
 

 
 

 

 
 
 
 Co w dzisiejszym numerze? 
 
� Od redakcji 
� Z życia szkoły… 
� Klub małego odkrywcy 
� Kącik Młodego Kuchcika 
� Ciekawostki 
� Poradnik savoir vivre 
� Angielski na wesoło 
� Humor i rozrywka 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

 zapraszamy do sali 42 lub 60  
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OD REDAKCJI… 
 
 

ZIELONE TĘSKNOTY 
 
Kochani nasi Czytelnicy!  
 
Myślę, że każdy z Was ostatnio tęsknił, przynajmniej przez krótką 

chwilkę. Za czym? Za wiosną… Zieloną, słoneczną, radosną! Zimę też lubimy, 
ale tak była długo z nami, że na razie tym chętniej i bez sentymentów 
będziemy się z nią żegnać. Nadszedł, bowiem czas powitania kolejnej, 
oczekiwanej pory roku, ale o tym niech opowiedzą Ci, którzy wyszli jej 
naprzeciw… 

     „Wczoraj była sobota, dzień wolny od szkoły i wybrałam się na 
wycieczkę do lasu. W słońcu odbijały się ślady racic jelenia i tropy łosia. Na 
polanie, gdzie stopniał śnieg, spotkałam biedronki i jeża. Gdzieniegdzie, pod 
śniegiem, leżały jeszcze kolorowe jesienne liście. 

 Bociany leciały nad lasem, a na drzewach siedziały inne ptaszki i 
śpiewały. Najbardziej podobały mi się trele skowronka. Wzdłuż drogi biegły 
ślady dużego kota. Może rysia? 

Na krzakach pojawiły się małe pączki. Widziałam też kwiatki: 
przebiśniegi, zawilce, przylaszczki, krokusy i sasanki. To była fajna wycieczka. 
Spacer po lesie wczesną wiosną to miła przygoda”. 

                                                                                                     
             Amelia Idasiak, III c 

 
    „Wczoraj ja i moja rodzina pojechaliśmy do Puszczy Kampinoskiej. 

Byliśmy w małym lesie, gdzie zobaczyłam wiewiórkę. Miała mały, czarny 
nosek. Była cała ruda, tak jak jej puszysty ogonek. Widziałam też przebiśniegi, 
a na drzewach rozkwitały już małe kwiatki i listki. Obserwowałam ptaki, które 
szukają miejsca na gniazdo. W powietrzu i w przyrodzie czuć było wczesną 
wiosnę. Po podróży wróciłam do domu i od razu poszłam spać. Byłam 
strasznie zmęczona. Śniło mi się, że następnego dnia znowu znalazłam się w 
lesie, gdzie było już bardzo zielono i wiosennie. Tęsknię za taką wiosną”. 

                                                                                                    
           Marta Kwaczyńska, III c 
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SEJMIK SAMORZĄDOWY 
 
    Obradujemy… Trwają dyskusje, spory, czasem przeleci jakaś burza, 

mózgów oczywiście! Bo mamy dużo spraw do omówienia w drugim semestrze 
szkolnym. Do tego trzeba podsumować pracę z pierwszego półrocza. Młodsi 
samorządowcy najpierw przypatrują się tym starszym, by po chwili śmiało 
zgłaszać swoje propozycje. Po pracy w grupach weryfikujemy nasze pomysły, 
uzgadniamy szczegóły i dochodzimy do wniosku, że dobrze nam się razem 
pracuje, choć nie zawsze jest łatwo. 15 marca to kolejna data wspólnych 
ważnych szkolnych spraw – Sejmiku Samorządowego.  

 
MAM TALENT 
 

Talent to ostatnio najczęściej odmieniane słowo nie tylko w mediach, 
ale i w szkołach. Ruszyła, bowiem machina promująca zdolności, na 

szczęście nie tylko te spektakularne, ale i te bardziej skrywane. My też w naszej 
szkole postanowiliśmy wziąć pod lupę czające się tu talenty, przyjrzeć im się 

uważnie, a właścicieli skłonić do pokazania się światu. Dlatego odbyły się już 
pierwsze eliminacje w klasach IV-VI wyłaniające chętnych do wzięcia udziału 
na dalszych szkolnych szczeblach. Niedługo dalsza część naszej akcji – już w 

maju.

