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3 MARCA Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
To święto obchodzone w dniu podpisania Konwencji o
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych wyginięciem. Celem Konwencji jak i samego święta jest
ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin.

8 MARCA Międzynarodowy Dzień Kobiet
Pierwszy oficjalny Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, za jego pierwowzór
można przyjąć jednak obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Święto jest
okazją, by za wszystko podziękować kobietom, ale i wyrazić
szacunek.

12 MARCA Dzień Matematyki
Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce
matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną
stronę tej nauki.

20 MARCA Międzynarodowy Dzień Szczęścia
W ten dzień warto rozejrzeć się dookoła – szczęście z pewnością jest gdzieś
blisko nas, jeśli tylko potrafimy je docenić…
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Dziwne pomysły to
moja specjalność! 

Julia Bajko

Mój kotek nazywa się Minia, ma 6 lat. Bardzo lubi jeść i
spać. Nie lubi się bawić, ponieważ jest to już starszy kotek,
który nie ma energii. Ma brązowe futerko, zielone oczka,
długie wąsy oraz długi ogon. Jest bardzo słodka i często ma
różne dziwne pomysły np. wchodzenie do szafek albo szafy.
Jej ulubionym zajęciem jest spanie. Minia również lubi
przeszkadzać mi w zdalnych lekcjach, czyli: wchodzi na biurko
albo szaleje na dywanie. Uważam, że super jest mieć jakiegoś
zwierzaka, ponieważ nigdy nie ma nudy, można się z nim
bawić, można go głaskać.

Weronika Hałubiec

Mój piesek ma na imię Liza, ma 3 latka. Chociaż
jest już dorosła, bardzo lubi spać i gryźć swoje
smakołyki m.in. kostki. Uwielbia być głaskana,
drapana i jest okropnym pieszczochem. Lubi
również biegać po śniegu, a najbardziej za piłką.
Kiedy ktoś przestaje ją głaskać zaczyna zaczepiać
najczęściej łapą by ją głaskać dalej.
Jest czarno – biała, ma oczka brązowe.
MOIM ZADANIEM JEST
ODSTRASZANIE PTAKÓW! 
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Weronika Hałubiec
A to jest piesek moich dziadków - Kuba. Jest już
starszy, mimo to czasami bardzo szaleje np. kiedy
bawi się pustą plastikową butelką. Często chce
jeść, nawet jak nie jest głodny. Siada obok stołu i
czeka, aż ktoś się zlituje i mu coś da, dlatego jest
gruby.

PROSZĘ! DAJ PARÓWECZKĘ! 

SZCZOTKA PRECZ!
KĄPIEL PRECZ! 

Sofia Sokolviak

Mój kot ma na imię Dymka, ma 9
miesięcy. Lubi jeść mokrą karmę i
czerwoną rybę. Ona bardzo, bardzo
lubi wychodzić na dwór. Dymka nie
lubi kiedy ją kąpiemy i czeszemy.
Kiedy ona się boi to ma ogon bardzo
długi na 22 cm, a tak każdego
spokojnego dnia to długość wynosi 20
cm. Czasem śpi na lodówce i na szafie,
tak to zawsze śpi z moją mamą, a czasem ze mną.

Anna Królczyk

Odkurzacz NIE!
Mop jest OK… 

Mój pies wabi się Gucci, ale każdy mówi na
niego Gucio, ma ponad roczek i jest Bichonem.
Najczęściej je suchą karmę, ale nie odmówi też
innych rzeczy. Lubi się bawić, ale kiedy się nudzi
to zasypia i już taki do zabawy chętny nie jest.
Boi się odkurzacza, ale mopa już nie. Może dla
tego, że sam wygląda jak mop?

