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Nr 9/2016/2017 Maj 2017r. 

Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 

W tym numerze: 

 Maj  

 Dzień Mamy 

 Rola wody w  organizmie człowieka 

 Uchwalenie Konstytucji 3 maja 

 Stylowo w maju  

 DIY majowe 

 Przysłowia majowe 

 Przepisy 

 Kącik humoru 

Miłej lektury :) 
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Maj jest miesiącem  piątym w kalendarzu gregoriańskim , 

trwa  31 dni.  Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki bo-

ga Merkurego.  Podczas tego miesiąca zaczynają kwitnąć 

drzewa oraz wiele kwiatów. W maju jest wiele świąt: 1 maja

– Święto Pracy; 2 maja– Dzień Flagi; 3 maja– Święto 

uchwalenia Konstytucji 3 maja; 9 maja– Dzień Unii Euro-

pejskiej;  15 maja obchodzi imieniny Zofia; oraz najważniej-

sze święto w maju: 26 – Święto naszych Mam.  

Karolina Kula, kl. IIIB 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.  

 Deszcze w świętego Floriana - skrzynia groszem na-

pchana (4.05.)  

 Na świętego Stanisława w domu pustki, w polu sława 

(8.05.)  

 Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.  

 Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. 

  Niedługo trwa deszcz majowy - tyle co łzy młodej 

wdowy.  

 
Karolina Kula, kl. IIIB 

Dzień Matki już 26 maja, dlatego warto pomyśleć o prezencie dla tak ważnej osoby w naszym życiu. Można kupować 

drogie i wyrafinowane rzeczy, jednak najbardziej cieszą te zrobione własnoręcznie. W tym numerze postaram się 

przedstawić kilka pomysłów na właśnie takie prezenty.  

1. Ozdobne pudełko 

Potrzebne będą: płaskie tekturowe pudełko, serwetka  

z motywem, biała farba akrylowa, patyczki do lodów, 

uniwersalny klej, kawałek koronkowej tasiemki, kawa-

łek cienkiej gąbki, papier w kolorze gąbki, bezbarwny 

lakier, nożyczki 

 

Wykonanie: Do wieczka przyklejamy patyczki do lo-

dów. Całość malujemy białą farbą. Czekamy aż wy-

schnie. Z serwetki wycinamy ozdobny motyw. Oddzie-

lamy zewnętrzną część i przyklejamy do patyczków. 

Motyw możemy delikatnie pokryć bezbarwnym lakie-

rem. Do pudełka przyklejamy również koronkową ta-

siemkę. Na dno przyklejamy papier w kolorze gąbki.  

W gąbce wycinamy prostokąt. Z jednej strony robimy 

nacięcia na pier-

ścionki. Do pa-

pieru przykleja-

my haczyki na 

bransoletki 

(możemy wyko-

nać je z resztek 

gąbki). Gotowe! 

1. Patera na ciasta 

Potrzebne:  dowolne talerze,  świeczniki porce-

lanowe, szklane, drewniane lub nawet metalo-

we, klej dwuskładnikowy  

Wykonanie:  

Klej dwuskładnikowy  mieszamy w stosunku 

1:1 i dokładnie pokrywamy nim część świeczni-

ka, do której przykleimy talerz. Dokładnie wy-

mierzamy środek talerza i sklejamy obie części. 

Zostawiamy pod  obciążeniem  na kilka godzin. 

Jeżeli w podstawie naszego świecznika jest du-

ża pusta przestrzeń, to dla większej stabilności 

wypełniamy ją  klejem.  I tu także wymierzamy 

środek i zostawia-

my pod obciąże-

niem do wyschnię-

cia. Gotowe.  

CIĄG DALSZY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maja_(mitologia_rzymska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Merkury_(mitologia)
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1.  Tablica na biżuterię  

Potrzebne:  stara drewniana rama od obrazu, 

kawałek sklejki bądź płyty meblowej, korki  

po winie, haczyki,  śrubki, gwoździki, klej  

do klejenia na gorąco, lub klej do drewna, piła 

do przycięcia sklejki  

Wykonanie:  Wymierzamy odpowiedni rozmiar 

sklejki i  wycinamy. Po przycię-

ciu  mocujemy  sklejkę do ramy. Można najpierw 

ją podkleić  klejem do drewna , a następnie 

wzmocnić kilkoma gwoździkami. Teraz zajmuje-

my się już bardziej estetyczną częścią projektu. 

Wybieramy kilka  korków po winie,   w które 

wkręcamy ozdobne haczyki. Jak już klejenia 

ramy wyschną, możemy się zabierać  

do  przyklejania  pojedynczych korków do naszej 

tablicy. Pamiętaj-

cie jednocześnie  

o tym, żeby rów-

nomiernie roz-

mieścić  haczyki ,  

ułatwi to później 

przechowywa-

nie  biżuterii .  

Katarzyna Sanek, kl. IIIc 

Każda rodzina obchodzi Dzień Matki na swój 

sposób. Jedni w podniosłej i uroczystej atmosferze, 

inni na luzie i ze śmiechem, ale wszyscy przede 

wszystkim z miłością. Garry Marshall przedstawia 

cztery rodziny, których losy splotą się w tym wyjąt-

kowym dniu. Sandy – mąż zostawił ją dla młodszej, 

a ona robi, co może, by udowodnić sobie, że jest lep-

szą matką dla swoich dzieci niż nowa fajna macocha. 

Miranda – całkowicie poświęciła się karierze  

i choć została gwiazdą, czegoś jej jednak brakuje. 

Wkrótce niespodziewany gość wywróci jej życie  

do góry nogami. Jesse – jej stosunki z matką są dale-

kie od ideału. Niezapowiedziana wizyta rodziców 

grozi więc eksplozją. Ale przecież każdą bombę 

można rozbroić. Bradley – czyli pan mama uczy się 

roli samotnego rodzica dwóch córek. Sprawa nie jest 

prosta, bo to co dla matek jest oczywiste, dla tatu-

siów często pozostaje czarną magią. 

Ewelina Michniak, kl.IIIa 

Źródło: 

http://www.filmweb.pl/film/

Dzień+Matki-2016-752978 

http://www.filmweb.pl/film/Dzień+Matki-2016-752978
http://www.filmweb.pl/film/Dzień+Matki-2016-752978
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KRZYWY LAS W GRYFINIE  

Krzywy Las w Gryfinie znajduje się w północno-

zachodniej Polsce, w województwie zachodniopo-

morskim, około 20 kilometrów na południe  

od Szczecina. Jest takie miejsce, gdzie rośnie około 

100 sosen, które w dolnej części pnia są wygięte 

pod kątem 90 stopni. W pobliżu znajduje się Park 

Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Na tym obszarze 

największe znaczenie ma turystyka wodna – spływy 

kajakowe i że-

glarstwo. Jest 

to idealne miej-

sce na jedno-

dniowy wypad.  

