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Międzynarodowy Dzień Strażaka 

„Gdy obowiązek wezwie mnie Tam wszędzie, gdzie się pali, Ty mi, o Panie siłę daj, 

Bym życie ludzkie ocalił...” (Modlitwa Strażaka, autor nieznany) 

 

            W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe 

ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
[1]

. Dzień ten nie jest dniem wolnym od 

pracy. 

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzi się corocznie 4 maja, w święto św. Floriana – 

patrona strażaków.      

           Symbolem święta jest czerwono-niebieska wstążka, która nawiązuje do wydarzenia 

z 1998 r., bowiem 2 grudnia w wyniku pożaru śmierć poniosło 5 australijskich strażaków. 

Jeden ze strażaków – J.J. Edmondson z Melbourne postanowił upamiętnić i zainicjował 

święto, na które zgodzili się wszyscy zsolidaryzowani strażacy oraz społeczeństwo, które jest 

świadome, jak ważna i ciężka jest praca strażaka. 

W 2016 roku Dzień Strażaka wypada 21 maja (trzecią sobotę). 

Praca w straży pożarnej nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów. To oni są zazwyczaj 

pierwsi na miejscu wypadku. Dziś strażak to funkcjonariusz państwowy, przeszkolony do 

specjalnych zadań, polegających na gaszeniu pożarów, likwidowaniu zagrożeń drogowych, 

chemicznych, wodnych,  radiologicznych i innych oraz 

zapobieganiu im i ich skutkom. 

 

Strażacy mogą posiadać jedną z kilku specjalizacji oraz 

stanowisk : 

 

- stażysta  

- młodszy ratownik  

-młodszy technik  

 -młodszy ratownik kierowca   

-operator sprzętu specjalnego  

-dyspozytor  

 -starszy ratownik  

-starszy ratownik kierowca 
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 -starszy technik  

 -ratownik-kierowca  

 -technik  

-ratownik   

-starszy dyspozytor   

 -specjalista ratownik   

-starszy operator sprzętu specjalnego   

 

 Kinga Kamińska i Ola Dąbrowska 6B 

  

 

SPORT 
 

Sport to genialny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Oto wiadomości sportowe z życia 

naszej szkoły. 

 

 

 

KOSZYKÓWKA 

Jak wyglądają treningi koszykówki w naszej szkole? 

To pytanie zadaje dużo dzieci, ale dopiero teraz dostaną odpowiedź. 

Treningi zaczynają się od krótkiej kilkuminutowej rozgrzewki. 

Następnie trenujemy podawanie piłek, rzucanie do kosza lub zabieranie przeciwnikowi piłki. 

Potem robimy coraz trudniejsze rzeczy, a pod sam koniec gramy w koszykówkę. 

Głównie wynik jest wyrównany, ale zdarzają się dni, gdy jedna z drużyn wykazuje lepszą grę 

od drugiej. 

 

 

 

Turniej odbył w dniach 11-12 04.  . 

Nasza szkoła pierwszego dnia 11.04. grała dwa mecze. Pierwszy przegraliśmy 14-12, a drugi 

34-20. Tego dnia graliśmy ze szkołami podstawowymi nr 4 i nr 1. 

W złych humorach wróciliśmy do szkoły. Następnego dnia wygraliśmy jeden mecz, ale też 

przegraliśmy. Wygraliśmy z SP 8 28-18, a przegraliśmy z SP 10 38-26. Po wygranym jednym 

meczu okazało się że dostaliśmy brązowe medale. 

 



 

 

Zawodnicy: 

- Eryk 

- Emanuel 

- Mikołaj 

 

Wywiad z Erykiem: 

Adrian:  Jak oceniasz współpracę między wami – zawodnikami? 

Eryk:  Dobrze. Jest wspaniale. Każdy daje z siebie 100 %. 

A:  Jak oceniasz wyniki zespołu? 

E:  Jesteśmy zgrani i nasza współpraca daje dobre wyniki w sporcie. 

A: I ostatnie pytanie. Jaką ocenę wystawiłbyś swojemu zespołowi w skali 1 - 10? 

E:  7/10. 

 

Wywiad z Emanuelem: 

Adrian:  Jak oceniasz współpracę między wami – zawodnikami? 

Emanuel:  Jest współpraca. Każdy daje 100 %. Jest dobrze. 

