
 

 

Witajcie w piątym numerze „Piątki na Piątkę w roku 
szkolnym 2006/2007            

          „Wiek raz utracony nie wróci się człeku”. Taki 

oto cytat z Nowej Księgi Przysłów Polskich wydaw. 

PIW, przypomniał mi się na początku tego roku 

kalendarzowego. Jesteśmy o rok starsi i bogatsi w 

doświadczenia. Dla jednych był to lepszy dla innych 

gorszy rok. Ale jedno jest pewne –przeszedł on do 

historii. Jeśli zmarnowaliśmy ten czas to muszę 

powiedzieć z całą stanowczością, że zmarnowaliśmy 

go nieodwracalnie, ponieważ żadna chwila naszego 

życia nie wróci się, a czas utracony jest nie do 

odzyskania. 

Zawsze, gdy zamiast zrobić coś pożytecznego przyjdą 

Wam do głowy głupie pomysły, to pamiętajcie o tym, 

co Wam napisałam i podejmijcie mądrą, przemyślaną 

decyzję.  

Nie bez przyczyny o tym piszę tuż przed feriami.  

Zbliżające się dwa tygodnie wolne od obowiązku szkolnego, dane zostały 

nam po to, by mądrze i z pożytkiem wypocząć, nabrać sił i przygotować 

się do dalszej pracy. Postarajmy się nie zmarnować tego przed 

telewizorem czy komputerem. Poczytajmy, chodźmy na spacery, 

spotykajmy się z kolegami, słowem róbmy wszystko, aby naładować 

pozytywną energią nasze wewnętrzne akumulatory. 

Wasi nauczyciele też przygotowali sporo zajęć zarówno na terenie szkoły 

jak i poza nią. Zaplanowaliśmy zajęcia komputerowe, czytelnicze, 

sportowe, wyjście na basen – jest w czym wybierać. 

 Jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz, o której muszę wspomnieć. 

BEZPIECZEŃSTWO. Wypoczynek tylko wtedy przyniesie wymierne 

korzyści, jeśli jest bezpieczny. Pod opieką nauczyciela czy opiekuna 

możecie czuć się bezpiecznie, natomiast, jeśli tak się zdarzy, że ferie 



będziecie musieli spędzać bez opieki osoby dorosłej przestrzegajcie wszystkich zasad bezpieczeństwa 

zarówno domu jak i poza nim.  

    Na zakończenie zapraszam serdecznie do lektury naszego miesięcznika oraz życzę Wam 

udanych i zdrowych ferii.  

REDAKCJA 

 

      

         W tym wydaniu gazetki szkolnej przeprowadziliśmy wywiad z p. Dorotą Olejnik , p. Ewą Owsik, p. Darkiem 

Sauterem i p. Wojtkiem Woźniakiem   pytając  o postanowienia noworoczne i plany na 2007 rok. Poczytajcie. 

 Paulina Gertner: Jak minęły Państwu  święta? 

p. Dorota: stanowczo za szybko, ale za to bardzo miło 

p. Ewa: były bardzo męczące… za dużo zmywania… 

p. Darek: tradycyjnie z dużą pachnącą choinką i rodzinnie 

p. Wojtek: Miło, bardzo rodzinnie i obficie- cokolwiek miałoby to znaczyć. 

Paulina Gertner: Jakie prezenty znaleźliście Państwo  pani pod choinką? Który z nich był najlepszy? 

p. Dorota: dostałam kilka prezentów, które zamówiłam sobie wcześniej, wiec nie było zaskoczenia. Dostałam miedzy 

innymi bibliofilskie wydanie „Mistrza i Małgorzaty ”i ten właśnie prezent sprawił mi najwięcej radości. 

p. Ewa: Mikołaj się bardzo w tym roku postarał, ale najbardziej ucieszył mnie zestaw przyborów malarskich. 

p. Darek: było tego mnóstwo, Mikołaj był dla mnie w tym roku bardzo łaskawy. Najbardziej ucieszyła mnie książka 

Martyny Wojciechowskiej pt. „Przesunąć horyzont" 

p. Wojtek: Można powiedzieć, że Mikołaj przeczytał  mój list ze zrozumieniem. „Pan z siwą brodą” ubrał mnie od stóp 

do …. pasa. Dostałem łapetki domowe, spodnie, skarpeteczki i  kosmetyki. 

Paulina Gertner: Jak zaczął się ten nowy 2007 rok? 

p. Dorota: dość późno-koło południa ( śmiech ), a tak na serio – całkiem dobrze. 

p. Ewa: już nie pamiętam… to było tak dawno!! 

p. Darek: radośnie i z nadzieją co przyniesie mi nowy rok. 

p. Wojtek: Eksplozją radości, śpiewem, tańcami i….. odczytywaniem esemesów. 

