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🖋Pióro Feniksa🖋 
 

Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

rok szkolny 2020/2021, nr 3 
 

 
 

 
 
 

😎W tym numerze między innymi😎: 
 
- wywiady z uczniami o książkach i wywiad-niespodzianka📰 
- galeria naszych pupili📷 
- twórczość naszych uczniów i … nie tylko 
- przepis na świąteczną babkę🍩 
- rebus i krzyżówka ze świętami w tle 🔀 
- ciekawostki ze świata zwierząt🐱 
- moda wiosenna.👗 
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Słowo od redakcji 

 
Hej wszystkim, serdecznie zapraszam do przeczytania już trzeciej części 

gazetki „Pióro Feniksa”. Ósmoklasistom gratuluję przetrwania próbnych egzaminów i 

mam nadzieję, że dobrze Wam poszły. Jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się ze zmianami 

egzaminacyjnymi w tym roku, to zachęcam do zapoznania się z nimi poniżej. W 

ostatnim czasie sporo się zdarzyło, więc nie zabieram Wam czasu i zapraszam do 

dalszego czytania. 

Natalia Winkel, kl.8a 

 

🏳Język polski🏳 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających 

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę 

lektur obowiązkowych. 

• Czas trwania: 120 minut. 

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż 

w latach ubiegłych), w tym: 

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie 

utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad  

i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na 

dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych), 

część 2: wypracowanie – 20 pkt. 

• Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. 

• W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej 

spełniającej warunki tematu. 

📉Matematyka📈 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających 

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań 

dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące 

działań na pierwiastkach, stereometrii). 

• Czas trwania: 100 minut. 

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż 

w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania 

otwarte. 

• Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6). 
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👅Język obcy nowożytny👅 

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających 

ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres 

środków gramatycznych. 

• Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków 

językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. 

• Czas trwania: 90 minut. 

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż 

w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania 

otwarte. 

• Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze 

słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań 

zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków 

językowych. 

 

      Redakcja gazetki życzy WESOŁYCH ŚWIĄT       

 

Antek Antokolski,  Karina Gajewy, Joanna Hyży, Konstancja Jelińska, Hania Jóźwiak, 

Marcin Klichowicz, Konrad Korta, Hania Kozłowicz, Zosia Mazurkiewicz, Helena 

Stanisławska, Natalia Winkel 

redaktor naczelny: pani Joanna Witek 

redaktorzy techniczni: Konrad Korta i Marcin Klichowicz 
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📆Kalendarium Szkolne📆 
 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 

21 lutego 2021 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

który upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów 

uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania 

językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. MDJO ma w założeniu dopomóc w 

ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Z okazji tego dnia 

23 i 24 lutego 2021 roku pani Joanna Witek wraz z panią Małgorzatą Skrzypczak 

zorganizowały dla chętnych uczniów klas IV-VIII dyktando oraz krótki test, który 

miał dotyczyć zasad pisowni oraz ortografii języka polskiego. Ogłoszono również 

konkurs rysunkowy, w którym uczniowie mogli przedstawić dany związek 

frazeologiczny za pomocą namalowanego przez siebie rysunku. Uczniowie mieli również 

szansę na napisanie swojego własnego „łamańca językowego”.  

Marcin Klichowicz, kl. 8b 

 

 

 
Dzień Żołnierzy Wyklętych 

 

W szkole, co roku 1 marca, obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych.  

Z okazji tego dnia organizowana jest gra ,,Wilczym Tropem". W tej grze biorą udział 

uczniowie naszej szkoły i nie tylko. Uczniowie chodzą od klasy do klasy i rozwiązują 

zadania, za które zdobywają punkty. W tym roku gra ta miała inną formę. Drużyny 

dostawały po kolei linki do zadań i zostawały wysyłane do pokoi. Najważniejsze w tej 

grze, oprócz dobrej zabawy, jest czas i ilość punktów zdobyta przez drużynę. 

Organizatorami imprezy są: pani Małgorzata Tomczak i pan Jarosław Weber. 