 
 
KARTONOWE ZWIERZAKI 

  Co jakiś czas w rozmowach kuluarowych 
samorządowców przewija się temat zwierząt. Każdy ma 
różne fascynacje, ale w tym roku, to właśnie o tym 
najwięcej się mówi. Postanowiliśmy, więc przynajmniej w 
części pogodzić nasze zainteresowania. Nie, zoo 
szkolnego nie będziemy budować, ale kartonowe, 

dlaczego nie? W związku z tym ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Zwierzęta z 
kartonu” dla klas IV-VI, w którym prosimy o samodzielne wykonanie form 
przestrzennych i składanie prac do 10 maja. 
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W poniedziałek, 25 marca odbył się w Naszej 

szkole Festiwal Nauki pod hasłem Akademia 
Naukowa Pana Kleksa. 

Tego dnia Nasza Szkoła zamieniła się w 
olbrzymie „laboratorium wiedzy”. Uczniowie klas: Ic, 

IIIa, IIIb, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VIc pod opieką nauczycieli wprowadzali krok po 
kroku swoich kolegów i koleżanki w tajniki nauk matematyczno - 
przyrodniczych.  

 
W sali gimnastycznej przygotowane zostały stanowiska o różnej 

tematyce. Zwiedzając je, każdy mógł zmierzyć się ze zjawiskami 
biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi, matematycznymi i uświadomić sobie, 
że obcowanie z naukami ścisłymi może być ciekawe i przyjemne. 

 
Ogromna różnorodność przygotowanych doświadczeń i zabaw 

pozwoliła na to, aby każdy, bez względu na wiek, czy zainteresowania, 
znalazł coś dla siebie. 

 
Swoją obecnością na festiwalu zaszczycili animatorzy Centrum Nauki 

Kopernik, z którymi od niedawna współpracujemy. Goście wprowadzili nas w 
świat dźwięku i pokazali nam, że do powstania dźwięku potrzebne są 3 
składniki: źródło dźwięku, przewodnik dźwięku i ucho słuchającego.  

Po pokazie nasi uczniowie zamienili się w prawdziwych naukowców. 
Dzięki nim można było dowiedzieć się jak działa powietrze, jak powstaje 
chmura, jak działa grawitacja, co kryje nasze DNA, jak stworzyć magiczny, 
podwodny ogród, jaką tajemnicę kryją kryształy, jak lewituje moneta, jak 
zbudować zamek z cukru, złożyć bryłki bez kleju, rozwiązać zapałczane 
zagadki, czy…, ułożyć obraz za pomocą tangramu. Można było również 
zmierzyć swoje siły w turnieju szachowym.  
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A oto kilka wypowiedzi uczestników: 
  
 „25 marca 2013r. odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki. Można było 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Przyjechali do nas panowie z Centrum 
Nauki Kopernik. Nauczyłam się, że metalowa rura też wydaje dźwięki! Na 
festiwalu można było: grać w szachy, robić orgiami, budować z kostek cukru i 
wiele innych rzeczy. Ten dzień był fantastyczny!” 

Sonia   
  
 „25 marca 2013r. odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki Pana Kleksa. 
Panowie z Centrum Nauki Kopernik opowiadali nam o dźwiękach i pokazywali 
nam różne, związane z nimi eksperymenty np. wystukiwanie dźwięków gamy 
na plastikowych rurach. 
 Po skończonym pokazie niektórzy z nas zasiedli przy swoich 
stanowiskach. Nasze stanowisko nazywało się „Bryły, bryłki, baryłeczki”. 
Znajdowały się na nim różnego rodzaju modele brył, które trzeba było 
samodzielnie złożyć. Było to dość proste. Trudniejsze okazało się składanie 
brył papierowych. Ku mojemu zdziwieniu naszym stanowiskiem bardzo 
zainteresowali się uczniowie klasy „0”. 
 Gdy skończyłam „pacę” przy swoim stanowisku i wymieniłam się z 
koleżanką, mogłam sama pooglądać różne eksperymenty i doświadczenia. 
Najbardziej podobał mi się robot Edek, zbudowany przez ucznia klasy V. 
Zrobiony był on z puszki po napoju, słomki, silniczka, drutu i plastiku. Edek miał 
kółka i oczy, umiał chodzić i tańczyć. 
 To był wspaniały dzień! Chciałabym, by w naszej szkole odbywało się 
więcej takich festiwali”. 
 