Paulina Gertner: Jak minął Państwu ten ubiegły rok? Czy cieszycie się, że już się skończył? 

p. Dorota: ubiegły rok był dla mnie bardzo pracowity i ciekawy w wydarzenia, sporo się działo w moim życiu 

osobistym, ale w ogólnym rozrachunku był to udany rok. Na pytanie czy cieszę się , że się skończył nie potrafię 

odpowiedzieć, gdyż nie dzielę swojego życia na lata, raczej na etapy. 

p. Ewa: Bardzo żałuję że się skończył, znowu jestem o rok starsza…. A poprzedni rok?? Był chyba dość interesujący, 

choć pracowity, ale ta praca przynosiła mi wiele satysfakcji.. mam nadzieję że ten rok będzie taki sam  a może  jeszcze 

lepszy. 

p. Darek: Wstecz za bardzo się nie oglądam. Ale mam nadzieję, że ten będzie znacznie lepszy…………………. 

p. Wojtek: Myślę, że  poprzedni rok był podobny do wcześniejszych lat – raczej dobry. No cóż -  czy się cieszę? – A 



dlaczego mam się smucić? Trzeba zawsze mieć nadzieję, że to właśnie TEN ROK będzie jeszcze lepszy od lat 

minionych i starać się aby taki właśnie był. 

Paulina Gertner: Czy chcielibyście Państwo aby ten nowy rok był pod jakimś względem  lepszy? 

p. Dorota: jestem optymistycznie nastawiona do życia i w każdej sytuacji staram się dostrzec jasne  jego strony. 

Jedyne czego sobie , mojej rodzinie i Wam wszystkim życzę to zdrowie.  

P. Ewa: są takie obszary mojego życia, które mogłyby się zmienić… a jakie? To już moja słodka tajemnica… 

p. Darek: Z pewnością życzę sobie i Wszystkim dużo zdrowia. W końcu ono jest najważniejsze.  

p. Wojtek: I owszem!!!. Mam nadzieję, że w SP 5 chłopcy eksplodują swoją sprawnością i tylko z uśmiechem będą 

opuszczali areny sportowe po wygranych pojedynkach.  

Paulina Gertner: Czy macie Państwo jakieś postanowienia na ten nowy rok? Jeśli tak to można wiedzieć, jakie? 

 

p. Dorota: tak, postanowiłam nauczyć się grać w ping – ponga oraz ….chodzić wcześniej spać. 

p. Ewa:  więcej czytać , więcej malować , mniej narzekać na ciężki żywot, więcej śmiać się i cieszyć z tego co już 

posiadam… po prostu doceniać to co los nam daje…   

p. Darek: Z pewnością w końcu chciałbym duuuuużo pojeździć na rowerze. Nasze góry są takie piękne………… 

p. Wojtek:  Postanowienia rodzą się w danej chwili. Założenia na ten rok zostały już poczynione parę miesięcy 

wcześniej. Dotyczą wielu rzeczy, choćby spraw rodzinnych, zawodowych i osobistych, Jest ich wiele i długo byłoby 

mówić i tłumaczyć – „dlaczego?” 

 

Paulina Gertner: Czy wierzycie  Państwo w to, że można  wytrwać w swoich postanowieniach?  

p. Dorota: będę się bardzo starała, a co z tego wyjdzie-zobaczymy. 

p. Ewa: zawsze mam taką nadzieję. 

p. Darek: Jeżeli tylko sprawiają przyjemność, to nie ma problemu w wytrwaniu. 

p. Wojtek: Nie byłoby sensu czynić jakichkolwiek postanowień gdybyśmy na wstępie zakładali, że ich nie 

dotrzymamy. Inną sprawą jest jak wysoko postawimy sobie poprzeczkę w czynieniu tego typu obietnic wobec siebie. 

Paulina Gertner: Czy Co roku macie Państwo jakieś cele (postanowienia), które chcecie osiągnąć? 

p. Dorota: różnie z tym bywa. W tym roku akurat mam, a co będzie za rok to się okaże. 
p. Ewa: niestety nie…  
p. Darek : Oj różnie to bywa…. hehe 
p. Wojtek: Tak.  

Paulina Gertner: Czy poznaliście  Państwo postanowienia  noworoczne dzieci lub nauczycieli w naszej szkole?  

p. Dorota:  niech pomyślę….chyba nie. 

p. Ewa: nikogo o to nie pytałam ale może rzeczywiście  warto się dowiedzieć?? 

p. Darek: Nikt, jakoś się ze mną nie podzielił tą tajemnicą. 

p. Wojtek: To jest sprawą dla każdego bardzo intymną . Staram się nie naruszać tej sfery życia innych. 