 

Antek Antokolski, kl.7b 
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        DZIEŃ PATRONA          

 

11 marca w naszej szkole odbył się Dzień Patrona. Na pewno wszyscy wiemy, że 

naszym patronem jest Józef Wybicki i właśnie jemu 11 marca poświęciliśmy kilka 

godzin lekcyjnych, na których tworzyliśmy awatary, rebusy, wywiady, zagadki, albumy 

ze zdjęciami, a nawet zadania matematyczne. Wszystkie prace wykonane przez 

uczniów naszej szkoły możecie zobaczyć na: 

https://pl.padlet.com/joannawitek3/nfs24oeopz3l1ipi 

Józef Rufin Wybicki napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech- 

teraźniejszego polskiego hymnu narodowego. Urodził się 29 września 1747r. w 

Będominie, a umarł 10 marca 1822r. w Manieczkach. Jeżeli chcecie rozwiązać zadania 

matematyczne i tym samym dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszym patronie, 

trochę pogłówkować nad rebusami i zagadkami lub po prostu poczytać o życiu Józefa 

Wybickiego to jeszcze raz serdecznie zapraszam na stronę z linku powyżej. Na dole 

przykładowy rebus, jaki możecie znaleźć na stronie. 

 

Natalia Winkel, kl.8a 

 

 
 

 

 

https://pl.padlet.com/joannawitek3/nfs24oeopz3l1ipi
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      Wywiady, wywiady…       
 

Reporterki naszej gazetki zadały chętnym uczniom pytanie na temat ulubionych 

książek. Zachęcamy do skorzystania z propozycji Waszych Koleżanek i Kolegów! 

 

Polecam książki Dawida Widmarka. Serię o Dawidzie i Larisie np. „Antykwariat pod 

Błękitnym Lustrem” i „Trzynasty Gość”. Książki są detektywistyczne i wciągające.  

Kuba z klasy 6c 

Chciałabym polecić książkę "Lukrecja". Autorem jest Anne Goscinny . Polecam ją, 

ponieważ miło się ją czyta. Mam nadzieję, że inni też pokochają tę książkę.  

Olimpia z klasy 6d 

Polecam książkę pod tytułem ,, Księga Mroku”  Masasahi Kishimoto i Takashi Yano, 

ponieważ jest bardzo ciekawa i jest przygodowa. 

Emilia z klasy 7c 

Polecam książkę pt. ,, Był sobie szczeniak Bailey '', autor W. Bruce Cameron, a polecam 

ją dlatego, ponieważ opowiada o ośmioletnim chłopcu Ethanie i jego wiernym 

szczeniaku Baileyu, którzy muszą się razem bawić i poznawać farmę, na którą jeżdżą 

w wakacje. Ale najważniejsze jest w tej książce to, że Bailey musi opiekować się 

swoim panem, który czasami wpada w tarapaty. Książka jest bardzo interesująca oraz 

ciekawa i pełna różnych przygód chłopca i Baileya. 

Milena z klasy 6c 

 

Basia M. , klasa 2 b: Poleciłabym  „Biuro detektywistyczne  Lassego i Mai”. 

 

Dominika K., klasa 3 a: Poleciłabym książkę pt. „Witaj Karolciu”. 

 

Tomek P., klasa 3 c: Ja bym polecił książkę pt. „Cwaniaczek .Trzeci do pary”. 

 

Staś M., klasa 5 b : Ja polecam książkę pt. „Dywizjon 303”. 
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Basia K., klasa 2 b: Poleciłabym książkę „Pięciopsiaczki”, ponieważ jest ciekawa, a ja 

bardzo lubię pieski i dlatego mnie się spodobała. 

Zosia N. , klasa 2 b: Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Biuro detektywistyczne 

Lassego i Mai”, dlatego, że jest wciągająca i zabawna. 

Wywiady przeprowadziły: Hania Jóźwiak, Zosia Mazurkiewicz oraz Hania Kozłowicz 

 

 

 

🎀WYWIAD-NIESPODZIANKA🎀 

 

        WYWIAD Z PANIĄ ZIELIŃSKĄ         

NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z SZKOLE PODSTAWOWEJ 

1. Ile lat pracuje pani w naszej szkole? 

10  

2. Gdzie pracowała pani wcześniej, jeżeli pani pracowała? 

Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa 

3. Co pani się podoba w naszej szkole? 

Lubię naszą szkołę, od początku czułam się w niej dobrze. Pracują tu fajni 

nauczyciele, uczniowie też są super. 

