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 Kwiecień to prawdziwe święto 

książki. 2 kwietnia obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Książki  

dla Dzieci, zaś 23 kwietnia  - 

Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich.   

 Międzynarodowy Dzień Książki 

dla Dzieci ustanowiono w 1967r. Jego 

celem jest zachęcanie najmłodszych 

do czytania. Nie bez powodu święto 

przypada na 2 kwietnia. Jest to 

bowiem dzień, w którym przyszedł  

na świat genialny baśniopisarz Hans 

Christian Andersen. Co roku gospodarzem święta jest inne państwo. 

Po raz ostatni Polska organizowała to święto w 1977r. Wówczas motto 

brzmiało: Książka moim oknem na świat.  Jego autorem był Wojciech 

Żukowski. Warto też wiedzieć, że na okoliczność Międzynarodowego 

Dnia Książki dla Dzieci w Polsce w 2007 r. zainicjowano akcję „Cała 

Polska czyta dzieciom”. W tym roku patronem święta książki były 

Stany Zjednoczone. 

 Jak powszechnie wiadomo, w dzisiejszych czasach książka 

często przegrywa z telewizją czy grami komputerowymi, co oznacza, 

że dzieci, ale i dorośli,  sięgają po książki coraz rzadziej. Potwierdziła 

to przeprowadzona przez nas ankieta. Na szczęście wśród uczniów 

naszej szkoły nie brakuje dzieciaków, które z przyjemnością czytają 

literaturę, nie tylko obowiązkowe lektury. Jak ustaliłyśmy,  

do ulubionych autorów naszych uczniów należą: Hans Christian 

Andersen, Clive Staples Lewis, Jeff Kinney, Małgorzata Musierowicz 

czy Brandon Mull.  

 Zachęcamy Was do czytania książek. Naszym zdaniem rozwijają 

one wyobraźnię i uczą empatii.  
Zebrały i pracowały: Ala Rosińska, Ola Cisek i Martyna Kwiatkowska z kl.  4b 



 

Z kolei Światowy Dzień Książek  

i Praw Autorskich ustanowiła  

w 1995r.  organizacja UNESCO. 

Data tego  święta również jest 

symboliczna. 23 kwietnia zmarli 

William Szekspir, autor takich 

dramatów jak „Hamlet” czy 

„Makbet” oraz Miguel de Cervantes, 

twórca  „Przemyślnego szlachcica 

Don Kichote z Manczy”.  

Pomysł tego święta zrodził  

w 1923 r. w Katalonii, krainie leżącej w dzisiejszej Hiszpanii. 

Początkowo proponowano, by święto obchodzić 7 października, w dniu  

domniemanych narodzin Cervantesa.  W każdym razie w Hiszpanii 

święto książki obchodzone jest od 1930r. Warto wiedzieć, że 23 

kwietnia to dzień św. Jerzego – pogromcy smoka. Wówczas 

Katalończycy obdarowują kobiety różami. Z czasem kobiety zaczęły 

odwdzięczać się mężczyznom. Jednak zamiast kwiatów wręczały im 

książki, sugerując, jak mi się wydaje, że cenią mężczyzn 

inteligentnych i oczytanych. 

Zapamiętajcie – 23 kwietnia obchodzimy święto książki. 

Pomysłodawcami święta są Katalończycy. 
Zebrał i opracował Mateusz Lewna 

 

W związku z kwietniowymi świętami książki nasze redaktorki 

postanowiły porozmawiać z nauczycielką bibliotekarzem – panią 

Małgosią Nastalską. 

 

Werka  i Wera : Dzień dobry. Czy mogłybyśmy przeprowadzić  

z Panią wywiad? 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes


Pani Małgorzata Nastalska: Tak, oczywiście. 

W i W: Które klasy czytają najwięcej książek – młodsze czy starsze? 

PMN: Zdecydowanie młodsze. 

W i W: Jakie książki najczęściej wybierają maluchy? 

PMN: Młodsze dzieci lubią czytać różne książki , najczęściej są to 

baśnie i bajki. 

W i W: A jakie książki poleciłaby Pani  starszym dziewczynkom? 

PMN: W naszej bibliotece jest wiele ciekawych książek dla dzieci  

i młodzieży. Trudno mi  wskazać jednego – konkretnego autora . Mamy 

dział literatury obyczajowej, w którym znajduje się mnóstwo 

ciekawych pozycji, chętnie czytanych przez dziewczyny. Zachęcam 

nasze uczennice, aby  tam zajrzały. Na pewno się nie zawiodą. 