A: Jak oceniasz wyniki zespołu? 

E: Dobrze. 

A: Jaką ocenę wystawiłbyś swojemu zespołowi w skali 1 – 10? 

E: 7/10. Jest dobrze. 

 

Wywiad z Mikołajem: 

Adrian:  Jak oceniasz współpracę między wami – zawodnikami? 

Mikołaj:  Jest bardzo dobra. 



A:  Jak oceniasz wyniki zespołu? 

M:  Wyniki zespołu oceniam pozytywnie. 

A:  Jaką ocenę wystawiłbyś swojemu zespołowi w skali 1 – 10? 

M:  yhh… niech pomyślę… Moja ocena wyniosłaby 7/10. 

 

Trener – pan Daniel Orzechowski 

 

Adrian:  Jak ocenia pan pracę zespołu? 

Trener: Duża frekwencja na zajęciach i zaangażowanie zawodników. 

A:  Czy zadowalają pana wyniki zespołu? 

T:  Są zadowalające, świadczy o tym 3 miejsce w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

A:  Jaką ocenę wystawiłby pan dla swojego zespołu w skali 1 – 10 i dlaczego? 

T:  7/10. Pomimo dobrego wyniku są braki w umiejętnościach technicznych zawodników. 

Przygotował: Adrian Czerniło 

 

Wypowiedzi zawarte w wywiadach są w pełni wypowiedziane przez zawodników i trenera.  

Nie zostały one w żaden sposób zniekształcone, co mogłoby wywołać kontrowersje. 

 

 

LEKKOATLETYKA 

 

Lekkoatletyka w naszej szkole nie jest wystarczająco rozwijana. W mieście, niestety, 

nie organizuje się dla uczniów zbyt często zawodów lekkoatletycznych, a szkoda!  W szkole 

również nauczyciele chętniej organizują lekcje związane z doskonalenie umiejętności w grach 

zespołowych. Sądzę, że powinno być więcej lekcji związanych z tą dyscypliną sportu. Na 

naszych lekcjach wychowania fizycznego jest często gra w piłkę nożną lub piłkę koszykową. 

Uważam, że każdy powinienen uprawiać lekkoatletykę, bo to naprawdę fajny sport i można 

z tego czerpać dużo przyjemności. Jej różnorodność konkurencji stwarza możliwość dla 

rozwoju wszystkich cech motorycznych człowieka. Najpopularniejszymi sportami są : bieg na 

1000 m, skok w dal i skok w wzwyż. Lekkoatletyka pozwala nam : 



-sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, 

-rozwijać talent sportowy 

Lekkoatletyka jest sportem, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. 

 

 

Krótkie rozmowy o sporcie 

 

PIŁKA NOŻNA 

 

 panem Jackiem Słupskim 

 

Krzysztof: Czy jest Pan zadowolony z wyników naszej drużyny? 

p. Jacek Słupski: Nie za bardzo. 

K: Dlaczego? 

J: Słabe wyniki, słabe zaangażowanie, niechęć do wspólnej gry, brak swobodnego podejścia 

do gry 

 

Z Maćkiem I Dawidem z klasy 6b 

 

Krzysztof: Czy uważacie, że nasza szkolna drużyna w piłkę nożną  jest na wysokim 

poziomie? 

Maciek: Nooo… Oczywiście. 

K: Dlaczego? 

Dawid: Dobre zgranie, duże zaangażowanie. 

 

 

O klasie 6b 

 

Jest to klasa, która jest dobrze przygotowana do zawodów w każdym sporcie. Jeżeli chodzi o 

piłkę nożną, to jest ona niezwyciężona od dwóch lat. Tajnikiem dobrej gry zespołu jest radość 

z gry. W skład tej drużyny wchodzą: Maciek, Dawid, Adrian, Kuba, Krzysiek, Bartek I reszta 

chłopców z kl. 6b. 

 

 



 

 

Wyniki Ankiety 

Czy lubisz grać w piłkę nożną? 

Ponad 50% procent ankietowanych odpowiedziało TAK 

 

  Pamiętajmy SPORT TO ZDROWIE! 

 

Moda i uroda 
Już jest wiosna, a wielkimi krokami zbliża się lato. Oznacza to, że już niedługo 

wakacje. Jednak na pewno wiele z was już teraz chce być na bieżąco z najnowszymi 

trendami na lato oraz wiosnę. Kolory roku 2016 to oficjalnie „Rose Quartz i Serenity”. 