Maja  
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„Podczas Festiwalu Nauki zobaczyłam naprawdę interesujący pokaz z 

Centrum Nauki Kopernik. 
Po pokazie podchodziliśmy do różnych stanowisk z 

zadaniami. Najbardziej podobało mi się liczenie pieniędzy i 
budowanie z kostek cukru. Gdy wykonaliśmy jakieś zadanie, 
to dostawaliśmy naklejki. Przy budowlach z kostek cukru, 
mogliśmy nawet zjeść jedną „słodką cegiełkę”. 

Robiliśmy też z papieru różne bryły: np. sześciany czy 
ostrosłupy. Tam zdobyłam najwięcej naklejek.  

Bardzo mi się podobało. Było wprost fantastycznie!” 
 

Hania  
  
„Dnia 25 marca 2013r. odbył się Festiwal Nauki. Na tym festiwalu (jak 

sama nazwa wskazuje) były przeprowadzane eksperymenty, doświadczenia, 
które nie tylko miały nam sprawić radość, ale też czegoś nauczyć. 

Na festiwalu można było „liznąć” troszkę chemii, poznać bliżej 
matematykę i odkrywać zagadki fizyki, czyli po prostu wejść do świata nauki i 
rozrywki. Festiwal był fantastyczny. W ramach festiwalu odwiedzili nas 
panowie z Centrum Nauki Kopernik, czyli miejsce, gdzie są różne wynalazki, a 
także różne seanse astronomiczno – naukowe. Panów było łatwo rozpoznać 
po czerwonych koszulkach z napisem Centrum Nauki Kopernik. Panowie 
przynieśli ze sobą jakiś futerał, który wyglądał na pełen różnych rzeczy. Na 
początku pan zaprosił nas do „zrobienia orkiestry”. Żadne dziecko nie 
wiedziało, o co chodzi. Panowie pokazywali różne gesty, a my musieliśmy na 
nie odpowiadać klaskaniem. Potem robiliśmy to samo tylko z rurkami. Ta 
zabawa miała nas przybliżyć do świata fal, dźwięków (i trochę rytmów). 

Nasza orkiestra nie była jedyną atrakcją festiwalu. Zarówno uczniowie, 
jak  i nauczyciele świetnie się bawili przy własnych doświadczeniach i 
eksperymentach. Każde stanowisko przyciągało uwagę i zachęcało do 
odkrywania. Każde stanowisko było pełne żądnych naukowych przygód 
dzieci. 

To było fascynująca naukowa przygoda. Trzeba to koniecznie 
powtórzyć!” 

Ola  
  

„Wczoraj odbył się Festiwal Nauki. Na pokazy przyjechali panowie z 
Centrum Nauki Kopernik.  

Bardzo mi się podobał ten dzień, bo były różne doświadczenia: był 
wulkan, który wybuchał pianą mydlaną i siarką, test płynu do mycia naczyń, 
orgiami, szachy, wielka bańka nadmuchana suchym lodem. Było też 
budowanie z kostek cukru i robienie brył z papieru. Te doświadczenia robili 
koledzy ze szkoły. 

Dzięki temu dniu poznałem wiele nowych doświadczeń z chemii i fizyki”. 
 

Franek 
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 Choć za oknem wciąż było biało, 26 marca 2013 roku, uczniowie klas  
O  - III świętowali pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.  
 W tym dniu wszyscy ubrani byli na zielono, przygotowywali zdrowe, 
pożywne kanapki, sałatki itp. Chętne osoby mogły wykonywać „wiosenne 
graffiti”, poddać się „wiosennemu makijażowi” oraz oglądać filmy w „sali 
kinowej”. 
  
