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Koziorożec-22 XII – 19 I 
Pracowity, dokładny i pilny, bardzo odpowiedzialny i rozsądny, a do tego 

wyjątkowo zdolny - prawdziwy wzór, chociaż za szkołą nie przepada. 

Często wchodzisz w konflikt z nauczycielami, dlatego powinieneś nauczyć 
się panować nad swymi emocjami. Nie masz wielu przyjaciół, ale za to wiernych  
i oddanych. Lubisz, gdy wszyscy wokół Ciebie są szczęśliwi. Najchętniej spędzasz 
czas na otwartej przestrzeni. W tym roku warto, abyś zaangażował się w zajęcia 
wychowania fizycznego, jako że w sporcie właśnie będziesz zdobywać laury. 

 

Wodnik- 20 I- 18 II 
Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole zna. Lubi dyskutować  

i  popisywać się wiedzą, nauka to dla niego przyjemność. 

Nie unikaj klasowych spotkań i zabaw, w końcu jesteś duszą towarzystwa. 
Uważaj jednak, by woda sodowa nie uderzyła Ci do głowy, w końcu nie zawsze 
musisz być w centrum zainteresowania. Osiągasz doskonałe wyniki w dziedzinach 
wiedzy, którymi się interesujesz. Powinieneś jednak w najbliższych miesiącach 
poświęcić więcej czasu na naukę przedmiotów, za którymi nie przepadasz. 
 

Ryby-19 II – 20 III 
  Zdolne i pracowite, bystre i szczere, lubiane przez kolegów. W szkole 

osiągają sukcesy, zwłaszcza w artystycznych dziedzinach. 

Jesteś osobą rozpoznawalną w szkole. Masz poczucie humoru, które 
czasem może kogoś urazić. Czasem najpierw mówisz, potem myślisz. Twoim 
ulubionym przedmiotem jest sztuka. W tym roku osiągniesz znaczący sukces,  
pod warunkiem że nie przegapisz ku temu okazji. Uważnie przeglądaj ogłoszenia  
o konkursach artystycznych. 
 

Baran- 21 III-20 IV 
     Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, lubi szkołę, zrobi wszystko, żeby się  

w niej nie nudzić. Zawsze ma świetny humor. 

W tym roku  wpadnie Ci wiele dobrych ocen. Pamiętaj jednak, że musisz się 
dużo uczyć, by osiągnąć sukces. Nie trać wiary w siebie, bo wszystko jest 
możliwe. Jesteś wesoły i tego nie zmieniaj. Bądź wyrozumiały i sympatyczny  



w stosunku do kolegów i nauczycieli,  a wszystko będzie dobrze. Nigdy się nie 
poddawaj! 
 

Byk- 21 IV-21 V 
       W szkole spokojny i skryty, wytrwały i cierpliwy,  pilny i sumienny - ale  

bez przesady - nie lubi robić nic nadto co musi. Wspaniały przyjaciel ! 

 W pierwszej połowie roku powinieneś dać z siebie wszystko. To, że nigdy 
nie  robiłeś więcej niż musisz, nie znaczy, że od razu możesz sobie odpuszczać 
naukę. Uczysz się dość szybko, więc  poświęć na naukę trochę więcej czasu niż 
zazwyczaj. W tym roku zabłyśniesz na takich przedmiotach jak: matematyka, 
przyroda i technika.  
 

Bliźnięta- 22 V- 20 VI 
Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta każdą ciekawostkę, wszędzie go 

pełno. 

Jesteś bardzo zabawny i szczery, ale pamiętaj, by swoimi nazbyt 
szczerymi uwagami nikogo nie urazić. Musisz nauczyć się odróżniać szczerość  
od zwykłej złośliwości. Staraj odnosić się do kolegów i nauczycieli z sympatią  
i życzliwością, a na pewno spotka Cię miła niespodzianka.  
 

Rak- 21 VI- 22 VII 
Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy. Obdarzony bujną wyobraźnią, żyje  

w świecie marzeń.  

Jesteś jednym z klasowych prymusów. Nauka to dla ciebie przyjemność, 
nie obowiązek. Masz świetny kontakt z nauczycielami. Pamiętaj jednak, że każdy 
czasem musi się wyluzować. Spędzaj więcej czasu z przyjaciółmi, nie tylko tymi 
wirtualnymi. Jeśli wyjdziesz z domu i otworzysz się na innych ludzi, zawrzesz  
w tym roku przyjaźń na całe życie. 
 

Lew-23 VII – 22 VIII 
Zdolny i ambitny, zawsze chce być pierwszy. Uwielbia rządzić w klasie, 

często pełni funkcję przewodniczącego. 

