
 

 

Witam Was kochani wiosennie i ciepło 

            Wiosna to najprościej mówiąc taki czas, kiedy uśpiona 

przyroda budzi się do życia. Na drzewach i krzewach nieśmiało 

i ostrożnie  pojawiają się pączki, z których za moment rozwiną 

się młode listki. Na trawnikach można znaleźć pierwsze 

przebiśniegi, a gdzieniegdzie  pojawiają  się  kępki  malutkich 

stokrotek. Jeśli jesteście cierpliwi i uważni, to nad ranem 

możecie usłyszeć już prawdziwe koncerty, które są zapowiedzią 

rychłego pojawienia się ptasiego potomstwa. Znacznie wydłużył 

się dzień, a słońce już nie tylko świeci, ale zaczęło też grzać.  

         Czy zauważyliście, że wiosną częściej się uśmiechamy i 

mamy lepszy humor? Jak podają wyniki badań,   wiosną 

czujemy się też szczęśliwsi i podejmujemy wiele nowych 

działań. Mnie wiosną ciągnie w świat. Nie mogę wręcz usiedzieć 

w miejscu. Marzy mi wówczas podróż dookoła świata. 

Chciałabym poznawać nowych ludzi, obcować z inną , najlepiej 

egzotyczną kulturą, spróbować najdziwaczniejszych potraw i 

podziwiać piękne widoki. Ech życie! Takie jesteś krótkie i takie 

pasjonujące. Ponieważ na prawdziwą wyprawę muszę poczekać 

jeszcze ponad trzy miesiące, znalazłam swój własny, autorski 

sposób na zaspokojenie potrzeby podróżowania. Chętnie się nim z Wami podzielę. To jest czytanie. 

Widzę już zdziwienie w Waszych oczach i wiecie co, nawet Was trochę rozumiem, bo będąc w Waszym 

wieku też tego nie mogłam pojąć. A jednak z czasem, gdy czytanie stało się dla mnie niemal tak samo 



ważne jak oddychanie, zrozumiałam jaką wolność, 

niezależność i szczęście daje dobra książka. 

Bardzo, ale to bardzo chciałabym zarazić Was 

pasją czytelniczą. Jeśli uda mi się „zainfekować” 

choć dwie, trzy osoby, to będę najszczęśliwszym 

bibliotekarzem na świecie . 

Jeśli jesteś gotów/gotowa przyjąć to wiosenne 

wyzwanie - zapraszam do szkolnej biblioteki, 

gdzie przez kilka godzin dziennie czekam na Was 

od poniedziałku do piątku. Wraz ze mną czekają 

nasi najwierniejsi przyjaciele  – książki… 

Serdecznie zapraszam 

Z okazji zbliżających się świąt, życzę Wam wielu 

radosnych chwil, spokoju, pogody ducha oraz mnóstwa czasu i chęci do czytania książek. 

Redaktor Opiekun 

 

 

Sport jest dobry na wszystko … 

 Dorota Olejnik ( dalej D.O.) : Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy p. Darka Sautera nauczyciela 

informatyki i techniki,  koordynatora wychowania komunikacyjnego  w naszej szkole  i… zapalonego 

rowerzystę   oraz p. Wojtka Woźniaka,  który jest nauczycielem wychowania fizycznego  i wytrwałym 

propagatorem  zdrowego stylu życia.  



 

      Wiem, że ostatni weekend  (zwracam się do naszych  gości) spędziliście Panowie  bardzo 

aktywnie,  biorąc udział w ogólnopolskiej imprezie sportowej. Co to była za impreza? 

Dariusz Sauter (dalej D.S. ): Uczestniczyliśmy  w 40. jubileuszowym Biegu Piastów. Najprościej 

ujmując  –  jest to największa w Polsce impreza sportowa dla zawodowców i amatorów narciarstwa 

biegowego. Do Jakuszyc w Górach Izerskich zjechali zawodnicy z 27 krajów, aby wspólnie rywalizować 

na nartach. W ciągu kilku dni na różnych dystansach wystartowało ponad 5500 zawodników. Z czego 

na dystansie 50,5 km prawie 1500 osób. Wierzcie mi – widok tylu narciarzy jest niesamowity. 