 

Majówka już nadeszła ,dlatego warto pomyśleć ,gdzie spędzić  ten wolny czas. W tym artykule postaram się przesta-

wić kilka miejsc,w które możecie się wybrać. 

                                          GÓRA ŻAR 

W Polsce są takie miejsca, gdzie rozsądek przeczy te-

mu, co się dzieje. Takim przykładem jest góra Żar   

w województwie śląskim, gdzie przedmioty i samochody 

staczają się pod górę. Niestety po wielu badaniach 

stwierdzono , że nie istnieją w tym miejscu żadne siły 

nadprzyrodzone i nie łamane są prawa fizyki. Okazało 

się, że w miejscu tym występuje jedynie złudzenie op-

tyczne. Mimo to warto jednak zobaczyć to miejsce i po-

zwolić oszukać się 

swoim oczom. 

  SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA 

 Jest to najdłuższy podziemny przepływ łodziami .600

-metrowa trasa prowadzi przez bardzo tajemniczą 

scenerię, tunelami starej kopalni srebra. Na łodzi  

z turystami przebywa „przewodnik. Podczas spływu 

można poznać bardzo ciekawą historię tego miejsca. 

Osoby z sokolim wzrokiem mogą dostrzec pod zwier-

ciadłem wody pstrąga, który w świetle migocących 

lamp wydaje się być czarny. Inną atrakcją, która na-

daje mistycyzmu temu miejscu są nietoperze, które 

przelatują nad głowa-

mi turystów, dostar-

czając dodatkowych 

wrażeń.  

 

                                                                                                                   

Klaudia Skoczeń kl.3 c 

                                                                                                                         

Źródło : radiozet.pl  
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WYJĄTKOWE MIEJSCA, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ  

Cuda przyrody - Krzywy las pod Gryfinem 
Sosnowy bór o zdumiewających kształtach kryje się pod Gryfinem (woj. zachodniopomor-

skie). Składa się z ponad 400 identycznie wygiętych drzew, które zostały tu posadzone tuż 

przed II Wojną Światową. Jak doszło do powstania będącego pod ochroną lasu do dziś  

nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobna teza mówi, że obcięto je wszystkie tuż po posa-

dzeniu, po czym gałązka boczna zamieniła się w pień, w konsekwencji czego skierowała się 

do nieba. Aby zobaczyć to osobliwe miejsce, należy dotrzeć do wsi Nowe Czarnowo, skąd 

szlakiem pieszym można dojść do tego wyjątkowego pomnika przyrody. 

Cuda przyrody - Klif Orłowski 

Klif Orłowski to jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża 

Morza Bałtyckiego. Zbudowany z gliny morenowej brzeg Kępy Redłowskiej rozciąga 

się na długości 650 metrów. Ponieważ wciąż znajduje się pod wpływem działania wia-

tru i morskich fal, zmienia wygląd co roku. Klif można podziwiać zarówno z plaży - 

piękna trasa spacerowa prowadzi z Gdyni do Sopotu, jak i z jego szczytu, skąd rozpo-

ściera się niesamowity widok na osuwiska, molo orłowskie i Bałtyk, który widziany  

z tej wysokości nabiera niespotykanej barwy. 

Cuda przyrody - Pielgrzymy 

Niesamowite formy skalne znajdują się także m.in. na terenie Karkonoszy. Jeżeli 

wyruszymy z Karpacza, po około godzinnej wędrówce, dotrzemy do Pielgrzy-

mów. Te położone na wysokości ponad 1200 m n.p.m. formacje skalne składają 

się z granitu, a ich wysokość dochodzi nawet do 25 metrów! Umiejscowione 

wśród karkonoskiej roślinności, tworzą jeden z najpiękniejszych krajobrazów  

w Polsce.  

Cuda przyrody - Maczuga Herkulesa 

Maczuga Herkulesa to 25-metrowa skała o zadziwiającym kształcie zbu-

dowana z wapieni skalistych, które były poddawane działalności wody  

i wiatru. Na szczycie Maczugi znajduje się mały krzyż, a z nią samą wią-

żą się liczne legendy, m.in. o księciu Kraku, czy czarnoksiężniku Twar-

dowskim. 

Cuda przyrody - Kolorowe Jeziorka 

Kolorowe Jeziorka znajdują się w pobliżu wsi Wieściszowice, na terenie Rudawskie-

go Parku Krajobrazowego. Cztery różnobarwne stawy powstały w miejscu wyrobisk 

dawnych kopalni. Jeziorko Purpurowe to długa na 400 m jama, wypełniona wodą  

o zabarwieniu silnie czerwonym. Jest to pozostałość po rozpoczętej tu w XVIII w. 

eksploatacji złoża łupków serycytowych. Zawierały one 26 proc. pirytu. 

Justyna Podczerwińska kl.III 

http://turystyka.wp.pl/

gid,16571163,kat,1036541,title,8-wyjatkowych-

miejsc-w-Polsce-ktore-warto-zobaczyc,galeria.html 
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Ostrów Tumski jest najstarszą, zabytkowa część Wrocławia. Powstał on na obszarze przepraw na Odrze, pomiędzy uj-
ściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy. Rzeka rozgałęziając się na liczne odnogi utworzyła tu wyspy 
(staropol. ostrowy). Swoich początkach funkcjonował jako wyspa, która dopiero w roku 1824 dzięki zasypaniu jednej  
z odnóg Odry został wcielony do stałego lądu. Ostrów Tumski stanowił siedzibę pierwszych Piastów. Założony został 

prawdopodobnie w X stuleciu. Zbudowana z drewna i otoczona drewniano-ziemnym wałem konstrukcja nie posiadała 
początkowo elementów murowanych, a pierwszym wzniesionym z trwałego budulca gmachem była kaplica pod wezwa-

niem św. Marcina. Do Ostrowa prowadzą mosty. Jeden z nich nosi nazwę Mostu Tumskiego, zwanego także Mostem 
Zakochanych lub Mostem Katedralnym.  Do tej pory można zobaczyć tam zabytkowe i sprawne lampy gazowe oraz rzeź-

by św. Jadwigi oraz Jana Chrzciciela. Legenda związana z mostem głosi, iż poszukujący swej miłości powinien udać się  
do katedry na Ostrowie Tumskim i tam się pomodlić, a następnie pogłaskać głowę lwa, który strzeże wejścia świątyni. 

Potem trzeba przespacerować się po moście i czekać tam na swoją miłość swojego życia. Perłą Ostrowa Tumskiego jest 
katedra Jana Chrzciciela. Gotycka bazylika o długości 68 m i wysokości 91 m (najwyższa budowla w mieście) Obecnie jest 
trójnawową bazyliką. We wnętrzu znajduje duży zespół rzeźb gotyckich i barokowych. Posiada największe w Polsce XX-

wieczne organy. Jest ona otwarta od rana do wieczora, a po zmroku oszałamiająco oświetlona.  W niej znajdują się min.: 
freski w kopule z dramatyczną sceną Strącenia Aniołów, relikwie papieża Piusa XII. Mieści się tutaj także wiele kaplic 
takich jak: Kaplica św. Jadwigi Śląskiej (tu są te relikwie) lub Kaplica św. Józefa, która jest najstarsza z kaplic katedry.  

