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kwiecień

W tym numerze:

Do góry nogami
„Wiosna! Cieplejszy wiatr wieje! Wiosna !”
SŁOWO OD REDAKCJI...

Och! Jak dobrze, że wiosna zawitała już w nasze
progi.
Jak wspaniale jest poczuć
cieplejszy wietrzyk i ten
zapach! Zapach wiosny!
Wiosną odradza się przyroda, ale i my czujemy
się jacyś młodsi, weselsi... Pewnie dlatego Skaldowie śpiewają, że wio-

sną ubywa nam lat. Jak
już pewnie zauważyliście
po zielonej szacie graficznej, ten numer będzie
wyjątkowo wiosenny!!!
Przygotowaliśmy dla
Was wiosenne artykuły.
Możecie zbadać, czy macie naturę wiosenną przy
pomocy naszej psychozabawy. Dowiecie się także
o tym, jak ważne są w
Waszym życiu pieniądze.. Nasza redaktorka
doradza również w tym
numerze, jak się modnie
ubrać na wiosnę. Są
również nowinki z imprez szkolnych i obowiązkowo humor!
O nauczycielach dowiecie się więcej dzięki

naszej sondzie, w której
znajdziecie receptę na to,
jak zatrzymać wiosnę na
cały rok! Zachęcamy
Was również do rozwiązania naszej zagadki i
krzyżówki. Czekają nagrody!
Wiosna zachęca do życia, do radości i do wypoczynku. Korzystajcie
z jej uroków, ale nie zapominajcie też o tym, że
do wakacji zostało już
niewiele czasu. A zatem
czas podsumowania wyników nauki już blisko!
Dlatego życzymy sił i
cierpliwości do zgłębiania wiedzy. Oby oceny
w dzienniku były jak najlepsze!
A. Ś.

Czy wiesz, że…
Ciekawostki z kraju i ze świata :-)
CO OZNACZA KOLOR
ZIELONY?
Kolor zielony symbolizuje nadzieję i przyjaźń. Jeżeli masz
szansę urządzenia swojego pokoju samodzielnie, to z pewnością
najlepszym kolorem do tego jest
zielony. Kolor zielony w pokoju
wprowadza miłą i spokojną atmosferę. A jeżeli ubierasz się w
takim kolorze, wyglądasz lekko,
świeżo i bardzo dziewczęco.
Zieleń wspaniale wygląda w
połączeniu z czerwienią i różem-

takie kontrasty są bardzo ciekawe.
ZNACZENIE KWIATÓW
BEZ:
BIAŁY - kochajmy się,
FIOLETOWY - moje serce należy do ciebie.
HIACYNT:
BIAŁY - jestem szczęśliwy, bo cię
kocham,
FIOLETOWY- bądź czulsza dla
mnie.
KONWALIA - nic cię tak nie
zdobi jak twoja uroda.

KROKUS:
FIOLETOWY- Czy żałujesz, że
mnie kochasz?
ŻÓŁTY - czy twe uczucia są prawdziwe?
KWIAT JABŁONI - darzę cię
szczególnymi względami.
NARCYZ - jesteś bez serca!
NIEZAPOMINAJKA - wspomnij
mnie!
PIERWIOSNEK - moje uczucia są
coraz gorętsze!
STOKROTKA - obecność twa
mnie cieszy.

Przygotowała:
Justyna Heinrich

Co oznacza kolor 1
zielony? Symbolika kwiatów.
Co masz wspólnego z wiosną?
Psychozabawa.

2

Jak ważne są dla 2
Ciebie pieniądze? Psychotest.
Wiosna
w modzie.

2

Sprawozdania
ze szkolnych
imprez.

3

Co to znaczy
„mieć wiosnę w
sercu”? Nasza
sonda.

3

Krzyżówka.
Detektyw.
Humor szkolny.

4

Ważne tematy:
 Wszyscy lubimy wiosnę. Lecz czy mamy
wiosenne usposobienie? Możecie to
sprawdzić dzięki
naszej psychozabawie.
 Wiosna to czas romantyków. Ale jak
ważne są dla nas
pieniądze? Przekonaj
się o tym, rozwiązując nasz psychotest.
 Jak zachować wiosnę
przez cały rok? O tym
mówią nauczyciele
w naszej sondzie.
 Z pomocą wiosennej
energii rozwiążcie
krzyżówkę!
 Co jest w modzie?
Radzimy, jak być
modną tej wiosny.