Uwielbiasz być w centrum uwagi i stawiać na swoim, co nie zawsze zjednuje 
Ci przyjaciół.  Nie przepadasz za nauką, choć nie przychodzi Ci ona z trudem.  
W najbliższych miesiącach postaraj się lepiej zorganizować i nie zostawiaj 
wszystkiego na ostatnią chwilę. Nieco systematyczności a ukończysz obecny rok 
szkolny jako jeden z najlepszych uczniów. 
 

Panna-23 VIII – 22 IX 
Lubi samotność. Nie przepada za szkołą, choć uczy się sumiennie, jednak 

nie dla stopni czy  wyróżnień. Prawdziwa indywidualistka. 



Nie przepadasz za szkołą, którą traktujesz jako zło konieczne. Wolisz 
pracować samodzielnie, a nad towarzystwo ludzi przedkładasz kontakty  
ze zwierzakami. Powinieneś przyłożyć się do nauki przedmiotów ścisłych, takich 
jak przyroda i matematyka. Spróbuj też zaufać innym i zrealizować jakiś szkolny 
projekt we współpracy z kolegami. 
 

Waga-23 IX – 23 X 
Sympatyczna i towarzyska, mądra i zdolna, łatwo osiąga w szkole sukcesy. 

Lubiana przez rówieśników i nauczycieli. 

Jesteś bardzo sympatyczną osobą. Uwielbiasz spędzać czas poza domem, 
na świeżym powietrzu – w kontakcie z przyrodą.  Swoją energię spożytkuj  
w nadchodzących miesiącach na pracę w młodzieżowych organizacjach,  
np. w Samorządzie Szkolnym. Jesteś bowiem osobą, która może zmienić świat. 
Zrób coś dla innych. 
 

Skorpion-24 X – 21 XI 
Żarliwy i przebojowy. W szkole do nauki podchodzi z pasją, wszystko go 

interesuje. 

Uczysz się z łatwością - wystarczy, że nie zapomnisz zajrzeć wieczorem  
do książek i zeszytów a sukces murowany. Jesteś dość wrażliwy i łatwo Cię 
zdenerwować. Postaraj się w tym roku nabrać do siebie dystansu i nie 
przejmować się wszystkim, co o Tobie mówią inni.  
 

Strzelec-22 XI – 21 XII 
Zdolny, bystry, gadatliwy.  Do szkoły chodzi z chęcią, lubi 

współzawodnictwo.  

Startujesz we wszystkich konkursach, przez co nie zawsze jesteś w stanie 
należycie się do nich przygotować. Powinieneś sprecyzować swoje 
zainteresowanie i poświęcić się ulubionej dziedzinie wiedzy. Pamiętaj , że nie  
da się trzymać wszystkich srok za ogon. 
 

Opracowała Paulina Błądek z klasy 6c 

 
 

Pamiętajcie, aby nie traktować na poważnie horoskopów, jak i wszelkiego 

rodzaju przepowiedni. Należy do nich podchodzić z przymrużeniem oka. To my 

sami kształtujemy swój los i najczęściej od nas zależy, co przydarzy nam się  

w życiu. Jeśli czynimy dobro, ono do nas wróci. Jeśli popełniamy złe uczynki, 

prędzej czy później, przyjdzie nam za nie zapłacić. 

 

 



 
 
Za nami rok pełen astronomicznych spektakli na niebie. 

Przed nami kolejne emocjonujące miesiące. Co zdarzy 

się na niebie, co zobaczymy gołym okiem, a co przez 

lornetkę? Oto kalendarium najciekawszych zjawisk 

astronomicznych, które czekają nas w 2012 roku : 

 

Wenus „tańcząca” przed Słońcem 

Wydarzeniem roku będzie przejście planety Wenus 

przez tarczę Słońca. Ostatnio zjawisko to mogliśmy 

obserwować w czerwcu 2004 roku. Przejścia należą do 

niezwykle rzadkich zjawisk, ponieważ zdarzają się zazwyczaj co ponad 200 lat. 

