moją rodziną na narty do 

miejscowości Murzasichle. 

Wywiad przeprowadziła: Julia Wątor, klasa 5g



Wywiad z Anielą Ogrodną 

Do której klasy chodzisz?
Chodzę do klasy 1E,z wieloma miłymi osobami. 

Lubisz zimę ? Co Ci się w niej najbardziej podoba?
Tak, lubię zimę za to że można np.: ulepić bałwana, pojeździć na 
łyżwach i rzucać się ścieżkami.

Jakie są Twoje ulubione zabawy zimowe ?
Zjeżdżanie na sankach i "jabłuszku", lepienie bałwana na czas 
,bitwy na śnieżki i ślizganie się po lodzie .

Czy uprawiasz jakieś sporty zimowe? Jeśli tak to jakie? Jeśli 
nie to dlaczego?
Jeżdżę na łyżwach i uczę się na nartach.

Jak spędzasz czas podczas ferii zimowych?
Pojadę na narty z rodziną i z koleżanką na łyżwy , poczytam 
książkę w łóżku , pójdę na noc do koleżanki i będę miło spędzać 

czas . 

Wywiad przeprowadziła: Julia Wątor

Wywiad z Mateuszem Malinowskim 
Czy lubisz swoją klasę ? 

Tak ponieważ jest fajna i śmieszna  

Jaki przedmiot lubisz najbardziej? 

Dlaczego? 

WF, ponieważ lubię sport

jaką porę roku lubisz najbardziej ?

 zimę bo można rzucać śnieżkami

Jakie zwierzę najbardziej lubisz ?

 Psy i chomiki ponieważ psy są milutkie i 

chomiki również 

Jaki sport lubisz najbardziej ? 

Piłka nożna 

Kim z zawodu chciałbyś zostać w 

przyszłości? Piłkarzem bo można dużo 

zarabiać 

Wywiad przeprowadziły: Amelia 
Grandys, Kinga Bajor

Wywiad z ANIĄ POLEWKĄ

Czy masz rodzeństwo? 
Tak brata 
Czy masz jakieś zwierzę? 
Tak nawet 2
Jaką pore roku lubisz? 
Wiosna, zima 
Jaki lubisz kolor?
 Wszystkie 
Na czym lubisz jeździć? 
Nartach, rolkach, łyżwach 
Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Bawić się z moimi kotami, grać na telefonie 
 Jakie jest twoje hobby?
Rasy kotów, motyle 
Czym lubisz się bawić? 
Lalkami LOL SUPRIRISE
Co lubisz oglądać w telewizji? 
Miraculum biedronka i czarny kot 
 Jaki lubisz najbardziej przedmiot szkolny?
 Plastyka 
 
 

Wywiad przeprowadziła: Kinga Bajor

Wywiad z Dominikiem Drozdżem 

Co robisz w wolnej chwili? 

Mam mało czasu wolnego więc odpoczywam. 

Jaki przedmiot najbardziej lubisz?

Historia, ponieważ nauczyciel ciekawie prowadzi 

lekcje

 Jaki sport lubisz najbardziej? 

Piłka nożna.

Czy lubisz czytać książki? 

Lubię ale nie zbyt dużo.

Jakie zwierzę najbardziej lubisz? I dlaczego? 

Koty, ponieważ niektóre z nich są słodkie. 

Wywiad przeprowadziła: Kinga Bajor



Walentynki

Skąd wzięły się walentynki? Walentynki to zwyczaj pochodzący z Cesarstwa Rzymskiego i polegał on na 
znalezieniu wybranki serca. Najbardziej znanym zwyczajem w to święto było np.: losowanie przez mężczyzn
imiona kobiet z którymi spędzali cały wieczór. Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że 
na cały świat rozsławił je sir Walter Scott 