5

Amelka Domżalska
Przez kwarantannę mam więcej czasu na obserwowanie mojej świnki morskiej.
Świnka morska, jak ktoś by nie wiedział, to gryzoń, jest mniej więcej wielkości
szczura czy myszki. Zauważyłam, że Listek (tak ma na imię) zaczął się drapać lub
obgryzać swoje przednie łapki, co mnie trochę
zaniepokoiło. Jednak nic mu nie dolega. Listek
często lubi siedzieć pod moją komodą i pod nią
mógłby siedzieć ciągle. DOSŁOWNIE CIĄGLE.
Przez całe lekcje siedzi pod komodą, chyba że
co jakiś czas zerka, czy jednak nie dałam mu coś
pysznego do klatki. Uważam osobiście, że jak
jest sam w domu to czuje się samotnie i
potrzebuje kogoś, żeby z nim porozmawiać.
Jest jeden problem, nie mogę już mu kupić
wspólnika, bo mogliby się pokłócić.
Bardzo lubię siedzieć pod
komodą i od czasu do czasu
zerkać do mojej klatki… 

He, He!
Ale gorąco! 

Martyna Micek
Mój piesek ma na imię Kropka. Ma już prawie 14 lat.
Jest zabawnym i pełnym radości psem. Bardzo lubi jeść,
spać, chodzić na spacery i być drapana. Jest małym
pieskiem. Ma brązowe oczka, duże uszy i mały ogonek.
Jej futerko jest czarno-białe przez co wygląda, jakby na
łapkach nosiła skarpetki.
Jest pięknym psem, ale czasami robi dziwne rzeczy np.
kładzie się na szmatce do butów i na niej śpi zamiast iść
do wygodnego łóżka. Kropka lubi również
podsłuchiwać mnie jak mam zdalne lekcje. Uważam, że
fajnie posiadać jakieś zwierzątko ponieważ zawsze
przywita, pocieszy oraz poprawi humor.
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Jestem
Bercia 

Jestem Amcia
 miło mi 

Antonina Świstuń

Ruda to najstarszy z piesków, ma 12 lat,
jest rudawa. Często się kłóci z drugim
pieskiem, szczeka ciągle bez potrzeby.
Bercia ma ok. 2 lata. Ma dosyć nieciekawą
historię. Czasami siedzi jak księżniczka i
uważa się za tą najlepszą. Jest biała. Amciajest najmłodsza, też ma ok.2 lata. Jest
czarna. Ma ADHD. Zawsze na spacerze mój
brat biega, a ona za nim. Teraz opowiem o wszystkich.
Są to dosyć duże psy. Ruda i Amcia to hovawarty, a
Bercia to podhalańczyk.
Jestem
Ruda 

Moje cyrkowe show!


Kuba Wytulani
Mój piesek nazywa się Chelsea (Czelsi) i ma 5
miesięcy. Lubi chodzić na spacery i bawić się. Jest
rasy pinczer miniaturowy. Jest małych rozmiarów
i taka zostanie.
Jej umaszczenie jest czarne, ma duże i szpiczaste
uszy. Moim zdaniem jest słodka.
Uważam, że nadaje się do cyrku, bo zabawnie
skacze na dwóch łapkach. Jest zwinna i szybka.
Uwielbia na wszystko szczekać.
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Opracowała Amelia Domżalska
Jak już pewnie domyślacie się po tytule,
opowiem Wam ciekawostki o świnkach morskich jako
pomysł na zwierzaka domowego.
Świnka morska na pewno potrzebuje dużo opieki jak:
czyszczenie klatki, stały dostęp do jedzenia i picia oraz
trzeba zapewnić wybieg.
Świnki morskie są bardzo przyjaznymi gryzoniami, które nie gryzą bez powodu jak
chomiki. Te zwierzęta są spokojne jak i czasem szalone.
Świnki morskie potrzebują siana ponieważ wspomaga to trawienie. Powinniśmy
podawać dużo witaminy C. Najlepiej podawać ją w warzywach lub owocach, jednak
nie podawajmy im cytryny. Możemy śwince dać pietruszkę lub paprykę.
Świnki morskie lubią chrupiące rzeczy jak sałata, marchewka, pietruszka, ogórek,
papryka i wiele innych przysmaków tego typu.
Karmy zawierają niektóre potrzebne substancje odżywcze, więc warto też kupować
dla nich specjalne karmy przeznaczone dla świnek morskich. Bardzo często karmy te
są też przeznaczone dla królików oraz chomików, więc nie trzeba się niczym
przejmować.
***
Mam nadzieję, że podobają Wam się tego typu opisy i może trochę przybliżyłam
was do tych sympatycznych zwierząt:)
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POMYSŁ NA NUDĘ
Opracowała Julia Bajko
PRZEGOŃ NUDĘ W TRZECH KROKACH:
Pomysł 1: Jeżeli ktoś lubi gotować można zrobić jakąś potrawę lub zrobić deser np.
ciastka.
Pomysł 2: Można również zrobić jakąś pracę plastyczną albo origami. Bardzo fajne
pomysły na takie prace można znaleźć w Internecie.
Pomysł 3: Gdy dopisuje nam pogoda można wybrać się na spacer. Jest to bardzo
przyjemne, ale również zdrowe. Nawet zimą!