W Ostrowie Tumskim znajduje się także: Ulica Katedralna, przy której stoją domy duchowieństwa katedralnego, pod nr 
11 Pałac Arcybiskupi, poprzedzony dziedzińcem z ozdobną bramą oraz pod nr 15 Kuria Arcybiskupia czyli dawny pałac 
biskupi, Kościół św. Idziego, czyli najstarszy wrocławski kościół zachowany w pierwotnej postaci. W Ostrowie Tumskim 
znajduje się wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia min.: plac katedralny (seminarium duchowe), malownicza Ulica Ka-

nonia  , Ogród Botaniczny(7 ha powierzchni i 8 tysięcy gatunków roślin), Muzeum, Biblioteka i Archiwum Archidiecezjal-
ne oraz wiele innych ciekawych miejsc... 

Maria Chlebek 3c na  --- //wikipedia.org/wiki/

Ostr%C3w_Tumski_we_Wroc%C%82awiu 

FRANCJA 

Francja jest jednym z największych państw na kontynencie europejskim.  

WAŻNIEJSZE FAKTY: 

Powierzchnia: 543 965 km2 

Lusność: ponad 59 milionów 

Waluta: euro 

Główny język: francuski 

Stolica: Paryż jest światowym ośrodkiem mody i sztuki. Jest tu wiele słynnych 

muzeów i galerii. Zbudowana z żelaza Wieża Eiffla wznosi się na wysokość 300 

metrów. Można na nią wjechać windą, by z góry podziwiać panoramę Paryża. 

WIEŻA EIFFLA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82awa_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%99za
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widawa_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_staropolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_%28technika%29
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Wino wyrabia się z winogron uprawianych 

w winnicach. 

Główne działy gospodarki: 

 Rolnictwo 

 Wyrób win 

 Turystyka 

 Moda 

 Motoryzacja 

 Przemysł chemiczny 

Atrakcje turystyczne: W Alpach można uprawiać narciarstwo, pływać w Morzu Śródziemnym, zwiedzać zamki  

nad Loarą lub wybierać się do Euro Disneylandu pod Paryżem.  

Pałac królewski w Wersalu. 

Ciekawostki 

 Między godziną 12.30 a 14.30 jest czas przerwy w pracy. W tym czasie nieczynne są nawet 

urzędy i sklepy. 

 Na powitanie Francuzi całują się w policzki, zazwyczaj 2 lub 4 razy, zależnie od regionu. 

Zwyczaj ten panuje nawet wśród dalszych znajomych. 

 Uważa się, że to z Francji wywodzi się zwyczaj „Prima aprilis” obchodzony 1 kwietnia. 

 W każdym większym francuskim mieście znajduje się ulica Victora Hugo. 

 Większość z listy 50 najdroższych win świata pochodzi z Francji. Najdroższe z nich kosztu-

je 16 509 euro. 

 Kino miało swój początek we Francji. 

Najwybitniejsi Francuzi  

Victor Hugo Molière Francis Cabrel 

Filmy francuskie 

 Mania wielkości 

 Hanami - Kwiat wiśni 

 12 prac Asteriksa 

 Dzika planeta 

 Mały Książę 

 Pianista 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 
ŹRÓDŁA: 

GRAFIKA GOOGLE 

ENCYKLOPEDIA 
http://www.lingua-house.pl/blog,1120,20-ciekawostek-o-francji.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Najwybitniejsi_Francuzi_(ranking) 

http://www.lingua-house.pl/blog,1120,20-ciekawostek-o-francji.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Najwybitniejsi_Francuzi_(ranking)
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WIELKA BRYTANIA 

Leżące u północno – wschodnich wybrzeży Europy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północnej składa się z czterech krajów. 

WAŻNIEJSZE FAKTY: 

      Powierzchnia: 244 110 km2 

      Ludność: ponad 59 milionów 

      Waluta: funt szterling 

      Główny język: angielski 

Anglia, Szkocja, Irlandia Północna i Walia wchodzą w skład Wielkiej Brytanii. 

Flaga angielska  Flaga szkocka Flaga walijska Flaga Irlandii Północnej  

Geneza obecnej wersji flagi Wielkiej Brytanii 
Londyńskie budka telefoniczna 

Londyński autobus 

Stolica: Londyn liczący 7,5 miliona mieszkańców jest ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym. 

     Główne działy gospodarki: 

 Przemysł chemiczny 

 Elektronika 

 Włókiennictwo 

 Przemysł ciężki 

 Wydobycie ropy 

Ukształtowanie terenu: 

Najwyższe góry znajdują 

się w Walii i Szkocji 

(tamtejszy szczyt Ben 

Nevis ma 1343 m wysoko-

ści). Najdłuższa rzeka 

Severn (754 km) płynie  

z Walii do Anglii. 
Severn Ben Nevis 

Atrakcje turystyczne: 

Na Wyspach Brytyjskich 

jest wiele zabytków, daw-

nych budowli i miast,  

w których można podzi-

wiać słynne pałace kró-

lewskie i bogate domy. 

Największe atrakcje turystyczne  

w Wielkiej Brytanii 

Big Ben 

London Eye 

Tower Bridge 
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Ciekawostki 

 

 Rugby jest narodowym sportem w Walii. 

 W Tower of London najcięższa korona waży 2 kg. 

 Szkocka potrawa haggis to barani żołądek nadziewany mięsem, wątrobą i ser-

cem oraz owsianką. 

 Co dziesiąte dziecko mieszkające w Londynie nie wie, jak nazywa się stolica 

Wlk. Brytanii. 

 W londyńskich taksówkach, staromodnych czarnych bentleyach, siedzenia  

dla pasażerów ustawione są naprzeciwko siebie. 

 W średniowieczu Anglicy bardzo często pili piwo na śniadanie. 

 Anglicy są uzależnieni od herbaty. Piją jej najwięcej na świecie. 

 Brytyjska policja nie nosi broni. 

Najwybitniejsi Brytyjczycy 

William Szekspir 

(1564–1616), 

poeta i dramaturg 

Elżbieta I 

(1533–1603), 

królowa Anglii 

Elżbieta II 
(ur. 1926), 

królowa Wiel-

kiej Brytanii 

J.K. Rowling 

(ur. 1965), 
J.R.R. Tolkien 

(1892–1973), 

pisarz 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 

                                                                                               ŹRÓDŁA:   

ENCYKLOPEDIA 

GRAFIKA GOOGLE 

http://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/wielka-brytania-

ciekawostki/ 

http://www.englopol.republika.pl/Ciekawostki.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Wielkiej_Brytanii 

Małgorzata Socha (ur. 23 kwietnia 1980 w Warszawie) - jest absol-

wentką XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznym 

i im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. W 2003 roku ukończyła Aka-

demię Teatralną w Warszawie. Popularność przyniosła jej rola Violetty 

Kubasińskiej w serialu BrzydUla, a także role w serialach Na Wspólnej, 

Prosto w serce i Przyjaciółki. 