Na to niecodzienne zjawisko musimy zaczekać do 6 czerwca, do godziny 7.00. 

roje meteorów 

Meteory nigdy nie zawodzą! W 2012 r. niebo nad naszymi głowami przecinać będą 

liczne meteory. Wśród nich w rolach głównych wystąpią: w styczniu – 

kwadrantydy, w kwietniu - lirydy, w sierpniu - perseidy czy w listopadzie-  

leonidy. 

zaćmienia 

W 2012r. czekają nas dwa zaćmienia Słońca. Do pierwszego dojdzie 20 maja, do 

drugiego– 13 listopada. Niestety, mieszkańcy Europy nie będą mogli ich 

podziwiać. Księżyc także nie pozostanie w tyle. Pierwsze zaćmienie tego 

naturalnego satelity Ziemi będzie miało miejsce 4 czerwca. Warto jednak 

zapamiętać datę 28 listopada – wówczas zaćmienie Srebrnego Globu da się 

zaobserwować z Polski, pod warunkiem, że pozwoli na to pogoda. 

koniec świata 

Z pewnością  najbardziej intrygującą i niepokojącą datą w 2012 roku jest dzień 

21 grudnia. Według kalendarza Majów w tym dniu ma nastąpić koniec świata. 

Niektórzy twierdzą, że najbardziej ucierpi Europa, która po prostu zamarznie. 

Inni uważają, że Ziemię pochłonie gigantyczna fala tsunami lub uderzy w nas 

olbrzymi meteor. Na szczęście przetrwaliśmy już niejeden „koniec świata”  

i miejmy nadzieję, że i tym razem przepowiednia się nie ziści. Nie brakuje opinii, 

że Majowie po prostu nie dokończyli z jakiś powodów swego kalendarza i nie 

należy tego faktu odczytywać jako zapowiedzi katastrofy.  

 
Przeżycia kolejnego końca świata życzy Wam  

Oskar Misiak z klasy 5b 

Źródło : www.twojapogoda.pl 
 



 
 

  

W styczniu nasze babcie i nasi 

dziadkowie mają swoje święto. Wówczas 

wręczamy im kwiaty, czekoladki  

i upominki. Z pewnością największą dla 

nich wartość mają te, które wykonaliśmy 

własnoręcznie. Nasze babcie i nasi 

dziadkowie ze wzruszeniem wysłuchają 

też przygotowanych dla nich życzeń, 

piosenek i wierszyków. 

 Okazuje się jednak, że Dzień Babci 

i Dzień Dziadka nie mają długiej tradycji. W Polsce pomysł na święto babci 

narodził się w 1964 r. na łamach tygodnika „Kobieta i życia”. Znacznie później 

Polacy zaczęli też obchodzić święto dziadka.  

 Z kolei Rosjanie święcą Dzień Babci i Dziadka dopiero od 2009r.  

To rodzinne święto nie ma w Rosji oficjalnej daty obchodów. Obchodzi się je 

zazwyczaj w październiku lub w listopadzie. 

 Natomiast w Stanach Zjednoczonych 

istnieje Narodowy Dzień Dziadków, który 

ustanowił prezydent Jimmy Carter w 1978 r. 

Symbolem amerykańskiego święta babć  

i dziadków są: kwiatek niezapominajka oraz 

oficjalny hymn „A song for Grandma and 

Grandpa”. W tym dniu w szkołach, kościołach 

i domach spokojnej starości organizuje się 

uroczystości. Święto celebruje się również  

w rodzinnym gronie, na przykład przy ognisku 

czy grillu. Amerykańskie dzieciaki są 

zachęcane przez dorosłych do pomocy 

najstarszym członkom rodziny. Święto 

obchodzi się we wrześniu.  

 My również pomagajmy na co dzień ,  

a nie tylko od święta, naszym babciom i dziadkom. Nigdy nie zapominajmy, jak 

wiele im zawdzięczamy. Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególna okazja, aby 

podziękować im za ich miłość, troskę a nierzadko też poświęcenie.  
 

Opracowały Natalia Cholewińska i Julka Brajczewska  

 

 



 
 

Ferie i  zimowe weekendy to wymarzony czas zabaw 
na śniegu i lodzie. Nie wolno jednak zapominać  

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących 
tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak  

i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. 
W tym artykule przedstawię wam zasady, których 

warto przestrzegać w trosce o swoje zdrowie  
i bezpieczeństwo. 

 

 Wychodząc na dwór podczas minusowych temperatur, ubieraj się 

stosownie do pogody tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego 

organizmu. Idąc na górkę czy dłuższy spacer w zimowej aurze, weź ze sobą 

ciepły napój w termosie.  

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z 

dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że 

zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj 

szczególną ostrożność, będąc w pobliżu jezdni.  

 Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, 

usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie czy gałęzie 

drzew. Ponadto dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie, 

nie przechodź w poprzek toru. 

 Pamiętaj, że zagrożenie dla twojego zdrowia, a nawet życia, stanowią 

zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu.  

 Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym 

pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych. 

 Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może to skończyć się wypadkiem. 