Wojciech Wożniak (dalej W.W):  Jest to jedyny cykl zawodów sportowych, w których jednocześnie 

rywalizują amatorzy (przez duże „A”) narciarstwa biegowego  z zawodowymi sportowcami. Na trasach 

biegowych (lub jak kto woli – na arenie sportowej)  nie ma zawiści, lecz panuje atmosfera wzajemnej 

życzliwości i pomocy, a jednocześnie czystej rywalizacji. Stąd może powstał ten fenomen, który 

gromadzi taką ilość miłośników narciarstwa biegowego z całego świata. To musi robić wrażenie. 

Impreza jest organizowana na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem ludzi (wolontariusze, 



Straż Graniczna, pomoc medyczna, 

catering, sponsorzy), 

wykorzystaniem  techniki 

(elektroniczny pomiar czasowy, 

strona internetowa, obsługa foto). 

D.O. : Ponieważ do tej pory 

kojarzony był Pan głównie z 

kolarstwem (zwracam się do p. 

Darka) , proszę trochę nam o 

swojej nowej pasji 

opowiedzieć.  Kto lub co 

zainspirowało Pana do narciarstwa 

biegowego? 

D.S. : Były to swego rodzaju 

poszukiwania atrakcji zimowych. 

Powiem, że rower po osie w śniegu 

jest wyzwaniem, ale bez przesady. 

Jest mróz, to są łyżwy. Pasja 

pojawiła się po okazyjnym zakupie 

nart, gdy spadła duża ilość 

śniegu.  Przynajmniej kilka lat temu 

tak było. Z pewnością również 

inspiracją była i jest dla mnie 

Justyna Kowalczyk. 

D.O. : A jak to było w Pana 

przypadku? (zwracam się do p. 

Wojtka)  Wszyscy znamy pańską  „miłość do wody”.  Na bieżąco śledzimy i informujemy naszych 

czytelników  o Pańskich sukcesach w zawodach pływackich. Skąd więc pomysł na narciarstwo biegowe? 

W.W:  To był raczej powrót do przeszłości. Jako student miałem okazję  „zasmakować”  nart 

biegowych  właśnie w Jakuszycach. Wtedy to bliżej poznałem wspaniały charakter  wielkiej imprezy, 

jaką jest Bieg Piastów. Narty biegowe stały się dla mnie od tego momentu najfajniejszą zimową 

dyscypliną sportową. Inspiracją do urzeczywistnienia wspomnień był pan Dariusz, który dopingował 

mnie (a nie była to prosta sprawa)  do „odkurzenia” leżącego i zapomnianego sprzętu. W ten oto 

sposób znalazłem się ponownie w Jakuszycach. 

D.O. : Od ilu lat i gdzie „biegacie ” Panowie  na nartach? 

D.S. : Sądzę, że to już 6 zim mam za sobą. Choć tak naprawdę,  co to jest narciarstwo biegowe 

poznałem jadąc pierwszy raz do Jakuszyc  trzy lata temu. W naszych okolicach jeździ się po płaskim 

terenie, gdzie tak naprawdę wyzwaniem są podbiegi „uffffff!!” i zjazdy „juuupi!! ” 

W.W:  Tak naprawdę to w tym roku nastąpił wielki come-back. Mam nadzieję, że utrzymam tę pasję 

przez dłuższy czas. Z pewnością do następnej  imprezy w Jakuszycach. 

D.O. : Czy to trudny sport? 

D.S. : Jest to sport dla każdego. To taka zimowa  górska turystyka, tylko zamiast iść - szuramy po 

śniegu nartami. W Jakuszycach spotykam przedszkolaków na nartach  z rodzicami, jak i prawdziwych 

weteranów po osiemdziesiątce. Z drugiej strony, jeżeli chcemy poruszać się coraz szybciej, wymagania 

fizyczne i techniczne wzrastają. Współtwórca Biegu Piastów i wieloletni ich Komandor, Julian Gozdowski 

powiedział kiedyś:  "Zawodnicy dzielą się na pięć grup: pierwsza biegnie jak trzeba, druga tylko 

biegnie, trzecia myśli, że biegnie, czwarta idzie, a ostatnia lezie."  Mam nadzieję, że w przyszłym roku 

znajdę się w drugiej grupie. 

W.W:  Wychodzę z założenia, że dla chcącego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć wielką przygodę 

z nartami biegowymi. Można powiązać tę dyscyplinę z nordic-walking,  gdzie ręce również są 



mobilizowane do większej 

aktywności i jednocześnie 

pomagają szybciej się 

przemieszczać.  Znam osoby, dla 

których pasją są skoki narciarskie, 

jazda na rowerze czy pływanie, a 

jednak narciarstwo biegowe nie 

przeszkadza w kształtowaniu innych 

swoich zainteresowań. Absolwent 

naszej szkoły Dawid Jurga startował 

w tym roku na dystansie 25 km 

techniką łyżwową, mimo, że 

sportem jego życia są skoki 

narciarskie. 