Paulina Gertner: W imieniu całej gazetki szkolnej dziękuję za udzielenie wywiadu, który ukaże się w styczniowym 

wydaniu naszej gazetki „Piątka na piątkę”. Jeszcze raz serdecznie dziękuje  

p. Dorota: bardzo proszę. 

p. Ewa: było mi bardzo miło!!! 



p. Darek: również dziękuję. ;) 

p. Wojtek: Również serdecznie dziękuję za poświęcenie Waszego czasu na rozmowę.  

Paulina Gertner 

Justyna, Krosowska 

Karolina Fronczek 

 Gosia Kwasek 

 

 

260 rocznica urodzin Józefa Wybickiego, autora 

 HYMNU PAŃSTWOWEGO POLSKI  

       Nie ma chyba ani w Polsce ani na świecie Polaka, który by nie znał  przynajmniej jednej strofy Mazurka 

Dąbrowskiego, czyli  Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, napisanej w 1797 (210 rocznica) w Reggio we Włoszech, 

przez pisarza i polityka Józefa Wybickiego.  

   J. Wybicki urodził się w 1747 roku w Będominie pod Kościerzyną 

na Pomorzu. Rodzice, a zwłaszcza matka, pragnęli aby wstąpił do 

zakonu i poświęcił się służbie Bogu. Spędził więc osiem lat w 

kolegium jezuickim, (okres ten wspominał bardzo źle) , a naukę w 

nim zakończył zorganizowaniem buntu w swojej klasie, za co został 

wydalony ze szkoły.  

    W życiu publicznym zaistniał w wieku 17 lat biorąc udział w 

ostatniej wolnej elekcji. W trzy lata później  został wybrany na 

posła do sejmu. Podczas obrad protestował przeciwko wpływom 

carycy Katarzyny II i uprowadzeniu przez Rosjan kilku senatorów, 

w wyniku czego musiał się ukrywać za granicą.  

    Do Polski wrócił po pierwszym rozbiorze , gdzie swoją 

działalnością ogarniał niemal wszystkie dziedziny życia 

publicznego- był energicznym organizatorem, działaczem 

społecznym, politykiem , pisarzem, gospodarzem a także generałem.  

Od 1777 działał w Towarzystwie  do Ksiąg Elementarnych oraz wizytował szkoły wileńskie z upoważnienia Komisji 

Edukacji Narodowej.  

   W czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku, uczestniczył w wyprawie gen. J.H. Dąbrowskiego do 

Wielkopolski w celu wsparcia zrywu patriotycznego na tamtym terenie, a  po upadku powstania wyemigrował do 

Paryża. Od 1797 roku współorganizował Legiony Polskie we Włoszech. Tam to właśnie J. Wybicki napisał słowa pieśni 

żołnierskiej dla legionistów, którzy zaczęli śpiewać ją na melodię ludowego mazura. Pieśń zyskała wielką popularność 

wśród żołnierzy, a od 1926 roku została oficjalnie uznana za nasz hymn narodowy i państwowy.  

  



NASZE SYMBOLE NARODOWE 

  Hymn, godło i flaga to symbole i oznaki suwerenności (niepodległości ) państwa. Są one regulowane przepisami prawa 

i podlegają prawnej ochronie. Oznacza to mniej więcej tyle, że za zniszczenie czy pohańbienie, któregoś z tych symboli 

grozi nam kara.  

   Ale mam nadzieję, że nikt z Was nigdy nie ośmieli się dopuścić do  tak niegodnego czynu.  

   To, że dziś jesteśmy Polakami, mieszkamy w wolnym kraju, mówimy po polsku, mamy swoje narodowe tradycje i 

wspaniałe zabytki, zawdzięczamy wielu pokoleniom Polaków, którzy podczas powstań narodowych, podczas II wojny 

światowej i okupacji hitlerowskiej przelali krew za ziemie ojców. 

  Teraz my, którzy dziś tworzymy historię, mamy święty obowiązek dbać o  tożsamość narodu,  robić wszystko co w 

naszej mocy, aby Polska była krajem wolnych , szczęśliwych ludzi, znających własne dzieje i literaturę. Krajem, gdzie 

mieszkają ludzie dumni z tego, że są Polakami. Jesteście jeszcze dziećmi, więc Wasz udział w tym zadaniu polega na 

pilnym i sumiennym uczeniu się, poznawaniu historii i tajników otaczającego świata, po to, aby wyrośli z Was 

wspaniali,  mądrzy i świadomi swej narodowości ludzie.  