Małgorzata Dorota Kożuchowska (ur. 27 kwietnia 1971 we Wrocławiu) -  ukończyła Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, następnie należała do zespołu warszawskiego Teatru Dra-

matycznego, a od 2005 Teatru Narodowego. Popularność przyniosły jej role filmowe i telewizyjne, 

w takich produkcjach jak: Kiler, Kiler-ów 2-óch, M jak miłość, Rodzinka.pl, Prawo Agaty i Druga 

szansa. 

http://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/wielka-brytania-ciekawostki/
http://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/wielka-brytania-ciekawostki/
http://www.englopol.republika.pl/Ciekawostki.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Wielkiej_Brytanii
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Anna Maria Mucha (ur. 26 kwietnia 1980 w Warszawie) - ukończyła Liceum im. Stefana Batorego w Warsza-

wie, następnie studiowała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od wrze-

śnia 2007 do lipca 2008 roku przebywała w Nowym Jorku, gdzie uczęszczała na zajęcia z aktorstwa w szkole Lee 

Strasberga. Na dużym ekranie zadebiutowała już w wieku 10 lat, w filmie 

Andrzeja Wajdy Korczak. Znana jest również z seriali: M jak miłość i Pro-

sto w serce.  

Marta Żmuda Trzebiatowska (ur. 26 lipca 1984 w Człuchowie) – ukończyła Liceum Ogólno-

kształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie. W 2007 została absolwentką Akademii 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Znana jest z wielu filmów i seriali m.in. 

Przyjaciółki, Listy do M. 2, O mnie się nie martw, Hotel 5, Julia. 

Katarzyna Cichopek (ur. 7 października 1982 w Warszawie) - jest absolwentką LXXV Liceum Ogólno-

kształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie oraz szkoły sportowej o profilu gimnastyki artystycznej. 

Ukończyła psychologię stosunków międzykulturowych na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psycho-

logii Społecznej. W 2006 roku obroniła pracę magisterską o ruchu New Age. Popularność zyskała dzięki roli 

Kingi Zduńskiej w serialu M jak miłość oraz dzięki udziałowi w programach: Taniec z gwiazdami, Jak oni 

śpiewają? i Tylko nas dwoje. 

Justyna Podczerwińska kl.IIIc 

W dzisiejszych czasach ogniska są miejscem 

spotkań towarzyskich, szczególnie u mło-

dzieży i w ruchach harcerskich, które traktu-

ją ognisko jako ważny element obrzędowo-

ści. Ognisko (watra) jest też symbolem ru-

chu wędrowniczego. 

Uwaga 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ognisk 
nie wolno rozpalać w lasach, na łąkach i torfo-
wiskach ani w odległości mniejszej niż 100 me-
trów od ściany lasu (wyjątkiem są miejsca, wy-

znaczone do tego celu przez właściciela  
lub zarządcę lasu). 

Bezpieczeństwo 
Przygotowując podłoże pod ogień należy je 

dokładnie oczyścić i wyrównać, a po zakoń-

czeniu ognisko obficie polać wodą i zasypać 

ziemią. Ognisko przez cały czas musi być 

pod nadzorem. 

Ewelina Michniak kl.3a 
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 Pierwszą osobą, która spojrzała w przestrzeń kosmiczną przez teleskop, był Galileusz. Miało to miej-
sce prawie 400 lat temu. 

 Astronauci w przestrzeni tracą około 1% ich masy mięśniowej każdego miesiąca, jeżeli nie wykonują 
co najmniej 2 godzinnych ćwiczeń każdego dnia. 

 Pełny koszt skafandra, jaki noszą kosmonauci, to niecałe 11 milionów 
dolarów. 

 Huragany wiejące na Neptunie są rekordowo gwałtowne. Wiatr potrafi 
tam wiać z prędkością 2000 km/h. 

 Gwiazdą położoną najbliżej Słońca jest Proxima Centauri. 

 Na pełne okrążenie swej orbity planeta Wenus potrzebuje 225 ziemskich 
dni. Pełen obrót wokół własnej osi wykonuje w przeciągu 243 ziemskich 
dni. A więc wenusjański dzień jest dłuższy niż wenusjański rok. 

 Betelgeza to jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie. Jest ogromnym czerwonym nadolbrzymem, jej 
masę ocenia się na 15–20 mas Słońca. Astronomowie przewidują, że gwiazda 
ta, znajdująca się przy końcu swojej ewolucji, w stosunkowo niedalekiej przy-
szłości wybuchnie jako supernowa, osiągając wówczas jasność równą w przybli-
żeniu jasności Księżyca. 

 VY Canis Majoris to czerwony hiperolbrzym, siódma z największych i jedna 
z najjaśniejszych gwiazd.  

Maria Chlebek 3c  
  http://www.dobresobie.pl/ciekawostki/242/20-kosmicznych-

ciekawostek 
http://xn--wszechwiat-97b.com/wszechswiat/ciekawostki-o-

wszechwiecie/53-zbior-ciekawostek-wszechwiat.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Betelgeza 

Albinizm, inaczej bielactwo wrodzone, to dziedziczny 
brak lub niedobo r barwnika, kto rym jest melatonina 
odpowiedzialna za kolor sko ry, tęczo wki i innych na-
rządo w, kto re zawierają melanocyty (komo rki wytwa-
rzające melaninę). 

Osoby, kto re posiadają te cechy, nazywane 
są albinosami.   

Wielu przypisuje słowo albinizm XVII-wiecznym por-
tugalskim odkrywcom. Gdy płynęli wzdłuz  wybrzez y 

Afryki Zachodniej, widzieli zaro wno ludzi o czarnej, 
jak i o białej sko rze. Sądząc, z e nalez ą oni do dwo ch 
ras, czarnych nazwali w swoim języku negros, a bia-
łych albinos. 

Albinizm występuje ws ro d wszystkich narodo w, ras 
i ludo w, choc  bardziej widoczny jest u ludzi o ciemnej 
karnacji. Istnieją ro z ne szacunki częstotliwos ci wystę-
powania. Mo wi się, z e albinos rodzi się raz na 10 do 40 
tysięcy. W Tanzanii podobno rodzi się nawet jeden 
albinos na 200 noworodko w. 

W Tanzanii każdego dnia są narażani na utratę życia, bo inni uznają ich części ciała za magiczne i wykorzystują je  

do robienia eliksirów i amuletów!!! 

Ręka lub noga albinosa może kosztować nawet 3 tysiące dolarów. Na przykład włosy albinosów wplata się w sieci ry-

backie, co ma zwiększyć połowy. To sprawia, że napada się na nich, odcina kończyny, a nawet profanuje ich groby.  