4. Czego pani uczy, dlaczego ten przedmiot? 

Język niemiecki, lubię ten język o wiele bardziej od angielskiego, wbrew 

pozorom i powszechnym opiniom jest od angielskiego dużo łatwiejszy.       

5. Czy uczyła się pani innego języka niż niemiecki?  

Tak, w szkole średniej miałam łacinę, angielski, a na studiach oczywiście 

niemiecki, no i hiszpański. 

6. Dlaczego lubi pani pracować w szkole? 

Tak, dlatego tu jestem, myślę że Wy uczniowie, też czujecie, że lubię tę pracę i 

że jest to moje miejsce. 
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7. Czy dobrze dogaduje się pani z innymi nauczycielami w szkole? 

Tak, to jest szkoła, w której grono pedagogiczne jest bardzo sympatyczne, od 

pierwszego dnia poczułam się tu dobrze!!! Nauczyciele chętnie sobie pomagają, a 

to jest bardzo ważne.  

✔DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE WYWIADU✔ 

       WYKONAWCY       : Konrad Korta i Natalia Winkel 

 

 

 

       Podróże bez granic        
 

Cześć podróżnicy! 

Chciałbym Wam opowiedzieć nieco o kolejnych dwóch wsiach, które z pewnością 

znacie, bądź też kojarzycie. Jedna jest kojarzona głównie z jedną marką autobusów, 

natomiast druga, z typową infrastrukturą zabudowy miejskiej. 

 

Bolechowo-Osiedle – wieś o gospodarczej domenie 

Znajdująca się 10 km od centrum Czerwonaka wieś Bolechowo-Osiedle jest 

przykładem, że pomimo nieposiadania zbyt wielu atrakcji turystycznych czy obiektów 

rekreacyjnych, może zyskać popularność za sprawą jednej, istotnej działalności 

gospodarczej. Mowa tutaj oczywiście o siedzibie fabryki autobusów Solaris, które z 

pewnością znacie, jeśli podróżowaliście komunikacją miejską, m.in. w Poznaniu. Fabryka 

ta produkuje tego typu pojazdy już od 1996 roku. Poza tym osoby, które chciałby 

pograć sobie w tenisa, mogą wstąpić na tutejszy kort, należąc do gminnego ośrodka 

sportu i rekreacji „AKWEN”. 
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Koziegłowy – wieś prawie jak miasteczko 

 

Zapewne niejeden turysta przyjeżdżający do Koziegłów mógłby stwierdzić, że 

jest to prędzej miasto, niż wieś. Nie ma się co dziwić, bo wieś ta składa się dwóch 

osiedli (osiedle Karolin i osiedle Leśne), a, jak i osiedla, to i bloki mieszkalne wraz 

różnego rodzaju sklepami. Sama nazwa wsi może pochodzić od pagórków 

przypominających kozie głowy lub od przezwiska „Kozia Głowa”. Jedna z legend głosi 

nawet, że nazwa wzięła się od jednej powodzi, podczas której na nadwarciańskich 

łąkach widać było tylko głowy pasących się kóz. Koziegłowy zawdzięczają swoją 

popularność temu, że są jedną z największym polskich wsi pod względem ludności. Do 

głównych atrakcji Koziegłów można zaliczyć: gminną pływalnię „Delfin”, budynek 

Centrum Kultury i Rekreacji oraz park im. Jana Pawła II. 

Marcin Klichowicz, kl.8b 

 

 

 

✏Tworzę, więc jestem✏ 

 
 Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy wiersze uczniów wyróżnionych w 

Konkursie Poetyckim oraz wiersze osób Dorosłych: 

 
     Jesień      

 

Każdy mały i duży 

lubi skakać w kałuży, 

nawet jak się chmurzy. 

Czy słońce czy deszcz na dworze 

zawsze fajnie jest. 