D.O. : Narciarstwo biegowe to 

indywidualna dyscyplina sportu, 

jednak nie od dzisiaj wiadomo, że 

„razem łatwiej”. Macie  Panowie 

stałą grupę treningową? 

D.S. : Oczywiście, mam grupę 

wsparcia.  Ostatnio dołączył do niej 

nasz wuefista p. Wojciech Woźniak. 

Wyczyn jest ważny, ale traci on 

smak, kiedy nie ma  z kim podzielić 

się wrażeniami. Podczas jazdy 

jednak są tylko 2 kije i 2 narty, 

zmęczenie i piękne widoki. Choć 

czasem jest to tylko 

mgła…  Jakuszyce leżą na wysokości 

prawie  900 metrów n.p.m. 

W.W:  Zawsze dobrze, żeby 

znalazła się osoba, która da 

przysłowiowego „kopa”. To pomaga 

w osiąganiu zamierzonych lub 

wyznaczonych celów. Jestem na 

etapie nawiązywania pozytywnych 

kontaktów i poznawania motywatorów. Można byłoby napisać „wszystko przez pana Sautera!”  

D.O. : Czy udział w bardzo znanej i prestiżowej imprezie, jaką jest niewątpliwie Bieg Piastów wymaga 

specjalnego przygotowania? 

D.S. : Organizatorzy Biegu Piastów przygotowali dla początkujących adeptów narciarstwa trasę mającą 

9 km długości. Do tego wystarczą podstawy, aby poczuć tego bakcyla. Natomiast start w koronnym 

dystansie na 50 km to już nie lada wyczyn. W ubiegłym roku metę przekroczyłem prawie po 7 

godzinach. W tym roku było to już 5,5 godziny i wielka radość. I tak naprawdę już myślę o 2017 roku i 

starcie w kolejnej edycji BP. W związku z brakiem u nas śniegu większość przygotowań opieram na 

jeździe na rolkach z kijkami. Po tegorocznych wynikach widzę, że to działa. 

W.W:  Każde podjęte wyzwanie wymaga dokładnego i dobrego przygotowania. Moje przygotowanie do 

udziału w Biegu Piastów rozpoczęło się od rekonesansu, a następnie wyznaczeniu sobie kolejnych 

celów. Obecnie jestem na początkowym etapie przygotowań do wyzwania, jakie postawiłem sobie na 

czas wakacji. Następnie trzeba będzie rozpocząć przygotowania do Biegu Piastów. 

D.O. : Co powinien wiedzieć początkujący biegacz? Jakiej rady udzielilibyście  Panowie osobie, która 

chciałaby pójść w Wasze ślady? 



D.S.: Są dwa sposoby na rozpoczęcie tej przygody. Pierwszy: kupić sobie narty, buty i kije, bez 

względu na warunki, jakie występują w naszych okolicach i czekać na okazję. Drug: pojechać do 

Jakuszyc  zimą (nawet teraz jest ponad 30 cm śniegu na trasach).  Tam w magiczny sposób narty 

pojawiają się pod naszymi stopami. A tak poważnie: na miejscu jest wiele wypożyczalni.  Za 25 zł 

dziennie można pożyczyć cały zestaw i zacząć niekończącą się przygodę. Warto dbać o zdrowie. 

W.W:  Myślę, że jest wiele czynników motywujących do podjęcia przygody z nartami biegowymi. Po 

pierwsze:  Trzeba sobie zadać pytanie: Czy chcę rozpocząć tę przygodę? Po drugie: Spotkać się z 

instruktorem, celem bliższego zapoznania się z charakterystyką tego sportu  i  techniką poruszania 

(Technika łyżwowa – szybsza  lub  klasyczna.  Do obu tych technik potrzebne będą inne narty, kijki i 

buty). Po trzecie: Zakupić odpowiedni sprzęt i poznać osoby, które będą naszymi motywatorami. Po 

czwarte:  Biegać i cieszyć się widokami i zmęczeniem. 

D.O.: Raz jeszcze gratuluję udanego startu i życzę wielu, wielu kolejnych,  przynajmniej tak samo 

udanych. 

D.S. W.W : Dziękujemy bardzo. 