Zrób pyszną herbatę by przegonić
nudę:
Składniki:
1 szklanka gorącej czarnej herbaty
2 plastry obranego świeżego
imbiru
1 plaster cytryny
1 plaster pomarańczy
1 łyżeczka naturalnego miodu
Sposób wykonania:
1. Do gorącej herbaty wrzuć pokrojony imbir i odstaw na 5 minut.
2. Do naparu dodaj miodu.
3. A następnie wymieszaj.
4. Do herbaty dodaj pozostałe składniki.
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Przegląd ciekawych filmów
Amelia Domżalska: „Enola Holmes”
Chciałabym wam polecić film "Enola Holmes" (czyt. Enola
Holms). Film jest przygodowy. Akcja dzieje się w XIX
wieku. Może niektórzy skojarzą tytuł filmu z filmem
"Sherlock Holmes". Film opowiada o dziewczynie
imieniem "Enola", które czytane od tyłu oznacza "alone"
(sama). Mieszka w dużym domu na wiosce wraz z mamą.
Dwaj bracia wyjechali na studia, jej tata zginął gdy była
mała. Wszystko przebiega dobrze do chwili, kiedy jej
mama w 16-te urodziny córki ucieka z domu. Enola dostaje
wcześniej prezent od mamy do szyfrowania oraz
rozszyfrowywania różnych zagadek. Postanawia wyjechać
do Londynu po tym jak jej bracia wracają do domu. Nie
chciała wyjeżdżać do szkoły. Czy podczas podróży Enola
będzie w niebezpieczeństwie? Czy odnajdzie swoją zaginioną mamę? Reszty
dowiecie się w filmie "Enola Holmes", w którym główna bohaterka to Millie Bobby
Brown. Możecie też przeczytać książkę pod tytułem "Enola Holmes. Sprawa
zaginionego markiza"! Polecam oglądać film na platformie Netflix.

Weronika Hałubiec: „Kubo i dwie struny”
Chciałabym wam polecić film „Kubo i dwie struny”. Akcja
tej bajki toczy się w Japonii. Jest to historia chłopca, który
codzienne wędruje do wioski, aby tam zrobić niezwykłe
przedstawienie, grając na gitarze w czarodziejski sposób
ożywia kartki papieru, które zamieniają się w postacie z
orgiami i prezentują opowiadaną przez niego historię.
Kubo opowiada o swoim tacie samuraju Hanzo. Ludzie są
zachwyceni jego opowieścią. Jednak pewna ciemna moc
poluje na Kubo i jego mamę. Chłopiec zawsze przed
zmrokiem musi wrócić w góry, gdzie mieszka w jaskini z
mamą. Pewnego razu chłopiec nie zauważa, że nadchodzi
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zmrok i rozpoczynają się jego kłopoty i jednocześnie wiele ciekawy zdarzeń z
niesamowitym finałem. Ten film jest z gatunku fantasy, więc jest tam wiele
fantastycznych postaci. Film jest bardzo interesujacy. Pokazuje miłość rodziców do
dzieci.