W modzie 2016 pojawiają się również takie kolory jak : koralowy, burgund, głęboki turkus, 

ceglany, szary beż, pastelowy niebieski, pudrowy róż, kamień księżycowy, cytrynowy oraz 

pastele. 

 Jaki manicure w 2016 będzie modny? Wiemy, że nadal będą modne paznokcie 

pomalowane tylko odżywką do paznokci, ale również modne będą kolory metaliczne oraz 

ciemne. W tym roku warto wziąć pod uwagę kolory takie jak: mleczna biel, pastelowa żółć, 

błękit i czerwień, róż, zieleń. 

Świat mody oszalał na punkcie falban. Odkryte ramiona i crop topy ponoć nie wyjdą z mody 

przez kilka najbliższych sezonów. Czapki z daszkiem - już nawet wiosną można je 

zauważyć u większości nastolatek. 

 

MODA 2016 

    W tym sezonie modne będą: 

 Kurtki jeansowe, Wianki, boyfriendy, szorty, spodenki z wysokim stanem, koszule, corp 

topy, okulary przeciwsłoneczne, buty sportowe, bandamki i sukienki oraz kombinezony, 

ogrodniczki. 

                         

 

 



 

 

 URODA  czyli dobre rady 

dla dbających o siebie nastolatek 

1. Pielęgnuj twarz 

Nastolatki zwykle mają problem z pryszczami. Niestety, trądzik jest nieodłącznym 

elementem młodości. Prawie każda musi przez to przejść. Pod wpływem aktywnych 

hormonów gruczoły łojowe pracują intensywniej i wydzielają więcej sebum, czyli łoju 

skórnego. Zatyka on pory i tak tworzą się zaskórniki. W dodatku na młodej skórze łatwo 

rozwijają się stany zapalne. A stąd już tylko krok do trądziku. Co robić? Jeśli chcesz mieć 

ładną cerę, musisz być cierpliwa. Tylko systematyczna, staranna pielęgnacja pomoże 

zapanować nad uporczywą zmorą młodości. Najlepiej każdy dzień zacznij i skończ 

dokładnym porządnym oczyszczeniem twarzy. Do mycia twarzy najlepiej sprawdzają się 

specjalne żele. Jeśli masz cerę tłustą bardzo dużo osób poleca płyny micelarne lub 

beztłuszczowe mleczka. Po takiej dokładnym oczyszczeniem twarzy koniecznie przemyj 

twarz tonikiem, który nawilży naskórek, zwęzi pory, zmatowi twarz. Na sam koniec 

potrzebny jest tobie odpowiedni krem, który musi być delikatnie nawilżający. 

 

2.Dbaj o ciało 

Pamiętaj, żeby codziennie wziąć prysznic i zadbać ogólną higienę. Szczególnie 

w okresie letnim nasze ciała wydzielają pod wpływem wysokich temperatur więcej potu, więc 

z pewnością zimny prysznic jest nieodzowny. 

3. Pamiętaj o dobrym śnie 

Wypoczęta, zdrowa cera to połowa sukcesu. Gdy jesteś niewyspana, oczy są 

podkrążone, opuchnięte, a twoja skóra staje się szara i zmęczona. Trudniej goją się też 

wszelkie pryszcze. Dlatego zadbaj o dobry sen. To najlepszy kosmetyk. Jaki jest przepis na 

dobry sen? Wywietrz starannie pokój i pamiętaj, że temperatura w sypialni nie powinna być 

zbyt wysoka . Ważny jest wygodny materac i cisza. Zapach lawendy i chmielu przynosi sen. 

:) 

4. Nie zapominaj o uśmiechu 



Promienny uśmiech, radosne oczy najlepiej zdobią nastolatkę nawet i ciebie . Dodają 

blasku, ściągają spojrzenia ludzi, dodają energii. 

5.Jedz zdrowo 

Wprowadź do swojej codziennej diety dużo warzyw i owoców. 

Posiadają one dużo składników odżywczych i witamin. 

Na pewno pomogą ci w utrzymaniu dobrej kondycji skóry ale też będą sprzyjać 

prawidłowemu rozwoju. 