Równie ważne jest dbanie o czystość polskiej mowy, o nie zaśmiecanie naszego języka jakimiś dziwacznymi 

zapożyczeniami. Mamy zobowiązania wobec następnych pokoleń.  

Powinniśmy dbać o dobra kultury, piękny język, tradycje, literaturę i o to wszystko co stanowi dorobek i własność 

naszego narodu, aby następne pokolenia mogły czerpać z tego siłę i dumę.  

     Mój bliski znajomy, który zwiedził już prawie cały świat, opowiadał mi kiedyś, że w najdalszym zakątku globu, gdy 

usłyszał polski hymn, zaczynał tak bardzo tęsknić do ojczyzny, że  wsiadał do pierwszego samolotu lecącego do 

Warszawy, aby wrócić do miejsca, które kocha najbardziej na świecie, aby wrócić do Polski(!). 

     Przyznam się Wam szczerze, że jestem kibicem prawie wszystkich dyscyplin sportowych, i ilekroć na zawodach nasz 

sportowiec staje na podium i grają mu Mazurek Dąbrowskiego, rozczula mnie to do łez.  

Nie wyobrażam sobie mieszkać gdziekolwiek indziej. Ale w życiu różnie bywa.  

Czasem los rzuci nas tam gdzie nie chcemy i nie zawsze możemy mieć na to wpływ. Dlatego też, gdziekolwiek 

się  znajdziemy, nie zapominajmy o tym, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy dumnym narodem, że nasi przodkowie 

przelewali krew nie tylko za naszą wolność, że mamy wspaniałe zabytki, niezwykłe postacie w naszej historii i mamy 

skąd czerpać motywację do bycia dobrym Polakiem. 

      W następnym odcinku  CIEKAWYCH ROCZNIC, zajmiemy się godłem Polski, a w kolejnym  flagą.  

SERDECZNIE ZAPRASZAM.       REDAKTOR OPIEKUN.      

Tekst powstał w oparciu o :  

„ Nowa Encyklopedia Powszechna PWN”, 

„Mały Słownik Historii Polski”,  

„ Encyklopedia Sławnych Polaków”  

„Słownik  Szkolny Postacie Historyczne” 

************************************************* 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

     Czy jest choć jedna osoba, która  nie pamięta o przypadającym 

wkrótce świecie babci i dziadka?  Niemożliwe!!! Zamiast 

opowiadać ile dla nas znaczą dziadkowie, ile im zawdzięczamy i jak 

wielkim są skarbem, jak wspaniałe mamy wspomnienia związane z 

Nimi i nierzadko dzięki Nim, proponuje lekturę wierszy W. 

Chotomskiej i E. Śnieżkowskiej - Bielak. Nie wiem jak w Waszym 

wypadku, ale moje odczucia i uczucia odzwierciedlają one 

idealnie…. 

  

Kiedy tata basem huknie, 

kiedy mama cię ofuknie, 

kiedy patrzą na człowieka okiem złym - 

To do kogo człowiek stuka,  

gdzie azylu sobie szuka, 

to do kogo, to do kogo tak jak w dym ? 

 

U Babci jest słodko, 

świat pachnie szarlotką. 

- No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko 

i głowa do góry! 

Odpędzę te chmury 

i niebo odkurzę miotełką. 

 

Nie ma jak Babcia, 

jak babcię kocham - 

Bez Babci byłby kiepski los. 

Jak macie Babcię, 

To się nie trapcie, 

Bo wam nie spadnie z głowy włos!  

W. Chotomska 

Dziadziuś czarodziej    

Mój Dziadziuś Czarodziej 

wyczarować umie 

słoneczko na wodzie, 

a w zimie petunie.  

Mój Dziadziuś Czarodziej 

 zna piosenki śmieszne, 

 umie opowiadać 

 bajeczki pocieszne.  



                                          I chociaż Dzień Dziadka 

                                          jest wciąż mało znany, 

                                         dam ci sto uśmiechów, 

                                         dziadziusiu kochany! 

E.Śnieżkowska-Bielak 

Nie zapominajcie o tych, którzy tak bardzo was kochają.   

 Karolina Fronczek 

 

 

WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. X - PROSTOTA  

To już dziesiąte nasze spotkanie z wartościami uniwersalnymi. Tym razem zajmiemy się pojęciem i znaczeniem 

prostoty. 

Wg  Słownika Języka Polskiego tom 2, wyd. PWN, prostota to: „ ogół cech charakterystycznych dla kogoś skromnego, 

zwykłego lub czegoś nieozdobnego, niewyszukanego; naturalność, bezpośredniość, na przykład  prostota czyjegoś 

stroju, prostota zachowania” oraz „ ogół cech charakterystycznych dla czegoś nieskomplikowanego, niezawiłego, 

niezłożonego, na przykład prostota maszyny”. 