W i W: Dziękujemy za rozmowę. 
My, ze swej strony, chciałybyśmy polecić Wam książki: „Hobbit, 

czyli tam i  z powrotem ” oraz ”Laila Winter   

i Królestwo Pięciu Słońc”. Pierwsza  

z wymienionych powyżej pozycji opowiada   

o przygodach tytułowego stworzonka, czyli 

Bilbo Bagginsa - hobbita. Bohater 

wyrusza w pełną niebezpieczeństw 

podróż w towarzystwie krasnoludów  

i pewnego niezwykłego czarodzieja.  

Natomiast „Laila Winter i Królestwo 

Pięciu Słońc” opowiada  

o zielonowłosej dziewczynce, która 

na swe szesnaste urodziny dostaje 

od taty magiczną księgę. Niezwykły 

prezent totalnie odmieni jej życie. Bohaterka 

odkryje m.in. sekret swej zielonej czupryny.  

Wskazane przez nas lektury to książki fantastyczno- 

-przygodowe.  
 

Wywiad przeprowadziły i opracowały Weronika Lewna i Weronika Krupko z kl. 5b 



 

Po wyjątkowo długiej w tym roku zimie w końcu zawitała do nas 

wiosna, która zainspirowała nasze redakcyjne koleżanki do poetyckich 

potyczek ze słowami. Poniżej prezentujemy wierszyk napisany na 

cześć wiosny.  

Kwiecień plecień -  bo przeplata 

trochę zimy, trochę lata. 

Dookoła kwitną kwiatki, 

z nieba lecą śniegu  płatki. 

Kwiecień zwołał zawieruchę, 

W pajęczynę splątał muchę. 

 

Śmieje się kwiecień jak szalony, 

że się wszędzie kłócą wrony. 

   Wiośnie się to nie podoba, 

Bo zimowa to wciąż  moda. 

Więc pobiegła do kolegi, 

Gdy malował sobie piegi. 

Wpadła szybko do mieszkania 

i krzyknęła : „Koniec wygłupiania!  

To ja jestem twą szefową, 

I chcę mieć pogodę nową !” 

 

Kwiecień przestał wtem figlować, 

I  zaczął z Wiosną współpracować. 

Teraz z nieba pada ciepły deszcz, 

Z czego cieszą się i pszczółka, i  kleszcz. 

               
Marysia Kocioł i Karolina Szewczyk z 4 b 

 



 
Święto naszej planety Ziemi obchodzi się już prawie na całym 

świecie w dniu 22 kwietnia. Dzień  Ziemi ma zwrócić uwagę Ziemian na 

problemy związane z ekologią. Chodzi o to, by uświadomić, zwłaszcza 

politykom, ale i zwykłym obywatelom, jak kruchy i zależny od nas  jest 

ziemski ekosystem.  

W dniu 22 kwietnia organizuje się  wiele 

ekologicznych akcji , happeningów oraz imprez.

 Inicjatorem obchodów Dnia Ziemi w Polsce 

był poseł Jan Rzymełka z Katowic. W 1990 r. 

stanął on  na czele sztabu ekologów, którzy 

przygotowali pierwsze polskie publikacje 

dotyczące tego święta oraz jego idei.  

 W tym dniu należy sobie uświadomić, że my 

– ludzie nie przetrwamy, jeśli zniszczymy naszą planetę. A do jej,  

a co zatem idzie – naszej własnej katastrofy, przyczyniamy się 

każdego dnia. Nie chcemy Was tu rozliczać ani przepytywać w kwestii 

dbałości o środowisko naturalne.  Jednak sami odpowiedzcie sobie  

na następujące pytania: Czy segregujecie śmieci? Czy oszczędzacie 
wodę?  Jak traktujecie zwierzęta?  Jak zachowujecie się w lesie? 
Czy oszczędzacie energię elektryczną – prąd?  
 Pamiętajcie – dbając o Ziemię, dbacie o siebie! 

Opracowały: Kasia Ostapiuk i Roksana Ronkowska z 4b 

 

 
Na okoliczność Święta Ziemi klasa 6c przygotowała apel, 

którego celem było przypomnienie uczniom naszej 

szkoły, jak ważna jest ekologia i dbanie o środowisko.  

 Na początku przypomniano, że ekosystem to 

dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się 
zespół  organizmów,  połączonych relacjami 
troficznymi, zajmujących określoną przestrzeń, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rzyme%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm


gdzie zachodzi przepływ energii i obieg materii. Następnie pokazano, 

co należy robić z zużytymi bateriami lub sprzętem AGD. Wskazano 

także  źródła zanieczyszczeń naszej planety. Uzmysłowiono uczniom, 

że niektóre śmieci mogą się rozkładać nawet kilkaset lat. Recytowano 

również wiersze na temat  ekologii. 