 

Fantastycznych i bezpiecznych zabaw na śniegu, i lodowiskach życzy Wam 
Karolina Ollik z klasy 6d 



 

 
Jak na prawdziwego kibica przystało, 

postanowiłem osobiście pojechać na mecz 

Czarnych do ERGO Areny w Sopocie. 

Chciałem na własne oczy zobaczyć, jak 

pokonujemy zespół z Sopotu. 

Niestety zamiast zwycięstwa 

musiałem przełknąć gorycz porażki.  

Mecz, który rozegrano 30 

grudnia,  od samego początku nie 

układał się po myśli zawodników  

ze Słupska. Grali słabo w każdym elemencie.  

Dochodziło  

do nieporozumień, których konsekwencją były częste 

straty piłki. Zawodnicy nie trafiali z niemal pewnych pozycji. Treflowi  udało się 

przejąć inicjatywę. Sopocianie byli bardzo skuteczni i wychodziło im prawie 

wszystko. Prowadzili 36:21 w połowie kwarty i całkowicie 

kontrolowali sytuację na parkiecie. 

W drużynie Czarnych jedynie  Stanley 

Burrell próbował ratować wynik. Był skuteczny  

w rzutach wolnych. Zachęcał kolegów do lepszej 

gry, jednak na nic się to zdało. Wprawdzie przed 

końcem spotkania Czarni odrobili część strat, 

jednak zabrakło im czasu, aby doprowadzić 

choćby do remisu i dogrywki.  Ostatecznie 

przegrali mecz pięcioma punktami. 

Najlepszym graczem Energii Czarnych był 

Stanley Burrell, który zdobył aż 30 punktów i miał 6 asyst. 

Nie otrzymał on jednak wystarczającego wsparcia ze strony kolegów, tylko 

Mantas Cesnauskis ze Scottem Morrisonem przekroczyli barierę 10 zdobytych 

punktów. Dla Trefla po 19 punktów zdobyli Wiśniewski z Malletem, a wyłączony  

z gry w pierwszej połowie Koszarek dołożył kolejne 16. Ostatecznie mecz 

zakończył się wynikiem 89:84 dla Trefla.  

Mecz pokazał, że w naszej drużynie brakuje ducha walki. Zawodnicy byli 

ospali i nieskuteczni. Mam nadzieję, że to jedynie krótkie zmęczenie, po którym 

nie zostanie śladu w nowym 2012 roku.   
Markos z klasy 6c 

 



 
 

 

Karnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów  

i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli,  

a kończy we wtorek przed Środą Popielcową. W tym roku 

karnawał trwał od 6 stycznia do 21 lutego. 

W okresie karnawału bywamy na balach, nierzadko też 

sami organizujemy imprezy i prywatki, tak zwane „domówki”. 

Aby zabawa była udana warto zadbać o szczegóły: miejsce, strój 

czy muzykę. W tym artykule przedstawimy Wam kilka porad, 

przydatnych nie tylko podczas karnawałowego szaleństwa.  

miejsce 

Organizując „domówkę” zadbajcie o to, aby uczestnicy zabawy 

mieli miejsce, w którym będą mogli odsapnąć od szaleństw  

na parkiecie i pogadać bez konieczności przekrzykiwania się  

z powodu głośnej muzyki.  

strój 

Nasza rada dla wszystkich jest prosta: strój powinien być 

efektowny, ale nie krzykliwy. Pamiętajcie, że we wszystkim 

należy zachować umiar. Zatem nadmiar ozdób nie jest wskazany. Ponadto  

o  przygotowaniu stroju należy pomyśleć przynajmniej kilka dni przed imprezą. 

Przecież chodzi nie tylko o to, żeby dobrze  wyglądać, ale przede wszystkim, by 

dobrze się czuć w tym, co się ma na sobie. 

 muzyka 

Odpowiednia muzyka to klucz do sukcesu. Podczas organizowanej 

przez Was imprezy wczujcie się w rolę zawodowego DJ-a. Zadbajcie  

o to, by każdy mógł posłuchać czegoś dla siebie. Naszym zdaniem 

podczas dobrej zabawy nie powinno zabraknąć piosenek takich jak: 

LMFAO - Party Rock Anthem, Rihanna ft.Calvin Harris -We Found 
Love czy Pitbull ft. Marc Anthony-Raun Over Me.  
 

Na pewno nie chcecie, żeby w zabawie przeszkodzili Wam 

rozłoszczeni sąsiedzi, a tym bardziej wezwana przez nich policja. 