   

 

100 spotkań z językiem 

polskim 

            12 lutego bieżącego roku w naszej klasie 4b odbyła się setna lekcja 

języka polskiego. Z tej okazji nasz nauczyciel,  p. Tomasz Klimek 

zorganizował prawdziwą uroczystość. Tego dnia na lekcji nie zabrakło 

chipsów, słodkich smakołyków i soczków. Rozpoczęliśmy od symbolicznego 

zdmuchnięcia świeczek ustawionych w napis: „100”.  Było dużo zabawy i 

śmiechu.  

       Graliśmy w kółko i krzyżyk, wykonywaliśmy różne zadania 

językowe  oraz zabawy muzyczne.  Tak świetnie się bawiliśmy, że nawet nie 

zauważyliśmy, kiedy minęła ta nasza wyjątkowa godzina lekcyjna. 

  

        Dziękujemy  bardzo p. Tomaszowi za wszystkie dotychczasowe lekcje, za cierpliwość i 

wyrozumiałość dla nas oraz za zorganizowanie naszego małego jubileuszu.  



 

Weronika Łuczak 4b. 

 

 

Świetliczaki poznają zawody 

  Aaa,  aaa… były sobie kotki dwa… aaa kotki dwa, 

szarobure, szarobure obydwa. 

      Maluszkowi, czyli niedawno urodzonemu dziecku, nie wystarczy zaśpiewać kołysankę. Niemowlaka 

trzeba przewinąć, nakarmić, wykąpać i ubrać.   Te czynności  trzeba umieć zrobić!  Ufff!  Na szczęście 

naszym świetliczakom nieobca jest już opieka nad takim maluszkiem. To wszystko za sprawą pani 

położnej, która odwiedziła nas w świetlicy. Nie tylko opowiedziała o swojej pracy, ale też pokazała 

jak  wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonać. Każdy mógł spróbować swoich sił przy zmianie pieluszki, 

czy zakładaniu wyjątkowo skomplikowanych śpiochów.  

   

        Każde dziecko mogło zadać pytanie, a było ich naprawdę bardzo dużo. Nasz gość jednak podołał i 

cierpliwie na wszystkie odpowiadał. Do końca dnia trwała u nas zabawa z Kubusiem - wypożyczoną na 

ten dzień lalką. Dziewczynki prześcigały się w nowych pomysłach jak tu zająć się Kubusiem. Będą w 

przyszłości świetnymi matkami i opiekunkami.  



 

Pani położnej bardzo dziękujemy za wizytę. Mamy nadzieję, że nasi kolejni goście równie miło spędzą z 

nami czas. 

Paulina Hryniewicz 

 

Dzieje się… 

      W ostatnim czasie, w ramach działań świetlicowych, wspólnie 

z dziećmi stworzyliśmy drzewo kulturalnego ucznia. 

Drzewo to ma być symbolem nie tylko budzącej się przyrody, ale 

również stanowić pomoc dydaktyczną, która ma przypominać 

zasady właściwego zachowania dzieci w różnych miejscach. Ma 

uczyć ich współpracy i wzajemnej pomocy. 

Drzewko nasze  znajduje się w świetlicy.  

        Również w ramach zajęć świetlicowych, dzieciaki 

przygotowały prace plastyczne o swoich ulubionych zawodach. 

Rozmawialiśmy o zawodach przyszłości, oraz o tych, których już 

dziś się nie   wykonuje. 

Bawiliśmy się również w kalambury. 

Dzieci układały wierszyki związane z zawodami. 



Ze starszymi dziećmi rozmawiałam o ich wymarzonych zawodach, w kontekście wyboru przyszłej 

szkoły. 

Prace dzieci można podziwiać w  korytarzu w świetlicy. 

 Ela Ratyńska 

 

 

  

W poszukiwaniu wiosny 

      Do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze kilka dni, dlatego 12.03.2016 udaliśmy się 

do lasu położonego w okolicach naszego miasta, we wsi Dąbrowa, by szukać w przyrodzie  pierwszych 

wiosennych oznak. Z Pabianic na miejsce dojechaliśmy małym autobusem, czyli busem. Było nas 

siedemnaścioro pod opieką p. Sylwii Łaguniak i p. Doroty Stolińskiej. Nasza wyprawa to realizacja 

projektu ekologicznego „Przyjaciele lasu”. 



 

      Obecność pani Łaguniak sugerowała, że czekają nas zadania przyrodnicze. I nie pomyliliśmy się. 

Na leśnym parkingu nasza Pani od przyrody wypakowała z bagażnika pudełka z lupami i lornetkami. 