W Słowniku Wyrazów Bliskoznacznych, wyd. Wiedza Powszechna, obok prostoty znajdujemy: naturalność, swobodę, 

bezpośredniość, nieskrępowanie, szczerość, skromność. 

W Słowniku Antonimów, wyd. MCR, prostocie przeciwstawiono: dekoracyjność, wyniosłość, komplikacja, zawiłość.  

Spróbujmy zastanowić się jakie znaczenie  w naszym życiu ma prostota.  Na początek myślę, że powinniśmy rozróżnić 

prostotę od prostactwa. Prostota to oczywiście zaleta, coś dobrego i pożądanego w zachowaniu i stylu bycia; 

prostactwo natomiast to cecha, którą się napiętnuje, której się nie lubi, która źle o nas świadczy. Prostactwo to „brak 

wychowania, niegrzeczne zachowanie, wulgarna mowa, ordynarny sposób bycia, rażące braki w wykształceniu” (cyt. 

wcześniej Słownik Języka Polskiego).   

Człowiek, którego zachowanie charakteryzuje prostota, nigdy nie kłamie, nie mąci, nie intryguje, jest szczery i otwarty. 

Stara się swoje poglądy wyrażać jasno, a potrzeby komunikować wprost. Nie doszukuje się wiecznie drugiego  dna, nie 

węszy podstępu, nie lawiruje i nie kreci. Zawsze umie przyznać się do błędu i porażki, potrafi docenić cudzy sukces, 

cieszy się szczęściem innych oraz zawsze mówi to co myśli i umie to zrobić. Z wdziękiem potrafi mówić o tym, co mu 

się nie podoba, nikogo jednak nie raniąc i nie wpędzając w poczucie winy. Myślę, że dobrze się żyje z takim 

człowiekiem.  

      Prostota w stroju to dobry smak, wyczucie chwili i miejsca (nie chodzimy do teatru w trampkach, a w góry w 

sandałkach!!!) oraz czyste(!), odpowiednie dla wieku ubranie i fryzury, brak zbędnych ozdób, raczej proste klasyczne 

kroje, umiejętne łączenia kolorów i deseni. 

Prostota w stroju  świadczy o dobrym guście.   



     Prostota to taka szczególna cecha. Proponuję więc, abyście postarali się nad nią zadumać, może na ten temat jeszcze 

poczytać, a w razie wątpliwości, zapraszam do biblioteki- podyskutujemy.  

A na koniec moje ulubione przysłowia zaczerpnięte z Nowej Księgi Przysłów Polskich.  

„Co innego prostota, co innego prostactwo”,  

„Dziś zowią prostota, co było przedtem szczerość, skromność i cnota” 

„Prostak o rzeczach baje, mądry mówi”. 

Redaktor opiekun  

 

 

„ROZTARGNIONY ALCHEMIK” 

Żył kiedyś pewien alchemik, który poświęcił całe swoje życie na szukanie kamienia filozoficznego, rzadkiego , 

magicznego kamienia mającego moc przekształcania żelaznych przedmiotów w złoto.  „Zbadam wszystkie kamienie na 

ziemi, jeden po drugim. Z pewnością znajdę kamień filozoficzny” -  myślał. Początkowo wydawało się to sprawa prosta. 

Alchemik przewiązywał się żelaznym łańcuchem i dotykał nim każdy napotkany kamień. Wędrował i wędrował, a gdy 

tylko zauważył jakiś kamień, brał go i dotykał go łańcuchem. Ten gest stał się jego całym życiem.  Minęło lato i alchemik, 

z rozwianymi włosami pokrytymi kurzem, wychudły, o ustach zaciśniętych tak, jak zamknięte drzwi jego serca, nadal 

wędrował w poszukiwaniu magicznego kamienia.  Wszyscy patrzyli na niego jak na szaleńca.  

Pewnego dnia jakiś chłopak ze wsi zbliżył się do niego i spytał „Powiedz mi, gdzie znalazłeś ten złoty łańcuch którym 

jesteś opasany?” Alchemik zadrżał: łańcuch, kiedyś z żelaza, stał się teraz naprawdę złoty i błyszczał, opasując jego pas. 

To nie był sen, ale kiedy nastąpiła ta zmiana? Uderzył się silnie w czoło. Gdzie osiągnął swą metę? 

Przyzwyczaił się do zbierania kamieni, dotykania nimi łańcucha, a potem do wyrzucania ich, nie patrząc czy nastąpiła 

przemiana. I tak biedny alchemik odnalazł i stracił swój kamień filozoficzny.  