 Oto jak uczniowie wspominają ten dzień: 
 „W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się Dzień Szczypiorku i 
Rzeżuchy. Przy pomocy naszych pań i rodziców zostały przygotowane piękne 
stoły z „zieleniną”. Na stołach znajdowały się takie rozmaitości jak: rzeżucha, 
sałata, szczypiorek, twarożek i kanapki. Wszystko było bardzo smaczne! W 
„Sali kinowej” oglądane były filmy , a na korytarzu powstawały piękne rysunki 
z hasłami na temat wiosny. 
 Bardzo mi się podobał ten dzień!” 

Bartek W. 
 
 „W dzień Szczypiorku i Rzeżuchy jedliśmy wiosenne potrawy. W jednej z 
klas było wiosenne kino, a na korytarzu mogliśmy robić wiosenne graffiti i 
ocenę dnia. Ja dałem „bardzo mi się podobało”. 
Do jedzenia było na przykład: rzeżucha, pomidory, sałatki, koreczki, kanapki, 
szaszłyki, ogórek, rzodkiewka. Największym minusem było to, że ten dzień 
trwał zbyt krótko”. 

Karol 
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     Nie tylko się zazieleniło, ale i rozsypała nam się poezja po polach, łąkach i 
lasach. Spłynęła też na naszą szkołę i natchnęła młodych twórców. A 
talentów u nas nie brakuje, oj nie. Zresztą sami się o tym przekonajcie. Zatem, 
czytajcie… 
 
         „Wiosenny spacer po lesie” 
Lis z niedźwiedziem, niedźwiedź z lisem  
wędrowali sobie w ciszy 
po przepięknym w swym rodzaju 
przecudownym gaju,  
gdyż to była wczesna wiosna 
pora niezwykle radosna. 
Nagle rzecze miś do lisa 
-Lisku drogi, 
czemuż zbaczasz z naszej 
drogi?! 
-Gdyż za krzakiem widzę byka! 
A za drzewem twoją żonę, 
która woła Cię na migi. 
-  Więc już pójdę w swoje strony.  
- Do widzenia drogi misiu! 
Ślę ukłony dla twej żony. 
 
A lis pędzi do swej nory, 
by założyć płaszcz czerwony. 
Będzie w nim wyglądał pięknie. 
Lis przed bykiem jak na scenie 
Prezentuje swe odzienie.  
Dumnie stroi się i kłania 
niczym przed jeleniem łania. 
Lecz, gdy byk ujrzał czerwony 
to skończyły się ukłony. 
Lis przez pole szybko zmyka, 
bo go gonią rogi byka. 
Tu dla lisa jest nauka, 
jeśli chce doczekać wnuka, 
że do byka iść w czerwonym 
to nie jest najlepszy pomysł. 
Choćby lis był optymistą 
to byk nie był daltonistą. 
                                                                          Hania Szpikowska, IIIc 
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„Dobre Rady Nie Od Parady”  

czyli słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 
 

 

PAMIĘTAJ: 
 
Najskuteczniej ściera nalot szczoteczka twarda. Jednak może 
podrażniać dziąsła. Dlatego lepiej jest używać takiej o średniej 
twardości, a nawet miękkiej, zwłaszcza jeśli dziąsła są bardzo wrażliwe. 
Szczoteczka, aby mogła wszędzie dotrzeć, powinna mieć małą główkę 
i nieco wygiętą, elastyczną rączkę. 
 

Za każdym razem trzeba szczotkować zęby, co najmniej przez trzy 
minuty. Ważne jest bowiem dokładne starcie nalotu z całej ich 
powierzchni. 

 
Na koniec powinno się umyć także język (niektóre szczoteczki mają 
specjalną tarkę służącą do tego celu). 
 
Zęby trzeba zawsze kilkakrotnie wypłukać. Powody są dwa. Przede 
wszystkim wraz z pastą pozostałyby w ustach bakterie i resztki jedzenia. 
Ponadto połykany fluor zawarty w paście może szkodzić. 
 
Guma do życia może zastąpić szczotkę i pastę wyłącznie w sytuacjach 
awaryjnych, wtedy, gdy nie masz możliwości wyszczotkowania zębów. 
 Uwaga! Gumy nie powinno żuć się dłużej niż 15–20 minut. 
 