Asia Szlachetka, klasa 5d
Paryż – miasto miłości. Dlaczego?
Ponieważ większość klasycznych filmów o miłości pochodzą właśnie z Francji, z Paryża. Francuscy aktorzy 
kiedyś byli mistrzami tego typu filmów. Poza tym język francuski jest bardzo piękny i poruszający. Samo 
stwierdzenie "kocham cię" brzmi pięknie w tym języku. Architektura miasta też odgrywa ważną rolę. Wieża 
Eiffla, katedra Notre Dame to tylko jedne z wielu cudownych i magicznych miejsc we Francji. Tam naprawdę
można poczuć się wyjątkowym. Jak mawiał pewien aktor - "kocham Francję, bo tylko ona wie, kim jestem" 

Ciekawostki o Paryżu 

Trasa z Myślenic do Paryża trwa 15 godz i 29 min, a długość wynosi 
1561,9 km 

Nazwa stolicy Francji pochodzi od plemienia Paryzjów - to oni 

zamieszkali jedną z dwóch wysp na Sekwanie, gdzie w III w. p.n.e. 
założyli celtycką osadę. Nazwa plemienia po łacinie to Parisii.

Miano najważniejszej rzeki Francji należy do Loary. Przez Paryż 
przepływa Sekwana, rzeka o długości blisko 800 km. Płynie przez teren
333 gmin. Sekwana uchodzi do kanału La Manche. 

Najczęściej odwiedzanym muzeum jest Luwr - to równocześnie jedno z 
największych muzeów na świecie. W jego zbiorach znajduje się około 

300 tys. dzieł sztuki, m.in. Mona Lisa, stela z kodeksem Hammurabiego. 

Ta najbardziej charakterystyczna konstrukcja Paryża Wieża Eiffla (uważana także za symbol całej 
Francji) mierzy 324 metry. Co ciekawe, w zależności od temperatury, jej wysokość zmienia się o 18 
centymetrów. Jest to bowiem konstrukcja żelazna. 

 Na ulicach Paryża codziennie odbywa się średnio 10 zdjęć filmowych lub komercyjnych 

Do 1930 roku wieża Eiffla była najwyższą konstrukcją na świecie. 

Amelia Grandys, klasa 5f

Woda i każda jej kropla kieruje się w stronę morza, tak samo jak my kierujemy się na drogę miłości. 

W walentynki najważniejsze jest to, aby je pokochać  /////// Gdy piszesz walentynki Twoje serce może się wygadać

Przed walentynkami nie uciekniesz, bo one zawsze dotkną Cię w serce 

Kocham Cię - te słowa nigdy nie są obojętne, lecz wypowiadane z uczuciem 

 14lutego to nie walentynki, tylko dzień miłości  //// Choć niektórzy serce mają zimne, miłość sprawi, że się rozpłynie            

Autorka aforyzmów: Alicja Kois, klasa   5d

http://businessinsider.com.pl/lifestyle/edukacja/muzeum-w-luwrze-kiedy-je-otwarto/2x5ykjl
http://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/paryz-moska-nowy-jork-jak-powstawaly-miasta/fsxefwc
http://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/paryz-moska-nowy-jork-jak-powstawaly-miasta/fsxefwc


KĄCIK JĘZYKOWY 

Liczby po francusku od 1 do 10 
- nombres de 1 à 10

1 - un

2 - deux

3 - trois

4 - quatre

5 - cinq

6 - six

7 - sept

8 - huit

9 - neuf

10 - dix 

Ola Boryczko, klasa 5f

"Kocham Cię" w różnych językach

Albański Te dua 

Angielski  I love you 

Bułgarski  Obiczam te 

Chiński Wo ai ni 

Czeski  Miluji te

Duński Jeg elsker dig

Esperanto  Mi amas vin

Estoński  Mina armastan sind

Fiński Minä rakastan sinua

Francuski Je t´aime

Grecki S´agapo

Hiszpański  Te guiero

Holenderski  Ik hou van jou

Islandzki Eg elska thig

Irlandzki  Taim i' ngra leat

Japoński  Watakushi wa anata o 
aishinasu

Łaciński  Te amo

Niemiecki  Ich liebe dich

Portugalski  Te amo

Rosyjski  Ja ljublju tiebja

Rumuński  Te jubesc

Serbski  Volim te

Szwedzki Jag älskar dig

Turecki Ben sni sviyorum 

Węgierski  Szeretlek

Włoski  Ti amo

Asia Szlachetka, klasa 5d

Miłość w różnych
językach

Polski - miłość 
Angielski - love 
Niemiecki - liebe 
Francuski - amour 
Włoski - amare 
Hiszpański - amor 
Albański - dashuri 
Chorwacki - ljibar 

Dagmara Szymska,
klasa 5f



Warto przeczytać, warto obejrzeć!