Dlatego dobrze jest uprzedzić mieszkające obok Was osoby, że tego 

wieczoru będzie głośniej i uprzejmie poprosić o wyrozumiałość. 

Jeszcze lepiej jest zaprosić sąsiadów do wspólnej zabawy! 
Udanych „domówek” życzą Wam 

 Agnieszka Triba i Julia Nosal z klasy 6c 
 



 

 
 Co roku w piątek przed środą popielcową rozpoczyna się 

karnawał w Rio de Janeiro. Impreza trwa 5 dni!  Jednym  

z najpopularniejszych tańców brazylijskiego  karnawału jest 

samba. Członkowie szkół tanecznych przygotowują się do 

karnawałowego maratonu przez cały rok. Dla nich karnawał to czas 

rywalizacji oraz okazja do zaprezentowania swoich umiejętności. 

Każda ze szkół marzy o uznaniu jej za najlepszą.  

Podczas brazylijskiego karnawału ulicami miasta wędrują niezliczone 

parady. Tancerze i muzycy w niezwykłych, wielobarwnych kostiumach prezentują 

się na tak zwanych sambodromach – olbrzymich, ruchomych platformach. Ponadto 

w czasie karnawału w całym Rio de Janeiro odbywają się koncerty i bale maskowe. 

 W tym roku zabawa w Rio de Janeiro rozpoczęła się 17 lutego i trwała 

nieprzerwanie do 21 lutego. Brazylijski karnawał przyciągnął, oczywiście, tłumy 

turystów.  Szacuje się, że w tym roku w rytmie samby bawiło się ponad 100 

tysięcy gości z całego świata. 

 Warto wiedzieć, że nazwa „karnawał”  pochodzi od łacińskiego słowa 

„carnavale”, co oznaczało „pożegnanie mięsa”. Termin nawiązuje zatem  

do rozpoczynającego się w Środę Popielcową okresu postu. 

 Karnawał obchodzi się nie tylko w Rio. Huczne zabawy i parady odbywają 

się także w Wenecji, Londynie, Belgii, Danii czy na Wyspach Kanaryjskich. 
Opracowała Julia Świechowska 

 

 Na zabawę karnawałową warto wybrać się w ciekawym, oryginalnym stroju. 

Pragnę zaprezentować pomysł na strój dla dziewczyny. Proponuję pojawić się na 

balu karnawałowym w przebraniu hipiski.  

Materiały: kolorowa chustka, bluza w kwiatki, fikuśne spodnie – najlepiej z 

rozszerzanymi nogawkami, tzw. dzwony, farba do twarzy, sandałki 

Materiały do zrobienia pacyfki: karton, farby, nożyczki, wstążka 

Sposób wykonania stroju: 

Zakładamy bluzkę i spodnie, które dodatkowo możemy ozdobić motywami 

kwiatowymi. Na głowie zawiązujemy chustkę. Następnie dekorujemy nasze 

sandałki, np. kwiatkami z materiału lub koralikami.  Potem farbami malujemy na 

twarzy serduszka i kwiatki. Dopełnieniem stroju będą długie, odlotowe kolczyki.  

Prawdziwy hipis nie wystąpi bez pacyfki. Aby ją wykonać, na kartonie szkicujemy 

jej wzór, który potem wycinamy i malujemy złotą farbą. Dziurkaczem robimy 

otwór, przeciągamy wstążkę i ozdobę wieszamy na szyi.  
Udanej zabawy karnawałowej życzy Ania Strzelecka z klasy 6c 

 



 
Walentynki to  święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Ze świecą by 

dziś szukać osoby, która nie skojarzyłaby wspomnianej daty 

z piętrzącymi się na sklepowych półkach różnej „maści” 

serduszkami. Zapewne też wielu z Was, Kochani Czytelnicy 

„Piątaka”, czekało na ten dzień ze zniecierpliwieniem, 

zastanawiając się, czy jakaś walentynka wzbudzi na Waszej 

twarzy uśmiech. Wiadomo, każdy z nas lubi otrzymywać 

wyrazy sympatii.  

Patron święta zakochanych, czyli św. Walenty, był 

rzymskim kapłanem, żyjącym w III w. n.e. Zapamiętano go 

jako biskupa, który, wbrew zakazowi cesarza, błogosławił zaślubiny rzymskich 

żołnierzy. W tamtych  czasach rzymskim wojakom nie wolno było się żenić. 

Ówczesny imperator Klaudiusz III Gocki lub Got uważał, że żołnierz jest 

bardziej w wojnę zaangażowany, jeśli nie musi rozmyślać o porzuconej na czas 

wojny żonie i rodzinie. Święty Walenty miał inne zdanie na ten temat.  