Do obrzędów magicznych używa się również głów, skóry, oczu, genitaliów i krwi ofiar. 

https://youtu.be/zd7RRr5Eubg    Film        

Ewelina Michniak KL.3a 

Źródła: grafikagoogle, http://

www.albinosi.org.pl/index.php?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_S%C5%82o%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja_gwiazd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Supernowa
http://www.dobresobie.pl/ciekawostki/242/20-kosmicznych-ciekawostek
http://www.dobresobie.pl/ciekawostki/242/20-kosmicznych-ciekawostek
http://xn--wszechwiat-97b.com/wszechswiat/ciekawostki-o-wszechwiecie/53-zbior-ciekawostek-wszechwiat.html
http://xn--wszechwiat-97b.com/wszechswiat/ciekawostki-o-wszechwiecie/53-zbior-ciekawostek-wszechwiat.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Betelgeza
https://youtu.be/zd7RRr5Eubg
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Woda jest niezbędna, by w organizmie człowieka mogły 
zachodzić wszystkie procesy warunkujące jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Wszelkie niedobory płynów w ciele mają 
wpływ na pracę narządów wewnętrznych i nasz wygląd, dla-
tego tak ważna jest odpowiednia podaż wody. Jej braki  
w organizmie prowadzą bowiem do odwodnienia, które jest 
groźne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Warto pa-
miętać, że najmłodsi są bardziej podatni na odwodnienie, 
dlatego należy zadbać o to, by przyjmowali zalecane ilości 
płynów. Zapotrzebowanie organizmu na wodę rośnie  
w upalne letnie dni, co należy uwzględnić, podając malu-
chom więcej napojów.  
Rola wody w organizmie - znaczenie wody 

Woda spełnia szereg funkcji w naszym organizmie. Jej 
głównym zadaniem jest utrzymywanie temperatury ciała  
na stałym, korzystnym dla jego funkcjonowania, pozio-
mie. Istotną rolą wody jest także usuwanie toksyn i wszel-
kich szkodliwych substancji z organizmu. Niestety, ciało 
człowieka nie ma zdolności do magazynowania wody. Ozna-
cza to, że jej straty należy na bieżąco uzupełniać. Wodę tra-
cimy z organizmu w związku z różnymi procesami 
(oddychania, trawienia itp.), działaniami (nasilony wysiłek 
fizyczny), stanami (gorączka) i warunkami atmosferycznymi 
(wysoka temperatura powietrza). Woda wspomaga proces 
oczyszczenia organizmu, ale na tym nie kończy się jej rola. 
Właściwa podaż wody zapewnia również optymalną pracę 
jelit i odpowiednie nawodnienie stolca. Organizm człowieka 
potrzebuje wielu różnych składników odżywczych, dlatego 
codzienny jadłospis powinien być możliwie urozmaicony.  
W kwestii napojów jest jednak mniej wymagający – nie mu-

simy 

pić soków, kawy ani herbaty. Jedynym na-
prawdę niezbędnym płynem jest woda. Obec-
nie możemy wybierać między różnymi jej 
rodzajami, ale szczególnie godna polecenia 
jest woda mineralna. Zawartość składników 
mineralnych czyni z niej bowiem wartościo-
wy napój, który oprócz nawodnienia zapew-
nia podaż cennych mikroelementów. Dużą popularnością 
cieszą się wysoko zmineralizowane wody mineralne, które 
dzięki zawartości wapnia i magnezu pozytywnie oddziałują 
na nasze samopoczucie i przemianę materii.  

Człowiek zbudowany jest 70% z wody. Najważniejsze 
funkcje wody w organizmie  człowieka: 

1. Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport 

2. Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek 

3. Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii 

4.  Udział w reakcjach biochemicznych 

5.  Regulacja temperatury 

6.  Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej 

Karolina Kula, kl.IIIb 

Źródła: https://parenting.pl/rola-wody-w-organizmie 

http://www.aqua-systemy.com.pl/1/index1-2.html 

  Pestkę pozyskamy ze świeżego owo-

cu. Kupując awokado, sprawdźmy, czy 
nie ma brązowych plam. Wyjmując 

pestkę z owocu uważajmy, żeby jej 
nie uszkodzić.    Awokado bardzo deli-

katnie przekrajamy na pół i wyjmuje-

my pestkę ze środka. Należy ją posadzić jak naj-
szybciej po wyjęciu z owocu.  

W dolną część pestki wbijamy 2-3 wykałaczki 
(równolegle do podłoża, na którym leży). Jedną 

wykałaczkę wbijamy z prawej strony, a drugą  
z lewej. Wykałaczki stworzą nam podpórkę. Opie-

ramy je o ścianki słoika wypełnionego wodą. Pła-

ska część  pestki powinna być zanurzona w wo-
dzie- na ok. 1/3 wysokości nasiona.  

Ostrzejsza strona powinna wystawać nad naczy-
nie. Pestka zacznie pękać i kiełkować po ok. 3-4 

tygodniach. 

Gdy słoik zapełni się korzeniami i pojawi się łody-

ga, możemy delikatnie oddzielić pestkę od roślinki 
i wsadzić do doniczki z ziemią. Czubek rośliny po-

winien wystawać ponad doniczkę. Awokado po-
trzebuje żyznej i bogatej w próchnicę ziemi. Ro-

ślinka lubi ciepłe i lekko słoneczne stanowiska. 

Awokado lubi wilgotne podłoże, więc latem podle-
wamy roślinę obficie. Wiosną i jesienią wystarczy 

podlewać ją dwa razy w tygodniu. Zimą zaś może-
my dać roślinie odpocząć i podlewać raz w tygo-

dniu.  
Awokado hodowane w dobrych warunkach zakwit-

nie i zaowocuje po 4-6 latach. Owoce dojrzewają 

długo, bo ok. 6-8 miesięcy. 
Roślina będzie owocować co naj-

mniej przez 50 lat. 

 
                                                                                            Maria Chlebek 3c 

               http://deccoria.pl/warto-zobaczyc/poradniki-jak-wyhodowac-awokado-z-pestki,15,795.html 
http://www.wykop.pl/link/1960144/awokado-jak-wyhodowac-je-z-pestki/ 

https://parenting.pl/jaka-wode-warto-pic
https://parenting.pl/odwodnienie-u-niemowlat
https://parenting.pl/goraczka
https://parenting.pl/soki-dla-niemowlat
https://parenting.pl/kawa-a-karmienie-piersia
https://parenting.pl/herbata-w-ciazy
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Składniki: 

 6 jajek (białka osobno, żółtka osobno) 

 180g mąki 

 180g cukru 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 2-3 krople aromatu śmietankowego i waniliowego 