Recenzja „W pustyni i w puszczy”  Henryka Sienkiewicza. Powieść 

opowiada o losach Stasia i Nel. Dzieci zostają porwane przez Chamisa. 

Książka jest pełna długich opisów jednak warto ją przeczytać, 

ponieważ opowiada o miłości, poświęceniu i odwadze. Nie warto się 

do niej zrażać, chociaż według niektórych jest nudna, ale według mnie 

jest piękna i warta przeczytania, więc gorąco ją polecam!

Maja Piesakowska, klasa 5f

Recenzja „Grinch”. W grudniu do kin wszedł film

pt"Grinch". Opowiada o zielonym stworku, który ma psa imieniem Maks.

Grinch chce zepsuć święta w Ktosiowie, jednak dzięki Sindy Lu zmienia

swoją decyzję i spędza święta razem z przyjaciółmi. Film jest warty

obejrzenia, gdyż pokazuje jak ważna jest magia świąt 

Maja Piesakowska, klasa 5f

Ostatnio miałam okazję przeczytać książkę autorstwa Lucy

Maud Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. Jest to opowieść o 

jedenastoletniej Ani, która miała bardzo ciężkie dzieciństwo, ale z czasem 

wszystko w jej życiu zaczyna się układać i zmieniać na lepsze. Ania Shirley  

osierocona dziewczynka trafia dzięki szczęśliwej pomyłce do domu 

poczciwego Mateusza i dobrej, a zarazem surowej Maryli na Zielone Wzgórze, 

zmieniając ich życie w mgnieniu oka. Dziewczynka marzy o prawdziwej 

przyjaźni i miłości na całe życie. Niebawem poznaje Dianę, która staje się jej towarzyszką 

przygód. Ania  dzięki swojej bujnej wyobraźni przeżywa dużo ciekawych przygód. Mogę 

wszystkim poleć tę książkę, ponieważ jest zabawna, przyjemna i relaksująca.  

Emilia Kruszec, klasa 5d



Ciekawość to pierwszy

stopień do … wiedzy!

Ciekawostki o zwierzętach:
- największy sum w Polsce miał 259 cm długości
- najdłuższy język psa mierzył aż 18,58 cm
- koń chodzący na dwóch nogach pobił rekord Guinnessa
- pudel Sparkle umie grać na pianinie i maluje obrazy
- Zeus był największym psem na świecie, gdy stał na tylnych łapach osiągał 2,26 m wysokości
- najmniejszy koń świata miał 35,5 cm wysokości 

Oliwia Góralik, klasa 5f

Dlaczego luty jest najkrótszym miesiącem w roku? Dlaczego luty ma 28/29 dni?

Wpływa na to kilka czynników. Mianowicie, starożytni Rzymianie bazowali  na specyficznym
kalendarzu. Najpierw rok liczono od marca do grudnia  (304 dni) . Później następował

nienumerowany około 60 dniowy okres  zimowy. Zmienił to król Numa Pompiliusz. Chciał aby
rok odpowiadał 12  cyklom księżyca (czyli 355dniom). Dlatego wzbogacił rok o styczeń i luty.