 Takie apele na pewno dają do myślenia. Oby takich więcej! 
Opracowała Julia Świechowska 

 
 

 

 
 1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy.  

Wprowadzono je w 1889r.  dla upamiętnienia masakry robotników, do 

której doszło w 1886r. w Chicago podczas demonstracji przeciwko 

złym warunkom pracy i zbyt długiemu czasu pracy. 

Święto Pracy obchodzone jest 1 maja w większości krajów 

europejskich.  Po II wojnie światowej w Polsce święto to obchodzono 

bardzo hucznie. Organizowano pochody, wiece i spotkania, podczas 

których eksponowano treści ideologiczne i polityczne. Uczestnictwo  

w nich wymuszano. Musieli w nich uczestniczyć zarówno dorośli, jak  

i dzieci, w przeciwnym razie można było się liczyć  

z nieprzyjemnościami w zakładzie pracy czy szkole. Po upadku 

komunizmu święto to straciło na znaczeniu. Jednak nadal jest to 

święto państwowe i dzień wolny od pracy oraz nauki. 
Zebrała i opracowała Weronika Krupko z kl.5b 

 
W maju obchodzimy dwa ważne święta narodowe. Są to: Dzień 

Flagi Narodowej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Na tę okoliczność 

przeprowadziliśmy sondę wśród starszych uczniów naszej szkoły. 

Okazało się, że większość przepytanych: ¾ respondentów, kojarzy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_biogeochemiczny


jedynie Święto Konstytucji 3 Maja. Zaledwie  4 osoby powiedziały ,że 

w maju jest też takie święto jak Dzień Flagi Narodowej.  

 Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia 

uchwaloną w 1791 roku ustawę regulująca 

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. Warto pamiętać, że nasza 

konstytucja była druga w nowożytnej 

Europie, a trzecia na świecie. Pierwszą  

nowoczesną konstytucję uchwalili 

Amerykanie w 1787r., zaś drugą – Szwedzi w 

1789 r.  

      Twórcami polskiej konstytucji byli: ostatni król Polski Stanisław 

August Poniatowski, Hugo Kołłątaj – duchowny oraz rektor Akademii 

Krakowskiej, Ignacy Potocki – członek Komisji Edukacji Narodowej, 

Stanisław Staszic – ksiądz, pisarz i publicysta, Stanisław Małachowski 

– polityk. Konstytucja została zaprojektowana i wprowadzona w celu 

zlikwidowania wad obowiązującego wówczas systemu politycznego, 

które doprowadzały nasz kraj do upadku i przyczyniły się do utraty 

przez Polskę niepodległości. Ustawa wprowadziła polityczne zrównanie 

szlachty i mieszczan oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. 

Przede wszystkim zniosła prawo liberum veto, dzięki któremu każdy 

poseł, często przekupiony przez magnatów i obce mocarstwa, mógł 

zerwać obrady sejmu, a co za tym idzie – unieważnić podjęte przez 

Sejm uchwały.  

Konstytucja z 1791 r. z pewnością nie była doskonałą ustawą. 

Wielu problemów nie udało się rozwiązać, jednak upamiętniamy datę 

jej uchwalenia, gdyż stała się ona symbolem dążeń do uzdrowienia 

naszego kraju,  odzyskania niepodległości i suwerenności. Musicie 

pamiętać, że w 1791 r. Polska jest już po pierwszym rozbiorze, 

dokonanym w 1772 r. przez Rosję, Prusy i Austrię.  

 Z kolei 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Jest to 

polskie święto, ustanowione 20 lutego 2004 roku. W tym dniu patrioci 

wywieszają biało-czerwone flagi. Polskie barwy pojawiają się także na 

budynkach urzędów i szkół. Dzień Flagi  jest wyrazem szacunku i czci 

dla polskich symboli narodowych. Organizuje się wówczas liczne 



uroczystości i patriotyczne manifestacje oraz akcje. Ciekawą 

inicjatywę na okoliczność wspomnianego święta przeprowadzono  

w Bytomiu w 2009r. Ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę  

z … parasolek.  

Przypominamy, że zgodnie z ustawą  

z dnia 31 stycznia 1980r. flaga Polski to 

prostokątny, biało – czerwony płat tkaniny  

w proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. 