Rozdała każdemu karty pracy i wspomniane przyrządy. Ale to nie wszystko. Każdy otrzymał też parę 

kijków do  nordic -  walking. Po krótkiej, ale intensywnej rozgrzewce wyruszyliśmy na leśny spacer w 

poszukiwaniu wiosny.  

      Pogoda tego dnia była dość kapryśna i nie przypominała zbliżającej się wiosny. W lesie nie leżał już 

śnieg, ale panowała zimowa cisza. Przyroda jeszcze się nie obudziła, choć to przecież przedwiośnie, 

czyli pora odradzania się przyrody z zimowego uśpienia.  



 

      Podczas spaceru uczyliśmy się określania kierunków świata bez kompasu, szukając drzew 

porośniętych mchem od strony północnej,  obserwowaliśmy mieszkańców lasu przez lupę i lornetkę, 

sprawdzaliśmy czystość powietrza za pomocą skali porostowej oraz wsłuchiwaliśmy się w ciszę lasu i 

oczywiście uprawialiśmy nordic - walking. Po drodze udało nam się spotkać sarnę. Przemierzyliśmy 

około sześciu kilometrów. Dostaliśmy niezły wycisk. Ale to nic, bo bardzo się przyda przed zbliżającymi 

się wycieczkami klasowymi. Musimy przyznać, że brakuje nam kondycji.  

Wiosny nie znaleźliśmy! Trzeba będzie szukać następnym razem.  

Przyjaciele lasu 

 

Dzień Liczby π (pi) - 14 marca  

Pi  to liczba, którą uzyskujemy wykonując dzielenie długości okręgu (obwodu okręgu) do długości jego 

średnicy. Jest wielkością stałą, a jej wartość możemy podać jedynie w przybliżeniu. 

Przybliżona wartość liczby Pi wynosi: 3,1415... 

Liczba Pi jest więc liczbą niewymierną, czyli taką, której rozwinięcie dziesiętne zachowuje się "byle jak". 



Nie ma w nim żadnego porządku i nigdy się 

nie kończy. 

Liczba Pi nazywana jest również ludolfiną 

od imienia niemieckiego matematyka 

Ludolpha van Ceulena, który na początku 

XVII w. podał jej przybliżenie z 

dokładnością 35 miejsc po przecinku, co w 

tamtych czasach było ogromnym 

wyczynem. 

Swoją popularność liczba Pi zawdzięcza 

występowaniu we wzorach na: 

pole (P = πr2) i obwód (L = 2πr) koła czy 

objętość (V = 4/3πr3) i pole powierzchni (P 

= 4πr2) kuli. 

Z liczbą Pi jest również związane 

nierozwiązywalne zagadnienie o nazwie 

kwadratura koła. Polega ono na 

(niemożliwym w praktyce) wykreśleniu 

kwadratu o tej samej powierzchni co koło. 

Aby łatwo można było zapamiętać 

przybliżoną wartość liczby Pi, układano 

wierszyki, w których ilość liter w 

poszczególnych wyrazach przedstawiała kolejne cyfry liczby Pi. 

Oto kilka z nich: 

Jaś o kole z werwą dyskutuje 

bo dobrze temat ten czuje 

zastąpił ludolfinę słowami wierszyka 

czy Ty już odgadłeś, skąd zmiana ta wynika? 

 

Kto i bada i liczy, 

Myśliciel to wielki. 

Mylić się zwykł jednakże 

Matematyk wszelki. 

 

Oto i wiem i pomnę doskonale… 

Kto z woli i myśli zapragnie Pi spisać cyfry, ten zdoła 

Liczba Pi jest też "bohaterką" wiersza laureatki nagrody Nobla – Wisławy Szymborskiej: 

 

Liczba Pi 

Podziwu godna liczba Pi  

trzy koma jeden cztery jeden.  

Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,  

pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.  

Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem  

osiem dziewięć obliczeniem  

siedem dziewięć wyobraźnią,  

a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem  

cztery sześć do czegokolwiek  

dwa sześć cztery trzy na świecie.  

Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa  



podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.  

Korowód cyfr składających się na liczbę Pi  

nie zatrzymuje się na brzegu kartki,  

potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,  

przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,  

przez całą nieba wzdętość i bezdenność.  

O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!  

Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!  

