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Witajcie!  

W naszym najnowszym numerze mamy dla Was kilka 

ciekawych artykułów. Mamy nadzieję, że umili to Wam czas 

spędzony na nauczaniu zdalnym. 

Przed Wami kilka ciekawostek dotyczących wiosny i jeży. 

Redaktorzy gazetki szkolnej postanowili też zachęcić Was do 

czytania po angielsku, zapraszamy więc do przeczytania 

artykułów napisanych przez nasze uczennice. 

Miłego czytania! 

 

 

 

 

 

Czwórka 

z plusem 
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 Wiosną jest więcej światła dziennego, 

ponieważ oś Ziemi przechyla się w 

kierunku słońca o tej porze roku. 

 Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu 

w 1784 roku. Został on w pełni wdrożony dopiero pod koniec II 

wojny światowej. 

 Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa 

dokładnie 12 godzin w ciągu dnia i 12 godzin w nocy. 

 Jeśli staniesz na równiku w pierwszy dzień wiosny, zobaczysz, 

że słońce przechodzi bezpośrednio nad głową. Dzieje się tak 

tylko dwa razy w roku – pierwszy dzień wiosny i pierwszy 

dzień jesieni. 

 Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się  

z umiejętnością śpiewania, muszą nauczyć się specyficznych 

piosenek swojego gatunku. Często uczą się swoich piosenek 

w ciągu dwóch miesięcy od narodzin. 

 Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało 

miejsce w 1857 roku. 
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How has COVID-19 changed our lifes? 

Almost a year ago the online learning has started. At first it seemed 
weird but now it’s a normal part of our daily routine. We have to 
wake up, connect with our teacher on the online meeting and take 
part in a lesson, just like we used to do at school. That’s all because 
of COVID-19. Have you ever wondered how pandemic has changed 
our lifes? Let me show you. 

The most obvious thing is that we wear masks outside and santize 
our hands often. Nowdays we got used to take care of our health 
more. Although seeing photos of people from times, when we 
weren’t so afraid of each other gives so much hope for a better 
tommorow. 

Pandemic has also made travelling harder. That’s a disbenefit for all 
people who love discovering new countries. 

We spend more time using computer and less time with our friends. 
On the other hand, we have the opportunity to get closer with 
members of our families. 

As you can see COVID-19 has changed our lifes. Some of the changes 
are good, some fo them are bad but we have to keep calm, have 
hope and take care of ourselves. Like the famous singer sang: Always 
look on the bright side of life. 

Zuzanna Mackiewicz, 8a 

 



4 
luty-marzec  2020  
 

Healthy lifestyle 

In the modern world having a high-level of resistance is a very 
important thing. Something that can help you stay healthy is 
a healthy lifestyle. Below you’ll find some rules, which may 
help you make your life better. 

1. Do sports. 
2. Sleep long enough. 
3. Avoid stress. 
4. Spend time outside. 
5. Eat healthy. 

 

 

Zuzanna Mackiewicz, 8a 
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  Do stołu podano:  

Wiosenne biedronki! 

 
Będziemy potrzebować: 

– kilku pomidorów koktajlowych 
– kilku czarnych oliwek, 
– kilku plastrów ogórka, 
– kilku listków rukoli, sałaty lub innych zielonych liści, 
– ewentualnie kwiatków do ozdoby, 
– majonezu, 
– wykałaczki. 

1) Na talerzu układamy plasterki ogórka. 
2) Każdy z pomidorków należy przeciąć wzdłuż na około 2/3 długości i 

delikatnie rozchylić. Rozkładamy je na ogórkach. 
3) Oliwki kroimy na połowy. Z części z nich robimy ćwiartki i rozcinamy do 

połowy długości. Te kawałki oliwek delikatnie umieszczamy w rozcięciach 
pomidorów – będą skrzydełkami biedronek. 

4) Połowy oliwek dokładamy do pomidorków (zaokrąglone końce 
pomidorów można lekko przyciąć, by lepiej przylegały do oliwek). 

5) Wykałaczki moczymy w majonezie i „rysujemy” nimi oczy biedronkom. 
6) Jedną lub dwie oliwki kroimy drobno i robimy z nich kropki biedronek. 

Całość ozdabiamy listkami. 
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Proszę Państwa, oto… JEŻ!  
 Jeże mają słaby wzrok, ale doskonałe zmysły węchu i słuchu. 

 Jeże są dobrymi przyjaciółmi ogrodników. Mówi się tak 

dlatego, że uwielbiają jeść ślimaki, chrząszcze, gąsienice, itp. 

 Domy jeży to zazwyczaj nory i gniazda, które same budują. 

Nory mogą mieć nawet 50 cm głębokości, a gniazda są 

wykonane z liści, gałęzi i innych roślinności. Jeże są dużymi 

śpiochami i śpią nawet do 18 godzin dziennie. 

 Znane jest aż 17 różnych gatunków jeży. 

 Jeże europejskie hibernują w trakcie zimy. 

 Nielegalne jest posiadanie jeża w domu w Pensylwanii. 

 W razie niebezpieczeństwa jeże zmieniają się w kulę, tak aby 

kolce pokrywały cały obszar ich ciała i chroniły zwierzę przed 

drapieżnikami. Kiedy już znajdą się w kulce, muszą pozostać 

w miejscu. Mitem jest, że mogą się toczyć, gdy są zawinięte w 

kulkę. 

 Jeże to nocne zwierzęta. W dzień zazwyczaj śpią. 

 Jeże mają do 44 zębów. Dla porównania dorosły człowiek ma 

ich 32.  
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 Magdalena Skóra, 6d 

Our body 
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Practice your English! 

Can you find all hidden words? 

 

 



9 
luty-marzec  2020  
 

NAJLEPSZE ZAGADAKI! 

 
1. Wyobraź sobie, że jesteś pilotem samolotu. W Warszawie wsiadło 24 osób, w Krakowie 

5, a wysiadło 12. W Poznaniu doszło jeszcze 8. Ile lat ma pilot? 

………………………………… 

 

 

2. Ma kapturek i kubraczek w tym samym kolorze, 

Babci zawsze chętnie pomoże. 
Przez las z koszyczkiem spaceruje, 
Kwiatki zbiera i wilka wypatruje. 

…………………………………… 

3. Buzia jej różowiutka, 
Jest wesolutka i milutka. 
Rozgadana już od rana, 

Bardzo często rozśpiewana. 
Często w błotku z bratem szaleje, 

Któż to taki przyjaciele? 

………………………………………….. 

4. Niełatwo ją spotkać i złapać to nie lada gratka, 
Nie każda ją złowi wędka czy też siatka. 

Może nędzną chatę w mig w pałac przemienić, 
A jej łuska cudownym kolorem się mieni. 

…………………….….......... 
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Nie widać mnie ale… 
 

 

        
 

 

 
 
 

 

 

                          …wszystko u mnie  w porządku! 

 

Klasa 6d pozdrawia! 
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LEARN TO DRAW  

 

Try to draw a dog. Good luck! 
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Kalendarium Marzec 2021 

1 marca –Światowy Dzień Obrony Cywilnej  

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy  

5 marca – Dzień Dentysty 

8 marca –  Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie 

10 marca – Dzień Mężczyzny  

12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy,                                                    

15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta,  

17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 

18 marca – Europejski Dzień Mózgu 

19 marca – Dzień Wędkarza 

21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, 

Światowy Dzień Leśnika,   

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii  

24 marca – Narodowy Dzień Życia,  

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 



13 
luty-marzec  2020  
 

 

 

Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego aby 
spróbować swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. 
Jeśli masz jakiś pomysł skontaktuj się z nami   
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