Rzymianie uważali liczby parzyste za pechowe Król odjął wszystkim  30-dniowym miesiącom
po 1 dobie. 1 miesiąc, aby uzupełnić liczbę 355  musiał mieć parzystą, 28-dniową liczbę.

wypadło na luty. Dlaczego po  prostu był ostatni na liście. I taki kalendarz zaczął się mijać z
porami  roku. Dlatego Rzymianie wymyślili 13 miesiąc. Przy czym zaczynał się on  już 24

lutego. Kapłani zaczęli wydłużać swoja kadencję o 13 miesiąc. W  rezultacie kalendarzowy
grudzień 46 roku przed nasza erą wypadał we  wrześniu! Sprawę uporządkował rok później

Juliusz Cezar. Nadając   standardowemu kalendarzowi, zwanym kalendarzem juliańskim 365
dni, a co  4 rok, przestępny trwał o jeden dzień dłużej. Juliusz układając  kalendarz wydłużył
wszystkie miesiące do 30 - 31 dni, i tylko luty  zostawił z co najwyżej 29 dniami. Zdarzało się
jednak, że luty miał 30  dni, np. wtedy kiedy w 1712 roku Szwedzi przechodzili na kalendarz 

gregoriański, wypełniali puste luki w rachubie czasu i dodali lutemu2  dni, w efekcie
uzyskując tych dni 30.

Ola Boryczko, klasa 5f



POLSKI – LUBIĘ TO!

Według kalendarza świąt nietypowych 21.lutego obchodzimy Światowy
Dzień Języka Ojczystego. To dobra okazja, aby zadbać o nasz język.
Niżej przedstawiam błędy, które bardzo często pojawiają się w naszej
mowie i piśmie. Warto przyglądnąć się temu zestawieniu i wprowadzić
dobre nawyki w życie. Powodzenia!

jem pomarańcza

Wbrew temu, co podpowiadają Ci kubki smakowe: nie. Jesz nie pomarańcza, a pomarańczę. 

Poprawna forma: Jem pomarańczę.

spadać w dół, cofać do tyłu

To się nazywa pleonazm, albo prościej: masło maślane. Nie da się spadać do góry ani cofać do 
przodu, więc poprawne formy to po prostu: spadać, cofać.

Poprawna forma: Spadam. / Cofam.

siódmy październik

Może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, ale nie, dziś nie jest siódmy październik. Październik 
jest jeden w roku, a więc nie piętnasty październik, nie dziesiąty październik, nie trzydziesty 
październik. Jest siódmy października. 

Poprawna forma: Siódmy października./ Siódmy dzień października.

dwutysięczny czternasty

Kolejna czasowa wpadka. Mówimy: rok dwutysięczny (2000), ale już: dwa tysiące czternasty (2014). 
Proszę zapamiętać, oswoić, pokochać. 

Teraz mamy rok dwa tysiące dziewiętnasty. (tak dla przypomnienia)

w dniu dzisiejszym

Poprawna forma: Dzisiaj. Po prostu: dzisiaj. (nie kombinujcie!)

włanczam, poszłem

Poprawne formy to: włączać, wyłączać, podłączać, odłączać, załączać. 

Oraz: poszedłem, wyszedłem, zaszedłem, odszedłem. Tu nie ma co tłumaczyć, 
amen.



wziąść

Poprawna forma: wziąć. Bez dyskusji. (analogicznie: ciąć, giąć, piąć, rosnąć….) 
Czy ktoś o zdrowych zmysłach powie: Chciałbym ciąść to drzewo? …. (bez 
komentarza)

w cudzysłowiu

(53-34=?) – gdzie znajduje się to działanie? W NAWIASIE

„Kotek” - gdzie znajduje się ten wyraz? W CUDZYSŁOWIE – to jedyna poprawna forma!

Poprawna forma: Umieściłem to zdanie w cudzysłowie. 

iść po najmniejszej linii oporu

To nie linia ma być mała, tylko opór. Poprawna forma brzmi więc: iść po linii najmniejszego oporu.

Poprawna forma: Jacek nie postarał się - poszedł po linii najmniejszego 
oporu. 

w każdym bądź razie

Tutaj błąd wynika z nałożenia na siebie dwóch wyrażeń: w każdym razie oraz bądź co bądź. Wybór 
należy do Ciebie, tylko nie rób z tego mieszanki.

Poprawna forma: Ja w każdym razie przyjdę na spotkanie. 

większa połowa

Połowy mają to do siebie, że są równe. Jeżeli jednak podczas podziału zaszła pewna 
niesprawiedliwość, możemy mówić ponad połowa albo większa część. Ale nigdy: większa połowa.