A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście  

mój numer telefonu twój numer koszuli  

rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro  

ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy  

obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,  

w którym słowiczku mój a leć, a piej  

oraz uprasza się zachować spokój,  

a także ziemia i niebo przeminą,  

ale nie liczba Pi, co to to nie,  

ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,  

nie byle jakie osiem,  

nieostatnie siedem,  

przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność  

do trwania.  

Ciekawostki 

      W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli 

przybliżenie π z dokładnością do czterech miejsc po przecinku! Dziś nie można stwierdzić czy był to 

zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych. 

Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o 

wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz 

komunikat. 

 

Źródła:  liczba PI 

Janusz Koźlenki 

 

NAUKA IDZIE W LAS  

 Kolejne warsztaty ekologiczne pt. ,,Nauka idzie w las" prowadzone były przez pracownika ośrodka 

Źródła,  p. Ewelinę Paprocką.  Wzięli w nich udział członkowie koła przyrodniczego z klas 5a, 5b, 5c i 6b. 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=liczba+pi&client=opera&hs=QI0&tbm=isch&imgil=O7gNpABmXydoXM%3A%3BgJ60zTJxb_Jo0M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bojadla.edu.pl%252Findex.php%252Fcomponent%252Fcontent%252Farticle%252F8-liczba-pi&source=iu&pf=m&


 Warsztaty rozpoczęły się od rozmowy o korzyściach materialnych i niematerialnych, „płynących 

z lasu" dla człowieka i zwierząt. Wskazaliśmy m. in. pożywienie (grzyby oraz owoce leśne), możliwość 

kontaktu z naturą oraz świeże powietrze. Następnie p. Ewelina rozdała nam jasnozielone karteczki, z 

których mieliśmy wyciąć liście i napisać na nich wybraną korzyść, później listki przyklejaliśmy na 

gałęziach kartonowego drzewa. Kolejna zabawa to ,,prawda/fałsz" – pani Ewelina czytała zdania 

dotyczące lasów, papieru i makulatury, my zaś mieliśmy zadecydować czy są prawdziwe czy fałszywe, 

stając po danej stronie podzielonej klasy. Wykazaliśmy się całkiem dużą wiedzą — w większości 

wybieraliśmy poprawne odpowiedzi.  

 

Następnie prowadząca zajęcia mówiła nam o (często nielegalnych) wycinkach lasu w celu 

zasadzenia palmy olejowej, pokazała różne produkty (butelka od płynu do kąpieli, rolka od papieru 

toaletowego, nasiona ciecierzycy). Mieliśmy określić, czy zostały one wykonane z drewna. Pozornie proste 

zadanie okazało się o wiele bardziej złożone  – chociażby płyn do kąpieli zawiera olejek z ww. palmy 

olejowej, który znajduje się też np. w batonach. Później zaś na ,,ziarnach” pisaliśmy, jak możemy 

ochronić lasy i, tak jak poprzednio, przyklejaliśmy je pod drzewem. Kiedy skończyliśmy, pani Ewelina 

rozdała nam paseczki papieru z początkiem lub końcem zdania – każdy odczytywał zawartość swojej 

karteczki i wzajemnie je kończyliśmy. Pod koniec spotkania losowaliśmy wizytówki ze sposobami 

chronienia drzew, pod którymi mieliśmy się podpisać.  

 



  

Myślę, że spotkanie większości z nas się podobało, otworzyło nam oczy na sprawy, których 

dotąd nie zauważaliśmy i wiele się nauczyliśmy. 

 

 

Michalina Nowak, kl. 6B 

 

Ktoś w te ferie się nie nudził… 

    Tak niedawno skończyły się ferie zimowe. Uczniowie mają różne pomysły na spędzanie wolnego 

czasu. Najważniejsze, by się nie nudzić. Na pewno nie nudził się Antek Tszydel z klasy IIIb, 

ponieważ uczestniczył w warsztatach teatralnych dla dzieci zorganizowanych przez Teatr Pinokio w 

Łodzi. Podczas zajęć Antek brał udział jako aktor w spektaklu pt. „Ronja córka zbójnika”. Antek miał 

okazję stanąć przed kamerą, bo było to teatralne przedstawienie telewizyjne. W odróżnieniu od teatru 

akcja jest widoczna jedynie w ujęciu kamery, w tym poprzez różne rodzaje zbliżeń. 