Zaprzyjaźnij się ze stomatologiem ☺! Nawet, jeśli nie masz 
ubytków, raz na pół roku udaj się na wizytę kontrolną.  
 
 
 

 

    Każde dziecko dobrze wie, 
       że gdy ktoś cukierki je, 

         dziury w zębach ciągle 
miewa, 

        żadna plomba mu nic nie da.  
 
 

 

                             Dobrą szczotkę zawsze miej, 
                          mycie zębów powierz jej. 

                           Niech wciąż dobrze je szoruje, 
                           zabezpiecza, konserwuje. 
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AKCJA CHARYTATYWNA 
 

  
6 maja 2013 roku, w Naszej Szkole rozpoczęła się akcja charytatywna na rzecz 
zwierząt przebywających w Schronisku Na Paluchu. Szczegóły akcji 

zamieszczamy poniżej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każdego  dnia zwierzęta czekają właśnie na Twoją pomoc! 

 

 

 „PODAJ ŁAPĘ” 
Zwracamy się do ludzi o wielkich sercach by wsparli   

naszych czworonożnych przyjaciół  
ze Schroniska Na Paluchu  

 
Przydadzą się: 

• koce, ręczniki, legowiska, 

• sucha i mokra karma, 

• miski, smycze. 

    Dary przyjmujemy od 06.05.2013 do 17.05.2013.   
w sali nr 42. 
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Witajcie ! Za oknem wiosna, w sercach wiosna, w naszej gazetce 
wiosna to i do kuchni Młodego Kuchcika zawitała wiosna ☺☺☺☺ W tym 

numerze proponujemy : 

Wiosenną sałatkę ze szczypiorkiem  

składniki: 

 

sałata masłowa - 1 sztuka  

ogórek - 1 sztuka  

rzodkiewki - 5 sztuk 

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy 

 

 

 

szczypiorek - 1 pęczek  

ząbek czosnku - 1 sztuka  

jogurt naturalny - 150 gramów  

sok z połowy cytryny  

Sposób przygotowania: 

1. Sałatę umyj i osusz. Następnie porwij 
liście na mniejsze kawałki. 

2. Ogórka przekrój wzdłuż na pół i wydrąż 
miąższ z pestkami małą łyżeczką. 
Następnie pokrój w księżyce. Rzodkiewki 
pokrój w cienkie plasterki. 

3. W salaterce wymieszaj delikatnie liście 
sałaty, plasterki ogórka oraz rzodkiewki. 

4. Zawartość opakowania sosu sałatkowego rozmieszaj z jogurtem, 
przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz sokiem z cytryny. 

5. Wymieszaną w salaterce sałatę polej przygotowanym sosem a na 
koniec posyp pokrojonym drobno szczypiorkiem. 
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Bliźniacze szklanki 
  
„Jak sprawić, aby szklanki się 

połączyły? Należy do jednej z nich wstawić 
palącą się świeczkę i nakryć namoczoną 
krepiną. Następnie przez chwilę docisnąć 
drugą szklankę. Siła zasysanego powietrza 
powoduje połączenie się szklanek”. 

  
  Franek Maliszewski, Vb 
  

 

Samopompujący się balon 
 
„Czy to możliwe, aby bez udziału siły 

napompować balon? Jasne, wystarczy tylko 
użyć do tego doświadczenia, sody, octu, 
butelki i balonika. Do balonu wsypujemy 
niewielką ilość sody oczyszczonej, zaś do 
butelki plastikowej wlewamy ocet z 
niewielką ilością wody. Następnie 
zakładamy balonik na szyjkę butelki i efekt 
gotowy – wytworzył się dwutlenek węgla, 
który spowodował „rośnięcie balonika”. 