Kolory flagi są odwzorowaniem naszego 

godła.  Górny – biały pas flagi symbolizuje 

orła białego, zaś dolny – czerwony to tło 

pola, na którym ukazano tego królewskiego ptaka. Warto wiedzieć, że 

czerwień, obecna w godle i na fladze Polski,  jest kolorem odwagi, 

waleczności, gotowości poświęcenia za ojczyznę.  
Opracowali Patryk Sokolski i Makary Woźniak z kl. 5d. 

źródło:  http://pl.wikipedia.org 

 

 
W tym numerze gazetki chcemy Wam przybliżyć osobę 

Weroniki Krupko, uczennicy naszej szkoły. Weronika uczy się w klasie 

5b, jest wzorową uczennicą, a jej największą pasją jest tenis. 

Uprawia ona ten sport od trzech lat, intensywnie ćwiczy pod okiem 

trenerów.  

Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? 

Oczywiście wychowanie fizyczne, ale lubię także sztukę. 

Jak zaczęła się twoja sportowa pasja? Skąd pomysł, by grać 

akurat w tenisa? 

Najpierw grali wujek i tata, to oni zarazili mnie tą pasją.  

Kto był twoim pierwszym trenerem? 

Mój pierwszy trener to pan Michał Krabowicz. 

Czy to prawda, że dostałaś się do Akademii Karoliny 

Woźniackiej? 

Tak, to prawda. Dostałam się tam wraz z 23 osobami z całej Polski. 

Jakie są twoje dotychczasowe osiągnięcia ? 

http://pl.wikipedia.org/


Moje największe, dotychczasowe osiągnięcie to  III miejsce w 

słupskim turnieju. 

Czy masz jakieś inne pasje poza tenisem? 

Poza tenisem bardzo lubię  pływać. 

Wolisz uderzać z backhandu czy z forhendu? 

Zdecydowanie wolę forhend. 

Czy chciałabyś zagrać w jakimś turnieju? 

Chciałabym zagrać w turnieju French Open. 

Czy spotkałaś się z jakimiś zawodnikami, gwiazdami tenisa? 

Tak, spotkałam się z Jerzym Janowiczem, Marcinem -Matkowskim, 

Petrą Kvitovą, Mariuszem Fyrstembergiem i z wieloma innymi… 

Twoi idole? 

Moimi idolami są Sara Errani i Rafael Nadal. 

Jaką grasz rakietą? 

Gram rakietą Babolat. 
Dziękujemy za wywiad. Życzymy Ci wielu sukcesów. 

Wywiad przeprowadzili i zredagowali Kacper Habas i Bartosz Olech z klasy 5c 

 

 
W naszej szkole nie brakuje amatorów sportu, którzy uprawiają różne dyscypliny 

sportowe. Dnia 14 kwietnia miłośnicy piłki ręcznej wzięli udział w Wojewódzkim 

Turnieju Piłki Ręcznej Młodzieży, który odbył się w Kwidzynie. W rozgrywkach 

zmierzyły się 4 drużyny, w tym nasza ekipa UKS SP5 Słupsk. 
 Pierwszy mecz rozegrały zespoły UKS SP5 SŁUPSK z UKS TROPS 

KARTUZY. Mecz zakończył się wynikiem 13:9 dla zespołu z Kartuz. Drugi mecz 

naszych szczypiornistów zakończył się wysokim zwycięstwem 13:7 nad  MTS 

KWIDZYN. Ostatni mecz drużyna naszej szkoły rozegrała z  zespołem 

BOROWIAK CZERSK. Spotkanie zakończyło się wynikiem 11:5  dla naszej ekipy.   

   Aktualnie ,po rozegraniu trzech turniejów, nasz zespół zajmuje II miejsce w 

kwalifikacji o miejsca 1-4 w województwie pomorskim.  

  W zespole UKS SP5 SŁUPSK grają: Mateusz Pograniczny kl.5c, Kacper 

Filip kl.5b, Kacper Zacharski kl.5c, Łukasz Krasucki kl.5c, Szymon Matyjasik 

kl.5d, Jakub Przedpełski kl.5c, Mateusz Lewna kl.5b, Olaf Perło kl.5d, Michał 

Dolny kl. 5e i Mikołaj Triba kl. 5d. Warto dodać, że Mikołaj Triba, grający na 

pozycji rozgrywającego, rzucił dla naszego zespołu już 105 bramek i w 

kwalifikacji generalnej króla strzelców zajmuje II miejsce.Brawo! 
Opracował Kacper Filip z kl. 5b 



 
 