 

Pola Radecka, 1a 
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                                           Wyjątkowość         

 

Każdy nosi w sercu coś nadzwyczajnego 

 

coś co było w przeszłości piękne 

 

co wzruszyło. 

 

Coś, czego opisać nie potrafiliśmy 

 

coś, czego nazwać nie umieliśmy. 

 

W sercu nosimy 

 

coś, co uwagę  zatrzymywało przy kimś 

 

na dłużej, na chwilę 

 

czy było to rozróżnianie osobowości w 

 

otoczeniu 

 

czy budzące się uczucie, nie wiemy do 

 

dzisiaj tego. 

 

Każdy z nas ma w sercu 

 

zapamiętane mądre słowa 

 

fascynujący sposób bycia. 

 

Wyjątkowe gesty przykuwające uwagę 

 

niezwykłą urodę . 

 

Nosimy w  sobie przeżycia, doświadczenia 

 

nosimy w sobie większe lub mniejsze 

 

tajemnice. 

 

O nich nie potrafimy mówić, 
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nimi nie chcemy się dzielić 

 

Dopóki nie spotkamy bratniej duszy 

 

Mikołaj Gajewski, 7d 

 

 

 

     Złota jesień       

 

Każdy dzień jesieni to deszcz i chmury 

Każdy dzień smutny i ponury 

Każdy człowiek przed wiatrem ucieka 

na deszcz i zimno narzeka. 

A jesień jest piękna  kolorowa, choć 

czasem bywa surowa. 

 

Olivier Augustyniak, 6a 

 

*** 

Każdy ma czasem gorsze chwile 

I mimo, że są ulotne jak motyle 

To bywa, że poleje się łez morze 

I czarne dla Nas będą zorze 

I łyk herbaty gorzki taki 

I smutne wokół Nas są ptaki 

I chmury gęste, i uśmiech znika 

I w uszach smutna gra muzyka 

I oczy szare, bez wyrazu 

I trudno tak uśmiechnąć się od razu 

Lecz każda taka chwila mija 

I statek z wędrowcem do brzegu przybija 
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I człowiek samotny znajduje kompana 

I ptaki wesoło śpiewają od rana 

I słońce wychodzi, i tęcza za wzgórzem 

I kwitną na łące przepiękne róże 

I sił przybywa, i wiara wraca 

W dobro, nadzieja te siły przywraca. 

Katarzyna Nowaczyk - Motyl 

 

 

 

              *** 

Każdy chce mieć przyjaciela, 

 

w chwilach smutku i radości. 

 

Znajdziesz go więc bez wątpienia, 

 

gdy w bibliotece zagościsz. 

 

 

Biblioteka drzwi otwiera, 

 

każdy może z niej skorzystać. 

 

Dla tych, którzy lubią czytać, 

 

to cudowna będzie przystań. 

 

 

Każdy przecież umie czytać, 

 

jeden lepiej, drugi gorzej. 

 

Szybko można się przekonać, 

 

książka w życiu Ci pomoże. 

 

 

Bibliotekarz Ci doradzi, 
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którą wybrać spośród wielu. 

 

A Ty, przewracając kartki, 

 

szepniesz: MÓJ TY PRZYJACIELU... 

 

Szymon Tomkowiak (klasa 2B) i Arleta Pawłowska (babcia) 

 

 

 

      Pani Wiosna       

Pewnego sobotniego poranka Zosia i Staś poszli pobawić się na podwórko. Na 

dworze zobaczyli koleżankę Matyldę i kolegę Jasia. 

- Cześć Matyldo - powiedziała Zosia. - Cześć Zosiu -odpowiedziała Matylda.                   

- Może pójdziemy do lasu na wycieczkę?- zapytali chłopcy.                                            

- Dobra - odpowiedziały dziewczynki -To chodźmy spakować plecaki . Zosia spakowała 

latarkę i koc. Staś spakował dużo kanapek i książkę o kosmitach. Jasiu postanowił 

wziąć zapasową latarkę oraz zegarek, ja wzięłam ciepłą herbatę i aparat 

fotograficzny. Następnego dnia wyruszyliśmy do lasu. W lesie Jaś zauważył wiewiórkę, 

więc zrobiliśmy jej zdjęcie . - Która godzina ?- zapytała Zosia. - Już jest 13.00 - 

odpowiedział Janek . Zmęczyłem się - powiedział Staś , więc usiedliśmy na kocu. 