  
Mateusz Ornatowski, Maciej Szamański, Kuba Ścibura, Vb 

  
  
 

 
 
 
Światowy Dzień Ziemi to największe 

ekologiczne święto, obchodzone od 1970 
roku, obecnie w 192 krajach świata. Do 
jego obchodów od kilku lat czynnie 
włączają się również uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły. 23 odbył się 
uroczysty apel z okazji Światowego Dnia 
Ziemi. Nie zabrakło na nim inscenizacji 
muzyczno – literackiej oraz 
ekologicznego pokazu mody. 
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St.  George’s  Day -   23  April 
 
St. George is patron saint of  England. 
The legend of St. George and the Dragon 
 

 
 St. George travelled for many 
months by land and sea until he 
came to Libya. He met an old man 
who told him about a terrible dragon 
that loved eating young girls. The 
monster ate all the girls in the country 
except for the king’s daughter. St. 
George was shocked and decided  
to save the last young lady.  

 The next day while the princess 
was being led to the place of death, 
St. George  stopped the procession 
and went to the valley where the 
monster lived. As soon as the dragon 
saw St. George, it roared and rushed 
towards the brave man. It was huge 
and its scales were hard. The fight was 
very hard. Fortunately the dragon 
didn’t manage to kill the man. St. 

George pierced his sword under the wing where there were no scales. The 
creature fell dead at the hero’s feet. 

 
 
Vocabulary 
patron saint  - święty patron     
until -  aż do      save – uratować 
she was being led – była prowadzona  valley – dolina 
rushed towards – ruszył w kierunku    roared – zaryczał   
huge – olbrzymi      scales – łuski 
fortunately – na szczęście    manage – zdołać 
pierced  - przebił       
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Dlaczego psy nie mogą jeść czekolady? 
 
Czekolada, która nam ludziom bardzo smakuje, jest niebezpieczna dla 

psa i może spowodować jego zatrucie, a w skrajnym 
wypadku nawet śmierć. Odpowiedzialna jest za to 
substancja zwana teobromminą. Występuje ona w 
kakao, z którego powstaje czekolada. Organizm 
zwierzęcia w przeciwieństwie do ludzkiego nie jest w 
stanie szybko rozłożyć tego składnika. 

 
 
Jak szybko rosną włosy? 
 
Średnio ok. 1,25 cm miesięcznie, czyli 15 cm 

rocznie. Z wiekiem tempo przyrostu włosów może spaść 
do 0,25 cm na miesiąc. 

 
 
Jak powstają ślady pozostawione przez odrzutowiec? 
 

Przelatujące odrzutowce zostawiają za sobą białe smugi nazywane 
kondensacyjnymi. Powstają one w wyniku połączenia znajdujących się na 
wysokości kilku kilometrów nad ziemią cząsteczek wody z aerozolem 
wydobywającym się z silnika odrzutowców. Połączenie tych dwóch 
składników prowadzi do wytworzenia się kryształków lodu wyglądających 
właśnie jak białe, podłużne chmury. Ślady takie szybko się rozmywają i znikają 
całkowicie w ciągu zaledwie kilku minut. 
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Dlaczego śnimy? 
 

 
Odpowiedź na to pytanie jest kwestią dyskusyjną i często zależy od 

tego, kogo zapytamy. Wielu naukowców twierdzi, że chociaż sam sen jest 
odmiennym stanem świadomości, to marzenia senne same w sobie są 
ubocznym produktem aktywności elektrycznej mózgu i wzorców fal 
mózgowych — wynikiem aktywności mózgu mającej na celu 
zregenerowanie organizmu podczas snu.  

 
W wielu kulturach uważa się, że sny mają charakter proroctw lub 

pozwalają na kontakt ze światem duchowym. Nic dziwnego, że przykłada się 
do nich ogromne znaczenie i są interpretowane z całą powagą. W ten 
sposób sny mogą mieć bezpośredni wpływ na życie poszczególnych 
członków danej kultury, a nawet na całe społeczeństwo. 
 
         Inni twierdzą, że sny są bezpośrednim wynikiem doświadczeń życiowych i 
nieświadomą kontynuacją świadomych myśli i działań. Podczas snu człowiek 
może wyrażać niepokój lub zmartwienie dotyczące problemu, który jest 
obecny w jego życiu. Może być również w stanie rozwiązać ten problem, 
interpretując obrazy, myśli i emocje pochodzące ze snu. 
 
 

 



 16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 17 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