Z pewnością wierzył, że jedynie miłość może wszystko zwyciężyć. Za swe 

przekonania i działalność został uwięziony. Jak głosi legenda, zakochał się 

wówczas w niewidomej córce strażnika. Ponoć dziewczyna dzięki potędze jego 

uczucia odzyskała wzrok. Gdy wieści o tym dotarły do cesarza, ten kazał 

uśmiercić Walentego. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku. 

   Dzisiaj walentynki prowokują nas do całkiem sympatycznych wyznań, 

których nierzadko wstydzimy się, nie wiadomo dlaczego, na co dzień. No bo czy 

tak trudno powiedzieć komuś , ot tak od niechcenia, że się go lubi, ceni i darzy 

niekłamaną sympatią? Na pewno za to się na nas nikt nie pogniewa.  

 Zachęcamy Was do szczerych wyznań i rozmów o swoich uczuciach nie 

tylko z okazji walentynek. Naszym zdaniem – warto! Pamiętajcie – nie jest 

wstydem mówienie o swoich uczuciach, zarówno tych pozytywnych, jak  

i negatywnych. Wstydliwe bywa tylko kłamstwo i działanie wbrew sobie.  
Redakcja 

Samolot miłości 
Razem lećmy na planetę miłości, 

Mimo ścigającego nas czasu i piętrzących się zawiłości. 

Wiem, że zawsze chcę być tylko z Tobą, 

Wtedy nic nie będzie mi przeszkodą! 

Mimo iż wszyscy kłamią i plotki rozsiewają, 

Już wkrótce „Ja” i „Ty” stworzymy  „My”. 

 
Autorem zaprezentowanego powyżej walentynkowego wierszyka jest Paweł Smoliński z klasy 6c.  

 



 

 
Zima to piękna pora roku, ale niestety niekorzystnie wpływająca 

na nasze zdrowie. Łatwo wtedy o przeziębienia, kłopoty z gardłem  

czy katar. Dlatego też o tej porze roku szczególnie powinniśmy zadbać  

o nasz organizm.  

W tym artykule chcę Was zachęcić do sporządzenia syropków, 

spożywanie których uchroni Was przed kłopotami ze zdrowiem. 

Zaproponowane przeze mnie specyfiki są łatwe w przygotowaniu. 

Zawierają naturalne składniki, mające zbawienny wpływ na „zimowe” 

dolegliwości, o czym dobrze wiedzieli nasi przodkowie. Przygotowany przez Was 

syropek możecie też zaserwować Waszym bliskim – na przykład babciom  

i dziadkom. Na pewno docenią taki upominek. 

syropek czosnkowy 
składniki: dziesięć ząbków czosnku, dwie cytryny, dwa kubki wody mineralnej  

sposób przyrządzenia: 
Dokładnie wyszoruj cytryny pod bieżącą wodą. Następnie wyciśnij 

z nich sok i wlej do garnuszka. Zmiażdż ząbki czosnku i dodaj  

do soku z cytryn. Wlej wodę do garnuszka z sokiem i czosnkiem,  

i odstaw całość na 24 godziny. Po upływie doby przecedź płyn i wlej do butelki.  

 

Syropek czosnkowy można przechowywać w lodówce do trzech tygodni. 

Spożywaj łyżeczkę specyfiku raz dziennie, na przykład po kolacji. 

syropek pomidorowy 
składniki: kubek soku pomidorowego, dwa ząbki czosnku, czubata łyżka 

posiekanej rzeżuchy, dwie łyżki kiełków soi lub soczewicy 

sposób przyrządzenia: 
Zmiksuj na papkę kiełki, rzeżuchę oraz zmiażdżone ząbki czosnku. Dodaj sok 

pomidorowy i starannie wymieszaj składniki. Na koniec przelej syrop do butelki. 

 
Syropek pomidorowy należy szybko spożyć, ponieważ można go 

przechowywać, oczywiście w lodówce, najwyżej dwa dni.  
 

Na zimowe wieczory i zimowe przeziębienia polecam także gorącą 

herbatę z miodem, cytryną, malinami oraz imbirem.  
Zebrała i opracowała Julka Brajczewska z klasy 5b 

źrodło: „ Cecylka Knedelek, czyli książka kucharska dla dzieci”  

 

 



 

 
  

Wywiad z Panią Joanną Brajczewską, która prywatnie jest moją 

mamą 

 
Cześć Mamo! Udzielisz mi wywiadu do gazetki szkolnej? 
Zrobię to z przyjemnością. A czego będzie dotyczył ten wywiad? 