Słyszycie to - powiedziałam. -Tak- odpowiedzieli wszyscy. - Co to ?- zapytałam.          

-  Nie wiem -odpowiedziała Zosia. - O nie! - krzyknął Jaś - To dziki  Zaczęliśmy więc 

uciekać. Nagle zrobiło się ciemno i Zosia zapaliła latarkę. Na drzewie siedziała jakaś 

Pani. Zeszła i zapytała: - Co wy tu robicie dzieci? -My przyszliśmy na wycieczkę. To są: 

Zosia, Janek, Staś i ja, jestem Matylda. - Jak Pani się nazywa? - zapytał Staś. - Ja 

jestem Pani Wiosna. - Chodźcie dzieci, odprowadzę was do domu .                   

Gdy wróciliśmy do swoich domów, opowiedziałam wszystko mamie. Mama nie 

mogła w to uwierzyć. Nazajutrz był już 21 marca i zrobiła się piękna pogoda. 

Wyszliśmy ponownie na dwór. Z lasu było słychać piękny śpiew Pani Wiosny.                  

- To jest magiczne - powiedziałam. 

Hania Kozłowicz, kl.4a 



14 

 

 

 

 

                      Zaginiona, cz.3                       

 
- Chodzi o imiona reniferów, brakuje tu litery R jak Rudolf. Tak się nazywa ta 

stajnia koło parku Grenlade - powiedział Luiz, po czym wszyscy pobiegli do stajni.                                                                              

- Patrzcie! Na dachu jest kartka! Podsadź mnie Luiz -rzekła Veronica, po czym Luiz ją 

podsadził. 

- Mam! - powiedziała Veronica - tu jest kolejna zagadka: ,,Jest zupełnie nieszkodliwy, a 

zabija miliony ludzi. Co to?" 

- Chodzi o czas. To chyba oznacza, że kolejna zagadka jest u zegarmistrza- rzekł 

Archie, po czym pobiegli do zegarmistrza. Po 15 minutach dotarli tam. 

- Niczego tu nie widzę. Może to nie chodziło o to miejsce - powiedziała Ruby. 

- Spójrzcie na zegar na banerze. Tam jest jakaś wskazówka - powiedział James, po 

czym podsadził Ruby, która sięgnęła po wskazówkę. 

-,,Który budynek ma najwięcej historii?''- przeczytała Ruby. 

- Chodzi o bibliotekę i o muzeum - powiedziała Veronica. 

- U nas w mieście nie ma muzeum - odpowiedziała Sammy. 

- To znaczy, że musimy iść do biblioteki pani Bailey - rzekła Ruby, po czym po 5 

minutach byli na miejscu. 

- Ale tutaj nic zupełnie nie ma - powiedział Luiz. 

- Spójrzcie na napis biblioteka. Na literze ‘b” jest coś napisane - powiedział Archie, po 

czym podsadził Sammy. 

-,,Im więcej tego jest, tym mniej widać". O co może chodzić? -zapytała Sammy. 

- Chodzi o ciemność -odpowiedział Luiz. 

- Chodzi o rzekę Darklake. Tam zawsze jest ciemno, a przy okazji dark znaczy 

ciemność - powiedział James. Kilka minut później byli na miejscu. 
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- Widzicie ten stary dom? Tam widzę waszą mamę. Jest związana! - powiedziała 

Veronica. 

- Musimy tam iść!- powiedziała Ruby. 

- Nie możemy tam iść - powiedział James. - Luiz, dzwoń na policję - rzekł James, po 

czym Luiz zadzwonił na policję. 

 

cdn. 