Anna Królczyk: „Sisters of House Black”
Jest to nieoficjalny film, który jest tylko na YouTube. Polecam go
obejrzeć fanom "Harrego Pottera", ponieważ jest to historia
postaci występujących w Harrym Potterze, czyli Narcyzy Malfoy
(Black), Bellatrix Lastrange (Black) i Andromedy Tonks (Black).
Trójka rodzeństwa, która zaufała czarnemu panu. Ale nie będę już
niczego zdradzać, obejrzycie to sami.

Kalina Wierdak: „Szwindel”

"Szwindel" to mój ulubiony film. Griffin ze swoim
przyjacielem Benem przypadkowo znajdują kartę
bejsbolową w ścianie pokoju mieszkania Bena podczas
wyprowadzki z domu. Okazuje się, że karta bejsbolowa
jest warta miliony, o czym nie mieli pojęcia. Dają tę kartę
Szwindlowi (oszustowi), który sprawdza, ile te karty
kosztują. Szwindel dowiaduje się, że karta jest wiele warta
i ją kradnie. Ben i Griffin idą do swoich zaufanych
przyjaciół (nastolatków) i mówią im o tym. Za obietnicę
wynagrodzenia przyjaciele pomagają Benowi i Griffinowi.
Kiedy Szwindel idzie po jedzenie grupka dzieciaków idzie
szukać u niego karty. Robią przeróżne śmieszne rzeczy, aby
ją znaleźć. Podsłuchali, że Szwindel jedzie do hotelu z tą
kartą, więc udają się za nim. Na miejscu robią mu różne psikusy. Wszystko kończy się
sukcesem. Musicie ten film obejrzeć jest bardzo śmieszny i niesamowicie go
uwielbiam. Oglądam i oglądałam go bardzo często. Każdemu jak najbardziej
polecam. Film był robiony w Stanach Zjednoczonych i aktorzy też pochodzą z
Ameryki.
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Przerwa na uśmiech 
Podchwytliwe zagadki 

Opracowała Julia Bajko
Krótkie zagadki, które dadzą nam do myślenia.
Wspólne rozwiązywanie zagadek i logicznych
łamigłówek to rozwijająca i wesoła zabawa. Czy
jesteście gotowi na to wyzwanie? Zapraszam!

1.

Wyobraź sobie, że jesteś pilotem samolotu. W Warszawie wsiadły
24 osoby, w Krakowie 5, a wysiadło 12. W Poznaniu doszło jeszcze 8.
Ile lat ma pilot?

2. Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie 4 podkowy?
3. Jeśli mnie masz, chcesz się mną podzielić. Jeśli podzielisz się mną,
przestajesz mnie mieć. Czym jestem?
4. Co może podróżować dookoła świata, przez cały czas znajdując się w
kącie?
Odpowiedzi:

1. Odpowiedź: Tyle, ile Ty, bo jesteś pilotem
samolotu ;).
2. Odpowiedź: To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń
biega na bosaka.
3. Odpowiedź: Tajemnicą;-)
4. Odpowiedź: Znaczek pocztowy
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Fot. Ministerstwo Komiksu
Fot. Martyna Micek

Fot. Ministerstwo Komiksu
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Kącik kulturalnorozrywkowy poleca
zakładki do książek
własnoręcznie zrobione


Wykonanie: Weronika
Hałubiec
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Julia Bajko poleca „Nela i Tajemnice Oceanów”
Dziewczynka, która ma na imię Nela tym razem zwiedza
ocean. Obserwuje tam różne morskie zwierzęta np.
egzotyczne ryby, delfiny, czy nawet REKINY! Nela jest bardzo
odważną dziewczynką, dlatego nie bała się nurkować i
pływać w głębokich oceanach, w których pływały bardzo
groźne rekiny, czy inne zwierzęta. Książka nie opisuje tylko
jednej przygody Neli, ponieważ jest ich tam o wiele więcej
np. gdzie pływała obok meduz i innych zwierząt, ale żeby
przekonać się, jakie przygody spotkały Nelę, zachęcam do
przeczytania książki i innych jej części.