Chciałabym porozmawiać o Twojej pracy. 
W takim razie zaczynajmy. 

Gdzie pracujesz?  
Pracuję w piekarni w Słupsku przy ulicy Jaracza 12. Prowadzę ten interes razem 

z Twoim tatą. Piekarnia ta jest rodzinnym interesem od dwudziestu jeden lat.  

Jakie są zalety i wady Twojej pracy?  
Wadą mojej pracy jest to, że muszę bardzo wcześnie wstawać, czyli ok. czwartej 

rano. Poza tym piekarni nie można zamknąć na dłuższy czas, więc praktycznie 

pracuję przez cały rok. Mogę wziąć tylko krótki urlop, ale wtedy w pracy musi 

zastąpić mnie mój tata. Dużą zaletą jest to, że zawsze mamy świeże pieczywo. 

Kolejna zaleta to pewność, że prowadzę pewny interes, bo ludzie zawsze będą 

kupowali pieczywo.  

Na czym polega Twoja praca? 
Moja praca polega na zarządzaniu piekarnią i pracującymi w niej ludźmi. 

Codziennie muszę planować produkcję, kontrolować zapasy w magazynach  

i zamawiać brakujące półprodukty: mąkę, margarynę, drożdże, sól, cukier i wiele 

innych. Prowadzę również księgowość i rozliczenia z ZUS – em, czyli Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Kim chciałaś zostać, kiedy byłaś mała?  
Bardzo chciałam zostać kosmetyczką, ponieważ zawsze podobały mi się zabiegi 

związane z pielęgnacją twarzy i ciała. 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. 
 

Wywiad przeprowadziła i zredagowała Julka Brajczewska 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

  

Jeżeli przejrzeliście już kalendarz, niektórzy z Was na pewno 

zauważyli, że w tym roku trzykrotnie trzynasty przypada w piątek. 

Dzieje się tak w styczniu,  kwietniu i  lipcu. Wielu Polaków sądzi, że 

piątek trzynastego to pechowy dzień. Jednak zdania na ten temat są 

podzielone. Dlaczego akurat trzynasty dzień miesiąca przypadający w 

piątki jest, wg przesądnych, pechowy? Prawdopodobnie przesąd ten 

wywodzi się z odległej przeszłości, aż ze średniowiecza.  

W piątek trzynastego spalono na stosie ostatniego mistrza zakonu 

Templariuszy. Członkowie tego zakonu zostali posądzeni  

o bałwochwalstwo i czary przez króla Francji- Filipa Pięknego. Eliminując 

zakonników, francuski król chciał przejąć ich legendarny majątek i uniknąć 

spłacania długu zaciągniętego właśnie u Templariuszy. Od tego czasu z zakonem 

tym wiązano wiele niezwykłych opowieści i podań.  

      Polacy to, według mnie, przesądny naród. Świadczą o tym chociażby różne 

gusła, w które wierzymy. Dla przykładu przytoczę niektóre z nich: Dzień 

rozpoczyna się dla Ciebie pechowo, gdy czarny kot przebiegnie Ci 

drogę. Aby uniknąć złego losu, nie należy przechodzić pod drabiną. 

Wierzymy również, że stłuczenie lustra oznacza pecha, który będzie 

nas prześladować aż siedem lat! Z obawy przed nieszczęściem 

staramy się nie rozsypać soli. Z pewnością też nieraz widzieliście 

ludzi, którzy łapią się za guziki na widok kominiarza.  

Ponadto niektórzy z nas przypisują magiczną moc pewnym  

przedmiotom. Podkowa, figurka słonika z wzniesioną w górę trąbą czy 

czterolistna koniczyna mają ich posiadaczowi zapewnić szczęście. 

 Mam nadzieję, że nasi Czytelnicy nie są zbyt 

przesądni, a swoje sukcesy i porażki uzasadniają w nieco 

inny, racjonalny sposób. Są ludzie, którzy mieszkają pod 

jednym dachem z czarnym kotkiem i wcale nie narzekają 

na nadmiar pechowych zdarzeń. 
 

Opracowała Julia Świechowska 

    

 

 



 

 Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać 
Cyceron 

 

 W XVI w. Mikołaj Rej – polski poeta i prozaik,  napisał:  Polacy nie gęsi i 
swój język mają. Trzeba Wam wiedzieć, że w renesansowej Polsce teksty pisano 

w języku łacińskim, natomiast Rej postulował o to, aby zacząć stosować w piśmie 

ojczystą mowę. Był pierwszym, obok Marcina Bielskiego, pisarzem, który dbałość 

o język polski pojmował jako przejaw patriotyzmu, przejaw służby 

Rzeczypospolitej. Pisał więc nie po łacinie, ale po polsku właśnie. 