Antek Antokolski, kl.7b 

 

  

 

 

       Kącik Kulinarny         
 

Cześć! Mam dla Was przepis na pyszną babkę, polecam na zbliżające się święta        

 

 
 

Babka imbirowo- cytrynowa 

 

2 szklanki mąki pszennej tortowej (u mnie szklanka = 250 ml) 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 cytryna 

1,25 szklanki cukru 

1 szklanka oleju 

0,5 łyżeczki startego imbiru 
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1 szklanka mleka (o temp. pokojowej) 

5 jajek (o temp. pokojowej) 

 

Dodatkowo: 

Lukier 

forma na babkę 

 

Wykonanie: 

Mąkę pszenną i proszek do pieczenia wymieszać razem. Cytrynę sparzyć, wyszorować, 

otrzeć skórkę i wycisnąć sok z połowy cytryny. 

Olej i cukier zmiksować, dodać jajka, jedno po drugim, miksując po każdym dodaniu. 

Dodać sok z cytryny i otartą skórkę. Dodać starty imbir. Powinna powstać lekko gęsta 

masa. 

Odsypać 1/3 wymieszanej mąki, proszku i zmiksować z masą powstałą z oleju, cukru i 

jajek, aż do połączenia składników. Dodać połowę mleka i zmiksować. Tak do 

wyczerpania składników. 

Przelać do formy i piec 1 godzinę 10 minut w temperaturze 160 stopni. 

 

Życzę smacznego i wesołych świąt!  

Karina Gajewy, kl. 7b  

 

 

     Kącik Rozrywki       

 
 

Świąteczny rebus 

 

 
 

 

Hania Kozłowicz, kl.4a 
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       Dzień Kobiet i moda         

W tym sezonie modne będą kolory: 

• neonowe: żółty, pomarańczowy fuksja, limonka, kobalt 

• delikatniejsze pastele: lawendowy, miętowy, jasnoszary, szary, bławatkowy, 

kremowy 

• przygaszone kolory z domieszką czerni: żółty, rdzawy, dusty blue, grafit, 

beżowy (kakaowy), oraz fioletowy, biały, czarny oraz czerwony 

W poniedziałek, 8 marca obchodziliśmy Święto Kobiet, warto nie zapominać o tym 

święcie i złożyć życzenia mamie, babci, cioci, kuzynce i komu tylko chcecie, niech 

wiedzą ile dla was znaczą. 

Trochę historii jak powstał dzień kobiet: 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku 

kilkanaście tysięcy kobiet chciało zmienić swój los. Pamiętajmy, że działo się to w 

czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za obywatela, za kogoś równego 

mężczyźnie, za kogoś, kto potrafi realnie ocenić swoją sytuację, zadbać o siebie, 

wyuczyć się czegoś tak dobrze, jak mężczyzna. Ale – wracając do Nowego Jorku,       

8 marca w jednej z fabryk robotnice tyrające od rana do nocy za marny grosz, 

postanowiły się upomnieć o poważne traktowanie. Zastrajkowały. Chciały godnych 

warunków pracy i prawa wyborczego. Właściciel fabryki, chcąc uniknąć skandalu, po 

prostu je w niej zamknął. Wybuchł pożar. Spaliło się wtedy 129 kobiet.  

Karina Gajewy, kl.7b 
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🌼Wiosenna krzyżówka🌼 

 

     
1                   

  
2                  

    
3                  

 

  4               

5                       

    6              

 
7                         

    
8                

    

 9                

  10                    

    

 11              

   
12                   

13                      

    

 14                

               
               

   Hasło                   
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❔Pytania do krzyżówki❔  

 

1. Wiosenne święto. 

2. Kotki na wierzbie. 

3. Wracają z ciepłych krajów po zimie. 

4. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 

5. Topimy ją 21 marca. 

6.  Wiosenny miesiąc. 

7. Pierwszy wiosenny kwiat. 

8. Owad z kolorowymi skrzydełkami. 

9. Fioletowy kwiat wyrastający z cebuli. 

10. Wiosną robimy w nim grządki i tworzymy warzywniki. 

11.  Usiana w maju kwiatami. 

12. Przenośny zbiornik na wodę, służący do podlewania. 

13. Wiosenny kwiat występujący w różnych kolorach. 

14.  Wiosną zaczyna świecić mocniej. 

Autorki: Hania Jóźwiak i Zosia Mazurkiewicz 

 

 

 

 



20 

 

 
 

NAJSZYBSZE ZWIERZĘTA 

MAMBA CZARNA 

 

 

 

 

 

Najszybszy i najdłuższy 

jadowity wąż w Afryce 

 GEPARD  

 

 

 

 

Gepard może rozpędzić się do 105 

kilometrów na godzinę w czasie 

2,75 sekundy i potrafi utrzymać tę 

prędkość na dystansie od 180 do 

270 metrów. Z prędkością 100 

km/h pokonuje około 500 metrów. 