W naszej szkole w ramach ogólnopolskiej akcji – konkursu 

„Zdrowo jem, więcej wiem” klasa 3c założyła w swojej sali ziołowy 

ogródek. Na parapetach pojawiły różnorodne zioła: oregano, rzeżucha, 

bazylia, mięta, koperek, rozmaryn, tymianek czy  lubczyk. Dzieciaki  

z klasy pani Mirosławy Skalnej nie tylko dbały o zasiane rośliny, ale 

także pogłębiały wiedzę na ich temat, którą dzieliły się z uczniami 

naszej szkoły. Na szkolnym korytarzu pojawiły się przygotowane 

przez nich plakaty o dobroczynnej mocy ziół, wyeksponowane na 

sztalugach. Ponadto rozdawano ulotki, zachęcające do wzbogacania 

potraw o zioła. Dnia 13 kwietnia nasza społeczność mogła podczas 

długiej przerwy skosztować herbatek ziołowych. Postanowiliśmy 

porozmawiać z p. Mirosławą Skalną, wychowawczynią kl. 3c, na temat 

tej akcji. 

Na czym polegała akcja „Zdrowo jem, więcej wiem”? 
Uczniowie wysiali nasiona ziół i obserwowali je, a wszystko co 

zaobserwowali zapisywali w dzienniczkach upraw. Dzieci musiały 

układać też menu ziołowej restauracji oraz wymyślić dla niej nazwę. 

Zdjęcia prac przesyłane były do fundacji „Bank ochrony środowiska” 

Co odbyło się w ramach tej akcji? 
13 kwietnia, na długiej przerwie uczniowie mogli skosztować herbatek 

ziołowych przyrządzonych przez klasowych rodziców. Częstowano 

także marchewkami i jabłkami oraz rzeżuchą.  

Jak poszło Pani klasie -3c  w konkursie? 
W sesji jesiennej klasa zajęła X miejsce, ale  w sesji zimowej 

zajęliśmy już V miejsce, a zabrakło nam tylko 4 pkt. do I miejsca! 

Czy akcja będzie powtarzana? 
Na pewno będzie jeszcze jedna sesja. 

Dziękujemy za wywiad i gratulujemy klasie 3c! 
 

Rozmawiały Weronika Kapusta i Agnieszka Nizio kl. 5B 

 

 



 
 

 

 Zioła to  rośliny, zawierają substancje 

wpływające na metabolizm człowieka  

i dostarczające surowców zielarskich. Grupa 

ta obejmuje przede wszystkim jednoroczne  

i dwuletnie rośliny zielne, ale także drzewa, 

krzewy, warzywa i byliny oraz  niektóre 

grzyby. Zioła stosowane są m.in.  

w ziołolecznictwie, aromaterapii i  jako 

przyprawy. Do najpopularniejszych ziół należą: 

 

MAJERANEK 

Jest to jednoroczna roślina uprawiana na całym 

świecie. Może być siana zarówno w ogrodach, jak i w 

donicach czy pojemnikach. Kwiaty są malutkie i białe, 

a łodyżki liczne i bardzo rozgałęzione. Osiąga 

wysokość do pół metra. Pokryta jest maleńkimi 

włoskami. Majeranek często wykorzystywany jest w 

przemyśle spożywczym i w kuchni. Dodaje się go 

zwłaszcza do tłustych potraw – zupy grochowej, 

fasolowej, pieczonej baraniny, pasztetów. 

 

OREGANO 

 Uważa się, że najlepsze jakościowo rośnie dziko na 

obszarach Grecji. Zioło to jest stosowane w 

potrawach z pomidorami np. w pizzach, omletach i w 

makaronach. Jest to roślina wieloletnia. Już w 

starożytności ceniono właściwości lecznicze tej 

rośliny. Pobudza ona apetyty, działa wykrztuśnie  

i przeciwbiegunkowo. Zawiera witaminę C. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metabolizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec_zielarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_zielna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_wieloletnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zio%C5%82olecznictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyprawa


BAZYLIA 

Jest uprawianą na całym świecie rośliną jednoroczną. Istnieje wiele 

gatunków bazylii. Jej liście różnią się kolorami, mogą być białe, 

czerwone, purpurowe, zielone. Bazylia działa korzystnie głównie  

na układ trawienny oraz nerwowy. Posiada też przeciwbakteryjne 

działanie. Doskonale komponuje się z pomidorami. 

 

MIĘTA 

 Jest doceniana i używana od tysięcy lat. Przed 

wiekami stosowali ją Chińczycy. Starożytnym 

Egipcjanom służyła do balsamowania zwłok.  

Na świecie występuje ponad trzydzieści gatunków 

mięty, z czego dziewięć rośnie w Polsce. Mięta 

skutecznie przeciwdziała zaburzeniom układu 

pokarmowego. Ma właściwości rozkurczowe i dezynfekujące. Jej 

zapach doskonale orzeźwia.  