 

MASECZKA 

 

             Maseczka z płatków owsianych, wykonana domowym sposobem, pomaga 

w zwalczaniu zmian trądzikowych i przywraca świeży wygląd skórze twarzy. Zabieg 

kosmetyczny ma zbawienny wpływ na kondycję skóry, nawilża i poprawia jej wygląd. 

Maseczka z płatków owsianych poprawia koloryt skóry, która przestaje być blada, szara 

i permanentnie zmęczona. Jest doskonałym sposobem na trądzik ze względu na działanie 

bakteriobójcze i przeciwzapalne. 

Przepis : Maseczka z miodu i płatków owsianych – w małym naczyniu należy wymieszać 4-5 

łyżek płatków owsianych (dobrze wybrać te, które szybko miękną), 1 łyżkę stołową miodu, 

około 5 łyżek ciepłej wody (powinna być przegotowana, najlepiej niegazowana mineralna) i 1 

łyżkę mleka (świetnie odżywi skórę). Maseczkę nakładamy na oczyszczoną twarz wtedy, gdy 

płatki zaczną gęstnieć. Maseczka nawilżająca spływa z twarzy, więc w trakcie jej 

nakładania  trzymania warto wziąć kąpiel. Maseczka nadaje się do wykonania delikatnego 

peelingu, następnie należy ją pozostawić na twarzy na 10 minut i spłukać ciepłą wodą. 

 

KOSMETYKI, KTÓRE POMAGAJĄ W PIELĘGNACJI 

MŁODEJ CERY 

 

Młoda cera jest kapryśna i często sprawia problemy - przetłuszcza się lub nadmiernie 

wysusza, pojawia się kłopotliwy trądzik i wągry. To wszystko sprawia, że cerę nastolatki 

trudno jest pielęgnować i dbać o jej dobrą kondycję. Wtedy na pomoc przychodzą 

odpowiednio dobrane kosmetyki dla młodej cery z problemami. Dowiedz się, jak 



pielęgnować kłopotliwą cerę i jak wybierać stosowne kosmetyki, by raz na zawsze pozbyć się 

niedoskonałości.  Dlatego trzeba zaopatrzyć się w przydatne  kosmetyki, takie  jak np. 

 : 

krem nivea- doskonale nawilża i łagodzi podrażnienia 

tonik oczyszczający z under 20- zapobiega podrażnieniom skóry i skutecznie pomaga w 

walce z trądzikiem 

pianka myjąca z under 20- myje i nawilża skórę po całym dniu w szkole i na świeżym 

powietrzu 

sudocrem- nakładany miejscowo na trądzik skutecznie usuwa niedoskonałości skórne 

kremy do rąk- w wieku dorastania powinno się dbać o ręce, gdyż wysuszone dłonie mogą 

powodować nawet czucie dyskomfortu 

 

NALEŻY ZADBAC TAKŻE O ODPOWIEDNIE NAWILŻENIE UST 

Eos- jego skład zawiera tylko produkty naturalne i nie uczulające jest również w różnych 

wariantach smakowych i zapachowych, usta po zastosowaniu produktu są doskonale 

nawilżone 

Babylips- doskonale nawilża i zapobiega wysuszeniu, jest dostępny w różnych opcjach 

kolorystycznych. 

   

    Dominika Kamińska, Ida Krajewska, Julia,  Michałowska, Paulina Pieronkiewicz, Marta 

Polewik, Inez Studzińska klasa 6b 

 



DZIEŃ MATKI 

Początkowo to święto było obchodzone w starożytnych czasach Greków i  Rzymian. Matkami 

w tamtych czasach były Boginie, które były symbolami płodności i urodzaju. W następnych latach 

Cesarstwo Rzymskie przejęło władzę i w raz z tym przyjęło chrześcijaństwo, a w tym wypadku 

zabroniono wyznawania innych bogów.  Ten zwyczaj powrócił w siedemnastoletniej Anglii o nazwie 

„niedziela u matki”. W ten dzień nikt nie pracował. Matki obdarowywano różnymi prezentami lecz 

najczęściej były to kwiaty i czekoladki. Ludzie myśleli, że w ten sposób otrzymają 

błogosławieństwo. Zwyczaj ten przetrwał do XIX wieku, a potem ponownie zaczęto go obchodzić po 

II wojnie światowej. W Polsce te święto po raz pierwszy odbyło się w 1914 roku w Krakowie. 