 Warto dziś przypomnieć sobie sentencję Mikołaja Reja, gdyż 21 lutego 

obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez 

UNESCO w 1999r., gdyż, zdaniem tej organizacji, niemal połowa z 6000 języków 

świata zagrożona jest zanikiem. Od 1950 r. zanikło 250 języków!  

W dobie globalizacji, Internetu i sms-ów przestajemy dbać o czystość i precyzję 

naszego języka. Posługujemy się skrótami, na czatach, portalach internetowych, 

w sms-ach nie zwracamy uwagi na poprawność ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

bezkrytycznie przyjmujemy pojęcia z innych języków. Jeśli Wy – młodzi już dziś 

nie zadbacie o polszczyznę, w przyszłości Wasze dzieci nie będą w stanie 

poprawnie się nią posługiwać. 
Natalia Cholewińska z klasy 5b  

 

Wkrótce szóstoklasiści przystąpią do egzaminu końcowego – już na 

początku kwietnia zmierzą się ze sprawdzianem kompetencji. Podczas testu będą 

musieli wykazać się takimi umiejętnościami jak: czytanie ze zrozumieniem, 

rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktycy, korzystanie z informacji oraz 

pisanie. Na pewno wiecie, że w ocenie pracy literackiej jednym z kryteriów jest 

poprawność ortograficzna. Zatem w trosce o naszych szóstoklasistów 

postanowiłyśmy zaprezentować wierszyki, ułatwiające zapamiętanie zasad 

ortograficznych. Kochani Szóstoklasiści – powtórkę ortografii czas zacząć: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kłopotliwe samo h  

Dość szczególną skłonność ma:  

Lubi "hałaśliwe" słowa:  

huk, harmider, hałasować,  

Heca, hurmem, hej, hop, hura,  

Hola, horda, hejnał, hulać,  

Hasać, halo, hop, wataha...  

W tych wypadkach się nie wahaj! 

Zawsze osobno nie  

z czasownikiem 

Zupełnie odwrotnie zaś z 

rzeczownikiem! 

Przymiotnik także z nie 

razem stoi 

Również przysłówek go 

się nie boi ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj zawsze tu! 

Pisz otwarte zwykłe u 

W słowach: skuwka i zasuwka, 

Gdyż wyjątkiem są te słówka. 

W cząstkach:- unka, -un i –unek: 

Opiekunka, zdun, pakunek. 

Pisz je także w cząstce –ulec, 

Więc budulec i hamulec. 

W ulu, dwu, gdzie u litera 

Wyraz kończy lub otwiera. 

Wreszcie - niech nikt nie kreskuje 

W czasowniku cząstki - uje. 

Powiedz to każdemu gapie 

co z dyktanda pały łapie, 

że wyrazy: Anastazja, 

telewizja, fuzja, Azja, 

Francja, akcja i akacja, 

lekcja, porcja oraz racja, 

sesja, pensja i hortensja, 

misja, scysja i pretensja 

w dopełniaczu mają "-ji" ! 

Kto to wie, z jedynek drwi. 

 

Za to: Dania, Julia, armia, 

Anglia, fobia, linia, Daria 

Portugalia i Hiszpania, 

A ponadto kwiat konwalia 

W dopełniaczu lubią „-ii”! 

Kto to wie, z jedynek drwi. 

 

Zaś aleja i nadzieja, 

Knieja, breja i mierzeja, 

Również: koja, kaznodzieja, 

Orchidea i idea 

W dopełniaczu wielbią „-i”! 

Kto to wie, z jedynek drwi. 
 

Z z kropeczką tam wstawiamy, 

gdzie na g je wymieniamy. 

Tak więc nóżka, no bo noga 

albo dróżka, no bo droga. 
 

Wielką literę tam zawsze dasz, 

gdzie nazwę kraju lub miasta masz. 

Również w imionach i nazwiskach, 

a także w kocich i psich przezwiskach. 

Małą literę z kolei wstawiasz, 

gdy o mieszkańcu miasta rozmawiasz; 

Także w przypadku przymiotnika 

wielkiej litery jak ognia unikaj. 
 

Nikną wszelkie niepokoje, 

Kiedy stwierdzę: dwójka -dwoje. 

Nie drży także ma stalówka 

Pisząc: -ówna, -ów, -ówka. 

Zaokrąglam ó w dwu słowach: 

ósmy, ów bo: osiem, owa. 
 