 2,5 kg truskawek 

 8-10 łyżek wódki 

 650g śmietanki kremówki 36% 

 500g serka mascarpone 

 10 łyżek cukru pudru 

 2 opakowania galaretki truskawkowej 

 6 łyżeczek żelatyny 

 2 łyżeczki cukru wanilinowego 

Biszkopt: 
1. Białka ubić na sztywno i ciągle mieszając, dodać stopniowo połowę cukru. Miksować, aż masa będzie gęsta  
i lśniąca. 
2. W drugiej misce żółtka utrzeć z resztą cukru na jasną, kremową masę. Dodać aromaty, wymieszać. 
3. Do białek dodać żółtka i wymieszać delikatnie łyżką. 
4. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przesiać na jajeczną masę. Wymieszać delikatnie łyżką. 
5. Ciasto przełożyć do tortownicy o średnicy 23-24cm wyłożonej papierem do pieczenia- tylko dno. Wyrów-
nać i wstawić do piekarnika nagrzanego do 160oC na funkcji termoobieg (na funkcji góra-dół 180oC). Piec 
przez około 50 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawić do całkowitego ostygnięcia. 
6. Ostygnięty biszkopt przekroić w poziomie dwa razy, otrzymamy więc 3 krążki ciasta. 
7. Jeden krążek ciasta włożyć z powrotem do tor-
townicy (zamknąć obręcz). 
8. Zmiksować na mus 150g truskawek, dodać oko-
ło 8-10 łyżek wody, wymieszać. Ciasto w tortowni-
cy nasączyć około 5-6 łyżkami truskawkowego 
musu. 

Środek: 
9. Żelatynę wsypać do rondelka i zalać około 1/3 szklanki zimnej wody, odstawić, aby napęczniała. 
10. Zmiksować na mus 200g truskawek, resztę pokroić na kawałeczki. 
11. Serek przełożyć do miski i rozmieszać go łyżką. Dodać stopniowo mus z truskawek, wymieszać łyżką na jed-
nolitą masę. Dodać aromat, cukier wanilinowy, cukier puder wymieszać. 
12. Śmietankę ubić na sztywno. 
13. Żelatynę w rondelku podgrzać, cały czas mieszając, aż się rozpuści (nastąpi to bardzo szybko). Dodać ją stop-
niowo do serka, cały czas mieszając. Następnie dodać śmietanę, wymieszać 
łyżką. Na końcu dodać pokrojone truskawki, wymieszać. 
14. Połowę kremu przełożyć do na ciasto w torownicy, wyrównać. Przykryć 
drugim krążkiem ciasta i nasączyć go jak poprzedni. Na wierzch wyłożyć 
resztę kremu, wyrównać. Ostatni krążek ciasta nasączyć musem truskawko-
wym z wodą i stroną, na którą nakładaliśmy mus położyć na krem. Ciasto 
wstawić na parę godzin do lodówki, aż stężeje (najlepiej zostawić na całą noc 
i wykończyć na drugi dzień). 

Wykończenie: 
15. Galaretkę rozpuścić w około 1/4 szklanki gorącej wody. 
15. Serek rozmieszać łyżką, dodać cukier puder, cukier wanilinowy i wymieszać. 
16. Śmietankę ubić na sztywno, wymieszać z serkiem. 
17. Tort truskawkowy wyjąć ostrożnie z tortownicy i położyć na paterze. Gotowym kremem posmarować bok 
wierzch tortu. Truskawki na koronę obrać i przekroić w pionie 3 razy. Układać je okręgami na wierzchu ciasta, 
zaczynając od krawędzi toru. Następnie posmarować je delikatnie galaretką (będą ładnie błyszczały). Resztę tru-
skawek przepołowić i ozdobić nimi dolną cześć tort. 

Ewelina Michniak kl.3a 

https://malacukierenka.pl/tort-truskawkowy.html 
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Lato bez lodów to jak pizza bez sera… Nie do pomyślenia! Lody nie tylko bajecznie chłodzą w upalne dni, ale rów-

nież rozpieszczają nasze podniebienia wspaniałymi smakami i wyjątkową konsystencją. Włoskie, kręcone, wodne, 

na patyku… Rodzajów lodów jest niemal tyle, ile faktów i mitów na ich temat. Poznaj przepis na pyszne domowe 

lody! 

Lody czekoladowe 

Składniki: 

 900 ml śmietany kremówki 

 45 dag czekolady deserowej 

 150 ml wody 

 3/4 filiżanki cukru 

 4 żółtka 

Sposób przyrządzenia: 

 Cukier rozmieszaj z wodą i podgrzewaj przez 5 minut.  

 Czekoladę połam i dodaj do wody, rozpuść, a następnie ostudź. Dodaj żółtka i dokładnie wymieszaj.  

 Ubij śmietanę i wymieszaj z masą czekoladową. Zamroź. 

Maria Chlebek 3c 

https://pyszne.pl/blog/lody-fakty-i-mity/ 

https://urodaizdrowie.pl/jak-samemu-zrobic-pyszne-

domowe-lody 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odro-

biłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

Jasiu: 

- Tato, umiesz pisać z zamkniętymi 

oczami? 

Tata: 

- Tak synku, a dlaczego pytasz? 

Jasiu: 

- Bo musisz podpisać mi kilka ocen w dzienniczku. 

Rozmowa dwóch kolegów: 

- O nie, dzisiaj poniedziałek. Nie lubię 

poniedziałków. 

- Spokojnie, to ostatni w tym tygodniu. 

Kolega pyta kolegi: 

- Wiesz, co bym zrobił na 

twoim miejscu? 

- Co? 

- Usiadłbym na nim.  

Pyta pani Jasia: 

- Dlaczego spóźniłeś się do szkoły? 

-  Bo miałem sen o piłce nożnej. 

- To dlaczego się spóźniłeś? 

- Bo była dogrywka. 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC  

http://sucharry.pl/strona/7 

http://www.dowcipy24.pl/dowcipy-o-szkole.html?start=30 

grafika google 

http://sucharry.pl/strona/7
http://www.dowcipy24.pl/dowcipy-o-szkole.html?start=30
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Konstytucja 3 maja - powstała trzeciego maja 
1791 roku , uchwalono ją, aby zniszczyć 
niedociągnięcia ustroju Rzeczypospolitej.. 
Została przetłumaczona na język litewski . 
Wyraz konstytucja pochodzi z języka łaciń-
skiego , znaczy ona np. ustanawiać i tym 
podobne zwroty. Konstytucja od swoich początków przeszła sze-
reg zmian. Jedną z nich jest liberum veto, czyli zasada dająca 
posłom prawo do zerwania różnych decyzji . Ważną wiadomością 
było narażenie tą konstytucją państw graniczących  
z polską . W obronie naszej konstytucji nasz naród przegrał z 

imperium rosyjskim, ponieważ osłabieni byliśmy zdradą 
Fryderyka Wilhelma II . Konstytucję uchwalił Sejm Cztero- Karolina Kula, kl.IIIb  

Źródła:  

https://zadane.pl/zadanie/5355851 
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 Dla całej 3b i dla tej Natalii K. 