Obchodzimy je 26 maja. Mamy dostają od swoich dzieci laurki, czekoladki i kwiatki. Obchodząc te 

święto pokazujemy swoim mamą, że są dla nas bardzo ważne. 

 

Ciekawostka 

 

W ponad 40 krajach święto mam obchodzone jest podobnie. Obdarowywane są drobnymi 

upominkami. Ale np. we Włoszech dzieci pieką wtedy mamom ciastka w kształcie serc. 

W Jugosławii popularny jest zwyczaj zwany "łóżkowym więzieniem". Dzieci nie wypuszczają 

swoich mam z łózka, jeżeli nie dostana od nich słodyczy. W zamian za to pomagają im w domowych 

obowiązkach, tak by mogły wypoczywać 

 

Milena Noga klasa Ve 



Debiuty literackie 

 

 "GDZIE JEST JAGA? " 

 

 

SKANDAL W MIEŚCIE OD ŚWITU 

BO BRAKUJE U SZCZYTU 

CZAROWNICY CO BASZTĘ ZDOBIŁA 

 

CZY JĄ UKRADŁ BANDYTA 

MOŻE DAŁA Z KOPYTA  

LUB POPROSTU GDZIEŚ SIĘ ZGUBIŁA? 

 

POBIEGNIJMY PRZEZ MOSTY 

SPRAWDŹMY W DOMU STAROSTY, 

MOŻE W RZECE NOGI DZIŚ MOCZY 

 

NIE MA JEJ W STARYM MŁYNIE 

A I SŁUPIĄ NIE PŁYNIE 

Z WIEŻY ZAMKU SKIEJRUJMY SWE OCZY 

 

KTOŚ JĄ WIDZIAŁ W TRAMWAJU 

KTÓRY STOI NA SKRAJU 

NOWOBRAMSKIEJ ORAZ FILMOWEJ 

 

 

 



 

ALE ZARAZ SIĘ SKRYŁA 

JAKBY SIĘ PRZESTRASZYŁA 

ZBILIŻAJĄCEJ SIĘ STRAŻY DROGOWEJ 

 

MOŻE LIST WYSYŁAŁA  

I NA POCZTĘ WLECIAŁA 

NA TĄ STARĄ CO Z CEGŁY CZERWONEJ 

 

ALBO W PIŁKĘ DZIŚ KOPIE 

BIEGA NICZYM W UKROPIE  

NA BOISKU PRZY ULICY ZIELONEJ... 

 

A TYM CZASEM POD RĘKĘ 

PRZYTRZYMUJĄC SUKIENKĘ 

SPACERUJE JAGA DOSTOJNIE 

 

W TOWARZYSTWIE NIEDŹWIADKA- 

TO DOPIERO JEST GRATKA! 

BURSZTYNAMI OBSYPAŁ JĄ HOJNIE! 

 

ZAKRZYKNĘLI SŁUPSZCZANIE: 

NIECH OD DZIŚ TAK ZOSTANIE! 

PRZECIEŻ PARA Z NICH "CZARUJĄCA" 

 

 

 



ONA Z NOSEM KOŚLAWYM  

Z MIOTŁĄ NIE DLA ZABAWY, 

ON W KOLORZE GASNĄCEGO SŁOŃCA 

 

KAŻDY SZUKA SWEJ PARY 

CZY TO MŁODY CZY STARY 

JA PRZECIWNY TEMU NIE BĘDĘ 

SPACERUJĄ ZA RĘCE 

W FUTRZE ON, ONA W SUKIENCE 

A SŁUPSK MA NOWĄ LEGENDĘ 

 

Kacper Znajdek, kl. Ve 

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów 

Dzień muzeów, to coroczne święto obchodzone 18 maja. Został on ustanowiony 

w Moskwie (Rosja) 28 kwietnia w 1977 r.  przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą 

przy UNESCO. 

Jak jest obchodzony ten dzień? 

We wszystkich krajach należących do 

ONZ organizowane są wystawy, seminaria 

i spotkania. 

 

Ogólne informacje 

Dzień 18 maj 

Typ święta międzynarodowe 

Kraje ONZ 

Zwyczaje wystawy, 

seminaria, 

spotkania 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Rada_Muze%C3%B3w


Noc Muzeów 

W majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest „Europejska Noc 

Muzeów pod patronatem Rady Europy. Akcja ta jest ściśle związana z Międzynarodowym Dniem 

Muzeów
. 
. 