       Zaraz po feriach 7.03.2016 zaproszono cała klasę Antka na spektakl do Teatru Pinokio. Najpierw 

koleżanki i koledzy widzieli sceniczną adaptację powieści znanej dzieciom pisarki Astrid Lindgram. Warto 

dodać, że ta właśnie powieść znalazła się na Złotej Liście książek polecanych przez Fundację Cała Polska 

czyta dzieciom. O czym opowiada historia Ronji nie zdradzę, ponieważ wszystkich zachęcam do 

przeczytania książki, również tych którzy widzieli przedstawienie. Oni pewnie Wam powiedzą, że jest to 

opowieść o parze łobuzów, którzy buntują się przeciwko dorosłym i co tu dużo gadać są mądrzejsi od 

dorosłych. 

 



 

     Moim zdaniem spektakl miał wiele walorów artystycznych: świetna gra aktorów, muzyka, 

scenografia, kostiumy, oświetlenie, efekty specjalne (dym), żywe słowo połączone z elementami teatru 

lalek. Z bardzo bliska wszystko widzieliśmy, bo nasze miejsca były w drugim rzędzie.   

     Po przedstawieniu odbyła się prezentacja spektaklu w formie przedstawienia telewizyjnego, gdzie 

widzieliśmy Antka w roli Ogryzka. Następnie uczestniczyliśmy w krótkiej lekcji o teatrze. Mogliśmy też 

się chwalić wiedzą na ten temat. 

Dziękujemy Antkowi, bo to dzięki Niemu mieliśmy ciekawą przygodę w teatrze. 

D. Stolińska 

 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch 



 

         Witam Was kochani serdecznie.  Dziś chcę przekazać garść informacji na temat zdrowego 

żywienia. Dla nikogo nie jest już chyba niespodzianką to, że polskie nastolatki tyją, i to tyją na potęgę. 

Według najnowszych badań 46%  osób w Polsce ma nadwagę, co oznacza,  że co druga osoba waży za 

dużo. Wynika to głównie z braku ruchu oraz ze złych nawyków żywieniowych.  Złe nawyki żywieniowe 

to przede wszystkim podjadanie, jedzenie zbyt dużo w stosunku do zapotrzebowania, tzw. śmieciowe 

jedzenie oraz nieprawidłowa ilość i częstotliwość posiłków w ciągu dnia.  

 

      Przyjrzyjmy się z bliska głównym winowajcom otyłości. Zaczniemy od podjadania, które 

nierozerwalnie wiąże się z odpowiednia ilością i częstotliwością posiłków. Zdrowy człowiek powinien 



zjadać 5 posiłków dziennie mniej więcej co trzy godziny. Wszystko co 

zjadamy pomiędzy to jest właśnie podjadanie.  Pół biedy jeśli 

sięgamy po zdrowe przekąski typu: rzodkiewka, jabłko, marchewka. 

Fatalnie jeśli są to słodycze lub chipsy.  

       Pierwszym i najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest 

śniadanie. Powinno być obfite i urozmaicone. Kolejny posiłek to 

drugie śniadanie,  którym nie powinny być pączki, słodkie bułki ani 

batony. Najlepsza będzie kanapka z pełnoziarnistego chleba z 

odrobina sera lub wędliny oraz liściem sałaty albo plasterkiem 

pomidora lub ogórka. Obiad powinien być sycący, ale nie ciężki. 

Polecam wszelkie kasze i dużo warzywnych surówek. Na 

podwieczorek doskonale nadaje się mały kubeczek jogurtu, banan lub 

sezonowe owoce (na przykład: szklanka czereśni, truskawek, 

gruszka, 3 śliwki).  

      Na kolację można 

zjeść  twarożek ze 

szczypiorkiem, jedną kromkę chleba z chudą wędliną lub kisiel. 

Jeśli zaczniecie stosować się do tych zasad, to nie tylko Wasza 

waga wróci do normy ale i stan zdrowia ulegnie znacznej 

poprawie. Skończą się ciągłe bóle brzucha, uczucie zmęczenia, 

apatia i senność. Poprawi się Wasza kondycja i znacznie wzrośnie 

radość życia. Być może tego nie wiecie, ale prawidłowe 

odżywianie ma pierwszorzędny wpływ na jakość naszego życia w 

każdym jego aspekcie.  

Za miesiąc pochylimy się nad zagadnieniem tzw. śmieciowego 

jedzenia.   