Poprawna forma: Ponad połowa uczniów nie miała zadania./ Większa część 
uczniów nie miała zadania. 

ubrać płaszcz

Ubrać to można siebie. Albo choinkę. Albo lalkę. Ale nie można ubrać płaszcza, bo niby w co? 
Płaszcz, bluzkę, kurtkę czy buty można natomiast włożyć. Można je też założyć.

Poprawna forma: Wkładam płaszcz/Zakładam płaszcz. 

daj mi tą książkę

Poprawna forma to: tę. Daj mi tę książkę, kup mi tę piżamę, podaj mi tę gazetę. 

Magdalena Tobolewicz



Dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy?

Zapewne już dawno zauważyliście, że
podczas zimowej wycieczki do lasu 
niektórych zwierząt nie zobaczymy.
Dlaczego?

Na sen potocznie hibernacją nazywany
wpływa to, że dni stają się  krótsze, noce
dłuższe, a temperatura znacznie spada. Być
może  zauważyliście u swoich pupili, że
podczas zimy ich futro staje się  bardziej
tłuste, częściej wypada. Podobnie reagują na to zwierzęta  leśne. Zimno zmusza ich 
organizmy do spowolnienia metabolizmu i  zapadnięcia w jakże długi sen zimowy.

Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy?

- niedźwiedź

- borsuk

- jeż

- nietoperz

- jenot

- ropucha

W stan hibernacji naturalnej zapadają 
również zwierzęta zmiennocieplne: owady, 
pająki, węże a także płazy i gady. Nie są one w 
stanie funkcjonować w niskich temperaturach, 
dlatego każde z nich na swój własny sposób 
zabezpiecza się przed zimnem. 

Pamiętaj o zachowaniu ciszy w lesie! Raz 
wybudzone z hibernacji zwierzę  może nie 
zasnąć drugi raz! 

Ola Boryczko, klasa 5f



UŚMIECHNIJ SIĘ!

W tym numerze wybrałam dla Was żarty, w których głównymi bohaterami
są dziadkowie i ich wnuki. ;)

 -Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce była Twoja babcia? - pyta pani.
 -Szczerze? - upewnia się Jasiu.
 -Szczerze!
 -Bo jest głucha.

 -Kto z was zrobił dobry uczynek?
 -Mnie udały się dwa.
 -Jakie Jasiu?
 -W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła.
 -A drugi?
 -W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej.

Jasiu idzie sobie z babcią na spacer, po drodze znalazł 10 gr, pyta się babci:
 -Babciu czy mogę podnieść 10 gr z  ziemi?
Babcia:
 -Z ziemi się nie podnosi.
Dobra. Idą dalej. Nagle Jasiu patrzy, na ziemi leży 1 zł. Znowu pyta się babci. 
 -Babciu mogę podnieść 1 zł z ziemi?
Babcia: 
 -Z ziemi się nie podnosi.
Znowu idą dalej. Po chwili babcia upada i pyta się Jasia:
 -Jasiu czy mnie podniesiesz? 
A Jasiu:
 -Z ziemi się nie podnosi.

Jaki jest szczyt bezczelności?
Zaśpiewać dziadkowi sto lat na 99 urodziny.

Jasia ma odwiedzić dziadka.
Mama mówi do niego:
 -Jasiu! Jak dziadek przyjedzie to go mocno
ucałuj.
 -Łea mamo, przecież byłem grzeczny.  

Kasia Górnik, klasa 5D



HOROSKOP DLA NASZYCH UCZNIÓW

Nasze redakcyjne wróżki przygotowały horoskop na najbliższe miesiące. Przeczytajcie,
może dzięki niemu unikniecie nieprzyjemnych sytuacji ;) Jeśli nie wiecie, jakim znakiem
zodiaku jesteście, w nawiasach podajemy daty urodzin dopasowane do każdego znaku

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)- jeśli się postarasz dostaniesz 6 z

rożnych przedmiotów, ale jeśli nie będziesz się uczyć możesz

mieć nawet 2! 

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)- odnajdziesz swój ulubiony

przedmiot szkolny, ale musisz bardzo uważać na matematyce ponieważ

szykuje się trudny dział dla Ciebie! 