Słońce zachodziło i niebo było złociste.  Alchemik wrócił na przebyta drogę, żeby rozpocząć poszukiwania od nowa.  Ale 

jego ciało było przygarbione i pozbawione sił.  Serce było zmęczone, a on sam pozbawiony korzeni.         

    Dopiero teraz, gdy umieram, zdaje sobie sprawę z tego, że moje ręce są puste….Żyłem, nie żyjąc….Myślałem tylko 

o sobie!!! 

Ale dlaczego pewne sprawy rozumie się dopiero wówczas, gdy nie ma czasu, by je zrobić?    

Bruno Ferrero 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 



        ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

        W tym miesiącu chciałabym zaproponować Wam kolorową 

wyklejankę na smutne zimowe  wieczory.   Musicie tylko 

wydrukować ilustrację zaprezentowaną pod tekstem i powycinać 

wszystkie kolorowe figury. Możecie   z nich stworzyć wspaniały 

obraz, który później należy nakleić na kartonie. Co to będzie, zależy 

tylko od Waszej wyobraźni. Może portret, może 

pejzaż...?  Koniecznie zatytułujcie  pracę. Swoim dziełem możecie 

pochwalić się innym. Wystarczy tylko przynieść gotową pracę do 

świetlicy szkolnej. Najciekawsze propozycje zostaną wyeksponowane na wystawce prac w świetlicy i opublikowane w 

gazetce szkolnej.  Życzę miłej pracy! 

Wychowawca  świetlicy: Joanna Pacześ- Andrzejewska 

 

 

Gdzie oczy i narty poniosą  

Trudno zachęcać do uprawiania sportów zimowych gdy za 

oknem pada…deszcz? A białego puchu jak nie było,   tak nie ma. Zawsze jest 

jednak nadzieja na białe szaleństwo bo przecież zima w pełni i wszystko się może 

zdarzyć. W poprzednim numerze gazetki zachęcałam Was do spacerów z kijami 

narciarskimi tzw. nordic walking, a w tym miesiącu chcę Wam przybliżyć bardzo 

podobną dyscyplinę sportową, która jednak wymaga użycia nart. Jest nią 

narciarstwo klasyczne. 

Sport ten nie cieszy się w Polsce dużą popularnością, ale warto 

uwzględnić go jako sposób na spędzenie ferii zimowych. Jeździć można wszędzie tam, gdzie znajdziemy wystarczającą 

ilość śniegu i odpowiednie trasy. Często jako miejsca do biegania na nartach wykorzystywane są szlaki turystyczne oraz 

rowerowe. 

Biegi narciarskie są dyscypliną sportową zaliczaną do konkurencji klasycznych, ale wiążą się z rekreacją 

i turystyką. Często w wydaniu amatorskim to po prostu fascynujące wędrowanie w przepięknej zimowej  scenerii. Już 

kilka tysięcy lat temu człowiek wpadł na pomysł, aby przywiązać do nóg parę desek i w ten sposób wędrować zimą na 

polowania tak, aby nie zapaść się  w śnieg po szyję. Najstarsze narty wykopane przez archeologów liczą sobie 

prawdopodobnie ponad cztery tysiące lat. Dopiero jednak w XIX w. w Norwegii, ojczyźnie narciarstwa, prę desek 

zaczęto używać nie tylko w celu pokonywania przestrzeni, ale również w rywalizacji sportowej Współczesne 



narciarstwo biegowe uprawiane jest na specjalnie utwardzonych trasach. W Polsce trasy te znajdują się w  Beskidach, 

zwłaszcza Pasmo Baraniej Góry; w Sudetach, przede wszystkim góry Izerskie i Karkonosze. 

Nie od dziś wiadomo jaki dobroczynny wpływ na 

nasz organizm ma wysiłek fizyczny, zwłaszcza taki, który odbywa 

się na świeżym powietrzu. Dodatkowo pokonywanie przestrzeni 

zbawiennie wpływa na naszą kondycję psychiczną. Bieganie na 

nartach usprawnia pracę układów krążenia i oddechowego, 

wymusza równomierną aktywność mięśni całego aparatu 

ruchowego, wzmacnia serce, obniża tętno i reguluje ciśnienie 

krwi. Poza tym narciarstwo biegowe niesie ze sobą nikłe ryzyko 

kontuzji gdyż śnieg i narty działają jak amortyzatory i ciało 

narciarza poddawane jest mniejszym wstrząsom.   