 

MELISA LEKARSKA 

Jest ziołem wieloletnim o zapachu zbliżonym do cytryny. Melisa 

lekarska była ulubionym ziołem pszczelarzy w starożytnych czasach. 

Pocierali oni zgniecionymi, świeżymi liśćmi ule, aby zachęcić pszczoły 

do powrotu. Rodzajowa nazwa melisa pochodzi od greckiego słowa 

„pszczoła”. Melisa lekarska rośnie do wysokości około 90 cm. Kwiaty 

tego zioła są białe lub żółtawe i pojawiają się od czerwca do września. 

Roślina ma działanie uspokajające, dlatego zaleca się jej stosowanie 

osobom znerwicowanym i cierpiącym na bezsenność. Z kolei maść z 

melisy łagodzi zranienia i ukąszenia przez owady. Roślina ta pomaga 

też w walce z wypadającymi włosami czy łupieżem. 
 

LAWENDA 

 Roślina ta posiada właściwości lecznicze i może 

stanowić prawdziwą ozdobę ogrodu czy balkonu. 

Ponadto pięknie pachnie. Olejek lawendowy posiada 

właściwości bakteriobójcze.  Ponadto zapach lawendy 

odstrasza muchy i mole. 
Zebrały i opracowały: Agata Hałas, Roksana Ronkowska,  Dominika Knap z kl. 4b.  



 
 

 Jesteśmy szkołą integracyjną, 

do której uczęszczają nie tylko dzieci 

zdrowe, ale także niepełnosprawne.  

Jednym z takich uczniów jest Michał 

Popieralski  z klasy 5a. Postanowiłyśmy 

przeprowadzić z nim wywiad, który, 

mamy nadzieję, uświadomi Wam, że 

osoby niepełnosprawne niczym się nie 

różnią od ludzi zdrowych – mają takie 

same potrzeby, zainteresowania, 

marzenia i życiowe plany. Bariery, 

które z racji swej niepełnosprawności 

muszą pokonywać, zazwyczaj wznoszą przed nimi osoby pełnosprawne 

– czasami z powodu niezrozumienia, ignorancji; innym razem z powodu 

niewrażliwości – braku zwykłej, ludzkiej empatii. 

 

Cześć Michał. Udzielisz na wywiadu do gazetki szkolnej? 

Jasne, z miłą chęcią 

Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 

Mój ulubiony przedmiot – lekcja to język polski. 

A dlaczego? 

Lubię czytać książki. 

Jaka jest Twoja ulubiona książka? 

Najbardziej podobają mi się książki przygodowe i fantastyczne. Moją 

ulubioną lekturą jest cykl opowieści  „Opowieści z Narnii”. 

Skoro lubisz język polski, to czy lubisz też historię? 

Lubię, zwłaszcza średniowiecze. 

A matematyka? 

Nie rozumiem jej, więc nie przepadam za nią. 

Co robisz w czasie wolnym, oczywiście poza czytaniem książek? 

Zazwyczaj gram na komputerze. 

 



 

Podobno brałeś udział w zajęciach teatralnych i występowałeś  

w spektaklu wyreżyserowanym przez panią Jolę Walewską? 

To prawda. 

Podobało ci się? Czy chciałbyś jeszcze kiedyś wystąpić  

na deskach teatru? Może chciałbyś zostać aktorem? 

Z chęcią wziąłbym udział w niejednym jeszcze projekcie teatralnym. 

Udział w spektaklu teatralnym to było naprawdę  ciekawe 

doświadczenie, jednak nie marzę o karierze aktora. Myślę raczej  

o tym, by zostać informatykiem i naprawiać komputery.  

A co z językami obcymi? 

Lubię język angielski. Chodzę na zajęcia dodatkowe. 

Czy lubisz podróżować? 

Tak, bardzo. 

A gdzie podobało ci się najbardziej? 

Zachwyciła mnie Hiszpania. 

Jaki kraj chciałbyś zwiedzić? 

 Z chęcią pojechałbym do Francji i zwiedziłbym Paryż. 

A w Polsce – jaki region naszego kraju najbardziej Cię zachwyca? 

Bardzo lubię góry. Natomiast z polskich miast urzekł mnie Kraków.  

Jaka jest twoja ulubiona pora roku? 

Lato. 

Jaki jest twój ulubiony kolor? 

Czerwony. 

Czy w czasie wolnym  umawiasz się z kolegami? 

Tak, dosyć często. 