Pozdrawiam Was wiosennie i życzę dużo zdrowia 

Wasza Szkolna Pielęgniarka 

 

 

       

Dzisiaj nie będzie o żadnym konkretnym pupilku, domowym pieszczochu czy ulubieńcu rodziny. Dzisiaj 

napiszę o porzuconych i niechcianych psach, które pozbawieni uczuć ludzie wyrzucają z domu, 

porzucają w lesie lub zwyczajnie oddają do schroniska. Oczywiście zdarzają się wypadki, kiedy pies 

trafia do schroniska, bo to jedyne wyjście w trudnej życiowej sytuacji. Ale wierzcie mi, to znikomy 

procent powodów, dla których nasi  - do niedawna jeszcze przyjaciele, znaleźli się w schronisku. 

Najczęściej trafiają tam psy porzucone, które nagle zaczęły przeszkadzać. Bo trzeba je wyprowadzać na 

spacer, bo brudzą, bo chorują, bo chcemy wyjechać, bo teraz chcemy kotka…  i tak dalej.  



   

         Okrucieństwo ludzkie nie ma sobie równych 

w całej przyrodzie. Żaden zwierzak nie skrzywdzi 

innego tylko dlatego, że ma taki kaprys. Człowiek 

zaś bardzo chętnie. Wynika to najczęściej z braku 

empatii, z egoizmu a właściwie z samolubstwa, z 

braku wyobraźni czy ze zwykłej głupoty. 

Przepełnione schroniska dla psów nie potwierdzają 

– w moim odczuciu – myśli:  „Człowiek - to brzmi 

dumnie”. Pisałam już o tym wielokrotnie, ale 

wspomnę po raz kolejny.  

            Zanim zdecydujecie się na to, aby wziąć do 

domu jakiekolwiek żywe stworzenie (pies, kot, 

rybki, chomik, żółw czy cokolwiek innego) 

PRZEMYŚLCIE: Czy jesteście gotowi zaopiekować 

się tym zwierzakiem przez najbliższych 

kilkanaście  miesięcy  (w wypadku chomika) do 

kilkunastu lat (w przypadku kota i psa)? 

Przeanalizujcie wszystkie za i przeciw, skonfrontujcie Wasze oczekiwania z tym jak wygląda 

rzeczywistość. Jeśli pojawi się choć cień wątpliwości – dajcie sobie spokój. Lepiej poczekać aż 

„dorośniecie” do odpowiedzialności, niż unieszczęśliwić kolejne żywe stworzenie. Pamiętajcie o tym co 

powiedział Mały Książę: „Jeśli się kogoś oswoi, trzeba wziąć za niego pełną odpowiedzialność”.  

   

Za każdym razem gdy jadę do schroniska zawieźć 

karmę, którą zbieramy w naszej szkole przez cały 

rok i widzę smutne psie oczy, serce mi się kraje z 

żalu. Przecież pies to takie wierne i ufne 

stworzenie, które jako jedno z niewielu kocha 

autentycznie bezwarunkowo. Kocha swojego pana 

za sam fakt, że istnieje. Nigdy nie zrozumiem jak 

można zrobić krzywdę w zamian za bezmiar 

miłości i zaufania. Jakim trzeba być złym 

człowiekiem, aby podnieść rękę na bezbronne 

zwierzę… 

Zostawiam Was z tą refleksją. 

Szkolny Bibliotekarz 



  

 

 

   

   

   



 

 



 

 



 

 



 

 

   



   

   

  



   

   

   

 

 

                   Jak wszyscy doskonale wiecie, w bieżącym roku szkolnym realizowany jest w naszej szkole 

projekt ekologiczny zatytułowany „Przyjaciele Lasu”.   



        

     Pomysłodawcą i koordynatorem działań związanych z realizacją 

poszczególnych punktów projektu jest wicedyrektor szkoły p. Beata 

Florczak. Pomagają jej wszyscy nauczyciele, z których każdy 

organizuje działania związane ze specyfiką swojej specjalizacji lub 

nauczanego przedmiotu. 

 Pracy jest mnóstwo, ale korzyści płynące dla uczniów i dla szkoły są 

nieocenione. Jedną z nich jest zakup do naszej szkolnej biblioteki 

nowych książek, poświęconych tematyce leśnej. Są to miedzy innymi 

piękne atlasy grzybów, roślin, krzewów czy drzew, książki poświęcone 

ekologii, opowiadania o lesie, 

wydawnictwa popularno- naukowe o 

zwierzętach leśnych oraz bajki dla 

najmłodszych.  

Niektóre książki 

można  wypożyczyć  do domu, a niektóre tylko pooglądać  w 

czytelni.  Po te oraz wiele innych wspaniałych książek serdecznie 

zapraszam do biblioteki szkolnej.  

 Szkolny bibliotekarz 

 