Kalina Wierdak poleca „Wszystko o Charli”
"Wszystko o Charli" to oficjalny przewodnik
supergwiazdy TiK Toka Charli Dameli'o. Jako
piętnastolatka przekroczyła na Tik Toku 50 milionów
obserwujących. Ale kto się kryje za postami. Po raz
pierwszy Charli dzieli się szczegółami ze swojego życia:
jak radziła sobie z wyzwaniami, kim była jako mała
dziewczynka i czym jest dla niej rodzina. Charli pokazuje,
jak rozwijać obecność w mediach społecznościowych i
przyjaźnie w prawdziwym życiu, aby tworzyć swoją
tożsamość. Mnóstwo ciekawostek, ekskluzywne zdjęcia,
szczere wypowiedzi składają się na ten wyjątkowy
przewodnik po życiu, który stanie się Twoim nowym
źródłem informacji. Charli jest bardzo inteligentną
osobą. W 2020 roku skończyła 16 lat, ma urodziny 1
maja i ma starszą o trzy lata siostrę Dixie, która również ma ogromną sławę. Charli
interesuje się tańcem i gimnastyką, jest moją inspiracją. Jennifer Lopez jest jej fanką,
Charli udało się z nią spotkać. Charli urodziła się w Norwalku Stanach Zjednoczonych.
Charli na swoim Tik Toku ma aż 108,6 milionów obserwujących. Ma Tik Toka,
Instagrama, Youtube i inne aplikacje. Rodzice Charli i Dixie również mają swoje Tik
Toki, Instagramy i też są bardzo popularni.
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Amelia Domżalska poleca książkę Holly Webb, „Czaruś mały uciekinier”
Zosia często widuje starszego pana wyprowadzającego na
spacer labradora Czarusia. Dziewczynka od dawna marzy
właśnie o takim szczeniaku! Energiczny, żywiołowy Czaruś
uwielbia długie spacery, często wychodzi do ogrodu i ucieka,
chociaż wie, że nie powinien. Pewnego dnia Zosia widzi
Czarusia na ulicy bez właściciela. Myśli, że szczenię znowu
uciekło, ale tym razem to coś zupełnie innego... W domu u
pana Nowaka, stało się coś złego, ale jak szczeniak ma o tym
powiadomić Zosię?

Weronika Hałubiec poleca książkę M. Kwapińskiej i A. Zimnowodzkiej „Czyje to
farby”. Tajemnice warsztatu artysty.

Książka ta jest świetną pomocą dla zainteresowanych plastyką.
Pokazuje wiele ciekawych technik malarskich, rysunkowych.
Podane są przykłady różnych dzieł sztuki, które powstawały
przez wieki. Bardzo przydatna książka dla tych, którzy chcą
poznać tajniki sztuki plastycznej i rozwinąć swoje umiejętności
rysunkowe i malarskie. Ta książka to wiedza i inspiracja. Do tej
książki są również ćwiczenia, w których można praktycznie
zastosować zdobytą wiedzę.
Martyna Micek poleca książkę Holly Webb „Kora jest samotna ”
Waldek, starszy brat Helenki, złamał nogę i musi spędzić kilka
tygodni w szpitalu. Rodzice są bardzo przejęci i nie ma się kto
opiekować małą suczką rasy border collie- Korą. Kora jest
samotna i bardzo nieszczęśliwa, podobnie jak Helenka. Tyle że
dziewczynka tak naprawdę nie lubi psów, a Kora tęskni tylko za
Waldkiem. Co wydarzy się dalej? Dowiecie się tego czytając tą
książkę
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ROK STANISŁAWA LEMA
Opracowała Weronika Hałubiec