Dziękujemy Ci za udzielenie nam  wywiadu i życzymy Ci spełnienia 

wszystkich Twoich marzeń. 
 

Wywiad przeprowadziły i zredagowały: Julia Ceranowska, Julia Świechowska, Anna Żuralska z kl. 6b 

 

 

 

 



 
 

W tym numerze naszej gazetki chcielibyśmy Wam polecić 

odwiedzenie wskazanych poniżej witryn internetowych. Znajdziecie 

tam treści, które mogą okazać się pomocne w nauce i nie tylko. 

 

www.miniminiplus.pl 

Znajdziecie tu  kolorowanki, filmiki, zdjęcia 

oraz gry i zabawy z bohaterami Waszych 

ulubionych bajek ! Twórcy witryny zachęcają 

również do udziału w wielu atrakcyjnych 

konkursach. Stronę polecamy zwłaszcza 

młodszym uczniom naszej szkoły.  

 

www.czasdzieci.pl 

To również interesujący portal 

przeznaczony dla maluchów! Znajdziecie tam 

kolorowanki, gry i zabawy, quizy, bajki, 

czytanki pobudzające wyobraźnię, uczące 

spostrzegawczości, poszerzające słownictwo 

itp.  Zaprezentowane tu zabawy i zadania 

można rozwiązywać online, ale też istnieje 

możliwość wydrukowania wielu z nich. Strona 

rewelacyjna, naszych zdaniem, zarówno dla chłopców i dziewczynek, 

jak i rodziców!   

 

www.dladzieci.pl 

To kolejna ciekawa propozycja dla dzieci. 

Znajdziecie tu gry i ćwiczenia edukacyjne, 

zabawy, kolorowanki, „ubieranki”, komiksy  

i kącik „Zrób to sam”. Można także wziąć 

udział w rozmaitych konkursach i zdobyć 

atrakcyjne  nagrody.  

 

http://www.miniminiplus.pl/
http://www.czasdzieci.pl/
http://www.dladzieci.pl/


www.matzoo.pl 

Jeżeli chcecie poćwiczyć przed sprawdzianem 

z matematyki lub dowiedzieć się czegoś w tej 

dziedzinie wiedzy, koniecznie odwiedźcie ten 

portal. Zadania matematyczne dla wszystkich 

klas szkoły podstawowej, a do tego  wszystko 

online i bez rejestracji. Cieszy także możliwość komentowania 

testów.  
 

www.megasłownik.pl 

To strona przydatna do nauki języków obcych, ale też wzbogacania 

słownictwa w zakresie języka polskiego. Jest to jeden z największych 

słowników internetowych.  

 

www.interklasa.pl 

Znajdziemy tu testy, ćwiczenia, zagadnienia, tłumaczenia, artykuły, 

ciekawostki i wiele innych materiałów edukacyjnych. Można by 

porównać ten portal do internetowej szkoły. Dodatkową zaletą strony 

są ciekawe animacje i możliwość nauki także poprzez zabawę. Portal 

polecamy uczniom oraz ich rodzicom. 

 

www.testwiedzy.pl 

Jest to strona oferująca darmowe testy online. Najbardziej cieszy 

bogactwo kategorii – jest ich ponad 30. W dodatku użytkownicy 

portalu mogą  tworzyć  i dodawać własne sprawdziany i zadania 

testowe. Testy dotyczą nie tylko zagadnień szkolnych. 

 

www.anglomaniacy.pl 

Rewelacyjny portal do nauki języka angielskiego dla młodszych  

i starszych dzieciaków. Znajdziecie tu omówienie kwestii 

gramatycznych oraz poszerzycie słownictwo. Strona oferuje mnóstwo 

gier edukacyjnych – wiele z nich można wydrukować i przeprowadzić 

w formie zabawy grupowej. Witrynę polecamy uczniom, rodzicom  

i nauczycielom. 
Źródła: Google.pl, Komputer świat, 

Zebrał i opracował Michał Buchar  z kl. 5b  

http://www.matzoo.pl/
http://www.megas�ownik.pl/
http://www.interklasa.pl/
http://www.testwiedzy.pl/
http://www.anglomaniacy.pl/


 
 

 

Nasze życie jest 

skomplikowane, temu nie można 

zaprzeczyć. Nieraz zaskakują 

nas sytuacje, na które nie mamy 

wpływu. Nieraz na naszych 

oczach dzieje się komuś 

krzywda. Nieraz zupełnie obcy 

nam człowiek potrzebuje 

pomocy. Jak mamy się wtedy 

zachować? Możemy udawać, że 

niczego nie zauważyliśmy, czyli zachować się jak zwykły tchórz  

lub brać przykład z naszych koleżanek z klasy 3D. Sandra Gałęzka, 

Julia Bzdek, Zuzia Kaczmarska i Oliwia Pawłowska - uczennice naszej 

szkoły - mają dopiero 10 lat, ale to jak zachowały się  

w dramatycznej sytuacji, w której wielu spanikowałoby, imponuje 

wszystkim. 