ZAJĄC SZARAK 

 

 

 

 

 

Potrafi osiągnąć prędkość  nawet do 

60 km/h  
 

 

 

 

SOKÓŁ WĘDROWNY 

 

 

 

 

W locie nurkowym potrafi 

lecieć 320 km/h 

 

ANTYLOPA SKOCZEK  

 

 

 

 

 

Jest bardzo szybka i potrafi 

gwałtownie zmienić kierunek 

ucieczki. Skacze  na wysokość 

około 2 metrów. 

WAŻKA 

 

 

 

 

 

Najszybsze ważki osiągają prędkość 

do 70 km/h 

NAJINTELIGENTNIEJSZE ZWIERZĘTA 

SZYMPANS 

 

 

 

 

 
 

Są bardzo towarzyskie i 

mają lepszą pamięć 

krótkotrwałą od ludzi. 

Potrafią użyć źdźbła trawy 

do wyciągnięcia termitów z 

kopca. 

 

        WRONA BRODATA 

 

 

 

 

 
 

Potrafi robić  haczyki z drutu i 

używać ich  jako narzędzi. Potrafi 

użyć gałązek jako haczyków i 

wyłowić nimi larwy z otworów 

drzew. 

ALIGATOR AMERYKAŃSKI 

 

 

 

 

 

 

 

Ma  nozdrza skierowane ku górze co 

pozwala  mu oddychać pod wodą. 

Układają sobie na pysku materiały do 

budowy gniazd. W ten sposób polują 

na ptaki. 
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KŁOWACZ  

 

  KAKTUSOWY 
Używa cierni kaktusa jako 

narzędzia do 

przeszukiwania drzew i 

wydobywania larw. 

       RZEKOTKA ZIELONA  

 

 

 
 

Potrafi 

zmieniać kolor od brązowego do 

zielonego dostosowując kamuflaż 

do otoczenia. Używają rur 

kanalizacyjnych jako tub 

nagłaśniających swoje 

nawoływania. 

    SZCZUR WĘDROWNY  
 

 

 

 

 

 

Nowoczesne badania z zakresu 

zoopsychologii wykazały, że mózg 

szczura ma podobną budowę do 

mózgu człowieka. 

 

NAJGROŹNIEJSZE ZWIERZĘTA 

           MAŁPOŻER  

 

 

 

 

 
Ptaki te polują w parach, 

jeden z nich odwraca uwagę 

małpy a drugi atakuje 

znienacka. 

NIEDŹWIEDŹ     

GRYZZLY 

 
Potrafi pokonać każde zwierzę na 

swoim terenie. Pogrążony we śnie 

może przeżyć ponad 6 miesięcy 

bez jedzenie i picia. 

PRZCZOŁA MIODNA 

AFRYKAŃSKA 

 

 

 

 
Jest bardziej agresywna niż zwykła 

pszczoła miodna. Pszczoły te gonią 

intruza dalej i wysyłają więcej 

napastników. 

HIENA 

CENTKOWANA 

 

 
Ma tak mocne szczeki, że 

potrafi skruszyć kości słonia. 

 

TYGRYS 

 

 

 

 

 

BENGALSKI 

 
Ryk tygrysa słychać z odległości 3 

kilometrów. 

ORKA 

 

 

 

 

 

OCEANICZNA 

Orki polując na foki pozwalają fali 

wynieść je na brzeg, a wtedy porywają 

foki w głąb oceanu. Lubią polować w 

grupach , dlatego nazywa się je 

„wilkami mórz”. 