Ryby (19 lutego – 20 marca)- w tym roku spotka Cię coś wyjątkowo

miłego, ale nie tylko dobre rzeczy czekają na Ciebie, ponieważ Pani szykuje niezbyt łatwy sprawdzian.

Musisz się dobrze przygotować! 

Baran (21 marca – 19 kwietnia) będziesz mieć powodzenie w niezbyt lubianym przez Ciebie 

przedmiocie. Pan od sklepiku wyjdzie, kiedy będziesz bardzo potrzebował drugiego śniadania. 

Byk (20 kwietnia- 20 maja)- na szkolnej dyskotece poznasz nowych znajomych, ale nie biegaj tak po 

korytarzach bo szykuje się sroga kara! 

Bliźnięta (21 maja- 20 czerwca) - dobrze przygotuj się na sprawdzian, bo masz szanse dostać z niego 

szóstkę! Uważaj bo pani z matematyki szykuje niezapowiedzianą kartkówkę dla

Twojej klasy.

 Rak (21 czerwca – 22 lipca) - Będziesz miał duże powodzenie na lekcjach, ale

pamiętaj aby nie rozmawiać na lekcjach bo nauczyciele w tym roku są bardzo

czujni. 

Lew (23 lipca – 22 sierpnia) - znajdziesz to, co sprawia Ci radość! Pamiętaj, abyś uważał na 

spadające sople lodu! 

Panna (23 sierpnia – 22 września) - zatańczysz z chłopakiem/ dziewczyną Twoich marzeń na 

dyskotece szkolnej. Nie używaj telefonu w szkole, bo przyłapią Cię nauczyciele. 

Waga (23 września – 22 października)- dostaniesz bardzo dobrą ocenę z WF-u. Bardzo uważaj jak 

chodzisz, ponieważ w tym roku są wyjątkowo śliskie schody.

Skorpion (23 października- 21 listopada)- nauczysz się fajnej piosenki na muzyce. W sklepiku może

zabraknąć drożdżówek, dlatego kup sobie drugie śniadanie, jak będziesz szedł do szkoły.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)- znajdziesz monetę na ziemi. Nauczyciel Cię złapie na 

odpisywaniu zadania domowego. 

Asia Szlachetka, Kasia Górnik, klasa 5d



STOP MOWIE NIENAWIŚCI!

Tragiczne wydarzenia w Gdańsku (zamordowanie prezydenta miasta

– Pawła Adamowicza), które miały miejsce podczas finału Wielkiej

Orkiestry Świątecznej pomocy, stały się pretekstem do poruszenia

ważnego tematu, jakim jest szerząca się mowa nienawiści. Klasa 5d

do sprawy wróciła tuż po feriach, aby podczas  zajęć z wychowawcą

oraz na języku polskim wypracować zasady: CO ZAMIAST HEJTU? JAK ZATRZYMAĆ

MOWĘ NIENAWIŚCI.

Kluczowe w zwalczaniu mowy nienawiści jest reagowanie na każdy jej 
przejaw – danie wyraźnego sygnału, że nie zgadzamy się na tego typu 
wypowiedzi. To sprawa podstawowa i niezwykle istotna – o wiele 
ważniejsza jest sama reakcja, niż to, co dokładnie powiemy i w jakie 
słowa ubierzemy nasz sprzeciw. 

1. Zastanów się, zanim odpowiesz na „hejterski” komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie 

odpowiadaj pod wpływem chwili.

2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją.

3. Nie odpowiadaj agresją na agresję – w ten sposób jedynie prowokujesz hejtującego do dalszego 

obrażania.

4. Nie lajkuj, nie udostępniaj „hejterskich” komentarzy – w ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg. 

5. Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.

6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści, korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach 

społecznościowych.

7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.

8. Gdy coś ci się nie podoba wyłącz to, nikt nie zmusza Cię do oglądania treści, która Ci nie pasuje!

9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów.

10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie

zaufanej lub zadzwoń na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.



KOLOROWANKA MATEMATYCZNA – UCZ SIĘ I BAW!
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