Czy masz wiosenne usposobienie? - psychozabawa
Odpowiedz na poniższe pytania, a potem sprawdź, jakie mamy dla Ciebie
rady. Wybierz ,,a’’ , ,,b’’ lub ,,c’’.
1. Co robisz w dni deszczowe?
a) Oglądam telewizję ,
b) gram na komputerze,
c) czytam książkę.

Odpowiedzi:
4. Jakie ciasto jest u Ciebie w domu tradycyjnym na Wielkanoc?
a) Sernik,
b) nic (nie lubię ciast),
c) mazurki, babka,
i inne.

2. Gdzie lubisz chodzić na spacery?
a) Krok za miasto,
b) do parku,
c) idę daleko na wieś.

5. Jakie kwiaty lubisz
najbardziej?
a) Przebiśniegi,
b) nie lubię kwiatów,
c) wszystkie.

3. Jaką lubisz porę roku?
a) Zimę, bo lepię często bałwana,
b) jesień, bo pada często deszcz,
c) wiosnę, bo lubię wychodzić na
dwór.

6. Jaki lubisz kolor?
a) Bordowy,
b) czarny (jak mój
komputer),
c) zielony (soczysty).

Najwięcej ,,a’’
Musisz się zmienić pod względem swojego
lenistwa. Powinieneś więcej przebywać na
łonie natury, a mniej w domu,
oglądając telewizję.

Wiosna, Wiosna!
Wiosna, ach to Ty!

Najwięcej ,,b’’
Cóż mogę powiedzieć? Musisz
wychodzić na dwór, a nie siedzieć
przy komputerze! Zmień nastawienie do tego, co nazywasz grami
komputerowymi.

Najwięcej ,,c’’
Nic nie musisz w sobie zmieniać.
Lepiej idź do ,,b’’ i pomóż jej/jemu zmienić siebie.
Przygotowała: Ewa Jankowska

Jak ważne są dla Ciebie pieniądze?
Co zrobisz,…
1.jeśli bardzo bogata osoba, nie jest atrakcyjna z wyglądu, chce z tobą stanąć na
ślubnym kobiercu?
a) Poślubię ją/jego.
b) Nie poślubię jej/jego.
c) To zależy.
2. jeśli zaproponuje Ci pracę, która jest
bardzo dobrze płatna, ale strasznie nudna?
a) Przyjmę ją.
b) Nie przyjmę jej.
c) Poważnie o niej pomyślę.
3. jeśli wygrasz 1000 euro?
a) Wydam dużą sumę na swoje
zachcianki.
b) Wydam pieniądze z rodziną/
przyjaciółmi.
c) Przeznaczę dużą kwotę na książeczkę oszczędnościową.
4.jeśli staruszka poprosi Cię o pieniądze na
jedzenie?
a) Nie dam jej pieniędzy.
b) Dam jej trochę pieniędzy.
c) Kupie jej jedzenie.
5.jeśli kolega/koleżanka pożyczy od Ciebie
pieniądze, ale zapomni je oddać?

a) Zapytam o pieniądze ją/jego natychmiast.
b) Zapomnę o tych pieniądzach.
c) Poczekam kilka dni i zapytam o nie.
Policz punkty.
1) a) 3 b) 0 c)1
2) a) 3 b) 0 c)2
3) a) 3 b) 0 c)2
4) a) 3 b) 0 c)1
5) a) 3 b) 0 c)1
10-15 punktów
Pieniądze są bardzo ważne dla Ciebiezrobisz wiele, aby je mieć. Nie lubisz ich
wydawać. Ambicję Twojego życia jest być
bogatym tak bardzo jak jest to możliwe.
Twoje zainteresowanie pieniędzmi nie jest
zdrowe. Są inne rzeczy w życiu, które są
ważniejsze.
6-9 punktów
Jesteś ostrożny/a z pieniędzmi. To nie jest
zła cecha, ale upewnij się, czy nie jesteś
zbyt ostrożny/-a. Niektórzy mogą pomyśleć, że jesteś skąpy/-a. Prawdopodobnie
potrafisz oszczędzać pieniądze i nie lubisz