 

NAJBARDZIEJ ŚMIERCIONOŚNE ZWIERZĘTA 

 

GRZECHOTNIK 

     

HIPOPOTAM NILOWY 

 

                    

 

 

 

 

TAU 
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PRERIOWY 
W jednym ukąszeniu 

wstrzykuje on 300 razy 

więcej jadu niż to jest 

potrzebne. Młode 

grzechotniki są bardziej 

niebezpieczne niż osobniki 

dorosłe ponieważ nie 

kontrolują ilości 

wstrzykiwanego jadu ofierze. 

 

Nazwa „hipopotam” oznacza 

„konia rzecznego”. Okazują 

agresje otwierając  bardzo szeroko 

pysk i pokazując swoje wielkie 

zakrzywione zęby. 

Jest to bardzo niebezpieczna ryba 

ponieważ ma kolce, którymi potrafi 

wstrzyknąć jad. W sytuacji zagrożenia 

tau nadyma się i wygląda na dużo 

większą. 

DRZEWOŁAZ  

 

 

KARŁOWATY  
Toksyny zwarte w jej  

pożywieniu np. w mrówkach 

sprawiają, że jej skóra jest 

trująca.  Jej kolor informuje 

drapieżników o jej 

toksyczności. 

      KUKANG  

 

 

 

 

 

 

 

KARŁOWATY 

Liże gruczoły tłuszczowe w 

pobliżu łokci. Po zmieszaniu 

wydzieliny ze śliną powstaje silny 

jad.  Kukangi pokrywają nim swoje 

młode, aby je chronić. 

      LAMPART MORSKI 

 

 
 

 

 

 

 

 

To doskonały myśliwy, potrafi łapać 

kalmary, ryby, foki i pingwiny. 

 

Hania Jóźwiak, kl.4b 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pyzunia- króliczek i Fistaszek- świnka morska  Leny z 4b    Czarli, kot Huberta z 5a 
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 Molly, piesek Nataszy z 4b 

Bruno, piesek Janka z 6a                       Roxi, piesek Patryka z 4b 

 

 

 

 

 

 
  Stefan –wąż, Nina –pies i Kuleczka - chomik  Gabrieli z 6c 

 

 
Leon  i Matylda i Kleksik koty Wojtka z 4b    Bursztynek, bojownik wspaniały  

Mileny z 6c 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lili –piesek i Mimi -świnka morska  Zuzi z 4b 
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Mania- kotek i Luna- piesek Zosi z 4b 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tofii , piesek Hani z 4b  Stefka, chomik Heleny z 4b        Ruda , świnka morska  Alana z 4b 

 
 

 

 

 

 

 
  Kulka, piesek Asi z 6c 

 

 

 

 

Przygotowała: Hania Jóźwiak, kl.4b 
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    O tym warto napisać…     
 

✍Recenzja filmu „Trzy kroki od siebie"✍ 

  

Stella Grant to chora na mukowiscydozę (choroba genetyczna, wywołująca 

zmiany w układach oddechowym i pokarmowym; organizm chorego produkuje 

nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia we wszystkich narządach 

posiadających gruczoły śluzowe) dziewczyna spędzająca życie w szpitalu, uzależniona 

od aparatury, lekarstw, masek ochronnych, a przede wszystkim – lekarzy. Zasady, 

zwyczaje, ostrożność – przy jej wrażliwości każda pora dnia musi być odpowiednio 

zaplanowana, przemyślana. Jak można się spodziewać – Will jest tego absolutnym 

przeciwieństwem. O leczenie przesadnie nie dba, nie jest za pan brat z ostrożnością, 

styl „i tak umrzemy – pogódźmy się z tym”. Kontrolująca wszystko Stella próbuje, 

rzecz jasna, wpłynąć na jego podejście do życia. Nie jest to zbyt trudne – już po 

chwili romans kwitnie, problem w tym, że bohaterowie – ze względu na możliwość 

pogorszenia sytuacji zdrowotnej – muszą trzymać się na dystans... 180 cm. Ciężko, 

rzecz jasna, zachować tę odległość, gdy uczucie się rozwija, a zakochani nie mogą się 

nawet dotknąć. Według mnie ten film zasługuje na Oscara. 

Antek Antokolski, kl.7b 
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PRZYRODA 
        w obiektywie          

       
 

 

 

 
 

 