We wszystkich miastach Polski - również w Słupsku - organizowanych jest wiele nocnych atrakcji. 

Otwarte są muzea, kina, galerie, biblioteki,  ratusz ze specjalnie przygotowaną na tę okazję ofertą. 

Skierowana jest ona dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy może wybrać coś ciekawego dla 

siebie. 

Szczegółowe informacje nt. Nocy Muzeów w Słupsku można śledzić na stronach: 

http://www.muzeum.slupsk.pl/ 

http://www.slupsk.pl/wydarzenie/noc-muzeow-w-bgsw/ 

 

 

 

 

Aleksandra Chudko kl. 5e  

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
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Wakacje 

Za oknem słonko mocno świeci, 

W ławce wiercą się już dzieci, 

I te młodsze i te starsze, 

Każdy czeka na wakacje! 

 

Książki, teczki i piórniki, 

Czas zamienić na kocyki. 

Każdy o podróży marzy, 

Może w góry, lub na plażę… 

 

Nawet wyjazd pod namioty 

Byłby świetny, ale potem, 

Miło usiąść przy stoliku, 

I zjeść loda na patyku. 

 

Później można pograć w piłkę, 

Lub w basenie siedzieć chwilkę, 

A wieczorem z kolegami, 

Jeździć sobie rowerami. 

 

Dwa miesiące szybko miną, 

W szkole mury powrócimy, 

O przygodach wakacyjnych, 

Jeszcze długo nie zapomnimy. 

 



 

 

Mateusz Praszczak, kl. IV a 

 

 

Wakacje  

Wakacje, wakacje, 

czas wielkiej zabawy, 

 na plaży, na piasku, 

wśród zielonej trawy. 

 Biegamy, skaczemy, pływamy,  

bo dużo czasu wolnego mamy.  

Każdy się cieszy, każdy swawoli, 

możemy się lodów najeść do woli.  

A gdy do domu wieczorem wracamy  

w głowie na jutro nowy pomysł mamy.  

We wrześniu w szkole się spotykamy  



i o wakacjach opowiadamy. 

  

Dominika Kolman kl. IV a 

 

DZIEŃ DZIECKA 

        Dzień Dziecka odbywa się 1 czerwca. Jest to święto obchodzone przez większość dzieci 

w Polsce. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji  Stanów Zjednoczonych 

w 1945r. W Polsce i w krajach słowiańskich święto jest obchodzone tego samego dnia. Tego dnia 

dzieci dostają skromne upominki. W wielu szkołach i przedszkolach dzień dziecka jest również 

obchodzony. 

 

Jak się obchodzi Dzień Dziecka? 

W tym dniu w Polsce jak i w innych krajach ludność podjęła się kultywowania tego obrzędu 

 z tej okazji są organizowane festyny, zabawy i różne atrakcje. 

                               A jak się obchodzi dzień dziecka w Japonii? 

        Od 1948 roku w Japonii 5 maja obchodzi się Dzień Dziecka . Dawniej był to Dzień Chłopca, 

a jeszcze wcześniej był nazywany  dniem konia przypadający w piąty dzień piątego 

miesiąca,  nazwa Koń  pochodzi  z chińskich znaków zodiaku. Tradycje Dnia Chłopca są wciąż 



aktualne, dlatego dziewczynki przystosowały się do chłopięcych tradycji (razem z chłopcami 

składają z papieru hełmy żołnierskie). Obchodzone w marcu święto dziewczynek  i majowy Dzień 

Dziecka są   do siebie  podobne. Oba święta wywodzą się z Chin,  a ich celem jest zabezpieczenie 

pociech przed siłami nieczystymi. 

        We Włoszech to święto obchodzone jest iście po królewsku – dzieci dostają od rodziców 

papierowe korony, spełniane są także ich drobne zachcianki. Oprócz tego "królowie i królowe" 

obdarowywani są ciasteczkami    z wróżbą. 

         We Francji zamiast Dnia Dziecka obchodzony jest Dzień Rodziny. Świętuje się go 6 stycznia. 

Rodzice i dzieci zasiadają do uroczystej kolacji, podczas której podawane jest m.in. ciasto 

z "wróżbami". 

                W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe 

tańczą, śpiewają i puszczają latawce . 

Alicja Owczarek 
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Samsung Galaxy S7 edge – czy warto go kupić? 
 