Z wywiadu,  jakiego dziewczynki udzieliły dla gazety „Głos 

Pomorza” wynika, że koleżanki szły na plac zabaw znajdujący się 

nieopodal szkoły. Nagle zobaczyły  upadającego na chodnik 

mężczyznę. W wyniku upadku nieznajomy rozbił sobie głowę, wokół 

której pojawiła się plama krwi. Mimo to nasze bohaterki nie 

spanikowały, nie uciekły, lecz bez chwili wahania wyciągnęły telefony 

komórkowe i zadzwoniły po pogotowie ratunkowe.  

Jak przystało na prawdziwe bohaterki, dziewczynki nie oczekują 

nagrody za swój gest. Uważają, że najważniejsze jest ludzkie życie. 

Nasze koleżanki podbiły serca uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.  

Z pewnością ich postawa zasługuje na uznanie. 
 

Aleksandra Żelska i Julia Świechowska z kl. 6b 

 



 
 

 
 

Wcześniej już obiecałam Czytelnikom naszej gazetki, że dodam kilka 

informacji dotyczących zasad interpunkcji, jakie obowiązują  

w pisowni polskiej. Trochę to trwało, ale lepiej coś zrobić późno niż 

wcale. W poprzednim artykule przypomniałam zasady stosowania 

przecinków w zdaniach pojedynczych i złożonych. Teraz podam kilka 

innych, dotyczących zapisu dialogów. 

 Oczywiście zdania i równoważniki zdań, kończymy, zgodnie z 

naszą intencją, kropką, znakiem zapytania lub znakiem wykrzyknienia. 

Jednak zapis dialogu jest do rozpoznania wtedy, gdy zastosujemy 

pauzę (-) przed wypowiedzią albo celem oddzielenia wyrazów czy 

zdań wplecionych w wypowiedź, a także wyrazów i zdań 

objaśniających zakończoną wypowiedź. 

Dwukropek (:) używamy na końcu zapowiedzi, a przed rozpoczęciem 

cudzych słów, np.:   

Mały chłopiec poprosił grzecznie: Podajcie mi piłkę. 
Wielokropek (...) stosujemy po zdaniach niepełnych, 

niedokończonych. Oto przykład: 

Wojtek podniósł zabawkę i powiedział: Za chwilę, tylko pogramy sobie 
troszeczkę... 
  
 A oto dalszy ciąg dialogu, którego pierwsze zdania posłużyły mi 

za przykłady. Przeczytajcie i sami spróbujcie ustalić, czy rozumiecie 

już zasady stosowania wymienionych przeze mnie znaków 

interpunkcyjnych. Pamiętajcie, że w zdaniach należących do  dialogu, 

obowiązują te zasady, o których pisałam w poprzednim artykule.  

 



 Zaczęliśmy rzucać piłkę do siebie nie zwracając uwagi na 
przedszkolaka. Przerwaliśmy dopiero grę, kiedy maluch wspiął się 
wysoko na siatkę, a Wojtek odezwał się surowym tonem: 
-Co ty wyrabiasz! Chcesz spaść i złamać rękę? 
-Albo nogę...- dodałem, a Jurek westchnął i pokiwał głową. 
-Nie przechodź nigdy przez siatkę! To się może źle skończyć- 
powiedział Wojtek i dodał: -Zapamiętaj, co ci mówią starsi i 
mądrzejsi... Jak masz na imię?  
-Jacek. Oddajcie piłkę... 
- Zaraz, coś taki niecierpliwy! 
  

 Pamiętać musicie także, że po pauzie obowiązuje w zapisie 

dialogu wielka litera, która zawsze wskazuje początek zdania.  

I to na dzisiaj tyle! Mam nadzieję, że już łatwiej Wam będzie 

pisać dialogi i wplatać je zgrabnie w treść Waszych opowiadań. 

Pozdrawiam!  
Katarzyna Lisowiec-Poręba 

 
 Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

 Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty. 

 Deszcz majowy, chleb gotowy. 

 Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 

 Jeśli w maju śnieg się zdarzy, lato dobrze wypraży.  

 Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. 

 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

 W maju jak w raju. 

 Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. 

 Maj bogaty sieje kwiaty. 