 Dla Beaty 

 Dla Elvisa od Cypisa 

 Dla najlepszej 2c 

 Dla Pawła M. od wielbicielki 

 Dla czempionów z 2c 

 Dla Angeliki J. od wielbiciela 

 Dla p. Domin od najlepszej 3b 

 Dla wielbicielki Rossmana z 3a 

 Dla MG :* 

 Dla Julii, Justyny, Klaudii, Marysi i Kasi z 3c 

 Dla czerwonego kapturka :) 

 Dla Magdy co ma sklerozę 

 Dla 3a 

 Dlo Anki i Bartoski co dziś ich ni ma bo się ucom 

 Dla Anki i Bartoski co się sykują do biyrzmówki 

 Dla Kulesławy 

 Dla MMG <3 

 Dla Moniki 

 Dla klasy 3a 

 Dla Patrycji Stanek 

 Dla krula 

 Dla Gejbi <3 

 Dla trójkąta z 3b 

 Dla dziewczyn z term :PO 

 Dla Frerarda 

 Dla Lemon Waya 

 Dla Hot 13-Frerard to życie 

 Dla dudełka z 3c 

 Dla Moniczki Gruszki od Julii 

 Dla Gejbi z 3a 

 Dla Julci 

 Dla chłopaków z 3a 

 Dla Dżastiny z 3c :) 

 Dla Ziuty :P 

 Dla pana Antolaka 

 Dla Madzinki :* 

 Dla łacinki :* 

 Dla Patrycji S. <3 

 Dla naj klasy 3a <3 

 Dla Matthewa 

 Dla 3b-najgorszej klasy 3b w gimnazjum 

 Dla wspaniałej czwórki z 3a 

 Dla Michała Szpaka z 3b 

 Dla Szpaka 

 Dla Karoliny Kuli za całokształt twórczości arty-
stycznej 

 Dla Hanusi i Beatki 

 Dla Szpaka J 

 Dla Beaty i Anki J  

 Dla ludu 

 Dla Perełki i jej HOT 13, pamiętaj FRERARD TO 
ŻYCIE! ♡ 

 Dla przyjaciela Wojtusia, żółwia Ani i Kochanej 

Kuleckiej 

 Dla suchej krakowskiej i Karo-chon, która zapo-
czątkowała plemię Mostek i Michała Szpaka 

 Dla swatki Kulecki (skończ juz tą działalność) 

 Dla Moniczki Gruszki 

 Dla klasy 2b, 2c 

 Dla miłujących się Justyny i Maczata ♡♡ 

 Dla Krystyny Leji i usiatego z Orawy xd 

 Dla Kaśki Bąk i Władysława Biołego 

 Dla słonecznego patrolu 

 Dla Megi Kozioł 

 Dla Kulecki 

 Dla Moniki Gruszki 

 Dla Kubusia i Kacperka z 1a. Bądźcie grzeczni! 

 Dla Anki Pilch 

 Dla naszych przyjaciółek z 3c 

 Dla Pani Moniki Czapli  

 Dla 3a 

 Dla Anki, Eweliny i Karoliny 

 Dla Łukiego 

 Dla Dawida 

 Dla Maciapapy 

 Dla Kuby Maczata od Justyny 

 Dla Zuzi Papierz i Julki Jachymiak 

 Dla kochanej Moniki z 3a 

 Dla Pani Domin  

 Dla kochanej Zuzi z 3a 

 Dla Justyny Kwak od Maczata 

 Dla Gabi z 3a 

Zebrała: Monika Gruszka, kl. IIIb 

Rys. : Weronika Stołowska 
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W sezonie wiosna-lato 2017 nastąpił wielki powrót mody z lat 80-tych. Na wystawach sklepowych możemy zaobser-

wować coraz więcej rzeczy z tego właśnie okresu. 

 

NEONOWE KOLORY 

Znak rozpoznawczy lat 80-tych to właśnie taka gama kolo-

rów. Neonowy zielony, róż czy też pomarańcz to zdecydo-

wany hit tego sezonu. 

BŁYSK 

Błyszczące i połyskujące rzeczy także idealnie wpaso-

wują się w trend tego sezonu. Połysk na butach, błysz-

czące kurtki czy też metaliczne torebki będziemy coraz 

częściej widywać na wieszakach w sklepach.  

TIUL 

Do przełamania ciężkich stylizacji popularne jest doda-

nie jakiegoś delikatnego materiału, takiego jak np. tiul. 

Tiul dodaje stylizacji właśnie takiego lekkiego charak-

teru.  

BIAŁE BUTY 

Jeszcze rok czy dwa lata temu białe buty koja-

rzone były z kiczem, w tym roku jest to jeden 

wielki hit. Trend ten przybył prosto z wybiegów. 

SUKIENKA Z T-SHIRTEM 

Totalnym ulubieńcem mody z lat 80-tych jest zakładanie sukienki na koszulkę, golf czy też inną bluzkę. Sukienka jed-

nak żeby nie wyglądała kiczowato musi być na cienkich ramiączkach. 

Julia Gal 

Źródła:  Google Grafika 
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Wiosna w pełni. Najwyższy więc czas na wyciągnięcie rowerów. Czas, by ,,obudzić je” ze snu zimowego i wybrać 

się na krótką lub dalszą wycieczkę. Jak wyposażyć swój rower? Jaką trasę wybrać? Co ubrać, aby się nie prze-

grzać ? Pytań wiele, ale na każde jest odpowiedź. 

1. Sama jazda poruszanie się na rowerze dostarcza nam sporego zastrzyku ciepła – latem jadąc szybko, 

trochę się spocimy .Wiosną, kiedy temperatury nie są jeszcze wysokie, zbyt ciężkie i grube ubrania sprawią, 

że po prostu spocimy. Chyba nikomu nie trzeba przypominać, że łatwo wtedy o przeziębienie. Dlatego war-

to o tym pomyśleć zanim ruszycie w pierwszą podróż. Ważne są rękawiczki, czapka i coś na szyję! Ubrania 

z cienkiej dzianiny czy bawełny spokojnie zdadzą egzamin, w sytuacji kiedy wycieczka Wam się przedłuży. 

Na wypadek niespodziewanego deszczu warto zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, albo zaopatrzyć się 

w specjalną przeciwdeszczową pelerynę na rower, która ma jeszcze jedną opcję. Odblaski! Są one dodatko-

wym zabezpieczeniem podczas brzydkiej pogody. To naprawdę ważne. Widoczność podczas deszczu jest 

mocno ograniczona. Oczywiście, to rozwiązanie w skrajnych sytuacjach. Nie każdy wybiera się na wy-

cieczkę rowerową podczas ulewy. Mamy już czapkę, rękawiczki i płaszcz przeciwdeszczowy. Wiosną za-

skoczyć nas może też i słońce. Nie od razu też muszą to być gogle rowerowe. Wystarczą zwykłe okulary z porządnym filtrem UV.  

2.Jedź z głową! 

Przez naszą głowę tracimy aż 30% ciepła! Dlatego też pod kask - który oczywiście nosimy także jesie-

nią i zimą - obowiązkowo zakładamy chustkę lub specjalną czapkę chroniącą przed wiatrem. Osoby 

wrażliwe na zimno powinny też rozważyć założenie kominiarki. 