 Galaxy s7 edge jest obecnie najnowszym z flagowych 

urządzeń samsunga. 

Telefon ten wyróżnia się między innymi zakrzywionym ekranem 

oraz krawędziami, dzięki czemu  jest bardzo wygodny podczas 

trzymania w ręce. Niestety czasem może się nam on łatwo 

wyślizgnąć z ręki. Warto więc uważać na takie wypadki, gdyż 

naprawa pobitego ekranu w tym modelu obecnie kosztuje około 

1200zł. 

Model ten jest jednym z najszybszych telefonów na rynku. Ma on 

bardzo szybki, ośmiordzeniowy procesor oraz jest  wodoodporny. 

Został też wyposażony w niesamowity aparat o rozdzielczości 12 

megapikseli oraz w przednią kamerę o rozdzielczości 5 mpx, które 

pozwalają na wykonywanie bardzo ładnych oraz przejrzystych 

zdjęć. Można je wykonywać nawet w słabo oświetlonych miejscach. 

 Wyświetlacz w tym urządzeniu ma rozdzielczość 4k, czyli najlepszą, jaka dostępna jest na rynku. 

Według nas telefon jest bardzo dobry i wygodny w użyciu.  Niestety, jak każdy telefon ma on także 

wady, a oto niektóre z nich: 

  

• wysoka cena – około 3000zł                   

• jest dość gruby 

• nie mamy dostępu do baterii 

• jest śliski i wypada z rąk                   

 

          

7 ciekawostek o świecie technologii: 

 
1. W ostatnim kwartale 2015 r. Samsung zarobił 5 miliardów dolarów, sprzedając  84,2miliona 

sztuk telefonów. 

 

2.  Supermagnes ma siłę przyciągania sięgającą 120kg, co oznacza, że z jego pomocą dasz radę 

przyciągnąć mały skuter, czy wyłowić rower z jeziora. Ze względu na swoją specyfikę, gadżet 

nadaje się raczej do poważnych zastosowań – ze względu na naprawdę dużą siłę przyciągania, 

używanie go do żartów może być niebezpieczne, do tych celów zalecamy więc magnesy o 

mniejszej sile. 

Nasza ocena to: 

8/10 



 

3. Średnio każdego dnia ponad 1 mld ludzi jest aktywnych na Facebooku. To około 1/7 całości 

populacji ludzi na Ziemii. Poraz pierwszy magiczną barierę 1 mld portal przebił w sierpniu 2015 r., 

zaś w marcu 2016 r. było to już 1,09 mld. 

 

4.  Z Facebooka korzystają nawet babcie! 

Ponad połowa dorosłych (56 proc.) liczących ponad 65 lat, korzystających z Internetu, jest już 

obecnych na Facebooku. 

 

5. Całkiem niedawno mogliśmy zobaczyć pierwszy na świecie smartfon wyposażony 

w elastyczny wyświetlacz, a już inżynierowie z Uniwersytetu Królowej w Kingston zaprezentowali 

pierwszy na świecie smartfon z holograficznym, elastycznym wyświetlaczem. 

6. The Old Republic wydali na swoją grę 200 milionów dolarów. Po jednym roku 

funkcjonowania gry producenci wycofali ją z rynku. 

 

7. Najczęściej kupowaną grą w 2015 roku okazało się Grand Theft Auto V.



Gatunki gier 

 
1.Sportowe-są to gry opierające się na zasadach sportów, oraz ludzi, którzy dany sport wykonują. 

Zazwyczaj jedna gra dotyczy jednej dyscypliny sportowej. Przykładem takiej gry jest seria gier, 

wydawana co roku – „ FIFA”. 

2.Wyścigowe-gry,w których chodzi o najszybsze dotarcie do celu, mety lub pokonanie 

wyznaczonej trasy w danym czasie. W większości przypadków, w tym typie gier porusza się 

samochodem. Przykładem takiej gry jest seria gier „Need for speed”. 

3.Przygodowe-gry, w których jest rozbudowana fabuła, oraz zagadki potrzebne do jej przejścia. 

Fabuła w nich toczy się przeważnie w świecie fikcyjnym. Przykładem takiej gry jest seria 

"Uncharted". 

4.Strzelanki-są to gry opierające się na zabijaniu wrogów. Często w tych grach występują tzw. 