Jeśli chodzi o wybór sprzętu należy pod uwagę wziąć przede 

wszystkim swoje umiejętności, wzrost, kondycję oraz technikę jaką będziemy 

poruszać się po śniegu. Każdy zakup nart powinniśmy zatem odbyć w 

towarzystwie osoby, która dysponuje wiedzą na ten temat lub poradzić się 

sprzedawcy. Sprzęt znanych firm posiada specjalne oznaczenia literowe, 

informujące o przeznaczeniu nart: S – narty wyczynowe; A – sportowe; L – 

turystyczne; I – specjalnego przeznaczenia. Kiedy wybierzemy rodzaj nart, 

musimy zdecydować o ich długości. Turystyczne i rekreacyjne dobiera się 

zwykle tak, by dzioby pionowo ustawianych desek sięgały do nadgarstka 

wyciągniętej w górę ręki. Dla zaawansowanych narciarzy lepsze są narty 

dłuższe, dla początkujących krótsze. 

Poza parą nart należy oczywiście uwzględnić wiązania, buty i kije. Dobieramy je podobnie jak narty 

dostosowując do techniki, jaką będziemy się poruszali. Buty biegowe powinny być lekkie, wygodne, a przy tym mocne 

i elastyczne, by pozwalały na swobodne wykonywanie kroków. Kije dla turysty powinny sięgać mniej więcej do 

wysokości jego ramienia. 

Jeżeli będziecie mięli okazję spróbować narciarstwa biegowego gwarantuję, że zapewni wam ono niezwykłych 

wrażeń i emocji. Polecam. 

Joanna Jaramkowska 

 

 

    KONSOLA DO GIER 

W czasach gdy nie było w domu jeszcze komputerów, aby wirtualnie pograć były dwie możliwości: 
udać się do salonu gier, gdzie można było spotkać również znajomych lub podłączyć do telewizora 
urządzenie zwane konsolą i przy pomocy np. joypada, kierować bohaterem lub pojazdem.  



Większość konsoli ma wbudowany czytnik pamięci zewnętrznych 
(CD-ROM, DVD, kartridż, DVD -ROM), na których przechowuje 
się gry. Starsze konsole miały natomiast od jednej do 
kilkudziesięciu gier zapisanych na stałe w niezmienialnej pamięci 
ROM, co zdecydowanie ograniczało 
użytkownika. Specyficzną kategorią 
tych urządzeń są konsole 
przenośne, zwane również 
"handheldami", najczęściej 
niewielkich rozmiarów, wyposażone 
w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
czytnik pamięci zewnętrznych i 
baterie. Dzięki przenośności stosuje 
się je np. podczas podróży, gdy 
waga i rozmiary konsoli mają istotne 
znaczenie. Do tej kategorii należą 
m.in. Game Boy i PlayStation 
Portable PSP. Najpopularniejsze 

ostatnio konsole stacjonarne to: Microsoft: Xbox, PlayStation 3 
(PS3), Nintendo Wii,  

 

 D.S. 

 

 

       POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

W tym Styczniowym wydaniu gazetki szkolnej podam wam jak zrobić sobie oryginalne i zarazem skuteczne 

postanowienia na nowy rok. Nawet nie wyobrażacie sobie jak można zmienić sposób wykonywania 

postanowień ( nie tylko noworocznych). Przykład:  

1. Będę dbała o porządek w mojej szafie z ubraniami. 



   Po co wysilać się i ślęczeć przed stosem wywalonych na środku pokoju ubrań. Można przecież zrobić coś, 

co lubisz najbardziej a skutek będzie taki sam jakbyś zajmowała się tym ponad godzinę. Jak na to jest sposób? 

To bardzo proste. Lubisz się przebierać? To świetnie! Zamiast umierać z nudów przed swoją szafą możesz 

przecież pokombinować ze swoimi ubraniami. Zobaczyć, które rzeczy są już na ciebie za małe albo wyszły 

już z mody i uważasz, że źle w nich wyglądasz. W ten sposób nie tylko zrobisz porządek w szafie i usuniesz 

parę niepotrzebnych rzeczy, ale również odprężysz się i oderwiesz od codziennych problemów. Przecież 

robisz to, co Ci kazali.:)  

2. Zrzucę zbędne kilogramy. 

Hmm………. Ciężka sprawa, ale nie martw się z tym też sobie poradzisz. Jeśli lubisz tańczyć to mamy 

rozwiązanie. Czy wiesz, że jedna godzina żywego i energicznego tańca to już około 450 kcal miej, a chodzenie 

po schodach około 600 kcal (przez godzinę?)  

3. Poprawię oceny z …………… 

Nie lubisz tego przedmiotu, co? Wolisz czytać książki? A nie myślałeś \ myślałaś, że tą książką może być 

podręcznik właśnie od tego przedmiotu? Spróbuj się zastanowić nad tym, co jest zawarte w tej „książce” może 

znajdą się tam ciekawsze historie niż w najlepszej książce przygodowej.   