Fot. Pixabay

W tym roku obchodzimy 100-lecie urodzin wybitnego polskiego pisarza Stanisława
Lema. Pisarz był wizjonerem, umiał przewidzieć wiele naukowych wynalazków, które
dopiero miały się pojawić, jak na przykład Internet. To najbardziej znany polski autor
książek fantastycznych na świecie. Na podstawie jego powieści powstały filmy np.
„Solaris”.
Stanisław Lem wstawał o świcie i kiedy wszyscy jeszcze spali wymyślał swoje
powieści. Niezwykłe postacie, wynalazki, roboty, podróże międzyplanetarne, czy
myślący ocean (Solaris).
Co my możemy przeczytać z książek Stanisława Lema? Na pewno „Cyberiadę” i
„Bajki robotów”. Świetnie będziecie się bawić. Książki te doskonale działają na
wyobraźnię. Może Was do czegoś zainspirują?

Stanisław Lem znał 6 języków
obcych (łacinę, niemiecki,
francuski, angielski, ukraiński,
rosyjski). Angielskiego nauczył
się sam i miał problemy z
wymową. Swój mówiony
angielski nazywał Gorilla
English!

17

Opracowała: Weronika Hałubiec

Pamiętajcie, co mówiły ważne postacie z naszej historii 
A niechaj narodowie
wżdy postronni znają, iż
Polacy nie gęsi, iż swój
język mają.

Mikołaj Rej to jeden z najznakomitszych polskich poetów i
prozaików, często nazywany "ojcem polskiej literatury".

Mikołaj Rej

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie… Nadto
przekonany jestem, że tylko edukacja
publiczna zgodnych i dobrych robi
obywateli.
Jan Zamoyski ur. 20 III 1542, Skokówka, zm. 3 VI 1605,
Zamość, kanclerz i hetman wielki koronny.

Jan Zamoyski
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Język angielski – sprawdź się 
Opracowała Weronika Hałubiec

ANAGRAM
Z LITER W RAMCE UŁÓŻ CECHĘ CHARAKTERU

RYN I
EF L D

She has got nice personality.
She is super!
She is….
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NIEMIECKI – SPRAWDŹ SIĘ!
Opracowała Weronika Hałubiec
Co do siebie pasuje? Połącz podane rzeczowniki z odpowiednim rodzajnikiem
i zaimkiem.

DER
DIE
DAS

- Computer - Küche - Stuhl - Bett - Zimmer - Baum - Lampe - Regal -

20

ER
SIE
ES

Ciekawe miejsca do zwiedzania
Opracowała Julia Bajko
Centrum Nauki Kopernik jest jednym z największych centrów nauki w Europie. To
niezwykle ciekawe miejsce, gdzie nie trzeba czekać na przewodnika, a obecni tu
animatorzy z pewnością pomogą w zrozumieniu eksponatów i zwiedzeniu wystaw.
Tu każdy samodzielnie może odkrywać tajemnice natury, przeprowadzać
doświadczenia i świetnie się przy tym bawić. Można poczuć się odkrywcą i
badaczem. W Centrum Nauki Kopernik na kilku tysiącach metrów kwadratowych
zgromadzono ponad 450 eksponatów w sześciu galeriach. Kto jeszcze tam nie był,
ten powinien koniecznie się wybrać. Centrum Nauki Kopernik nie zatrzymuje się w
miejscu – zmienia się, tak jak świat zmienia się wokół nas. Wystawy podzielone są na
tematyczne galerie, które są stale udoskonalane. Serdecznie polecam zobaczyć to
niezwykle ciekawe miejsce, a przy okazji można zwiedzić naszą stolicę Warszawę.
Serdecznie polecam Julia Bajko.
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Prace plastyczne uczniów klasy IV b

Weronika Hałubiec

Szymon Talik

Sofia Sokolviak

Martyna Micek
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Julia Bajko

Anna Królczyk

Weronika Hałubiec

Kalina Wierdak

Zachęcamy do publikacji prac plastycznych
w naszym pisemku.
Przesyłajcie na zespół Gazetka klasowa Teams
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