WIOSNA W MODZIE. PORADY DLA NASZYCH CZYTELNICZEK.
Barwy wiosny
Wiosną i latem u wielu z nas zwiększa się popyt na kolory. Najmodniejsze tym razem są napawające
optymizmem zielenie. Oprócz tego
różowy, pomarańczowy i żółty. Każdy może dopasować do siebie odpoStr. 2

wiedni odcień od pastelowych poprzez zwyczajne, do tych naprawdę
soczystych - wręcz rażących w oczy.
Naturalnie
Jest też dobra wiadomość dla tych,
którzy nie znoszą mocnych kolorów.
Równie popularne i modne są paste-

pożyczać pieniędzy o innych.
0-5 punktów
Wiesz, że pieniądze nie są najważniejsze w
życiu. Jeśli masz pieniądze, jesteś szczęśliwy, dzielisz się nimi z innymi. Ale pomyśl,
czy aby nie
jesteś zbyt
szczodry/-a?
Możesz zostać
bez grosza w
kieszeni!
Na podstawie: C. Oxenden: English File.
le. Wszystkie odcienie różu i brązów, pudrowe lila, przygaszone szarości, wyblakłe błękity i mięty.
Co nosić?
Bardzo szerokie spódnice do kolan,
spodnie rybaczki, słodkie sweterki
przewiązane paskiem, apaszki i nawet sukienki - podomki w groszki
lub w drobne kwiatki. Szczególnie
warto zaopatrzyć się w bluzki z dużym dekoltem i szerokimi rękawami
oraz spodnie dzwony lub szwedy,
koniecznie ozdobione kolorowym
paskiem. Młodzieżowa fryzura to:
loki lub warkoczyki. Modne są także
pantofle z zaokrąglonymi przodami,
wyraźnie zaznaczona talia i rękawy
trzy czwarte. Dzisiejsza moda to nie
tylko piękno, ale i wygoda. Pamiętajcie o tym!
Przygotowała: Karolina Jakubowska
Do góry nogami

„Co w trawie piszczy...” czyli o tym,
co dzieje się w podstawówce
DBAMY O ZDROWIE :-)
30 marca 2006 roku w szkolnej
świetlicy odbyło się przedstawienie pt. ,, Chcę dbać o zdrowie’’.
Występujących przygotowała pani
Kamila Kałużna . Przedstawienie
przeznaczone było dla klas I-IV i
dzieci z przedszkola. Widzowie
byli zachwyceni nie tylko wesołymi scenkami pokazującymi, jak
dbać o zdrowie, ale też tym, że
mogli razem z występującymi bawić się na koniec przy wesołych
piosenkach i rozwiązać zagadki

dotyczące zdrowia. Publiczność z
uśmiechami na twarzy opuszczała
świetlicę i mamy nadzieję, że po
takim występie wszyscy jeszcze
lepiej zadbamy o zdrowie.
Przygotowała: Ewa Jankowska

UWAGA KONKURS!

Ogłaszamy konkurs na
wierszyk lub rymowankę
dotyczącą zdrowia lub higieny. Termin składania –
do 28. 04. 2006 r. do pani
Kamili Kałużnej.
Zapraszamy!

PAMIĘTAMY O NASZYM PAPIEŻU!
Akademia z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II
31 marca w szkole obyła się
Akademia z okazji rocznicy śmierci
Jana Pawła II . Przygotowana była ona
dla uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum. Występowali uczniowie
klas 5-6 i drugiej gimnazjum. Przedstawienie było przygotowane przez
panią Bernadetę Zdunek- Jaranowską i
panią Ewę Szymanowicz, a dekoracje
przygotowała pani Kamila Kałużna.
Młodzi aktorzy przypomnieli
najważniejsze momenty z życia papie-

ża Polaka, widzowie usłyszeli słowa
Jana Pawła II z płyty, nie zabrakło
również ulubionej pieśni papieskiej –
„Barki”. Akademia zakończyła się
wzruszającą sceną. Wszyscy występujący ustawili się tworząc serce i trzymając w dłoni znicze. Zgromadzona
na sali publiczność poruszona była
przedstawieniem, po niektórych twarzach spływały łzy. Ksiądz Wojciech
poprosił grupę, aby w rocznicę śmierci
czyli w niedzielę- 2. kwietnia, wystą-

piła w kościele.
A tam przedstawienie wyszło
równie dobrze jak w szkole.
Przygotowała: Ewa Jankowska

Co to znaczy „mieć wiosnę w sercu”?
Zapytaliśmy o to naszych nauczycieli.
Pani Maria Jasińska- to
pozytywne nastawienie do
życia, chęć dzielenia się
swoją radością z innym –
„zarażający entuzjazm”,
promienny wygląd, człowiek pełny pozytywnej
energii.
Pani Izolda Koprowska to
znaczy być zawsze
uśmiechniętym i wesołym.
Pani Elżbieta Rubinowska -Śróbka to
znaczy być bardzo radosnym, szczęśliwym, pogodnie patrzeć na wszystkich i
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wszystko, co nas otacza. Kochać innych.
Pani Bernadeta Zdunek -Jaranowska być
zawsze uśmiechniętym.
Pan Stanisław Kierul być radosnym, otwartym do ludzi, optymistycznie nastawionym
do życia.
Pani Anna Świszczorowska to powiedzenie
oznacza, że bez względu na porę roku można
być radosnym i zadowolonym z tego, że się
żyje. Są ludzie, którzy mają w sobie wiosnę
przez cały rok.
Pan Wojciech Szymanowicz to znaczy czuć
się młodym.