PowerUpy (czyli specjalne, niecodzienne moce).Gry nie są przeznaczone dla młodych osób. 

Przykładem takiej gry jest seria „Call Of Duty”, „Battlefield” . 

5.Edukacyjne-zdecydowanie najbardziej przydatne gry. W większości uczą wielu przydatnych 

umiejętności. Przeznaczone są dla osób w każdym wieku. Przykładem takiej gry są szachy 

internetowe lub kalambury. 

6.Gry Fantasy-gry zawierające fikcyjny świat, bohaterów (trole, orki itp.) i zdarzenia. Można ten 

typ gry porównać do gatunku literackiego o tej samej nazwie. Przykładem takich gier jest „League 

of Legends”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonali: 

Oskar Jabłko 

Kamil Zieliński 

Konrad Wysocki 

Dawid Siemieński 

Maciej Powarzyński 

 



DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

 

Gra terenowa 

 

 Dnia 3 czerwca 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Z tej 

okazji dyrekcja oraz nauczyciele przygotowali dla nas grę terenową. 

 Kilka dni wcześniej uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa miała swój kolor, 

który został do niej przydzielony. O godzinie 11.00 rozpoczęła się gra terenowa. 

 Na początku wysłuchaliśmy wykładu przemiłej pani przewodnik. Dowiedzieliśmy się od 

niej wielu ciekawych rzeczy np. że uczta u Wierzynka została zorganizowana z okazji wesela 

siostry Kaźka Słupskiego. Następnie przedstawiciele grup podeszli do pani Karoliny po zadania. 

 Wszystkie grupy udały się do sal, które zostały im przydzielone.  W każdej sali uczniów 

pilnował strażnik (nauczyciel). Większość zadań była na logikę, ale zdarzały się wyjątki, np. 

trzeba było rozszyfrować i zagrać na cymbałkach melodię oraz określić jak się nazywa. Do 

najzabawniejszych zadań należało zrobienie dziesięciu przysiadów trzymając się za ręce. Na 

zakończenie gry terenowej, uczniowie układali hasło z części układanki, które otrzymali od 

przekupki za monetę. 

 Podsumowując gra terenowa okazała się bardzo ciekawą i interesującą zabawą dla 

wszystkich jej uczestników. 

 

Konkursy 

 klasy czwarte – musiały odtworzyć żywy obraz. Wszystkie występy okazały się tak dobre, 

że jury nie potrafiło wybrać zwycięscy. 

 Klasy piąte – odpowiadały pytania w konkursie wiedzy. Najlepiej przygotowaną klasą 

okazała się 5b. Wśród jej reprezentantów byli: Jan Jerzewski, Kacper Nosal i Marysia 

Kwapisz. 

 Klasy szóste – miały do odtańczenia średniowieczny taniec. Najlepsza w tej konkurencji 

okazała się klasa 6b 

 

 

 

 



Festyn rodzinny 

 

 Festyn rodzinny zawsze odbywał się w niedzielę, lecz tym razem odbył się w Dzień 

Patrona Szkoły. Rozpoczął się o godzinie 16 . Można było wspaniale spędzić czas wolny . Jedną 

z zabaw było  rzucanie ringo do celu. Świetną zabawą było rozlewanie wody przez pana Piotra 

Ceranowskiego przy pomocy węża ogrodowego aby ochłodzić uczestników imprezy. O godzinie 

17.00 uczniowie klas szóstych zatańczyli średniowieczny taniec – Polkę. Na festynie sprzedawane 

były kiełbaski i kaszanki z grilla, różnorodne ciasta oraz  woda z miętą. W międzyczasie 

uczniowie naszej szkoły śpiewali różne piosenki na specjalnie ustawionej scenie. Zwieńczeniem 

festynu było wspólne przeciąganie liny (uczniowie kontra nauczyciele). Wydarzenie w taki 

właśnie sposób zakończyło się o godzinie 19.00. 

 

Uczniowie klas 1 – 3 brali udział w paradzie Gryfitów. Byli oni przebrani w średniowieczne 

stroje. Pochód przeszedł ulicami dookoła szkoły. 

 

Czy wiesz, że...  

Nazwę naszej szkoły wymyśliła pani dyrektor Krystyna Lewandowska. 

 

W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły dziękujemy szanownej dyrekcji oraz nauczycielom 

za wspaniałą zabawę w Dniu Patrona Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