To na razie tyle, co do moich postanowień, ale może wy wpadniecie na lepsze pomysły? Spróbujcie! Jeśli 

macie jakieś pomysły jak zastąpić zwykłe trudne do wykonania postanowienia na przykład: 

- nie spóźniać się na lekcje. 

- utrzymywać porządek na swoim biurku. 

- być bardziej posłusznym. 

- być zawsze przygotowanym do lekcji  

- odrabiać prace domowe 

- itp. 

To zgłoś się ze swoim pomysłem spisanym na kartce lub dyskietce do biblioteki (pamiętaj żeby się podpisać). 

Wszystkie pomysły oryginalnych postanowień pojawią się w następnym wydaniu gazetki szkolnej „Piątka na 

piątkę” a trzy najlepsze zostaną wyróżnione. Zachęcam do wzięcia udziału, gdy możesz pomóc sobie i innym 

w ułatwieniu spełniania postanowień noworocznych.   

Paulina Gertner 

************************************************ 

 Papugi  

     Papugi to rodzina ptaków. Są one wyposażone w charakterystyczny, zakrzywiony dziób, wykorzystywany 

także do wpinania się, oraz silne nogi z 2 palcami skierowanymi do przodu i 2- do tyłu. 

Papugi jak żadne inne ptaki posługują się nogą przy wkładaniu pożywienia (nasiona, owoce) do dzioba. 

Obok skrzeczących odgłosów, są w stanie wydawać różne dźwięki, z naśladowaniem głosu ludzkiego 

włącznie. Nie rozumieją jednak (wbrew powszechnemu przesądowi) ludzkiej mowy.  

Z tego względu, a także z powodu miękkiego, barwnego upierzenia są chętnie trzymane w domach. 



Przeważająca większość papug żywi się wyłącznie owocami i nasionami. 

Potężny, zakrzywiony dziób, często tak długi jak szeroki, jest u nasady 

pokryty miękką woskówką, w której mieszczą się także otwory nosa, górna 

jego część jest bardzo ruchoma, dzięki specjalnej budowie aparatu 

szczękowo-podniebiennego. Papugi są w stanie rozłupać nimi orzechy i 

twarde łupiny owoców i nasion. Dziób taki jest niekiedy niebezpieczną bronią. 

Papugi posługują się nim czasem jak trzecią nogą w pokonywaniu drogi do 

wierzchołków drzew. Ich nogi są stosunkowo krótkie, ale grube i silne. 

Przy wspinaczce poruszają się one tylko w ślad za przesuwającym się w 

przód dziobem i korpusem ciała. Nogi są poza tym użytecznym organem 

chwytnym i spełniają często u papug rolę rąk. Wiele mniejszych papug 

zasługuje na miano doskonałych wspinaczy – nie mogąc przeskakiwać z 

gałęzi na gałąź, pokonują 

przestrzeń po mistrzowsku, 

przesuwając się w 

górę  wzdłuż konarów. 

Papugi są najpopularniejszymi w Polsce ptakami pokojowymi. 

Są bardzo przyjacielskie i szybko przyzwyczajają się do 

ludzkiej ręki. 

Jeśli ktoś z Was chciałby zacząć hodować w domu papugę, 

to musi koniecznie poczytać o jej wymaganiach 

żywieniowych, higienicznych i bytowych oraz o jej przyzwyczajeniach. Mamy kilka książek w naszej bibliotece, 

które przeznaczone są specjalnie dla hodowców- hobbystów. Po te i inne ciekawe książki zapraszamy do 

biblioteki szkolnej.   

Na podstawie „Leksykon zwierząt od A do Z” „ Zwierzęta w domu” M. Huszcz 

Przygotowała:  Agnieszka Lewandowska    
 

 

pani prosi dzieci o wymienienie cech charakteru Maćka z Bogdańca. Zgłasza sie Jasio. - Maciek z Bogdańca był 

honorowy. - Jasiu czy honor to cecha?- pyta pani. - - Nie, samo h 

-Jesteś zadowolony z wakacji?- pyta Grzesia nauczycielka polskiego. - Tak proszę pani, ale nie na tyle żeby zaraz pisać 

o tym wypracowanie. 

Patrycji podczas jedzenia wypadł mleczny ząbek. zmartwiona mama mówi - jak ty teraz będziesz jadła? - nie martw 

się mamo, pożyczę zęby od cioci Zosi 

spotykają się dwa zające. - jestem zaproszony na kolację - mówi jeden, - jako gość czy jako pasztet? - pyta drugi 

 