3.Rower też człowiek, zadbaj również o niego 

Nie tylko rowerzysta, ale i jego jednoślad wymaga specjalnego przygotowania. Możemy ułatwić sobie korzystanie ze 

sprzętu przez odpowiednią konserwację i właściwie dobrane akcesoria. Warto więc zabezpieczyć rower przed wilgocią, 

wodą i błotem. Łańcuch i elementy napędu należy wyczyścić z "suchych" preparatów stosowanych w lecie i nałożyć na 

nie coś cięższego. Szereg producentów oferuje specjalne oleje, smary i spreje przeznaczone do użytku wiosną i zimą. 

Wielce pożytecznym dodatkiem są błotniki - nowoczesne są lekkie i łatwe w montażu. Mocowanie nowoczesnych błot-

ników nie wymaga więcej niż kilku chwil, nawet bez użycia narzędzi. 

4.Oświetlaj i bądź oświetlony 

Wszyscy wiemy, jakie przeszkody mogą czaić się nawet na ścieżkach rowero-

wych w miastach, o innych drogach i bezdrożach nie wspominając, więc nie 

zapominajmy o oświetleniu. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego potrzebne 

nam będzie stałe światło białe lub żółte z przodu oraz czerwone z tyłu, a do 

tego czerwony odblask z tyłu. Prawie wszystkie te wymogi można spełnić, 

montując na kierownicy i sztycy małe lampki wyposażone w diody LED. Czer-

wone światło odblaskowe z tyłu jest proste w montażu, nie zapominajmy o 

nim.  

Regularna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może być doskonałym lekiem na zły humor - dostarczy energii, 

pozwoli się oderwać od codziennych problemów, pomoże w zachowaniu emocjonalnej równowagi i dobrego samopo-

czucia. Wiosna nie jest gorszą porą roku do jazdy rowerem niż lato, jest po prostu inna - wystarczy dostosować się do 

aury i przewidywać jej zmienne nastroje. Niech sport będzie dla nas przyjemnością, chwilą oderwania się od codzien-

nej bieganiny. 

    Monika Gruszka 

Źródło: http://turystyka.interia.pl/rower/porady/news/7-rad-dzieki-

ktorym-jesienna-jazda-na-rowerze-bedzie,1855177,2416 

http://turystyka.interia.pl/rower/porady/news/7-rad-dzieki-ktorym-jesienna-jazda-na-rowerze-bedzie,1855177,2416
http://turystyka.interia.pl/rower/porady/news/7-rad-dzieki-ktorym-jesienna-jazda-na-rowerze-bedzie,1855177,2416
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Międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolic-

kim Świętego Floriana. Symbolem tego święta jest czerwono-niebieska wstążka 

W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe ustanowione 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. 

To dzień, w którym dziękujemy wszystkim strażakom za ich trud i narażanie życia, za pomoc i ratu-

nek. 

W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. 

Uroczystości związane z obchodami są m.in. okazją do: 

 nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie, 

 wręczenia cywilnych odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków: 

 "za Długoletnią Służbę", 

 "Za Zasługi dla Pożarnictwa", 

 "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", również dla osób, które w sposób szczególny wspierały działalność 

ochrony przeciwpożarowej, 

 zaprezentowania sprzętu straży pożarnej i umiejętności strażaków. 

Nierzadkim elementem oficjalnych uroczystości jest wręczenie wojskowego medalu "Za Zasługi dla Obronności Kra-

ju" nadawanego przez Ministra Obrony Narodowej. 

Po oficjalnych uroczystościach następuje część artystyczna podczas której odbywają się konkursy lub zawody np. pomię-

dzy jednostkami pożarniczymi z różnych miast w których biorą udział zarówno strażacy z Państwowej, jak i Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Częstym akcentem jest udział młodzieży, czy zespołów muzycznych. 

Anna Pilch, kl. IIIa 

27 kwietnia 2017r. o godzinie 9:00 rozpoczęły się potyczki szkolne, czyli konkurs dla klas pierwszych gimna-

zjum. Tematem tegorocznych rozgrywek była rozrywka: muzyka, taniec, śpiew i zabawa. Odbyły się one na sali 

gimnastycznej w części podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarny Dunajcu. W rywa-

lizacji wzięły udział trzy drużyny: z Załucznego, z Czerwiennego i z Czarnego Dunajca.  Drużyny z zmagały się 

w ośmiu konkurencjach. Ich pierwszym zadaniem było napisać zaproszenie na posiady w remizie OSP. Kolejny-

mi konkursami było rozpoznawanie instrumentów, wyjaśnianie pojęć związanych z tematem potyczek, losowa-

nie zagadek góralskich oraz pula pytań. Następnie wszystkie drużyny musiały zaśpiewać przyśpiewkę, zaprezen-

tować scenkę z zabaw dziecięcych oraz przedstawić solówkę. Wystrój sali odzwierciedlał góralski klimat.  Jury 

w czteroosobowym składzie oceniło zmagania drużyn w każdej konkurencji. Zespoły rywalizowały na równym 

poziomie. Ostatecznie z niewielką przewagą punktową zwyciężyła drużyna z Załucznego, drugie miejsce zajęła 

szkoła w Czarnym Dunajcu, a na trzecim miejscu uplasowało się Gimnazjum w Czerwiennem. Potyczki odby-

wają się co roku i organizowane są przez ZSPiG w Czarnym Dunajcu. Mają one na celu poszerzanie znajomości 

kultury podhalańskiej wśród młodzieży. 

Kacper Matuszek, kl. Ia 

Źródło: http://krakowski24.pl/informacje/kultura/item/5931-xvii-potyczki-
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„To był maj…” 

Trzecioklasiści już egzaminy mają za sobą , co bardzo ich cieszy. Teraz z niecierpliwością czekają  

na wyniki. Pamiętajcie, w maju musicie podjąć ważną decyzję: co dalej? Do jakiej szkoły będę uczęsz-

czał od września? Co chcę robić w przyszłości? Czy wybrać liceum ogólnokształcące, czy może lepiej 

technikum, zawodówkę? …. To tylko niektóre pytania nad którymi każdy trzecioklasista powinien się 

zastanowić. 

Już za półtora miesiąca zaczniemy  wymarzone wakacje. Czas podsumowań?, postarajcie się już dziś, 

abyście  nie musieliście wraz z nauczycielami siedzieć w sierpniu w jednej sali…. Zadbajcie o swoje 

oceny cząstkowe i końcowe. :)  

Przypominamy także o próbnych egzaminach klas drugich.  

W maju pogoda powinna już  przypominać wiosenną, więc zachęcamy do aktywnego spędzania cza-

su wolnego. Rower, rolki, jogging, ognisko... itp.. Zostawmy życie online w domu i wyjdźmy do ludzi, 

na świeże powietrze( niedźwiedzie już nie śpią :P ). 

W tym szczególnym miesiącu zapraszamy na majówkę , pamiętajmy także o naszych kochanych ma-

musiach. 

Redakcja gazetki 