Pani Maria Kochanek choćbyś miał w
duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze łez
znajdź jednak na jego dnie „wiosnę”: ciepło i uśmiech.

Życzymy wszystkim naszym
Czytelnikom,
aby mieli
w sobie wiosnę przez cały
rok! :-)
Przygotował:
Jakub Beister
Str. 3

WIOSENNA KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zielona na łące.
Kwiat spod śniegu.
Ptak, który pięknie śpiewa.
Jedna ... wiosny nie czyni.
Pierwszy dzień tygodnia.
Duży ptak, który przylatuje na wiosnę.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI oraz
ZAGADKI „DETEKTYW” PRZYNIEŚ
DO SALI 304.
CZEKAJĄ NAGRODY!
Krzyżówkę przygotowała: Ania Kuniszuk

ZAGADKA* HUMOR SZKOLNY* CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE

Detektyw
Zgadnij, jakiego nauczyciela opisujemy
i rozwiązanie przynieś do s. 304
- Jest to osoba, która uczy języków
obcych
- Ma jedno dziecko, które uczęszcza do
naszej szkoły
- Nosi ze sobą fioletową teczkę.
Przygotowała: Ewa Jankowska
***
Z DZIENNICZKÓW SZKOLNYCH
:-) Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.
:-) Na lekcji dłubie w nosie i mówi, że
to jak narkotyk.
:-) Ukradł ze szkolnego WC sedes i
przechowuje go w tornistrze.
:-) Stwierdził nieprzygotowanie do geografii z powodu śmierci babci, z którą
to babcią jechałam dziś rano tramwajem.
:-) W czasie wyścigu międzyszkolnego
umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi,
zyskać na czasie.
:-) Wysłany po kredę, przyniósł ślimaka.
:-) Po napisaniu kartkówki nie oddał jej
twierdząc, że zostawił ją w domu.
:-) Wysłany w celu namoczenia gąbki,

wrócił z mokra głową i sucha gąbką.
:-) Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce.
:-) Rzuca ślimakami po klasie.
HUMOR Z ZESZYTÓW
:-) Żołnierze noszą zielone mundury,
żeby udawać trawę.
:-) Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę, to najpierw musiała być zakryta.
:-) Wojna wybuchła w nocy z 25 na
27 marca.
:-) W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciężarne.
:-) W XVI wieku uprawiano wiele
roślin, których jeszcze nie znano.
:-) W Średniowieczu drogi były tak
wąskie, że mogły się minąć najwyżej
dwa samochody.
:-) W dawnych czasach ludzie spali
na piecach, bo nie mieli czym palić.
:-) W dawnych czasach chłopi żyli
dłużej, bo orali sami a nie traktory.
:-) Oprócz zabitych na polu walki
leżało wiele obrażonych.
:-) Leonardo namalował "Damę z
łysiczką".
:-) Azja jest największym kontynentem na Ziemi a nawet na świecie.

:-) Kolumb myślał, że odkrył Indie, a to
były Stany Zjednoczone.
:-) Na globusie wyróżniamy południki,
północniki i całe nocniki.
:-) Na ukształtowanie powierzchni Ziemi
mają wpływ jej trzęsienia oraz wulkanizacja.
***
CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
Piranie- nożyczki
Piranie są groźnymi, mięsożernymi rybami. Ich trójkątne zęby są tak ostre, że Indianie z Amazonki używają ich jako nożyczek.
Focze łzy
Leżące na kamieniach foki często sprawiają wrażenie płaczących. Powodem
tego są łzy, które wytwarzają, aby utrzymać wilgotność gałki ocznej. W morzu
„łzy” są od razu zmywalne przez wodę,
na lądzie zaś spływają po policzkach fok,
dając wrażenie płaczu tych niezwykle
milutkich zwierząt.
Żabi deszcz
Odnotowano wiele doniesień o deszczach
ryb i żab. 16 czerwca 1939 roku deszcz
małych żabek spadł w Trowbridge, w
Anglii. Silne wiatry porwały żabki z sadzawek i strumyków i przeniosły je nad
miasto, by upuścić wraz z deszczem. Ludzie w tych miejscowościach byli naprawdę zdziwieni tak nietypowym zjawiskiem atmosferycznym!!!

Humor szkolny i ciekawostki przyrodnicze
przygotował: Olek Rybiński

